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 حمانیکوردخولیایکوردستانرگیرهیخولیاومهوهکبهپێداچوونهیهوهپێداچوونه

    
www.peshmergekan.com    زادهیوبنئهسهحه–مافناس

٠١شیبه



کانیزمانهبهکهناویکتێبهڵگهلهداکهیهقهکوردییلهدهکهزویرکراوهتهناویکتێبهجیاوازیی
!سپانیۆلیی،ئینگلیزییوتورکیی

بهنحمانیکوردخولیایکوردستارهرگیخولیاومه-٢بهسپانیۆلییکوردحمانیرهرگیخولیاومه-٠
،خولیایکوردستانبهتورکییحمانیکوردرهرگیخولیاومه-٣ئینگلیزیی

!بدولالداالعهیمهوهلهپێداچوونهبهکوردیقاسملویکوردرگیخولیاومه-٤

یهوهولێکۆلینهکیئهیهکورته

شێکلهربهسهکتێبێکیله٢١١٢له.یهرێکیڤێنێزۆئێالییڤانونووسهرۆژنامهکارۆلپرۆنهۆبێر
هولهکاراکاسیوحمانقاسملووبهزمانیسپانیۆلینووسبدوررهعه.رهاتیدسهژیانیسیاسییوبه

٢١١٢دێسامبری٣١یکردووهبهئینگلیزییولهوکتێبهرخۆیئهساڵیدواترنووسه.چاپیکردووه
کراوهئهله چاپ مریکا الیهئه. له کتێبه فهو مامۆستا ئهن کاویان بهتاح کومیتهندامی یرێێ

.ولێرچاپکراوهههله٢١١٢یوگۆیالهژووئیهندییحدکاکراوهبهکوردییناوه

بێیزمانیئینگیزییلفوکهئهوهڕایئهرهحدکاسهیرێندامیبه،ئهزادهنسهبدولالحهالعهمه
ڵککه!!وهتهکتێبهوپێیداچووهوئهی''ئێدیتۆر''خۆیکردووهبهربێ،ۆبووتێیداپسپکهدهزانیوهنه
بووهخۆیینهوکارهتیئهالحییهواییوسهبدولالکهرهالعهبۆمه''ئێدیتۆر''رناویرگرتنلهسهوه
.خۆیهربهسهعلیعینوانهوتاوانێکییانجهزویرته
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یهههڕهالپهوپاراگراف،،دێر،هێڵموشهکه.داکردووهوکتێبهزویریلهزارانتهبدولالبهههالعهمه
ته ئێدیتۆر نهکه تێدا کردبێزویرێکی مهکاره. عهساتێککه بهال ئهسهبدولال کتێبهر هێناوه،و ی

.هێناوهوناراکانیعێراقوسوریاینهوارهکهئاسهرسهداعشبه

گۆڕیوهی''خولیایکوردستانحمانیکوردرگیرهمهوکتێبیخولیا''وهناویلهنووکهبدولالالعهمه
یداوهکانرێگهتییگشتییکتێبخانهرایهبهڕێوهبه.کودرگیقاسملوویخولیاومه''تهوکردوویه

جارێکیدیکهگۆردراوهکهناوهداشزراوهودامهالملهبه.پبکرێچاوکتێبهئه٦٦٦یژێرژمارهله
مه خولیاو به کراوه و قاسملووی یه.کوردانرگی ئهمکهچاپی ی کتێبه ژوئیهو له له٢١١٢ی

ڕهالپهله.دراوهنیهراگهولێرهه ئه٢ی کتێبهی و ژمارهدا گشتییرایهبهرێوهبه٦٦٦ی تیی
لێدراوهکتێبخانه به،کانی ههاڵم کتێبهئهلهر الپهوو رهله ساڵی ئاخردا کهچاپهی ٢١١٦ی
پێشئه.نووسراوه دووساڵ چاپیواته له پێشتر سێساڵ و زمانیسپانیۆلییبنووسری به که وه
!!بدولالچاپکراوهالعهولێربهئیدیتۆرییمهههیلهکهیهئینگلیزیی

یهوهلێکۆلینهشهونۆبهله کهئهررچاویخوێنهبهونهخراپێشترکهدا یهزویرزارانتهههوگوترا
قاسملوو.کانیقاتڵیدکردنبۆتێرۆریستهپاکانهۆبنیداکردوویهوهوپێداچوونهلهبدولالالعهمهکه
ئازهعهو قادریی بدولال چهر واقعییهواشهو شاردنهکردنی و جینایهوهت مهی کهتێکی بووه زن

بزووتنهوهتوانه رۆژههوهی له کوردی رۆلهی باشترین تێرۆری و کوردستان ئهالتی گهکانی یلهو
.بووهداههوتاوانانهکییلهرهوریسهبدوڵالدهعهالومهوهتهوتووهلێکه

روداوهوهلهجیاوازهمامکوماسکیده،لماندوویهکهبهسێروماسهدازویرانهوتهلهنزادهسهحه
سیاسیی-جینایی یهنێوانلهکانێهئیتتیالعاتییو ئیتتیالعاتیسپایپاسدارانو کێتییحدکا،

یمانییلهسوله''پاسداراناطالعاتسپاه''دانیزانیارییبه.گێراوهورێکیکارایدهدانیشتمانیی
وڵیوهه(1لهباشوریکوردستانئیتتیالعاتیسپایپاسدارانییڤپهلقیکوردیی)زانیارییینکو

شاردنه بۆ وهناوبراو وئهی تاوانانه فریوکارانهوههێشتنهو سهی ئهی دان لهحندامی قژڵهدکا و
.رکردووبووهنابهندامانیپهدانیئهبهکوشترگرتنووهجیرهبۆیهریینابههپ

 وه''کاویان''مامۆستا مهی کتێبیخولیاو حمانیکورد،رگیرهرگێری نهرجێکلومهههله کهدا بووه
زادهنسهحه.وهخوێنێتهکۆنترۆلبکاوبییزادهنسهدولالحهبالعهمهیکهزویرکراوهتهوهپێداچوونه

دهئه خۆزه.وهتهقۆزتووهیتهرفهو بزوتنهیبری وپێشمه)حدکاله،کوردیوهله (یکانرگهکادر
شاندووهوه ئهدۆسییه. جینایهی خزمهتهو بۆ  سهی به بڕیاردهت بهرانی و وئهرانیبهرێوهر

ژێریلهوکارهئه.راگرتوهرجیدادگهبوونیخهبهبیانووینهکانیانرهکوردهتیدهویارمهتهجینایه
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بریاگوشاریرژیم تهریجینایهدهرو هاشمیرفسنجانیی)کان ) تێرۆریستیناوزراو دارارودیحصو
.کردووه

لهئوتریشکانتێرۆریستهبهدژیبردنیقانوونڕێوهپێشیبهبهیکهداویهوبریارهبدوالبهالعهمه
بۆراگرتنیبدولالالعهبیانوویمه.یهگرتووهندهروهوپهوهلهیشیاوبۆلێکۆلینهکانیدیکهودادگه
لهباشورحدکاندامانیوهلهتێرۆریئهلێکۆلینه.بووهیکهرجهبوونیخهنهکهلهدۆسییهوهلێکۆلینه
کهدهنیشان ههرانیئهکانوبریاردهستییتێرۆریستهزادههاودهنسهحهدا لههیتهمووجینایهو

رارتدوودادگاودووقهبروانهدووجینایه.دژیحدکاکراوهباشوریکوردستان بارانکردنیگولله)
ئه ئاگادارییمهچوار به الیهیکۆیهروازهدهبدولاللهالعهندامیحدکا یهله ێتیینیشتمانییکن

مهیه که بهیدهکهرهبدولالناویبریاردهالعهوه هاوژینیگوللهزانێو کراو باران منصورسه) ید
 مه(ناصری واته خانم نال تاهیری گوتووه دهکهناوه: بیبهی و دادگهزانێ نایڵێنه المه.''ش

یوهندامانیحدکاوتواندنهیستانبۆتێرۆریئهلتێرۆرگهستییلهتباربههاودهخۆیتۆمهبدولالعه
یه نسهحه.حدکا پێوهزاده مهیهندییله به ئهلهسهکانی تێرۆری باشوریی له حدکا ندامانی

لزانیارییینکوئیتتیالعاتیسپابهدژیگههاوکاتکه.بووهههجیاوازیدووروومایکوردستان
کانیینکنزیمهتهدانکاریتێرۆریستییبهناردنیراپۆرتیسه،هاوکارییکردووهحدکاندامانیئه

دێموکراتیکوردستان پارتی ''و ته دهکانیحدکاالتهشکیبۆ وهرهله والتوای کهی داوه نیشان
کانستهلتێرۆریگهلهحدکاندامانیبۆتێرۆریئهکێتیینیشتمانییدێموکراتیکوردستانویهیپارت

.یانکردووههاوکاریی

تهله مهشزویرانهو خولیاو کتێبی له که رهدا کوردرگی کردووداحمانی داوڵیههنی مامۆستاوه
نیختیخاوهیبهوهوهلێکۆلینهله.تباربکاکانتۆمهستیتێرۆریستهزویرکاروهاودهکاویانبهته

مهڵهمقهئه ئیتتیالعاتییوهاوکارهیئهقینهورومایراستهبدولالالعهیمهکهردووپیالنهههدا
.هبووئاشکرانیارییینکوزاسپایپاسداران

کهوهیلێکۆلینهمههشیدهبه

نزستانیڤییه

ڕهالپه ئینگلییزییده٢٠٢ی کتێبه ویهقی ڕهالپهکه ده٢٤١ی کوردییی کهیهقه یدرێژهله
دابدولالالعهیمهکانهزویرته

تایرهدووهێڵیسهلهدا،کهکتێبهکوردیییقبهدهیکهوهچوونهپێداله(ئێدیتور)بدولالالعهمه
:کردووهیزویرتهیهمشێوهبهدا٢٠٢یرهالپه
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Abdul Rahman Chassemlou.s murder was the culmination of a long hunt for the 
 .by the Islamic Republicleader Kurdish  

 دهئهمانای و تهقه ئێدیتۆرکهزویرهو جۆرهبهی :یهم
قاسملوو دوکتور راوهکۆتایی،کوژرانی دوونانێکیهاتنی

 مێژ له زۆر که بوو درێژ و بوودوور کۆماریالیهله] ن
.ڕێخرابووبۆکوشتنیویوه[وهیهئیسالمیی

به ئێدیتۆری ئهنهاوێپێرێز راوهبووه ودوونانهو دوور
 'درێژه الیه' ئیسالمییله کۆماری کوشتنی''وهیهن بۆ

داکهیهکوردییقهلهدهوهرئهبهله.قاسملووبووه.د بۆ
تێرۆریستهکردنپاکانه شهو،یکۆماریئیسالمییکانبۆ

.وهتهیوهسڕیوهیه''نکۆماریئیسالمییالیهله''لیگه

دوابهالعهمه یهلهوسێوشهیئهوهدوایسڕینهبدولال،
کوردییده ئهکهیهقه وتهدا یکارۆلینووسیوهیهو پاش:
یوشه[قاسملوو.د]یستراتێژیرژیمبۆکوشتنیویوهئه
''وئه''ینووسراوهکهوشهنه(قاسملوو.ناوید)ویئهجوونکهپێشوشه.یقرتاندووه(قاسملوو.د)

ندساڵێکیخایاندچه.یشتگهلهچیاکاندابههیچکوێنه:بداوبڵێکهدرێژهوهوباسهبگرێتهجێێ
 .وهدابنێنهوی؟یبۆتاتوانیانداوێکیدیکههه

کانداجارێکیدیکهبۆداپۆشینیرومایتاوانبارکراوهکهیهبدولاللههێلیچواریئینگلیزییالعهمه
.وهتهسڕیوهداکهیهقهکوردییلهدهکانییهئێرانیییوشه

ئێد حدک''یتۆری ته'' یهرجێگههههل2زویرییی ک تێرۆریستهیرژیمکه و ئیسالمیی کانکۆماری
.یانقرتاندوویهیگۆڕیوهکه،دێرهنندرابیهقاسملووراگه.تباربهکوشتنیدتۆمه

لهچیاکاندابههیچ[قاسملوو.د]یستراتێژییرژیمبۆکوشتنیوهپاشئه'':بدولالنووسیویهالعهمه
.کردبۆوهنهبیریلێکهریوهڵوهههتێکواقعییهوهیهبانییلهزمانیتالهیشتگهکوێنه
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ری تاران به هاوکاریی  فه سه بانیی له ی تاله وه ڕانه دی نژاد دوای گه حمه بانیی و ئه دانی تاله به دنه . بووهبدولال  ال عه کاری مه  یه ساخته   نزیمه ته و  ئه ڕێخستنی  وه ''زویریی ته - حدک '' -

ی بۆ  که و تیمه بدولال  عه ال مهی  هکداران چه یان ئیسکۆرتی  کاری رۆژانه که  بۆ تاقمێک کۆیله  ریی نابه بوونی دێموکراسیی له قژڵێکی په نهو به بیانووی  ی حدکاتیی شۆرشگێر رایه ی رێبه  پاشماوه

ر  سه ست داگرتن به ستی ده به و به مهبووه  کێتیی نیشتمانیی یهزانیاریی کانی ئیتتیالعات و  یه زویرو هاوکاریی و ته  که و قوچ و دادێ پووچه لینگه  هبات زموونی خه ی  ئه وه ست و خوێندنه رئاوده سه

بۆ بێ ئیعتیبارکردنی حیزبی   و ئیتتیالعاتی سپای پاسداران  بانیی ر به تاله سهزویریی  ته -حیزبی دێموکراتحد''. رخست خۆی ده ٣١ی  له دوای کۆنگره ت کرد و هی ل و حیزبه ی حدکا  ئه که  سامانه

    .زویر کرا ته (ری کۆماری کوردستان ی کورد و خولقێنه وه ی ژیانه له کۆمه)دێموکرات 
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تاله واقعییهئهبانیی تهو ی هۆبێربۆ پرۆن کتێبهنووسه،کارۆل کردووهکهری باس بانییتاله.
بزانی وی ئیسالمییکه کۆماری کارگێڕانی چه، ساڵێک بهند تێرۆرهر کهله تێرۆریپالنی
قاسملوو.د پشتیوانسهالمبه،بووهههیان هێزی رۆکی سهو بنهردهدوستی و الویی ییماڵهمی
.د پێنجساڵیره.یدکهیهاوژینهکهبهوتهقاسملوو وکۆنێکیالروخاویخۆیقکاولهبهقاسملوو

هاورێدووبانییولتالهگهلهن،ژیابووتێێداییبهقاچاخلهتارانکهودوومنداڵییکههاوژینه
کهئاواره ی تاران کردبووبهله ش ههئه. وان راکردووموو دهله ستی .د.بوونپۆلیس وقاسملوو

نگیکهدوایهبهدهمافخواز،سیاسییکاربانییتاله.شیبهقاچاخییلهتارانژیابوونکههاوژینه
بهسهگه کرا خۆیگوتهرۆککۆماریعێراقلیکورد پالنههلقاسملووی.د:نیی، یکۆماریرژیمیو

و٠٢٢٢زستانیله:رۆیبوووگوتبوویرسهزیاتریلهسکرتێریینک.3کردبووئاگادارنهئیسالمیی
ژانویه بهیهئێرانیی٠٢٢٢ی قاسملوویان.یکوشتنیدهرنامکان

.بووههه

تاله نهبانیی صحرارودی،مصطفیوشیروانو جعفری ومحمد
الیاسحاجی گهاجوادیلهمصطفی ل دیکهناسراونهچوار ی

ئۆده له یهوێکرا ک له –ئاپارتمان له-هۆتێلی ئیدلهۆف
یه وتوێژهکهقۆناخی می بهچهکه ندرۆژێک  له ٢٢ر ٣٠تا
سیدیکهکهچوارلگهله٠٢٢٢یژانویه٢١و٠٢٢٢دێسامبری
ناوه دهکه به  فتهکانیان ری کههۆتێله-ئاپارتمان

وهمابوونهندرابوویههگرانه له. تهکه٢و سه ناویکه٣نیا س
:ویاندبوکهراگهریهۆتێلهفتهبهدهانخۆی

مصطفینه-٠ ژورنالیست،لهئهوشیروان ، دایکبوویمین
عێراقی٠/٢/٠٢٤٤ رهشه، قامی لهبه٢١/٢٠شید دووگهغدا ل
4لیستیهاوپێچژمارهناسراوسینهکه

تاران٠٢٩٢لهدایکبوویاجوادیحاجیمصطفیالیاس-٢

یدیکهناویخۆیانکهبانییوسێنهناسراوهالهت.٠٢٩٦لهدایکبوویمحمدجعفریصحرارودی-٣
.یاندبووگهرانه

بهبۆنهشتکهمههرجهسه وهچووبوونهڤییهیئهس نولهووتوێژه وێکرائاپارتمانهۆتێلهو دا
.بانیبووهناسراوهتالهسهنهوچوارکهکلهوهکهیهمابوونه
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یدابووکهرجیهۆتێلهصحرارودیخه یلهژمارهحیسابیخۆیکهرجهسولخهجارێکیشفازلره.
دابوو ئه. دیاره به یسابیباڵوێزخانهدابوویحو کارگێڕێکیباڵوێزخانه. ڤییهیئێرنابراو نانله
.هبوو

انوپاسهرگرتنیوهبۆیزیریناوخۆییئوتریشبانییباسیچوونهالیوهوانهتالهمووئهرایههرهسه
کردماشێنو و وتهووه به  خۆی ی ئه.ووبریگرتوه وداستانێکی کوردستان باشوری بۆ تۆ و

سهڵگایهکۆمه  که ک وهنزیمێکتهرۆک تالهی کو تایبهرتهئهبانیی دهشێکی جاسوسییتیی، زگای
تایبهتایبه ئابوریی مهتیی، کانگاو تایبهعدهتیی، دادوهده،تیینی تایبهزگای ناوچهریی یتیی،

ریگیرکهاتییبهوالتێکیدندییتایبهتییلهواڵتانوپێوهریتایبهنوێنهتیی،اڵتدارییتایبهسهده
سمووکهقانوونبۆههواڵمبۆواڵتێکیکهلهدڵیئوروپادایهبهگرێ،دهجێیهههوهکوردستانه

.وتۆبداتوانێبریاریئهزیرنا،وهلکبکارماڵیخهسهخشانلهخشانوپهسناتوانێتهقانوونهوکه
پروپاگهئه نهوهکرده.یهندهوه ی ئاوا بهواڵتانهولهقانوونیی حاکمه قانوون که یاڵیخهدا
مهته.دانایهسکه عهنیا سهتوانێبهکدهبدلالیهال بخاته چیرۆکێکیئهسته نیشانهوتۆر به یو
یمێژووهوهراندنهگهدامهردهوسهلهئاواکردنیچیرۆکێکیباس.یدابنێکهرهییناندهورهدروگهقه

کانبهوهرییئاشکرایانکردووهکهکۆبوونهگایدادوهزکانیدهوهلێکۆلینه.روبهمهدساڵلهبۆسێسه
تییوئوسوڵمنییهمترینتێبینییئهکییوبێپاراستنیکهکیخێڵهیهبانییبهشێوهئیبتیکاریتاله

.مرۆبووهجیهانیئهسیاسییپیینسوپره

تاله لهبانیی نهبیری وه یهرابگهکردبۆوه بیانوونێ چ به داویهکه  ئهک ای و ماشێن ٢٢و
بووهکهوهنهرارئهرقهگهمه.کردبوو(لوشناک)یناوخۆییزیرلهوهبدولالیالعهیمهکههوانپاسه
وانویپاسهاوداوبوورایاندگهزیررابهوهوپالنهیچۆنئهئهبچێ؟ڕێوهکهبهنهێنییبهپالنه

وهیهناوینهێنییلههۆتێلئیدلهۆفژیابوووبهناوینهێنییندخۆیبهرچههه؟کردبووماشێنیلێ
وماڵکردنهتانییوماڵهرهوبێدهجێورێیمووبێوههلهبریئهبووباشترنه.چووبووهئوتریش

نگرهبزانێکهرۆژیوالیهبانییوئهنگرێکیتالهماڵیالیهرنهوتووێژبه''قاسملووبۆ.دوهبریئهله
یکهبرێنهمالهکانیکۆماریئیسالمییدهلتێرۆریستهگهبدولالقادرییلهعهوقاسملوو.دێسامبرد٢٢

بێبچێتهوێناچاردهوشه ٣١رۆژیبانییتالهووهبمێنێتهلههۆتێلهیلتۆنوصحرارودییال
سوڵماڵیفازیلرههبردبوون!؟''نگهکانیتهستتانودهرهدهبێ''مێوانهژانویه٢١و٠٢٢٢دێسامبری
 مماڵپێوماڵوئهپاراستنینهێنییوئهبدولالقادرییبۆقاسملووعه.بوودباشترنهوبراکانی،
!دانێکبووه؟وهچسازمانئه!یرژیم؟باڵوێزخانهکردنبباته

سیلهابیدالههۆتێلپاریسکهیکارۆلپرۆنهۆبێرولهوتوێژهکهلهکتێبهبانییهاتالهروههه
تێرۆریستهزانراونهبینایسێسازماندانی کردووکهدنیوتوێژهربڕێوهبهبۆکانبۆ و یگوتووهنهه

مارفومالی.یخۆیبهناویخکهنگرهمالیالیه،کانیهبۆتێرۆریستهنهێنییگرنگهوسێبینائه
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ره بووهفازل براکانی و سول بهتاله. له خۆی وتوێژهبانی لهکهشێکله نووسهگهی کتێبهل کهری
ئۆدهگوتوویهکهفازلره اجوادیتهکهکیلهماڵهیهسول صحرارودیو کهیخۆیبۆ رخانکردبوو

.وهوێبمێننهیانتوانیلهده

.بوونبدولالقادرییئاگادارنهعهقاسملووو.دنیاتهیهنومایشوشانۆسازییولهکهبگوترێکرێده
 لگهقاسملووله.یدکبووهبۆئاشناکردنیهکییپێشهیهرییشانۆگهورهوبهبێنهوئهلهواقیعدا

روپالنیتێرۆریبیبردنیپالنیدارێژراویئۆدهرێوهبهسانێککهدواترکهسوڵوبنبێلالوفازلره
شه بۆ بۆ واته دواتر شمانگ به٠٣/٢/٠٢٢٢رۆژی بردیان خولهله.ڕێوه دێسامبریو له واته دا
وریناوبژیوانئاپارتمانێکیبهستۆگرتنیدهئهقاسملووووه.لدگهدابنبێلالبۆئاشنابوونله٠٢٢٢
ینباڵوێزخانهسوڵلهالیهبۆکردراوفازلرهشیلینگزارنجاههتوپهتیملیۆنێکوچوارسهقیمه

یباڵوکهنامهڵگهپێشتربه.دبنبێلالتاپۆیکردحمهیئهویبۆکرێوبهناوئاپارتمانهوهئهئێرانه
.وهکرایه

اوئاشکرابۆکندامانیحدئهلهاوهنهێنییوشار،بهتاییرهسهکییکیخیلهیهکانبهشێوهکۆبوونه
ڤییهباڵووێزخانه له رژیم وی ههن سهئهموو الیهئهینک،تییرکردایهندامانی و نگرانیندامان

نیشتمانییهی ڤییهکێتیی ژنهله رهکهن، فازل کێی وریاو دوکتور براکانی سوڵو کێ بێ،و
بهوه ئهبنهرچاوگرتنی پاراستنی تهمنییهماکانی که ئهتیی کردبوویان که کارێکی کهنیا بووه وه

نهرێگه هیچیان پارێزهئهدابوو حدکاو دندامێکی له.رانی کۆبوونهقاسملوو بنو ئاگادار .وانه
سهله ینک،رکردایهواقیعدا الیهئهتیی و ینکندامان باڵوێزخانه،نگرانی بنبێلال رژیم، ،ی فازلو
کایکهمالهیکههسوکارباتمارفوکهبراکانی،خهی،کهماڵهندامانیبنهیوئهکهژنهسوڵوره

رۆککۆماریعێراقعسومکهدواترکرابهسهمالفوئادوفوئادمهکه،کهوهشوێنیکۆبوونهکرابووبه
.وانهئاگاداربوونوکۆبوونهلهموومانهههئه

عهمهئێدیعای لهال سهبدولال ر گروانپاسه٢٢'' ئێشک یو نیشتمانییهی قۆرخانهکێتیی وو
 دئهئیددیعای که .وه و پێیمانچهدهبانییتالهقاسملوو ان چیرۆکبووه بووه ێ وئه.منداالنبۆ

مهتهیکایهح عهی ال سینهبدولال وهکهیهماییسناریۆ خۆی پێنجیبیردێنێتهی کاتژمێر که وه
وئاگاداریانیحدکارفتهبدولقادربچنهدهیدونعهرهعسوموفهوهفوئادمهرلهوبهیانییبهرلهسه
بکه پاسدارهن بهکه بۆئهرێوهکان ئاشبهن نومایشی کههتاڵوه براکانیان مالی له پێتان  یام

بنووسن ئهوتهبه. دی نووسه.ندامێکی بۆ که ئهسیاسیی لێکۆلینهری کرد،وهم باس یدونرهفهی
المه...یگێڕابووکهباشهریپیاوهودهعسوممهیدرابوویهوفوادکهوریپیاوهخراپهبدولقادردهعه
ئهعه بۆ بهبدولال شاهیدی ئهڕێوهوه سناریۆبردنی یهرانهئابروبهو خۆی بێنهی لگهلهکه
تاوههوکاتهکههێشتائهیانییورلهکاتژمێرپێنجیبهبهدایانرشتبووبانییوتالهرارودیحص
ریلنوێنهلهگهشیییپێشکهمیترۆبهمۆنیکایدزێتییصفرکیلدابووبینهرهیروتیعهکهکهله
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وهبدولالبۆئهالعهپالنیخۆراگرییمه.بووماڵهگازپێیانپێوهناولێروههبهره،حدکالهپاریس
کهیپێکردبوووبیریهێنابۆوهگاڵته،یکهرێژیرههاو.یبنووسێکهتنامهسیهوهولێربووکهلههه

ولێرلهههیکهبجووڵێنیوستادهیالتسهکانیژێردهرگهپێشمهئۆردویوهولێرهههبێلهدهالمه
دامه و ههزرێنی سولتان بکیبه لهاته پاسداران سپای پشتی و ستالینگرادهستالینگراد نوێیهو

بدولالیالعهمهکردبووکهئۆردوویهداعششۆرنهانبریوکیژوکوریسهکاتهکۆبانیوئه.بشکێنی
وهنزادهلهترسیئهسهبدولالحهالعهمهکهراوێژخۆشهیهاوریکارامهبهوته.نیپێبشوپێن

یرتاشاکانیینکرگهپێشمهلگهلهنوزیبکهوهبیگرنولهقهولێرینیوانکۆیهههکهلهجادده
بکه ئیسکۆرتی  میاندواو لهن بیدهو دهوێ کارخانهنه پاسدارانی سپای قهست میاندواوندی ی

هبوووهبۆئهڕکردبووندهتهوهرپێێئهستبووبهیبهداشۆالوگهقبهناوچاوانوالملییئارهندهوهئه
نبێستانێکیپێپاراوبکه وهوهئه. وتارهبۆئهاڵمێکبووینووسرا زنکهمهیهبدولالالعهیمهو

ندامانیکیبهدزیئهیهیاننامهکردبووبهرپێناسهدهوهستهدهبهبهخۆکۆماریکوردستانیپیاوانی
 .زویرکردبوووانهتهندییوبهناویئهیناوهکومیته

٠٢٢٢مانگیدیسامبری٢٢کوباسکراوهوێژبۆوتوکهوهمیکۆبوونهکهرۆژییه:بووهوهتئهواقعییه
نگرهالیهوگوترابووئه.بووڕێوهچووبه4باتمارفنگرێکیتالبانییبهناویخههیلهئاپارتمانیال

رچووبووفهبهسهوالتێکیدیکهبۆ نوێکلههۆتێلهیلتۆنیڤییهبووهشهشراستنهوهاڵمئهبه.
.همیوانیصحرارودیبوو

مصطفینه ئهوشیروان کهکه کاته دووههسایهو تهتیی تالهکهنزیمهمی بووی ریودهله،بانیی
کانوێژهوتومیکهیه بهدا یتهکهلهکولهمرۆئهویشتاالمئهبه،بووبشدار شدارییباسیبهڕدا

خۆیله کردووهنهداوانهکۆبوونهو روداوێکیئه. مێژوویههدهبهرادهلهوه گرنگه، کوردستانه،ر موو
شێکلهمه،بهجهیکوردوعهزنیکێشهمهرهشێکیههبه،کانهنفالهمیئهشینۆههوروداوهبهئه

شهلهمێژوویکوردلهوبهئهمینوشیروانمصطفیئهنهکرێرواندهچاوه.همووکوردستانمێژوویهه
چیخۆیبیرینهیبنووسێولهکهمهجهێبیکوردوعهکبۆکتکوپاشکۆیهانوهالتیکوردسترۆژهه

هاندهیه له دکی ئه.رانی بۆ چوونی بۆ وتووێژهقاسملوو .بووهو بوو کراوچۆن لهئه؟چی ریودهو
بهکهمیوتوێژهکهیه وئه.گاداربووهیانهئاوزانیارییمووئههههولهکهبووهوهریکۆبوونهاشددا
وتهکه به که بووه سێک خۆی به٢ی دوو لهمکاتژمێر نوێنهگهدوو ئاغامحمدی رفسنجانییل ری

وهلهخوالنه.یئێرانییبووهزهیموعارهنییکێشهشخۆیگوترهکهوهیکردووهوکۆبوونهوهکۆبوونه
٠١٦و٠١٩یرهداالپهناوبازنه

نهتاله و بانیی وشروان مصطفی ٢٢له ئاخری ٣١تا وله٠٢٢٢ژانویه٢١و٠٢٢٢دێسامبر
نکانبووشداریوتووێژهدابهوانهکۆبوونه تاقمه٠٢٢٢یژانویه٢١تا٠٢٢٢ییدسامبر٣٠له.
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که نوێنهتێرۆریسته و پاسداران سپای رایهی ینک تیی نهتاله) و وشیروانبانیی چه( کهو سند
لناسراوینه  ڤییهدیکه کهوشیروانمصطفیناویئهتیکهنهجێێخۆیه.وهنمابوونهه شسانهو

–ریئاپارتمانفتهیئیدلهۆفوێکرابوونوناویخۆیانبهدهکهیهسییکه٢ئاشکرابکاکهلهئۆده
رانه  ئیدلهۆف .یاندبووگههۆتێلی ژانویه٢١رۆژی بووه٠٢٢٢ی وتوێژ رۆژی ئاخر ماوهله. ٣٠ی

نڤییهلهداکانقاسملوووتێرۆریسته.وتووێژێکلهنێواند٠٢٢٢یژانویه٢١تارۆژی٠٢٢٢یژانویه
رژیمیکۆماریئیسالمییکهزانیبووی:نییخۆیگوتهبانییتاڵهچۆنبووهکه.بووهلهئارادانه

!!وو؟بکردئاگادارنهیرژیمالنهیوپلهقاسملووی.دالم،بهوهبووهستهدهقاسملوویبه.پالنیتێرۆرید

رێکهتاله ئهبانیی وتی وانهۆبوونهکو ههشێکبهلهی به یاندووهڕاگهلهدا دهوتوێژه. له وریکان
.بووهدا٠٢٢٢یژانویه٢٢و٠٢٢٢دێسامبری٣١دێسامبرو٢٢کانیدالهرۆژهمکهیه

حمانیکوردگیرهرریکتێبیخولیاومهبانییبۆنووسهتالهکانییوتهدرێژه

فازلحمانیکوردیباسکردوون،رگیرهریکتێبیخولیاومهکهبۆنووسهدایووتانهلهبانییتاله
ره کهسوڵ کناودهیهسهرهبه با که. ئهوهئهوبووهسێکیبێئیرادهواته وهیپێیان کوسپاردووه

یکهوئاخوندانهالکرێکار،ئهلقاعیده،مهکانیداعش،نصره،ئهخۆکوژه.یبردووهڕێوهکبهێرۆبۆت
ده بهکلیلیان و الوان ملی مهسهکرده مینیدانهر کانی دهدا لێێان ئهسهرهکهخوڕین یبوون؟

رپرسنین؟وانبهکانچیبوون؟ئهرهراهێنه

عهمه ال زادهنسهحهبدولال رهوهش فازل کو تالهرامبهبهلهسوڵ ئێرادهبانییر نهدا .بووهی
یرچاوهوتسهڵکهدابههه٢٤٠یڕهلهالپه.وهینهکهدهشیزیاتروباسهدائهتێکیدیکهرفهدهله
وتوێژهئه لهالپهراوهبانیینووستالهیو ژماره٣٤٠یرهکه یرنووسهوایهگ.یهدا٢٦١و٢٩٢ی

مه خولیاو رهکتێبی حرگی کورد وتوئهمانی ێژهوو له مه٠٢٢٩ی لهکتهله ینک سیاسیی لگهبی
وتهورێکهسالدواترله٢کهوتوێژه.بووهدانهوتهورێکهووتوێژهلهدائهراستییله.ووببانییکردتاڵه
بووه  ده.  نۆی هێڵی له ئینگلیزییکارۆل نکهیهقه دا :ووسیویه تالهجه'' الل له له٠٢٢٦بانیی

تێپهفتهالیدهبه،کوردستانیعێراق ڕیریقاسملوودا وقرتاندووهبانییتالهیوبدولالناالعهمه.
'':نووسیویه ساڵی ده٠٢٢٦هاوینی نزیک فتهبه قاسملوودا سیاسیی عیڕاقری کوردستانی له

بانییتالهنه،کهریکتێبهیداوهبهنووسهیهوزانیاریییهکێئهعلومنیمهواوهدبهلێره.''رابردم
ورهدکادابهحریسیاسییفتهالیدهبه٠٢٢٦بانییلهنکهتالهناکهوهبدولالباسیئهالعهونهمه

یرهفهسهویئهباسیلهینککهوهدوایجیابوونه٢١١٢وشیروانمصطفیلهالمنهبه.بێتارانچوو
.دانووسیویه٢٠٢یڕهلهالپهلپرۆنهۆبێرکردووهکهکارۆوئێرانرهبانییبهتاله

تاله لهبانیی وتوێژ کارۆلگهله ل لهدا تهباس دهکهنزیمهگرێدانی به کورد و خۆی تانیوڵهی
دهرهداگیرکه سیاسهوکاوه دهله ینک بهتێکی که بررێوهدوێ دووهی ئهرێوهبهله. وبردنی
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.بووهکانیکوردستانهساتکارهموویههمینهزهریخولقێنهوشیروانمصطفینهیهاداگوشتهسیاسه
راپۆرته تالهکهبروانه ی پلێنۆمی بۆ چوارهبانیی له ٣٠-٢٢م هاروههه٠١/٢٢١١مانگی

بانییوبهئێعتیرافیتاله.''خوینوهبۆتهباتیههاوخهله''ویوشیروانمصطفیبهناکینهیهنووسراوه
بهتایبهسهمین،مصطفیئهوشیرواننه کهتییرانیینکو و سایهسکرتێر ریخولقێنه٢تیژماره
کارهمینهزه ئهساتهی  کارهنفالهکانی ههکان، ههئاشبهشت،ردهسهبجه،ڵهساتی مووتاڵی
نزیمهته رکان جینایهژیمیبۆ بوونتکاری پێشمه.صدام کردنی بهرگهواته به ینک لهی شێک

کرته.تهبووهکهدژبهکوردکردوویهمووجینایهوههریرژیمیصدامبۆئههانده،ئیتتیالعاتیسپا
تییسایه،نووسینیکه5داوهلهناوبازنههابروانهکتێبیخوالنهروههه.دابگره Ctrlبکهوئێرهبۆ

 یه٢ژماره ی نیشتمانیی کێتیی خوالنه. کتێبی بازنهونالهوه دا ٠٢٢٢له  بهدهواته لهسال ر
.کێتیینیشتمانیینووسراوهوشیروانمصطفیلهیهینهوهجیابوونه

دا٢بدولاللهپاراگرافیالعهداکهمهکهیهکوردییقهلهده
یبهوهئهونازانرێکههیشێواندوو،هووسیونیباسهوئه

ده دفتهالی تێپه.ری قاسملوودا کێوتهڕیوه لهی  بووه؟
ئینگلیزییده ئاشکرایهیکهیهقه دا نووسهوته. وی بووه ر

.کردووهباسیبانییبۆئێرانروداویچوونیتاله

لهتاله گوتوبێژهبانیی لهو گهی ڵ نهکارۆل وعێکله
خۆیپێوه نێوان ندیی دهیهئێرانییو هیچکان که دوێ

یهییوێچوو پێوهگهلهکی ل به.دندیی قاسملوو
یرژیمینامهڵگهبیستتۆنبهله.بووهنهوههکانیهعێراقیی

که که دهصدام تهوته کوردستاننزیمهستی باشوری کانی
بهیه تێداننامهڵگهک نهی ئاماژهیشان که بهدراوه ی
.د و کردبێحدکاقاسملوو لهنزیمهبهدژیتهیا کانیکورد

هه کوردستان باشوری دوژمنانهڵوێستێکی .بووبێههیان
ئهبه تالهوهالم که کهی معصوم،بانیی، فوئاد فوئاد، مال
وشیروانمصطفی،شێخنوریوبهبدولقادر،نهیدونعهرهفه

ئه مهگشتیی کتهندامانی ینک سیاسیی کۆماریبی بۆ
حیاکی)زادهنسهحهبدولالیالعهکارییمههاوبهئیسالمیی

ئهسهبه( هێنار دێموکراتیان حیزبی حدکاو ندامانی بزووتنهلهوه هیچ یهوهمێژووی داالنگهکی
.کراوهنه

                                                           
5
 -

 http://www.peshmergekan.eu/kteb/xulanewe-le-naw-bazneda.pdf
 

https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2REN4TUc4S1czVkU/view?usp=sharing
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پێێتاله به دهکهوتنهرێکهبانیی مانگی ی کتێبیخوالنه٠٢٢٦ی بازنهله ناو له کێتییهی،داوه
 بهکردنیشتمانیی پاسداران''شێکبه ئیتتیالعاتیسپای شهکه''له عێراقرهله نێوان وکانی

بروانههێرشه.ناودێرکرایرژیمیکۆماریئیسالمیی(طابوریپێنج)ستونیپێنجبهدابهئێران
وهلهنهبجهلهخواللهڕیههرکوکوشهریکهوروبهلسپایپاسدارانبۆدهگهکانیینکلهشههاوبه

.یانهێناژارهههوکوردهرئهسهساتێککهبهبجهوکارهلهرشاریهههێرشبۆسهداووناوبازنه
وتیحاجیموشیروکهبجهنووسینیشهلهساتیههکتێبیکارهلهتهوجینایهکیکورتیئهیهشرۆڤه
ناوبازنهخوالنه له بهیوشیروانمصطفینه،بانییتاله!وهبخوێنهوشیروانمصطفینووسینینه،وه

کارهخولقێنیئهمینهزه لهو و تاوانبارکرد رژیمیصدام بۆ ئهرامبهبهساته بهبانییویشتالهردا
ردووداههلهواقیع.عستاوانبارکردکانیکوردستانبۆرژیمیبهساتهمووکارهخولقێنیههمینهزه

بهسیاسه هاوبهکهیهتییایهرپرستڤان بووهیان ش هه. ئهچونکه بهردوو وبهرێوهندامی ریی
 .نزیمهبوونوتهریئهبریارده

تاله گهلهبانیی کارۆل سهل بریارربهباسی تهخۆیی و خۆی سیاسیی کهنزیمهی کردووه ی وهئه.
تالهئیددیعایه چونکه ناراسته، پێوهکی هیچ قانیهندییبانیی کی ده–وونیی به تیولهسیاسیی

قهبووهنهئێرانه الیهتا و دابێ سیاسیی دیکهکهنهرارێکی وهی کارگێڕێکی یکیهتخانهزارهی
وڵهده ئێران تالهپێوه.بووبێتی تهندیی و تهکهنزیمهبانیی لهی گهنیا ل ئیتتیالعاتیکارگێڕێکی

سپایپاسدارانبووهکهرفسنجانیلهتێرۆریمیکونوسوزگایجاسوسییواتهدهسپایپاسداران
کانرهفروهه نیروهای به خودسر''دا له.کردنپێناسه'' سیاسیی دهزارهوهبریاری دهرهتی ووه درێ

کۆماریئیسالمییییوتنێکیقانونهیچرێکه.وهپشتیوانییلێکرابێزیرانهتیوهیئهنههالیهبێلهده
ڕهداالپهلهناوبازنهبروانهکتێبیخوالوه.بووهنزیمیینکلهئارادانهلتهگههلئێران 105 ی

نووسینیکریسکۆچێرا''کتێبیجنبشملتکوردوخواستاستقالل''یقهودهئهبڕوانههاروههه
!دابگره Ctrlبکهوئێرهوئێرهکرتهبۆ٢٢١و٢٢٢یڕهزیزماملیالپهرگێڕانیعهوه

تالهوباسهئه واقیشکه له کردووه هۆبێری پرۆن کارۆل بۆ بووهبهعبانی ئه،دور وچونکه وکاته
شه تادوای بانهدواتریش مهشی وته٠٣٦٦ڕی مهبه عهی خه''بدولالال ''رییبهراپۆرتێکی که

یحدکاونووسیبووباسێکلهوتوێژ''تاطالعاتجمهوریاسالمیزاروه''بۆرحدکاسهلهبانییتاله
.بووهنهکانپاسداره

ئهسهحه دوای له یهرییبهخهراپۆرته''ونزاده بانییتالهی '' پاسداران سپای ئیتتیالعاتی وبۆ
حدکایله،بانییرمانیتالهوبهفهیگۆڕیقیبلهلهحدکا،''تییشۆرشگێررایهرێبه''یوهجیابوونه

بدولالالعهمهروبێسنوریمپهبێلهریهاوکارییلمێنهکانسهڵگهبه.راداوکۆیهرهوهبهندیلهقه
زوریییته''حدک''تیرایهشهلهرێبهبهوئه.لزانیارییینکوئیتتیالعاتیسپایپاسداراننگهله

رگهبهدوژمن،کردنیپێشمهسلیمتهریندارکردن،فرۆشتن،کوشتنوببۆوحدکا

https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2U1Bob3BXa0o4blE/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2U1Bob3BXa0o4blE/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2TUpySDBlbUVVbU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2MnhONTMxWDV2Y0k/view?usp=sharing
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رمانداوکرده ئاوارهبارانگوللهدن، و کهکردنکردن یان
سهقهره سووڕهێنهمێکی رپرسیارنبههرر مهبه. اڵاڵم
بهعه سهبدولال کارهرهرپرسی سهساتهکیی به که رکانه

عدکایهێناون

عهمه الپهال له رهبدولال ٢٠٢ی قهدهی٠٣هێلی
یهئینگلیزیی هێلی و ناوی،کهیهکوردییقهده٠٦که

.سانسۆرکردووهداکهقهکوردییلهدهسنرضائیحم

عه.میدکهوتوێژییه و ڤییهقاسملوو نبدولالقادرییله
رانیئیتتیالعاتیسپایپاسدارانلنوێنهگهله

ئه لهبابهو وهبۆکارۆلپرۆنباسیهبانیینتالهالیهته
٢٤١یڕهربهالپهرامبهبهیکارۆلکهقیئینگلیزییکتێبهده٢٠٢یڕهوالپه٩یلهبرگهکهکراوه

بانیییتالهوهئه.گرێخۆیدهله٩یئاخریبڕگهوستیپێکردووهدهبدولالالعهیمهکهوهپێداچوونه
وتهسهله و پێشنیاریوتوێژ کاتیوتووێژه.کانیدر و شێوهقاسملوو بهیوتوێژهکانو شدارانیکهو
کۆبوونهئه و دادوهلراپۆرتهگهباسیکردوونلهوانه ئاگادارانرانیلێکۆلینهکانیپۆلیسو و یوه
ئه وتوێژانه ئهشرۆڤه.جیاوازنو لهبابهوی که وتووێژ پێشنیاری و تاڵهالیهته یهبانیین کراوهوه

 .وهکۆلینهلێیاندهدواتر

کهبۆکارۆلوتیروداوهرهکوزانیارییخۆیلهزادهوهنسههحبدولالاڵعهیکهمهوانهئه:ێبینییت
.کردوونداسانسۆرییخۆیکهوهلهپێداچوونهپرۆنهۆبێریباسکردوون،

٢٢هێلیکهوهپێداچوونه٢٤٣ربهرامبهکهبهیهقیئینگلیزییده٢٢١یرهالپه٩پاراگرافیبروانه
!تاکۆتاییپاراگرافیپێنج

وه دهئهرگێردراوی عهمهیقهو ال تالهپێداههبۆبدولال لگوتنی بووهبانیی ئهسه. کهوهیر یه
ئهسهحه چیرۆکهنزاده  وهم ههشی له زۆر دیکهستهڵبهکو کانی ی بهیکهوهنهێداچوپلهو دا
کردووهکهیهکوردییقهدهبه سانسۆر ، عهمه. ئێرانییال یویستووه نه دهیهبدولال له سێکان وری

.ئاگاداربنیانگێڕیداکهدهونومایشانهولهیئهنهالیه


:یهمجۆرهبهبۆکارۆلیباسکردووهبدولالعهالقهسانسۆرکراوهکهمهودهئهمانای

قهبه'' وتوراستیی پالنیانورارێکی له بوودانهێژ ئێرانییکاتهوله. که مهیهوه لێکیستگهبهکان

ههدیکه دهیان بوو، له ناتوانن یهبانییتالهرێییانزانی شێوهبهوه ئهیهو دیدارداکه  سێ له و
سهرێکی وتویهئێرانیی.وتووبنرکهخستبوو که کردبۆوه باڵویان درکێندراونێژهوکان کان وکاتهئه.
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نبدهتوانیرێگهدهیانواننهئه.رناندهیانوهکهوهلهوتوێژهرئهبهله.یانکردکێتییییهرکۆنهسه
٢٦٢ژماره.نکاندژبهخۆیانهانبدهبهرهستعهیویاندهچونکهنه،شداربێبهبنبێلالش

ئه تالهشانهبهو له کارۆل  که دیکه ئاماژهی و بیستوون رێکهبانیی به دیان قاسملووو.وتنی
وهمیوتووێژهکهکانلهقۆناخییهتێرۆریسته کوقانوونییبوونیحدکاوئازادییسیاسییوکاندا

بانییکهگوتبووییتالهیدیکهوتانهولئهگهکرابنلهتهکهوبابهباتبۆئۆتۆنۆمییوشتیلهخه
.نقاسملووبووهجیاواز.تێرۆریدکانیهئێرانییستیبهمه

الپه پاراگرافی ڕهئاخر یه٢٢١ی کهو پاراگرافی  ٢٢٠م ئینگلیزییدهی یهقه که رهالپهله ٢٤٤ی
.زویرکراوهداتهکهیهکوردییقهده


“In the first place”, Sharafkandi explained later,263 “ the emissaries that came was a 
government employee and a pasdaran [ passdar].They were not politicians. The 

secretary general of the KDPI would not speak again with people of this level. 

بۆنووسهیهندییفکهرهبدولالوهوبهناویدوکتورشهالعهنمهووتانهکهلهالیهمانایئه ریوه
کراوهکهکتێبه 362باس  له' جار مهالیهدوو عهن تهال کراوهبدولالوه زویر ده. له قهجارێک

.داکهیههکوردییزویریکردووهوجارێکلداتهکهیهئینگلیزیی

عهمه ال زمانی به شهبدولال گوتووهیهندییفکهڕهدوکتور کارۆلی به "وه  پله: یهله مکهی "دا
ئه362یکردندییدواترشرۆڤهفکهرهشه .بوونیدوکتورقاسملوودانهپلههاتنلهیکهرانهنوێنهو

پاسدارێکبوونولهندێکیدهکارمه تو سیاسییئه. بووننهکاروانه جارێکیدیکه. سکرتێریحدکا
.بدوێسانێکیئاواکهلنابێلهگه

وتهئه مهوانه عهی بهال و دبدولالن ویهندییفکهرهشه.زمانی کردوونی نووسهه به کتێبهو یکهری
ئه و نووسیونیگوتوون ویش دهبه. له کوردییالم ئهکهیهقه  کوهدا تهی بهتهکراوهمهرجهه موه

:یهگۆڕیویهشێوه

یرادهبهناردبوویاننیسیاسییانهرهونوێنهئه<<مووشتێکرلهههبه>>:یگوتندییدهفکهرهشه''
تێگه و زانا ی نهدوکتورقاسملوو نوێنه.بوونیشتوو تناردبوویوڵهدهرێکیان دیکهئهو هیوی یان

 بووسوپایپاسداران نههیچکامیانسیاسه. تڤان بوون نه. ئیدیئاماده بووسکرتێریگشتییحدکا
سانیپلهڵکهگهده

.وتۆوتوێژبکانزمیئه-

ریسینوێنهاردابینووسهکهقهلهده-٠:کانیخۆیگۆڕیونوتهداکهرگێردراوهلهوهبدولالالعهمه
.کراوهسیاسیینه

Representativeیوشه 
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سوبهرهوێنهنبهمانای سیاسیی''یبدولالوشههعالمه. یسنیبهرادهپه.زیادکردووهلێ''
قاسملوو.د  تێگه... زاناو مهنیداکهلهتێکستهبووننهیشتوو لێێبدولالعهالیهو وزیادکردووه

کابرایئهیزاناییستپلهبهمهکهیشتووهگهنهتێی یهنیانهو پۆستیده. کابرایتییولهمقامو
هاوپلهورۆککۆماریفیسارهوالتلسهگهیفالنهواڵتلهرۆککۆمارسه.ستبووهبهمهرنوێنه
بۆپێشوازیی.ومقامدانکپلهلهیهیچینوهرهزیریدهلوهگهیجیبوتییلهوهرهزیریدهوه.مقامن
شکاندنیعورفیهوخوارترله.چێرۆککۆماریهێنددهمریکالههیندسهئهیرۆککۆمارسهکردنی

و الیهکهبهسیاسیی دیکهکهنهمگرتنی یهی دهتکارهسیاسه. له جیا کورد ئیتتیالعاتیکانی زگای
بانییکانیتالهوتنهبروانهرێکه.داناناسنتوڵهسیدیکهلهدهکانیانکهپلهنزمهوالتانوکارگێره

گهله ذوالقدرله باقری ٠٢٢٦ل بهو صحرارودی هێنانی
نوێنه سهناوی ئێرانرهری یاخسهکیی الیه6رمهبۆ نله

خوالنه!وهیهبانییتاڵه بازنهبروانه ناو له نووسینیوه دا
٠١٩یرهوانمصطفیالپهوشیرنه

مقامێکی(رارودیحمحمدجعفرص)رکییئێرانریسهنوێنه
بووهتییئێراننهوڵهده پاسدارێکیجاسوسئه. وکابرایه

ده پاسدارانله سپای ئیتتیالعاتی جاسوسێکزگای واته
بهوهیهبانیینتاڵهالیهلهمحمدجعفریصحرارودی.بووه

نوێنه ناوی سهنوێنه،نیزامری ئێرانری کۆماری ،رۆک
رفسنجانی، نوێنههاشمی سهری وتوێژیرۆکی له پارلمان

یه مکهخولی به ناساندرابووقاسملوو.ددا ب. کردناله س
بهسهله وتووێژهڕێوهر یهکهچوونی قۆناخی ئهمکهی ودا

.رباسوهبهخرێتهتهگرنگهدهبابه

لهبانییبهتاله رگیزههیعێراقرۆککۆمارببێتهسهوهر
نهرێگه رفسنجانیبوودرای ئاخوند الی .بچێته
رفسنجانییهرییوهبیره و!وهبخوێنهکانی داوا

تپێشنیاره لهالهکانی رضائیرێگهبانیی محسن بهوهیهی
درا بوونرفسنجانی . ناردنی بهصحرارودی رپرسانیبۆالی

مهنزیمهته بردنی و باشور عهکانی بۆال بدولال
فهڕێوهبه تهرمانهبردنی کانی شکاندنی بۆ وحورمهنیا ت
.هکاننزیمهتهرپرسانیتییبهسایهکه
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عورفسیاسه ههیت سیاسهخۆی و دهیه شارهتکار بێ له نهسوننهزا و رهزمت شێوهفتارو یو
بێینکردقسه بۆوتووێژبریاریانداتیویتناموئهولهکاتێده. رشکلیسهلهمانگششه،مریکا

...کانوئوسلوبیوتووێژیوتوێژهرانیدووواڵتوماوهینوێنهیوجێگهکهندازهمیزیدانیشتنوئه
.یانکردوتووێژ

کهسیاسه النی دهتڤان ساڵێک بیست سیاسهم زانستی ئهبێ و بخوێنێ زۆریت زموونێکی
یرودوورزۆرجاربهسهانیدیکهکهتڤانلسیاسهگهلهرۆککۆماریعیراقسهفتاریره.وهکۆکردبێته

ماچکردنیوهسبێحههته.کراوهلهعورفیدیپلۆماتیکپێناسه مریکاویئهوهرهزیریدهڵسوراندنو
ویکهڵگوتنهگرتنوئیسکۆرتکردنیرفسنجانییوپێداههراترینییوچهفرمێسکرشتنبۆخومه

یانماچکردنی''برهتیخودابۆکوردوعهنجانینێعمهفسهتولالهاشمییرهئایه'':ناوبردنیبه
ناولهینودورلهعورفیسیاسیفتاریهمانهرئه،کانیکوردستانساتهدوایکارهموگوپیصدامده

 .وهدرێنهلێکدهمییردهسهونهکییفتاریخێڵهرهبهداتڤانانسیاسه

رهالپه ٢٢٠ی الپهکهیهئینگلیزییقهده٦پاراگرافی رهله ٢٤٤ی پاراگرافی ٩دا الیه مهله الن
کراوهعه سانسۆر بدولالوه بابهشیهوهئه. له کانیمهتهکیدیکه کارۆلبدولالهعال الی له که یه

خۆی به  هۆبێر ههپرۆن بهدا جارڵگووتووه، زۆر چونکه الم
یگوتوویهوهداوهکهئهولێیانلهقاووهتهکردووهییباڵووهئه

د مهوقاسملووه.هی عهال وبدولال کردووه خۆی به بوختانی
ینووسیوهودانهکهیهکوردییقهوهلهدهرئهبهستووه،لهلیبههه

.سانسۆریکردووه

 :یهمجۆرهبهکهیهزویرییقهسانسۆرکراوهتهرگێردراویدهوه

گوتوویهسهحه و کردووه باس کارۆلی بۆ  نزاده قاسملوو.د:
ندیمانپێوهبۆوتوێژپێوهرکۆماریئیسالمییگهئه پرسیملێێ

.رمچۆنبێزهبێنهبگرێمنده

من عهمه] قسهال [کادهبدولال گوت مهگهئه'':پێم کانیرجهر
.]ینبێوتوێژبکهقبوڵبکرێنئێمهدهنداوامانکردووکهئێمه

لهسمییبهرهبێکهدهموتوێژهکهیه[مانهبوونکانئهرجهمه
حیزب دهنێوان بێتولهو ده-٢دا لهوتوێژ ویستیسهبێ ر

364.دێربێچاوهبێمدهنیسێههالیه-٣کوردبێ
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کهریکتێبهیکهدراونبهنووسهیانهوزانیارییئهبۆرنجێکیپێویستسه

ئهمهله زانیارییر یانهو که تالهالیهلهی مهن و عهبانیی ال نووسهبدولالوه کتێببه خولیاوری ی
ئیسالمییرژیمیکۆماریکارگێڕانیندییوهرژهرچاوگرتنیبهبهوهدراونبهحمانیکوردرگیرهمه
عهمه.بووه ال شاردنهبدولال واقعییهوهبۆ دی تێرۆری .تی بێههقاسملوو داوهوڵێکی وئه.وچانی

بهوڵههه هێندێک له شی رهرسامهێنهسهدا عهمه. ال دبدولال تێرۆری ،ندییفکهڕهشه.دوای
 تیانهخهسامناکترین بزووتنهی وهبه کورد ی حدکا رۆژههو کردله کوردستانی دزیالتی به ،

رێبهئه ندامانی نهرییحدکاو له بوونی هیجری حدکا)مصطفی (سکرتێری  لهدا کهرفهدهو ڵکیته
رگرتوه خۆی:قۆڵییبهپالنیسێو بانییصحرارودیوتاله، حیزبیدێموکراتیکوردستانی

.بانییوئیتتیالعاتیسپایپاسدارانبۆکۆیهڕادااڵتیتالهسهیژێردهرمۆتهانبۆقژڵیههئێرانی
ئهسه خهتیئهبدولالتۆمهالعهیهکهمهوهیر بهبڕیاریسهیهدییبهئهتهیانهو رۆکییبهکورد

بهناویبدولالالعهیمهتهیانهخهوهئهوبۆئه.وهدامڵهقهله''مقاماتیپارتیی''پارتیدێموکراتو
بنووسرێ کوردستان دێموکراتی عهمه،پارتی فهال چووبووه لهنسهرهبدلال وتوێژێکی کریسگه، ل

 کردبوو ئهوکۆچێرا بوختانهو کردبوو باس کۆچێرا کریس  بۆ کتێبهی له کهکه ناوییدا به
نسییچاپیرهبهزمانیفه[جنبشکردوخواستاستقالل]خۆییربهیکوردوویستیسهوهبزوتنه
کردبوو چاپ٢١١١وهکراوهبهفارسییولهئاوریلییهزیزماملینمامۆستاعهالیهوکتێبهلهئه.
!دابگره Ctrlبکهوئێرهکرتهبۆ٢٢٦یڕهبروانهالپه.کراوه

بانییئیفالسییحدکایبهدوایرادانیحدکاوفرۆشتنیبهئیتتیالعاتیسپاوتاڵهبدولالالعهمه
.یاندراگهوهکرده

ابرووهئهرژاوهووئاووئهبدولالالعهیمهتهیانهوخهیئهشکهندامانیتیمهوئهمصطفیهجریی
مبه.یانلێکردنگهقبوڵکردوبێده''گوێێمامۆستا''نییبهگوتهکوردتوکواقعییهوهیانچوواوه
عهمهجۆره مینهبدولالزهال ئهسهیکوشتاری ئیتتیالعاتیدان زانیارییینکو بۆ  ندامیحدکای

هێنا پێک  پاسداران سپای تێرۆرکراوهژماره. وهی به وبهکان نادروست ئامارێکی رچاوگرتنی
یناویوهبۆشاردنهزادهنسهبدولالحهالعهباتیمهزمونیخهئه''یئاخوندییلهکتێبیکیهپاکانه
شێکلهئاماریواقعییحدکاودواتربهقهودهردابروانهئهبهله.کرێباسدهاتردو،تکارانجینایه

وریویستبهڕێوهبووهبهبهدوایرادانیحدکابدولالالعهمه.رچاوبهینهخهوهدهکهباڵوکراونه
یوهئهیهرییوههجهوئاڵوگۆڕهدوایئه.سپایپاسدارانئیتتیالعاتیبانییوکانیتالهداخوازه
به وهرژهله ندیی پاسدارانئیتتیالعاتی سپای دابووه حدکاکردوویهبه دژی بهله. وه رههدوا

لهالیهجینایی-سیاسیی-تییمنییهلوێستێکیئههه الگیرابیمهدژیحدکانئیتتیالعاتیسپاوه
ئێرهوهکرتهبۆکهباڵوکراونهوهیهبخوێنهنامههڵگندبهچهوئه.وڵیداوهپاندنیههبدولالبۆسهعه
 !دابگرهCtrlبکهوئێرهوئێرهوئێرهو

https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2bDBHUDlnWG1QZkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2V2FsTVlMQlg2VTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2bzAtTFMyVms3OHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2Nl8zczRUaGY5N2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2OXhEVVBkeXZ6OUE/view?usp=sharing
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زانیارییئه ناو به لهیانهو که مهالیهش ن بهبارهسهوهیهبانییتالهبدولالوعهال وتوێژیت
ترۆریسته.د و سهقاسملوو وکانی رفسنجانی به در .تێرۆری نووسهقاسملوو به کتێبیدراون ری

مه خولیاو رهرگی لهحمانی چێوهکورد چوار دهیهو وهدا بگیربهبێ نرچاو مه. عهنه نهال بدولالو
ریتێرۆرکراویکانیدوورێبهیتێرۆرهندهروهێکیحدکادێڕێکیانلهپهنداممصطفیهجرینههیچئه

خوێندووه نه خوێندوویاننهگهئه.وهتهحدکا بازهر سحمهوه دوو بکێشن بۆرهالپهێت
.وهنهبکهومانباڵکهلکهرچاویخهتهبهخراونهکه''ینامانهڵگهبه''وئهیوهرچدانهرپهبه

لهیوهئه ئهسهکه تێرۆری کهر دوو تییسایهو کردوونهیه باڵویان فوه، ئهالدرۆی و پاسدارو ونه
کوردوڵگایوکۆمهیکردوونداندسالهوبیستوچهیئهبدولاللهماوهالعهبوونکهمهزویرانهته

گه جیهانئازادییخوازانی بیرورای و ئێمه پێیلی داونی .فریو پهخه. تێرۆریندهروهواندنی ی
ئازهوعهقاسملوو.د قادریی بدولال نهر بیانووی خهبه وهبوونی رجی کردنهکیل نزیک یوهبۆ

وئه.تکاریکۆماریئیسالمییبووهرانیجینایهتبهرێبهبانییلهئیتتیالعاتیسپاوخزمهتاله
یدووبۆماوهرکرنابهپهیتاقمێکرهات؟راگرتنیسهچیبهقاسملووباسیکرد.یکهرۆژێکدسامانه

چه و پهبیست قژلێکی له ریینابهندسال ئهدا رۆژانهکرکه ئهیی تاقمه وو ئافتاوه پڕکردنی
کوئیدارهستهرودهفتهودهبێئهسترئاودهیبۆسهکهبدولالوتیمهالعهمهیکدارانهچهئیسکۆرتی
وێ؟الوانیکوردیدهنیخوێنیورشتوئیسکۆرت

ههسهبه ئهرهاتی کوژرازاران بارانکراوگولله،فرۆشراو،راکردوو،بریندار،وندامی ورمانداوکراوده،
 حدکا سوتێندراوی مهئاکامئ عهپیالنیی قهال له حدکا رادانی بۆ ئوردوگایندیلهبدولال بۆ  وه

بووهراننابهپه رانییهکهدوایتێرۆریرێبهساتانهوکارهمیئهکهرپرسیارییهبدولالبهالعهمه.
.هێنراونلهباشوریکوردستانندامانیحدکایکوردوئهربزووتنهسهحدکابه

!وهدابخوێنهشییازدهیهلهبهوهولێکۆلینهیئهدرێژه

٢١٠٩ئۆکتۆبری٢٩
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