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پێداچوونهیهوهپێداچوونه به مهکهوهک الی
رگێڕدراوی کتێبی خولیاو  به وه  حیاکیبدولالعه
  خولیای کوردستان حمانی کورد  رگی ره مه

٨١شی  به     

 

www.peshmergekan.com 

زاده یوب ن ئه سه حه –مافناس   

   باسی   کورته  

کتێبێکی ٨٠٠١ساڵی  یه، له ئێالیییزۆڤێنVenezuelaنووسێکی   ر و رۆژنامه کارۆل پرۆن هوبێر نووسه 
 .کرد یقاسملوو به زمانی سپانیۆلیی نووسیوه و له کاراکاس چاپ.ر ژیانی سیاسیی و تێرۆری د سه له

ی   وکتێبه ری ناوبراو خۆی ئه نووسه
 ٨٠٠٢/ ٠٠/٨٨کردووه به ئینگلیزیی و له 

مریکا چاپ  کانی ئه  کگرتووه یه تهوالله 
 ن   کوردستان له الیهوکتێبه له  ئه .اکر

رێێ  ندامی به ئه مامۆستا فتاح کاویان 
وه  بێ ئه ،نزاده سه یاکیی ناسراو به حه حه بدولال  ال عه هم به کوردیی و  کراوهی ناوندیی حدکا  کومیته

له    ''ئێدیتۆر''.  و کتێبه ئه  ئێدیتۆری هزمانێکی بیانیی بێ، خۆی کردووه ب لف و بێی زای ئه شاره
بدولال  عهو قاسملوو.تی روداوی تێرۆری د گۆرینی واقعییه)  سیاسییستێکی  به بۆ مهدا  ی  که وه پێداچوونه

 کانی به ره کوردو عه  سته و هاودهکۆماری ئیسالمیی  کانی تێرۆریستهکردن  بۆ پاکانه ،ر قادریی ئازه
 یت یانه خه ،ت تاوانی جینایهی  وه فریوبردنی بیرورای گشتیی، شاردنه به کۆماری ئیسالمیی و بۆ

ل ئیتتیالعاتی سپای پاسداران، زانیاریی  گه له التی کوردستان  رۆژهه لهی کورد  وه بڕکردنی بزوتنه بنه
دا ناوبراو بۆ  ی یه و هاوکاریی و له هاوکاریی کردووه'' ت  اطالعات جمهوری اسالمی  ایران زار وه'' و ینک

ش بگوترێ  وه با ئه .دا کردووه یه وه و پێداچوونه لهزویری  زاران ته هناوبردران، هی که  هستان به مه و ئه
  قه رگێڕی ده دژ به وه  ت مانه ت له ئه یانه خۆیه و به خه ربه زویرانه خۆی تاوانێکی سه و ته ئه

تی و رێکه ، که ی کتێبهبدولال له ناو ال عه کانی مه زویره ته. کرێ ده  پێناسه  که یه کوردیی
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 ٠٠٨ و ره الپه  یان ده ی ستبڕکردن مقه ت ، ، گۆڕینی بابهوێنه سانسۆری  ،ڵکردنی پێرست ،تێکهچاپ
زاده  ن سه حه .ستی پێکردووه ده وه  (٠٤٢تا  ٠٨٣کانی  ره الپه)  که ی گرنگی کتێبه رچاوه تێبینیی و سه

بۆ  نیشان دانی  خۆیی ئازادی  هدو ئیرا زموون و ئه یی رامهکاپسپۆریی و    دا  وکتێبه ری ئه رانسه  سه له
تی  زاره ، زانیاریی ینک وهئیتتیالعاتی سپای پاسدارانر به  ی سهکان ل تێرۆریسته گه ستیی  له هاوده

بدولال له  ال عه ی مه زویرانه و ته ئه .داوه نیشانبه ئاشکرا ئیتتیالعاتی کۆماری ئیسالمیی ئێران 
  .ن مێژووی کورددا بێوێنه

ی دا   که رگێرانه ته له وه و خه ئه ، هێلی ده ٨٢٨ی  ره الپه له  -کان ته سانسۆرکراوه ی بابه درێژه
 :قرتێندراوه

 Ghassemlou begins a tour of Kurdistan announcing the political agenda of the KDP . 

 حیزبی دێموکراتی کوردستان،ی سیاسیی  رنامه یاندنی به دا بۆ راگه کوردستانناو  بهقاسملوو  رانی  گه
 .پێکرد یست ده

ی  دوو وێنه له ٨٢٢١سالی  ٨٢٠ر به  رامبه به ٨٠قی کوردیی هێلی  ده ٠٨٨ی  ره په زویر له ال ته 
 !وه دا بخوێنه وه خواره

  
زویره  و ته بدولالدا ئه عه ال ی مه که وه پێداچوونهی  ٠٨٨که و  قی ئینگلیزیی کتێبه ده ٨٢٠ی  ره الپهله 
 . :کراوه  نه گمه ده

ندامی  پێشتر ئه]که  س که چوار ئالمان کی یه دادگه: به کوردیی  که قه رگێڕدراوی ده وه  -7991
 .کرد حکوم مه٨٢٢٨ له دیکه کوردی وسێ ندی فکه ره شهکوشتنی  تاوانی به [حیزبولال بوون 

 زا ناشاره ری خوێنه کهی به جۆرێک گۆریوه   که یه قه ئینگلیزیی رگێڕدراوی ده وه بدولال عه ال مه 
قی  ده بروانه'' .بوون لوبنان حیزبولالی ندامی ئه دیکه ی که  کورده سێ و ندی فکه ره شه.د ،زانێ واده

  !دا وه ره سهی  له وێنه بدولال عه ال مه ئیبتیکاری ی له    که رگێردراوه وه وکه  یه  ئینگلیزیی
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 ٨٢٤ی  ره الپه ٨٠٠٢ ساڵیی و روداوه ئه
 که له  یه ئینگلیزیی  قه ده

له بدولال ال عه ی مه که وه پێداچوونه
دا  که یه قه کوردیی ی ده ٠٨٨ی  ڕه الپه

 .سانسۆر کراوه

 یادو له رێز جیهان ری رانسه سه شاری زۆر  له  قاسملوو دوکتور تێرۆری ساڵی مین بیسته  ی بۆنه به  
 و دوکان ،التدار سه ده هێزی ی شه ره هه رای ره سه کوردستان شوێنی زۆر  له. گیرا قاسملوو ریی وه بێره

 یادو  ربرینی ده و  رێزلێنان بۆ خۆیاندا کانی ماله له لک خه وه ده کاتژمێر له و داخران کان بازاره
  ره رێبه ل گه له خۆیان ریی وه بیره
کانیان  چرای ماڵه یان که ویسته ۆشه

  .وه کوژانده

 روداوه ٠ ژماره هاوپێچی  له
 ،م هه شازده  ی ده سه کان، یه مێژوویی

 :ی شازده ده سه: یه م جۆره ی به که رگێڕاوه وه .کراوه سانسۆر  دا     که یه وردییک هق دهله ٠٨٤ ی ره الپه له

 کی کورد ڵه چه رهدا  و کتێبه له. نووسراوه  فارسییزمانی  کورده و بهماسیی  حه ،مێژوویفنامه ره شه
وه  ره سه له ی که که وێنه سانسۆر کردووه ی  دێره و ئه بدولال  عه ال مه. اوهکر پێناسه شرۆڤه و

 .دراوه نیشان

و  ئه بدولال عه ال مه. ی شازده ده سه
قی  ده ٠٠٨ی  ره الپه  ی ته  بابه

 یی کارۆل که کتێبه ئینگلیزیی
  ٠٨١ی ره الپهله  (روو روبه)

له کاتی  :یه وه ئه  شه سانسۆرکراوه و به ی ئهگێردراو ره وه .دا سانسۆر کردووه که  یه کوردیی قه ده
نگرانی کاندیدای  الیه ن  الیه له  کانی کوردستان هێندێک له  شاره له ،دا رۆک کۆماریی لبژاردنی سه هه

محمود احمدی  کهتێیاندا ئیددیعاکرابوو و   باڵوکرابۆوه  ئێعالمیه وه یه میرحسین موسوی ،رێفۆرمیست
 .شدار بووه له کوشتنی قاسملوودا بهنژاد 
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روو له  ی روبه شه وبه ئهبدولال  ال عه مه
رگی  مهو  تێبی خولیاک ٠٠٨ی  ره الپه
رگێڕدراوی  له وه حمانی کورد ره
  ٠٨١ی  ره الپه له  که یه کوردیی قه ده

 ( ٨٢هیلی ) شت  پاراگرفی هه
  قه وده ی ئه رجومه ته .کردووهسانسۆر

 :ویه سانسۆرکراوه ئه

پیتر پیلچ، پارلمانتێری ئوتریشیی له ''
ش احمدی  ن  جارێکی دیکه ژوئه ٨٢

به  ی  (رۆک کۆماری ئێران سه)نژاد
شداریی له تێرۆری قاسملوو تاوانبار  به

کی نوێی  له  یه ڵگه بهپیلچ  .کرد
دا  وزیندانه حکوم بوونی خۆی له دایه و حوکمی مه ''زیندانی تریستێ'' که له  کفرۆشێکی ئالمانی چه

 کی سووکی له  چه( ش شه)دانی پێداناوه  که نیو دوجین کفرۆشه  چهو کابرا ئه. خسته روو، کا رده تێپه
دا محمود  وتنه و چاوپێکه فرۆشتووه که له ،یشئێران له ئوتر  ی به باڵوێزخانه ٨٢١٢جوالی  مانگی 

 .شدار بووه احمدی نژاد به

ترین  وره کانی ئێران گه دا  له تاران و باقی شاره ن ی  ژوئه دوازدهرۆک کۆماریی  ڵبژاردنی سه له هه 
کان ئیددیعایان کرد که  ره دژبه  لیدێره. ئێران کرا له ٨٢١٢می شۆرشی رده کانی دوای  سه خۆپیشاندانه

رۆکی  یی سه خامنه'' تولال  ئایه'' . وه بوون هژاردنبڵ کراوه  و خوازیاری هه ڵدا فێ که لبژاردنه له هه
دانی  ش  بوو به هۆی دنه وه ئه  .ناودێر کرد  که ڵبژاردنه وتووی هه رکه احمدی نژادی به سه  ،شۆرش

  ( میلیشیا ,نیزامیی شێوه ( سیج کانی پۆلیسی ئێران و به هێزه .کان کان  و پشتیوانه رهگ خنه زیاتری ره
 و س مردن کاندا زۆرکه تی خۆپیشاندانهو  ره له. دا یان نیشان وه کارهێنانی هێز کاردانه به به  توندی و به

دادگایی کردنی به  .کوژراونو یان پێکراوهز جاوه ته کراون،نجه  شکه ئه کان  کرا که گیراوه ئیددیعا
له ڤیزیۆنی  له تهنووسان و خوێندکاران  ران، رۆژنامه تێکۆشه ران، کانی خۆپیشانده سرکردهلی  کۆمه

تیی و  سوننه) ری نێوان کۆنسێرواتیوو رێفۆرمخوازان به له ڵبژاردنه  که و هه ئه .انرد نیشان  دا  تیی وله ده
  ڵبژاردن یرانی هه قه ل  گه نیا له تهبه  تا سئی رژیم. راوتر کرد هه دا  ی له رژیمی ئێران (ئالوگۆڕخوازان

و  هر بهت  شروعییه یرانی مه قه ڵ  گه تی  سیستمی کۆماری ئیسالمی له هاوو لکو ته یه، به روو نی رووبه
و   بکه٠  ئێرهو   2ئێرهو  1ئێرهزویرکراوه کرته بۆ   ته  ره و دوو الپه واوی ئه قی ته بۆدیتنی ده  .رووه
Ctrl دابگره! 

https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2a0tRa0xCYUswV28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2R0pESENraTY5MXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2NHRVUFlEYTU0QkE/view?usp=sharing
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ی ئێران بۆ   ک  له بالوێزخانه ی که له فرۆشتنی چه وه ره ی سه ته وبابه ئه بڵێ کرێ  بدولال ده ال عه مه 
بۆچی  دوێ ی ئێران ده ن و له باڵوێزخانه ڤییه   قاسملوو به بوونی  محمود احمدی نژاد له .تێرۆری د

ژو کوڕی ان فێڵیان کردووه، کیک هکه پاسدار و تێێدا گوتراوه که  دا سانسۆر کردووه ی که وه پێداچوونه  له
    ؟ زیان پێکردوون جاوه لکیان کوشتووه، ته خه

که  ئاخر پاراگراف  حمانی کورد  رگی ره ی خولیاو مه که کتێبه  قی ئینگلیزیی ی ده ٠٠٨ی  ره الپه  له 
سانسۆر  بووه  وه نه زگاکانی رژیمه کان و داموده کی به تێرۆریسته یه ندیی و هیچ پێوه پێنج هێله

 .کراوه نه

 

Appendix 4 

Dramatis Personae 

بدولال  ال عه بووه که مه "" ی نومایشنامهران شانۆگه '':ی  که رناوه سه  ٤ردێره هاوپێچی  و سه ئه 
 :دا  شه و به له.  سانسۆری کردووه

ندامانی  نه ناوبراو و نه ئه.  لیل گادانی  ناراسته جهمامۆستا ر  سه ندراو له یه زانیاریی راگه -٨ 
پێک هێنا هیچ ''تیی شۆرشگێڕیان رایه رێبه''  ٨٠٢١له حدکا دابڕان  و له   ٨٠٢٢له  که ی که حیزبه

دا باس کراوه به ٠٠٠ی  ره ی که له الپه وجۆره به یانو نزیک  کی سیاسیی و دۆستانه یه ندیی پێوه
    .بووه وه نه قاسملووه.د

قه  دا سانسۆر کردووه که له ده ش لێرهقاسملووی .رهاتی د سه بدولال ناوو به ال عه مه -٨
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی   ملوو،حمان قاس بدوڕره عه'' :دا نووسراوه که یه ئینگلیزیی

'' . تی ئێران  وڵه کانی ده ئموره ستی مه ده به  ٨٢١٢/ ٨٠/١ن  له  کوردستانی ئێران، تێرۆرکراو له ڤییه
 .کرا بانگ ده '' به کاک دوکتور 

ی  ره له الپه)  رهاویشتووه قاسملوو ده.له لیستی نزیکانی د ین پور سه محمد حهبدولال ناوی  ال عه مه-٠
 (. که یه قی ئینگلیزیی ده ٠٠٠ر به  رامبه به ٠٨٠

  

  دا شه وبه بدولال له ال عه کانی مه زویره ته

 : دا نووسراوه که یه ئینگلیزیی قه دهله نزاده  سه بدولال حه ال عه مه بۆ   -٨
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نزیک  دۆستی. حدکا ری سیاسیی  فته ده ندامی ئهنزاده    سه بدولال حه عه:کوردیی  ی به که رگێردراوه وه 
  .سکرتێری حیزب به  هبوو ندیی  فکه ره دوای کوژرانی  شه و قاسملوو یهاوکاری نزیک و 

  ت له واقعییهدا نووسیویه  ی که ویش له کتێبه بدولال بۆ کارۆلی باس کردووه و ئه ال عه ی مه هو ئه-٨ 
کردنی بۆ  بدولال بۆ پاکانه ال عه زویری مه زاران ته هه م، که یه!رنج بده سه .وناراسته بووه و دوور به

سامانی و رداگرتنی  سه ستبه دهی و که یزبهحقاسملوو، فرۆشتنی .کانی بکوژی د تێرۆریسته
ل زانیاریی ینک  گه هاوکاریی خۆی له حدکا، ندامانی کوشتاری ئهل فالحیان  بۆ گه ی له که یه الویی تێکه

 ... و ئیتییالعاتی سپاو

له  ڤیزیۆنیی فالحیان  له بروانه گوتوبێژی ته. دۆستی قاسملوو بووه نه.بدولال دوژمنی د هعال  مه -٨
 رله به رۆژ ٨١ واته ٨٢٢٨ ئاگوست ٠٠  له ئێران تیی وڵه ده ڤیزیۆنی له ته له' . ی حدکادا وه ره ریزی سه

 له راگواستن به کوردیی بۆ وه یه ئالمانیی له ی که مه رجه ته که بێرلین له ندیی فکه ره شه.د تێرۆری
 ٠٠ له: یه جۆره م به  کان تێرۆرکراوه ی ماله بنه له کێ یه ری پارێزه اریک یواخیم هانس دیفاعی ئاخر

 دا ڤیزیۆن له ته له فالحیان که  یه هه دا قسانه و له تێک واقعییه که، تێرۆره له ر به  ٨٢٢٨ ئاگوستی
 و رون فالحیان  ناوبرد  ئێران ئیتتیالعاتی تی زاره وه  تێرۆربۆ ئامانجی رێ به کو وه حدکای :یاند رایگه

 دا رابردوو له که  یاند رایگه و دا ری به خه دا ده حدکای له که گورزێک واندنی تێسره له ئاشکرا
[ ئێران]  ی وه ره ده له دا دادێش له و(  قادریی   بدولال عهو قاسملوو.د کوشتنی)  واندووه تێیسره

 ژێر له ک یه تاراده و کردووه نفوذی حیزبه و ئه ی وه ره سه ری تاروبه''  که گوتیشی و  وێنێ سره ده تێێ
 .دایه چنگی

 ل گه له  دا برلین تێرۆری له کان تێرۆرکراوه له کێ یه م که النی که کرد ئییدی ته میکونوسیش دادستانی
 . بووه دا ندیی پێوه له ئیتتیالعات تی زاره وه

 و خۆی ئێستا ، کردبوو حیان   ل فال گه له خۆی ی هاوکاره و له حاشای بدولال عه ال مه پێشتریش 
ی  دادگه حوکمی و دادستان وی لێکۆلینه:  وه بخوێننه  دا شوێن سێ له  ناوه و ئه توانن ده کانی هاوکاره

ویلهلم دیتل و کتێبی تێرۆر به نام خدا  سیینی نوو Schatten Armeen  کتێبی -٨ ، میکونوس
 .نووسینی مهندس دستماڵچی

 . ئاشکرا  کی درۆیه -٠
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بیندرێ ئیددیعای کردووه که دوای  داده وه ره سه لهکو  بدولال له الی کارۆل پرۆن هوبێر وه ال حه مه
 .کی ئاشکرابووه ش درۆیه وه ندیی بووه به سکرتێری حدکا،ئه فکه ره شه.تێرۆری د

ی  وانه پێچه بهبدولال  ال عه مه
دوای تێرۆری ی خۆی  که وته

ندیی نه بووه به  فکه ره شه.د
لماندنی  بۆ سه. سکرتری حدکا

و  زویره بڕوانه ئه و ته ئه
ی کوردستان ژماره  یه نامه ڵگه به

 !وه له خواره  ٨٢٨

 ره به خه و ئهبدولال  ال عه مه
 کارۆل به جێدا سێ له ی درۆیه
 . یاندووه راگه

 ال مه دا ندیی فکه ره شه.د کاتی له
 ری فته ده ندامی ئه بدولال عه

 .بووه نهش سیاسیی

 ندیی فکه ره شه.د تێرۆری دوای
 حدکا سکرتێری  بدولال عه ال مه
 کردوویه هجری مصطفی و بووه نه
)  سیاسیی ری فته ده ندامی ئه به

 به کراوه ٨٠٨٣  له و(  ٨٠٢٨
 به ش وه ئه. حدکا سکرتێری

 بۆ بووه بانیی تاله ی خشه نه
 حدکا بتوانێبدولال  ال عه مه وه ئه
 سپای و ینک التی سه ژێرده بۆ

 .  رادا پاسداران
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ال  درا مه حمانی کورددا نیشان رگی ره ی کتێبی خولیاو مه که یه قه ئینگلیزیی ده وه  له ره سه کو له وه 
زاده دوای  ن سه بدولال حه عه: ی بۆ خۆی کردووه و نووسیویه  زویره و ته دا ئه جێ سێ بدولال له عه

ی  یه مهنا ڵگه و به ش له ره به و خه درۆبوونی ئه .ندیی بووه به سکرتێری حدکا فکه ره شه.کوژرانی د
  . رچاوه به ی دا له وه ی ژێره که دا له وێنه کوردستان

 .ندی   مصطفی هجری  کراوه به سکرتێر فکه ره شه.دوای تێرۆری د

 . که قی رۆژنامه بروانه ده. ری سیاسیی فته ندامی فه بدولالی کردووه به ئه ال عه مصطفی هجری مه

بدولال  ال عه الم مه به. بدولالی کردووه به جێگر  عهال وی والت مه ره دا بۆ ده مصطفی هجری له چوونی 
بانیی  تی تاله ی خۆی به یارمه که وه پیالنه رئه به له.بووه که جێگری مصطفی هجری بێ وه رازیی نه به

دوای رادانی حدکا بۆ کۆیه و  بردووه ریوه التی ینک و سپای پاسداران  به سه بۆ رادانی حدکا بۆژێر ده
کانی بۆ  لگوتنه کان و پێداهه سنه اری ئیتتیالعاتی سپای پاسداران و زانیاریی ینک  پهبوونی  به هاوک

بانیی دا  به  تاله هوه بوو دوا  شانازیی ئه به  وه له. دا سانسۆر کردووه کانی ش له نووسینهقاسملوو.د
  .ڵبڵێ هه

دوای (  ٨٢٢٨نوامبری سالی    ٨٨)  ٨٠١٨ری  ڵوه زه خه  ٨٢٨ی کوردستان ژماره  رۆژنامه ی  به گوێره 
 .حدکاسکرتێری به  کراوه  مصطفی هجری   ٨٢٢٨سێپتامبری ٨١له ندی  فکه ره شه.تێرۆری  د

 

  .ری سیاسیی فته  ندامی ده بدولال کراوه به ئه ال عه مه مان رۆژنامه  ی هه به گوێرهدا  وته و رێکه ر له هه

 ،کردووه به جێگری خۆیبدولالی  ال عه مه ،دواتر مصطفی هجریک  یه ماوه
  زویره ته حمانی کورد رگی ره کتێبی خولیاو مه  دا به ی که  وه له پێداچوونه بدولال  ال عه الم مه به 

بدولال دوای تێرۆری  ال عه ر مه گه ئه . خۆی به سکرتێری حدکا ناو بردووه ی کردووه و  که یاته هح
ئاوریل  -٨٨تا   ندی تا  فکه ره شه.له دوای تێرۆری د مصطفی هجری ندیی سکرتێر بووبێ، فکه ره دشه

  ؟ بووه له ناو  حدکادا چکاره ٨٢٢٣

ال  تا بگوترێ مه بووه  نهوجودی و کۆداریی رۆکیی  ژاک هاوسه کو په ناحدکادا وه  و لهش   و کاته تا ئه
بدولال  ال عه کانی مه زویره رموون له ته فه  .بوون رۆک  دولال و مصطفی هجری هاوکات هاوسه عه

 !بروانن
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بدولال  عه: گورج و گۆڵتره و نووسیویهبدولال   ال عه مه ی  که زویره دا ته که یه ئینگلیزیی قه له ده
له  بدولال  ال عه مه ی زویره ته و ئه.  ندیی  بووه به سکرتێر  فکه ره شه.زاده دوای تێرۆری د ن سه حه
 . وه ته  اوهکر دووپاته ش دا که یه ئینگلیزیی قه ده ٤٨١ی  ره الپه

 

گوایه  ٨٢٢٨ندی له  فکه ره دا کراوه به دوای تێرۆری شه که یه بدولال  له ئینگلیزیی ال عه ی مه که زویره ته
    بدولال کراوه به سکرتێری حدکا هعال  مه

دا ناوی عزالدین مصطفی  له نزیکانی  که یه کوردیی دقهله بدولال  ال عه مهش  زویره و ته ل ئه گه له
ی تێرۆری  سالمیی به بۆنهیدا دژی کۆماری ئ وتووێژێک چونکه له.  ی سانسۆر کردووه قاسملوو.د

دا  که یه له کوردیی بدولال  ال عه مه وه ر ئه به لهی گرتبوو  دروست  وکوردانهڵوێستێکی  وه هه دقاسملووه
  .قرتاندوهی  که ناوه

 

کانی  ئموره ن مه الیه له ٨٢١٢جوالی   ٨٠ل قاسملوو له   گه فازل کوردێکی روناکبیری عێراقیی  له
 وه  تێرۆر کران کۆماری ئیسالمیی ئێرانه

ی  شه و به وه  ئه ر ئه به کانی ئێران بکرێ و  له ئموره یویستووه باسی مه نه بدولال   ال عه مه
  .کردووه  سانسۆر  کانی ئێرانی ئموره مه

 

 

 درێ دا نیشان ده که یه شی بۆ صحرارودی کردووه  له کوردیی زویره و ته بدولال ئه ال عه مه 
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دا نووسراوه محمد جعفری صحرارودی  الیاس رحیمی دیپلۆماتی کۆماری  که یه قه ئینگلیزیی دهله 
و  ئموری جاسوسیی  ئیتتیالعات  مه.  ٨٢١٢له  ن  ل قاسملوو له ڤییه گه ئیسالمیی ناردراو بۆ وتوێژ له

ک  بۆ ئێران له  اڵلی کرینی چه ده'' کوردستانی ئێران'' زان  له مه رارگای ره ری قه رمانده فه
ال  مه.  کانی قودس رۆکی ئیتتیالعاتی هێزه که کرابه سه دوای تێرۆرهدا بریندار بوو،  که ته جینایه

 وه، ره بروانه سه .وتێرۆریسته سانسۆر کردووه ی  بۆ ئه ردکراوه زه شه وبه بدولال ئه عه

 

  
   

 زیری ئیتتالعاتی ئێران وهبۆ فالحیان  بدولال بۆ  ال عه ی مهزویر ته 

ه یانحفال دۆستو هاوکاری وه نیشان بدا که  بۆ ئهناوبراو  . بووهل فالحیان هاوکار گه بدولال له ال عه مه
ستی  دا ده... ندیی و  فکه ره شه.قاسملوو د.تیی له تێرۆری د تی کوشتاری کورددا و به تایبه جینایه  لهو 
زویرێکی  دوای محمد بهشتی بنووسرێ ته لهبوو  دهکه  دا که یه کوردیی قه له دهکه ی  که بووه ناوه نه
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که  که  ره پی الپه الی چه لهوه  ره ی سه که قه بروانه ده . وه ته ی سڕیوه پچووکی بۆ کردووه و له کۆلکه
 .دیاری کراوهیی  فیروزهنگی  ره به

 ٨٠٨٢  فوریه ٨٢بێ   ی ده درێژه

 ەکب کیلک ەرێئ ناکەتەباب مەجرەس یەوەندنێوخ ۆب

 

 مەجرەس ەل یۆخ اتسۆمام .ەرێژبڵەه اتسۆمام یوان ، نارەسوون یشەب ،ناکەگرەمشێپ یتیاس ەل
  .ەسرپرەب یناکەنیسوون

http://www.peshmergekan.com 

http://peshmergekan.com/kurdish/index.php?option=com_labels&view=label&label=mamosta-goran&Itemid=49
http://www.peshmergekan.com/

