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دابدولالقادرییوعهقاسملوو.یتێرۆریدندهروهکانلهپهنامهڵگههب

لێکۆلینهدرێژه  زنجیره وهی ی پێداچوونهیهوهپێداچوونه: به  مهکهوهک  عهی بهال بدولال
حمانیکوردخولیایکوردستانرگیرهقیکوردییکتێبیخولیاومهرگێڕدراویدهوه

٠٢شیبه

وولمساق رمەن :ەنێو   www.peshmergekan.comیوبزادهنئهسهحه-مافناس

،قاسملوودا.دتێرۆرییندهروهپهوحدکائۆرگانی’‘کوردستان’‘باڵوکیلهکاننامهڵگهبه

حمانیرهرگیمهخولیاوکتێبیرگێڕاویوهبهزادهنسهحهبدولالعهالمهیکهوهپێداچوونهبهکانوهلێکۆلینهیزنجیرهی٩١شیبهله
یڕهالپهیشتینهگهکوردیی،بهکردوویهکاویانمامۆستاکهئینگلیزییزمانیبههۆبێرپرۆنکارۆلنووسینیکوردستان،خولیایکورد
سانسۆرواویتهبهیهڕهپهال٤٤وئهچونکه.دێنینکهکتێبهئاخرییرهالپه٤٤لهوهلێکۆلینهبهکۆتاییدواوهبهلێرهوکهکتێبهی٥٩٣
کهگرندهخۆلهکاننامهڵگهبهزۆریشیبهیهرهالپهچواروچلوئه.بکرێرسهلهیوهتوێژینهکهیهدانیستردهبهلهشتێکونکراو
.کردوونسانسۆریواویتهبهزادهنسهحهبدولالعهالمه

ییاکیحه)زادهنسهحهبدولالعهالمهزویریتهزارانههونیشاندانیکردنئاشکرادوای  تێرۆریتیواقعییهکردنیواشهچهبۆکه(
نیشتمانییکێتیییهزانیارییئیسالمیی،کۆماریکانیتێرۆریسته-بۆدیپلۆماتکردنپاکانه،رئازهقادرییبدولالعهقاسملووودوکتور

کردلهحدکایرگهپێشمهوندامئهدانسهکوشتاریبۆ کوردستان باشوری پێویستوونی، ،بدولالعهالمهودایسهساتولهبوو
دانسهکوشتاریلهکۆیه،ریینابهپهئۆردوگایبۆوهندیلهقهلهحدکارادانیله،التیکوردستانلهرۆژههکوردیوهبزوتنهفرۆشتنی

نیشتمانییکێتیییهزانیارییوزادهنسهحهبدولالعهالمهپالنیپێێبهحدکاندامیئه پاسدارانسپایئیتتیالعاتیو له
.وهبکۆلینهراگیراوننهێنییبهووهکراونهنهباڵوتائێستاکهدادیکهکانیدۆکۆمێنته

بووهحدکادژیکانیتهجینایهیزنجیرهبزرکراوییئاڵقهخۆی،زادهنسهحهبدولالعهالمهکراوه،تائێستاکهییهوهپێداچوونهوله
. کردووهئاشکرایانیخۆیکانزویرهتهکه

 روبهمهلهساڵ٠٤یساختهکیویدێئۆیهوحدکایشاراوهساڵ٠٢دۆکۆمێنتێکیبدولالوعهالمه

التیرۆژههلهکوردیوهبزووتنهرانیرێبهبهتبارهسهگرنگروداویدووبهندییلهپێوهتبابهدوورابردووداوتوویحهدووله
وهکرانهباڵوکوردستان میانکهیه. هاشمیاکبرعلیبهرسهکانیدیپلۆماته–تێرۆریستلگهلهقاسملوو.دوتووێژیکاسێتی
نیشتمانییکێتیییهرۆکیسهناوبژیوانییبه(مسانه)ئوتریشواڵتیلهنڤییهشاریله٩١٢٢دێسامبری٠٢لهبووکهرفسنجانی

!رووداببیسهیرووبهولینکهوکاسێتهلهرۆکیئهناوه .بووچووڕێوهبه

https://www.youtube.com/watch?v=jQPYYLxbh9Q&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=jQPYYLxbh9Q&feature=youtu.be
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لهحدکاکییهبنکهنالیهله،کوردلکیخهلهیوهشاردنهساڵ٠٢دوایکهیهمێژووییگرنگیردهبهڕادهلهکییهڵگهبهکاسێتهوئه
.وهتهکراوهبالودابوکفێیسلهکیهوهروونکردنههیچبێبهدانمارک

حدکاوتوێژیبۆنیشتمانیکێتیییهسکرتێریکییخولهپێنجیامیپهوخیتابلهیهبریتیییه،مێژووییدۆکۆمێنتهوئهرۆکیناوه 
تییرایهنوێنهبه رفسنجانی،هاشمیاکبرعلییانرنوێنه،دیپلۆمات–تێرۆریستدوولگهلهرئازهبدولالقادرییعهوقاسلوو.د
ئیتتیالعاتیریفتهدهکییرهسهرپرسیبهناسراوبهرحیمیصحرارودیجعفریمحمد-٩''ناوانهوبهئێرانپێشتریکۆماریرۆکسه

لهنیشتمانییکێتیییهسیاسییبیکتهمهندیناوه)کوردستانالتیرۆژههسنوریلێواریله''رمهیاخسه''گوندیلهپاسدارانسپای
رسهپاسدارێکیاجوادیمصطفیحاج-٠.بووحدکاقاسملوو.دژیانیشوێنیوسیاسییریفتهدهندیناوه،دێورهگهکیلۆمیترییندچه
دهنامهڵگهبه.ورمێلهپاسدارانسپایئیتتیالعاتییبه نیشان سهدهکان که  ن خۆیبانیی،تالهرۆک پالندارێژر،پێشنیارده
.کراباسوهرهسهلهکهبووهوتوێژهوئهریرێکخهروبهڕێوه،به

رۆکیسه)صحرارودیجعفریمحمدکهیاندبووگهرانهقاسملوویدوکتوربهرگێزههنیشتمانییکێتیییهرۆکیسهیهکهوهتئهواقعییه
نیشتتهلهونیشتمانییکێتیییهندیناوهلهوێ،جێگیربووهولهرمهیاخسهلهپاسدارانسپایئیتتیالعاتیکییرهسهریفتهده
کێتیییهئیمکاناتیلهقاسملوو.دتێرۆریلهربهوتووحهدووتاوهه٩١٢١دیسامبریلهناوبراو1.ژیابووخۆیکاریریفتهده

ڵکردنیرایهبۆنیشتمانیی رگرتبوووهڵکیکهحدکاناولهجاسوسییتۆڕی یرهالپهدابازنهناولهوهخوالنهکتێبیبروانه.
،٩١١١ێمانییسالیلهئالمانوسل.ممودووههکهکانییهپهاوشیروانمصطفیچنووسینینه٩٢٣

بهئێرانتیولهدهسمییرهرینوێنهوئێرانکۆماریرۆکسهریتوێنهنیزام،رینوێنهناویبهیتێرۆریستهدوووئهبانییتالهرۆکسه
.ناساندبووقاسملوو.د

پێوه ندیی یهتهکارگێڕانی نزیمی به نیشتمانیی ئێرانهسهدهکێتیی التدارانی ئهییخسشهوه، بووهمنییهو سیاسیی نه و .تیی
تیوڵهدهلگهلهیان  سیاسییندییپێوهککهکراوهیئیددیعایهوانهبهپێچهنیشتمانییکێتیییهتییرکردایهسهندامانیئهوبانییتاله
وئێران بووهنهئێرانیوهرهدهتیزارهوه نووسیویهداکانییادداشتهلهرفسنجانی. کانییامهپهوهیهرضائیمحسنیرێگهله:
.رگرتووهوهبانییتاله

 .کرابووتۆماروهقاسملووه.دنالیهلهنهێنییبهوهتهاوهکربالوحدکانساڵلهالیه٠٢دوایکهیوکاسێتهئه

ئیسالمییکۆماریوقاسملوو.دنێوانوتوێژیپێشنیاری بووهبانییتالهاللجهیبیرۆکه نائاسایی،نهێنیی،کهپێشنیاره.
 .  ی باڵوکردبۆوه وراپۆرته ئه''  کیهان''ی  رۆژنامه  !دابگرهCtrlبکهوئێرهکرتهبۆ.بووهتییتایبهکراووروواننهچاوه

کانداروداوهوتیرهلهیهندییپێوهوئهکانیگۆرهوئاڵوبانییتالهاللجهوقاسملوو.دیدۆستانهندییپێوه 

تارانلهقاسملوو.دوبانییتالهژیانیم،کهیهقۆناخی

                                                           
- 

کتێبی
 

٥٠١ی  ره دا الپه وه له ناو بازنه خوالنه
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https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2QWU5N3ZoWDhmbjA/view?usp=sharing
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،منداڵیدووویکهرههاوسهوقاسملوودوکتورکهیسااڵنهوئهبۆوهرێتهگهدهبانییتاڵهاللجهلگهلهقاسملوو.دئاشنابوونی  
 .ژیابوونداوووتکهریکتهکینایهرپهسهلهتارانلهشاپۆلیسیچاویلهدوور

لهیباسنسییرهفهزمانیبهکوردانوالتیلهئوروپییتوونێکیخاناویبهیداکهکتێبهلهقاسملوو.دریهاوسه،''سریننهخۆشکه'' 
قاسملوومادام.خایاندبوووساڵیپێنجیهتییئاشنایهوئه.کردووهتارانلهناوبراوهاورێێسێوبانییتالهاللجهناسینی

 .وهبخوێنهوهخوارهلهیکهرگێردراوهوه.باسکردووهیداکهکتێبهی٩١٣یرهالپهله،دێڕداندچهلهییهتییئاشنایهوئه

 :قاسملوومادامیکهنووسراوهرگێڕدراویوه

بووکانمافهکۆلێژیخوێندکاریسێیهولهکیه.بکاشبهالوسێڵگهلهنایهرپهسهوئهبووده[قاسملووه.دیکههاوژینه]وئه'' 
،بوونهخۆیناویکهناسانددهخۆیناوێکبه.بووزۆربڵهوفخۆششرهمهسهوکهئه.کردبووڕایکهکۆلێژهلهپۆلیسترسیلهکه
.بوو''بانییتاڵهاللجه''یکهقینهراستهناوهاڵمبه

 Elle du partager l’un des refuges avec trois jeunes homme. L’un d’eux etait etudiant en 
droit et venait d’abandonner la faculte, pour echaper a la police. C’etait un homme 
sympathique et bavard. Il portait un pseudonyme mais son vrai nom etait Jalal 

Talabani..

 وتووێژمیکهیهقۆناخیسپێکیدهبۆبانییتالهاللجه''سیاسییخیتابی''

اللجه''سیاسیییامیپه''وهیخوێننهدهکوردییوفارسییزمانیدووبهنووسراوبهدواترو2یبیسندهداوهخوارهیلینکهولهیوهئه
پێێبهکهرفسنجانیهاشیکانیتێرۆریستهلگهلهقاسملوو.دیوهکۆبوونهمکهیهکهلهیهنیشتمانییکێتیییهسکرتێریبانی،تاله
 یکهیهرییبهخهراپۆرته'' فالحیانعلیالتیسهژێردهئیتتیالعاتیبۆ نالیهلهیکهقهدهپێشترکه زادهنسهحهبدولالعهالمه
داکوردستانیرۆژنامهلهوه(ییاکییحه) ردێریسهژێرله'' وهجاوهزگهدووبهونخهرووت: بینێده نووسراوه'' وئه.
کانیهتییتایبهکارهپالنیوبیریهئۆدبه،''یهرییبهخهراپۆرته'' بانییتالهاللجهپێداگرتنیوپێشنیارهوبه.پێشنیارکرابوو''

،..رێکخرانڤییهلهیێژووتوودارێژراوتوێژپالنی

https://www.youtube.com/watch?v=jQPYYLxbh9Q&feature=youtu.be

رانینوێنهێکۆبوونهله٠٢/٩٠/٩١٢٢رۆژیلهنووسرێ،دهیبهکوردییوفارسییکهقهکهدواتردهییامهپهوئهخۆیبانیتاله 
.وهتهخوێندووهقاسملوودا.دورفسنجانی

میرجهسهیخولقێنیمینهزهتهبووهیکهرۆکهناوهکهبگوترێکرێدهوهمتمانهبهکهگرنگهکیهرادهبهبانییتالهییامهپهوئه 
کێتیییهرێیبهی٠ژمارهتیییهسایهکهوینکچواریپلێنۆمیبۆدایخۆراپۆرتیلهبانییشتالهخسیشه.کوردستانکانیساتهکاره

.داناوهتهواقعییهوبهدانیانپلێنۆمه،وئهبۆدابانییتالهیکهراپۆرتهالمیوهله،مینئهمصطفیوشیرواننهواتهنیشتمانی
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یدهمانگیله(پاسدارانسپایجاسوسییزگایده)پاسدارانسپایئیتتیالعاتیرینوێنهواتهذوالقدرباقریوبانییتالهی''وتنرێکه''
کان،نفالهئهساتیکارهخولقاندنیبۆصدامرژیمیریهاندهبهبوو٩١٢١ وحدکارانیرێبهتێرۆریشت،ردهسهوبجهلههه

صدردوکتوربنی.ئێرانبۆکوردستانکانینزیمهتهمووههوراکردنیتاڵئاشبهوکوردستانالتیرۆژههلهکوردیوهبزووتنهیوهتواندنه
.وهینهکهرناوبراوباڵودهسهکانیبنێصدرلهیهدازانیارییکانیدادێشهباقریذوالقدریناساندووهوئێمهلهبه

وتنیکهرنهسهرمهلهلۆمۆندرێکینوسهلگهلهدانیشتنیو''کهچۆلهونیخه''رناویژێرسهلهمصطفیوشیرواننهوتارێکینووسینی
باسیوشیروانه،نهیروانگهلهنهبده،رنجسهوهیهکێتیییهیروانگهلهکێتیییه-ئێرانهۆکاریکێتیی،یهوینکوتوێژی

وکوردوسوننهشیعه،تیولهده٥بۆعیراقبوونیشدابهرانهگهئهولهکیهوئێران–عێراقنگیجهرۆژیپاشهکانیرهگهئه
تپهوتلهعیراقیهوهئهخوازیئاواتهوهدڵهناخیله:گوتوویهوهیهراشکاوییبهکهعێراقکردنیتلهبۆخۆیرایربرینیده
کییهوهکاردانهتورکیاوئێران،سوریا،یروتبهلهنووسیونی،وشیرواننهیمانهئهدا،ناوبازنهلهوهخوالنهکتێبی٩٠٥یرهالپه.''بێ

کانیرۆژنامهوبووهلوولێکردهگهلۆمۆندبێناوونیشانیرینووسهووئهیوتوێژهوئهنووسیویهوشیرواننه.وتبۆوهلێکهتیژیوتوند
مصطفیوشیرواننهرسهتهکردوهوهێرشیانژاندووهههتورکیایوئێرانسوریا،کانییهعسییبهوبێروتالسفیری کهجۆرێکبه.
عربیةرویة:الکردستانفیالحزبیةوالسیاسیةالحیاة:ناویبهداکتێبیدوالهالموصلیمنذرناویبهسوریاعسیبهرێکینووسه
'':نووسیویهالکردیةللقضیة

الی٩١٢٢النیسانفیدعاعندمانوشیروان،امینبهادلیالذیالعربیة،ضداالمةالهجینالخائنالطرحفیاذنالقولوما ''
کانیرهالپهبروانه...بالده؟ولشعبهاالستقاللبلوغفیلهثانیکسبیلکردیهوعربیهوسنیهوشیعیهعده،دویالتالعراقتقسیم
!دابگرهCtrlوبکهبۆیانکرته choleke 124و٩٠٥-٩٠٠

وئێرانلهپێکهاتوو''شیعیهالل''رمهلهبانییتالهیکهیهنهێنییپالنهی،نووسینانهوتوێژووبهدایهرهالپهندچهولهوشیرواننه
بدر)رۆکیسهحکیمتیماحهسه کوردستانسوریاعسیبهو( داپالنهولهستانکوردپشتیوانییبهبانییتالهتیی  رۆکایه به سهو
رعۆدهبهپاسدارانسپایلهشێکبهبهینکبوونیوبانییتالهیکهپالنهبهخۆیکهوهئهلگهلهمصطفیوشیرواننه.گێڕاوهراستوه
بانییتالهیونهخهوبهیگاڵته،تدارییولهدهلهرسێکدهوکهچۆلهونیخه''ردێڕیسهژێرلهداکاتمانههلهداوهنیشانپشتیوانو

یوهیهبانیتالهخیتابیبهووهبخوێنیهوێکرا3کیهانلگهلهبانییتالهیکهوتووێژهووشیرواننهییهنووسراوهوئهکهکاتێ.کردووه
داساتانهکارهولهبانییتالهوریدهوکاتهئهریبریوهدهراشکاویبهداصحرارودیقاسملوو.دنێوانوتوێژیسپێکیدهلهکهبلکێنی

 !دابگره Ctrlبکه و     ئێرهکرته بۆ  .رچاوبهوێتهکهدهنگترپڕرهنووسیویهمینئهمصطفیوشیرواننهیوجۆرهبه

ناویبهدایکهراشکاوهنووسراوهلهمصطفیوشیرواننهوالمی یسبهسایتیرسهلهئێستاشکه4''خوینتهبۆوهباتیههاوخهله''
کێتیییهلکاندنیدوایکوردستانالتیرۆژههباشورورابردوویکانیساتهکارهونفالئه،مالوێرانیکانیمووهۆیهههتێیداراگیراوه

 .خاردهدهوهپاسدارانهسپایئیتتیالعاتیزگایدهبهنیشتمانیی

٩١٢١مانگیدێسامبریکێتیینیشتمانییلهییهوهتوانهومجیدعلیحسن
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https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2YmhydFE3c2hVUVk/view

 
4
 
file:///D:/Babe/Downloads/le%20hawxebatiyewe%20bo%20texwin%20SBEIY.COM%20%20%20YOUR%20NEWS%20CHANNEL.htm

 

https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2ZFJDQURmYUJnRDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2cmtCYjhmVFAyYzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2dVU5VU0xbGotUHc/view?usp=sharing
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 کوردستانریمپهبێلهحاکمیبهکراحسنعلیمجید٩١٢٢مارسیمانگیکۆتاییله

ودێپۆرتکان،نفالهئه٩١٢١یدهمانگیلهپاسدارانسپایئیتتیالعاتیلهینکیرگهپێشمههێزیوینکنزیمیتهیوهتوانهدوای
یوهبزووتنهیوهتواندنهحدکاورانیرێبهتێرۆریشت،ردهسهبجه،لهههکانیساتهکارهبارزانی،زارانههروشوێنکردنیسهبێوندنفار

تییتایبهینامهبروانه.چووڕێوهبهمجیدحسنعلیوخۆیراستهرشتییرپهسهوشدارییبهبهکوردستانباشوریوالترۆژههلهکورد
کرته...رپرسیارهبهلێیکێپێکردوستیدهچۆنعێراقکوردستانیریشهکتێبی٥٠ژمارهینامهڵگهبهفرمانبارجهبۆبانییتاله
 !دابگره Ctrlبکهوێرهئداکرتهبۆوهلهناوبازنهخوالنه٩٠٣یرهبروانهالپه!دابگرهCtrlوئێرهوئێرهبۆبکه

یدونرهفهبهراشکاوانهیکهرژیمهدوارۆژییرنامهبهروشهتیواقعییهعزیزتارق،٩١٢١لهبۆتارانبانییتالهچوونیلهربه
کوردبۆکهیهڵهتهوئهناوونهکهنهکهکردبووئاگاداریوپارابۆوهزیزعهتارق...یاندبووراگهبانییتالهرینوێنهبدوالقادریعه

یجۆرهوبهیانکهچۆلهونیخهوکردکوردبهیاندۆراوهقومارهوئهیکهنزیمهتهوبانییتالهکییخێلهیوهلێکدانهالمبه.داندرابوو
خۆیانبۆکردبووباسیوشیرواننهکه ونفالئهکانیساتهکارهیمینهزهوهێنادیوه بۆکوردیانیوهبزووتنهتوناکردنی

.خولقاندصدامرژیمیتکارانیجینایه

وئهبیستنیوبدەولقادرعهیدونرهفهیوهڕانهگهدوای.یدده''وهکانهئاخونده''یمانییهاوپهبهونیخهنییگوتهخۆیبانییتاله 
بێکردوداتارانبهخۆیزلهبه،هاورێیپێنجلگهلهبکا،عێراقلگهلهسئاگربهناچارهوتێشکاوهرداشهلهئێرانکهرهبهخه
زهپاسدارانسپایئیتتیالعاتیلهشێکبهکردهیکهنزیمهتهکیهوهلێکدانههیچ کارهمینهو خولقاندنی وێرانیساتهی و کان

جینایه رژیمی دوو بۆ خولقاندکوردستانیان صدام و ئێران رهالپه .تکاری  ٩٢٣-٩٢٤کانی بازنهخوالنه٧٠١-٩٢١و ناو له داوه
   !وهبخوێنه

دروستیحسینییهسلێمانییله،بووڵگیراههلێقارایئاراو(شیعیهالل)شیعهوالتانیکێتیییهئاالی''ژێرچوونهبۆبانییتاله
وراهێنانوهوانهحهوئاپارتمانبیناورگرتنیووهملهسهوداوسهو''فارسیی''زمانیفێربوونیبۆتییرکردایهسهکانیکادرهکرد،

تووانه و لهناو ناردنیتاکبهوکۆبهپاسدارانسپایئیتتیالعاتیوه لهپاسدارانسپایئیتتیالعاتیرانیرماندهفهالیبۆ
  Ctrlیه بکه و  و دوو ژماره ر ئه کرته بۆ سه  ٩٢٣و(٩٢٥.لوشیرواننه)داناوبازنهلهوهخوالنهبروانه...)تارانوورمێوکرماشان
سیاسییریفتهدهناپهرلهمهیاخسهلهندێکیناوهجید   ن مه سه کانی سپای پاسداران و حه بردنی پالنه رێوه بانیی بۆ به تاله. دابگره

.ڕێخستوهصحرارودیجێگیربوونیبۆ(دێورهگه)قاسملوو.د

.گرتنهچاوربهحدکاوهبهندییپێوهلهیانئازادیخوازانهوییوهتهنهسیاسیی،نسیپێکیپرههیچنزیمهتهوئهرزیبهپلهکارگێرانی 

یپێوانهبهتسیاسهووهبخوێنهدێموکراتحیزبیرادیۆیداخستنیبۆیکهوهپارانهووشیرواننهبۆسولرهتکۆسرهکییهنامه
.دایسبهسایتیلهگوگلریپشکنهتیییارمهبهیکهقهدهبروانه!نگێنهڵسههه''ینک''تیرکردایهسهندامانیئه

 ٠٢/٩٠/٩١٢٢لهصحرارودیوقاسملوو.دوتوێژیبۆبانییتالهرۆکسهسیاسییخیتابی

! دابگرهکۆنترۆلوبکهیکرتهببیسهفارسییزمانیبهدالینکهولهبانییتالهیکهخیتابه

https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2UkpaNkxnUUxfbFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2Snlnclc5LU1odGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2Smh1NkxkeVJaVkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2aEtyRGpsTUUyLU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2VEs3cW94OFJ4R3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2QUY2ajNpNjFnbVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2ejBPcVFxYlVSSFk/view?usp=sharing
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https://www.youtube.com/watch?v=Nwte0GeFzPM

!وهبخوێنهببیسهوخۆینگیدهبهفارسییزمانیبهبانییتالهیکهیامهپهقیده

:نێوانوتوێژیرۆژیمینکهیهبۆ٩١٢٢دیسامبریمانگیی٠٢رۆژیلهبانییتالهاللجهییهسیاسییخیتابهمئه

پاسدار -٩ صحرارودیجعفریمحمد زانمهرهرارگایقهپاسدارانیسپایسیخورییزگایدهواتهئیتتیالعاتریرماندهفهجێگری
ر،مهیاخسهلهجێگیر

ورمێ،لهپاسدارانسپایجاسوسییزگایدهکارگێرێکیمصطفوی،مصطفیحاجبهناسراواجوادی -٠

.گۆڕانیوهبزووتنهرۆکیسهدواتروینکی٠ژمارهتییسایهکهونیشتمانییکێتیییهتییرۆکایهسهندامیئهمصطفی،وشیرواننه -٥

''نیشتمانییکێتیییهسکرتێریبانی،تالهاللجه -٤

،عیدسهشازادوخاڵوسرهخه...:شداربهینککییالوهندامانیئه 

:لهبوونبریتیحدکاشدارانیبه

پاریس،لهحدکاریفتهدهرپرسیبهقادریی،بدولالعه -٩

.حدکاسکرتێریقاسملوو،حمانبدوررهعه.د  -٠

وتوێژشوێنی عدیمحمدسهنالیهلهکهمارفباتخهناویبهبانییتالهنگریالیهندامێکیئهمالی،(مسانه)ئوتریشوالتی:
بووهعدیسهمحمدالیلهیکهماڵهکلیلیوبووهئونگارریفهسهلهورۆژهئهکهکردبووئیددیعایمارفباتخه.وهرێکخرابوودهحمهئه
 مالهخاوهکهریخستووهدهپۆلیسیوهلیکۆلینه. ن ناوبووهصحرارودیجعفریمحمدمیوانیهیلتۆنهۆتێللهوێکشهکه به و

.ناسییبووی

٩تێبینیی شیبهلهزایرلجهئهراکردوویکۆماریرۆکسهبنبێلالشدارییبهلهباسییگۆتره(زادهنسهحه)بدولالحیاکییعهلهمه:
نالیهلهپارتمانێکیئا٩١٢٢دیسامبریلهکرابوووئاگاداروتوێژهولهوکابرایهئه.یهنیراستشوهئه.کردووهداکهوتوێژهمیکهیه

ینباڵوێزخانهیلهالیهوئاپارتمانهنئهیئێرانلهڤییهکارگێریباڵوێزخانهسولرهفازل.5کردرابووبۆوهئێرانهیبالوێزخانه
پێشتر.دابگره  Ctrlبکه و  ئێرهبۆ کرتهکریبووبنبێلالبۆ(٩٤٣٢٢٢٢)شیلینگزارنجاههپهوتسهچواروملیۆنێکبهوهئێرانه

جینایهوئهینامهڵگهبه کراوهتکارانهپالنه باڵو ئهروب.وهتهیه ولینکهانه ژماره 4ی میکهیهوریدهلهکهبووهوهئهکهپالنه.
سولوبراکانیفازلرهوباتمارفخهوهلهمالیندینکۆبوونهرۆژوچهدوودوای.بهێنرێقاسملوو.دژیانیبهکۆتاییداکهوتووێژه
دوایبهرییپۆلیسیدادوه.وهنهکۆببوویرۆژێکجارێکیدیکهبۆماوه٩١٢١یژانویه٠٢له.رۆژراگیرابوون٠٢یکانبۆماوهوهکۆبوونه

داصحرارودیبۆدانیراپۆرتیهوماوهلهوهکهگومانیئه.لهکوێبوون...داصحرارودیوهاورێکانییهوماوهلهبزانێداگرابووکهوهئه
ئۆده کارهبه گهیهتییتایبهی تارانڕابووبێتهکان بۆ کاریبهکهرهتێرۆوبکرێکارهوئهنهێنییبهبووهوهئهرژیمیرنامهبه،وه
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https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2SE9Zbm5EYkpuajA/view?pref=2&pli=1
 

https://www.youtube.com/watch?v=Nwte0GeFzPM
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2SE9Zbm5EYkpuajA/view?usp=sharing
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کانیوهلێکۆلینهتهدواتربهپێێوبابهئه.ندرێیهراگهقاسملوو.دحدکاوکانیرهدژبهوناوخۆییناکۆکییودیکهنزیمێکیتهرۆکیسه
.کرێنباسدهرییڤییهپۆلیسیدادوه

٠تێبینی پاسدارانسپاییجاسوسهسهکهدوومئه: اجوادیوصحرارودی)  رینوێنه‘’ناویبهوهیهبانییتالهاللجهنالیهله(
وقاسملوو.دبه(ئێرانکۆمایرۆکسهسیاسییرینوێنهدواترپارلمان،رۆکیسه)رفسنجانیهاشمیاکبرعلیرینوێنهنیزام،سیاسیی

.ناسێندرابوونقادرییبدولالعه

کهوههقاسملوو.د'':ولیقهلهونهێنییبهوهیهبانییتالهنالیهلهکهبووهرییبهخهراپۆرتێکیکهوتوێژهپێشنیاری:٥تێبینیی
ییهنهێنیییه،رییبهخهراپۆرته''وئهنائاسایییشێوهبهالمبه.نووسرابووئێرانرژیمیئیتتیالعاتیتیزارهوهبۆبووهنهئاگاداری

سهئیتتیالعاتتیزارهوهبۆبانییتاله که ئیسالمییناردبوو ئهرهیرژیمیکۆماری نهرای و نهێنییلێدرابوو مۆری که باڵودهوه بوو
 !دابگره Ctrlبکه و    ئێرهکرته بۆ   6 .کرابۆوهباڵوتارانچاپیکیهانیرۆژنامهلهوهبکرێته

بانییتالهیراپۆرتهوئهرسهلهبینێدهوهجاوهزگهدووبهونخهرووت''ژێرناویلهعلیقێکیته(ییاکییحه)زادهنسهحهبدولالعهالمه
 کرابۆوهباڵودا٩١یڕهالپهله٩٠٢یژمارهلهکوردستانیرۆژنامهلهبدولالالعهمهیکهتعلیقه.نووسیبوو

 7.ربریوه ده یوتووێژهوئهشدارانیبهبۆ''فارسیی''زمانیبهوخۆینگیدهبهکهیهبانییتالهیکهیهسیاسییخیتابه''شوهئه

 :ڵێ ده دا  ی که له  خیتابهبانیی  تاڵه

 اسالمی جمهوری و کرد خلق بین استراتژیک همبستگی باید که است کشوری بهترین ایران اسالمی جمهوری که باشیم همرای باید: ''
 از هریک که میکنم'' فیکر'' من واینکار  باشیم همدست کار این به بتوانیم و برسیم اسالمی جماهیر اتحاد پرچم به تا بیاوریم بوجود

 اسالمی انسانی، آرمانهای تحقق برای هم خودش برای هم کند راضی را دیگر کردهای بعدا، خودش کردهای اوال بتواند که کشورها این
 ؟!رود می پیش به بزرگی گامی عدالت و

 کشورها همان در انقالبی مبارزه راه در هم ما و[ ؟]بدهد انجام بکند کاررا آن باید که است کشوری این اسالمی جمهوری میکنیم، مافکر
 امیدواریم  ما این بر بنا[ نامفهوم کلمه]عالقمندیم. ؟!دارد اعتبار مساله با بزرگی درجه تا هم این و بکنیم اسالمی جمهوری برای
 من ایشان بلکه تهران ببریم قاسملوبدهیم، دکتر وام آن که بیاید روزی یک هم و برسیم خوبی ی نتیجه به و باشد تاریخی امروز

 !؟''..برسیم نتیجه به تا تهران به ببرم خودم با را ایشان من ولی نرسیدیم نتیجه به بغدادو به رابردند

 جدی ی شیوه به صادقانه طرف هردو که هستیم اطالع با مقداری این واقعا[ که]کی میکنیم فکر وقتی: دوم[ نکته] نقطه''
 و رغبت این طرف دو این که خودمان نظر به این که میدونیم ما. کنند حل هست سیاسیی مسئله اگر!. کنند حل را میخواهنداشکاالت

 .دارند را آرزو این

 دیگری ی شیوه هر یا نادرستی ی شیوه به نباید تاریخ لحظه این در کنونی مقطع این در میکنم[ فکر] فیکر که این: سوم[ نکته]نقطه
 با شاید بکند صحبت بیاید امروز چرا این بگیم یا باشد چی در شاید و باشد مضیقه در شاید بیاد دمکرات حزب امروز چرا بگیم مثال
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https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2eTl4YmwwZEg0SVU/view?usp=sharing 
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https://www.youtube.com/watch?v=jQPYYLxbh9Q&feature=youtu.be
  

https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2eTl4YmwwZEg0SVU/view?usp=sharing
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 این مایل طرف هردو با بکنیم پیدا برایش که حل برای هست کی مشکل یک که بکنیم فکر. کنیم نگاه را مساله ضعف در شدن درگیر
 البته ما. بکنیم حل بشردوستانه و اسالمی و انسانی اصول و آرمانها طبق و صمیمی و برادرانه و دوستانه ی شیوه به باید هستندو حل
 میشید شما دیگر میرسیدو خوبی نتیجه به هردوطرف شما انشاءالله. کرد نخواهیم کوتاهی بیاید دستمان از چه هر راه این در

...  و!!؟میکند پیدا تحقق انشاءالله خودتان از بیرون مارا! ؟ میگیریم خودمان چیز نشده هنوز عبدالله کاک مثل مامیشیم و[ ؟]خودتان
 ''..چشم.  بشید پیروز که انشاءالله آمدید خوش خیلی بشودو تشکیل جلسه این دادند ما به را شرف این[ که] کی هستیم خوشحال خیلی

!! 

 له که بووه  بانی ڵهتا  رۆک سه ’’ی گرنگه '' یه سیاسیی''  خیتابه و ئه ردان ستتێوه ده بێ و م که زیادو بێ نووسراوه  وه ره سه له ی وه ئه 
 اکبر علی  ری نوێنه و  ئیسالمیی نێزامی ری نوێنه بانیی تاله ولی قه  به صحرارودی، و قاسملوو.د گوتوبێژی  سپێکی ده و تا ره سه له

 ورد لێی وه، که وردی ، وه ده ردی وه تۆش.  کردووه شی پێشکه  ئیسالمیی کۆماری رۆک سه ری  نوێنه دواتر و پارلمان رۆکی سه رفسنجانی،
 زموونی ئه له پڕ ی حکیمانه کی یه ئامۆژگاریی وچ سیاسیی کی یه رێنوێنی چ  یه سیاسیی  خیتابه و ئه که! بگه تێ  لێی و بۆبگره گوێی وه، به
 تێدا کورد دادێی کانی چه وه تڤانانی سیاسه دواداچوونی به و فێربوون  بۆ کورد لکی خه و قاسملوو.د بۆ کورد ی له سه مه رکردنی سه چاره بۆ

 !!هگونجاندوو

 چی ر سه له بریاربووه ؟ کرابوو چی بۆ وتووێژه و وه کۆبوونه و ئه گوتبوو؟ چی دا ی ''یه سیاسیی  خیتابه''  ناو به و له بانی تالهرۆک  سه
 حدکاو بۆ کی یه رنامه به چ بانیی تاله بوو؟ب چی  وتوێژه و ئه پێکهێنانی  بۆ قاسملوو.د سیاسیی داخوازی و ویست بکرێ؟ وتوێژ

بانی  به تاله  که رتێکی بۆ پێکهێنانی وتووێژه قاسملوو چ ویستێکی حدکا و چ پێش شه.که د وتوێژه  ر له به بووه؟ هه کورد ی وه بزوتنه
 . یاندبێ بانیی رایگه قاسملوو نابیندرێ که تاله.بانیی دا ویستێکی د کانی تاله یاندبوو؟ له وته راگه

دا باسی کردبوو  ی که یه ریی به بانیی  له راپۆرته خه الهکه ت یه و کۆبوونه و ئه بۆ قاسملوو.د  سیاسیی پێشنیاری بڵێی تۆ 
 ! بووبێ؟  ماننامه رگرتنی ئه دان و وه وه سته ده خۆبه

م  ری ئه رنجی نووسه وه،سه قاسملووه.ن د دان له الیه وه سته ده ماننامه و خۆبه بانیی واته داواکردنی ئه ی تاله یه ریی به خه و راپۆرته ئه
و  ژێر ئه ک له یه ی خوێندکارێکی نائاگای کۆیه که پایاننامه وه بدولال له قوت کردنه ال عه ی که مه زویره و ته ی راکێشا بۆ ئه ێرانهد

ال  مه. بانیی بگونجێنێ ی تاله یه ریی به خه و راپۆرته بنووسێ و تێیدا ئه''التی کوردستان ی رۆژهه وه قاسملوو له بزووتنه.رۆڵی د'' ردێره  سه
ی به  و بوختانه که کرده پسپۆر و رێنوێن و ئه فێڵی له چوار مامۆستای کۆیه کرد و خۆی له خوێندکاره ی  و کاره به بدولال عه

ال  ی مه که زویره تهدا  ش له پێنج به  (ندیشه  ژێر ناوی تێرۆری گیان و ئه  م دێرانه له ری ئه وکاته نووسه ئه. کرد  که خوێندکاره
 بروانه  .قاودا ی کردبوو له یه زراوه و دامه مامۆستاکانی ئه  ی و فێڵێک که له که و بوختانه  وادیی ی و بێسه که راج کردنه ۆههبدولالو خ عه

rojikurd.info 

 رگرتنی وهقاسملوو و .د .قاودرا له قاسملوو.د به بدولال عه ال مه ی بوختانه و ئه ندیشه، ئه و گیان تێرۆری ناوی به دا وتارێک ریزه له
  نووسیبوو؟ فالحیانی تی ئیتتیالعاتی  زاره وه بۆ بانیی تاله که ی داوایه و ئه واته ؟  ماننامه ئه

 له(ییاکیی حه) زاده ن سه حه بدولال عه ال مه  که فالحیان علی ئیتتیالعاتی زگای ده بۆ بانی تاله ی که یه ریی به خه  راپۆرته له ئاورێک
  راپۆرته و بانیی تاله به ی گالته  دا ی که علیقه ته   له و  نووسیبووی ٧٨٩١ نی ژوئه به ر رامبه به ٧٦١١ سالی ٧٢١ ژماره کوردستان
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 فالحیان ئیتتیالعاتی  واته تێرۆر زگای ده بۆ ی نامه بانی تاله: تێدایه ی پرسیارانه و ئه موو هه المی وه بوو، کرد ی که یه ریی به خه
 بۆ کردووه داوای حیزب، سامانی نابه زعی وه به ئیقرار وێرای و نووسیوه(بانیی تاله) و بۆئه ی نامه قاسملوو'':  گوتبووی و نووسیبوو
  !!؟''ربگرێ وه ماننامه ئه ئیسالمیی کۆماری له''  حیزب ی دیکه ندامانی ئه و سکرتێر

 سیاسیی خیتابی'' ی که رگێردراوه وه قی ده ش وه ئه. کوردیی به کراوه وه ژێره  له نووسراوه فارسیی زمانی به وه ره سه له که ی وه ئه  
 :کوردیی زمانی به یه'' بانیی تاله

 بێ ده که والتێکه باشترین  ئێران ئیسالمیی کۆماری که ک یه به  ین  بکه کانمان بۆچوونه بێ ده'':ڵێ ده بانی تاله -٧ پاراگرافی 
 و ین بگه کان یه ئیسالمیی  کۆماره کێتیی یه ئاالی به تا ین بکه دروست ئیسالمیی کۆماری و کورد لی گه نێوان له ستراتێژیک ندیی هاوپێوه
 خۆی کانی کورده که بکرێ بۆی که والتانه و له رکام هه که وه مه که ده لێ بیر وای من  و وکاره ئه و بین ست هاوده دا وکاره له بتوانین
 و ره به وره گه نگاوێکی هه ریی دادگه و ئیسالمیی ئینسانیی،  ئامانجی گێڕانی راست وه بۆ و   خۆی  بۆ بکا رازی ش دیکه کانی کورده دوایه
 .چێ ده پێش

 شتی هێندێک و ته قه سه کولیوو نه و کاڵ سوک، و واو ناته کی یه فارسیێ نووسراوه دا بانیی تاله ی که یه فارسیی قه ده له رترو سه له ی وه ئه
 چی بانیی تاله الل جه ستی به مه یه نی علوم مه. یه نی وه کتره یه به کیان یه ندیی پێوه هیچ دێرانه و له شێک به. ناکرێ فام که تێدایه

 یان ده و بات خه سال ده. کا ده'' هست ای مسئله اگر'' و'' هست مشکلی اگر''  باسی بانی تاله. رێکخستبوو بۆچی ی وتوێژه و ئه و بووه
 ! بووه؟'' هست مشکلی اگر''  مالوێران و ئاواره زار هه دان سه و  کوژراو زار هه

 و له کردبوو داوای قاسملوو.د ی وه ئه وێ، ده قاسملوو.د له چییان زانیویانه بانی تاله  و پاسداران سپای ئیتتیالعاتی
 و ئه و نگ هاوده ببێته ئیسالمیی کۆماری ل گه ره قاسملوش.د که داواکراوه دا بانیی تاله ی که یامه په له. بووه نه دا بانیی تاله ی یامه په

 باید که است کشوری بهترین ایران اسالمی جمهوری که باشیم همرای باید'' :گوتوویه بانیی تاله که بکا قبوڵ ئیسالمیی کۆماری ی ویسته
 کار این به بتوانیم و برسیم اسالمی جماهیر اتحاد پرچم به تا بیاوریم بوجود اسالمی جمهوری و کرد خلق بین استراتژیک همبستگی
 کند راضی را دیگر کردهای بعدا، خودش کردهای اوال بتواند که کشورها این از هریک که میکنم'' فیکر'' من واینکار  باشیم همدست

 ''؟!رود می پیش به بزرگی گامی عدالت و اسالمی انسانی، آرمانهای تحقق برای هم خودش برای هم

 ی که راپۆرته له که  بردبوو  وتوێژه  و بۆئه  قاسملووی دوکتور خۆی ی  ویسته و ئه جێکردنی جێبه بۆ  بانیی تاله الل جه دا راستیی له 
 علێقێکی ته ش زاده حسن بولال  عه ال مه  دواتر و کرابۆوه باڵو دا کیهان له که نووسیبوو فالحیانی  علی ئیتتیالعاتی تی زاره وه بۆ  دا خۆی
  .بردبوو ناوی ریی به خه کی یه گاڵته به و نووسیبوو ر سه لهلیی  زه هه

 و رفسنجانیی به چی وه قاسملووه.د ولی قه له  وتوێژه و ئه پێکهێنانی به ت باره سه بانیی تاله که بزانێ یتوانی ده  چۆن قاسملوو.د
  گوتبوو؟ فالحیان علی و پاسداران سپای ئیتتیالعاتی

 ری رێبه دوو  تێرۆری تا وه ئێرانه شۆرشی تای ره سه له بووه، گۆر نه  ئیسالمیی کۆماری ل گه له وتوێژ بۆ قاسملوو.د داخوازی  
 چی بۆ وتوێژه و ئه پێکهێنانی بۆ بانیی تاله الل جه.  بوو ئێران بۆ دێموکراسیی و بۆکوردستان خودموختاریی حدکا، حدکا،داخوازی

 قاسملوو.د به پارلمان ری نوێنه و ئێران تی وله ده ری نوێنه و نیزام ری نوێنه  ناوی به پاسدارانی سپای ئیتتیالعاتی رپرسێکی به
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 که جۆره و ربه هه بووبێ؟ وه ئێرانه تیی حکومه سیستمی  له بانیی تاله  سیاسیی زایی ناشاره به ندیی پێوه ش وه ئه بڵێێ تۆ!  ناساندبوو؟
ل  گه یمانیی له هاوپه به کان یه شیرازیی گروپی له زمافیو تێرۆریستێکی)  ذوالقدر باقری ل گه له ندامی ئه پێنج و خۆی گوفتوکردنی

 کرد؟ پێناسهئێران 

. بێبوو نه  کیان یه زانیاریی ئێران تیی حکومه سیستمی ر سه له بانیی تاله الل جه خسی شه و نیشتمانیی کێتیی یهکانی  رکرده نگه سه ره
 . نووسراوه روونیی به دا بازنه ناو له وه خوالنه کتێبی له ش ئیددیعایه و ئه ی لگه به

 شوێن به دیکه کانی نزیمه ته مو وهه ی که نزیمه ته و بانیی تاله. ذوالقدر باقری و بانیی تاله ٧٨٩١ ساڵی ی ده مانگی وتنی رێکه بروانه
 رژیم پاسدارێکی ی وته به  دا پاسداران سپای ئیتتیالعاتی  له کانیان  نزیمه خۆیان و ته ی وه تواندنه بۆ بانیی تاله ی وتنه رێکه و ئه
 . ر ێنه رسوڕهه سه کی رکێیه به کێ وتبوونه که

 سپای جاسوسیی زگای ده نزمی جه ره ده کارگێرانی ل گه له واته پاسداران سپای ئیتتیالعاتی شی به ل گه له نیا ته نزیمانه ته و ئه
و   وایی ره وانه ئه. بوون  جاسوسیی زگای ده نزمی پله سانێکی که صحرارودی و ذوالقدر باقری. دابوون ندیی یوه په له پاسداران

 ر گه ئه حیزبانه و ئه. بووه نه ئاوای وتنێکی رێکه مافی ئێرانیش تی وله ده ت نانه ته. بووه نه وتنێکیان رێکه هیچ ئیمزاکردنیتی  اڵحییه سه
 حدکاو تێرۆرکراوانی و شت رده سه و بجه له هه و نفال ئه ساتی کاره تاوانی به ئیسالمیی کۆماری دژی به رۆژێک و بێ هه یان وه ئه ی وره

 یروت به له که بێ مریکایی ئه ربازی سه ٢٤٧  داوای له متر که بڵیی یان داواکه ن سکااڵبکه کوردستان باشوری له کانی یه وێرانکاریی
رانی  سه: هبوو یان هه تیی رپرسایه دا به کانی کوردستان ساته کاره  ن له کو باس کرا سێ الیه وه  ؟وه قێندرانه ته لوبنان حیزبولالی ن الیه له
تان به پێێ  وله ده. بۆ دوو رژیمی ئێران و صدام بوون کان  ساته خولقێنی کاره  مینه کێتیی نیشتمانی خۆیان دانیان پێداناوه که زه یه
بانیی و هاورێکانی  تاله. ن ئیمزابکهیماننامه  نزیمی سیاسیی په ته و ل تاک وکۆ، گروپ گه ن ناتوانن له ی ڤییه ٧٨١٨ی  یماننامه په
ریان  سه بووه که له ی نه زه و کوته کاغه خی ئه نگه پێ ئیمزا کردبن که بایه زێکیان ره ل پاسدارێکی تێرۆریست کوته کاغه گه کیی له مه ره

   .نووسیوه

 

 .  ر نووسه -دراوه لێنه ستی ده ت مانه ئه پاراستنی بۆ ی که یه فارسیی قه ده

 ٢ پاراگرافی

[ یه پاته دوو] بیکا[ ؟ بکا کار کامه] بکا وکاره ئه بێ ده که  یه والته و ئه  ئیسالمیی کۆماری که وه ینه که بیرده وا ئێمه'':ڵێ ده بانیی تاله
 اعتبار بامساله'' زۆر کی یه تاراده ش وه ئه! ین بکه[ ؟] ئیسالمی کۆماری بۆ دا والتانه و له  ر هه دا  شۆرشگێرانه باتی خه  رێی له ش ئێمه
 .نناکرێ فام ند دێره  و چه ئه،دارد

 وه ئه ر به له''[  ؟] خۆشه پێمان .بێ هه وه یه له سه  مه  و به ندیی پێوه که بێ بوو وه ئه ستی به مه نگه ره بووه؟ چی ستی به مه بانیی تاله 
  قاسملوو دوکتور ی رزه قه و ئه که بێ رۆژێک وا ر هه و ین بگه باش ئاکامێکی به بێ، ک مێژوویه مرۆ ئه هیوادارین ئیمه
 ؟!!''.ین بگه ئاکام به تا تاران مه به ده و ئه من الم به یشتین گه نه ئاکام به غداو به برده ومنی ئه  تاران، ینه وه،بیبه ینه بده
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''  بات خه'' ''نیشتمانیی کێتیی یه'' کو وه حدکا بێتی  که گوت دا رده په له و بووبێ وه ئهبانیی  تاله ستی به مه بی ده واون، ناته کان دێره
ی رژیم ئیتتیالعاتی زیری وه بۆ دا  ی که یه نهێنیی زۆر راپۆرته له که  بووه خۆی ی داخوازه   و ئه ش  وه ئه. بکا ئیسالمیی بۆکۆماری
 ز گه دوو به ون خه رووت  علیقی ته  گاڵته به بدولال عه ال مه و کردبۆوه باڵوی دا  کیهان ی رۆژنامه له ویش ئه و ناردبوو کانی  ئاخونده

 نووسیبوو؟ ر سه له''  بینێ ده وه جاوه

 شۆرشگێرانه باتی خه دا دیکه ی  والتانه و له کورد: که بووبێ  وه ئه  ناوبراو  ستی به مه چێ وێده. [ ناکرێن فام بانیی تاله کانی دیره
 .نازانرێ   !یه؟ هه وه که  یه له سه مه  به چ  ندیی پێوه ک یه جه ره ده  تا ش وه وئه  ن بکه ئیسالمیی بۆکۆماری

 ٦ پاراگرافی رگێڕدراوی وه 

 دوکتور ی رزه قه و ئه ئێمه که دابێ رۆژێک و ین بگه باش ئاکامێکی به و بێ  مێژوویی رۆژێکی مرۆ ئه هیوادارین ئێمه وه ئه ر به له''
 به تاران مه به ده و ئه من الم به یشتین، گه نه ئاکام به و غدا به  برده منی[ قاسملو.د] و ئه ت لبه هه تاران،  ینه بیبه  وه ینه بده قاسملوو

 !!ین بگه ئاکام 

  بانیی تاڵه می دووهه تی بابه رگێڕدراوی وه

 کان گرفته وێ یانه ده جیددی کی یه شێوه به و راستیی به ال دوو ر هه که  ئاگادارین که ی یه ندازه ئه و ئه که وایه پێم من که کاتێ''
 ن الیه ردوو هه که خۆمان بیری به که زانین ده ئێمه.  ن بکه  ری سه چاره یه هه ئارادا له سیاسیی  کی یه له سه مه ر گه ئه. ن ربکه سه چاره

 .''یه هه یان ویسته و یل مه و ئه

 م سێهه ی له سه مه یان ت بابه رگێڕدراوی وه 

 : ڵێ بانیی ده تاڵه

 بۆچی بلێین وه ئه ک وه دیکه کی یه شێوه ر هه به یان نادروست جۆرێکی به نابێ مێژوو، له ئێستادا ی یه بڕگه م له وه مه که بیرده من  وه ئه
  گرفتاربوون،  له نگه ره بکا، قسه بێ ئێستا که وه ئه بڵێێن یان دابێ چی له نگه ره  یان دابێ، نگانه ته له نگه ره و  بی دێموکرات حیزبی

 رازین ال ردوو هه که  وه ئه ل گه له  وه بدۆزینه بۆی ریی سه چاره بۆ  یه هه گرفتێک که وه ینه بکه بیر.  بروانین  که له سه مه له  الوازیی له
 و  ئیسالمیی و ئینسانیی  ماکانی بنه و کان ئامانجه  پێێ به و  هاودالنه برایانه و دۆستانه ی شێوه به بی ده و  بکرێ ر سه چاره  که
 ئێوه(. وێ بیهه رخوا گه ئه )انشاءالله''   ین ناکه کۆتایی بێ ستمان ده له شتێک ر  هه دیاره ێمهئ.  ین بکه ر سه چاره دۆستانه ر شه به
 خۆمان شتی  بووه نه هێشتا  عبدالله کاک کو وه ش ئیمه و خۆتان وه بنه ده  ئێوه و ن گه ده باش ئاکامێکی و نجام ئه به ال ردوو هه
  .ڕێ گه ده راست وه انشاءالله خۆتان له ر ده به ئێمه  گرین رده وه

 کی یه ڵێنیی به چ و ئه.  یه نی وبنی ر سه ی که یه فارسیی چونکه. ناکرێن فام و ڵن پێکه ل  تێکه  بانیی تاڵه کانی وته  له شه وبه ئه 
 و به ر هه وابێ، شتی و ره خانوبه یتس به مه نگه ره!!  ناکرێ فام ،گرن رده وه صحرارودی له قادریی بدولال عه کاک  ل گه له که پێدراوه

   بدولال عه کاک  ؟ بدولال عه کاک و بانیی تاله به بدا چی راربووه قه سپا ئیتتیالعاتی. کردرابوو ئاپارتمانێک بنبێلال بۆ که جۆره
 .اڵت کرابوو خه ی المای به دڵ و مێشکی  مانچه ده ی گوللهشابێک  خه نیا ته
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 خێر به زۆر و بێ پێک یه وه کۆبوونه و ئه که ئێمه به دا یان فه ڕه شه و ئه که خۆشحالین زۆر:  لێ ده دا ی  دێره دوو ئاخر و له بانیی تاله   
   [رچاو سه] چاو.  ون رکه سه که انشاءالله!  بێن

 ێبین پێک'' ستراتێژیک''  کگرتوویی یه ئیسالمی جمهوری ل گه له کورد وه ئه  بۆ بردبوو ی قاسملوو.د بانیی تاله کان، وته قی ده  پێی به 
له  کورد که بووه وه ئه  وتوێژه و له بانیی تاله ستی به مه واته. ن بگه کان یه ئیسالمیی والته کێتیی یه ی(پرچم)   ئااڵ به وه ئه بۆ

  له هاتوو پێک ئیسالمیی کگرتوویی یه ئاالی ژێر  وله پاسداران سپای له شێک به بکاته خۆی کو وه قاسملوو.د و اڵتی کوردستان  رۆژهه
 و بێنن پێک'' شیعه هالل''  ئێران  تی یارمه به  بستان ره عه و ن مه یه لوبنان، حیزبولالی و سوریا تی وله ده عێراق، ی شیعه

 مین ئه مصطفی وشیروان نه که یه وره چه یاڵپالوه خه و ئه ش وه ئه. بگرێ جێ دا یه کێتیی یه و له بانیی تاله تیی رۆکایه سه به کوردستانیش
 بۆبوو  ده دا یه کگرتوویی یه و له کوردیش موو هه تیی رۆکایه سه. کردبوو ی پێناسه که ونی چۆله دا به خه وه له ناو بازنه کتێبی خوالنه  له

 ! بێ بانیی تاله

 بانیی تاله رۆک سه ی که یامه په  بوونی  ره مه سه یرو سه

 ئاشکرا گێراویه ئیسالمیی کۆماری بۆ که ورێک ده و خۆی سیاسیی ی پێگه دا که وتوێژه ناو به کی خوله م که یه له بانیی تاله رۆک سه  
 بدولال عه ال مه و ناردبوو فالحیانی علی ی اطالعات تی زاره وه بۆ پێشتر که  بووه وه یه ریی به خه  راپۆرته و ئه  دوای به و ئه. کردووه

 بووه پێوه ی محرمانه مۆری راپۆرته و ئه ند رچه هه. ونووسیبو بۆ ''بینێ ده وه جاوه زه گه دوو به ون خه رووت''  علیقی ته زاده ن سه حه
 پرسیار.  کرابۆوه بالو دا کیهان له و دابوو ی وه باڵوکردنه بریاری  ئیتتیالعات زیری وه فالحیان، علی المسلمین و االسالم حجت الم به
 دابوو؟'' ی هی ریی به خه راپۆرته'' و ئه   بدولال عه ال مه ولی قه به ی وه باڵوکردنه ستوری ده بۆچی فالحیان االسالم حجت که یه وه ئه

 سپای ئیتتیالعاتی ناو له حدکا  ی وه  تواندنه له جیا ئامانجێکی هیچ بانیی تاله که  دا ده نیشان  یه سیاسیی خیتابه ناو به و ئه
 و ئه که لماندوویه سه وه، کراونه بالو که ی وتانه  و به بانیی تاله. بووه نه کان ئاخونده رژیمی به حدکا کردنی سلیم ته   و پاسداران

 و ر شه راگرتنی خوازیاری نه و بووه خۆی کانی یه سیاسیی  مافه می که النی به کوردستان اڵتی رۆژهه له کورد یشتنی گه خوازیاری نه
 جیهادی رمانی فه ی وه ڵکردنه پووچه خوازیاری نه کورستان، له ئاشتیی دابینکردنی نه کورد،  کوشتاری ئازارو و ئێش ی وه مکردنه که

  .بووه کورد به دژ ینیی خومه

 و سات ئیسالمیی کۆماری ل گه له که بانیی  بۆ تاله بووه ک کاالیه کوردستان التی رۆژهه له کورد باتی خه به هێنان کۆتایی حدکاو 
 و'' کورد  مسلمان پیشمرگان'' به حدکا ی رگه پێشمه کادرو کردنی و قاسملوو.د و حدکا کردنی سلیم ته خوازیاری و ئه. بکا پێ ودای سه
 رۆک سه تیی رۆکایه سه به یش کوردستان و کان ئاخونده یمانی هاوپه ببێته کورد وه ئه بۆ. بووه'' شیعی هالل'' پێکهێنانی بۆ رکردن  شه

 وتووێژ له خۆی  مین ئه مصطفی وشیروان نهگوترا که . زرێنن دامه شیعیی هیاللی  و  کان ئاخونده  یمانی هاوپه ببێته  بانیی تاله
 !دا بازنه ناو له وه خوالنه کتێبی ٧٢٦ ی ڕه الپه  بروانه. بردووه ناو که چۆله ونی خه به ی وه ئه پاریس له لۆمۆند رێکی نووسه  ل گه له

''  یمانیی سوله له کانی پیاوه له په به دابوو ستوری ده ، بووه نزیک  شیعه له نده چه بدا نیشان  وه ئه بۆ بانیی تاله رۆک سه چی نه بیر له 
 تاله ی نامه بروانه. ن ربکه باوه دا ئیمامیی ٧٦ ی شیعه نێو له ناوبراو ی وه توانه ینیی خومه ی سته داروده تا ن بکه دروست ک یه''  حسینیه

! ی پێشتر بروانه رچاوه له سه !رپرسیاره به  لێی کێ پێکردو ستی ده چۆن عێراق کوردستانی ناوخۆی ری شه کتێبی له فرمان جبار بۆ بانی
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 ی که زستانه و پیرانشار-شت رده سه ی جادده نارده پشتیتوان هێزی ناوی به سێکی که ت سه ٧٦١٢ له  بانیی تاله رۆک سه که چی نه بیر له
  .بوون هید شه کێتیی یه قارمانی ی رگه پێشمه ٨ دا مینێک که له مخابن. وه مانه ت به ره و بان سوره گوندی نزیک له

 نزیمه ته و ئه تیی رۆکایه سه ر مه له خراپ یاڵێکی خه رگیز هه و متمانه جێی بووه رگانه پێشمه و ئه ناردنی بۆ بانیی تاله ی بریاره و ئه
 .حدکاوه رانی رێبه مێشکی چزانده نه خۆی

 بێ ی ده درێژه

لویستورۆژیکوردکان،ههرگهپێشمه،بۆکان:رپرسبهنگیچوارسایتیرههفهرانیهێژاوبهبهرێوهلهبهوپێزانینوێرایسوپاس
.یهوهولێکۆلینهیئهوهبۆباڵوکردنهئینفۆ

٠٢٩١مای٢زادهیوبنئهسهحه

 کلیک بکە بۆ خوێندنەوەی سەرجەم بابەتەکان ئێرە

مامۆستا خۆی لە سەرجەم . لە سایتی پێشمەرگەکان، بەشی نووسەران ، ناوی مامۆستا هەڵبژێرە
 . نووسینەکانی بەرپرسە
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