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 :گوتوویه   ئالمانییشاعیری و  ی مێژوو وه ره ، فیلۆسۆف، لێکۆڵهلێرلشیفریدریش 

بێ  ی نه سنانه و په سێک ئه که .راستوێژیی داندراوه یمان و فابه په وه ،یمان ر په سه تیی له ی مرۆڤایه پێگه
 .یه شیاوی ناوی مرۆڤ نی

کوردخولیایحمانیرهرگیمهوخولیاکتێبی''رگێردراویقیوهدهیوهپێداچوونه''کبههیوهێداچوونهپ
کوردستان

 www.peshmergekan.comمشیپێنجهبه

زادهیوبنئهسهحه:مافناس

 سپای ئیتتیالعاتی به کانی نهێنیی  یه  ندیی پێوه ، (ییاکیی حه )نزاده سه حه بدولال العه مه یزویر ته زاران هه

 ن که ده ئاشکرا وه هپاسداران

 رێ بهکانی  شه ک له به یه کورته

قاسملوو .شێک له ژیانی د ر به سه کتێبێکی لهیه و  نووسێکی وێنێزۆئێالیی  رۆژنامهکارۆل پرۆن هۆبێر  
مریکا باڵو  به ئینگلیزی و له ئه ی کردووه و کتێبه ئه ٩٠٠٢سالی  خۆی ر نووسه. زمانی سپانیۆلی نووسیوه به

 . وه ته کراوه

ی له  و کتێبه ئه زارو نۆ دوو ههساڵی له ندیی حدکا  ی ناوه ندامی پێشتری کومیته کاویان ئهفتاح مامۆستا 
شتری پێندامی  ، ئهیاکیی به حهناسراو  '' ی زاده ن سه بدولال حه هعال  مه '' و کردووه به کوردیی وه  یه ئینگلیزیی

انی ئینگلیزیی مزکی له  یه وشهوه  ئه ێب ''حدکا  ندیی ی ناوه میتهکو
 .وه ته و پێیدا چووه  وکتێبه ی ئه''ئێدیتۆر''خۆی کردووه به  ،زانیبێ

 و م ئه که یه .زا و پسپۆر بێ دا شاره له دوو زمان بێ م ده ئێدیتۆر النی که
بێ که بۆی  زمانهو  زای ئه م شاره دووهه. نووسراوه ی پێ که ی کتێبه زمانه

 . رگێردراوه وه

 بدوڵالدا  ال عه مه ی که وه پێداچوونه به  کی ورد یه وه لێکۆلینه له 
کانی تاوانبارکراوبه  کردن بۆ تێرۆریسته  پاکانهبۆ  ناوبراووتووه که  رکه ده

ی ت ییهعکردنی واق واشه چهر، بدوڵالقادریی ئازه عهقاسملووو .دکوشتنی 
وری  دهی  وه شاردنه و به فریوبردنی بیرورای گشتیی و  که تی تێرۆره جینایه
  زویری له زران ته ههکان  ی هاوکارانی تێرۆریسته تکارانه جینایه

  .دا کردووه ی مامۆستاکاویان که یه کوردیی قه به ده  ه و پێداچوونه

http://www.peshmergekan.com/
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له ناوبراو  وخۆی هاوکاریی راستهلماندنی  بۆ سه یری کی دادوه یه ماره رکام ئه هه بدولال ال عه ی مهکان زویره ته 
 کێتی یهزانیاریی وئێران  کۆماری ئیسالمیی تی ئیتتیالعاتی  زاره ئیتتیالعاتی سپای پاسداران و وهل  گه

 .ن نزیمه و ته تیی ئه رکردایه ندامانی سه شێک له ئه وبه نیشتمانیی

نهێنیی تێرۆری  شێک له بهیه که  وه بدولال ئه ال عه ی مه زویرانه و ته کانی ئه  یه ندیی تمه کێ له تایبه یه
و  (برادر رحیمی)محمد جعفری صحرارودی   ڵ  گه له بدولالی  اڵ عه مه هاوکاریی کردنیو  قاسملوو.د

  .کردووهئاشکرا  ،کانی کارههاو

   ت به  باره سه ٢٢٢٩ئاگوستی  ٠٠حیان له ی  علی فال  دا به وته شندی فکه ره شه.بدولال له تێرۆری د العه وری مه ده
کانی   یه ندیی رچاوگرتنی پێوه به ی حدکادا به وه وه ره له توێژی سه '' ت اطالعات زار وه'' ریی  کارتێکه و نفوز

رامان   جێێباشوری کوردستان  لهندامی  حدکا  دان ئه بانیی و صحرارودیی و تێرۆری سه تاله بدولالو  عه ال مه
 . یه وه لێکۆلینهو 

 ن زاده سه حهن که  ده ده کان نیشان یه ریی دادوه  ماره ئه قاسملوودا،.د تێرۆری ی نده روه په  لهکو باس کرا  وه
ڵ  گهله  ندییش فکه ره شه دوکتور تێرۆری له ر بهکێتیی نیشتمانیی  هینزیمی  تهکانی  رکرده شێک له سه کو به وه

 .دا بووه ندیی یوه په له   ر مه یاخسهله  پاسداران سپای ئێتتیالعاتیکیی  ره ری سه فته رپرسی ده به صحرارودی
 دوو و ئه بروانه  .بووخسا وه ره یه بانیی ن تاله سه  له الیه و دوو که ئه بۆ گرتنه  ندیی پێوهو  ئهتی  رفه ده
 ! دابگرهCtrlبکه و  ئێرهو    ئێرهکرته بۆ و  یه  نامه ڵگه به

کێتیی  ی یه وه بۆ تواندنه والقدرذل پاسدار  گه بانی له وتنی تاله رێگهبه پێێ  ٢٢٩١ ی  مانگی ده له صحرارودی  
بۆ ناسینی . زراند دامه  ر مه یاخسه له  ی''ئێران کیی ره ری سه فته ده '' دا  نیشتمانیی له ناو  سپای پاسداران

و  ئه  ژده ههی چارده تا  ره و له الپهداگره   Ctrlبکه و  ئێرهمحمد باقر ذوالقدر به زمانی ئینگلیزی کرته بۆ
 !وه ته بخوێنه بابه

 . بوودێ  وره له گه  حدکاسیاسیی  ری  فته ده ی کیلۆمیتر ده بانیی  له  تالهی  وه شوێنی مانه ر مه یاخسه
باڵو دا  ناو بازنه وه له کتێبی خوالنه ٢٠١ی  ڕه الپهکه بووه له  و جۆره بهی  وتنه و رێکه وشیروان مصطفی ئه نه

ر  مه له یاخسه ''ی ئێران یه کیی ره سه ره فته و ده که کاری ئهوه  ته یشاردووه نه وشیروان مصطفی  نه .وه ته کردووه
  !داگرهCtrlو  ئێره ر سه  کرته بکه .[حدکا و دوکتور قاسملوو  ]وه  بخوێنه] بووه  ی ئێران زه ارهعی مو کێشه

 . بووه له ئالمان ''دانی کوردستان ندی ئاوه ڵبه مه''له  ٢٢٢٢له دا  له ناو بازنهوه  کتێبی خوالنه می که یه چاپی
 .وه هتباڵو کراوله سلێمانی یاندنی خاک  ندی چاپ و راگه ن ناوه له الیه و کتێبه ئهچاپی دوومی 

   .نبوو وێ جێگیر نه کیی ینک له ره ندامانی سه هێچکام له ئه ه وبانیی بوو کاری تالهشوێنی  نیا  تهر  مه یاخسه 

کانی  رو جموجۆله ی زانیاریی شه وه بۆ کۆکردنه ر مه له یاخسه ئێران کیی ره سه ری فته دهزانراوه   نهوردیی  به
 ؟ وه شت راگوێزرا رده بۆ سهوتێ  له چ رێکهر کانی شه ره بهسپای عیراق له 

https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2WnJLQ21ib1NWNFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2Z2gtZEFqa2RYUlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2aHBiYXBtQmJmaE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2RUVsS0VIT1JLOTQ/view?usp=sharing
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ی زانیاریی نیزامیی و  وه شت بۆ کۆکردنه رده رباڵوی ینک و ئیتتیالعاتی سپای پاسداران له سه هاوکاریی به 
بۆ  قێراعتکاری  هاندرێ رژیمی جینایهری عێراق  رانسه سه لهکان  یه ربازیی سه  ش و ئاڵوگۆڕه رته هاتوچۆی ئه

س کوژراون و  که ٢٠٢دا  و بۆمبارانه له .شیمیایی بووه'' وژی ڵ ک شت به بۆمبی کۆمه رده سهبۆمبارانی شاری 
 .س برینداو نوقسان بوون زار که هه زیاتر له ده

یه به ئاشکرا  الویی و تێکه یاندنی ئه پاسداران و راگه ی ینک له ناو ئیتتیالعاتی سپای وه توانه 
زراوێکی  ر دامه یاندنی هێرشێکی نومایشیی بۆ سه کان بۆ راگه کی زۆری رژیمی ئاخونده یه نده وپروپاگه

 ی  مینه بۆ خولقاندنی زه ێراننگیی رژیمی ئ چێ به هاوئاهه وێده وک به هاوکاریی ینک رک تیی له که حکومه
  .بووبێشت  رده بجه و سه له ،ههکان   نفاله کانی ئه ساته کاره

ری  کا که خولقێنه ئاگاداردهلێک  گهت ئێمه له واقعییهباسی کردوون  ی که روداوانه و  لهوشیروان مصطفی  نه
 . بوون ی باشوری کوردستانکان ساته موو کاره ی هه مینه زه

  ،ون رێک بکه عس  ی به که هل رژیم گه ی که له و داواکه بدولقادر ن عهوید ره فه طارق عزیز به کردنی   ئامۆژگاریی
دا که  تێک حاله بۆ کورد له ی صدام و پالنی رژیم  ری ئێران و عێراق  شه کۆتایی هێنان بهری  به خهدرکاندنی 

ی  یه رنامه و به بروانه ئه .رتر نووسرا گری که سه دا جێ ده و باسه له وێ ل ئێران رێک بکه گه ینک له
 :ڕێوه بردن ویش بۆی به یان دارشت و ئه بانیی کان بۆ تاڵه ئاخونده

 یاندنی  واته راگه! ؟''پیمانی با ایران نگ و همجپیرامون  آینده   صریح کیهان با  طاڵبانی یوگگفت''
له ی که    و وتانه ئه ''یمانیی هاوپه'' دا  به ناوی  نزیمه له ناو ئیتتیالعاتی سپای پاسداران وته ی ئه وه تواندنه

ی  مینه ری زه خولقێنه. کان بووه نفاله تی ئه عس بۆ جینایه دانی رژیمی به وه دنه ته باڵوکراوه( ٢٢٩١) ٢٠١١
ی کان ته رانی پالنی جینایه به ڕێوه بهو ڵ باقر ذوالقدر  گه ی له که نزیمه بانیی و ته وتنی تاله رێکه کان نفاله ئه
پیمانی با ایران برای  هم*''بانی  لهتا:ی  و دروشمانه بروانه ئه .هعس بوو ریژیمی فاشیستی به کان  نفاله ئه

 .''است کننده ها یک پارامتر تعیین مقابله با تهاجم بعثی

 ''. ملت کورد یکی از ملل جهان اسالم است *''طالبانی 

هالل  )ممالک اسالمی اتحادیه''  !وه  بخوێنه. ''انیم دعراق نمی یبندی عرب ما خودرا جزو ترکیب* 
، ن هم هیی لوبنان، کانی سوریا، شیعه یه ویی له عهعێراق،  ی پێکهاتوو له شیعه(شیعه

بروانه  ... بانیی الل تاله تیی جه رۆکایه سه موو کوردستان به هه +تیی ئێرانی ئیسالمیی رۆکایه سه بهبستان، ره هع
 بکه و ئێرهکرته بۆ ! و گوفتوگۆیه به زمانی فارسیی بروانه ئه!. رمان بارفه هبانیی بۆ ج ی تاله که یه نهێنیی نامه
  !دابگره Ctrl ئێرهو   ئێره 

موو والتانی ئیسالمیی  هه دا  ی کیهان بانیی له رۆژنامه ی تاله  دروشمانه و ئه'' .پالنی هاوکاریی کوردو ئێران'' 
ی که  وه ئه .کی کۆکوژ به دژی کورد کرد کار هێنانی چه یان له به نگه دا و بێده هانکورد  وجیهانی دژ به 

https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2cmZHUko5MGt4V0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2QXc3U3ZERl9YVVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2QXc3U3ZERl9YVVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2QXc3U3ZERl9YVVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2QXc3U3ZERl9YVVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2OG8wQVY3TWlObFU/view?usp=sharing
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 .داران بوووه وتاری ئیتتیالعاتی سپای پاس ئه  .هبوو وتاری سیاسیی کورد نه وه  ی کردهوبانیی باڵ تاله
 حاجی تی وکه شه بۆ فوئاد ماڵ که ی که و نامهو گوفتوگۆیه  قی ئه  ده! راست ؟ التی ناوه ی رۆژهه خشه گۆڕێنی نه

 کی یه ناولێناوه،گۆشه ئیسالمیی کۆماری بۆ'' که پیرۆزه رکه ئه'' به ی بجه ڵه هه که کوردقڕانی٩٢ ی ره الپه موشیر
رێک که هی  له شه کوردندنی گال تێوهینک و  بانیی و  ری تاله تی ماڵوێرانکه سیاسه  تی واقعییه له پچووک
بانیی و و ئیتتیالعاتی سپای  ی تاله ٢٢٩١وتنی  ی ئازای ینک له رێکه رگه پێشمه  .ئاشکرا کردووه .بوو کورد نه

 له عسوم مه فواد  ی که نامه دا بروانه یه ندیی یوه و په له .به تابوری پێنجی سپای پاسداران کرا دا  پاسداران
 !وه له خواره موشیر حاجی تی وکه شه بۆ ٢٢٩٩ساڵی   بجه له هه کیمیابارانی ساتی کاره کتێبی

 

، ئێستا [ یدون ره فه]یدون کاک فره
فونی  له وه ته ی شه٢عات  سه

نی کاک وڵی بو کردووه و ده
بۆ .... ت پێویسته وکه شه

واڵێکی  ک هه تۆش وه... که عملیه
 م واجبه بچی  بێ بۆ ئه ملتزم ده

  )س.م,ڤاالنی خۆشم هه[و] وه
ئاگادار  (بی سیاسیی  کته مه
فونی  له ر ته سه له[ و]وه  وه مه که ده

م  ئی خۆشم له یدون و ره ره کاک فه
ندامی  بیگۆمان ئه. م ده وه ده رووه

تی که  گێران به تایبهشۆرش
بات  بێ خه کادرێکی قیادی بێ ده

موو  ی هه وه ره میشه له سه هه
. تێکی بێ  ساسییه هحزوو  ره ئاره

م له  که بۆ دهوتنتان  رکه هومێدی سه
 .که پیرۆزه  کاره

یدون  و من ئاگادار  ره ئی کاک فه ی  ره وانه ر له نوێ بریارێکی پێچه سه. س .ر له کاتی چونتاندا م گه مه
  ٩٩/٢٩/٩٩ڤالت  فوئاد  هه.   وتو بیت رکه جارێکی دیکه سه... ی  که ر کادرو ملتزمه دیسان هه... وه  نه که

بی سیاسیی  کته ر و مهبدولقاد یدون عه ره فه ،عسوم دوکتور مه و  تی حاجی موشیر وکه شه ‘‘ی که  پێرۆزه  رکه ئه''
فامکراو له ] .  عس بووه تکارانی رژیمی به جینایهبۆ  بجه  ڵه ڵکی هه ی کوشتاری خه مینه ینک خولقاندنی زه

 [بانیی الل تاله نووسینی جه ،بۆ پلێنۆمی چوار ٩٠٠٢/ ٢٠/ ٠٢-٩٢راپۆرتی 
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رگه و  پێشمهمی هاوکاریی  رهه بوون و دارێژراو و به وت نه ڵکه کرێن  به هه ی که باس ده و روداوانه ئه
 .و سپای پاسداران بوون تیی ینک رکردایه سه

 ئیسالمیی کۆماری رژیمی ی اطالعات ناوندی به شت ده سەر کردنی

  .کرێنه ئامانجی هێرش ن ده که ره ریی شه به رێوه بهکان که مێشکی  یه اتییعئیتتیال  ردا گرنگترین شوێنه شه له

و شداریی ئیتتیالعاتی سپا  به بهندی ئیتتیالعاتی رژیمی کۆماری ئیسالمیی  شت  به ناوه رده کردنی شاری  سه
 . بانیی بووه به ئیبتیکاری تالهگوترێ  ده ،تیی ینک رکردایه سه یندامان ئه

که  کرێنه ئامانجی چه رین ده رمانده رو بریارو  فه ی زانیاریی شه وه کۆکردنهندی  که ناوه و شوێنانه ردا ئه شه له
 . کان ره توناکه

ری رژیمی صدام بۆ  هاندهبه ر  بوو  کانی شه ره ری به به ی خه وه ندی کۆکردنه به ناوهشت  رده شاری سه یکردن 
  .وه  وته ی لێکه وشاره ئهبۆمبارانکردنی 

تیر  ١شت به گازی شیمیایی له  رده بۆمبارانی شاری سه  که لهخۆی   کانی یه ریی وه حسین محمدیان له بیره
بۆ  بۆوه بۆ ڕا کانی گه رکردنی بینایی چاوه سه بۆ سپانیاو دوای چارهبوو بوو ناردراببریندار   ٢٠١١
له  نووسیویه ٢٠٩٠هاری  که له به اآشنابویی ن‘‚دا به ناوی  ی که کتێبه ١ی  ره له الپهناوبراو . شت رده سه

شهید  ٢١٠بمباران حدود '': نوسی  دوێ و ده کانی ده یه ریی وه لکه بێتاوانه و بیره و خه ری ئه سه که و که بۆمبارانه
را در  شاهد اسامی یکصدو نه تن. هزار مصدوم برجای گذاشت ی برخی بیش از ده ان مصدوم به گفتهرو هزا

نبش ملک الشحرای  -قانیله انتشارات عابد له تاران خیابان طال   که کتێبه '' .است کردهآخر کتابش ذکر 
چاپ  ISBN 964-364-028-0شابک  ١١٩-٢٤٤١١آدرس پستی . طبقه سوم  -ساختمان ایران بک -بهار

 .کراوه

و  شداربوون و خۆ به دا راسته وروداوانه رانی ینک  له و بڕیارده هااڵون اڵت لێک کانی باشورو رۆژهه ساته کاره
کانی بۆ  هێنانی ئیتتیالعاتی سپا و گوردانه. ڵوێستیان گرتووه ی هه که یه تیی رایه و رێبهحدکابه دژی 

 ... ر و مه یاخسه

ندامانی  ئه ،( ییند فکه ره شه.رۆژی تێرۆری د) ٢٢٢٩سێپتامبری  ٢١ دوایرۆژ  سێ مانگ و دهزاده  ن سه حه 
پیالنی  .وه بۆ کۆیه رادا ندیله له قه بانیی وصحرارودی تاله ،خۆیی  نه به پیالنێکی سێ الیه  یحدکا

بانیی و ئیتتیالعاتی سپای  یی تالهنیما شێک له هاوپه بدولال به به ال عه ی حدکا و بوونی  مه وه تواندنه
ی  که بدولالو تیمه ال عه ندامانی فیداکاری حدکا به هاوکاریی مه ئهی سپا له  وه ستاندنه ئه  پاسداران و تۆڵه

  .ووهستی پێکرد وه ده لێره
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شێک له ئیتتیالعاتی سپای  بهکراوه به  ٢/١/٢٢٢١کێتیی نیشتمانیی به پێی کۆنوسی  یه زانیارییزگای  ده
ری کوردستانی عێراق  بروانه کتێبی شه !دابگره Ctrlبکه و  ئێرهو  ئێرهو   ئێرهو  ئێرهکرته بۆ . پاسداران
وه  ه ٢٢٩١ی  دا له مانگی ده راستیی له. ٠٩٠-٠٩٩-٠٩٢کانی  ره الپه! رپرسیاره به ستی پێکرد و کێ لێێ چۆن ده

بدولالی  ال عه ندیی مه فکه ره شه.یمانی ئیتتیالعاتی سپای پاسداران و دوای تێرۆری د بانیی بووه به هاوپه تاڵه
دا  موو ژیانی التێک که له هه سه وه به سامانی حدکاو ده دا بۆ ئه بوونی مصطفی هجری داوه که له نه هان
ولی  قه نیی و له ی گۆریوه و خۆی گوته بدولال حیاکیی قیبله وه عه وکاته له. ه بۆ کۆیه رابدادیو ونی پێوه خه

    . بدولال ئاخوندی کورده ال عه مه. یه یرنی ش سه وه دیاره ئه. بانیی ری تاڵه بووه به نۆکهوه  یه مصطفی هجریی

هیچ ئیعتیبارێکی   ذوالقدر باقری ل  گه لهانی و پێنج له هاورێیبانیی  تاله  ی ٢٢٩١ی  ی مانگی ده''وتن رێکه ''
کێتیی نیشتمانیی کرد به تابوری پێنجی رژیمی  یه، وتنه و رێکه ئه. بووه نهسیاسیی  -قانوونیی، حقوقیی

 !دابگرهCtrlو  ٢٠١  ر  سه بکه  کرته .دا بازنه ووه له نا بروانه خوالنه . (مستون پنج)ئێران

وه بۆکۆیه   ندیله بانیی وگوشاری صحرارودی له قه بدولال و هاندانی تاله ال عه به پیالنی  مهدوای رادانی حدکا 
. دا  رمۆته ی  هه که له قژلهو صعرارودی  بانیی تالهتیی  منییه ئهشاری  کرا به موختارو موستهبدولال  ال عه مه

 وشیروان نه  .داوه دوو رومای جیاوازیی نیشان یه   و کوشتارگه لهندامانی حدکا ئهدانی  کوشت ۆ بهبناوبراو 
   ینک  ٤دا بۆ پلێنۆمی  ی که المی راپۆرته وه لهبانیی  کانی تاله یدا دژی وته که نامه له کێشه مصطفی 
 شبدولال ال عه بۆ مه وشیروان  ی نه یه وته و  دا ئه له راستیی  .''گری شی کوژێ و بۆشی ئه ئه'' : یونووسیبو

 .''گرێ شیان کوژێ و بۆشیان ئه ئه'' : و بگوترێ بۆ کۆ بنووسرێبێ  دهڵکو  بهالم نه بۆ تاک  به ، هپێست پربه

 تو مال فواد، دارا شێخ نوری، و چه بانیی، فواد معصوم، که تیی، تاله تیی ینک به تایبه رۆکایه سهدامانی ن ئه
ی ئیتتیالعاتت به  خزمهبۆ   توناکردنی حدکابۆ  یان  دوژمنانهورێکی  ده بدولال ال عه ستیی مه به هاودهێزیی و  حه

 !دا لینکهو  له یه نامه ڵگه و به بروانه ئه .سپای پاسداران گێراوه
com.pdf-peshmergekan-hersh-puk-http://www.peshmergekan.com/pdki/pdki 
 داگره Ctrlو   بکه  ئێرهکرته بۆ 

 
 ی  و تیمه کهبدولال  ال عه مه و خۆی  راسته تێک دژی حدکا له باشوری کوردستان به بێ هاوکاریی هیچ جینایه

اڵتی  له باشورو رۆژهه به کوردکێتیی نیشتمانیی  و یهی  که وتیمه بدولال العه زیانێکی که مه. کراوه نه
ر کورد له  تکارانی رژیم بۆ سه ساتی جینایه رو کاره سه ت و که زیاتر له جینایهیاندووه  کوردستانیان گه

و  ی که و تیمهبدولال  ال عه ستۆی مه له ئهکان  ته موو جینایه ههکیی  ره تاوانی سه .التی کوردستان بووه رۆژهه
 .بووه  ی کۆیه که  ئاکامی رادانی حدکابۆ قژله

کی  یه تیی رپرسایه ڕاوه و هیچ به دا گه ندیی خۆی وه رژه دوای به به نیا  دا ته ت له سیاسه بانیی تاڵه: تێبینیی 
  .بووه نه التی کوردستان و کورد له رۆژهه ندامانی  حدکا ن زاده  و ئه سه ولال حهدب ال عه ر مه رامبه به له

کانریییهمارهدادوهئه

https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2TGNEOFpJOHMtTEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2ejFTZVF3YlZPTkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2NHJDdjBvQnZ2OEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2UVBkM2FOUEpqUU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2UmdQY1MyOEd6Tm8/view?usp=sharing
http://www.peshmergekan.com/pdki/pdki-puk-hersh-peshmergekan-com.pdf
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2bm04N1pHR1lWblU/view?usp=sharing
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ی  زویرانه و ته موو ئه کو هه وه. یان ناکرێ وه تکردنه ر که ره لمێنه ی سه ڵگه یه له به ریی بریتیی ی دادوه ماره ئه 
بدولالو  ال عه توانن بیانبینن و مه موو ده س و هه موو که رچاوی هه به  بدوڵال کردوونی و خراونه ال عه که مه
یزبیی بگرن یان له ڵوێستی ح کانی ناتوانن  هه تپۆشه سیجیی و جینایه  ال و به ی و هاوکارانی مه که تیمه

 .ران بنووسن ران پاته ن و شتی هاته کاندا به ناوی خوازراوه تزویر بکه سایته

کانی  وه له لێکۆلینهبدولال  ال عه ی مه که  وه پێداچوونه  به  ی که له پێداچوونه یانه ریی ماره دادوه ئهو  هشێک ل به
کان  و  ره بوون و دادوه اوربزرک ی ئاڵقه بیندرێن، قاسملوو دا ده.دی تێرۆریی  نده روه ی په وه رانی لێکۆلینه دادوه

و  بدولال ال عه مهبه نهێنیی راگیراون و دکا حکانی  یه ناوخۆیی  نامه ڵگه به .ڕێن دا بگه دوایان بوو به پۆلیس  ده
وه و  رانی لێکۆلینه دادوه ریی و ی که پۆلیسی دادوه  ندانه روه و په اڵم ئه به . وه بنه وباڵیستووه وانی نه هجری 

بدولالوه  ال عه ن مه نارد بوون له الیه یان ری حدکا فته قاسملوو و ده.بۆ هاوژینی د  که نده روه کیلی په وه
دا  ل کارۆل گه وتوێژ له  بانیی له کانی بنبێلالو تاله وته . بانیی و صحرارودی تاله ،به بنبێلال درابوون 

ی بۆ کارۆل پرۆن  وه سه دوای تێرۆری دقاسملوو باڵویان کردبوونه و ئه و کهو دو ی ئه وه ئه .وه بخوێنه
و  ڵ ئه گه بانیی و بنبێلالوه گوترابوون له ن تاله له الیه ٩٠٠٢ی که له  وه ئه .هۆبێریان باس کردبوو  جیاوازن

 . بوون ق قاوده ده وه ران کۆیان کردبوونه یانه که دادوه زانیاریی

ت  باره بانیی سه ل تاله گه سێ جارله'': گوتی وی باسکرد  ته  بابه م  ری ئه قاسملوو بۆ نووسه.درێێ  هاوژینی به
  ...و وه جۆراوجۆری دامه یالم وهر سێ جار  بانی کرد هه ل تاله گه م  له قسهقاسملوو .به تێرۆری د

 کانی حدکا له باشوری کوردستان  ی تێرۆر کراوه ژماره 

که  ندامانی حدکا له باشوری کوردستان ی تێرۆری ئه له سه له مهکانیان   هجری و تیمه بدولالو عه ال مه 
کان  تێرۆریسته. ناسیونکانیان  سته هاوده  و تێرۆریست ، یانراوه یان راگه میی قه ی جۆراوجۆرو  سێ ره ژماره
بۆ  . کوشتوونردانیان  سه  وونهبکه هات کانیان ماله ندامانی حیزب و بنه ر مێزان که ویستبێتیان ئه به هه

 ال بۆ مهکی  یه نامهبانیی  تاله ک جار  نیا یه ته وه  یه هجرییوبدولال  ال عه ن مه و  تێرۆرانه له الیه پێشگرتن به
ندامی  ند ئه کردووه که بۆ کوشتنی چه ''ساهولی ته''داوای دا،  ش یه و نامه له بانیی  تاله . ووهنارد بدولال  عه

ی  بروانه نامه. الش قبوڵی کردووه رۆ بنووسن و مهیان به د که راپۆرتی کوشتنهکه  ی رازی بال مه  حدکا
 .''یات زمونی خه ئه'' ڵ خۆی به ناوی  گه بدولال له ال عه کانی مه وتوێژهله کتێبی  436ی  ره الپه

داوه که   به کوشت دکا له باشوری کوردستان حندامی  نگرو ئه الیه ان ی نده وه ئه ی  که وتیمه بدولال ال عه مه
ک  چێ، بۆ یه ی لێ تێک نهبانی ی تاله یه و خودموختاریی ال ئه وه مه بۆ ئه. کراوه ن بۆ نه کانیا یسابی کوژراوهح

کانیان پۆشیون   بۆ سازمانه  ال و مصطفی هجری بۆ تێرۆریسته موو کوشتاره که مه و هه جاریش جیهانی له
 دا  تانه و جینایه لهی  که سته هجری و دارو دهن  که س باسیان نه وڵیان داوه که ناردوون و هه کان   نه مافپارێزه

ندکراوانی  ست هاتووه و نه به ده نه کارێکیان کردووه و نه شتێکیان له کان  ته نگه کردن له جینایه بێده  جیا له
و  ئه گرانه رێ و ئه  .ن رباز بکه ده  یه و کوشتارگه که ئاگادار کردووه که خۆیان له ته یان له واقعییه که قژله

https://drive.google.com/folderview?id=0Bydht7UU19z2fmV0RUc2UVQ2bGRjN3p4NENhc2dockJfakhnWFNTNVRYbVJBNEJuNGhUV1k&usp=sharing
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و  ن ئه له الیه ست رئاوده کردنی خۆیانیان  بۆ سهدانی الوانی کورد و ئیسکۆرت  کوشت ئۆردوگا نشینیی و به
  .ووهتلکی کورد فرۆش به خه'' کۆماری کوردستان''ی  وه کوردستان  و زیندوکردنهبات بۆ ئازادیی  خه به  الوانه 

پێشنیاری ئیتتیالعاتی  ،بدولال به صحرارودی و فالحیان و کارگێرانی ئیتتیالعاتیی رژیم ال عه مه لکاندنی  
اتی سپای عخۆی به ئیتتیال بدولال، عه ال مه ،و پێشنیاره چی ئه وێده. بانیی بووه سپای پاسداران به تاله

ی  نامه  ڵگه به .رێ هرێوه ب وه به یه بانیی ی تاڵه سپای پاسداران  له رێگهو  خۆیکانی  یه ندیی کردبێ که پێوه
 !وه بخوێنهم دا پێنجه شی به له  وه له خواره  ٠٩ژماره 

  
 ؟ دییخوازیی ارانی سیاسیی کورد و ئاز رێبه

 

 یه کانی سیاسیی  یه ندیی و پێوه ت بانیی و جیهانی سیاسه تاله

بانیی  ندیی تاله یوه په .بووه هنوه  هتی ئێران وڵه دهبه سیاسیی کی  یهندیی  بانیی پیوه یه که تاله وه ت ئه واقعییه
زێک  کاغه کوته ئیمزاکردنی . بووه وه هئیتتیالعاتی سپای پاسدارانزگای  دهنیا به  کانی ته جۆراوجۆره ره و نوێنه

 بانیی  بۆ تاله ندیی سیاسیی  پێوهبه ناوی ذوالقدر  ی ناوزراوی جیهانییپاسدارێکی تێرۆریستن   الیه له
خۆی بووه نه  ههکان  یه یی وه  ته ناونه  سندکراوه ئاشنای به پهبانیی نه موشاویرێکی  تاله . ردووهک هدروست ن

بووه که  وه ئاگادار نه ناوبراو له .بووه می کۆن و نوێ هه رده ی سهت سیاسیی له جیهانی سیاسه کی یه زایی شاره
 )شیره و خێل عهیزب، ح ،روپ، تاقمل گ گه ن ناتوانێ له ڤییه٢٢١٢ی  یماننامه پهتێک به پێی  وله هیچ ده :

ی ینک له  وه ڵ ئیتتیالعاتی سپا تواندنه گه بانیی له وتنی تاله رێکه .یماننامه ئیمزابکا په  (کیی و ناوخۆیی ره ده
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واڵتێکی '' م ستون پێنجه'' یه به بوون به  ندیی و پێوه دا ئه بیاتی سیاسیی ده پاسداران بووه و له ئه ناو سپای
  1.نرێ ناو ده fifth column  دیکه 

بانیی خۆی  تاله. بووهی ئێران  وه  ره تی ده زاره زیران و وه تی وه یئه ههرانی ینک،  به رێوه بۆ بهپاسدار ذوالقدر 
 .تێک وڵه یمانی ده هاوپه  هێتبب توانێ وابووه ده  تێک ناوبردووه و پێی وله دهری  نوێنهکو  وه

ندی ینک  ناوه -ر مه اخسهی''بۆ فر صحرارودی، عجمحمد تکارێکی تێرۆریست به ناوی  هێنانی جینایه 
به هاو و ناساندنی  ئێران  کیی  ره ری سه فته رۆکی ده و سه ری سیاسیی به ناوی نوێنه (بانیی  ناوماڵی تاله)

ئیتتیالعاتی سپای  تنیان به ی بۆ فرۆش که یه تیی رکردایه ندامانی سه ی ئه تیی و ناردنی زۆربه رکردایه رێکانی سه
وه له ناو  بروانه  خوالنه .بووه نه ت وڵه یمانیی دوو ده هاوپهشت   رده سه و ورمێ پاسداران له  کرماشان،  

 .دراوه نیشان وه  له ژێرهکه  ا د یه ووێنه لهو شیروان مصطفی  نوسینی نه ٢٠٤-٢٠٠کانی  ره دا الپه بازنه

 

 

  رانی سیاسییکاری کورد  رێبه

 بێ چ تشتێک می مرۆڤ ده که کردووه که گرنگیی یه بۆ خۆیان دیاری نهمخابن سیاسیکارانی کورد سنورێکیان 
 خسیی یه یان گشتیی؟    ی شه وه یه یان منطقیی ، ئه خالقیی ی ئه وه یه یان سیاسیی، ئه ی ئینسانیی وه ئه: بێ

 له تیی منییه ئه و دیپڵۆماتێک عورفی و ک مایه بنه و نسیپ پره هیچ بانیی تاڵه که سوڕمانه ر سه جێی 
 بانیی تاله کو روه هه  هاوکارانیشی و وشیروان نه. خزیوه بۆالیان که پاراستووه نه وه رژیمانه و به ندیی پێوه

 .  تیان رووانیوه سیاسه  جیهانی له

 تیی یمانه هاوپه ناوی و کرێ ئاواده کارێکی ئامازۆن کانی واره هلێر و فریقا ئه له تایی ره سه خێلی کام ناو له
 ی که نزیمه ته ٢٢٩١ له بانیی تاله که کاتێک نرێ؟ داده ر سه له کانی کگرتووه یه وه ته نه ندامی ئه تێکی وڵه ده ڵ گه له

 م پێنجه ستونی شکرو رله به واسوری که به کرد ی فیداکاره لکه خه و ئه و پاسداران سپای له شێک به به کرد
کتریان به  بووه و یه ڵه یان هه که دا دانیان پێدانا که کاره کانیان دواتر خۆیان له نووسراوه(  ١تابور)

 ی که المه وه و ینک چواری پلێنۆمی بۆ بانیی تاله ی که راپۆرته. کان تاوانبار کرد ساته ری کاره خولقێنه
  .وه کراونه باڵو  پێشتر.''خوین ته بۆ وه باتیه هاوخه''  له وشیروان نه

                                                           
 ٧٩١  انشنامه سیاسی داریوش آشوری صفحهد 
- 

1
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بدولالداالعهکانیمهزویرهلهتهکانیهرییمارهدادوهئهیوهدۆزینه

رێکی  ردادوه یه و هه زانستیی کارێکی بدولالدا  ال عه کانی مه زویره  له ته کان  هی ریی ماره دادوه ی  ئه وه دۆزینه
ی  وه شف و دۆزینه وانه که ئه .ڕێن گه دا ده دوایان به ر روداوێک کانی هه ته ئاشکراکردنی واقعییه بۆ وه لێکۆلینه

می کاری  رهه بهوانه  ئه  .هکه زۆر ساکار له سه مه. نینبدولال ال عه کی به هێزی ئیتتیالعاتیی دژ به مه زگایه ده
سێک که  که  .و کاره بکا توانێ ئه ش ده سێکی دیکه رکه هه .ی کاویانه که قه به ده بدولال ال عه ی مه هک وه پێداچوونه

ال  ی که مه قه و ده ئهڵ  گه لهبتوانێ وه و  بخوێنێتهبه زمانی ئینگلیزی ی کارۆل پرون هوبێر که کتێبهبتوانێ 
، حمانی کورد رهسڵ دا  هله ئ]  ''قاسملووی کورد رگی خولیاو مه''به ناوی ئێدیتتۆری کتێبی که بدولال  عه

بدوواڵ  ال عه وێ که مه که ر ده ده  بۆی ،کتر دابنێ ر یه مبهار له به وه  ته کردووه یباڵو بووه [ خولیای کوردستان
 زانیاریی ینک  وبانیی  تاله ، صحرارودی، علی فالحیان،نئیتتیالعاتی سپای پاسدارا تیی  ایهر نوێنه  به 
  . ی کردووه وکاره ئه

. ر خۆشی نووسیوه سه راپۆرتی لهستۆی گرتووه  ئه که وه دا  یه ریی به خه کاره و  زاده له ن سه بدولال حه ال عه مه
و   قاسملوو .تاوانباران به کوشتنی دل  گه له بدلالی  ال عه مهئیتتیالعاتیی ندیی  پێوهی که  سه و که ئه

بدولال  ال عه مه خسی  ، شهته ئاشکرا کردووه بابه م ی ئه وه ره بۆ توێژه اتی سپای پاسداران عئیتتیال
  .یان ئاشکرا کردووهکان بزرکراوه  و ئاڵقه ئه بدولال  ال عه کانی مه زویره ته. بووه  زاده ن سه حه

وه و  ته ی بۆ خوێندراوه یه وه م لێکۆلینه می ئه که شی یه ئارادایه و چوار به  رانه مامۆستا کاویان له وه خته به
لێیان ڕابکاو پاساویان بۆ  قاودراوه  که پێشتر لێی له ی دیکه کانی زویره باقی تهکو  بدولال ناتوانی وه ال عه مه

 .ی لێ بکا  نگه یان بێده وه بێنێته

لو  هه  له ویش  مخابن ئه . الی خۆی راگرتووه ی لهی مامۆستا کاویان که ستنووسه نوسخه ده  بدولال  ال عه مه
و  ر ئه سه که بڵێ چی به س داوایان لێکردووه دوو که. وه ربگرێته ی لێ وه که یه که نوسخه دا نی رجێک مه
ری  نووسه)تی بۆکارۆل پرۆن هۆبێر  ناردوویه'' :تووهوسێکیانی گ بدولال به که ال عه مه. هێناوه  ستنووسه ده

می  سێههچاپی  وه  ته داچووه بدولال پێی ال عه ه که مهو یه که یه روی کوردیی وێ له نگه کارۆل بیهه ره !؟( که کتێبه
.  که رگێڕی کتێبه وهواته  کاویان، تاح کاک فه'' وه به  ته می گوتووه داویه ری دووهه فه به نه. وه باڵو بکاته

 . وه کرێته ده باڵو  خۆیان ئیزنی ر سه له کانیان ناوه دواتر

ر  سه بدولال له ال عه بم تا مه روان ده چاوه. گرت  وه ندیی به مامۆستا کاویانه م دێرانه پێوه ری ئه نووسه
وردیی  بهوه  و هاوکارانیانه و فالحیان کانی به ئیتتیالعاتی سپاو صحرارودی یه ندیی کانی خۆی و پێوه زویره ته
بدلال  و عه که ئه ێن یه وه رابگه یه کانه ریی به خه  بنووسێ یان له کاناله،بدوێ  زویرانه و ته ر ئه سه له
ند ماشێنی دزێتیی و  لێکی به چه ی گه وه ی کردووه و بزوتنه زویره زاران ته و هه ئهکه ی  یه زاده ن سه حه

یه و  وه نی قینه بدولالی راسته ال عه کی به مه یه ندیی هیچ پێوهبانیی و صحرارودی فرۆشتووه  به تاڵهک  یه جیره
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کو زۆرجاران که  لکی کورد وه ی خه وه بۆ ئه .کا حکوم ده یانه مه زویریی ته و کاره قینه ئه بدولالی راسته ال عه مه
 نێ که  یه رابگه بێ  ، دهلێدراو بووه پوک و مۆرکه  که وهچووه چونکه چی نه الم زۆری پێ ، بهداتاشیوه نریا رێبه

 ،'رکا به غدادی عابا ده کری به هبوب کو ئه وه وه بری ئه له زویریی کی ته یهبدولال ال عه مه :یه بدلال هه ال عه دوو مه
به بدولالیه  و عه ئه .یه که یه زویریی وه ته ئه. خا رده خۆی دهوه  شه ی ره و چاویلکه'' بۆینباخ ''به کراوات و  

ی  الو چاویلکه مه .زویریی بووه تهوه  ر له منداڵیه یان هه وه ئه .وه س نایناسێته کا که زویر ده جۆرێک خۆی ته
...  تیی  مانه ندین ماڵ و ملکی ئه چهست و ورو پشتی ئاوده ی مۆنیکاو ئیسکۆرتی ده یاره ش و بۆینباخ و سه ره
تڤانان راستگۆترین  وایه سیاسه  یه و پێی وه نی تڤانانه قینه کاری به کاری سیاسه هبدولالی راست ال عه الم مه به
کانی پشتیوانی  یه سیجیی با به پاسدار به.و توێژه راستگۆیه به خراپ بدوێ ر ئه سه لهناکرێ  بۆی . سانن که

 .رببڕی لوێستیی حیزبیی ده ریکه تاوان و هه خۆی بکاته شهلۆ کێک  بسپێرێ و یه

ی  که نزیمه دا ته وکاره تارانیان کردووه و لهکانی  بۆ رژیمی ئاخونده ی که بدولالو تیمه ال عه مه ئاخرکارێکی که
ی رزگارییخوازی کورد  وه و توناکردنی بزوتنه نامه تاڵ ئاشبهنووسینی  ،کیی گێراوه ره ورێکی سه بانیی ده تاله

رۆک کۆماری  دوکتور فواد معصوم، سه دا  ش  یه ''نیشتمانیی''  رکه و ئه له. بووهالتی کوردستان  له رۆژهه
 2بروانه. یان گێڕاوه کیی ره  ری سه و دارۆ شێخ نوری دهویزی و  تۆ حه چهفواد، ماڵ ئێستای عێراق، دوکتور که

 !دابگره Ctrlبکه و  ئێره ها کرته بۆ  روه هه

 دا؟میئێستاردهسهلهبۆکتێبرچاوهسهنووسینی

دا که مامۆستا  ی کارۆڵ که ی کتێبه وه له پێداچوونه زاده ن هس حهبدولال  ال عه مهمان پێکرد که  ێشتر ئاماژهپ
ی سانسۆر  که کتێبهی  رچاوه سه ٠٩٩یه  ههی  رچاوه سه ٠٠٩ که ر زمانی کوردیی  ته سه رێگێراوه کاویان وه
بدولال  قاسملوو و عه.تی تێرۆری د ی واقعییه وه ۆ شاردنهوابووه ب بێ که پێی نه  رچاوه ند سه نیاچه تهکردووه و
 بۆ  ڵکن که به و بکوژانه و هاوکارانیان  بۆ ئه پاکانه کردن  تکاران و  رومای جینایه  وداپۆشینی   قادریی 

ران و  ی داداوه وه لێکۆلینه: کان که بریتیی بوون له رچاوه سه  باقی و  ێستوونراگو یک یه ڕه ند الپه چهراوێزی  په
 کۆکراوه لهزانیاریی وکارناسان،  ری خیبره زه کان، نه  منییه زگا ئه ده کانی  وه ، لێکۆلینه ریی پۆلیسی دادوه
اوان، نووسان، ئاگاداران، ئاشناو دۆستی تێرۆر کر رۆژنامهکان، ندراوی تاقیکاریی تاقیگه یه ئاکامی راگه

ر  و توونه به به گشتی که مانه ئهموو  هه . کان منییه زگائه ندراوی زانیاریی ده یه حوکمی دادگای میکونوس و راگه
  .ونافروتونا کر بدولال و ته ال عه ی مه و کینه رق ستی مقه

  .دا کۆتایی پێهاتووه ٠٤٢ی  ره ستی پێکردووه وله الپه ده ه و ٠٢١ی  ڕه و کتێبه له الپه کانی ئه رچاوه سه
  شه و به ئهدلوا   نهته  م بابه ری ئه بۆ نووسهبوونی کات  کان و نه سانسۆرکراوه  ره هۆی زۆربوونی الپه به

 ئێمه پێویست ناکا  .کا به کوردیی رگێڕی و بیان وهی سانسۆر کراوی دیکه  ره یان الپه ده وسانسۆرکراوانه 
نه  سه ره  نوسخه ی  شه سانسۆرکراوانه و به ئه ین بۆیه ناچارین داوابکه. وه ینه بکه  دا کاری دووباره لێره

                                                           
2
 - 
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ی  وه رپرسی باڵوکردنه و به دا راناگا ریان سه ی که خۆی به و سایتانه لهی  مامۆستا کاویان   که یه کیی ره سه
روو  که  سته ده. وه ئاوی رژاو، کۆ ناکرێته . وه بدا باڵو بکرێنه و و ئیتتیالعات نین، رێگه کانی ئه زویره ته

  .کراوه

ی مامۆستا  که ستنووسه ده  نووسخهپێویسته . وه کراون به کوردیی ن مامۆستا کاویانه یه له الیه ره الپه ٠١و  ئه
  .وه رێتهبک وباڵدا خۆ ربه سهن و  یه له سایتێکی بێالیه ڕه الپه ٠١و  ئه تا  خۆی وه به بداتهکاویان  

ال  مه. وه نێته یته که ده کارهی مامۆستا کاویان الی خۆی ڕابگرێ،  ته سخه و ده ئهوێ  بدولال بیهه ال عه مهر  گه ئه
. گرێ ڵده ویره ئاو زۆر هه و هه ئه یه و  ته نی بابهو  ربازکردن و راکردن له کی بۆ خۆده یه بدولال هیچ رێگه عه

. بێ ئاشکرا بکرێن وانه ده بدولال خولقێندراون،ئه ال عه لێک  به ئاگاداریی مه ساتگه لێک کراوه، کاره تگه جینایه
 اتی سپاوعشداریی کردن له پیالنی ڕادانی حدکا و فرۆشتنی به ئیتتیال بدولال خۆی تاوانباره به به ال عه مه

ی  که رگێڕاوه وهتی  سخه ده ی نووسخهبدولال  ال عه مه  .وه ته وتووه ڵی لێکه کوشتاری به کۆمهبانیی که  تاله
. وه بداته  که نی ناو کتێبهاک زویره المی ته یه ناچاره وه ش سودی نی وه ئه .کردووه وت  زه یمامۆستا کاویان

و  کراونبدولال  ال عه کوشت و بڕ به ئاگاداریی مهتاوانی  دان   سه به. دا بێنێ ر مامۆستا کاویانی سه ناتوانێ به
ید منصور  سه رپرسی حدکا ندامی به باران کردنی چوار ئه تی گولله بۆ وێنه له جینایه .وه هردوونیناوبراو شا

مێکی ینک ندا ی کۆیه  به بریاری ئه روازه له دهبدولال  ال عه به ئاگاداریی مهناصری و سێ له هاورێیانی 
 هک ری تاوانه بێ ناوی بڕیارده دا دهیان که دادگه لهبدوڵال  ال عه تیی مه و به تایبه تیی حدکا رکردایه سه. کوژراون

و سێ و پێنج  له. ماوه نه و ئاخوندیی و درۆکردن جێی  وه ڵفاچ دانه المی فیچه حاشاکردن و وه  بدرکێنی 
ی  ن که به شێوه وشه ٢٤٠٠١م  رجه دراون و سهرژمێ کانی ئه وشه یاکیی سانسۆری کردوون دا که حه یه ره الپه

 .ان بردراوهیر کان سه یه داعیشیی

سێکی دیکه له   ی که رگرتن له نووسراوه ڵک وه که یهۆ رگری ئالمان که به زیری به وهکارل تێئۆدۆر گوتێنبێرگ 
یاند دیپلۆمی  ی گوتینگێن رایگه زانستگه ،نووسیبوو ی نه که دا ناوه ی ی خوێندنی دوکتوراکه نامه کۆتایی

ناوبراو . وه ی بکێشێته که ست له کاره زویر ده ناچار کرا به تاوانی ته ناوبراو . وه ته رگرتووه ی لێوه دوکتوراکه
بانیی و  ل تاله گه به فڕوفێل لهکی که  بدوڵاڵیه ال عه مهکورد  ڵگای الم له کۆمه به . قبول کرد ی  و کاره ئه

کان  ڤیزیۆنه له ی ته شاشه رکورد دێنێ  سه ساته به موو کاره و هه ی حدکاو ئه موو کاره کرێته هه ودی  دهصحرار
 .وه یان بۆ پربکاته رنامه که بهودایه ی ئه له ئیجاره

.  

 بدولال عه ال مه ی که نزیمه ته ندامانی ئه  ڵوێستی هه که بێ ده روان چاوه یه وه لێکۆلینه م ئه ری نووسه
 و نست هاوده کردوونی که دا ی  تاوانانه و له تاکوێ بدولال عه ال مه ی هاوکارانه و ئه که ببینه و وه بخوێنێته

 دوژ ل گه له لال بدو عه ال مه ستیی هاوده ک یه راده چ تا و تاکوێیه  کورد تێرۆرکراوی رانی بۆرێبه فاداریییان وه
 ڵێکی گه ی وه بزوتنه که زویرکاره ته کابرا و ئه ر سه له بریارێک چ و چۆن و ژاندوون هه ویژدانی کورد منانی
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کانیان  رچاوه ن که سه رانه والپه ی ئه؟ ش ژماره  وانه ئه. ن که نگێنن یان چۆنی پینه ده سه ڵده توناکردووه چۆن هه
 .بدولال سانسۆری کردوون ال عه تێدا نووسراون و مه

٠٩٢–٠٩٠  ،٠٢٢–٠٢٩ ،٠٢١–٠٢١ ،٠٢١،  233-232-  ٠٠٩ ،٠٠٢–٠٠٠ ،٠٩٩–٠٩٢ ،٠٩١–٠٩١ ،٠٩١–٠٩٤–
٠٤٩ -٠٤١ -٠٤١ -٠٤١ -٠٤٤ -٠٤٠ -٠٤٩ -٠٤٢ -٠٠٤٠ -٠٠٢ -٠٠٩ -٠٠١ -٠٠١ -٠٠١ -٠٠٤ ،٠٠٠ 

. بووهحدکا  س بۆ فرۆشتنی هوداترین ک خۆش سهوتیی حدکا  منییه زاده الوازترین خاڵی ئه ن سه بدولال حه عه
سانێک که  بۆ که بدولال به ئیتتیالعاتی سپاوه ال عه کانی مه یه ندیی ئاشکرا کردنی پێوه وانه  موو ئه ل هه گه له

 .بووه نهیر  سه زۆر  نببووبدولال ال عه ی مه ئاشنای پێشینه

ی و به جاسوس رخۆش، بێ ویژدان  به ند، خه ندی به چه چهگرتبێ به بدولال  ال عه له مهکیان  یه خنه ی ره وانه ئه
 .رناون ده یزب وهحیی بوون له  دکای به تاوانی تودهحندامانی  شێک له  ئه ، بهناوی بردوون...  مریکا  ئه
   .کرێ ده یدا باس دیکه یشوێنیک یه که له و روداوانه ک له یه ریم حیسامیی رهاتی که سه به

 وه بدوڵال به ئیتتیالعاتی سپای پاسدارانه ال عه ندیی مه پێوه 

ه پێشتر به ک دا  ناو ئیتتیالعاتی سپای پاسداران  کێتیی نیشتمانیی له ی یه وه و تواندنه ٢٢٩١سالی ه دوای ل
و ئیتتیالعاتی سپای  بانیی و زانیاریی ینک  تاله ل  گه خۆی له هاوکارییبدولال  ال عه درێژیی باسی کرا، مه

بکه و   ئێرهکرته بۆ. کردچڕوپڕتر محسن رضائی و  فالحیان   و تیی صحرارودی  به تایبه پاسداران و 
Ctrl4و لینکه بروانه ئهی  که اوهی  چاپکر بۆنوسخه  3!نترۆل داگره 

تیی  رایه ی رێبه وه ره ژی سهێتو ’’ڤیزیۆن دا که گوتبووی له ته له ٢٢٢٩ئاگوستی  ٠٠کانی فالحیان له  وته 
ناو چنگی  و مشکه له ن که ئه که بدولال هاوارده ال عه کانی مه زویره کتێبی خولیاو ته .دایه ژێر چنگی حدکای له
ی  له دادگه خۆله دیفاع کردن  ڤانیی ره ئاخر به .ژێر چنگی دابووه  له  که کێی بووه  خوویا’’دا بووه؟  کام پشیله
یه بۆ  م شێویه کانی فالحیانی به وته ،هانس  یواخیم ئێریک   Plädoyer im Mykonos – Prozessمیکونوس 

 :دادگه باس کرد

ی   ته و واقعییه ی دیکه  ئه که سه ندی و سێ که فکه ڕه شه.ر له تێرۆری د به ٢٢٢٩ئاگوستی  ٠٠له  فالحیان'' 
رابردوودا   له: ناوبراو گوتی. وێنێ  سره ده بێ و تێی ڕێ ئامانجی هێرش ده کو به وه ر ئاشکراکرد که حدکا هه

و حیزبه نفوزی کردووه و و  ی ئه وه ره ری  توێژی سه تا روبه و وێنێ سره ده دا تێی واندووه و له دادێش سره تیی
 ''.ک له ژێر چنگی دایه یه تاراده

مانی سیاسیی  ئێستاش و دوای نه  ،ئیتتیالعاتی سپای پاسداران ل گه له  یه کگرتوویی ندیی و یه و پێوه ئه
دا و  یه ندیی وهو پێ حمود عوسمان له مه. د کانی  وته .یه ی هه درێژهرم و گوڕتر له جاران  بانیی گه تاله

                                                           
3
 -

http://news.gooya.com/politics/archives/2009/05/088192.php
 

4 -http://news.gooya.com/politics/archives/2009/05/088192print.php 

https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2b2FjRExORm9iUGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2NFNUbEg3TjQ0SDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2dkwxRmQtaXRKcnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2dkwxRmQtaXRKcnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2ZF9BZ2JLSWpuZ2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2X0pYeDB2N0RrMFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2X0pYeDB2N0RrMFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2S1IzcnZ0YldEcFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2NVJpOGVfQXM4TjA/view?usp=sharing
http://news.gooya.com/politics/archives/2009/05/088192.php
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له ی  ل کریس کۆچرا تانه گه له وتوێژ له بدولال خۆی ال عه مه. هرنجراکێش سه دا  باڵوکراوهکی  یه گرته له
ی  به وتهرکۆیه و  نه سه کان هێرش بکه یه دابوو ئێرانیی ی رێگه بانیی تاله: کهدابوو پالری تێگرتبوو بانی تاله

به  ٩٢٢و  ٩٢٠-٩٩٢-٩٩٩ کانی  هر الپه  وتانه له  و ئه.بڵێ یان پێ ''نا''یتوانیبوو  نهبانیی  ناوبراو گوایه تاله
جنبش ملت کردو خواست '' ی کتێبی  مه مه رجه ی مافناس مامۆستا عزیز ماملی له ته مه رجه زمانی فارسی ته

 !وه دا بخوێنه استقالل

 

 نوێ له ر سه وه بۆئه: نووسراوه داکورددا  حمانی گی ره ی کتێبی خولیاو مهم دووهه پاراگرافی ٤٢ ی ره الپه له
 ئاغای ئوتریش[ ریی دادوه زیری وه وه  بخوێنه ] ؟! ''ی خانه زیری وه'' وه بکرێته بوزورگیان له وه پرسینه
  !؟.النا وه بوزورگیانی ی[ گرتن راری قه یان رکردن سه ستبه ده ستوری ده] نتی ره گه فوریگێر

ر کردن  و ئازادکردن له  سه ستبه هدراری گرتن،  دانی قه. ره ی نووسه له وه هه ئه. زیر ناتوانێ کاری ئاوا بکا وه
ر  گه ئه .ریی وه زگای داد په دهزیری  ی له الیه،نه وه که نده روه دایه که په ره و دادوه وایی  ئه ی ره چوار چێوه

سێ . توانێ بیکا دهبدولال  عهال  نیا مه کاری ئاوا ته .ن که اری دهبێک بکا کارێکی ئاواریی  وه دپهزیری دا وه
الم رۆژانه  به. ن وه و دیفاعێک له توکوت بکه تبارێک بێ هیچ لێکۆلینه ش که تۆمه نێرێته گاگه تێرۆریست ده

الوه به  ی مه که دانی زانیاریی له  ماله و به ستی ئیتتیالعاتی سپاو زانیاریی ینک  به دهحدکاندامی  ندین ئه چه
تێرۆر . دانایهکانی  ریکه تاوانه الو شه مه یاڵی  به خه کوژرێن  ناساندرێن و ده ده کان ئیتتیالعات و تێرۆریسته

و  و بۆڵه ال  و پرته ی مه که چێته ناو ناندێنه دهکه  و نانهوه  م بێته کردنیان پێ باشتره چونکه نانخۆرێک که
  .کرێ وت ده که ش پاشه که نێودانهج

زویرو  و ته ئینگلیزیی کتێبێکی رگێردراوی وهی  وه و پێداچوونه ئیدیتۆریی و  حدک سکرتێریی و تیی الیه مه
رو ماڵی  و تییدا گیان و سه رێیان خستووه ته وه ماعه و  جه ئهکه وه چ دووکان و بازارێکه  ئه ؟ جاسوسیی 

 ! ن؟فرۆش مرۆڤی کوردی  تێدا ده

 

 !؟ کردن واشه بۆ چهی  نامه نتی ره گهی بێ مانای  دروست کردنی وشه

گرتن و  راری  قه هو رانی لێکۆلینه دادوه ،ن ی صحرارودی و بزرگیان له ڤییه وه مانه شت رۆژی هه هل
 arrestی  کارۆل له دوو وشه. یاندبوو یان به پۆلیس راگه رگیانزصحرارودیی و ب رکردنی  سه ستبه ده

warrant   ی  که یه ئالمانییکهHaftbefehl  یه  وه ن پۆلیسه الیه له  دێریی ژێرچاوه گرتن و خستنهبه واتای 
  .ووبرگرت ڵکی وه که
  .ن و تۆبده ێکی ئهتوانن  بریار ده وه ی لێکۆلینهران نیا دادوه ته ،یه یان قانوونی که مهادا که نیز و والتانه له

وه  ی داتاشیوه بۆ ئه یه وشهو  ئهبدولال  عه ال  مه .سێک بدا بریاری گرتنی که یه ی نی وه مافی ئه پۆلیس
س  که .بوون بدولال قادریی قاسملوو عه.تی تێرۆری د جینایه تبار به کردنی  ه تۆمهدوو و وه که ئه بیشارێته

https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2RUhVQnZReXNhdkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2NUF0WW5BOXUzOGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2LVdmdWRkcUxILTA/view?usp=sharing


15 
 

و  زاده له گۆڕینی ئه ن سه ستی حه به مه.  گرتن  فام ناکا و  رکردن سه ستبه  ده ال  مه ی یه نتی نامه ره گهو  له
  .هبوو کان  کردن بۆ تێرۆریسته پاکانهیه  وشه

زاران مشکه  و هه نی ئه خۆی گوته  بدولال ال عه مه که ی داوه  رێگه   رسوڕمانه که مامۆستا کاویان سه زۆر جێی
م  نی ئه ر خاوه گه ئه .ناسیوه بیی  ره عه -ئارامیی  و بێی لف ئهه ک نیا  نابراو ته. ێردا بکوژ رگێراوه و وه له
م  له قه خۆی به کاری کاویان لهی  زویره زاران ته و هه ئهبدولال  ال عه مهکردبایه  ی نه یه وه و لێکۆلینه مه ئه له قه

  .دابوو
بێ  رو ختکه خۆبهسانێکی  روماڵی که ری سه سکرتێر و بریارده،ئێدیتۆر،کاته پسپۆر ده یۆزانێک خ کاتێ نه    

ی خوێنی  بدولالش به پاره ال عه مه .ن که دهژارانی کورد  روو له ههدا  ک یه دوای ک به کان یه ساته ،  کارهئاگا
نێ و به  که دهڵکێکی نائاگا پێ فامیی خه و به نه گرێ  دهخۆی  له دایکبوونیی ژن جهسانی نائاگا  کهفرۆشراوی 

یان   وشهری شو دا سه وانشاد هێمن ره ی  که ل الدولهوضله دایکبوونی فڵرۆژی  سا له ی وانه ئه .ڵێ ڵده خۆیدا هه
له مێشکی  یان الس تیری خهن و برلین  له ڤییهتکارانێک که  جینایهیان ناردووه بۆ  ستخۆشانه ، دهاداوهببۆ 

 .وله  دڵی ئازادییخوازانی کوردداوه رانی حدکا رێبه
 کوردستان خولیای کورد حمانی ره رگی مه خولیاو کتێبێ ی که یه ئینگلیزیی قه ده ٠٠ ی ڕه اڵپه 

 که نووسراون نه بدولالدا عه ال مه ی که وه پێداچوونه له و قرتێندراوه  هێڵی چوار  ٠٠ی  ره ی الپه ٠ی   پاراگرافی
 :له  بریتین

Not only hat he obtained 80 percent of the vote , but he was also one of the few lay 
person elected to that body, created to design the constitution for the new Islamic 

Republic .Clerics and other fundamentalists occupied the majority of the seats.  

 سێکی که نیا ته  و ئه  لکو به بوو،هێنا ست ده وه کانی نگه ده دی سه له شتا هه ر هه نه[ قاسملوو دوکتور]  و ئه
 کۆماری بۆ  نوێ ساسیی ئه قانونی ی الله گه دارشتنی بۆ ڵبژێردراو هه( بی زهه مه نه -روحانی نه)  الئیکی

 .بوو ئیسالمیی

 .یه ٠ پاراگرافی ٠٠ ی ره الپه له کارۆله ی که نووسراوه قی ده نووسرێ ده وه خواره له که ش دێره ند چه و ئه

While Ghassemlou was leafing through the pages of the Quran’s searching for an 
explanation to the Ayatollah’s intolerance, the party‘s central committee decided that he 

should not attend47  

 ی وه دۆزینه بۆ قاسملوو که کاتێکدا له : نگاندووه ئاوا ره ی وه ره سه ی ته خه ند چه و ئه  مانای زاده حسن
 ی کومیته وه خوێنده ده قورئانێکی وردیی به ر په  به ر په وه یه ینی خومه قیی دڵره ی باره له ک یه وه روونکردنه

 له یه نی علوم مه و  یه زاده حسن هی ی باسه و ئه. شداربێ به[ تاران ی وه کۆبوونه له] نابێ دا بریاری ندی ناوه
 -٢: گومانخولقێنن  وتانه و ئه وه ورووه له. یه زاده حسن  که باسه ی  رچاوه سه  کارۆل ی وته به. کراوه  کێ مالی
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 لکو به. یه نی ق دڵره مانای به نتۆلێرانس ئه. ناجۆره ی که رجومه ته نادیاره، ی که رچاوه سه وه له جیا
 .یه نی قبوول یی وه ره جیابیرکه که گوترێ ده سێک که به

له   نده وه ر ئه بدولال هه ال عه وادیاره مه رابێ گه یبۆ قاسملوو.د که هاتووه نه ینی خومه باسی دا قورئان له -٩
 .ردی کردووه زه دا  ت سیاسه زایه که له  شارهقورئان 

 وه به پێویستی و ئه خوێندبوو، قورئانی بخانه  کته مه له مندالیی به کانی خزمه ی وته به قاسملوو.د -٠ 
  تازه!! وه بدۆزێته دا تێ ینیی خومه ''ستووریی ئه رق'' باسی وه ئه بۆ بپشکنێ  رئانوق ڕی په ڕبه په که بووه نه
 کورد لکی خه کوشتاری و جهاد فتوای و کان ئیعدامه. درابوو نه نیشان ینی خومه له ''ک یه قیی دڵڕه'' وکاته ئه

 پێ ینی خومه دواتر که ناودێربکا ق دڵره به ک الیه مه ویستبای  نموونه کو وه ریش گه ئه. ئاراوه هاتنه دواتر
 له قتر دلره  قاسملوودا،.د ری به ورو ده له چونکه. بوو نه دا قورئان نێو له ڕان گه به پێویستی بشوبهێنێ

 .بوو ههغدادیش  کر به بوبه و ئه  یینی خومه

 له قاچاخ ی'' سروه''کۆماری کوردستان میللی شاعیری  ،هێمن به مامۆستا دا یان رێگه  ینی خومه یارانی
بالو  زاده حسن بدولالی عه ال مه الم به. وه بکرێته بالو دا جیهان موو هه به و ورمێ رێته به وه شۆرشه ندی ناوه

 کۆماری شاعیری هێمنی و ئه .کرد  خه ده قههێمنی له رادیۆدا  ی ''دێم و دێم و دێم'' سرودیی  وه کردنه
ئیتتیالعاتی کارگێرانی  ستی  هاوده سه  که دوو و له کام وتووه رکه ده ئێستا. کرد   پێناسه...  به کوردستانی

و  رگه ی پێشمه وه ژیوانکردنه ری بۆ په رێکخه و بنکه رگه و دژی پێشمه تی ئیتتیالعات  زاره و وه سپای پاسداران
  ریشیان بووه، راوکه

  رکه نێو بولبولێکی  کو وه دا ش له و روح زیندانیناسازگاری  کی وایه هه  له غدا به له مانگ ٠ و سال ٢٠ هێمن 
ته نیا  شاعیری کۆماری کوردستان هێمنی ! گرتنی هێمن! ژیانێک چ ،بووژیا ێک فتار ره قااڵو  ڵ گه له
ستی  وێرێ ده ت ده ڵگرێکی ژوبینی حیکمه ک هه چه بێ رێزیی پێ بکاو توانێ  کی ئیتتیالعاتیی ده بدولالیه العه مه

 .رێ به یی  پان ترکان و بنکه ره و به ستێ ببهنانێک به تاوانی فێئۆدال بوون  ی برسیی بۆ  پاروههێمن

شکیالت  تهرپرسی  به'' فی ڕه نی شه سه کاک حه''شکیالتی مهاباد که  بدولال و به هاوکاریی ته ال عه به پیالنی مه  
رگه و  ی پێشمه وه ژیوان کردنه ل دوژمن بۆ په گه ی هاوکاریی له یالنی گرتنی هێمن به تاوانی ساختهپ  هبوو

ال  مه. ئێراندا کوردستانی دێموکراتی حیزبی ی گرتووخانه له هیمن بروانه. ڕێوه چووبوو بهیان  وه ناردنه
هێمن ل  گه فتاری له ره وین  لالدی ئه جهقتر له الجوردی  دڵره غدا ژیابوو بهی که له  ساالنهو  له بدولال  عه
 بووه یان کیی ره تی سه به بدولال با ال عه کانی هێمن که مه یه لیی زه ههیه  سیاسیینومایشنامه . بووکرد
که  یان له بیره و نویشنامانه ئهل مامۆستا هیمن بوون  گه غدا له ی که له به سانه و که ئهالم  به ،نووسراون نه

ی هیمنی که بۆی  یه دوو نومایشنامه وه م لێکۆلینه ری ئه نووسه. وه هێمن بۆ زاخاوی مێشک بۆی خوێندبوونه
    .باس کراوه بیستووه
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ندیی ئاگاداری پالنی ناردنی هێمن بۆ  فکه ره شه.قاسملوو و د.چرپاند که ددا  ممامۆستا هیمن یکاتێ که به گوێ
بدولالو  ال عه ن مه الیه وایه که له فتاره ناره و ره له وه  ه داوای لێبوردنهو ب  بوون ی حدکا نه گرتوو خانه

 .وه مه که ده ترێ به  رموێ رکاتێ بفه که هه و پێمگوت  کرد م ڵی کراوه ئاگادار گه وه له هاباده تی مهشکیال ته
ری پیلۆکانی  و تیس ما، چرچ و لۆچی ده دا قه نگی یی ره وه چاوی کهی  ێکی  له گۆشهفرمێسکهێمن مامۆستا 

قاسملوو .که د  فتاره قااڵو ره   هشه ماکیاویلیست و به ل ئه گه لهپیرۆزی نی  مه کردنی ته داخی زایه  .قوڵتر بوون
 .سڕی کردمدا  ی ساردی ناسه هه  له و نگی تی ده ،له حاڵهحدکادا باسی کردوونتیی  رایه رێبه مێژووی له کورته
  له جیا ،ل هێمن ژیابوون له گهسال  ده غدا  له به ی که وانه ئه فتاری نائینسانیی رهوردیی  فایی و نامه له بێوه

هێمنی شاعیری  .تاساندمیڵێم  و  ق هه بوو ره ده بوونب شتێک فێرنه ت به نیشتمان یانه و خه درۆ، جاسوسیی
شم  کوێ ئێره  وه بچمه :ری کردو گوتی ورو به ده چاوێکی له مێک راما و ده . بوو چی بڵێتێداما کۆمار  

 ''ی قۆڕیان دوو قسه''سێک که  ند که یه و چه ئاوو نانێک هه  ؟ لێرهیه چم ههی خۆم  که ماڵه له ؟وانابینن ره پێ
قاسملوو .د ی که یه کیی کاتێک پێشه...وه زرێنگێته دهدا  گویم ئێستاش له له داخی پڕ   گری نگی ده. م ل بکه گه له

فام  بدولالوه  عهال ن مه یه له الیه وهێمن ئازاریی وه هۆی ئه خوێنمه ده ی نووسیوه بۆ تاریک و رونی هیمنکه 
ت وانه ماکیاویلیس وه یاد که گوتی ئه کانی دێته بدولالو هاوئاکاره هعال  ی دقاسملووم بۆ مه که پێناسه.م که ده

وه و  خوێنه س بنێ، هیچ مه موو که ر هه سه س بکه کالو له موو که ل هه گه مانای درۆ له ماکیاویلیسم  به: بوون
بیری چوو بوو  ناسیبوو له ی نه ته ماعه و جه واوی ئه قاسملوو به ته.زانم د ئێستا ده! به ک و پاره خورێنی چه

ی رۆژی  وه بێرهێنانه ئێستاش وه .وه یدا جێ بکاته که ناسهشێکیان له ناو پێ سیخور بۆ به ی وشهبوو بۆ  دهکه 
و  ۆچی ئهداخم که ب به. ژێنێ مهه ی ده که یه ی جودایی ی ناله که نگه گڕه رچاوه و ده به دیداو ئاخردیداریم له م که یه
نگه  نم رهنازا .ر ئیستێکی دیکه و هه -ببێته ماکیاویلیستنارسیسیستێک که بوو به تانی  دا ره نزیمه ده ته
 . وه رونی تاکێک دا جێیان بێته ده  کرێ له دهیه  ودوو وشه ئه

 . ئینگلیزیی قی ده  ٠٤ ی ڕه الپه ١ پاراگرافی. کردوون سانسۆری و نووسیون نه شی هێله ند چه و ئه زاده حسن

Without raising his voice, he asked in a steely tone: is Ghassemlou here among you? I don’t see him. ’No one answered. But the 

contained fury of the cleric concentrated in his dark carbon- colored eyes fixed intently on the assembly: If that mofsed fi’l-arz had 

come today , I would have had him executed ‘’ he exclaimed. 

 رێ ئه:  کرد پرسیاری ئارامیی  به[ ر نووسه -یه ینیی خومه ستی به مه] وه بکاته رز به نگی ده وه ئه بێ''   واته
 چاوی نێو تیسماوله قه یی تووڕه الم به وه، دایه نه المی وه س که.  نابینم و ئه من دایه؟ ئێوه ناو له قاسملوو

  لێره  وی رزه سه ی کاره خراپه و ئه ر گه ئه'':   گوتیو  وه کۆره و ئه ورژایه نادا'' یه  روحانی'' و ئه نگی ره یی وه که 
 کورد حمانی ره رگی مه خولیاو کتێبی ئینگلیزیی قی ده  ٠٤.ل ١ پاراگرافی) ''.کرد ده ئێعدامم مرۆ ئه بووایه

  .''کوردستان خولیای

 گۆڕیونی و رموون فه زویری ته واته رتاوتوون، ڵیپه هه کردووه، ڵ خه شه  ینی بۆخومه کانی وته بدولال عه ال مه
  :نووسیویه و
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 رای  لێره ر هه بوو نیازم من ئه هاتبایه، ر گه ئه هاتبایه، بریا یه، نی دیار[    قاسملووه.د ستی به مه] کوا؟ ''
 خولیای کورد، حمانی ره رگی مه خولیاو کتێبی م، دووهه تی خه ١١ ی ره الپه  که یه کوردیی قه ده بروانه.  ''گرم

 !داگره  Ctrl و ئێرهبۆ بکه کرته! کوردستان

 یه وشه و ئه بری له.کردووه سانسۆر وه یه ینیی خومه  ن الیه له  قاسملووی.د کردنی ئێعدام ی وشه زاده حسن
ناوببا؟ قسملووی  ینیی سوڕاندووه چۆن به قاتڵی و خومه ره ی به کی که قێبله الیه مه .گرت رامده لێره نووسیویه

! 

 ری فته ده زراندنی دامه و ر مه یاخسه بۆ صحرارودی هێنانی ذوالقدرو باقری ل گه له بانیی تاله وتنی رێکه دوای
 بوو، دوور حدکا سیاسیی ری فته ده له کیلۆمیترێک ده که و شوێنه  له پاسداران سپای ئیتتیالعاتی کیی ره سه
کان  یه پێشنیاری ئێرانیی] .کشا صحرارودی و بانیی تاله و ره به یی  یی و خشکه به  هێمنی، شێنه بدولال عه ال مه

ل ئیتتیالعاتی سپا له  گه بدولال له ال عه چێ پێشتر مه ، وێدهرمان بار فه بانیی بۆ جه ی تاله نامه –بانیی  به تاله
  ندیی و پێوه بانییش له تالهوه  بۆ ئه  کانی بووبێ دۆسته ال به وه پێشنیاری مه دا بووبێ، یان ئه ندیی پێوه

 ! داگره Ctrlبکه و  ئێرهو  ئێرهی کرته بۆ  که رچاوه بروانه سه  [.ن ئاگادار بکه

ن  له الیه،نکا یه ندیی پێوه و بێسیم شی به و سیاسیی.د له بدولال عه ال مه ی وه دورخستنه و قاسملوو.د تێرۆری
 به بوو و'' ینیی خومه'' کرده روی. بووگۆڕیواوی  به ته بدولالی ال عه مه ی قێبله وه  یه ندیی فکه ره دوکتور شه
 . بانیی تاله و صحرارودیهاوکاری 

 نێو  داری ڵه ئیشکه ر سه ڵی داوه به بوو بانیی و صحرارودی  و تاله ره  دوای کشانی به بدولال عه ال مه
     بایه کونه و ئه  ری گوزه و ره به  هڵ داوه و ئه شیتاڵی شیتاڵ بزگوڕی یه باڵیکرد هه وه که رالیه هه له با. گۆڕستان

 .وهاک شه

'' نگری الیه به بووه کێتیی یه نزیمی ته رۆکی سهڕێنوێنی  به  بدولال عه ال مه که یه فره لێکی ساڵگه 
 نزیکی ره هه دۆستی حیمیی، ره ردار سه ،صحرارودیی  یجعفر محمد و ''ینیی خومه ئیمام خوالێخۆشبوو

/  ئێعدام بۆ  ی ڕه گه ته و کۆسپ له پڕ ی رێگه  نوێیه چاخی ره رێبه و ئه دوا به  وه له. کانی کوڕه و بانیی تاله
 کۆماری  نیزامی'' و نجانی فسه ره توولال ئایه و'' ینیی خومه ئیمام خوالێخۆشبوو''  دوژمنانی تێرۆری

شێکیان دێموکراتن  کان که به یه بدولال له ئێعدامی زیندانیی ال عه پشتیوانیی مه .کرد بار له و رێک'' ئیسالمیی
 .پێشتر نیشان درا

  .که ره الپه کۆتایی رله به شی شه تی خه ١ هێڵی کارۆل ی که یه ئینگلیزیی قه ده ٠٤  ی ره الپه

Sitting in front of the television in Mahabad , Ghassemlou was listning to his death 
sentences 

https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2NWRNTm11S3VHWDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2VDJiQ05qM0NyczA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2QkY5SEplODVCVEk/view?usp=sharing
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 رگی مه حوکمی به گوێدان ریکی خه و دانیشتبوو ڤیزیۆن له ته م ده ر به له  مهاباد له قاسملوو:  یه وه ئه ی ماناکه
 .بوو خۆی

 :نووسیویه و گۆریوه ی دێره و ئه( ییاکیی حه) زاده ن سه حه بدولال عه ال مه   

 له که بوو ینی خومه ی قسانه و له گوێی دانیشتبوو، دا تیی رگایه پێشمه ی بنکه له دا کاتێک له قاسملوو ''
 .که رگێردراوه وه٢٩-٢٢ تی خه کوردیی قی ده ١١ ی ره الپه بروانه. بوون وی رگی مه رمانی فه دا راستی

 بۆ قاسملوو.د ی وه ئاگادارکردنه به ت باره سه کارۆل ل گه له بانی تاڵه  ێژیووتو پاراگراف، ئاخر ١١ ی ره  الپه
 وتووێژی ور ده دوو له الم به. رنجراکێشه سه ینی خومه کانی وته دوای بۆتاران، چوون له خۆپاراستن

 بانیی تاله الل جه نێوبژیوان، کو وه وشیروان نه و بانیی تاله شداریی به به داصحرارودی ل گه له قاسملوو.د
. تکوژن ده چۆ مه بڵێ که کردبوو نه قاسملوو به ی یه ئامۆژگاریی و ئه رگیز هه ن ڤییه بۆ چوونی کاتی له
 پاسدارانی سپای له کوخۆی وه و بۆتاران رێ به دقاسملوو هبوو وه ئه ولی هه موو هه بانی تاله وانه پێچه به

 . وه بیتوێنێته دا ئیسالمیی کۆماری

رگێڕدراو به  ی وه١٠. ول ی کارۆل به ئینگلیزیی که کتێبه ٠٢ی  ڕه الپه ! چووم شاه  ی دووه بڕگه-مشیدووههبه
 ،کوردیی

کی به کۆماری ئیسالمیی  یه ندیی کراوه و پێوه ر صحرارودی نه سه وه که باسێک له دلیلی ئه دا به شه و به له
  .کراوه ی مامۆستا کاویان دا نه که رگێڕدراوه وه  زویرێک له بووه ته وه نه قاسملووه.دتێرۆری و

. بووه ردانی تێدا نه ستتێوه کراوه شتێکی بۆ ده ی تێدا نه که میش که باسی صحرارودی و تێرۆره ی سێهه بڕگه
 .وتن که نه ستم وه که ده یان بدۆزمه که قه ک که پێویست بوو ده یه و وته ند وشه چه جیاله

 ر روه مهاباد شارێکی نیشتمانپه: م  م وچواره ی سێهه بڕگه

https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2a0NQMWtiaXZwZjQ/view?usp=sharing
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'' 
 حمانی ره رگی مه خولیاو'' ی که کتێبه ئێدیتۆری

 ١ و ٤ پاراگرافی ی١٩ ی ڕه الپه له''  کورد
 حمانی ره رگی مه خولیاو)دا کارۆل ی که کتێبه

 و بۆچوون ،(کوردستان خولیای کورد،
 و ینی خومه دژی به قاسملووی.د کی یه بینیی پێش

 وه رئه به له بووه، نه پێخۆش الکانی مه التی سه ده
 ١پاراگرافی ٩٢ی ره داالپه که یه کوردیی قه ده له

 .کردووه سانسۆری
 بدولال عه ال مه  که شه به و ئه رگێڕدراوی وه
 له کردووه، سانسۆری (ییاکیی حه) زاده ن سه حه

 وه بخوێنه وه خواره
 

 تاران له وتووێژ بۆ ندیی فکه ره شه قاسملووو
 ته رفه وده له بێ ده ئێمه گوتین پێیقاسملوو . بوون
 و ئه چونکه. رگرین وه ڵک که ئازادیی ی باشه

 گوتین پێی. نێ ناخایه زۆر ئێران له رجه لومه هه
 می ده باشترین وه ئه'' نێ خایه ده مانگێک ند چه

 به ن که ده ست  ده الکان مه زوانه و به. شۆرشه
 رچوارمان هه(. مصادره) شۆرش کردنی وت زه

. رۆ نیوه می ژه خواردنی بۆ چووین
. داژوت ی که  ماشینه قاسملوو ی زاکه خوشکه کچه
 گوت ی زاکه خوشکه به قاسملوو که خواردنه دوای

  پاره ژن که یه نی باش ئێران له'' .بدا که  پاره که
. بن لێ پیاوی سێ که ی جێیه و له  واته  -بدا

که  تکاره خزمه که کاتێ
 قاسملووی پێش له وه هێنایه ی که حیسابه باقیی

 کی یه مۆڕه  قاسملوو.د ی زاکه خوشکه. دانا
 ی وه ئه  حمان ره دوایه. کرد وکابرایه له

 وه ئه دانا؛ نگی رهه فه سمێکی  ره به و کرد شرۆڤه
 وجودی ژنیش  یانزانی ده پیاوان که بوو گرنگ

 باتی خه ژنان ئازادیی بۆ وام رده به و ئه. یه هه
 و٤ رو پاراگرافی ی روبه ١٩ ی ره الپه بروانه. کرد

 . دا که یه ئینگلیزیی قه ده. ١
و  ست له به مه(  زان نه))Nezanکه یه کوردیی قه ی ده ٩٢ی   ره والپه  ١پاراگرافی  قی ئینگلیزیی ده ١٢ی  ڕه اڵپه
ی  که مانای دێره'' ... زابایه سێک ناشاره که''. رگێردراوه ه وهڵ هه به زانه که  به ندال نه یه ناوی که وشه
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یه  وه کان له مهاباده وه به هۆی کارتێکردن و نفووزی فارسه بوو ئه واده زابایه پێی سێک ناشاره که'' : داوه تێک
 ''..بوو  رستانه په که زۆریش کۆنه

   .دووهدا سانسۆرکر که  یه له کوردیی  ی  وه خوارهی  ته خه و دوو ئهبدولال ال عه مهدا  ش لێره

He [Kendal Nezan] recalls visiting some friends who had living in Europe; he was not 
able to see their sisters. On the other hand, ‘’ in the homes where there were only 

Kurds, every one ate together, men and women, ‘’ he added.  

 وه ته به سکرتایای حیزب ماناکراوه  headquarter ی که دوو پاراگرافی کۆتایی وشه یه ئینگلیزیی ١٢ی  ره الپه
   .بوو بنووسرێ رگه ده ریی پێشمه رمانده ریی یان فه به  رێوه ندی به ستاد یان ناوه .نادروستهکه 

 

 ٢٢٢١ئاگوستی  ٩٠یه   ی هه درێژه
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 6یشەب 
  وشیروان مصطفی نووسینی نه ٢٠١-٢٠٤کانی  ره وه له ناو بازنه الپه کتێبی خوالنه. 
 بانیی بۆ پلێنۆمی چواری ینک ی تاله که راپۆرته 
 خوین وه بۆ ته باتیه هاوخه 
 رار ، دوو دادگه دوو قهت دوو جینایه 
 (حەسەنئەیوبزادە)بابەتەکانیتریمامۆستاگۆران 
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