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رگێردراویقیوهیدهوهکبهپێداچوونهیهوهاچوونهیدپ  

حمانیکوردخولیایکوردستانرگیرهکتێبیخولیاومه  

  و

دایهوهوپێداچوونهزادهلهسهبدوالحهالعهزویریمهزارانتههه  

٩ 

زادهیوبنئهسهحه-مافناس  

 www.peshmergekan.com  تهبابهویرابردوویئهکیهکورته

رگییااااهوکتێبێێااایبااااهناااااویخولیاااااومااااهنووسااااێێیوۆنهزپئێ ییکاااارپرپاااارپنهااااهبێررپ نامه
وئاااه.باااهزماااانیسااانانیهلیینووسااایوهولاااهکاراکااااسچااااپیکاااردووه٨٠٠٢حماااانیکاااوردلاااهره

لااااااهورزمااااااانیئین  یزیاااااایتااااااهسااااااهرگێڕاوهیوهوکتێبااااااهئااااااهخااااااهیسااااااااێردواتررهنووسااااااه
 .مریێاچاپکراوهئهله90/09/21

یمیکومیتاااهنااادانمامهساااتافتاااااکاویاااان،ئهالیاااهله،تهکوردساااتانیشاااتووهگهکاااهوکتێباااهئاااه
یکهیهکیییپێشاااهباااهگاااوۆره.کاااراوهباااهکاااوردیی''٨٠٠٩''لاااه:وایاااهوهگحااادکارۆیباااهنااادییناوه

افوبێااایزماااانیئین  یزیااایوهئاااه،باااهئاااه''یاکییحاااه''زادهنساااهبااادول حهالعهماااهوکتێباااهئه
الماااه.وهتاااهپێیداچووهباااهناااوویکاویاااانرگێااڕدراوهووهیئاااهبااهئێااادیتهرکاااردووههیزانێبااهخااا

کانیزویرهتااااه.زویریتییااااداکااااردووهزارانتااااهبااااههااااهدایااااهوهپێداچوونه''ناووبااااهلااااهباااادول عه
وسااااتیپێێااااردووهوهدهوکتێبااااهمیئااااهکااااهییهوشااااهدالااااهیااااهوهوپێداچوونهباااادول لااااهعهالمااااه

قاسااااام وو،نااااااوی.نااااادبکشاااااێرکاااااهباسااااا تێااااارپریدچهلهکاااااه،بێ  اااااهیکتێبهرهتااااااخرالپاااااه
زویریبووهتااااااهکااااااانیتێرپریسااااااتانیانتێاااااادانااااااهکوردهران،هاوکارهکان،بریاااااااردهتێرپریسااااااته

حماااااانیکاااااوردخولیاااااایرگیرهلیااااااوماااااهخو''کتێباااااییقینهتهراسااااانااااااویبرواناااااه.کاااااردووه
یکااااهیهزویرییوناااااوهته(پسااااتیچااااهده)داکااااهیهقااااهئین  یزییرگیدهربهسااااهلااااه''کوردسااااتان

ساااااتییدهوۆناااااهلاااااهیکاویانکاااااهیهکوردییقهبااااادول باااااهدهالعهیماااااهکاااااهوهپێداچوونهلاااااه
.دا''راس 

المباااااه.مریێاچااااااپکاااااراوهلاااااهئاااااه٨٠٠٩دۆساااااامبری٠٠کاااااهلاااااهقااااایئین  یزیااااایکتێبهده
باااه،رچاوتاااهباااهوهخراونهارهوخیهکاااهلاااهمدووکڵیشاااهیئاااهگوۆرهباااهیاکییبااادول یحاااهعاااه

!چااااپکاااردووهولێرلاااههاااهیزویرکراوهیاااهتاااهکوردییقهدهوئاااه٨٠٠٩یلاااه وئیاااهمکاااهجاااارییه
بااادول العهیماااهکاااهزویرکراوهتهکاااهکتێباااهیهئین  یزییقاااهواتاااهپێااان مانااا زوتااارلاااهچااااپیده



2 
 

کاااااهرگیکتێبهزویریپشاااا بااااهباااااسکااااردنلااااهتاااااه.وهتاااااهخوۆندراوهلااااهباشااااوریکوردسااااتان
 !تێێیدیێهرفهگرینبهدهلدههه




کااااهساااانانیهلیکتێبهقاااایوتیدهبروانااااهرۆێااااه
کتێباااایخولیاااااوئین  یزیاااایقاااایوده٨٠٠٢لااااه
خولیاااااایکوردساااااتانحماااااانیکاااااوردرگیرهماااااه
.بووه90/09/21

یاااااهکوردییقهدهمیکاااااهچااااااپییهوتیرۆێاااااهیانااااادووهبااااادول رای هالعهوجاااااهرهکاااااهماااااهباااااه
قااااهرلااااهدهساااااربااااهوسهکهیهقااااهساااانانیهلییرلااااهدهدووساااااربااااهخااااهییکااااهزویرکراوهته

!بووهولێرههکهلهیهئین  یزیی

یکارپرپرپنههبێرکهکتێبهزویرکراویتهناوی

لااااااه''رگیقاساااااام وویکااااااوردانخولیاااااااومااااااه''زویرکراویتااااااهبااااااهناااااااوی،وکتێبااااااهئااااااه-١
واتااااهپێاااان ماناااا ،تاااااپهکااااراوه٨٠٠٩یلااااه وئیااااهکانکتێبخانااااهتیگشااااتییرایااااهبهڕۆوهبه
چاااپیمیکااهیهوتیرۆێااه!کااراوهبااهکااوردییوهکااهبااهزمااانیئین  یزیاایچاااپکرابااهرلااهبه
.بووه٨٠٠٩دۆسامبریمریێالهئهیکهیهقهئین  یزییده

حماااااانیکاااااوردخولیاااااایرگیرهماااااهخولیااااااو:داکاااااهیهئین  یزییهقااااالاااااهدهکاااااهیکتێبهنااااااو-٨
جااااارۆێیبااااهقاساااام وویکااااردوکااااردووهجارۆااااریکااااهناااااویکتێبهئێاااادیتهر.کوردسااااتانبااااووه

یقرتانااادوونولاااه''خولیاااایکوردساااتان''کانیگواوشاااهو''قاسااام وویکاااوردان''دیێاااهکردوویاااهباااه
ونووسااااراوهقاساااام وویکااااورد''رگیخولیاااااومااااه''بااااهکااااهکتێبهناویداکااااهیکتێبهرهئاااااخرالپااااه

''نکوردساااااتا''لاااااه1992''ساااااااییاااااهزویرییقاااااهتهودهئاااااهیکاااااهچااااااپکردنهوتیرۆێاااااه
.ندراوهیهراگه

هبتیئێااادیتهرییناااهاڵحییهساااێرکاااهساااهرناوهباااهکهعیناااوانیاااانساااه''زویرییئێااادیتهریتاااه''
کاااااهپێیاااااهوهباااااکاااااوردسیاساااااییواریخوۆنااااادهالینهماااااه.اقوتانااااادبهوکارهههلاااااهخاااااهیو
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باااهزماااانیچینیااای،روسااایی،لهکاااه اااهتاااوانیببێتاااهئێااادیتهریکتێبدهوالماااهیانااادووهله هیرا
.نووسرابن...ئالمانیینسیی،سنانیهلیی،ره،فهڤیتنامیی

-٨،سیاسااااایی-١،کتێباااااهویئاااااهوهباااااهپێداچووناااااهئێااااادیتهربااااادول یالعهماااااهکانیساااااتهبهمه
،-٨کاااااانیتێرپرهتکردنیواقعییاااااهواشاااااهچه-١:رناوانهوساااااهئاااااه.باااااووهمااااااایی-٠جیناااااایی

دانسااهتێاارپریولااهئالمااانوبااڕلینرانیکااوردریرۆبااهیکااو هکانتێرپریسااتهبااهپاکانااهکااردن
کردنااااایهاوکاااااارییورگریااااایوهجیره-٠التیکوردساااااتاننااااادامیحااااادکالاااااهباشاااااورورپ هاااااهئه

پاراساااتنیخاااهیباااهیناااروئیتتی عااااتیسااانایپاساااداران رباااهزانیاااارییکانیساااهتێرپریساااته
.گرنلهخهدهتێرپرله

پی نااایخاااهیالباااهماااهلمێننکاااهیساااهدهدایهکاااوهپێداچووناااهلاااهبااادول العهکانیماااهزویرهتاااه
تاوانباااااربااااهکوشااااتنیرودی،یمحماااادجعصاااار  ااااحراسیسااااهبانییودهرۆ ااااایتالااااهخشااااهونه
ندییلااااهفێهرهشااااه.رپ دوایتێاااارپریدرسااااهماناااا ودهباااادول قااااادرییئااااازهقاساااام ووعه.د

هیااااهبانییلااااهکرییتالااااهنابااااهقژلاااایپهوهبااااهندی ااااهلااااهقهیحاااادکا(١٩٩٠ی وئیااااه١٢)باااارلین
بااااهئیتتی عاااااتییساااانایپاساااادارانزگااااایدهزانیااااارییینااااروهاوکاااااریبااااووهبااااهراداوهو

ئیتتی عاااااتیساااانایکییرهریسااااهفتااااهرپکیدهسااااه ،محماااادجعصااااری ااااحرارودیرشااااتییرپهسه
التوباشااااوریرساااانوریرپ هااااهرگوناااادۆێیچااااهاێراویسهمهیاخسااااه.1رمهلااااهیاخسااااهپاسااااداران

وگونااادهیباااوو،ئاااهکاااهمالهبانییوبنهریینااار،وشاااوۆنی ینااایتالاااهفتاااهنااادیدهکوردساااتان،ناوه
دێورهریسیاساااییعیزبااایدۆماااوکراتیکوردساااتانیئێااارانلاااهگاااهفتاااهکی اااهمیترییده١٠-٥لاااه
زن یااارهچیاااایداوۆنااایپنشاااتیگهجاااارووکاااانی ی اااوانکێوهیرهدێلاااهنێاااوانزن ورهگاااه.باااوو

.نهڕێبوو

لهمااااااااافیهزهیتێرپریساااااااا ،ۆێپاسااااااااداربانییویتالااااااااه١٩٢١یمااااااااان یدهوتنیدوایرۆێااااااااه
نزیمیینااارکاااراباااه،تاااه2لاااهتااااران،بااااقریلوالقدرکانیسااانایپاسااادارانبهنااااویشااایرازییه

کییرهریساااهفتاااهرپکیده اااحرارودیباااهنااااویساااه.3شاااێرلاااهئیتتی عااااتیسااانایپاسااادارانبه
لااااهبانییریکاااااریتالااااهفتااااهناوناااادیینااااروشااااوۆنی یااااانوده)رمهئێاااارانهێنرایااااهیاخسااااه

برواناااااه.راکاااااجێ یرولاااااهوێ(دێورهریسیاساااااییحااااادکالاااااهگاااااهفتاااااهنااااادکی اااااهمیترییدهچه
نووسااااینیلااااهئاامااااان،١٩٩٩سااااالیچاااااپ''داوهلااااهناااااوبازنااااهکتێباااایخوالنااااه''١٠٥یرهالپااااه
رلااااااهبااااااهکێتیینیشااااااتمانییهییاااااا٨تییسیاساااااایی مااااااارهسااااااایهوشاااااایروانمکاااااا صی،کهنه

.یکهنزیمهوتهیناوبراولهوهجیابوونه

                                                           
1 ٥٠١رهالپهداوهلهناوبازنهخوالنه
-  

2
 

-٥٠١و٥٠١کانیرهبرلین،الپه٥١١١چاپی–مصطفینوشیروادا،نووسینینهوهلهناوبازنهخوالنه
  

3
 -

ادوهلهناوبازنهخوالنه
 



4 
 

ویشداوهکااااهئااااهنیشااااانیدایااااهوهوپێداچوونهکانیخااااهیلااااهزویرهپێاااایتااااهباااادول بااااهالعهمااااه
وئیتتی عاااااتیرهییبااااهجهرهشااااتادهتوههرخانێێیسیاسااااییسااااهرچااااهووهتوناااادئااااااوگهرۆێی

وئااااه.ووباپێاااارهاااااتیتێااااداکااااهنزیمهوتهبانییوتالااااهساااانایپاساااادارانو ااااحرارودیساااانا
الهاوکاااااارییماااااه.شاااااێ یگرتباااااوو''تییشهرشااااا ێررایاااااهرۆبه''یوهرخاناااااهدوایجیابووناااااهرچهوه
لیکبااااووهکااااهعااااهیااااهبااااهرادهر یاااا لااااهتااااارانتاااایئیتتی عاااااتیزارهوهرگااااهباااادول لهعه

کانیوتاااهبرواناااه.یلاااهقااااوداوهیاااهندییوپێوهندییئاااهفێهرهشاااه.رلاااهتێااارپریدف حیاااانباااه
لاااااهئااااااخردیصاااااا لاااااه،بااااادولیتااعهیفاااااهماااااااهکی ااااایبنهوه،هاااااانخیاااااواخی ئێریااااار

کاااهباااهزماااانیئااماااانییلاااهئااااخردیصااااعیقهدهیوۆناااههقااادواتااارده!دایمیێوناااوسکاااهندهروهپه
یکاااهدراوه-رگێاااروه ندییلاااهدادگاااایمیێهناااهسوفێهرهشاااه.یتێااارپریدنااادهروهنااااوبراولاااهپه

!ب رهدا  Ctrlوبێهئێرهوئێرهکرتهبه.درێدهنیشانبهکوردیی

باااااههێزتااااارلاااااهراباااااردوومرپتاااااائاااااهیناااااروئیتتی عااااااتیسااااانایپاسااااادارانک رتوویییاااااه
،یینااااااااااریااااااااااهک رتووییویهینکااااااااااهئااااااااااهبێااااااااااهیپهپێویسااااااااااتهئامااااااااااا ه.وامااااااااااهردهبه

کیسیاسااااییبااااهیااااهندیینزیمییناااارپێوهواتااااهتااااه.سیاساااایییااااهنه(جاسوساااایی)ئیتتی عاااااتیی
2020ییماننامااااهبروانااااهپه.وناااااتوانهبیبااااهیااااهوهنیئیساااا مییئێرانااااهکهماااااریتیولااااهده

نااادییسیاسااایی،نیزامیااایوبازرگاااانییتانپێوهولاااهردهگاااهتاااواننلهنیادهتانتاااهوااااهده.نڤییاااه
.زرۆنندامه

نیناااداماسلاااهئهکاااهبانییوپێن یتالاااهبڕیاااارهووکردنااایئاااهشباااهپتاااهوتنیدیێاااهدوورۆێاااه
و١٩٩١وتنیکااااهبااااهرۆێاااااهئیماااازاکااااراونیپاساااادارانرئیتتی عاااااتیسااااناگااااهلهیکااااهفدهوه

شوانااااهئه4.ناااااونراون١/١/١٩٩٥زگااااایزانیااااارییوئیتتی عاااااتلااااهیدهوهکهنووساااایکهبوونااااه
.نکێنییونهقانوونییوئیتتی عاتییبووننهسیاسیی

ماناااااااا دوایتێاااااااارپریسااااااااه)١٩٩٠ی وئیااااااااه١٢زادهلااااااااهنسااااااااهباااااااادول یحهالعهمااااااااه
باااهو(رپیانههرساااه)یاااا ییلاااهحااادکابانییو اااحرارودیپ نااایتالاااهباااه(ندییفێهرهشاااه.د

ومکاااا صیه ااااری)حاااادکاتییرایااااهرۆبهناااادامانیئهسااااێرتێروبااااهکییهگورگانهوهپرسااااهئااااه
کااااووهیزباااایدۆمااااوکراتیکوردسااااتانیئێراناااایحناااادامانیئه،کردبااااه(...وفییرهشااااهنسااااهحه

ودووئااااهالتیسااااهبانییوئیتتی عاااااتیساااانایپاساااادارنی ۆردهالرتالااااهجااااهبااااهراداوکهی ااااه
دایاااهئیتتی عاتییهرخانااارچهوهولاااهوودایهوساااهوسااااتبااادول لاااهالعهماااه.فرپشااا ساااهکه

یکاااوردلاااهوهباااهبزووتناااهوکهتااااییینااارباااووباااهکاااارگێڕۆێیئیتتی عااااتییساااناووزانیااااریی
.التیکوردستانهێنارپ هه

                                                           
4
 

-زگایزانیارییوئیتتیالعاتیسپایپاسدارانده1/١/٥١١١یوهکۆنووسیکۆبوونه
 

https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2bjFwU2FpVC03NWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2VXNLbF9DRUNGUEE/view?usp=sharing
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تاروکوشااااتاریکااااهئاشاااابهیخااااهییااااهوبێوۆنهورهگااااهتااااهیانهوخهنزادهتاااااوانیئااااهسااااهحه
لااااهیلیکااااوردرزگااااارییخوازیگااااهیوهناااادامیحاااادکاوکهتاااااییهێنااااانبااااهبزوتنااااهدانئهسااااه

رپکیکوردسااااتان،سااااهرپکیپااااارتیدۆمااااوکراتبااااهکاااااریسااااهوهوتااااهالتیکوردسااااتانلێێهرپ هااااه
نووساااینیکاااریخ،جنااابشم ااا کاااردوخواسااا اساااتق ر''برواناااهکتێبااای.یانااادووهڕاگهباااارزانیی

Ctrlبااااهئێاااارهبێااااهوکرتااااه٨٠٠٠عزیاااازمااااام یئاااااوری ییمااااهرجهته٨٢١یرهراالپااااهێکااااهچ
!داب ره

ریسیاساااییحااادکافتاااهدهیکاااهبیرخانهدهزانیباااووکاااهیاننااادییناااهیناوهنااادامانیکومیتاااهئه
.کانیقااااات یدزادهلااااهتێرپریسااااتهنسااااهن رییحهالیااااه.انبااااووهدرپزنااااجاسااااوسویکارگااااه''

تااهوواقعییهئااهداحمااانیکااوردرگیرهلااهکتێباایخولیاااومااهرباادول قااادرییئااازهقاساام وووعه
کێتییهرپێێراویئیتتی عاااااتیسااااناوزانیاااااریییااااباااااوههاوکااااارۆێیناااااوبراونااااهرووکااااهخهده

رتێاااارپریمااااهباااادول لهالعهمااااه.داپێاااادهیخااااهیدرۆااااژهورهدهوبااااووهئێسااااتاشئااااهنیشااااتمانیی
رکانیساااهکردنیتێرپریساااتهساااتییتبارباااههاودهنااادامانیحااادکالاااهباشاااوریکوردساااتانتهماااهئه

ت،بروانااااهدووجینایااااه.یهکێتیینیشااااتمانییبااااهئیتتی عاااااتیساااانایپاساااادارانوزانیاااااریییااااه
کانورگهسااااایتیرپ یکاااااوردئینصاااااهوئارشاااایویساااااایتیپێشااااامهلاااااه،راردوودادگااااهودووقاااااه
!دااوۆس ئارشیویسایتیهه

یدوکاااانلاااهنزیااارشاااارپچێه یتێااارپریمنکاااورفتااااحیوبریناااداکردنیساااههاوڕۆێاااه تیجینایاااه
ساااخنورفعاااا یدمنکااااورنا اااری،ساااااماناسااامعی زاده،یدال ااااهشیرینبارانێردنیساااهگول اااهو

الماااهباااهئاگااااداریی،تیییناااررکردایهنااادامێێیساااهیکهیاااهباااهبریاااارێئهروازهدهلاااهحساااینیی
رزگاربوونیااااانلاااااهتێااااارپرلاااااهوکاااااانرتێرپرکراوهساااااهزانیاااااارییپێویساااا له.باااااووهباااادول عه

نالیااااااهباااااادول ولهالعهریکاااااااریمااااااهفتااااااهلااااااهدهیدوکان،زیااااااربااااااهشااااااارپچێهنمینیکااااااه
باااوودرابااادول وهالعهیئاااامهزایماااهلیبالاااهئاااازادکاااوریعاااه)بااادول وهعهالیماااهکهساااتههاوده

وریده،داتااااهوجینایهباااادول لهالعهیمااااهکهوریموشاااااویرهدهئاشااااێرابوونی.کانبااااهتێرپریسااااته
رئیتتی عاااااتیساااانایپاساااادارانوزانیااااارییگااااهباااادول یلااااههاوکااااارییلهالعهمااااهکییرهسااااه

.تهبووهوجینایهمیئهدووههجهرهگومان ێێراویدهدائازادلهواقیع.ووهینرئاشێراکرد

وکاتاااهئهبانییوئیتتی عااااتیسااانارتالاااهگاااهلهیکاااهوتیمهبااادول عهالودایماااهوساااهساااات
بااا حماااانیکاااورددارگیرهلاااهکتێبااایخولیااااوماااهیخاااهیکانزوۆرهکاااهتاااهوتاااهرووکهئاشاااێراتر

.وهبوونه

.نبووبااادول ناااهالعهزویریماااهمتاااهکاااهیهدایاااهوهپێداچوونهوبااادول لاااهالعهکانیماااهزویرهتاااه
رخاااهیکردباااووباااهرۆناااوۆنیخوۆنااادکارۆێیکهیاااهوکااا ویناااابووهساااهوکابرایاااهئاااهپێشاااتریش

https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2bTZmQTVaLXdlVWs/view?usp=sharing
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کاااااوردلاااااهیوهبزوتناااااهقاسااااام وولاااااه.وریدده''رناویۆااااارساااااهزانێاااااهولاااااه چاااااوارمامهساااااتای
.نووسیبوووهوخوۆندکارهبهزمانیئهکییهزویرنامهته''التیکوردستانرپ هه

 هتکااااهبااااهزانساااا''یهتاییرهسااااهقوتابخانااااه''ورپرساااایئااااهبهکانیزاوازوناشااااارهمامهسااااتابااااه
وئااااااهوهخوۆندبێتااااااهکانیرچاوهوسااااااهیااااااهزویرنامهوتهدۆڕۆێیااااااانلااااااهوهبااااااهئااااااه،ناااااااونراوه

الماااه.بااادول یانئیمااازاکردباااووالعهباااهماااهوتوورکهباااهکاااارۆێیزانسااات وساااهیانحاتهتهشاااه
بهیااانئیماازاوانااهئه.یلااهخشااتهبردبااووسااهوچااوارکههکااهکردبااوویئاازویرهوتااهباادول بااهعه

.''کانمانناماااهچووبااااووهوتاااووۆژیتێرپریسااااتهرگرتناااایئهقاساااام ووباااهوه.د'':کردباااووکااااهگوایاااه
لاااهپێااان ''ندیشاااهتێااارپریگیاااانوئه''ناویرساااه ۆربااادول لاااهالعهماااهیزویریییاااهکارهتاااهوئاااه
ولاااااهبااااادول شالعههاتوماااااهقیانلێناااااهکاااااانمتاااااهمامهساااااتافریودراوه.قاودرادالاااااهشباااااه
لیسااااایت هوبروانااااهسااااایتیرپ یکااااوردئینصااااه.کرایهیدیصاااااعێێیبااااهنااااهزویروناراسااااتییتااااه

!لوۆس کانوههرگهپێشمه

الماااااههاوکاااااارییلمێننکاااااهیساااااهدهماااااانیکاااااوردحرگیرهیکتێبااااایخولیااااااوماااااهکانزویرهتاااااه
محمااادجعصری اااحرارودیناسااااراووئیتتی عااااتیسااانایپاسااادارانوزانیاااارییینااار،بااادول عه

.بهسنووربووهمیرفیقئهحیمیی،رهررهبهبراده

دایاااهوهوپێداچوونهلاااهزگاااایسااایخورییسااانایپاسااادارانبااادول ودهالعهیهاوکاااارییماااهل اااهبه
تاااوانهدهناااهویبێاااازویراناااهوتهلاااهاشااااحتوانهدهناااهبااادول عهالماااه.نرلمێنهساااهوهێزباااه

تاااوانهوناااهدهبنووساااهکانیساااتهوهاودهیخاااهییهوریساااوایییئاااهوهتکردناااهدۆڕۆااارباااهره
کیکاااهرئیددیعایاااههه.نهیاااهراب ه(فتاااا کاویاااان)کاااهیکتێبهرگێاااڕوهکااااریباااهزویراناااهتهوئاااه

.ا هبهدانیبهستوربهنیشانبهپش ئهدابیێادهتهوبابهناوبراوله

ا ااااهوبهبااااهدادگااااهداکردوونااااییااااهوهوپێداچوونهلااااهباااادول العهمااااهیکااااهزویرانااااهوتهئااااه
یااااه،داننێااااداناننامهتنکهلااااهواقیااااعداوکتێبااااهئااااه.سااااندنمااااهپهحێهمهریااااییدادوهمارهئااااه
رئیتتی عااااااتیسااااانایپاسااااادارانوگاااااهساااااتیینااااااوبراولهبااااادول باااااهتااااااوانیهاودهالعهماااااه

.لمێنهساااهتاڵکاااردنبااهحااادکادهکانیباااهئاشاابهرتێرپریساااتهگااههاوکااارییکردنااایناااوباااراوله
ی عااااتوزانیاااارییرئیتتکانیساااهالباااهتێرپریساااتهکردنیماااهوکتێباااههاوکاااارییوپاکاناااهئاااه

هااااااوفێران.کاااااانێتیبااااادول وهاوکارهالعهیماااااهنامهریساااااواییوکتێباااااهئه.دانیااااارلاااااهقااااااوده
الکردوونااااایولاااااهکاااااهماااااهداتاواناناااااهولاااااهنااااااتواننبااااادول العهماااااهکانییهسااااای ییبهو

.نوپشتیوانییلێبێهرۆرشهنهخهیانبێهکهئشێرابووندائابرووچوونه

 .وهدابخوۆنهرچاوانهوسهلهبدول العهمه+الوییزانیارییینروسنایپاسدارانتێێه
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و١١١-١٠٨کانیرهوشاااایروانمکاااا صی،الپااااهنووسااااینینهداوهلااااهناوبازنااااهکتێباااایخوالنااااه-١
 !داب رهCtrlوبهئێرهکرتهبێه!وکتێبهمیئهرجهسه

٠٥ی مااااارهنامااااها هبه ١٩٩١بانییوئێاااارانلااااهئااااابیتالااااهفاااادییشااااتنیوهقاااایپێ هده-٨
سااااتیپێێاااردوکااااهلێاااایچاااهندهعێراقڕیناااااوخهیکوردسااااتانیکتێباااایشاااه٨٩٩و٨٩٢یرهالپاااه
وتنیبااااسلاااهرۆێاااهیکاااهرگێردراوهوه.بیینووساااراوهرهباااهزماااانیعاااهقاااهودهئاااه.رپرسااایارهبه

.یاااهئێرانااایپێاااوهنیتیولاااهدهریئیمااازاینوۆناااهوتناااهوباااهنااااورۆێهئاااه.کااااوئێاااراندهینااار
رگااااهلهقانوونییینااااهێێوتنشرۆێااااهوهئااااهبانیییتالااااهکانیدیێااااهتنااااهوموورۆێااااهکااااوهااااهوه

وتنااااهکااااهورۆێهبااااهئااااهتییولااااهتێێیدهمانااااههاااای زه.بااااووهپاساااادارانئیتتی عاااااتیساااانای
وتناااهورۆێهئاااهوتیحاااهکونااادییاااهبه.بووهناااهلاااهئااااراداناااهباااووهکالیهییاااهکاااهئی زاماته

:گرن نکهبریتینله

نااااهوفتیشوپشااااێنیندادهشااااوۆنیتااااه.گاااارێرانیئێرانیاااایدهیناااارپااااێشبااااهتێێهشااااانید بااااه
وهرۆ اااهرهوهباااهدهیئێراناااهکاااانیینااارلاااهرۆ اااهریکادرهفهساااه.یاااداشئێاااراندهکاااهرجهخه
یامااااهنل هبه....کاااارێدهدرهروهیانبااااهپااااهفیزیهنیلااااهروکااااادریرادیااااهوتهدرێونووسااااهده

تێێییئاااهداهه١/١/١٩٩٥کاااهلاااهکااااوهدهبااااسلاااهیاط عااااتوهکهنووسااایکهبووناااه١٠ مااااره
کییااااهوتتنامهوهورۆێهتااااهماوهوێلااااهرپ ١٥ردانیتااااارانیکااااردووهوزگااااایزانیااااارییسااااهده

ئێااره ١ئێاارهوهکرتااهبااهبخوۆنااهیااهوتننامهورۆێهئااهداڵئیتتی عاااتمااهرکااردووهلێاارهلااهگااه
!داب ره Ctrlبێهو١ئێرهو٠ئێرهو٨

ناااادیبهیمانییگرن تاااارینناااادیئیتتی عاااااتیساااانایپاساااادارانلااااهشاااااریسااااولهیناوهوهکردنااااه
کییاااااهشاااااێرلاااااهبزووتناااااهرپکیبهساااااه.یاااااهداباااااهوۆنهیاااااهکاااااهلاااااهجیکاااااانوتنهرۆێهوئاااااه

زگااااایساااایخورییدهرتێێیداگیرکااااهولااااهردهگااااهکانیلهرهربااااهییبااااهبهوهتااااهئااااازادییخوازینه
یوباااااهکوشاااااتنوکاااااهرخاکیوالتهریکوردساااااتانبێنێتاااااهساااااهیداگیرکاااااهتێێیدیێاااااهوااااااهده
.رانیهاوکارییبێاید بهالچهکردنقه

نااااادامانیباااااائه.کردووهزگایاااااهدهدوووباااااهئاااااهسااااایخورییبااااادول یحیااااااکیکااااااریالعهماااااه
کاااهباااهشاااهوبهنئهبااادول بێاااهالعهماااهداواله''حااادک''یکاااهیهزویرییتهنزیماااهرییتهباااهرۆوهبه
 !کیپاراویهبهیانبێابهکوردییزویریتێدابێاوهتهێئهبیینووسراوهرهعه

http://www.peshmergekan.eu/kteb/xulanewe-le-naw-bazneda.pdf
http://www.peshmergekan.eu/kteb/xulanewe-le-naw-bazneda.pdf
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2c1JnOURPSzJIc00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2dDF0Zld2dUx0T3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2dDF0Zld2dUx0T3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2dDF0Zld2dUx0T3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2U0FuMzZhRUhKUW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2QlFfNzFXT2JWQW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2QlFfNzFXT2JWQW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2QlFfNzFXT2JWQW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2RU1BbmNOYms3Qm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2Y2QwUFo0NndkYlU/view?usp=sharing
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.یاااهیجهراوجهریاااانههرناووعیناااوانساااهکانهزویرتاااه
ساااااایخورییوتاااااااوانیجیااااااالااااااهباااااادول العهمااااااه

باااااااهئیتتی عااااااااتیسااااااانایپاسااااااادارانجاسوسااااااایی
کردنباااااهپاکاناااااهتبارهباااااهتهماااااه،وزانیاااااارییینااااار

بااااااهیدو ماااااانهاوکااااااارییکردنااااااکانوتێرپریسااااااته
التیرپ هاااااااااهیکاااااااااوردلهوهتونااااااااااکردنیبزوتناااااااااه

.کوردستان

وهیااهباادول حیاااکییلااهزمااانیعهیرپکااهتالااهچوئااه
لااااهلڤااااینگهڤاااااریوباااادول العهمااااهلااااهوتااااووۆژی

ویئاااااااه١٩ ماااااااارهلاااااااه٨٠٠٢ماااااااان یفێبااااااارواری
!وهبخوۆنهداگهڤاره

بانییخهیوتالهبدول ولهقاودانیالعهمه

هولێیکاااوردتلاااهخاااهمناااهبااادول باااهپشاااتیوانییئیتتی عااااتیسااانایپاسااادارانباااهالعهماااه
تێاریانااااهخهیانبااااهمیشااااهئێمااااهرانااااهههوبرادهئااااه'':ااااایکاااااودهدهکااااانیرهبرادهگااتااااهبااااه

یسیساااااهموویباااااهدهسکاااااو راوهوهاااااهکاااااه٠٠٠یسااااا ێمانیزانیاااااوه،وتویاناااااهلاااااهناوچاااااه
زادهلااااهنسااااههحباااادول العههمااااوتااااوۆژی.''بانیبااااووهالرتالااااهزادهوجااااهنسااااهباااادول یحهعه
ئێاارهوئێاارهوئێاارهوئێااره کرتااهبااه. بااهزانیااارییزیاااتر٨٠٠٢فێاارواری١٩رلڤااین مااارهگااه
!داگره Ctrl وبێه

یخاااهیوتاناااهوباااهالماااه.نکاااانیراساااترهایبرادهعئیاااددیلمێننکاااهیساااهالدهکانیماااهزویرهتاااه
باااااهتاوانباااااارکردنیمێژوویااااایکییااااهندهروهلێوپهقاوداوهباااااهکانیخااااهیلاااااهرتاواناااااهنااااههاااااه

.وهتهبانییشکردووهتاله

هاوکااااارهرێناااااویالناااااویمااااه؟کااااێنویئااااهرانااااهبرادهوئااااهکااااهینووساااایوهنه''یاکیییهحاااا''
وتنێێیرۆێااااهیااااارهواد.ئاشااااێرابێااااادائیااااددیعاکراوهتااااهوجینایهتیانااااهوخهلااااهیکااااانئاگاداره

تییرکردایهیساااهنداماااهوئهوجهرهکاااهنااااوۆرینااااویئاااهرباااههاااه.یاااهداههنکینیااایلاااهنێوانیاااان
زاده،نساااورناساااریی،ساااامانئیساااماعی یدمهساااهبارانکردناااییناااربااادرکێنهکاااهبریااااریگول اااه

یکهیاااااهروازهرچواریاااااانلاااااهدهوهاااااهوباااااوداینیتحوساااااهفعاااااهنورهیااااادول شااااایرینساااااوخه
یوهتییینااارئاااهرکردایهیساااهتاوانباااارهویتااااوانیئاااهوهالباااهشااااردنهماااه.بارانکااارانگول اااه

:پێویس بووهکردوویه

https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2QmQ4dkpONVU5MWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2QmQ4dkpONVU5MWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2YzZOWUdCTTV0eEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2ejBTUlpzQ3VUWEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2azV1SWZfT3B0Z2c/view?usp=sharing
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وهراناااایلێێهلینااااهوداوهپااااهلیخیوهلێێهلینااااهپێشاااایبااااه-ه٨.بهوکااااانیشاااااردرمیکو راوهتااااه-١
تاااهوجینایهیئاااهوهکباااهروونکردناااهیاااهێناااانیکومیتهکپێشااانیاریپێێهبووحازرناااه-٠.باااووگرت

یااهناودادگااهوبااهریحاادکلااهناادامێێینوۆنااهئهبااووداینااهرۆ ااه-١.بانییقبااووربێااالااهتالااه
ونومایشاااهشااادارییئاااهبهبووتاااهپێااارهااااتوجینایهیئاااهوهکاااهساااالێردواتااارباااهروونکردناااه

باااهیداباااووتاااهوجینایهکاااهبریااااریئاااهتاوانباااارهوباااوونااااویئاااهبازرناااهحااارساااهئاخر-٥.بێاااا
.نهیهیراب هکهتاقانهیدمنکورنا رییوکچهنارهاو ینیسهخاتومه

هاوکااااااایی(ندییفێهڕهقاساااااام وووشااااااه.د)رانیحاااااادکاباااااادول بااااااهتێاااااارپریرۆبااااااهالعهمااااااه
مووهاااهتیواقعییاااهوهباااهشااااردنهیشکااااندوایتێرپره.ئیتتی عااااتیسااانایپاسااادارانیکاااردووه

تانااااهوجینایهئااااهمیرجهسااااهخااااولقێنیمینااااهزهوکابرایااااه،ئااااهلااااهواقیااااعدا.واێێیداوههااااه
رانیتێااارپرکاااراویورۆباااهدامانیحااادکاناااد باااهئهالتیکوردساااتانلاااهباشاااورورپ هاااهکاااهباااووه
.چوونڕۆوهبه

٠٠٠بانیباااااهکوشاااااتنییانااااادنیتااااااوانیخاااااهیوتالاااااهراگهدا،یووتووۆژهلاااااهبااااادول العهماااااه
یانهن ااابێده''بوختاناااه''وبانییباااهئاااهخاااهیوتالاااهالمباااه.نهزادهبوختااااننااادامیحااادکاباااهئه

کاااوجااااریداوهالنزیئاااا هوهلاااهقاااهناااهراویااااننااااونووناااهساااێااڵیانلێێاااردوونناااه.لێێاااردووه
اڵتکانیرپ هااااهیااااانلااااهشاااااروگوناااادهراویااااانبنااااێناڵنوئا ااااهرهبااااههیانووویسااااتگااااهرین

.ننومایشیانبده

وریمکااا صیه اااریوودهیاااهچهکاااههتواقعییه؟باااووهوهبوختاااانرئاااهگاااههالئیماااهباااهوتاااه
وئاااهخاااولقێنیمیناااهزهوکاااهچاااهباااووهدایحااادکاوهتاناااهوتواندناااهوجینایهکاااانیلاااههاوکاره

وندییفێهرهشااااه.قاساااام وود.بااااهتێاااارپریدئیتیی عاااااترگااااهلههتااااهوهاوکاریاااامووجینایههااااه
کاااانباااووهکاااهباااهیهسااایینااادکهچاااهدانتێرپرکاااراوهلاااهباشاااوریکوردساااتانوتیماااهوساااهئاااه

!التیکوردستان؟وهبهرپژههئاگادارییئیتتی عاتوینرناردرابوونه

ییاکییحهبدول العهمهوباشوریکوردستانلهاندامانیحدککوشتاریئه

پشااتیوانییکااردنبااهدینااژادمااهبانییوحهبااهئامه گااارییتالااهباادول العهکااهمااهوکاتااهئااه
هاتااااه،هاتااااهئوروپااااا٨٠١٠لااااهیکههرداگرتنیسااااامانسااااهستبهودهحاااادکای''تێردنلااااه''دوولااااه

.مدۆرانهریئهمالینووسه

باااووهڕتونااااوبراو.پرسااایارملێێاااردحااادکادانتێرپرکاااراویساااهرتێااارپریماااهلهبدول ،العهلاااهماااه
ناااادجاردووپاااااتیچه''.نکااااهملێدهوپرساااایارهکئااااهرجێیااااهههچمااااهنااااازان باااا چیده:وگااااوتی

یحاااادکائێعااااداموتێرپرکراوانااااهرئااااهسااااهله''خااااهی''کااااادیری١١''بانییتالااااه''وهکااااهمااااهبێه
هباااااهکانیداننێداناناااااماناااااایوتاااااهبزانهوهباااااهئاااااهووخهناراساااااتهبااااادول عهالماااااه.''کاااااردووه
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.یهااااوارکردکاااهتهاقعییهیی،ونزیماااهکاااهبانییوتههپ نااایتالاااهنااادامانیحااادکاباااکوشاااتاریئه
یدانتێااارپرهوساااهیباااهکاااهنزیمهبانییوتهلاااهم یخاااهیدامااااایوتالاااهانیکتاواناااهیاڵباااهخاااه
.تبارکردلهباشوریکوردستانتهمهحدکا

بانییکاااهتالاااهبڵێااایییناااروئێعدامێراواناااهسلاااهکهکااارێنااااویساااهمامهساااتاده:گاااوتپاااێ 
:گاااوتیکراوکتاااوپرناااهیباااهپینهدرپکاااه.دائیشااارباااووتصااایلاااهزاریالماااهئێعااادامیکاااردوون؟

المناااااوۆرێوۆااااریئێعاااادامیانبێااااابااااهپااااێ گااااوتده!نهیااااهوۆاااارێشااااتیواراب هیناااارچااااهنده
نه؟یهکانیانراب ههناو

ووهبانییگێرایاااهبااادول وتالاااهالعهنزیێااایماااهدپساااتییلی گاااادانیمباااهمامهساااتاجاااهوباساااهئه
الماااااهیکاااااهوتهنااااااوبراو.پرسااااایبااااادول ملهالعهیماااااهوئیددیعایاااااهراسااااا ودرپباااااوونیئاااااه

وباساااهئاااه.یاااهیرشاااتیوانیخاااهکاااوێ؟چاااهن؟نهلاااه؟یکاااه:وگاااوتیزانااایدرپبااادول یباااهعه
.ڕیونپهداتێنهالیبانییبهول وتالهبدالعهوهومهتهپێشتریشب وکراوه

تاوانبااااارکردناااایلمێننکااااهیسااااهیدهکااااهزویرهزارانتهباااادول وهااااهالعهیمااااهکااااهوهپێداچوونه
بااااه،ناااادامانیحاااادکاتیکوشااااتاریئهیانااااهخه''بااااهوهکانیااااهرهنبرادهلااااهالیااااهباااادول العهمااااه

تبااااهدوورلااااهواقعییااااه''وئیتتی عاااااتیساااانایپاساااادارانبانییتالااااهیکااااهنزیمهتههاوکاااااریی
.هبوونه

لیچونێااااهعااااه،بووهتنااااهدورلااااهواقعییااااهباااادول عهالدنیمااااهناااااودۆرکر''تێاریانااااهخه''بااااه
رلااااهتێااارپریمیێونااااوسلااااهباااه١٩٩٨ئهگوسااااتی٠٠لاااهزیااااریئیتتی عااااتیر یاااا وهف حیاااان

،واندنهکاااااوپاااااێشئاماااااان یتێسااااارهحااااادکاوه'':بوویاناااااددارای هویزیهنییلاااااهکیتهیاااااهرنامهبه
یاااانحف .وۆنهسااارهدهوهتێیرهدالاااهدهواندووهلاااهدادۆاااشهرساااتێااایوجاااهرهکاااهپێشاااترباااهرهه
یوهرههساااایحاااادکانصااااوزیکااااردووهوتااااوۆژیوهرهریسااااهتاروبااااه:بااااوویگوتزیااااادکردبااااووولێی

کی ااایریاااروهئێبرواناااهئااااخردیصااااعیهاااانخیاااواخی .کلاااه ۆااارچن ااایدایاااهیاااهتارادهحااادکا
آوریاااا ٠فوریااااهو١١و١٩٩١نااااوامبر٨١دادگااااایمیێونااااوسباااادولییلااااهیفتااااااعهبنااااهمالااااه

تبااااهتێاااارپریبارهشاااایسااااهشااااێێیدیێهپێشااااتریشباساااایکااااراوبهکااااه٨شاااایبهو ١٩٩٢5
یوباااااهزماااااانیئالماااااانیئاماااااا هیاااااهبدوولیییعهماااااااهکێ ااااایبنهنوهقاسااااام وولاااااهالیاااااه.د

ورگێاااڕاویئاااهوهنووساااراوهرهساااهیلهوهئاااه.زماااانیئالماااانییباااهقاااهودوودهبرواناااهئاااه.پێێااارا
.ئێریرنووسیویههانخیواخی کهقهیهده

                                                           
 

https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2Y0FuUEJRbGc5Um8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2Y0FuUEJRbGc5Um8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2bnBxZjRrVDJ3dEU/view?usp=sharing
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لااااهیباااادول باسااااالعهرن راکێشااااهکااااهمااااهسه
بانییبهاوکاااااارییتالاااااهسکاااااه٠٠٠کوشاااااتنی
پشاااتییاااهچونێاااهسنیلاااهکاااهوبااااکیکاااردووه

.نااااادهبهوهباااااهئیتتی عااااااتیسااااانایپاسااااادارانه
چونێاااه،ڕیوهبانییشتێناااهتالاااهلاااهوهرئاااهباااهله

.بانییکهتاییپێکاتووه یانیسیاسییتاله

باااادول العهیمااااهکااااهمیوتوۆژهرجهبروانااااهسااااه
:رلڤینگهله

و٠یرهالپاااهو٨یرهالپاااه    ١ مااااره
  Ctrlکهها   ر ژماره سههب کرتههب ه ههب   ١یرهالپااه

!  داگره 

کانیتااااهیانهباااادول وخهالعهمااااهکانیزویرهتااااه‘
واناااهبرمووئاشاااێرانوخاااهیدانااایپێاااداناونهاااه

لااااااااااااه1990نی وئااااااااااااه5یتاانامهئاشاااااااااااابه
سااااایتینکێنناااای''التنیااااوزخهرهااااه''یکهسااااایته

!داوهرهیسهوتهورۆێهاللهمه

یکاااااااااهرهتههابرواناااااااااهوتاااااااااووۆژیتهروههاااااااااه
رسااااهومحساااانر ااااائیله''عرفااااانقااااانعیفاااارد''بااااهناااااوییپاساااادارانئیتتی عاااااتیساااانا

6داولینێااااهلااااه!رساااانایپاساااادارانگااااهبانییلهباااادول وهاوکااااارییتالااااهالعهمااااهتاایئاشاااابه
!داولینێههالهروههه!داب ره Ctrlبێهوبهئێرهکرته

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

.کانهاوکااااارییکاااااردووهرتێرپریسااااتهگااااهلهتکردنیواقعییااااهواشااااهباااادول بااااهچهالعهمااااه
بانییووتنیتالااااهرۆێااااهدوای١٩٢١یتایمااااان یدهرهکااااانید بااااهکااااوردلااااهسااااهساااااتهکاره

کییئیتتی عااااتیسااانایپاسااادارانلاااهرهریساااهفتاااهیدهوهکردناااهبااااقریلوالقااادرلاااهتاااارانو
.بوویانپێێردستده محمدجعصری حرارودیرشتییپهرربهسهمهیاخسه

خااااوینولااااهراپااااهرتیهوهبهتااااباتیااااهلااااههاوخهبانییوشاااایروانمکاااا صیوتالااااهینههوتااااهباااا
خاااولقێنیمیناااهزهلقااادرابانییوپاسااادارلوتالاااهیوتناااهورۆێهئاااهینااار١بانییباااهپ ێناااهمیتالاااه

                                                           
6
 - 

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

https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2eTczdzU2N214YTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2R1U2X3FFMlo2UWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2SnU2NXR3MWRkNGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2SF9TbmcxYlo2dlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2aDJuaUtxakVpYXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2aDJuaUtxakVpYXc/view?usp=sharing
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کانینزیمااااااهمووتهتالیهااااااهشاااااا وئاشاااااابهردهسه،ب ااااااهلههه،کاننصالااااااهئه،کانیهساااااااتکاره
کاااانوتااایروداوهدواتااارره!داوهلاااهنااااوبازناااههابرواناااهکتێبااایخوالناااهروههاااه.هوباااوکوردساااتان

وانکانیخهیاااااینووساااااراوهوشااااایروانمکااااا صیباااااهگاااااوۆرهنهبانییوکانیتالاااااهیاان وهوخاااااه
.ررچاویخوۆنهینهبهخهدهب هاهکانیههساتهکتێبیکاره

شااااا ویااااارانکردنااااایردهب اااااه،سهاهکان،ههنصالاااااهکانیئهسااااااتهیکارهمیناااااهخولقانااااادنیزه
.یااااهکانیر یماااای اااادامنیتێارهتییجینایااااهرپرسااااایهیبهوهمێردنااااهمانااااایکهکوردسااااتانبااااه

وناااااهلاااااهودووالیهتییئاااااهرپرساااااایهبه.یاااااهیخاااااهیههانسااااایووئوساااااوپره.رقاااااانوونشاااااه
ینێاااااواندوور یماااااییاااااهتێارانهجینایهرهوشاااااهکاااااوردلاااااه.بووهکساااااانناااااهیهداتاناااااهجینایه
کانییاااهزوئامه گارییزیکانیطاااارقعاااهبرواناااهوتاااه.بووهکییناااهرهنیساااهتێارداالیاااهجینایاااه
وشاااایروانمکاااا صیدواینه.داوهلااااهناااااوبازنااااهباااادولقادرلااااهکتێباااایخوالنااااهیاااادونعهرهبااااهفه
.زانیاااااووهلاااااهباااااهههوهبانییباااااهسااااانایپاسااااادارانهیتالاااااه١٩٢١کانخهگرۆااااادانیسااااااتهکاره
دابانییلاااااهنااااااوسااااانایپاسااااادارانیتالاااااهوهکاننااااااوبراوباااااهخهتواندناااااهسااااااتهرلاااااهکارهبه

.بانییبووهن ریتالهیهالنتوندئا پتری

/٠١/١٠-٨٩یناااارلااااه١دابااااهپ ێنااااهمیبانیییتالااااهکااااهلااااهراپهرتهوشاااایروانبانییونهتالااااه
یکانسااااااتهکارهیمیناااااهزهدانیاااااانباااااهخولقانااااادنیخوینهتاااااهوهباااااباتیاااااهولاااااههاوخه٨٠٠٩
ناااااادامانیئهشداب ااااااهلهیههلهسااااااهلااااااهمه.داناااااااوهشاااااا ردهسهب ااااااهواه،ههکاننصالاااااهئه

وئااااااااه.نبااااااااوورپرسکهبااااااااهساااااااااتهیکارهمینااااااااهخولقاناااااااادنیزهتییینااااااااررکردایهسااااااااه
یوهن کردنااااااهمڕهدانابێتااااااههااااااهیکااااااهشلێاااااارهتییینااااااررکردایهیسااااااهیهتییرپرسااااااایهبه
 .یهرییشهساتهد یبهوکارهعخبهخولقاندنیئهتێارانیبهتییجینایهرپرسایهبه

دیوهیناااهوهئاااه.نریااااههایناودهیکێاااویساااهوهرهیساااهبااادول قوتێاااهالعهماااهکانیزویرهتاااه
التیکوردساااتانکاااانیباشاااوریکوردساااتانورپ هاااهداوهرو.رچاوهباااهیاااهکاااهلهوهنااادقااااتیئهچه
.ئااقاونیزن یرتێرکوئااقهوه

ێ نااااایپکاننصالاااااهئهب اااااه،لهسااااااتیبهمباااااارانیههکاره،باااااارزانیی٢٠٠٠چالێردنیباااااهزینده
وتنیرۆێاااه''.کترناااهباااوونیاااهروداویجیااااله،رانیسیاساااییحااادکاساااازماندراویتێااارپریرۆباااه

خولقێنیمیناااااهباااااووباااااهزهتێرپریساااااتێرباااااهنااااااویبااااااقریلوالقااااادربانییوتالاااااهی''١٩٢١
خوین،نووسااااااینیوهبااااااهتااااااهباتیااااااهبروانااااااهلااااااههاوخه.کوردسااااااتانیانهساااااااتکارهمووهااااااه
.وشیروانمک صینه
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لاااهدکاحااارادانااایوپی نااایبانییو اااحرارودیتالاااهرگاااهبااادول لهالعهباااهباااههاوکاااارییماااه
قاسااام وو.دوایتێااارپریداڵتیکوردساااتانکانیرپ هاااهسااااتهیکارهمیناااه،زهوهباااهکهیاااهندی اااهقه
.خسارهدهتێاراننهبهجینایهندییفێهرهشه.ود

!؟تاواندانسهوزویریتهوشه

یهووشاااهئاااه.یاااهچێتییسااااختهفریاااووفێااا وماناااایداباااهکانزویرلاااهزانساااتیمافاااهیتاااهشاااهو
رانیلێیکاااوردورۆباااهد باااهخاااهیاااهکاااهنیهانقورساااوتاواناااها ریئاااههاااهدایاااهوهولێێهلینهلاااه

مووکییهاااااهرهبااااادول باااااهتاوانبااااااریساااااهالعهماااااهدالێاااااره.کانیکاااااراونحااااادکاوبزووتناااااه
نلااااهالیااااهکااااهیتانااااهوجینایهئااااه.ناساااارێالتیکوردسااااتاندهکانیحاااادکالااااهرپ هااااهساااااتهکاره
کییااااهنکومیتهالیااااهبااااهلههدناااادامانیحاااادکاکااااراوند بااااهئهوهیااااهکهباااادول وتیمهالعهمااااه

.ربێرێسهلهیانوهلێێهلینهوهپشێنهراستیی

هااای گاااروپوساااازمانونالیاااهلاااهباشاااوریکوردساااتانلهدکاحن رانینااادامانوالیاااهتێااارپریئه
تاااهکاااهمووجینایهوهاااهجیکاااانلاااه.کراوهرناااهساااهیلهوهوهلێێهلیناااهناااهیهکیبێ یهتییساااایهکه

کانیووتێرپریسااااتهباااادول عهالسااااتییمااااههاودهالتیکوردسااااتانکااااهبااااهد بااااهالواناااایرپ هااااه
نکااااراویئیساااا مییوهربااااهئیتتی عاااااتیساااانایپاساااادارانوزانیااااارییینااااروبزووتنااااهسااااه

.بووهئاگادارنه

یوهاوکااااارییکردنااااخااااهرییرییوجیاااارهنابااااهوهبااااهئهردوگاااایپهندی ااااهرادانااایحاااادکالااااهقه
یمانییروساااااااولهمهکانیکهمااااااااریئیسااااااا مییلاااااااهیاخساااااااهرتێرپریساااااااتهگاااااااهلهیاکییحاااااااه

جاااهزویردایتاااهیوشاااهچواچێاااوهودرپلاااهرانیینااارباااهفێااا کوشاااتنیرۆباااههاوکاااارییباااهو
ساااتوریپێااادراوهکاااهببێتاااهوهدهنئیتتی عااااتیسااانایپاسااادارانهلاااهالیاااهبانییتالاااه.نااااگرن
ییااااهنامها هوبهلااااه.وهباااادول بااااهئیتتی عاااااتیساااانایپاساااادارانهالعهیگرۆاااادانیمااااهئااقااااه
.الوئیتتی عاتیسنایپاسداراندیاریکراوهیمهکهندییگرتنهیپێوهشێوهداوه ۆره

٨٢/٩/١٩٩٥رمانلاااهبارفاااهباااهجه٠٨ی ماااارهناماااها هبه)داکینکێێنیاااییاااهبانییلاااهنامهلاااهتا
رکردنااایحااادکا،لاااهدهرباااهپهساااهبوونلهجمکاااوریئیسااا مییساااوورنه:مپێن اااه'':نووسااایبووی

الرمااااهگااااهلهموااااادهههییییوبااااهخشااااێههێمنیاااای،شااااێنهکااااهبااااهاێوداوایااااانلێێااااردوومبااااه
 !داب رهCtrlبێهوئێره و ئێرهکرتهبه...وهیپێربینهوهبدول بهئهعه

والوئیتتی عااااااتیسااااانایپاسااااادارانگرتنااااایماااااهنااااادییپێوهکاااااانیشاااااێوهکلاااااهوهیاااااهئاااااه
یکاااااوردلاااااهوهباااااهتونااااااکردنیبزووتناااااهوهیاااااهبانییتالاااااه اااااحرارودیوف حیاااااانباااااههاااااهی

التیکوردسااااتانوودادۆااااهرپ هااااهرحاااادکاسااااهکانلهوهکهبوونااااه.بااااووهالتیکوردسااااتانرپ هااااه
یوتاااااهبه.باااااووه''ییییوشاااااێنهنکێنیااااای،باااااههێمنیااااای،خشاااااێه''باااااهنااااادامانیحدکاکڕینااااایئه

https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2dVIxMVI3SU1OcUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2U1ZKd0dXamxsc3c/view?usp=sharing
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وهبانیییاااهیتالاااهڕۆ اااهلهکاااهباااهئیتتی عااااتیساااناکردباااهالپێشااانیاریوادیاااارهماااهبانییتالاااه
ییااااهوهاوکارییلااااهلوادهنااااهساااایشکهبهچونێااااهئاسااااانتربااااووهو.ندابناااادییایلااااهپێوهگااااهله

تاااااه،وبابهیئاااااهرچاوهساااااه.بهئاگااااااداریسااااانایپاسااااادارانو اااااحرارودیالوئیتتی عااااااتماااااه
رگیباااه،رپرسااایارهبهساااتیپێێاااردوکاااهلێیرینااااوخهیکوردساااتانیعیاااراقچاااهندهشاااهکتێبااای

بیسیاساااییپاااارتیکتاااه،مهوهوتوۆژیناااهبیدیراسااااتکتاااهمه١٩٩٢سااااای،مکاااهمچااااپییهکاااهیه
.هراتیکوردستاندۆموک

ویلااااهکهیااااهکهوراگرتناااایکوشااااتارگهالتسااااهدهیسااااامانووهکهکردنااااهباااادول بااااهالعهمااااه
رئیتتی عااااااتیساااااناوع ااااایگاااااهیلهکاااااهیهترساااااییئاشاااااێرابوونییهاوکاریییمهوهمێردناااااهکه

.کاااردووهدرۆاااژزانیباااه،ساااتیپێویباااهکاااهتاوانێاااررباااههاااهیساااتدهف حیاااانوزانیاااارییینااار
،شاێیگاگاااهخاااهلیبالاااهیعاااهڕکاااوئیبراهیمیاااین نکردنااایئاااازادین نئاااهشئاااهکاااهنموونه

کاااااهدوایباااااووهیمانییئیتتی عااااااتیسااااانایپاسااااادارانلاااااهساااااولهخاااااهیوموشااااااویرورابیتااااای
کااااهباااادول العهربااااهمااااهسااااهترپریسااااتیسااااهنالیااااهله،یکهیهوریجاسوسااااییئاشااااێرابوونیده

بوونیکهتااااااییباااااههاااااهشلاااااهگاگاااااهیکاااااههساااااااێردوایراکردنیانناساااااراوه،کهرشاااااتهرپهسه
یاقاااهوئاباااهجاسوساااییبااادول العهوراهێناااراویماااهیپشااا سااا وبڕباااڕهئاااازادهاوده.وههێنااارا

یمانیینااااادیساااااولهلاااااهناوهجێ یااااارنااااادیینااااااوبراووئیتتی عااااااتیسااااانایپاسااااادارانیوهپه
نااااااااادامانیحااااااااادکالاااااااااهباشاااااااااوریکوردساااااااااتانباااااااااهلیساااااااااتیتێرپرکراوانااااااااایئه.باااااااااووه

ااااهرچااااویکاااهڕوکهمهخرۆباااهتێێیگون ااااودادهرفاااهدهلهکانیحااادکایهسااامییرهناماااها هبهپێی
نساااێهکااارێکاااهنااادامانیداساااهزیحااادکاداوادهرکاااهلاااهئهوئهباااهئاااه.کاااانیجیکاااانمافنارۆزه

تااااااا(١٩٢٢)١٠١١کانوتیسااااااااهرۆێااااااه''کوردسااااااتان''کانیرپ نامااااااهیمرچهکااااااراویااااااانسااااااه
کهبااااهیااااهرکاریروحااااانیدیینااااژادوهاتنااااهسااااهحمااااهرپککهمااااارییئهکانیسااااهئاخرمان ااااه

.اوۆس بنێرنالتبهکانوههکان،رپ ههرگهیرپ یکوردئینصه،پێشمهوسایتانهله

رداگیراویسااااهستبهلااااهماشااااێنیدهلیبالااااهئااااازادکااااوریعااااهجاسوساااایییا ااااهبهیوهدپزرانااااه
لاااه١٠٢١زیرماوهساااه١٢روداویلاااهزانیااااریییناااروئیتتی عااااتیسااانایپاسااادارانزگاااایده

باااهئیتتی عااااتیساااناوزانیااااریییناااربااادول العهیجاسوساااییماااها اااهیبهوهدپزراناااهواقیاااعدا
رمانیساااایانبااااهفااااهکااااهچوارکهبووهسااااهکه٢وتێاااارپریئااااهلااااهباااادول العهشاااادارییمااااهوبه
وکلاااهبارانکاااراونویاااهبااادول گول اااهالعهتییینااارباااهئاگاااادارییماااهرکردایهنااادامێێیساااهئه

یدیێاااهبرینااادارکهساااهوساااهکهتێرپرکاااراوهو(منکاااورفتااااحی)مکاااهیگروپاااییهساااهچوارکه
.ونبوکرا

ییاااهندییوپێوهئاااهخولیاااایکوردساااتانحماااانیکاااوردرگیرهماااهوکانیکتێبااایخولیاااازویرهتاااه
وهتااااایئیتتی عااااااتیف حیاناااااهزارهبااااادول یانباااااهئیتتی عااااااتیساااااناوزانیاااااارییووهالعهماااااه
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رارلاااااهسااااایتیرپ یکااااورئینصاااااهوتدوودادگااااهودووقااااهبروانااااهدووجینایاااااه.لماندووهسااااه
!دااوۆس وههکانرگهپێشمه



ی٨٠٨کااااهوئین  یزییقااااهدهی٨٠٩ریالپااااه یمیسااااێکهبرگااااهلااااهکااااهوهیلێێهلینهدرۆااااژه
کهیهکوردییقهده

کاتباردهبێنبێ  تهمه  

رپرسانیبهینر،نزیمیتهی٨ مارهندامیئه،مک صیوشیرواننه ،بانییتاله،بدول العهمه
وفوادمعکوم)یینروهره،کارگێڕانیکاروباریدهئیتتی عاتیسنایپاسداران،ینرزانیاریی

بدول عهقاسم ووو.تێرپریدوتیلهرهیکه نهوسوڵفازرره،بێنبێ دحمهئه،(مارفوادکه
.کیزیاترهیهوردبوونهشهجێیمبهئه.بوونئاگاداررقادرییئازه  

دوایشهرشاااای.زایربااااوول ااااهئهرۆهبااااهرنااااراویدهوهرپککهماااااریسااااه،بنبااااێ  دمااااهحئااااه-١
،کااانیکوردسااتانماگر هدهالموومااهکااوهااهمااارگاار هوهیااهدهفییهلسااهالومااهئااهالنیئێاارانگااه
بوونااااهدرووواااااههکانیتااااارانئاخوناااادهیانبااااهدراوییسااااهک،پوراساااا ئا پکااااانیکااااوردچااااه
رکیساااهیاااهرکێوتناااهکێبهلاااهنااااوسااانایپاسااادارانکهوهواناااهوباااهتوکانتێرپریساااتهن ریالیاااه

لااااهناااااو.ک.ن.ییوهتواندنااااه.دیبااااوووهنااااهوتهیبااااهخهیااااهئااااهیوۆنااااهرکااااهمێااااژووسااااوڕهێنه
ورن راکێشااااااترینروداویئااااااهسهوهیااااااهبانیینتالهلااااااهالیااااااهئیتتی عاااااااتیساااااانایپاسااااااداران

وشاااایروانمکاااا صیدانووسااااینینهوهلااااهناااااوبازنااااهبڕوانااااهکتێباااایخوالنااااه.همهبااااووردهسااااه
!داب ره Ctrlبێهوئێرهکرتهبهوکتێبهیئهوهبهخوۆندنه.١١١تا١٠١کانیرهالپه

قاساااام ووو.یلااااهتێاااارپریدتێارانااااهورۆێاااایجینایهده،سااااوڵرهفااااازرسااااتییهاودهبااااه  نبااااێبێ
باااهناساااینی.باااووداگێڕابااادول قاااادرییعه

وبروانااااااهئااااااهوکابرایااااااهراباااااردوویئااااااه
یااهلااهکتێباایروزهااابااررئاایخنامااها هبه

 اااادر،ابوالحساااانبنیساااا بهمه]جمکااااور
چ وناااه[ئێااارانرۆیباااهرپککهمااااریساااه

!داوهیخوارهشهوبه،لهمی ذرد

کانلاااهئێااارانوتنیئاخونااادهرکهدوایساااه
یانهبووکااااهفییلهوسااااهکلااااهبنبااااێ  یااااه

کانبااااهخااااهیبااااهفرپشااااتنبااااهئاخونااااده

https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2ZDZMRmIyWEdVLWc/view?usp=sharing
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''یداباااهنااااویکاااهلاااهکتێبهرکهماریپێشاااتریئێااارانساااهدرنیساااهباااه.باااوو ااادرناسااااندنیبه
:کردووهبنبی  ییهباسیمشێوهبهروزهاچ ونهبررئیخجمکورمی ذرد،

الموزایرییهاتااااهل ااااهبێێیئهرهعااااه١٠٥٩مااااردارهمااااان ی١١ممهرپ یدوشااااهرپیدوانیااااوه''
واویباااااهباااااهتاااااه(بنباااااێ  :)وگاااااوتی.یباااااهکردمیبنباااااێ  قساااااهوهوتااااایبیرکردناااااهررهماااااهله

لیێیباااااهوپێشااااانیارگهئاااااه.وهتاااااهتووواوهیشاااااتووهوتێیااااادایئیسااااا مییگهوهبیرکردنهشاااااێوه
''...بووههییئیس مییوهتهنهکینێونهیهپێێکێنانیکهن ره

لێنینیساااتی-مارکسیسااا ،پسیاساااییراسااا وچاااهیماااردهلهخاااهنداباااهساااه،بنباااێ لاااهزووتااار
)ینیین ریئیساااا میخومااااهبوونااااهالیااااهکااااوردوبرهفااااارسوتااااورکعااااهزانوخهفرپشااااینااااه

تییتایباااهداینییلاااهنیزامااایخوماااهیانوهبانییتواناااهتالاااهکاااوساااانیوهکه(یسیاساااییشااایعه
یمیناااهزهخولقاناادنییااهوهتوانهوئااه:نیوشااایروانگوتااهخااهیونهجهرۆرکااهدواتااربااه.هبااوو
رانیتێااااارپریرۆباااااه.وههتاااااووهوتلێێهشااااا ردهسهوب اااااهاههه،کاننصالاااااهئهکانیهسااااااترهاک

لاااااهدکاحااااایوهتواندناااااه.نکااااارۆدهداشااااارپڤهیاااااهوچواچێوهکانلاااااهنزیماااااهتهمووحااااادکاوهاااااه
الریمااااهمنااااهلهبااااهونیاااایگزهفێاااا وبااااهوزانیااااارییینااااردائیتتی عاااااتیساااانایپاسااااداران

باشاااااااورویکانیهساااااااتانییکوردنزیمهمووتهتاایهاااااااهئاشااااااابه.باااااااووهزادهنساااااااهبااااااادول حهعه
.وهتهوتووهلێێهیالتیکوردستانرپ هه

لاااااهباشاااااوریالیکاااااوردماااااهوئاخوندبانیی،یتالاااااهیاااااهکییتاااااهخێڵهکهرههحودوایئاااااهدواباااااه
یاااادانومهشااااانبااااهخاااااپورکردنیوالتهاتنهئااااارپێ یلهووپیاااااوکو ڕربسااااهبوونااااهکوردسااااتان

 .نکانیانفرپشتبهپاسدارهویحدکایانرفاندرگهپێشمه

باااااااهانیانکرکردناااااااهباوهوشااااااایروانمکااااااا صیونهبانییوتالاااااااهکانیهوریاان وهچاااااااهخاااااااه
ووتیئااااهرهلااااهیانکااااهنزیمهیتهوهوتواندنااااهکانئاخونااااده
.وهبخوۆنهدایهوهلێێهلینه

بانییباااااهالرتالاااااهیجاااااهناماااااه٠٨ی ماااااارهناماااااها هبه
رییینااارکاااهساااێهبیعهکتاااهرپرسااایمهرمانبهببارفاااهجاااه
 .کااااایاان وهباااااسدهوخااااهکلهیهگهشااااه ٨٢/٩/١٩٩٥لااااه
:تییهکهقهشدهوهئه

نااادشاااتێێیبانییچهتاااااه:داگوایاااهیتاااارانرهفهوساااهلاااه
:ونووسیویهس هێناوههدزپرگرین یبه
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تیماحهتییسااااهرپکایهوالم  ااااخاالع اااایبااااهسااااه(یناااار)ئێمااااهریتاسااااههاوکااااارییهااااه-١
بانییدوویتالاااهباااهوتاااه.بهئێساااتاودوارپ یعیاااراقپێویساااته:گوایاااهالسااایدبااااقرالحێااای کاااه

باااهزپرزپرزپرکاااهدهیهنکیینیی:گوتوویاااهوباااووههاااهوتنیئاشاااێراونکێنیااایلاااهئااااراداڕیێاااه
وجاااهڕپیااانریدهساااهتێرلهحالاااهمووهاااهساساااهولاااهئهشوهئاااه!زانێ سناااهوکاااهنکێنیااایباااه

المبهینکهدهجێیبه

.داله ۆرپهششێر-٨ییبهخشێه-١

.الم  خ+دانیینرتیویارمهوتنهورۆێهبهمرازییکردنیئێراندووهه

یلاااااهچواچێاااااوهبنووسااااارێوشاااااهرهختاااااهرتهساااااهله''یخهنووساااااینچااااااره''ماااااافیراربووهقاااااه
بانییوتالاااااهیخاااااواردووهکاااااهئێااااارانوهبانییفریاااااویئاااااهتالاااااه.باااااهیتااااااپهبێااااارێعێراقااااادا

!!ناوبردووهیرزگارییعێراقوهورهبهرهیالم  خویکهنزیمهته

،کانیااااااهتییولهدهناااااادهنێوپێوهوتلااااااهجیکااااااانیسیاسااااااهشااااااهاهههیداریکااااااوردتمهسیاسااااااه
رونیشاااتمانترساااییخاااواقێنباااهگاااهمه،وموئاااهنابردناااهباااهئاااهوخهگرۆااادانوپهئاکاااامیئاااه

گرتنیباااهبارمتاااهورکوکریکاااهورباااهلاااهدهقوتاااهقبانییوایزانیاااوهباااهچاااوارتاااهتالاااه.باااووه
سااااریننهکااااهوجااااهرهبااااهتدپاآرۆاااارناااادسااااهیانبااااهچهوهوفرپشااااتنهکوریاااااییدووکرۆێاااااری

! هڕێبیجیکانخشهنهتوانیدهنووسیبوو،یقاسم ووبه.مردانمیهاو ینینهخ

یهنهکییخێڵهوتنهورۆێهبهیکهیهتییرکردایهسهندامانیئهله سوپێن کهبانییتاله
رتێرپریستێێیناوزراویجیکانییبهناویباقریگهلهلهتارانکه١٩٢١یمان یدهییهقانوونیی
،ب هاهالن،کهکو ییههنصالهکانیئهساتهمووکارهخولقێنیههوینهبوونهزهن،اکردیلوالقدر

تونییهدهن ومهرههفروتوناکردنیکوردستان،فهزارانبارزانیی،تهتنیههش وکوشردهسه
دانیانمک صیوشیروانخهیونهی هدواترسااه.یکورد ارهلهههوگهخ قو یارییئهگهڕینیئه

خێ ،شێخ،گروپت،شیرهعه،وبویزانیبانیینهتاله.بوووهاهههیهکییخێ هوهکردهوکهئهپێدانا
وشیروانبهنه.تێرواهردهگهلهراردادنیقهناتواننببنبهالیهتهوبابهیلهستهنزی ودهتهو

شێریانبهبهکهنزیمهدازانیبوویکردنیتهوهلهناوبازنهیلهکتێبیخوالنهکهینووسینهگوۆره
پا پترینوناوبراوچهوهڕایئهرهرهسهرتوناکهروگههێنهترسییندهمهلهئیتتی عاتیسناچه

ییماننامهبروانهپه.بووهرهوتنهکوردتوناکهورۆێهبردنیئهڕۆوهندامیینربهبهلیاترتنئه
ولینێهرئهسهبێهکرته7نبهزمانیئین  یزیییڤییه١٩١٩سالی

http://www.admiraltylawguide.com/conven/lawoftreaties1969.htmlوCtrlداگره!

                                                           
7
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https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/viennaLawTreatyCONV.html
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:ئااااواشااارپڤهکاااراوهوهیاااهبانیینتالهالیاااهلهکاااهوتنهرۆێه
وشااااااامی ونااااااهودایاااااا مااااااهالیهوتنێێیههرۆێااااااهمهساااااایی

...کامی یدورودرۆژلهنێوانینروئێران

رگێرانااااایکتێبااااایبااااادول باااااهوههعالیماااااهوهپیداچووناااااه
زارانوهااااااهوئااااااهوکااااااوردحمااااااانیرگیرهخولیاااااااومااااااه

کانینااااااوبراوباااااهیاااااهندییکردویاااااهوپێوهکاااااهیزویرهتاااااه
مانباااهتاناااهوواقعییهئاااه،وهئیتتی عااااتیسااانایپاسااادارانه

ساااتیئیتتی عااااتیسااانایپاسااادارانبهمهکاااهنکهئاشاااێراده
نیابااااااهبانییتااااااهتالااااااهرگااااااهانلهکانیوتنااااااهرۆێهلااااااه

والتیکوردساااتانیکاااوردلاااهرپ هاااهوهتونااااکردنیبزووتناااه
.رانیحدکابووهرۆبهتێرپری

:کهنووسیویهیهیبهشرپڤهکردننیکهخویایهوپێویستنامها هشیپێن یبهبه

لێوداوایاااااانرکردناااایحاااادکا،بااااهدهلااااهربااااهپهسااااهبوونلهیئیساااا مییسااااوورنااااهجمکااااوری''
یوهالعبدال ااهبااهئااهرمااهگااهملهولاادهییههییوبااهخشااێهلێێااردوومکااهبااههێمنیاایوشااێنه

...رجمکورییئیس مییگهوهلهپێربێنه

:رن راکێشنبانییسهکانیتالهدۆرهئاخر

داوا[بانییالرتالااااهجااااه]وهمنااااهرزۆێیباااااشبااااهناااااوییساااا ێمانییئااااهکهلحسااااینییهبااااهئه''
ئیمااااازای''.مکنااااادسدۆااااا باااااهتخ ااااای کردنااااای[سااااا باااااووهبهتاااااارانمه]وهشاااااهنولێرهبێاااااه
.بانییتاله

فریوبردنیوکابرایاااهباااهباااهوهباااهناسااااندنیبنباااێ  وتێێێشاااانیئاااهیخاااوارهوزانیاریاناااهئاااه
.کوردجێهڕامانه

یوئیمێانااااهئااااهداهی لاااایشاااایعییییخااااهیلااااهبیرپکااااهوهدانیتوانااااهبنبااااێ  بااااهنیشااااان
باااووکارۆااارباااهد یده،زایر اااهللێیئاااهخاااهلاااهالیکااایبێااازراوهدایااااوههه.هبووبانییناااهتالاااه

بااهنلااهشاااریڤییااهئاپارتمااانێێییااهفییلهالسااهومااهبااهکڕیناایئااه.بیێاارنوهکااوردبێااابااهئااه
شلااااهتااااارانودیێهسااااهزپرکه.دراڕبااااهکااااقاساااام ووبااااهناااااوتااااهڕیتێاااارپر.رکااااێشکردنااااید

ناااادامانیکوشااااتاریئهویکااااهوهکااااوردوبزووتنهکردنیتییبااااهد ایااااهکانیئێاااارانورهگهشاااااره
.بوواڵتکراالریانخهکهشروتهیئێرانکانیدیێهحدکالهتارانوشاره

 .کردبووپێناسهزپربهنزمبنبێ  یبووئێرانرپککهماریهداکهسوکاته درلهبنی
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 ٨-بنبێ  دپس وئاشنایتالهبانییوهاوکاریزپرنزیێیفازررهسوربووه.

 ٠-جهالرتالهبانییبنبێ  یبهد.قاسم ووناساندبوو.

کااهباااسکاارابااهراکێشااانییوئاپارتمانااهئااهوهیئێرانااهنبااوۆزخانااهسااورلااهالیااهفازیاا ره-١
تاااهیتااااپهکراویخراوههناااوۆوهخوارهکاااهلاااهباااهبنباااێ  کڕیباااووقاسااام ووباااهنااااوتاااهریتێااارپر.د
.ررچاویخوۆنهبه

.نووسااااااااراوهقاساااااااام وو.رابردنیتێاااااااارپریدراپااااااااهرتیپهلیساااااااایئااااااااوتریشدوایدوورپ لااااااااه
ینااااااااادهروهپهکانیشااااااااایلاااااااااهل هبه

قاسااااااااااااااااااااام وو.یدکاااااااااااااااااااااهتێڕپره
یوۆناااااه.باااااووهرداهاااااهئاااااازهقادرییو

میرجهوساااااااااااااااااااهکاااااااااااااااااااهراپهرته
الپهلیسااایشلاااهالیماااهیکاااهندهروهپه
لێیخاااااهلاااااهوباااااووههاااااهبااااادول عه

وباااااهالماااااه.وهکوردیاااااانشااااااردوونه
خوۆنیر اوینامانااااااااااهوباااااااااااها هبه
رانونااااااااادامانیحااااااااادکاورۆباااااااااهئه

دایوساااااهسااااااتوتاایحااااادکائاشااااابه
یجیااااااااااااااااااااااااااااره،کااااااااااااااااااااااااااااردووه

،جاسوساااااااااییبکاااااااااردووه،رگرتووهوه
یباااااهتێرپریساااااتانکاااااردووه،پاکاناااااه

تااااااهویدراوهرداجیاااااارهرامبااااااهبهله
تێااااااارپرساااااااتانیلاااااااهخاااااااهیوهاوده
یکااااااااههیراپهرتوۆنااااااااه.پاراسااااااااتووه

باااهکاااهباااهکرۆنااایئاپارتمانهپاااهلیخ
دایاااهوهملێێهلینهپێشاااترلاااهبنباااێ  

داشرموونلێاااااارهفااااااه.هنیشاااااااندراو
رسااااهیلهوهداببینااااهکااااهپااااهلیخلێێهلینااااهریتاااااپهیم اااارفتااااهودایهلااااهدهوسااااهیئااااهوۆنااااه
!یهنامها هوبهبڕوانهئه.کردووه

ینزمووئاااااهمیئیااااادهورهاااااهبهقاسااااام وو.یتێااااارپریدکهیهیتانییشاااااه وپ ناااااهخشاااااهنه  
.بووهبرهکوردوعهبههاوکارییکانیهئێرانیی

https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2LTAzN2xUZDNUUms/view?usp=sharing
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کانیبێااااو یتێرپریسااااتهکردنبااااهپاکانااااهکانیبااااهزویرهتااااهوباااادول العهیمااااهکااااهوهپێداچوونه
یبااااهئیتتی عاااااتیساااانایپاساااادارانوزانیاااااریییناااارئاشااااێراکهکردنهجاسوساااایی،قاساااام وو.د
وناااابااادول دپڕاوۆێااایسیاساااییتاااوواوهلاااهالعهنکاااهماااهدهدهزویراناااهنیشاااانتهوئاااه.نکاااهده

.بووهزانیارییینروئیتتی عاتیسنایپاسداران

چووبووناااهماااالیفاااازرنلاااهڤییاااهبااادول قاااادریقاسااام وووعه.د١٨/٢/١٩٢٩رپیرپ ینێاااوه-١ 
داکاااهداباااووکاااهبنباااێ  شلاااهوتوۆژهراریانقاااه.وێبباااووبنباااێ  شلاااه.لاااهوازاگاساااهساااورره
ولاااهیهرۆاااوییئاکاااارهقییلهوکابراساااهشااادارییکردنااایئاااهبهرماااهقاسااام ووله.د.شااادارباااهبه

یلاااااه١٨/٢/١٩٢٩ینێاااااورپ هدیمێاااااردیشاااااارلهتلاااااهکااااااتیارئاااااازگاااااهدالهناووتاااااوۆژهباااااه
.یکردبوونقسهیڤییهوهرهکانیدهیهرزاییهبه

تیێااربااهقیماااهئاپارتمانبااهکرۆنااینیپااهلیخلااهشااااریڤییااهکااهقاایراپهرتهرگێااردراویدهوه 
بنباااێ  وهباااهساااواهوهباااههاااهیفازیااا رهیئێراناااهنبااوۆزخاناااهالیاااهلهکاااهشااای ین ١١٥٠٠٠٠

:یهمجهرهبهبووکردرا

ویئااااهفهنلااااهتهه مااااار.رۆاااارخااااراتاااااپهیدوکتااااوروینصریاااادکرالیاااارریفتااااهوهلااااهدهێێهلینااااهل
.[ه]2815289رهفتهده

زیرانااااایراباااااردوویرپکوهساااااوڵباااااهنااااااویبنباااااێ  ساااااهفاااااازرره.د١٩٢٢لاااااهدۆساااااامبری''
وکااااهئااااه(بنبااااێ  )تیرایااااهنوۆنهکبهییااااهنتیقااااهنلااااهمهزایرم ێێێاااایلااااهڤییااااهل ااااهئه
اره ماااقامیبێێااارشتراساااهلاااهشاااهباااووهکاااه(ومڵێاااهدالرباااهکڕینااایئاااه)هبوویهاااهتهاڵحییهساااه
یینااااوخهییشااااردا ماااارهولاااهکهلێاااه٥٢یکاااهیاااهو مارهههۆێیمبارهئاااوم ێاااهئاااه.یاااه٩/٠
.تهدراوه(٨٠-٨٨

لاااااه  ساااااورفاااااازرره.د.نااااادرانیهوهراگهندوکتاااااورلاااااونچێرهیاناااااهلاااااهالیاااااهمزانیارییئاااااه
 BzI ئیمااازا.نااادراوهیهگهرانهزانراوهویباااهبنباااێ  کاااردووهناااهوکاااارهئاااهداکیاااهندییپێوه

 .کهوهکهدناویپهلیسیلێێهلینه

:٥/١٨ێهبان اسهنقامیلینشهڤییه٠یقهنتهمهتێرپرلهتبهندییبابهپێوه... ماره

مااااارتینشتراسااااه١٢ینتیقااااهلااااهدوکتااااوروینصریاااادکرالیاااارلااااهمه١٥/٢/١٩٢٩وهلااااهلێێهلینااااه
.بووه١٥/٢/١٩٢٩رپ یرزانیارییسهله،نشاریڤییه٢١ ماره

.یئاشێراکردووهکهنپی نهدوورپ دوایرووداوهکهپهلیسیڤییه
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بااااادول العهماااااه  
زویرکردنبااااااهتااااااه

بروانااااه.یااااهتاقانه
سااااااااااااااااااااااااتیدهله

الدامااااااااهراساااااااا 
باااااادول بااااااه عه

ئیبتیێاااااااااااااااااااااااارو
وئااااهکیااااهلێزانیی

یرگێاااااااااااااردراوهوه
زویرکاویاااااانیتاااااه

المااااااااه.کااااااااردووه
کبااهیااهباادول عه

زویریکااهتااهوشااه
.کهباسیکراوهگهریوهیتهوجینایهتێێیئهیواقعییهماناکردووه

کاااانعێراقااایپیاوکو ه:نووسااایویههێ ااایساااهوچاااواردا،کلاااهپااااراگرافییاااهبدول العهماااه
.(کوردییقیده).ڕۆوهبردووهبهانیانکتهکهجینایهبوونوئێرانینه

 He informed her that it had not been the Iraqis, but:نووساایویهپاارپنهااهبیرکااارپر
perpetrators of the Crime.who were the  Iranians,the واته 

یوانااااهئه.بوونعێراقااااینااااه[کانتێرپریسااااته]وانااااهئه:یکااااردکااااهو نااااهئاگاااااداریئااااهوئااااه
.کانبوونیه،ئێرانیییانکردووهکهتهجینایه

یتاااهوجینایهئێااارانئاااهزانهریکاااوردناااهیباااهجهرۆااارکاااردووهکاااهخوۆناااهزویرهوتاااهالئاااهماااه
ڕۆوهیانباااااهکاااااهتهبوونوئێرانااااایکاااااهجینایهناااااهکاااااانعێراقیپیاوکو ه'':اااااایالدهماااااه.کاااااردووه
زویرهوتاااهبااادول ئاااهالعهماااهێکااهگراااادههه.واتاااهناااهعیراقااایبااوونوناااهئێرانیااای''.بااردووه

حااادک''یکاااهیهزویریینزیماااهتهته''کاااانیبڕاوهیوشااااگردهگوێکاااهباااهتیمهیخاااهیناناااهگمهده
.فێربێا''

ی ناااایسااااوزانه]وتااااهوبااااهئااااه[رنووسااااه– ێرکێساااادلدوکتااااهرئهسااااوا]وئااااه:کااااارپرنووساااایوه
یانکاااهتهکانباااوونکاااهجینایهیاااهلێوئێرانییبوونباااهکانناااهیاااهوهعیراقییئاااه:یگاااوت[فاااازر
.ڕۆوهبردووهبه
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٨٠٨یرهیالپاااااااه٠و٨پااااااااراگرافیکاااااااهویهقاااااااهئین  یزییده٨٠٩یرهالپاااااااه٠و٨راگرافیاپااااااا
.کترداندراونریهمبهههکهلهکهیهکوردییقهده

واویتااااااهیفااااااازرلههکااااااکااااااه نااااااهاکاااااا،ئاشااااااێرایدهکااااااهبااااااهکااااااوردیرگێردراوهقااااااهوهده
رکااااااارپرگااااااهدالهیکااااااهاڵملااااااهوتووۆژهبااااااه،ئاگاااااااداربااااااووههکااااااکانیتێرپرهیااااااهکارییورده
دادوویناااااهوبهساااااوایمێاااااردیلاااااهرهیاااااهکاااااهوهویشئهئاااااه.تێێیئاشاااااێراکردووهواقعییاااااهنیاته
وهباااهئاااهباااوووهباااهبنبااێ  کڕینبااوۆزخاناااهکماااااێێیلااهالیاااهالیاااهله.جیاااوازیگێاااراوهوریده

وهباااهکیدیێاااهلاااهالیاااه.باااهشاااداردهدابهکاااهلاااهوتوۆژهویشکاااهئاااهقاسااام وو.باااهدبااادامتماناااه
باااێ  یبن١٠/٢/١٩٢٩وهولاااهرپ یتاااهکانجوالوهیاااهباااهویساااتیئێرانییفاااازریکاااهی نهوتاااه

.دواخاااراوهنااادراوهیاااانباااهرپ ۆێااایدیێاااهوهیهشااااوهراگهاوهکاااهههئاگاااادارکاااردووهکاااهوتووۆژه
وهداوهباااهکوشاااتنیرۆیاااهفێڵباااازهزانیباااوویئاااه''ووهباااووهکاااهئاااهمئاااهتیساااێکهیاااانحاااااه

.داوهچاوپهشییکردبوووناوئههچوونقاسم وو،له.د

رساااهله١٨ویوهشاااهکاااهلاااهتاراناااهکانیئااااخریتێرپریساااتهبریاااارهوکاااهئاااهبویزانیفاااازرناااه
داوپ ناااهساااولیشلاااهکوشاااتنیفاااازررهساااتوریدانااایدهنااادرابووباااهمانااااییاراگهساااێزدهپێێاااان

.بووه

یووتاناااهئاااه.کردبووباااهبنباااێ  ناااهیکرینیئاپارتماناااهساااورلاااهالیکاااارپرباسااایلاااهرهسوزانه
باااادول العهدامااااهلێااااره.کااااهکرابااااووهکاتێااااربااااهبااااهبنبااااێ  گااااوترابااااووکااااهتێرپرهسااااوزان

کاااارپرلاااههێ ااایساااهو.خولقێناااهکاااردووهتیهجینایاااهفییلهوساااهشااایباااهئاااهزوۆرۆێیدیێهتاااه
:کردووهونووسیویهوجهرهبنبێ  یپێناسهدابه...چواروپێن 

, concluded that if he had from so many battles, seasoned old Algerian foxThe 
been informed beforehand, he would have known that what was being 

prepared was an assassination.  

کااهک ێاایلااهیااهزایرییل هپێاارهئهرۆویااهوئااه:یااهمجهرهیهبااهناادرسااتهوچهرگێااڕدراویئااهوه
پی ناااهویزانااایکاااهئهوهئاگاداریاااانکردبایاااهدهرپێشاااترلاااهگاااهئه:گاااوتیووداپساااابرانزپرشاااه

.بهرۆێخستنیتێرپرۆربووه

نیابااااهربااااهتااااهیهااااهکهجهشااااهشهزاده،رهنسااااهباااادول حهالعهمااااه :نییسااااوینااااادرییگوتااااهره
٨٠٨یڕهالپاااه٠و٨پااااراگرافی.بووهیباااهبنباااێ  شهاااهشاااهجهشاااهورهبووه،ئاااه اااحرارودیناااه
زویرۆێیتااااااهوکترداناااااادراونبڕوانااااااهریهمبااااااهلااااااهههکهیهقااااااهئین  یزییده٨٠٩کااااااوردییو

! ببینهبدولالعهیمهدیێه
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:ونووسااایویهزویرکاااردووهوجاااهرهتاااهیکاااارپلیباااهودۆااارهزادهئاااهنساااهبااادول یحهالعهماااه
رگاااهئه:گاااوتیواویوشااایارودوورناااوارباااوورانداباااهتاااهلاااهزپرشاااهوردبیناااهکاااابراپیااارووئاااه

سااااتیکوشااااتنیبهنیابااااهمهرنامانااااهتااااهوبهیزاناااایئااااهئاگاداریااااانکردبااااا،زپرباااااشدهپێشااااتر
.سێربووهندکهچه

قاسااام وو،رپ ی.بااانباااێ  ود.بوونزماااانیبنباااێ  وهنووساااراونراسااا ناااهیکاااهلاااهووتاناااهئاااه
ولااااه.سااااورمااااالیفااااازررهچووبوونااااه(١٨/٢/١٩٢٩ممهواتااااهرپ یچوارشااااهکااااهپااااێشتێرپره

.باااهشاااداردهبه١٠/٢/١٩٢٩قاسااام وودلنیااااکراباااووکاااهبنباااێ  شلاااهوتاااوۆژیرپ ی.داددیاااداره
لااااهکهماااااری(ێاااارآپارتمان)یکهیهیخهفرپشااااییماااازهکااااه''زایرییل ااااهپیاااارهرۆااااویئه''المبااااه

دووئیحتیمااااااردالێاااااره.بووشااااادارناااااهبه/١٠/٢یرپ یوهرگرتباااااوو،لاااااهکهبووناااااهئیسااااا مییوه
چهودهرۆوهباااهروقاااادریئاااازهقاسااام وو.کاااهپ نااایکوشاااتنیدیزانااایدهمبنباااێ  کاااهیه:یاااههه
سااااورویرهکهبااااهکشااااتارگهزایرییل ااااهئهیوهرۆویااااهپیاااارهرئااااهبهله.ویشبێااااو نلااااوێئااااهده

یااااااانوههسااااااوانرهلااااااهالیااااااه،یااااااهکااااااهوهمئهئیحتیمااااااالیدووهااااااه.چووبااااااوورۆناتااااااهنااااااه
کاااااهنااااااکرێوباااااهرپ ۆێااااایدیێاااااههکهبوونه١٠یانااااادرابهکاااااهرپ یراگهوهپێییه اااااحرارودیی

...تهوبابهکیلهیادرپیه...خرێدوادهوه

کییاااهکاااوفاااازربباااووباااهحیزبول هییدرداوهنیساااهرپککهماااارییباااهمیساااهردهساااهبنباااێ  له
مپێشاااترلاااه.داقیاااهتیفهیلاااهوی یاااهوهربنبێ  وتواناااههمااا ااادرلهیبنیکاااهبرواناااهوته.تاااه 

چونێاااهبنباااێ  لاااه،مباااههێزتااارهکاااهتیماااالییهحئی.ررچاویخوۆناااهتاااهباااهداخراوهیاااهوهلێێهلینه
نیاکینووساااایوهکااااهتااااهیااااهنامهتازیهنسااااییرهزمانیفهکااااانوکوشااااتنیفااااازربااااهدوایتێرپره

وهوالب هرۆتاااهرباااهشاااتیکههیدانیدهتاااوانهباااهدرپباااهشاااهبااادل دهعهالکماااهکیوهیهشااایعه
ئااوت،–تیی وئیااهیتایبااهنسااتیتوکااورد،پاااریخ مااارهئه ''بروانااهبااولتن.ابڵهداهااهپێێااان
 .نسییرهنیفهابهزم

لاااهکاااهیئاپارتماناااهوزاناااهکاااهئاااهکا،دهدهشااادارییالاااهپی نێێااایئااااوادابهبنباااێ  کااااتهکاااه
زارشااا ین ن اهاااهتوپهکم یاااهنوچوارساااهتییاااهوهباااهقیماااهنکهمااااریئیسااا میییاااهالیاااه

وئااه.یبباڕۆوهبااهبااهبااهبیێااا،پی نێێااهکااهدهکارۆێااهکااهدهتینبااهیکااڕدراوه،بابااهلااهڤییااه
وهک ێاایبااهبهئااه''رۆویااهپیااره''وئااه.هرگاایمهلااهقاساام ووبااهنێااوته.رکااێشکردناایدپی نااهبااه

تێااارپریئاااوتریشبێااااکاااهرپکید هئهساااوالدکێسااا ێریساااه.لاااهدشاااهرهباااووههبه،دهوهناااهلاااهته
کااااهتهکااااهچاااااویبااااهشااااوۆنیجینایهداولااااهشااااوۆنیتێرپرهکااااهمیتێرپرهکااااهکانییهساااااتهلااااه
]وتنیامیوۆێاااااهکاااااهئاکاااااوتبوو،برینااااایباساااااێی اااااحرارودیباااااهچااااااویخاااااهیدیتباااااووکاااااه
باااااهکوشاااااتنیکاااااه اااااحرارودییمانچاااااهیهااااااویژراویدهگول اااااه.کییباااااووهکیوۆڵاااااهیاااااهگول ه

ردهشاااایوهلااااهله،دوایپێێااااانیقاناااادبوویم ووتهسااااقا.بااااهدوووهرقاساااام وولااااهزپرنزیێااااه.د
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پیباسااێیچاااههموباااهجاااریساااێکه،وتبووکااهکااهنیدۆاااواریئهدهدووالیااهدووجااااروه،وتبااووکااه
خوشاااایبوو،وقااااورگیم اااایالورهدابااااهسااااێن یباسااااێیکوناااااودیوکردبوو،به،درابااااوو ااااحرارودی

وهباااوولاااهقورقوشااامیساااارده.یگرتباااوورزمانیئاااهقرهساااهوهتاااانااااوزاریکشاااابووولهروویاااهگهله
یساااورکردووهتێارهایاااهمجینساااتیئاااهودهموپااا یدهوخوۆناااهئاااه''داهااااواریکردباااوونااااوزاری

تێارانمااان کاااهپی نااایجینایاااه.تاااهمااان وجینایهشااااهیدیخامهشااایئاااه:ااااێ ودههااااواریمناااه
واریگوول ااااهدۆمااااهکوشااااوۆنههاوۆژییوکارناساااایچاااهم،کااااارناسااااوپسااانهریچااااهکهئاشاااێراده

یڤ پاااهدهیمااانپێاااهناااهوزماوانئهئاااه.وهدهنوسااانلاااهزماااانیمناااهکهتهیاااهوواقعییهمئهدهئاااه
....نکهناسده

اجااااوادیوبزرگیااااانچوونااااه.یلااااهتێاااارچااااووکااااهدارۆااااژراویڕاکردنهیرنامااااهتێاربهجینایااااه
وهباااااااهالیدوبزرگیاااااااانناردرایاااااااهراجاااااااوایرایێااااااا.تانئاشاااااااێراکردبااوۆزخاناااااااهوواقعییاااااااه

ومرپڤێاااو هئاااهدرپکاااانی،زموونئاااهیمافناسااایباااهکێسااا ێر،پسااانهریکاراماااه.د... اااحرارودیی
یگرتباااااوو،چااااااویباااااهشاااااوۆنیقااااااپوورهکهیشاااااوۆنهبباااااوو،وۆناااااهلهیگاااااوێکهساااااتهوهاوده

وتبوو،دیتباااااوویکاااااهقاسااااام ووکاااااه.یکاااااورد،دکاااااهیهناودارهتییساااااایهرمیکهکانوتاااااهفیشاااااه
کاااانوپووکاااهودایماااه.وتبوونێکاااهلاااهکاااوکانیاااانقاپووڕههااااوۆژرابوونوکوۆاااوهکانلاااهگول اااه
تااااهرایوجینایهشاااادارانیئهبهکلهزانیبااااوویکااااهیااااه.ناااادازهگاااارتکااااانیئهرمیتێرپرکراوهتااااه

یئێاااارانبههاتنیااااانبااااهدوایئاگااااادارکردناااایکااااارگێڕانیبالوۆزخانااااهدوکتااااورکێساااا ێر.کردبااااوو
رپیدوایهاتنیااااااانهرێبااااااوو،پیااااااادیقیقااااااهده٢ینیارۆ ااااااهکااااااهکااااااهتااااااهتهشااااااوۆنیجینایه
کااااااااااریکاااااااااهتهجینایه:ڕاخوڕیباااااااااوونوگوتباااااااااوویوهتێییاااااااااهییباااااااااهتووڕهوتێێردباااااااااوون

ریهانااادهبووکاااهئاشاااێرابباااهی.رهتبریااااردهالمسیاساااهئێاااوهکردووتاناااه،باااهکانتاناااه،هاوکاره
.ستیسیاسییبووهبهتهمهوجینایهپ ندارۆژانبهئه

ساااتیدازانباااوویدهئهساااواادکێسااا ێر.دیلاااهپااارسوجهکاااهتێارانساااتیجینایاااهاودهباااێ  یهبن
''کێسااااا ێریباااااه.ڕانااااادبوویودنهرباااااازکردنوهوخهدهلێێهلیناااااهباااااهراکاااااردنلاااااه.رووکاااااراوه

مویپاااهلیخپشااا گاااوێخساااتبوو،دهوهپێشااانیاریچاااوونیباااهلێێهلیناااه.نااااودۆرکردبوو''گالاااهکه
باااه(ییاکییحاااه)زادهنساااهبااادول حهالعهکاااوماااهسااااردواتاااروهده.کردباااوونرایڤییاااهسااا لاااهده

شااااێرلااااهبه.بااااوویبهکردوپاکانااااهبااااهوهکروزا(سااااورفااااازرره)یکااااهیهحیزبول ییهاوکاااااره
بااااهکااااارپرپاااارپنهااااوبێردابااااوونپێیوهنکااااوردهیکااااهلااااهالیااااهکااااهندهروهکانیپهیااااهزانیاریی

النماااهلاااهالیاااهکاااهباااهکاااارپلیگوتباااوویبنباااێ شیاناااهوزانیارییلهیششاااێێبه.بااااسکردباااو
.زویرکراونداتهیکهوهزادهولهپێداچوونهنسهبدول یحهعه

کاااااااااهلاااااااااهیهئین  یزییقاااااااااهیده٨١٠یڕهالپاااااااااه٨٢و٨١کانیتاااااااااهخهبااااااااادول العهماااااااااه
''.ندووهرکرسانسیداکهوهپێداچوونه
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passdaran  power; theYou have to know the revolution. They act under the reality of 
are the power. 

ن،پاسااااادارانکاااااهداکاااااردهالتساااااهیدهوه ۆرکاردانااااهوانلهئاااااه.تااااهناچااااااریشااااهرشبناسااااای
.اڵتنسهده

.قاساااام ووگااااهڕدراون.ردسااااهیبنبااااێ  لهوتانااااهویئااااهمااااهرجهزادهتهیحساااانوهپێداچوونااااهله
:کهیهقهئین  یزییدهی٨١١یرهودووهێ یالپه٨١٠یرههێ یالپهبروانهئاخرسه

Ghassemlou was a man of an entirely different stature and standing from Jalal 
nd honest man. He was an He was a good aalabani. He had this as an image: T

.important man 

دازادهیحسااااانکهتێراوهقهساااااهوهڵپێداچووناااااهگاااااهشلهیاااااهئین  یزییودووهێ اااااهماناااااایئاااااه
:یهمجهرهبهکهبهکوردییرگێردراوهوه!وهبخوۆنه

''.بانییباااووتالاااهالرواویجیااااوازلاااهجاااهنپرساااتیژیباااهتاااهکیخااااوهیهتییساااایهقاسااام ووکه''
.گرین بوووئه.مرپڤێێیباشودروستێاربوو:وتهبووكیئهیهنیوۆنهوخاوهئه

الرتالبااااانیقاساااام وووجااااه'':رهێناااااوهونووساااایویهدهوشااااێ هیبااااهکااااهرگێردراوهزادهوهحساااان
:دیاااتندادهکلاااهخاااهییاااهکوۆنهیوهوشاااتانهقاسااام ووئاااه.واوجیااااوازباااوونتیتاااهساااایهدووکه

''.رزبووبهندوپایهتمهرافهپیاوۆێیباشوشه''

یلاااهزمااااانساااانانهوپهئاااه(ییاکییحاااه)زادهنسااااهبااادول حهالعهماااه!یباااادهرن یماناکاااهساااه
.زویرکراوه ۆرداکێشراوهتهتیلهیکهخهوهئه.قاسم وونووسیوه.وهبهدقاسم ووه.د

 بنی دروتێرپرید.قاسم وو

حماااانیرگیرهریخولیااااوماااهرنووساااهگاااهرکهماریپێشاااتریئێااارانلاااهوتاااووۆژله ااادرساااهبنی
وتاقمااااهبااااهرئااااهگااااهیربااااووکااااهقاساااام وولهسااااهپێ '':کااااوردخولیااااایکوردسااااتانداگوتبووی

گااااوت کااااهپێی[سااااوزانه]المسااااوزانبااااه.تبااااوونوانااااهبااااهقیمااااهئه.ن ااااهوتااااوۆژیکردبااااوورههفه
.ویس کیدهیهکردورۆ هچارهقاسم ووماندووببوو،بهیهداوایوتووۆژیده

روپ ناااااادارۆژوروپێشاااااانیاردهبانییرۆێخااااااهتالااااااه.یااااااهیسااااااوزانهراساااااا نییااااااهووتهئااااااه
وها ااااهشااااهدواتااااربااااهبهوبهئه.بووهکااااهناووتووۆژهبااااهبااااهکااااهتایکارهرهراپهرتنووساااایسااااه

.رچاوخرۆتهبهده
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:ساااوزانهگاااوتی.کردوهلاااهمنااایپرسااایارناااهکاناااههییئێرانییساااورلاااهباااارهلاااێ پرسااایباااهره
تتاوانبااااریاناااهخهرشاااتێێیدرکانااادباباااهگاااهئه. ۆرگوشااااردابووردووالوهلاااهساااورلاااههاااهره
رمانیهکاااهرفسااان انیفاااهیااادانیوهگوماااان لاااه'':ااااهدادهکانییوتاااهساااوزانهلاااهدرۆاااژه.کاااراده

شلاااهیاااهتخانهزارهووهیرۆێخساااتبوو،ئاااهمووکارکاااهوهباااووکاااههاااهرهتااایدهزارهوهوهئاااه.داباااوو
.دابووستیرفسن انی ۆرده

:یهرن راکێشههندخاایسهرکارپربهباشیرای واستبنچهگه دردائهیبنیووتانهله

بیاااار،پێویسااااتهوه''ن انااااهرههفهبه''ورئااااهگااااهقاساااام ووبااااهوتااااوۆژله.بوونیدرئامااااادهمااااهله-١
یوهبناخاااهوهرپککهماااارییئاااهلاااهکااااتیساااهوهکاااهرپککهمااااریپێشاااوویئێااارانبێنیناااهساااه

.ستیانپێێردکانیشدهووتوۆژهدارۆژراتیئێرانواهدهیحدکاووتووۆژ

ریفتااههاتااهدهرکاتهدههااه.بانییبااوواتالااهینوتااووۆژتااهبااهلااهپهبااهشااهقوبااهنیزپریااهال-٨
...مااااهتااااارانیبهالممااااندهبااااه.وتینکااااه اااادارۆاااارنهقاساااام وومناااایبااااردهبه.د:ی ااااوتعاااادکاده
.قاسم و.دنهبووبانییتالهتائاخرتاوهرهسهلهوتووۆژهریپێشنیارده

.رئێراندابووگه هوتووۆژیندییحدکابریارییناوهکومیته -٠

رپکریساااهنوۆناااه''وهباااهنااااوییاااهییبانتالاااهالرجاااهنلاااهالیاااه''ن اناااهرههباااهفه''وئاااه -١
.قاساااام ووناسااااێندرابون.بااااهدرینیزاماااایجمکااااورییئیساااا مییونوۆنااااه(رفساااان انی)کهمااااار

ناااادامیئه،تێرپریساااا ''ن انااااهرههفههباااا''وئااااهرپکیسااااهبااااووبزانااااهقاساااام وولااااهکااااوێده.د
بیکتااااهناااادیمهناوهرمهیاخسااااه).بااااوورمهیاخسااااهجێهئیتتی عاااااتیساااانایپاساااادارانونیشااااته

.(بوودکاحریسیاسییفتهندکی همیترییدهلهچهبانییسیاسییینروشوۆنی ینیتاله

کوردیرگیقاسااام وویێبااایخولیااااوماااهریکترنووساااهگاااهدرلاااهوتووۆژۆێاااداکاااهلهساااهنیبه -٥ 
ساااورپاااێشقاسااام وووکوشاااتنیفاااازرره.ولاااهپ نااایتێاااڕپریدئاااه:یانااادووهکاااهکاااردووهرای ه

 .ببوووهکهبێرێئاگادارئه

کهتبهتێڕپرهبارهکانداسهنێوپاسدارهوهئێمهئاگادارکراینکهلهئێرانهله'':اهبنی درده
ریرماندهفه)؟محسنر ائی''سوڵبهچیره''کێرپرسیبووییه.کهبێرێباسکرابوووهرلهبه

رانید به)ڵئهپهزیسیهنگههوله[دووروو]واته''منافق''سوڵالمیدابهوهکهرهوه(سنایپاسداران
.بووه[شیدیێهسانکه]زیرییستیمنومونتهبهن انیکاریکردووهکهمهفسهد یره(سیاسیی

 .٨٠١یڕهالپه

یکهلهیهوشێوهیهبهکوردییبهدۆڕهئین  یزییندچهویئهوهداماناکردنهشهوبهکهتاییئهله
.رن یراکێشامبیندرێسهدادهکهیکتێبهوهپێداچوونه
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the hall at the Kurdish Institute where the vigil  preparedcapital, Fatosh  FrenchIn the   
held. was to be 

یکاااههاو ینه]نساااه،فااااتهشرهختیفهلاااهپێتاااه:یاااهوهباااهکاااوردییئهناااددۆااارهوچهماناااایئاااه
هلاااهبااادول زپرینااااخهشویساااتبووالعهکاااهماااهن یکاااوردناوودهی ماااازگاااونێی،فی مساااازیباااه

 ه[.لیکااااردوونروپێێااااهشوی مااااازکراوهیاااااقرتاناااادوونییااااانتێێااااهکباساااایفاااااتورجێیااااههه
لاااه]''دپعااااخاااوانیی''سااامیورهوهرێکردبووباااهئاااهنساااتیتهیکاااوردیئاماااادهیئهکاااهااهفااااتوشه

.رۆوهبچهبه[داسیحئایینیعیسامه

،نساااهرهختیفهپێتاااهلاااه'':نووساااراوهیهمشاااێوهودۆاااڕهباااهدائاااهزادهیحسااانکاااهوهپێداچوونهلاااه
وسااامیئاااهیرۆورهوهکردباااوو،باااهئاااهنساااتیتهویکاااوردیئاماااادهیئهکاااههااهFatosh فااااتووش

.تێداب یرێیوهپیرپزهشه

وهوشاااهئاااه.مبارنیماااردووخاااهمالاااهدابنهوهوشاااهلاااه.وۆێیشاااوومهناااهپیااارپززاشاااهویعاااهشاااه
کاااهرانرساااوااێهوسهالیکاااوردوماااهمردووشاااهروئاخونااادیشااایعهروورپ هباااهساااوالێهیاااانئاااه
 .پیرپزه''وێکهس دهکیاندهیهرهپهڕۆنووهلهزگێرده

تیفاااهموخهسااامیدپعاخوۆندناااهباااهماااردوو،خاااهوره،رێونخونیباااهماناااایشاااه vigil یوشاااه
 .ی رتووهسنهیهقاموووشهمانایپیرپزبهئه.دانیئازیزهس دهله

کاااهباااهماناااای  Silencer یبدال اااهوشاااهالعهماااه.٨٠٢وهلاااهپێداچووناااه)٨١٠یرهالپاااه
 .نووسیوهن یبێدهن برهبهگول هده

ی''کن ااااداخصه''ن بااااڕهوبااااهفارساااایییهدهوشااااهومانااااایئااااه.یااااهن وجااااودینییبێاااادهگول ااااه
.گوترێپێده

یبهکوردییکهرگێڕدراوهوه٨١٠وئین  یزیی٨١٢یرهاڵپه

AbdulRahmanGhassemlou‘smurderwastheculminationofalonghuntforKurdish
leader by Islamic Republic. 

مێژباااووهااااتنیراوهدووناااانێێیدوورودرۆاااژباااووکاااهزپرلاااهکهتاااایی،کاااو رانیدوکتاااورقاسااام وو
 .خرابورێوهبهکوشتنیوی

رگێااااااااااردراوییوهوهلااااااااااهپێداچوونااااااااااه(ییاکییحااااااااااه)زادهنسااااااااااهباااااااااادول حهالعهمااااااااااه 
ردشاااهزهوبهرگیقاسااام وویکاااورددائاااهکتێبااایخولیااااوماااه٨١٠یڕهیالپاااهکاااهیهکوردییقهده
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نکهماااااااریالیااااااهله''(یداکێشااااااراوهواتااااااهکااااااه ۆرهتیلهرچاوهوخااااااهبااااااهیکااااااهلهکااااااراوه
.. سانسهریکردووه by Islamic Republic  '')وهیهییئیس م

کانیباااهجهشاااهشاااهبااادول ورهالعهلوۆساااتیماااهرههساااهاڵمپێویساااتهباااهزانیاااارییزیااااترلهباااه
کییهکانیلااااهمێاااادیایکااااوردییلااااهباشااااوریکوردسااااتاننووسااااراوهناااادهقاساااام وووپروپاگه.د

 یبااادولرعهگاااهردیداێااارلهده''ردۆڕییادگااااوساااه ۆرنااااویبااادول لاااهالعههاوکاااارۆێیماااه
باااا ودا www.kurdistannet.orgلااااهسااااایتی٠٠/١٠/٨٠٠١دگااااارکااااهلااااهیا...زادهنسااااهحه

واویبااااهناااادییتااااهیااااهپااااارۆزراوهوپێوهوهملێێهلینهنیئااااهیلااااهالیخاااااوهکااااهقهدهکرابااااهوهو
خ قیاتوئاخونااادناساااییزویروئاااهحماااانیکاااوردوتاااهرهرگییکتێبااایخولیااااوماااهوهپێداچووناااه

ساااواتاااهوههوبابهئاااهکاااانیرووداوهخاااهیشااااهیدیزینااادوویرنووساااهیاااهووهههیهکهرهنووساااه
بێاااهباااهیاااانکرته8ولینێاااهبرواناااهئااه.ررچاویخوۆناااهخرۆتااهباااهبااادول باااووهبالعهوتیماااهکااه
 !داب رهCtrlوئێرهوئێره

After the strategy faild to kill him in the mountains, it was sevral years befor the Iranians 
prepared another trap. 

قااااااایده.کانسانساااااااهرکاااااااراوهیاااااااهدانااااااااویئێرانییشیاااااااهوهرگێاااااااڕانوپێداچوونهووهلاااااااه
لااااه[قاساااام وو.د]هکوشااااتنییسااااتراتێژیر یاااا بااااوهپاااااشئااااه'':یااااهمجهرهبااااهکااااهرگێردراوهوه

یباااهدیێاااهتاتوانیاااانداوۆێینااادساااااێێیخایانااادهاااهیشااا ،چهگههااای کاااوێنهچیاکاناااداباااه
::کانبریتینلهرچاوهسه.وهدابنێنه

٨پاراگرافی٨١٢یرهالپه)داگهردراوهزادهیحسنکهوهشلهپێداچوونهودۆڕهئه   

In the summer of 1986 , JalalTalabanipassedbyGhassemlou’sdaftarinIraqi
Kurdistan. 

ریفتهبهنزۆرده١٩٢١بانییلههاوینیالرتالهجه:یهوهوهبهکوردییئهرهیسهودۆرهمانایئه
 دوکتورقاسم وودارابرد

:البردووهونووسیویهلهبانییتالهالرڕیوهوناویجهگهمجهرهیبهودۆرهزادهئهحسن  

'' ریسیاسییقاسم وولهکوردستانیعێراقدارابردمفتهبهنزیرده١٩٢١هاوینیسالی .'' 

 

                                                           
8
 -

http://kurdistannet.org/arshif/biz/2006/10-2006/10-2006.htm 

 

http://www.kurdistannet.orgدا/
http://www.kurdistannet.orgدا/
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2bmxCTFMwZ0s3UWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2bmxCTFMwZ0s3UWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bydht7UU19z2c1lwOGpCZjJXNWc/view?usp=sharing
http://kurdistannet.org/arshif/biz/2006/10-2006/10-2006.htm
http://kurdistannet.org/arshif/biz/2006/10-2006/10-2006.htm
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----------------------- 

 ڕاپهرتهکانیپهلیخر.٨١٠و٨١١بهرامبهربه٨٠٢لهدهقهکوردیییهکه

یوههئاشاااێراکردنااایدرپی اااحرارودیلاااهگێراناااهتبااابارهتاااهساااهوساااهخهئاااه٨١١یرهپاااهال
.اونسانسهریکروهزادهنسهبدول حهالعهمهنلهالیهیهکهکهکردنهقهروداویته

 An other telling feature is the use of silencers, which assures short- range shooting 
precision. The positions of the projectiles show clearly that they were not fired from the 
area close to the door  

کااااانلااااهن برهده.کانااااهن برههدهرگاااارتنلااااناااادییکااااهاااااروهتمهکیدیێااااه،تایبهیااااهوهگێرانه
.قێندرابوونوهنهتهرگاکهدهنکهلهنزیردهدهروونیینیشانیکردندابهقهته

بااااااسلاااااه.شپااااااراگرافیشاااااه٨٠٢کاااااهویهقاااااهئین  یزییپااااااراگرافیپێااااان ده٨١١یرهالپاااااه
باادول العهکییکااهمااهکاایوۆ ااهیااهگول ه.وتبووپی ااحرارودیکااهباسااێیچااهکااهکااهوهیهگول ه
واشااااهوهوبااااهچهتااااهوتووهقهزتوویهاێااااهتێێیکااااهبااااهیههرفااااهردههااااه(ییاکییحااااه)زادهنسااااهحه

و٨١١یڕهلاااااهالپاااااه.زویریکاااااردووهکاااااردنباااااه اااااحرارودیتاااااهتوپاکاناااااهکردنااااایواقعییاااااه
:هنووسراوداپاراگرافیپێن 

. It penetrated his left arm, traveled through y one bulletSahrarudi was wounded by onl
right side of his back, up his neck into his mouth, and then was lost.Sahrarudi  eth

extended his left arm.His position in  offered his left side to the gunman and probably
 scence cannot be  reconstructed. ethe crim 

موووهااااهی ااااحرارودییوهدرپخسااااتنهیبها ااااهوهبهئااااه.یااااهریپزیشااااێییقانوونییزهوهنااااهئااااه 
،باااهشااادارباااوونقاسااام وودابه.دووتااای لاااهتێااارپریدکاااهلمێنندابیساااهولیانیاااهکاااههاااهوانهئه
ن رانیکاااوردییالیاااهنااادهیپروپاگهوهتێردناااهرهیا اااهبه.نوهپاکاناااهباااه اااحرارودیبێاااهئاااه
هکاااهرانکهواشاااهیچهنااادهیانااادنیپااارپپاگهتاڵراگهباااه.یهرباااهر یمااایکهمااااریئیسااا مییساااه

یوههادپزرانااااهروههااااه.قاساااام ووبرینااااداربااااووه.یدئێااااددیعایانکاااارد ااااحرارودیبااااهگول ااااه
یکااااهکااااارپرنووساااایویهوهئاااه.ساااانایپاساااادارانهێێیئیتتی عااااتیسااااتیبزرکااااراویهاودهئالقاااه

ورگیراووهارکااااانیکااااهن بڕهکانودهکااااهکااااهوچهرشااااوۆنیتێرپرهسااااهراپااااهرتیدووپهلیسااااهله
قاساااااام وو.یانلااااااهدقااااااهتێارانێرکااااااهتهیجینایااااااهکانو مااااااارهقاناااااادنیگوول ااااااهشااااااوۆنیته

باااهزادهنساااهبااادول حهالعهوهکاااهماااهرهساااهینااادهێ اااهوچهلاااه....کردباااووبدال اااهقاااادرییعه
.کبه حرارودیبێایهداوهپاکانهوایوهههتهداچووهیکهیهکوردیی
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شاااایکانبااااهبهقێناااادراوهتهیگول ااااه مااااارهچااااهنێتییبرینااااداربااااوونی ااااحرارودییشاااارپڤه
یوپرسااایارهدائاااهکیاااهلاااهنامهخااااتوکاااارپرپااارپنهاااهبێریش.گریناااادهکاااهههوهدادیااایلێێهلینه

ینااااهکهبخهلهساااهتیمهکااااهواقعییاااهوهمیلێێهلینههاااهشااایدهیااانلااااهبهدهوڵدههاااه.کردباااوو
.رۆزیکوردرانیبهریخاتوکارپرپرپنه بێروخوۆنهزهرنهبه

کبریناااداریاااهتاقاااهگول اااه اااحرارودیباااه:باااهیهمشاااێوهبااایباااهکاااهدهیهرگێاااردراوهکوردییوه
و وورتاااارهوتبووباااهرکاااهدهپیکاااونکردباااوو،لاااهالیراساااتیوهیاااهباساااێیچاااهوگول هئاااه.بباااوو

وهرنتیمێێااااایلێێهلاااااهالیاااااهمان ێاااااردواتااااارله.]وێبزربباااااوواێشااااااباااااووولاااااهنااااااوزاریهه
نیشاااتیحرارودیته ااا.[رنووساااه~دادپزیباااهوهکاااهیانلاااهنااااوگولااادانێێینااااوئهدهکهقورقوشااامه

رساااهولهیئااهجێ ااه.پیبااهالیدرۆاااژکردبااهن اااهباسااێیچااهکااردرهکااهکدارهپیروولااهچهچااه
 .کیهروهسهتهخراوهکهنهتهشانهیجینایه

'':یبه حرارودیکردووهوگوتوویهکدۆڕپاکانهتوناکردنییهزادهبهنسهبدول حهالعهمه 
دایوهپیکونکردبوو،بهپشتهکهباسێیچهگول ه.وتبووکیوێکهیهنیاگول هیتهحراروودسه
یکهلهوۆرابهکوێچووهکهلهکهشزانراوهلهنه.ریبوورپهلهزاریده.وتبووم یکهاێشابوووههه
تاهه.هالیوێراگرتبهپیبن هباسێیچهربووهورهکهقهروویکابرایتهحرارودیرووبهیسهپهچه

.کهلهکوێبووهتهپێێردنیجینایهس تایدهرهسهوهکهلهتهبووهوهرووننهئێستائه  

البردووهوهکهتهیکهنووسیویه حرارودیلهشوۆنیجینایهودۆرهبهزادهنسهحهبیننکودهوه .    

یقرتاندووهکرته١تیپاراگرافیداچوارخه٨١١یرهلهالپه(ییاکییحه)هاروهههبدول العهمه 
هاکرتهبێهبهئێرهوکهنترپرداب رهروههه!وکهنترپرداگرهبهئێرهبێه ! 

.داکردوویهکهیهلهکوردیی(ییاکییحه)زادهنسهبدول حهالعهیهکهمهزویرهتهوشئهوهئه . 

Another telling feature is the use of seilencers, which assures only short _ range 
shooting precision. The position of the projectiles show clearly that  they were not fired 

from the  area close to the door. 

لمێنهکهسهدهوهدائهکهلهکارپێێردنییهوهئه(کن داخصه)ن برزگایدهکیدهیهندییتمهتایبه 
ایکراوهبهروونیپێماندهوۆوهلهکهقهیکهتهوالیهشوۆنیئه.قێندراوهکهتهوچهوهئهلهنزیێه
قێندرابوون،تهوهنهرگاکهکانلهنزیردهکهگوول ه

وهکهبتوانههننههێشتووه)زادهنسهحهبدول العهبهمهانتێێیرفهیههی دهل هودووبهئه
واجوادی حرارودیپاکانهبه حرارودیواجوادیبێاوشروگومانبخولقێنهوبڵی

 .بووهنهردابدول قادرییئازهقاسم وووعه.ستیانلهتێرپریدوخهدهراسته
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ساااورئاگااااداریبنباااێ  یکردباااهیاااهکاااهنێشاااانبااادافاااازررهسااا دانیدهکلاااهیاااههاااێ زانیاریی
.بهشدارنهدابهیهوهوکهبوونهله

یهێ ااایدواتاااردوایوشاااه.کردووبااارایفاااازر،باااوونناااهیاااهگاااهکانلهپهلیساااه٠پااااراگرافی -٨
.قرتاوه''یکهوواته نهئه''کاتێر

زارشاای ین ییبااهن اهااهپااهدووهکااهفااازرمااالێێیمی یااهنوچوارسااهلی اایئااهبنبااێ  بااهده -٠
دایباااهیکاااراوهپێاااینااادهوهوهئهورووهیانااادبوولاااهکاااانپێ هفریوبردنیکوردهشااادارییلاااهباااهبه
:بهوۆنه.داوهفووییدیێهندهوهشئهزادها وتووهوحسنهه

Benbella ,  Rasul  was a pure being, who had the quality of reflection. 

 .ستیارنبووکهههسانهوکهولهسوروجودۆێیپاکره:بنبێ 

''سااااورره:لااااهزمااااانیبنبااااێ  وهنووساااایویه(ییاکییحااااه)زادهنسااااهباااادول حهالعهالممااااهبااااه
 .ک اردوورنواربووفڕوفێ ویهک ارپاکوبهکییهکابرایه

کاااه''.کااارددهلاااهفاااازرن چااااویرهاااهارباااهفهک کییاااهکدپساااتێروکابرایاااهوه:درنیساااهباااه
ناسااایوکپیااااوۆێیقاااورسوقاااای ودلنااااکدهساااولیوهره.درباااوونیساااهراوۆژکاااارینزیێااایباااه

.یکهببووبهقوربانییداناکییه

سااااتووهولبهوهههدرهنیسااااهشاااایبااااهزمااااانیبااااهندهوهیکااااهبنبااااێ  درپیکااااردووهئهناااادهوهئه
.. .رداناوهستهلهسهیبههێندهبدووالدهعهالمه

.درنیسهوبووهلهالیبهریئهسورنوۆنهفازرره:بانییگوتوویهالرتالهجه

زمونیخاااهیلاااهجاساااوسباااوونیموانیباشاااترناسااایبوووئاااههاااهالمئاااازادمێاااردیشاااارلهتهلهباااه
.یبردبووکهوکوشتارگهرهبهیاندبوکهقاسم ووراگه.کاتێربهدوکابرایهئه

:بویدانووسی٨٠٨یرهالپه٢کارپرلهپاراگرافی

But in certain way his name is associated with the shadow of treason and the 
crime. 

.تبووتوجینیاهیانهتارماییخهلییتێێهکهتیناوهکیتایبهیهالمبهشێوهبه

''تییانااااهخه''یواتااااهوشااااه treason  یوشااااه(ییاکییحااااه)زادهنسااااهباااادول حهعهالمااااه 
.قرتاندووه
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سااااولهکااااهلااااهباساااایفااااازرره٠وهێ اااای٠پاااااراگرافیکااااهیهقااااهئین  یزییده٨٠٠یڕهالپااااه
 .الوهقرتێندراوهنمهالیهلهودۆرهوهئهیهییبانولیتالهقه

He was thrown out of student organization.  

.رنرابوودهیخوۆندکارانوهلهرۆێخراوه(فازر)وئه

تیداوهواقعییاااهوایداهاااهیکاااارپروکتێباااهیئاااهوهزادهلاااهپێداچووناااهنساااهبااادول حهالعهماااه 
ودراویئااااهرگێااااریوهرچاوهسااااه٠٠٨بروانااااه.وهتێارانبشااااارۆتهوریجینایااااهکااااهودهتهجینایه

باااااهرویساااااتبێتیئاماااااا هگاااااهئه.داسانساااااهریکاااااردوونیکاااااهوهکتێباااااهکاااااهلاااااهپێداچوونه
یبێااااکاااهباااه ماااارهکاااهوهئیشاااارهزویریکاااردووهوباااهئاااهراوۆزداتاااهکبێاااالاااهپاااهیهرچاوهساااه
واناااااهئهمووهاااااهیرترلاااااهساااااه .تییگهریاااااوهونووسااااایویهکاااااهواوهناتهرحهئاخرداشاااااهلاااااه

سااااانێرسیااااانکهکردنلااااهکااااهبااااهدیصااااا باااادول العهلێێااااهکااااهمااااهت هکردنیبابهموتوربااااه
بااااهنموونااااه.دابوونسااااتانیتێرپریسااااتانتیکهماااااریئیساااا مییوهاودهخزمااااهکااااهلهکردووناااای
  .کهرهراوۆزیالپههولینێهوپهبروانهئه

الرجااااه'':دانووساااایویهکااااهیهکوردییقهلااااهده٨اراگرافیپاااا٨٠٨یرهبدال ااااهلااااهالپااااهالعهمااااه
کانیاااااهرئێرانیگاااااهوریوتاااااوۆژیقاسااااام وولهمیندهیخاااااهیباااااهدووهاااااهکاااااهبانییمالهتالاااااه

 . رخانکردبووته

ساااایونێهئادرهوبااااهشااااوۆنهرکردووهفێڵاااایلااااهخوۆنااااه.یااااهراساااا نیالنووساااایویهیمااااهوهئااااه
: ٨٠١یرەهالپه:تهئاوانووسراوهوبابهدائهکهیهقهئین  یزییدهله.یداوهلههه

foroneofthesecondofroundsofGhassemlou’s Rassul’shouseTalabani had used 
first negotiation with the Iranian. 

نیمااێااارکاااهتاااهخااااوهنکردووهبانییلاااهڤییاااهالرتالاااهجاااه،زادهحسااانبااادول العهماااهدالێاااره 
.یگهریوهکهتهبابهواویته،کوشهناوبراوبهیه.یلێێرابووکههوتووۆژ

وریقهناااااخیدهمینلااااهدووهااااهسااااوردایرهکااااهمالهبانییلااااهالرتالااااهجااااه:کااااارپرنووساااایویه
یکاااااهمااهیالوشاااااهماااااهالمباااااه.رگرتباااااوولێیوهکانکاااااهیاااااهڵئێرانییگاااااهمیوتاااااووۆژلهکاااااهیه
.داقرتاندووهکهیهکوردییقهلهدهسولیره

وه،یدادۆدابخوۆنهیهله مارهوهولێێهلینهیئهدرۆژه 

 ٨٠١٥ئهکتهبری١٨
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