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کاااارپرپاااارپنهااااهبێررپ نامهنووسااااێێیوۆنهزپئێ یییااااهوکتێبێێااایبااااهناااااویخولیاااااومااااهرگی
ئاااهو
رهحماااانیکاااوردلاااه٨٠٠٢باااهزماااانیسااانانیهلیینووسااایوهولاااهکاراکااااسچااااپیکاااردووه .

رگێڕاوهتااااااهسااااااهرزمااااااانیئین یزیاااااایولااااااه


یوه
رهسااااااااێردواترخااااااهیئااااااهوکتێبااااااه
نووسااااااه 
ئهمریێاچاپکراوه.
21/09/90له 
میکومیتاااهی

نمامهساااتافتاااااکاویاااان،ئهنااادا

لهالیاااه
یشاااتووهتهکوردساااتان ،

ئاااهوکتێباااهکاااه 
گه
کهی
یه 
کیی 
ناوهنااادییباااهرۆیحااادکاوهگوایاااه:لاااه''''٨٠٠٩کاااراوهباااهکاااوردیی.باااهگاااوۆرهیپێشاااه 
 
نزاده''حاااهیاکیی''،باااهئاااهوهئاااهافوبێااایزماااانیئین یزیااای
العهبااادول حهساااه 

ئهوکتێباااهماااه

پێیداچووهتاااهوه.ماااهال

رگێااڕدراوهیکاویاااانوباااهناااو

زانێبااهخاااهیکاااردووهبااهئێااادیتهریئاااه 
ووه
زویرهکانی

وهیااااهدابااااههااااهزارانتااااهزویریتییااااداکااااردووه.تااااه
پێداچوونه 

عهباااادول لااااهوبااااهناو''

وهدهسااااتیپێێااااردووهو

ییهکااااهمیئااااهوکتێبااااه

وهیااااهدالااااهوشااااه
وپێداچوونه 

عهباااادول لااااه
مااااهال 
یکتێبهکاااااه،بێ

تااااااخرالپاااااه 
ره

چهنااااادبکشاااااێرکاااااهباسااااا تێااااارپرید.قاسااااام وو،نااااااوی
له 
اااااه 

کوردهکااااااانیتێرپریسااااااتانیانتێاااااادانااااااهبووهتااااااهزویری


ران،هاوکاره
تێرپریسااااااتهکان،بریااااااارده
رگیرهحماااااانیکاااااوردخولیاااااای


لیااااااوماااااه
قینهیکتێبااااای''خو
ته 
کاااااردووه.برواناااااهنااااااویراسااااا 
یهکااااهی
زویریی 

دهسااااتیچااااهپ)وناااااوهته
یهکااااهدا( 
رگیدهقااااهئین یزیی 

کوردسااااتان''لااااهسااااه 
ربه
یدهساااااتی

یکاویانلاااااهوۆناااااه

یهکاااااه
کوردیی 

العهبااااادول باااااهده 
قه

وهکاااااهیماااااه
پێداچوونه 

لاااااه
راس ''دا.
باااااهالم
لاااااهئاااااهمریێاچااااااپکاااااراوه .

دهقااااایئین یزیااااایکتێبهکاااااهلاااااه٠٠دۆساااااامبری٨٠٠٩
 
تاااهباااهرچاو،باااه


وهخراونه
یهکاااهلاااهخو 
اره


مدووکڵیشاااه

یئاااه

گوۆره
عاااهبااادول یحاااهیاکیی 
باااه

زویرکراوهیلاااههاااهولێرچااااپکاااردووه!

کوردیییاااهتاااه

ده 
قه
جاااارییهکاااهملاااه وئیاااهی٨٠٠٩ئاااهو 
العهبااادول 

زویرکراوهکاااهیماااه

یهکاااهکتێباااه 
ته
واتاااهپێااان مانااا زوتااارلاااهچااااپیدهقاااهئین یزیی 
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رگیکتێبهکاااااه

خوۆندراوهتاااااهوه.باااااسکااااردنلااااهتاااااهزویریپشاااا بااااه

لااااهباشااااوریکوردسااااتان
رفهتێێیدیێه!
گرینبهده 

هه 
لده








ساااانانیهلیکتێبهکااااه

وتیدهقاااای


بروانااااهرۆێااااه
ودهقاااایئین یزیاااایکتێباااایخولیاااااو
لااااه ٨٠٠٢
رگیرهحماااااانیکاااااوردخولیاااااایکوردساااااتان

ماااااه
21/09/90بووه.
کوردیییاااااه

ده 
قه
العهبااااادول رای هیانااااادووهرۆێاااااهوتیچااااااپییهکاااااهمی 

باااااهوجاااااهرهکاااااهماااااه
وسهساااااربااااهرلااااهدهقااااه

که
یه 
زویرکراوهکااااهیخااااهیدووساااااربااااهرلااااهدهقااااهساااانانیهلیی 


ته
ههولێربووه!
کهله 

ئین یزیی 
یه
کهیکارپرپرپنههبێر
کتێبه 

تهزویرکراوی
ناوی 
خولیاااااااومااااااهرگیقاساااااام وویکااااااوردان''لااااااه

تااااااهزویرکراوی''

ئااااااهوکتێبااااااه،بااااااهناااااااوی

-١
کتێبخانااااهکانلااااه وئیااااهی٨٠٠٩تاااااپهکااااراوه،واتااااهپێاااان ماناااا 

رایااااهتیگشااااتیی

ڕۆوه 
به
به 

کااهمیچاااپی
یه 
رۆێااهوتی 

رلااهوهکااهبااهزمااانیئین یزیاایچاااپکرابااهکااراوهبااهکااوردیی!
به 

لهئهمریێادۆسامبری٨٠٠٩بووه.

کهی
یه 
دهقهئین یزیی 

رگیرهحماااااانیکاااااوردخولیاااااای

یهکاااااهدا:خولیااااااوماااااه
یکتێبهکاااااهلاااااهدهقاااااهئین یزیی 

-٨نااااااو
کوردسااااتانبااااووه.ئێاااادیتهرناااااویکتێبهکااااهیجارۆاااارکااااردووهبااااهقاساااام وویکااااردوجااااارۆێی
دیێاااهکردوویاااهباااه''قاسااام وویکاااوردان''وگواوشاااهکانی''خولیاااایکوردساااتان''یقرتانااادوونولاااه
کتێبهکااااهبااااه''خولیاااااومااااهرگی''قاساااام وویکااااوردنووسااااراوهو

یکتێبهکااااهدا 
ناوی

ئاااااخرالپااااه 
ره
زویریییاااااهسااااااای''1992لاااااه''کوردساااااتان''


قاااااهته
ئاااااه 
وده
کاااااهی 


چااااااپکردنه
رۆێاااااهوتی

یهندراوه.
راگه 

اڵحییهتیئێااادیتهرییناااهبه

''ئێااادیتهریتاااهزویریی''عیناااوانیاااانساااهرناوهباااهکهساااێرکاااهساااه
پێیاااااهکاااااه

هو
واریسیاساااااییکاااااوردبااااا 


خوۆناااااده

الینه
وکارهههاقوتانااااادبه .
ماااااه

وخاااااهی 
لاااااه
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دهتاااوانیببێتاااهئێااادیتهریکتێب اااهلهکاااهباااهزماااانیچینیااای،روسااایی،
هیانااادووهلهماااهوال 
رای 
رهنسیی،سنانیهلیی،ئالمانیی...نووسرابن.
،فه 
ڤیتنامیی 
وهیئاااااهوکتێباااااه-١،سیاسااااایی-٨،
العهبااااادول یئێااااادیتهرباااااهپێداچووناااااه 

بهساااااتهکانیماااااه
مه 

یتێرپرهکاااااان،-٨

کردنیواقعییاااااهت


واشاااااه
وساااااهرناوانه -١:
چه

جیناااااایی-٠ماااااااییباااااووه .
ئاااااه
سااهدان
ریرۆبااهرانیکااوردلااهئالمااانوبااڕلینوتێاارپری 

تێرپریسااتهکانیکااو ه

پاکانااهکااردنبااه
وهرگریااااایوهاوکاااااارییکردنااااای
جیره 

ئهنااااادامیحااااادکالاااااهباشاااااورورپ هاااااهالتیکوردساااااتان-٠

تێرپریساااتهکانیساااهرباااهزانیااااریی

یناااروئیتتی عااااتیسااانایپاسااادارانباااهپاراساااتنیخاااهی

لهخهدهگرن.

لهتێرپر
دهیساااهلمێننکاااهماااهالباااهپی نااایخاااهی
یدا 
ه
وهکااا 
العهبااادول لاااهپێداچووناااه 

زویرهکانیماااه

تاااه
بانییودهسیسااااهیمحماااادجعصاااار  ااااحرارودی،تاوانباااااربااااهکوشااااتنی

ونهخشااااهرۆ ااااایتالااااه

فێهندییلااااه
ره 
شااااه 

د.قاساااام ووعهباااادول قااااادرییئااااازهرسااااهماناااا ودهرپ دوایتێاااارپرید.
باااارلین( ١٢وئیااااهی)١٩٩٠حاااادکایلااااهقهندی ااااهوهبااااهقژلاااایپهنابااااهرییتالااااهبانییلااااهکهیااااه
دهزگااااایئیتتی عاااااتییساااانایپاساااادارانبااااه
راداوهوبااااووهبااااههاوکاااااریزانیاااااریییناااارو 
رهکییئیتتی عاااااتیساااانای
رپکیدهفتااااهریسااااه 

رپهرشااااتییمحماااادجعصااااری ااااحرارودی ،سااااه
سه 

مهرگوناااادۆێیچااااهاێراویسهرساااانوریرپ هااااهالتوباشااااوری
مهر.1یاخسااااه 
پاساااادارانلااااهیاخسااااه 
مالهکاااهیباااوو،ئاااهوگوناااده
بانییوبنه 

کوردساااتان،ناوهنااادیدهفتاااهریینااار،وشاااوۆنی ینااایتالاااه
ورهدێ
ریسیاساااییعیزبااایدۆماااوکراتیکوردساااتانیئێااارانلاااهگاااه 

لاااه١٠-٥کی اااهمیترییده 
فتاااه
کێوهکاااانی ی اااوانوزن یااارهچیاااایداوۆنااایپنشاااتیگهجاااارو
یره 

ورهدێلاااهنێاااوانزن
گاااه 
باااوو .
نهڕێبوو.
دوایرۆێااااااااهوتنیمااااااااان یدهی١٩٢١یتالااااااااهبانییوپاساااااااادارۆێیتێرپریساااااااا ،لهمااااااااافیهزه
،تاااهنزیمیینااارکاااراباااه

شااایرازییهکانیسااانایپاسااادارانبهنااااویبااااقریلوالقدر،لاااهتااااران2

رهکیی
رپکیدهفتاااهریساااه 

بهشاااێرلاااهئیتتی عااااتیسااانایپاساااداران .3اااحرارودیباااهنااااویساااه

مهر(ناوناااادیینااااروشااااوۆنی یااااانودهفتااااهریکاااااریتالااااهبانییلااااه
ئێاااارانهێنرایااااهیاخسااااه 
ورهدێ)ولاااااهوێجێ یرکااااارا.برواناااااه
چهنااااادکی اااااهمیترییدهفتاااااهریسیاساااااییحااااادکالاااااهگاااااه 

رهی''١٠٥کتێباااایخوالنااااهوهلااااهناااااوبازنااااهدا''سااااالیچاااااپ١٩٩٩لااااهئاامااااان،نووسااااینی
الپااااه 
هکێتیینیشااااااتمانییبااااااهرلااااااه
نهوشاااااایروانمکاااااا صی،کهسااااااایهتییسیاساااااایی ماااااااره٨ییاااااا 

کهی.
نزیمه 

یناوبراوله 
وته

جیابوونه 
وه


الپهره1 ٥٠١
وهلهناوبازنهدا 

خوالنه


وهلهناوبازنهدا 3

خوالنه
-

رهکانی٥٠١و2 -٥٠١
دا،نووسینینهوشیروانمصطفی–چاپی٥١١١برلین،الپه 


وهلهناوبازنه

خوالنه
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وهیااااهدانیشااااانیداوهکااااهئااااهویش
وپێداچوونه 

زویرهکانیخااااهیلااااه

العهباااادول بااااهپێاااایتااااه

مااااه
رهوئیتتی عاااااتی
جهییبااااه 
ره 
توههشااااتاده 

ووهرچااااهرخانێێیسیاسااااییسااااه
ئااااااوگهرۆێیتونااااد 
ئااااهو
کااااهیتێاااادااپێاااارهاااااتبوو .
نزیمه 

وتالااااهبانیی 
وته

سااااناساااانایپاساااادارانو ااااحرارودی
رۆبهرایاااااهتییشهرشااااا ێر''شاااااێ یگرتباااااوو.هاوکاااااارییماااااهال
وهی'' 
رچهرخاناااااهدوایجیابووناااااه 
وه 

زارهتاااایئیتتی عاااااتیر یاااا لااااهتااااارانبااااهرادهیااااهکبااااووهکااااهعااااهلی
وه 
عهباااادول لهگااااهر 

وتاااهکانی

یاااهیلاااهقااااوداوه.برواناااه
ندیی 


وپێوه

ندییئاااه
ره 
فێه
شاااه 
ف حیاااانباااهرلاااهتێااارپرید .
تااعهبااااادولی،لاااااهئااااااخردیصاااااا لاااااه


یفاااااه

ماااااااه
وهکی ااااایبنه
هاااااانخیاااااواخی ئێریااااار ،
قهکاااهباااهزماااانیئااماااانییلاااهئااااخردیصااااعی
ده 
هوۆناااهی 
ندهکاااهیمیێوناااوسدا!دواتاااردهقااا 
روه 
په 

فێهندییلاااهدادگاااایمیێهناااهسو
ره 
روهنااادهیتێااارپرید.شاااه 
نااااوبراولاااهپه 

دراوهکاااهی

وهرگێااار-


بێهو Ctrlداب ره!
ئێره 
دهدرێ.کرتهبهئێرهو 
نیشان 

بهکوردیی
تاااااائاااااهمرپباااااههێزتااااارلاااااهراباااااردوو

یاااااهک رتوویییناااااروئیتتی عااااااتیسااااانایپاساااااداران

ویهک رتوویییااااااااااهییناااااااااار،
یپهبێااااااااااهینکااااااااااهئااااااااااه 

ردهوامااااااااااه.پێویسااااااااااتهئامااااااااااا ه
به 

ندیییااااهکیسیاسااااییبااااه

ئیتتی عاااااتیی(جاسوساااایی)یااااهنهسیاساااایی.واتااااهتااااهنزیمییناااارپێوه
یماننامااااهی2020


بروانااااهپه
وهنییااااهوناااااتوانهبیبااااه.

ولااااهتیکهماااااریئیساااا مییئێرانااااه


ده
تانپێوهنااادییسیاسااایی،نیزامیااایوبازرگاااانیی

ردهولاااه
نیادهتاااواننلهگاااه 

دهوااااهتانتاااه
ڤییاااهن .
دامهزرۆنن.

سلاااهئهنااادامانی

یتالاااهبانییوپێن  
کاااه


بڕیااااره
وکردنااایئاااهو


شباااهپتاااه

وتنیدیێاااه

دوورۆێاااه
گااااهرئیتتی عاااااتیساااانایپاساااادارانئیماااازاکااااراونکااااهبااااهرۆێاااااهوتنی١٩٩١و
له 
کااااهی 
فده 
وه 

ئهوانااااهش
یدهزگااااایزانیااااارییوئیتتی عاااااتلااااه١٩٩٥/١/١ناااااونراون 4.

کهنووساااایکهبوونااااه 
وه
نکێنییونهقانوونییوئیتتی عاتییبووننهسیاسیی.
وئیااااااااهی(١٩٩٠سااااااااهماناااااااا دوایتێاااااااارپری

نزادهلااااااااه١٢
سااااااااه 

العهباااااااادول یحه


مااااااااه
ساااهرهرپیانه)وباااه
فێهندیی)باااهپ نااایتالاااهبانییو اااحرارودییاااا ییلاااهحااادکا( 
ره 
شاااه 
د .
رایااااهتییحاااادکا(مکاااا صیه ااااریو

ئهناااادامانی 
رۆبه
یهکیبااااهسااااێرتێرو 
گورگانه 


وهپرسااااه

ئااااه
وهکااااو
ئهناااادامانیحیزباااایدۆمااااوکراتیکوردسااااتانیئێراناااای 
رهفییو)...کردبااااه ،
شااااه 

ن
سااااه 


حه
ئااااهودوو
سااااهالتی 

الرتالااااهبانییوئیتتی عاااااتیساااانایپاساااادارنی ۆرده


جااااه
کهی ااااهراداوبااااه
یاااهدا
هئیتتی عاتیی 
رچهرخانااا 
وه 
ودایهولاااهو 


وساااه
العهبااادول لاااهوساااات

کهساااهفرپشااا  .
ماااه

وهیکاااوردلاااه
باااووباااهکاااارگێڕۆێیئیتتی عااااتییساااناووزانیااااریییناااروکهتااااییباااهبزووتناااه 
رپ ههالتیکوردستانهێنا.

دهزگایزانیارییوئیتتیالعاتیسپایپاسداران4 -
کۆنووسیکۆبوونهوهی ٥١١١/١/1
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کااااهئاشاااابهتاروکوشااااتاری

یااااهیخااااهی
وبێوۆنه 

گااااه 
وره
تااااه 
یانه 
وخه 


نزادهتاااااوانیئااااه

سااااه
 
حه
وهیرزگااااارییخوازیگااااهلیکااااوردیلااااه
دانئهناااادامیحاااادکاوکهتاااااییهێنااااانبااااهبزوتنااااه 

سااااه
رپ هااااهالتیکوردسااااتانلێێهوتااااهوهبااااهکاااااریسااااهرپکیپااااارتیدۆمااااوکراتیکوردسااااتان،سااااهرپک
ڕاگهیانااادووه.برواناااهکتێبااای''جنااابشم ااا کاااردوخواسااا اساااتق ر،نووساااینیکاااریخ
باااارزانیی 
مااااهیعزیاااازمااااام یئاااااوری ی٨٠٠٠کرتااااهبااااهئێاااارهبێااااهوCtrl
رجه 
ته 
رهی ٨٢١
راالپااااه 

کااااهچێ
داب ره!
فتاااهریسیاساااییحااادکا

کاااهی 
ده
بیرخانه 

یانزانیباااووکاااه 
ده
نااادییناااه 


یناوه

نااادامانیکومیتاااه
 
ئه
زادهلااااهتێرپریسااااتهکانیقااااات ید.

سااااه 
ن

الیااااهن رییحه

کارگااااهیجاسااااوسودرپزنااااانبااااووه.

''
تااه
وواقعییه 

رگیرهحمااانیکااورددا 
ئااه


لااهکتێباایخولیاااومااه
قاساام وووعهباادول قااادرییئااازهر
هکێتیی
خهنااااهرووکااااهناااااوبراوهاوکااااارۆێیباااااوهرپێێراویئیتتی عاااااتیسااااناوزانیاااااریییاااا 
ده 

العهباااادول لهمااااهرتێاااارپری

ورهیخااااهیدرۆااااژهپێاااادهدا.مااااه
ده 
نیشااااتمانییبااااووهئێسااااتاشئااااهو 
ئهنااادامانیحااادکالاااهباشاااوریکوردساااتانتهماااهتبارباااههاودهساااتییکردنیتێرپریساااتهکانیساااهر

بااااهئیتتی عاااااتیساااانایپاساااادارانوزانیاااااریییااااهکێتیینیشااااتمانیییه.بروانااااهدووجینایااااهت،
رگهکانو
دوودادگااااهودووقاااااهرار،لاااااهسااااایتیرپ یکاااااوردئینصاااااهوئارشاااایویساااااایتیپێشااااامه 
ئارشیویسایتیههاوۆس دا!

جینایاااهتی تێااارپریمنکاااورفتااااحیوبریناااداکردنیساااههاوڕۆێاااهی لاااهنزیااارشاااارپچێهیدوکاااان
بارانێردنیساااهیدمنکااااورنا اااری،ساااااماناسااامعی زاده،یدال ااااهشیرینساااخنورفعاااا 

وگول اااه
رکردایهتییینااار،باااهئاگاااادارییماااهال

روازهیکهیاااهباااهبریاااارێئهنااادامێێیساااه

حساااینییلاااه 
ده
رتێرپرکراوهکاااااانورزگاربوونیااااانلاااااهتێااااارپرلاااااه

عهباااادول باااااووه.زانیاااااارییپێویساااا لهساااااه

العهباااااادول ولهالیااااااهن

کااااااهمینینزیااااااربااااااهشااااااارپچێهیدوکان،لااااااهدهفتااااااهریکاااااااریمااااااه
العهبااادول وهدراباااوو

عهبااادول وه(ئاااازادکاااوریعاااهلیبالاااهیئاااامهزایماااه
کهیماااهال 
هاودهساااته 

دهوری
وجینایهتااااهدا ،

العهباااادول له

کهیمااااه
دهوریموشاااااویره 
بااااهتێرپریسااااتهکان.ئاشااااێرابوونی 
العهباااادول یلااااههاوکااااارییلهگااااهرئیتتی عاااااتیساااانایپاساااادارانوزانیاااااریی

رهکییمااااه
سااااه 
وجینایهتهبووه.


میئه

دووهه
جه
ره 
لهواقیعدائازادگومان ێێراویده 

ینرئاشێراکردووه.
ئهوکاتاااه
رتالاااهبانییوئیتتی عااااتیسااانا 

له 
گاااه
کاااهی 
وتیمه 

عهبااادول 
ودایماااهال 


وساااه
ساااات
رگیرهحماااانیکاااورددابااا 

زوۆرهکانیخاااهیلاااهکتێبااایخولیااااوماااه

کهوتاااهرووکاااهتاااه
ئاشاااێراتر 
بوونهوه.

العهبااادول ناااهبوون.


زویریماااه

متاااه
یه 
کاااه
یاااهدا 
وه 
پێداچوونه 

العهبااادول لاااهو


کانیماااه

زویره

تاااه
پێشاااتریشئاااهوکابرایاااهخاااهیکردباااووباااهرۆناااوۆنیخوۆنااادکارۆێیکهیاااهوکااا ویناااابووهساااهر
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وهیکاااااوردلاااااه
دهورید.قاسااااام وولاااااهبزوتناااااه 
چاااااوارمامهساااااتایزانێاااااهولاااااه ۆااااارساااااهرناوی'' 
وهنووسیبوو.
وخوۆندکاره 


بهزمانیئه
یهکی
زویرنامه 

رپ ههالتیکوردستان'' 
ته
یه''کااااهبااااهزانساااات ه
تایی 

بهرپرساااایئااااهو''قوتابخانااااهسااااه 
ره
مامهسااااتابااااهوازوناشااااارهزاکانی 
رچاوهکانیخوۆندبێتااااااهوهئااااااهو

زویرنامهیااااااهوسااااااه

وهدۆڕۆێیااااااانلااااااه 
وته
ناااااااونراوه،بااااااهئااااااه 
ماااهال
العهبااادول یانئیمااازاکردباااوو .


باااهماااه
رکهوتوو
حاتهیانباااهکاااارۆێیزانسااات وساااه 

شاااه 
ته

ئهوانااهبهیااانئیماازا
سااهیلااهخشااتهبردبااوو .
وچااوارکه 

زویرهکااهکردبااوویئاا 
ه


وتااه
عهباادول بااه

کردباااووکااااهگوایاااه'':د.قاساااام ووباااهوهرگرتناااایئهمانناماااهچووبااااووهوتاااووۆژیتێرپریسااااتهکان''.
العهبااادول لاااه ۆرساااهرناوی''تێااارپریگیاااانوئهندیشاااه''لاااهپێااان 

ئاااهوکارهتاااهزویریییاااهیماااه
لاااااهو
العهبااااادول ش 


هاتوماااااه

قیانلێناااااه

کاااااانمتاااااه

مامهساااااتافریودراوه
دالاااااهقاودرا.

باااااه 
ش

تااااهزویروناراسااااتیییهیدیصاااااعێێیبااااهنااااهکرا.بروانااااهسااااایتیرپ یکااااوردئینصااااهوسااااایت هلی
کانوههلوۆس !

پێشمه 
رگه

دهیساااااهلمێننکاااااههاوکاااااارییماااااهال
رگیرهحماااااانیکاااااورد 

زویرهکانیکتێبااااایخولیااااااوماااااه

تاااااه
عهبااادول ،زانیااااریییناااروئیتتی عااااتیسااانایپاسااادارانومحمااادجعصری اااحرارودیناسااااراو

فیقئهمیربهسنووربووه.


حیمیی،ره
بهبراده 
رره

یاااهدا
وه 
وپێداچوونه 

العهبااادول ودهزگاااایسااایخورییسااانایپاساااداران 
لاااه


یهاوکاااارییماااه
بهل اااه

دهتاااوانه
وتهزویراناااهیبێااااوناااه 
دهتوانهحاشاااالاااه 
عهبااادول ناااه 
لمێنهرن.ماااهال 

باااههێزوساااه
وناااهدهتاااوانه

ساااتهکانیبنووساااه


وهاوده
یهیخاااهی
وریساااوایی 


یئاااه
تکردناااه 
وه


دۆڕۆااارباااهره
ههرئیددیعایاااهکیکاااه
یکتێبهکاااه(فتاااا کاویاااان)راب هیاااهنه .

وهرگێاااڕ
تهزویراناااهباااهکااااری 
ئاااهو 
دانیبها هبه.


ستوربهنیشان
دابیێادهبهپش ئه

وبابه 
ته


ناوبراوله
بها ااااهو
یااااهداکردووناااایبااااهدادگااااه 
وه 
وپێداچوونه 

العهباااادول  
لااااه

زویرانااااهیکااااه 
مااااه

ئااااه 
وته

نامهیااااه،داننێاااادانان
تن 
که 
حێهمااااهپهسااااندن.ئااااهوکتێبااااهلااااهواقیااااعدا 
مه 
یدادوهریاااای 

ئااااه 
ماره
العهبااااادول باااااهتااااااوانیهاودهساااااتیینااااااوبراولهگاااااهرئیتتی عااااااتیسااااانایپاسااااادارانو

ماااااه
گااهرتێرپریساااتهکانیباااهئاشاابهتاڵکاااردنبااهحااادکادهساااهلمێنه.
هاوکااارییکردنااایناااوباااراوله 
ئاااهوکتێباااههاوکاااارییوپاکاناااهکردنیماااهالباااهتێرپریساااتهکانیساااهرئیتتی عااااتوزانیااااریی
العهبااااادول وهاوکارهکاااااانێتی.هااااااوفێران

نامهیماااااه
ئهوکتێباااااهریساااااوایی 
نیااااارلاااااهقااااااودهدا .
کاااااهماااااهالکردوونااااایولاااااه

تاواناناااااهدا

لاااااهو
العهبااااادول نااااااتوانن 

یهکانی 
ماااااه
بهسااااای یی 
و 
وپشتیوانییلێبێهن.

شهرۆر
خهیانبێهنه 

ئابرووچوونهداکهئشێرابوون

دابخوۆنهوه.


رچاوانه

وسه
العهبدول  
له

تێێهالوییزانیارییینروسنایپاسداران +
مه
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رهکانی١١١-١٠٨و
-١کتێباااایخوالنااااهوهلااااهناوبازنااااهدانووسااااینینهوشاااایروانمکاااا صی،الپااااه 
میئهوکتێبه!کرتهبێهبهئێرهوCtrlداب ره!

سه 
رجه

دهقاااایپێ هیشااااتنیوهفاااادیتالااااهبانییوئێاااارانلااااهئااااابی١٩٩١
 -٨

بها هنامااااهی ماااااره٠٥


چاااهندهسااااتیپێێاااردوکااااهلێاااای

رهی٨٩٢و٨٩٩کتێباااایشاااهڕیناااااوخهیکوردسااااتانیعێراق
الپاااه 

رگێردراوهکاااهیبااااسلاااهرۆێاااهوتنی

رهبیینووساااراوه .
وه
ودهقاااهباااهزماااانیعاااه 
بهرپرسااایاره.ئاااه 

ئێرانااایپێاااوهنییاااه.

ولاااهتی
ده 
ئیمااازاینوۆناااهری 

وباااهنااااورۆێهوتناااه

وئێاااراندهکاااا .
ئاااه


ینااار
گااااهر
له 
ینااااهقانوونیی 

شرۆێااااهوتنێێ

ئااااه 
وه
یتالااااهبانیی 


کانیدیێااااه

تنااااه
موورۆێااااهو


کااااوهااااه

وه
ورۆێهوتنااااهکااااه


بااااهئااااه
ولااااهتیی


تێێیده

مانااااه
ئیتتی عاااااتیساااانایپاساااادارانبااااووه.هاااای زه
ورۆێهوتناااه

حاااهوتی 
ئاااه
نااادییاااهکو 

ناااهبووه .
به
کالیهناااهباااووهلاااهئاااارادا 


ییاااه
ئی زاماته 
کاااه
گرن نکهبریتینله:
یناااارپااااێشبااااهتێێهشااااانید بااااهرانیئێرانیاااایدهگاااارێ.شااااوۆنیتااااهفتیشوپشااااێنیندادهنااااهو
رهوهرۆ اااه
وهباااهده 


یئێراناااه
ریکادرهکاااانیینااارلاااهرۆ اااه

ساااه 
فه
شئێاااراندهیااادا .

رجه 
کاااه
خه 

امااااهی

بهل هن
دهکاااارێ ....
دره 
روه 
یانبااااهپااااه 


فیزیهنی
روکااااادریرادیااااهوته 
لااااه


درێونووسااااه

ده
یئاااهتێێی
داهه 

وهدهکااااکاااهلاااه١٩٩٥/١/١


بااااسلاااه
وهیاط عاااات
کهنووسااایکهبووناااه 

مااااره١٠
یااااهکی
وتتنامه 


وهورۆێه
ماوه 
تااااه
لااااهوێ 
زگااااایزانیااااارییسااااهردانیتااااارانیکااااردووهو١٥رپ  


ده
بخوۆنااهوهکرتااهبااهئێااره ١ئێااره

وتننامهیااه


ورۆێه
لااهگااهڵئیتتی عاااتمااهرکااردووهلێاارهدا 
ئااه

ئێره١بێهو Ctrlداب ره!
٨وئێره٠و 
بهناااادی
یناوهناااادیئیتتی عاااااتیساااانایپاساااادارانلااااهشاااااریسااااولهیمانییگرن تاااارین 

کردنااااه 
وه
رپکیبهشاااااێرلاااااهبزووتناااااهیاااااهکی

وتنهیاااااهکاااااهلاااااهجیکاااااانداباااااهوۆنهیاااااه.ساااااه
رۆێه 

ئاااااهو
دهزگااااایساااایخوریی
ردهولااااهتێێیداگیرکااااهر 
کانیلهگااااه 

وهییبااااهبهربااااه 
ره
ئااااازادییخوازینهتااااه 
کاااااهیوباااااهکوشاااااتنو
رخاکیوالته 


ریکوردساااااتانبێنێتاااااهساااااه

یداگیرکاااااه

تێێیدیێاااااه

وااااااه

ده
قهالچهکردنید بهرانیهاوکارییبێا.

زگایاااااهکردووه.باااااائهنااااادامانی

العهبااااادول یحیااااااکیکااااااریسااااایخورییباااااهئاااااهودوو 
ده

ماااااه
وبهشاااهکاااهباااه
نئه 

العهبااادول بێاااه

داوالهماااه

یهکاااهی''حااادک''
زویریی 

رییتهنزیماااه 
ته

رۆوهباااه
به 

یهکیپاراو!
بهیانبێابهکوردیی 

وهتهزویریتێدابێا


ێئه
بیینووسراوه

عه 
ره
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یجهراوجهریاااانههیاااه.

ساااهرناووعیناااوان
تاااهزویرهکان 

العهباااااادول جیااااااالااااااهتاااااااوانیساااااایخورییو

مااااااه
جاسوساااااااییباااااااهئیتتی عااااااااتیسااااااانایپاساااااااداران

وزانیاااااارییینااااار،تهماااااهتبارهباااااهپاکاناااااهکردنباااااه
تێرپریسااااااتهکانوهاوکااااااارییکردناااااایدو ماااااانبااااااه

وهیکاااااااااوردلهرپ هاااااااااهالتی
تونااااااااااکردنیبزوتناااااااااه 
کوردستان.
یااهوه
لااهزمااانیعهباادول حیاااکیی 

یرپکااهتالااه

ئااهوچ

العهباااادول وگهڤاااااریلڤااااینلااااه

لااااهوتااااووۆژی 
مااااه
یئاااااااهو

لاااااااه مااااااااره 
١٩

ماااااااان یفێبااااااارواری٨٠٠٢
بخوۆنهوه!

گهڤارهدا

خهیوتالهبانیی

العهبدول ولهقاودانی


مه
العهبااادول باااهپشاااتیوانییئیتتی عااااتیسااانایپاسااادارانباااهمناااهتلاااهخاااهلێیکاااوردهو

ماااه
خهیانااااهتێار
وبرادهرانااااهههمیشااااهئێمااااهیانبااااه 

دهکاااااودهااااای'':ئااااه
رهکااااانی 
براده 

گااتااااهبااااه
سیساااااهی


موویباااااهده
کاااااهسکاااااو راوهوهاااااه

زانیاااااوه،وتویاناااااهلاااااهناوچاااااهیسااااا ێمانی٠٠٠

نزادهلااااه
هسااااه 
العهباااادول ح 

نزادهوجااااهالرتالااااهبانیبااااووه''.وتااااوۆژیماااا 
ه
عهباااادول یحهسااااه 

گااهرلڤااین ماااره١٩فێاارواری٨٠٠٢بااهزانیااارییزیاااتر .کرتااهبااه ئێاارهوئێاارهوئێاارهوئێااره

بێهو  Ctrlداگره!
وتاناااهیخاااهی

باااهو
ماااهال 
رهکاااانیراساااتن .
ایبراده 

یساااهلمێننکاااهئیاااددیع


الده

کانیماااه

زویره

تاااه
یااااهکیمێژوویااااایباااااهتاوانباااااارکردنی
نده 
روه 
لێوپه 

نااااههاااااهرتاواناااااهکانیخااااهیلاااااهقاوداوهباااااه
تهوه.
بانییشکردووه 


تاله
هاوکاااااره

یئااااهوکااااێن؟مااااهالناااااویرێناااااوی


رانااااه

براده
ئااااهو
نهینووساااایوهکااااه 
هییاکیی'' 
''حاااا 
وجینایهتااااهئیااااددیعاکراوهدائاشااااێرابێااااا.وادیااااارهرۆێااااهوتنێێی

وخهیانااااهت

ئاگادارهکااااانیلااااه

رکردایهتیی

وئهنداماااهیساااه
داههیاااه.هاااهرباااهوجهرهکاااهنااااوۆرینااااویئاااه 

نکینیااایلاااهنێوانیاااان
یدمهنساااورناساااریی،ساااامانئیساااماعی زاده،

یناااربااادرکێنهکاااهبریااااریگول اااهبارانکردنااایساااه
روازهیکهیاااااه

ینیداباااااوووهاااااهرچواریاااااانلاااااهده
نورهفعاااااهتحوساااااه 

یااااادول شااااایرینساااااوخه
وهی
تییینااارئاااه 


رکردایه

یساااه

تاوانبااااره
یتااااوانیئاااهو

الباااهشااااردنه 
وه

گول اااهبارانکاااران .
ماااه
پێویس بووهکردوویه:
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وه
وداوهراناااایلێێهلینااااه 

وهیپااااهلیخ
-١تااااهرمیکو راوهکااااانیشاااااردبهو٨.ه-پێشاااایبااااهلێێهلینااااه 
وجینایهتاااه


یئاااه
کباااهروونکردناااه 
وه

ێناااانیکومیته 
یاااه

حازرناااهبووهپێشااانیاریپێێک

گرتباااوو-٠.
ناودادگااهیااه


وبااه

ریحاادکلااه

ناادامێێینوۆنااه
ینااهدابااوو 
ئه

لااهتالااهبانییقبااووربێااا-١.رۆ ااه

ونومایشاااه


شااادارییئاااه
وجینایهتاااهپێااارهااااتبوو 
به


یئاااه
کاااهساااالێردواتااارباااهروونکردناااه 
وه

وجینایهتاااهیداباااووباااه

بێاااا-٥.ئاخرساااهرحاااازرناااهبباااوونااااویئاااهوتاوانباااارهکاااهبریااااریئاااه
یهنه.
کهیراب ه 
تاقانه 

خاتومهنارهاو ینیسهیدمنکورنا رییوکچه

فێهندیی)هاوکااااااایی
ڕه 
العهباااااادول بااااااهتێاااااارپریرۆبااااااهرانیحاااااادکا(د.قاساااااام وووشااااااه 

مااااااه
هاااهموو
یواقعییاااهت 

باااهشااااردنه 
وه

دوایتێرپرهکاااانیش

ئیتتی عااااتیسااانایپاسااادارانیکاااردووه.
وجینایهتانااااه

رجهمیئااااه
زهمینااااهخااااولقێنیسااااه 
هااااهواێێیداوه.لااااهواقیااااعدائااااهوکابرایااااه ،
باااووهکاااهلاااهباشاااورورپ هاااهالتیکوردساااتاند باااهئهنااادامانیحااادکاورۆباااهرانیتێااارپرکاااراوی
ڕۆوهچوون.
به 

راگهیانااااادنیتااااااوانیخاااااهیوتالاااااهبانیباااااهکوشاااااتنی٠٠٠
یدا ،
ووتووۆژه 

العهبااااادول لاااااه

ماااااه
هیان
بێدهن ااا 
دهزانه.باااهالمخاااهیوتالاااهبانییباااهئاااهو''بوختاناااه'' 
ئهنااادامیحااادکاباااهبوختاااان 

داوهکاااوجااااری

وهزیئاااا ه 
الن
لێێاااردووه.ناااهساااێااڵیانلێێاااردوونوناااهراویااااننااااونوناااهلاااهقاااه 
یااااانلااااهشاااااروگوناااادهکانیرپ هااااهاڵت

رهوئا ااااهاڵنراویااااانبنااااێن
بااااه 
گااااهرینویسااااتوویانه 
نومایشیانبدهن.

ودهوریمکااا صیه اااریو
چهیاااه 
کاااه 
ه 
واقعییهت 

رئاااهوهبوختاااانباااووه؟

ه 
گاااه
یماااهالئ 


باااهوتاااه
زهمیناااهخاااولقێنیئاااهو
وهیحااادکاداچاااهباااووهوکاااه 
وجینایهتاناااهوتواندناااه 

هاوکارهکاااانیلاااه

فێهندییو
ره 
لهگااااهرئیتیی عاااااتبااااهتێاااارپرید.قاساااام وود.شااااه 
ه 
مووجینایهتااااهوهاوکاریاااا 

هااااه
یهکاااانباااووهکاااهباااه
سااایی 


نااادکه
دانتێرپرکاااراوهلاااهباشاااوریکوردساااتانوتیماااهچاااه


وساااه
ئاااه
وهبهرپژههالتیکوردستان؟!

ئاگادارییئیتتی عاتوینرناردرابوونه
حهییاکیی
العهبدول  

کوشتاریئهندامانیحدکالهباشوریکوردستانو 
مه


مااهدینااژادبااهپشااتیوانییکااردن
بانییوحه 

العهباادول بااهئامه گااارییتالااه


کااهمااه
ئااهوکاتااه

کهیلااااه٨٠١٠هاتااااهئوروپااااا،هاتااااه
ه 
ستبهسااااهرداگرتنیسااااامان 

لااااهدوو''لااااهتێردن''یحاااادکا 
وده
ریئهمدۆرانه.


مالینووسه
لهماااهرتێااارپریساااهدانتێرپرکاااراویحااادکاپرسااایارملێێااارد.نااااوبراوتوڕهباااوو
العهبدول  ،

لاااهماااه
چهناااادجاردووپاااااتی
کااااهن ''.
ملێده 


وپرساااایاره

کئااااه

رجێیااااه
وگااااوتی:نااااازان باااا چیدهچمااااه 
هه
لهسااااهرئااااهوتێرپرکراوانااااهیحاااادکائێعاااادام
بێهمااااهوهکااااه''تالااااهبانیی''١١کااااادیری''خااااهی'' 

وهبزانهماناااااایوتاااااهکانیداننێداناناااااهباااااه
عهبااااادول ناراساااااتهوخهوباااااهئاااااه 
کاااااردووه''.ماااااهال 
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کاااهیهااااوارکرد.
ته 
اقعییه 

نزیماااهکاااهیی،و


بانییوته
کوشاااتاریئهنااادامانیحااادکاباااهپ نااایتالاااه

نزیمهکاااهیباااهوساااهدانتێااارپرهی


بانییوته
باااهخاااهیاڵتاواناااهکانیلاااهم یخاااهیدامااااایوتالاااه
لهباشوریکوردستانتهمهتبارکرد.

حدکا
کاااهتالاااهبانیی

وئێعدامێراواناااهییناااربڵێااای


سلاااه
کااارێنااااویساااه 
که


مامهساااتاده
پاااێ گاااوت:
ئێعااادامیکاااردوون؟ماااهالتصااایلاااهزاریدائیشااارباااوو.درپکاااهیباااهپینهناااهکراوکتاااوپرگاااوتی:
یناااارچااااهندهوۆاااارێشااااتیواراب هیااااهنه!پااااێ گااااوتدهوۆااااریئێعاااادامیانبێااااابااااهالمناااااوۆرێ
یهنه؟
ناوهکانیانراب ه 
العهبااادول وتالاااهبانییگێرایاااهوهو

ئهوباساااهمباااهمامهساااتاجاااهلی گاااادانییدپساااتینزیێااایماااه
 
وتهکاااااهیماااااهال
العهبااااادول ملهپرسااااای.نااااااوبراو 

راسااااا ودرپباااااوونیئاااااهوئیددیعایاااااهیماااااه
عهبااادول یباااهدرپزانااایوگاااوتی:کاااهی؟لاااهکاااوێ؟چاااهن؟نهخاااهیرشاااتیوانییاااه.ئاااهوباساااه

پهڕیون.
داتێنه 

بانییبه 
الی

العهبدول وتاله


وهومه
پێشتریشب وکراوه 
ته
یدهیسااااهلمێننکااااهتاوانبااااارکردناااای

زویرهکااااه


زارانته
العهباااادول وهااااه

وهکااااهیمااااه
پێداچوونه 

خهیانااااهتیکوشااااتاریئهناااادامانیحاااادکا،بااااه
رهکانیااااهوهبااااه'' 
نبراده 

العهباااادول لااااهالیااااه

مااااه
تالااااهبانییوئیتتی عاااااتیساااانایپاسااااداران''لااااهواقعییااااهتبااااهدوور

نزیمهکااااهی

هاوکاااااریی 
ته
نهبووه.

عهباااادول دورلااااهواقعییااااهتنااااهبووه،چونێااااهعااااهلی
خهیانااااهتێار''ناااااودۆرکردنیمااااهال 
بااااه'' 
باااهرلااااهتێااارپریمیێونااااوسلااااه
وهزیااااریئیتتی عااااتیر یاااا لاااه٠٠ئهگوسااااتی ١٩٩٨
ف حیاااان 
ویزیهنییدارای هیانااااادبوو'':حااااادکاوهکاااااوپاااااێشئاماااااان یتێسااااارهواندنه،

کیتهلاااااه

رنامهیاااااه


به
سااارهوۆنه.ف حیاااان

وهتێی 
ده

دالاااهده 
ره


واندووهلاااهدادۆاااش
تێااایساااره

باااهوجاااهرهکاااهپێشاااتر
ههر 

وهی
ره 
ه 
وهیحاااادکانصااااوزیکااااردووهوتااااوۆژیساااا 
ره 
لێیزیااااادکردبااااوووگوتبااااووی:تاروبااااهریسااااه 

ریاااروهکی ااای

تارادهیاااهکلاااه ۆااارچن ااایدایاااه.برواناااهئااااخردیصااااعیهاااانخیاااواخی ئێ

حااادکا
بنااااهمالااااهیفتااااااعهباااادولییلااااهدادگااااایمیێونااااوس٨١نااااوامبر١٩٩١و١١فوریااااهو٠آوریاااا 
١٩٩٢
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بارهتبااااهتێاااارپری
بهشاااای٨کااااهپێشااااتریشباساااایکااااراوبهشااااێێیدیێهشاااایسااااه 
و 

یاااااهوباااااهزماااااانیئالماااااانیئاماااااا هی
بدوولیی 


یعه

ماااااااه
نوهکێ ااااایبنه
د.قاسااااام وولاااااهالیاااااه 
رهوهنووساااراوهرگێاااڕاویئاااهو
یلهساااه 

ودوودهقاااهباااهزماااانیئالماااانیی.ئاااه 
وه

پێێااارا.برواناااهئاااه
دهقهیهکههانخیواخی ئێریرنووسیویه.
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العهباااادول باساااایلااااه

سهرن راکێشااااهکااااهمااااه

کوشاااااتنی٠٠٠کاااااهسبهاوکاااااارییتالاااااهبانیی
سنییاااهچونێاااهپشاااتی

کاااردووهوبااااکیلاااهکاااه
بهناااااده.
باااااهئیتتی عااااااتیسااااانایپاسااااادارانهوه 
تالاااهبانییشتێناااهڕیوه،چونێاااه

رئاااهوهلاااه

لهباااه

یانیسیاسییتالهبانییکهتاییپێکاتووه.

العهباااادول 

میوتوۆژهکااااهیمااااه

بروانااااهسااااه 
رجه
گهرلڤین:
له 

مااااره١

رهی٠و
رهی٨والپاااه 
الپاااه 

رهی ١کرتههب ه ههب سههبر ژمارهکهها
الپااه 


Ctrl

داگره ! 
یانهتااااهکانی
العهباااادول وخه 

زویرهکانیمااااه

‘تااااه
هاااهمووئاشاااێرانوخاااهیدانااایپێاااداناونبرواناااه
تاانامهی 5وئااااااااااااهنی1990لااااااااااااه

ئاشاااااااااااابه
کهی''خهرهااااهالتنیااااوز''سااااایتینکێنناااای
سااااایته 
وهدا!
ره 
یسه 

ورۆێه 
وته

مه 
الله

رهکاااااااااهی
ته 
روههابرواناااااااااهوتاااااااااووۆژیته 
هاااااااااه 
سااااهر

ئیتتی عاااااتیساااانایپاساااادارانبااااهناااااوی''عرفااااانقااااانعیفاااارد''ومحساااانر ااااائیله
بانییلهگااااهرساااانایپاسااااداران!لااااهولینێااااهدا6

العهباااادول وهاوکااااارییتالااااه

ئاشاااابهتاایمااااه
ولینێهدا!


هاله
هه 
روه
بهئێرهبێهو Ctrlداب ره! 

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

له 
گااااه
کردنیواقعییااااهت 


واشااااه
العهباااادول بااااهچه


مااااه
وتنیتالااااهبانییو


رۆێااااه
رهتایمااااان یدهی١٩٢١دوای
ساااااتهکااااانید بااااهکااااوردلااااهسااااه 


کاره
رهکییئیتتی عااااتیسااانایپاسااادارانلاااه
ریساااه 

یده 
فتاااه

کردناااه 
وه

بااااقریلوالقااادرلاااهتاااارانو
دهستیانپێێردبوو.
پهرشتییمحمدجعصری حرارودی 
ربهسهر 

یاخسه 
مه

هخااااوینولااااهراپااااهرتی
ینهوشاااایروانمکاااا صیوتالااااهبانییلااااههاوخهباتیااااهوهبهتاااا 

بااااهوتااااه
زهمیناااهخاااولقێنی
ورۆێهوتناااهیتالاااهبانییوپاسااادارلوالقااادر 

تالاااهبانییباااهپ ێناااهمی١ینااارئاااه
http://news.gooya.com/politics/archives/2009/05/088192.php

-
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مووتهنزیمااااااهکانی

ردهشاااااا وئاشاااااابهتالیهااااااه
سه 
لهب ااااااه ،
هه 
ئهنصالااااااهکان ،
هکانی ،
کارهسااااااات 

روههابرواناااهکتێبااایخوالناااهوهلاااهنااااوبازناااهدا!دواتاااررهوتااایروداوهکاااان
کوردساااتانباااووه.هاااه 
نهوشااااایروانمکااااا صیباااااهگاااااوۆرهینووساااااراوهکانیخهیاااااانو
وخاااااهیاان وهکانیتالاااااهبانییو 
رچاویخوۆنهر.


ینهبه
ده 
خه
اهب ه 
کانیهه 


ساته

کتێبیکاره
ردهشااااا ویااااارانکردنااااای
اهب اااااه،سه 
کان،هه 

کانیئهنصالاااااه

یکارهسااااااته

خولقانااااادنیزهمیناااااه
تێارهکانیر یماااای اااادامنییااااه.

یبهرپرسااااایهتییجینایااااه

کوردسااااتانبااااهمانااااایکهمێردنااااه 
وه
ناااااهلاااااهو


ودووالیه

تییئاااااه

رپرساااااایه
یخاااااهیههیاااااه .
به

پرهنسااااایووئوساااااوا
شاااااهرقاااااانوون .

یاااااهینێاااااواندوور یمااااای
تێارانه 


جینایه
ره
وشاااااه 


کاااااوردلاااااه
کساااااانناااااهبووه.

تاناااااهدا 
یه


جینایه
یاااهکانی
کانیطاااارقعاااهزیزوئامه گاریی 


برواناااهوتاااه
کییناااهبووه.

نیساااه 
ره


تێارداالیاااه

جینایاااه
نهوشاااایروانمکاااا صیدوای
رهیاااادونعهباااادولقادرلااااهکتێباااایخوالنااااهوهلااااهناااااوبازنااااهدا .
بااااهفه 
کارهسااااااتهکانخهگرۆااااادانی١٩٢١یتالاااااهبانییباااااهسااااانایپاسااااادارانهوهباااااهههلاااااهزانیاااااووه.

بانییلاااااهنااااااوسااااانایپاساااااداراندا


یتالاااااه
کاننااااااوبراوباااااهخهتواندناااااه 
وه


سااااااته

رلاااااهکاره

به
یهن ریتالهبانییبووه.
ال 
توندئا پترین 
بانییدابااااهپ ێنااااهمی١یناااارلااااه/١٠/٠١-٨٩


یتالااااه
لااااهراپهرته 
کااااه

بانییونهوشاااایروان


تالااااه
کارهسااااااتهکانی
زهمیناااااهی 
٨٠٠٩ولاااااههاوخهباتیاااااهوهباااااهتاااااهخویندانیاااااانباااااهخولقانااااادنی 
ئهناااااادامانی
لهب ااااااهشدا 
یهه 

ردهشاااااا داناااااااوه.لااااااهمهسااااااه 
له
سه 
اهب ااااااهو 
،هه 
نصالاااااهکان 


ئه
ئااااااااهو

کهبااااااااهرپرسبااااااااوون.


ساااااااااته

یکاره

مینااااااااه

خولقاناااااااادنیزه
رکردایهتیییناااااااار


سااااااااه
وهی
مڕهن کردنااااااه 
دانابێتااااااههااااااهیکااااااه 

لێااااااره 
ش

رکردایهتیییناااااار


یسااااااه
تیی 
یه
رپرسااااااایه 


به
یه.
ریی 
شه 
وکارهساتهد یبه 


عخبهخولقاندنیئه

تێارانیبه

تییجینایه

رپرسایه

به
یناااهدیوه

ئاااه 
وه
ههایناودهریاااان .


یکێاااویساااه
ره 
وه
یساااه 

العهبااادول قوتێاااه

زویرهکانی 
ماااه

 
تاااه
داوهکاااانیباشاااوریکوردساااتانورپ هاااهالتیکوردساااتان
باااهرچاوه.رو 
یاااهکاااهله 

نااادقااااتیئه 
وه


چه
کوئااقهیزن یرتێرئااقاون.


وه
ئهنصالاااااهکانپێ نااااای
لهب اااااه ،
کارهسااااااتیبهمباااااارانیهه 
زیندهباااااهچالێردنی٢٠٠٠باااااارزانیی ،


رۆێاااهوتنی

یاااهکترناااهباااوون''.
روداویجیااااله 

ساااازماندراویتێااارپریرۆباااهرانیسیاساااییحااادکا،

میناااااهخولقێنی

تالاااااهبانییوتێرپریساااااتێرباااااهنااااااویبااااااقریلوالقااااادرباااااووباااااهزه

''١٩٢١ی
انهیکوردسااااااتان.بروانااااااهلااااااههاوخهباتیااااااهوهبااااااهتااااااهخوین،نووسااااااینی
کارهسااااااات 
هااااااهموو 
نهوشیروانمک صی.
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العهبااادول لهگاااهرتالاااهبانییو اااحرارودیوپی نااایرادانااایحااادکالاااه

باااهباااههاوکاااارییماااه
سااااتهکانیرپ هاااهاڵتیکوردساااتاندوایتێااارپرید.قاسااام وو


یکاره

میناااه
قهندی اااهوهباااهکهیاااه 
،زه

رهخسا.
ده 
تێاراننه 


بهجینایه
فێهندیی
ره 
شه 
ود .
سهدانتاوان؟!
یتهزویرو 


وشه
چێتیییاااه.ئاااهووشاااهیه

کانداباااهماناااایفریاااووفێااا وسااااخته
وشاااهیتاااهزویرلاااهزانساااتیمافاااه 
نییاااهکاااهد باااهخاااهلێیکاااوردورۆباااهرانی
ه 
وهیاااهداهاااها ریئاااهوتاواناااهقورساااان 
ولێێهلینه 

لاااه
کییهاااااهموو

العهبااااادول باااااهتاوانبااااااریساااااه 
ره

لێااااارهدا 
ماااااه

حااااادکاوبزووتناااااهکانیکاااااراون.

وجینایهتانااااهیکااااهلااااهالیااااهن

کارهساااااتهکانیحاااادکالااااهرپ هااااهالتیکوردسااااتاندهناساااارێ.ئااااه

نکومیتهیااااهکی

کهیااااهوهد بااااهئهناااادامانیحاااادکاکااااراوندهبااااهلهالیااااه
العهباااادول وتیمه 

مااااه
سهربێرێ.
له 
وهیان 
لێێهلینه 

پشێنهوه


راستیی
الیاااهنهااای گاااروپوساااازمانو


لاااهباشاااوریکوردساااتانله
نااادامانوالیاااهن رانیحدکا


تێااارپریئه
مووجینایهتاااهکاااه

یلهساااهرناااهکراوه.جیکاااانلاااهوهاااه

یهناااهوهلێێهلیناااه 
وه
یهکیبێ 
تیی 
کهساااایه 

عهباااادول ووتێرپریسااااتهکانی
هاودهسااااتییمااااهال 

د بااااهالواناااایرپ هااااهالتیکوردسااااتانکااااهبااااه
وهیئیساااا مییکااااراون
سااااهربااااهئیتتی عاااااتیساااانایپاساااادارانوزانیااااارییینااااروبزووتنااااه 

ئاگادارنهبووه.

رادانااایحاااادکالااااهقهندی ااااهوهبااااهئهردوگاااایپهنابااااهرییوجیاااارهخااااهرییوهاوکااااارییکردناااای
مهروساااااااولهیمانیی
لهگاااااااهرتێرپریساااااااتهکانیکهمااااااااریئیسااااااا مییلاااااااهیاخساااااااه 
حاااااااهیاکیی 
یتاااهزویرداجاااه


یوشاااه

چواچێاااوه
کوشاااتنیرۆباااهرانیینااارباااهفێااا ودرپلاااه

وهاوکاااارییباااه
وهدهساااتوریپێااادراوهکاااهببێتاااه

لاااهالیاااهنئیتتی عااااتیسااانایپاسااادارانه

تالاااهبانیی

نااااگرن.
نامهیااااهی
وبها ه 
العهباااادول بااااهئیتتی عاااااتیساااانایپاساااادارانهوه.لااااه 

ئااقااااهیگرۆاااادانیمااااه
یمهالوئیتتی عاتیسنایپاسداراندیاریکراوه.

ندییگرتنه 
که


یپێوه

شێوه
وهدا
ۆره 

بارفاااهرمانلاااه١٩٩٥/٩/٨٢


باااهجه
ناماااهی مااااره٠٨

بها ه
کینکێێنیااایدا( 

بانییلاااهنامه 
یاااه

تا 
لاااه
لاااهدهرکردنااایحااادکا،


رباااهپه
بوونله 
ساااه

نووسااایبووی'':پێن اااهم:جمکاااوریئیسااا مییساااوورنه
لهگااااهرمااااهال
ههوااااادهم 
بااااهاێوداوایااااانلێێااااردوومکااااهبااااههێمنیاااای،شااااێنهییوبااااهخشااااێهیی 
یپێربینهوه...کرتهبهئێره و ئێرهبێهوCtrlداب ره!

عهبدول بهئه 
وه

پێوهنااااادییگرتنااااایماااااهالوئیتتی عااااااتیسااااانایپاسااااادارانو
ئاااااهوهیاااااهکلاااااهشاااااێوهکاااااانی 
وهیکاااااوردلاااااه
بانیییاااااهوهباااااهتونااااااکردنیبزووتناااااه 

اااااحرارودیوف حیاااااانباااااههاااااهیتالاااااه
کانلهسااااهرحاااادکاودادۆااااهرپ هااااهالتیکوردسااااتانو

رپ هااااهالتیکوردسااااتانبااااووه.کهبوونااااه 
وه
بهوتاااااهی
کڕینااااایئهنااااادامانیحدکاباااااه''نکێنیااااای،باااااههێمنیااااای،خشاااااێهییوشاااااێنهیی''باااااووه .
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لهڕۆ اااهیتالاااهبانیییاااهوه
تالاااهبانییوادیاااارهماااهالپێشااانیاریباااهئیتتی عااااتیساااناکردباااهکاااه 
وهاوکاریییااااهی

دهلوالااااه
کهساااایشنااااه 
لهگااااهایلااااهپێوهناااادییدابن.چونێااااهئاسااااانتربااااووهوبه 

وبابهتاااااه،

رچاوهیئاااااه

ماااااهالوئیتتی عااااااتیسااااانایپاسااااادارانو اااااحرارودیئاگااااااداربه.ساااااه
بهرپرسااایاره،باااهرگی
کتێبااایشاااهرینااااوخهیکوردساااتانیعیاااراقچاااهندهساااتیپێێاااردوکاااهلێی 
،مهکتاااهبیسیاساااییپاااارتی
وه 
مهکتاااهبیدیراسااااتوتوۆژیناااه 
یهکاااهمچااااپییهکاااهم،سااااای ١٩٩٢

دۆموکراتیکوردستانه.
کهیلااااهکهیااااهو
دهسااااهالتوراگرتناااایکوشااااتارگه 
وهیسااااامانو 
العهباااادول بااااهکهکردنااااه 

مااااه
یلهگاااااهرئیتتی عااااااتیساااااناوع ااااای

یهکاااااه
یمهترساااااییئاشاااااێرابوونییهاوکاریی 

کهمێردناااااه 
وه

دهساااتیباااههاااهرتاوانێااارکاااهباااهپێویساااتیزانیباااه،درۆاااژکاااردووه.
ف حیاااانوزانیاااارییینااار 
اێیگاگاااهش،

یعاااهلیبالاااه 
خاااه

شئاااهن نئاااهن نکردنااایئاااازادیئیبراهیمیااایکاااوڕ

نموونه 
کاااه

یمانییباااااووهکاااااهدوای

موشااااااویرورابیتااااایخاااااهیوئیتتی عااااااتیسااااانایپاسااااادارانلاااااهساااااوله
العهباااادول کااااه

لهالیااااهنسااااهترپریسااااتیسااااهربااااهمااااه
کهی ،
یه 
ئاشااااێرابوونیدهوریجاسوساااایی 
هکاااااهیلاااااهگاگاااااهشکهتااااااییباااااههاااااهبوونی
کهیانناساااااراوه،ساااااااێردوایراکردن 
رپهرشاااااته 
سه 

العهبااادول باااهجاسوساااییوئااقاااهی

هێناااراوه.ئاااازادهاودهسااا وبڕباااڕهیپشااا وراهێناااراویماااه
نااااادیساااااولهیمانیی


لاااااهناوه
یوهنااااادیینااااااوبراووئیتتی عااااااتیسااااانایپاسااااادارانجێ یااااار
په 

باااااااااووه.لیساااااااااتیتێرپرکراوانااااااااایئهنااااااااادامانیحااااااااادکالاااااااااهباشاااااااااوریکوردساااااااااتانباااااااااه
ااااه
رچااااویکاااهڕوکهمه 


خرۆباااه
رفاااهتێێیگون ااااوداده

له 
ده
یهکانیحااادکا 
سااامیی 

ناماااه 
ره

بها ه
پێی 

ساااێهن

وئهرکاااهلاااهئهنااادامانیداساااهزیحااادکاداوادهکااارێکاااه
مافنارۆزهکاااانیجیکاااان.باااهئاااه 

رچهمیرپ نامااااااهکانی''کوردسااااااتان''رۆێااااااهوتیسااااااااهکان)١٩٢٢(١٠١١تااااااا
کااااااراویااااااانسااااااه 
ئاخرمان ااااهکانیسااااهرپککهمااااارییئهحمااااهدیینااااژادوهاتنااااهسااااهرکاریروحااااانیبااااهیااااهکه
التبهکانوههاوۆس بنێرن.

رگهکان،رپ هه
وسایتانهیرپ یکوردئینصه،پێشمه 


له
ستبهسااااهرداگیراوی

بها ااااهیجاسوسااااییئااااازادکااااوریعااااهلیبالااااهلااااهماشااااێنیده
وهی 
دپزرانااااه 
رماوهزی١٠٢١لاااه

دهزگاااایزانیااااریییناااروئیتتی عااااتیسااانایپاسااادارانلاااهروداوی ١٢
ساااه

العهبااادول باااهئیتتی عااااتیساااناوزانیاااارییینااار

یبها اااهیجاسوساااییماااه

واقیاااعدادپزراناااه 
وه
کهسااااهبووهکااااهچوارکهساااایانبااااهفااااهرمانی
العهباااادول لااااهتێاااارپریئااااهو ٢

وبهشاااادارییمااااه

العهبااادول گول اااهبارانکاااراونویاااهکلاااهو

رکردایهتییینااارباااهئاگاااادارییماااه

ئهنااادامێێیساااه

کهیدیێاااهبرینااادار
ساااه 
وساااهکه 

م(منکاااورفتااااحی)تێرپرکاااراوهو
کاااه 
یگروپاااییه 

چوارکه 
ساااه

کرابوون.
یاااهی
ندیی 


وپێوه
رگیرهحماااانیکاااوردخولیاااایکوردساااتان 
ئاااه

کانیکتێبااایخولیااااو 
ماااه


زویره
 
تاااه
وه
زارهتااااایئیتتی عااااااتیف حیاناااااه 
العهبااااادول یانباااااهئیتتی عااااااتیساااااناوزانیاااااارییووه 

ماااااه
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تدوودادگااااهودووقااااهرارلاااااهسااااایتیرپ یکااااورئینصاااااهو

سااااهلماندووه.بروانااااهدووجینایاااااه

وههاوۆس دا!

کان
رگه 
پێشمه 


وهکااااهلااااهبرگااااهیسااااێکهمی
یلێێهلینه 

درۆااااژه

دهقااااهئین یزییکااااهو٨٠٨ی
الپااااهری٨٠٩ی 

یهکه
کوردیی 

ده 
قه

بێنبێ

تباردهکا

تهمه

بهرپرسانی
تهنزیمیینر ،
ماره٨ی 

نهوشیروانمک صی،ئهندامی
تالهبانیی ،
العهبدول  ،


مه
رهوهیینر(فوادمعکومو
،کارگێڕانیکاروباریده 

زانیارییینر،ئیتتی عاتیسنایپاسداران
عهبدول 
لهرهوتیتێرپرید.قاسم ووو 

فازررهسوڵو نهکهی

حمهدبێنبێ ،
ئه 
کهمارفواد) ،

یهکیزیاتره.
شهجێیوردبوونه 

ئه 
مبه
قادرییئازهرئاگاداربوون .

مااااهدبنبااااێ
ئااااهح 
 -١

ئهل ااااهزایربااااوو.دوایشهرشاااای
بااااهرۆه 
دهرنااااراوی 
وه 
سااااهرپککهماااااری 
 ،

دهماگر هکااانیکوردسااتان،
موومااهال 


کااوهااه
یااهدهمااارگاار هوه

ه 
فیی
سااهل 
ومااهال 

گااهالنیئێااران 
ئااه

ههااااادروووبوونااااه
چااااهپوراساااا ئا پکااااانیکااااورد،کیسااااهیانبااااهدراویئاخوناااادهکانیتاااااران 
کیساااهر

وتناااهکێبهرکێ 
یاااه


لاااهنااااوسااانایپاسااادارانکه
واناااهوه

کانوباااهتو
تێرپریساااته 

الیاااهن ری

وهیی.ن.ک.لااااهناااااو
سااااوڕهێنهرکااااهمێااااژوووۆنااااهیئااااهوتهیبااااهخهیااااهوهنااااهدیبااااوو.تواندنااااه 
سهرن راکێشااااااترینروداویئااااااهو
بانیییااااااهوه 


نتاله
ئیتتی عاااااااتیساااااانایپاساااااادارانلااااااهالیااااااه
دانووسااااینینهوشاااایروانمکاااا صی


وهلااااهناااااوبازنااااه

بڕوانااااهکتێباااایخوالنااااه
ردهمهبااااووه.
سااااه 

یئهوکتێبهکرتهبهئێرهبێهو Ctrlداب ره!

بهخوۆندنه 
وه

رهکانی١٠١تا.١١١
الپه 

بێنبااااێ

دهورۆێاااایجینایهتێارانااااهیلااااهتێاااارپرید.قاساااام ووو
رهسااااوڵ ،
هاودهسااااتییفااااازر 

بااااه

عهبااادول قاااادرییداگێڕاباااوو.باااهناساااینی

راباااااردوویئااااااهوکابرایااااااهبروانااااااهئااااااهو
نامااهیااهلااهکتێباایروزهااابااررئاایخ

بها ه

بهساااا ابوالحساااانبنی اااادر،
مه 
جمکااااور[ 
ساااهرپککهمااااریباااهرۆیئێاااران]چ وناااه
وهدا!
یخواره 

وبه 
شه
،له 
می ذرد 
وتنیئاخونااادهکانلاااهئێاااران

دوایساااه 
رکه

بنبااااێ

فیییانهبووکااااه
له 
یااااهکلااااهوسااااه 

خااااهیبااااهفرپشااااتنبااااهئاخوناااادهکانبااااه
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نی ااادرناسااااندباااوو.باااهنیساااهدرساااهرکهماریپێشاااتریئێااارانلاااهکتێبهکاااهیداباااهنااااوی''
به 

مشێوهیهباسیبنبی

روزهاچ ونهبررئیخجمکورمی ذرد ،
به

یکردووه:

زایرییهاتااااهالمو

بێێیئهل ااااه

عااااه 
ره
دوانیااااوهرپیرپ یدوشااااهممه١١مااااردارهمااااان ی ١٠٥٩

''
وهیبنباااااێ قساااااهیباااااهکردم.وگاااااوتی(:بنباااااێ )باااااهتاااااهواویباااااه
ررهوتااااایبیرکردناااااه 
لهماااااه 

وپێشااااانیارگهلیێیباااااه

تاااااهوه .
ئاااااه
تووواوه 

وهیئیسااااا مییگهیشاااااتووهوتێیااااادا
بیرکردنه 


شاااااێوه
ههبوو''...
وهییئیس میی 
ته 
نه 
کینێونه 

پێێکێنانیکهن ره 
یه
زووتااارلاااهبنباااێ ،باااهساااهدانماااردهلهخاااهیسیاساااییراسااا وچاااهپ،مارکسیسااا -لێنینیساااتی
بوکااااوردبوونااااهالیااااهن ریئیساااا میخومااااهینیی(
ره 
نااااهزانوخهفرپشاااایفااااارسوتااااورکعااااه 
تایباااهتیی

ینییدا


لاااهنیزامااایخوماااه
وهیان
بانییتواناااه 


تالاااه
ساااانیوهکاااو

شااایعهیسیاسااایی) 
که

زهمیناااهی
وهیااهخولقاناادنی 
توانه 

ئااهو
خااهیونهوشااایروانگوتااهنی :

بااهجهرۆرکااهدواتاار
بااووه .
هوه.تێااااارپریرۆباااااهرانی
ووهتااااا 
لێێهوت 
ردهشااااا  
سه 
اهب اااااهو 
هه 
ئهنصالاااااهکان ،
هکانی 
رهساااااات 
کا 
دکالاااااه
وهیحااااا 
دهکااااارۆن.تواندناااااه 
وچواچێوهیاااااهداشااااارپڤه 

تهنزیماااااهکانلاااااه
حااااادکاوهاااااهموو 
ریمااااهال


منااااه
گزهونیاااایبااااه 
له
ئیتتی عاااااتیساااانایپاساااادارانوزانیااااارییینااااردابااااهفێاااا و 
یهکانیباشاااااااورو
نزیمهکوردساااااااتانیی 


مووته
نزادهباااااااووه.ئاشااااااابهتاایهاااااااه
عهبااااااادول حهساااااااه 

تهوه.
وتووه 

رپ ههالتیکوردستانی 
لێێه
ماااااهالیکاااااوردلاااااهباشاااااوری

یتالاااااهبانیی،ئاخوندو

کیی 
یاااااه
تاااااهخێڵه 

ره 
که
ه 
دوایئاااااهوح 


دواباااااه
مهیاااادانو
کوردسااااتانبوونااااهسااااهربڕوپیاااااوکو وئااااارپێ یلهشااااانبااااهخاااااپورکردنیوالتهاتنه 
بهپاسدارهکانیانفرپشتن.

رگهیحدکایانرفاندو
پێشمه 

رکردناااااااهکانیانباااااااه

نهوشااااااایروانمکااااااا صیو 
باوه
تالاااااااهبانییو 

خاااااااهیاان وهچاااااااهورهکانی

وتیئااااهو

لااااه 
ره
کااااهیان 
نزیمه 


یته
وتواندنااااه 
وه

ئاخوناااادهکان

بخوۆنهوه.

یهدا
وه 
لێێهلینه 

الرتالاااااهبانییباااااه


یجاااااه

ناماااااه
ناماااااهی مااااااره٠٨

بها ه

بیعهساااێهرییینااارکاااه

رمانبهرپرسااایمهکتاااه

جاااهببارفاااه
لااااه١٩٩٥/٩/٨٢

کلهوخااااهیاان وهباااااسدهکااااا.

گهشااااه 
یه

یهتی:
که 
قه 
شده 

ئه 
وه

بانییچهنااادشاااتێێی


تاااااه
یتاااارانداگوایاااه:

فه 
ره
وساااه 

 
لاااه
زپرگرین یبهدهس هێناوهونووسیویه:
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تاسااااهریئێمااااه(یناااار)والم


هاوکااااارییهااااه
-١

ماحهتی


تییسااااه

رپکایه
ااااخاالع اااایبااااهسااااه

السااایدبااااقرالحێااای کاااهگوایاااه:بهئێساااتاودوارپ یعیاااراقپێویساااته.باااهوتاااهیتالاااهبانییدوو
کاااهدهباااهزپرزپرزپر

نکیینیی 
یه

هاااهباااووهوگوتوویاااه:
ڕیێاااهوتنیئاشاااێراونکێنیااایلاااهئاااارادا 

ریدهڕپیااانوجاااه

تێرلهساااه

ئهساساااهولاااههاااهمووحالاااه
وهش 
نکێنیااایباااهوکاااهسناااهزانێ !ئاااه 
بهالم
کهین 
ده 
جێی 
به 

بهخشێهیی-٨له ۆرپهششێردا.

-١
تیدانیینر+الم
ویارمه 

ورۆێهوتنه

دووههمرازییکردنیئێران 
به


خ .

رهشاااااهبنووسااااارێولاااااهچواچێاااااوهی
رتهختاااااه 
لهساااااه 
قاااااهراربووهماااااافی''چاااااارهیخهنووساااااین'' 
وهیخاااااواردووهکاااااهئێااااارانتالاااااهبانییو
عێراقاااااداباااااهیتااااااپهبێااااارێ.تالاااااهبانییفریاااااویئاااااه 
کهیوالم
نزیمه 


ته

وهیرزگارییعێراقناوبردووه!!
وره 
بهره 

خی

تیییااااااهکان،
وله 
ده 
پێوهناااااادهنێو 
اهشااااااهلااااااهجیکااااااانیسیاسااااااهتو 
هه 
تمهداریکااااااوردی 
سیاسااااااه 
ترساااییخاااواقێنباااهگاااهرونیشاااتمان

موئاااهو ،
مه


نابردناااهباااهئاااه

وخهگرۆااادانوپه

ئاکاااامیئاااه
باااووه.تالاااهبانییوایزانیاااوهباااهچاااوارتاااهقوتاااهقلاااهدهورباااهریکاااهرکوکوباااهبارمتاااهگرتنی
نهساااارین
وهیانبااااهچهناااادسااااهتدپاآرۆااااربااااهوجااااهرهکااااه 
دووکرۆێاااااریکوریاااااییوفرپشااااتنه 
خشهیجیکانب هڕێ!

دهتوانی 
نه
خانمیهاو ینینهمرد.قاسم ووبهینووسیبوو ،
کیییهنه
خێڵه 

وتنه
ورۆێه 

کهی 
به
یه 
تیی 
رکردایه 

ئهندامانی 
سه
تالهبانییوپێن کهس له 

گهرتێرپریستێێیناوزراویجیکانییبهناویباقری
له 
یهیمان یدهی١٩٢١کهلهتاران 
قانوونیی 
اهب ه،
نصالهالن،کهکو ییهه 


کانیئه

ساته

مووکاره

خولقێنیهه
وینه
لوالقدرکردیان،بوونهزه 
نییهتو
رههن ومهده 
فروتوناکردنیکوردستان،فه 


زارانبارزانیی،ته

تنیهه
ردهش وکوش
سه 

خهیونهوشیروانمک صیدانیان

سااهی هدواتر

ارهیکورد.
لههه 

گهڕینیئهخ قو یارییئه 
وگه

شیرهت،خێ ،شێخ،گروپ

تالهبانیینهیزانیبوو ،
عه
اهبوووه .
هه 
کیییه 
کردهوهخێ ه 

کهئهو

پێدانا
نهوشیروانبه
واهتێر .
رده 
گه 
له 
نیقهرارداد 


ناتواننببنبهالیه
وبابهته


یله
تهنزی وده 
سته
و 
یانبهبهشێر

نزیمه 
که


دازانیبوویکردنیته

وهلهناوبازنه

یلهکتێبیخوالنه
ینووسینه 
که


گوۆره
ناوبراوچهپا پترینو

ڕایئهوه

رهسه 
ره


رتوناکه

روگه

هێنه
ندهمهترسیی

لهئیتتی عاتیسناچه
یماننامهی


بروانهپه
رهبووه.
وتنهکوردتوناکه 


ورۆێه
ڕۆوهبردنیئه
ندامیینربهبه 


لیاترتنئه
سهرئهولینێه
یڤییهنبهزمانیئین یزیی7کرتهبێه 

سالی١٩١٩
http://www.admiraltylawguide.com/conven/lawoftreaties1969.htmlوCtrlداگره!

https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/viennaLawTreatyCONV.html

-
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یاااهوهئااااواشااارپڤهکاااراوه:
بانیی 


نتاله

الیاااه
کاااه 
له
وتنه 
رۆێه 


وتنێێیههمااااااهالیهنااااااهودایاااااا وشااااااامی و

همرۆێااااااه
ساااااایی 
کامی یدورودرۆژلهنێوانینروئێران...
هبااااادول باااااهوهرگێرانااااایکتێبااااای
یماااااهالع 

پیداچووناااااه 
وه

رگیرهحمااااااانیکااااااوردووئااااااهوهااااااهزاران

خولیاااااااومااااااه
ندیییاااااهکانینااااااوبراوباااااه

زویرهیکاااااهکردویاااااهوپێوه

تاااااه
تاناااهمانباااه


وواقعییه
ئیتتی عااااتیسااانایپاسااادارانهوه ،
ئاااه
بهساااتیئیتتی عااااتیسااانایپاساااداران
مه 
کهنکاااه 
ئاشاااێراده 
بانییتااااااهنیابااااااه


تالااااااه
گااااااهر


انله
وتنااااااهکانی


رۆێه
لااااااه

وهیکاااوردلاااهرپ هاااهالتیکوردساااتانو
تونااااکردنیبزووتناااه 
رۆبهرانیحدکابووه.
تێرپری 
یبهشرپڤهکردننییهکهنووسیویه:

نامهکهخویایهوپێویست
بهشیپێن یبها ه 

رکردناااایحاااادکا،بااااهلێوداوایاااااان

لااااه 
ده
ربااااهپه 


سااااه

بوونله
''جمکااااورییئیساااا مییسااااوورنااااه
وهی
رمااهالعبدال ااهبااهئااه 

مله 
گااه
ولااده 


ییهه

ییوبااهخشااێه

لێێااردوومکااهبااههێمنیاایوشااێنه
گهرجمکورییئیس میی...
وهله 


پێربێنه
بانییسهرن راکێشن:


کانیتاله
ئاخر 
دۆره
کهیساااا ێمانییئااااهرزۆێیباااااشبااااهناااااویمنااااهوه[جااااهالرتالااااهبانیی]داوا
''بااااهئهلحسااااینییه 
بهسااااا باااااووه]مکنااااادسدۆااااا باااااهتخ ااااای کردنااااای''.ئیمااااازای
نولێرهشاااااهوه[تاااااارانمه 

بێاااااه
تالهبانیی.

ئاااهوزانیاریاناااهیخاااوارهوهباااهناسااااندنیبنباااێ

وتێێێشاااانیئاااهوکابرایاااهباااهباااهفریوبردنی

کوردجێهڕامانه.
بنبااااێ

وئیمێانااااهی

یخااااهیلااااهبیرپکااااهیهی لاااایشاااایعییدا 
ئااااه

دانیتوانااااه 
وه

بااااهنیشااااان

دهباااووکارۆااارباااهد ی
هکااایبێااازراولاااهالیخاااهلێیئاااهل اااهزایر ،
اوهدایااا 
هه 
تالاااهبانییناااهبووه .
لااهشاااریڤییااهنبااه

فیییااهئاپارتمااانێێی
له 
السااه 


ومااه

بااهکڕیناایئااه
کااوردبێااابااهئااهوهبیێاارن.

دیێهشلااااهتااااارانو


سااااه

زپرکه
رکااااێشکردنااااید.قاساااام ووبااااهناااااوتااااهڕیتێاااارپربااااهکااااڕدرا.
کوشااااتاریئهناااادامانی

کااااهیو
وه 
کااااوردوبزووتنه 

تییکردنی
ورهکانیئێاااارانبااااهد ایااااه 
گه 
شاااااره 

الریانخهاڵتکرابوو.


کهشروته
کانیدیێهیئێران


حدکالهتارانوشاره
وکاتهداکهسهرپککهماریئێرانبووبنبێ


درله

بنی

یزپربهنزمپێناسهکردبوو.
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-٨بنبێ

دپس وئاشنایتالهبانییوهاوکاریزپرنزیێیفازررهسوربووه.

-٠جهالرتالهبانییبنبێ

یبهد.قاسم ووناساندبوو.

وئاپارتمانااهیکااهباااسکاارابااهراکێشااانی

یئێرانااهوه 
ئااه


نبااوۆزخانااه

سااورلااهالیااه
-١فازیاا ره
د.قاسااام ووباااهنااااوتاااهریتێااارپرباااهبنباااێ

هیتااااپهکراویخراوهتاااه
خوارهوهوۆنااا 

کڕیباااووکاااهلاااه

رچاویخوۆنهر.


به
راپااااااااهرتیپهلیساااااااایئااااااااوتریشدوایدوورپ لااااااااهرابردنیتێاااااااارپرید.قاساااااااام وونووسااااااااراوه.
روهنااااااااادهی
په 
بهل هکانیشااااااااایلاااااااااه 

تێڕپرهکاااااااااااااااااااااهید.قاسااااااااااااااااااااام وو

قادرییئاااااازهرداهاااااهباااااووه.وۆناااااهی

و
رجهمی
وساااااااااااااااااااه 

راپهرتهکاااااااااااااااااااه

ندهکاااهیپهلیسااایشلاااهالیماااهال
روه 
په 

عهبااااادول هاااااهباااااووهولاااااهخاااااهلێی

باااااهو
ماااااهال 
کوردیاااااانشااااااردوونهوه .

بها هنامانااااااااااهوباااااااااااهخوۆنیر اوی

ئهنااااااااادامانیحااااااااادکاورۆباااااااااهرانو

ئاشااااابهتاایحااااادکاسااااااتوساااااهودای
جیاااااااااااااااااااااااااااارهی

کااااااااااااااااااااااااااااردووه،
وهرگرتووه،جاسوساااااااااییبکاااااااااردووه،

پاکاناااااهیباااااهتێرپریساااااتانکاااااردووه،
یدراوهتااااااهو


رداجیااااااره

رامبااااااه
له 
به

خاااااااهیوهاودهساااااااتانیلاااااااهتێااااااارپر
هکااااااااهی
پاراسااااااااتووه.وۆنااااااااهیراپهرت 
باااهکرۆنااایئاپارتمانهکاااهباااه

پاااهلیخ
بنباااێ

یاااهدا
وه 
ملێێهلینه 


پێشاااترلاااه


شدا
رموونلێااااااره 


فااااااه
نیشاااااااندراوه.
یلهسااااهر

وۆنااااهیئااااهوسااااهودایهلااااهدهفتااااهریتاااااپهیم اااارداببینااااهکااااهپااااهلیخلێێهلینااااه 
وه
یه!
نامه 
وبها ه 
بڕوانهئه 

کردووه.
خشاااااهوپ ناااااه


نه

ئاااااهزموونی
رهاااااهمیئیااااادهو 

کهیتێااااارپرید.قاسااااام وو 
به
یه 
یتانیی 


شاااااه

ببووه.
ره 
کوردوعه 

یهکانبههاوکاریی
ئێرانیی 
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زویرهکانیبااااهپاکانااااهکردنبااااهتێرپریسااااتهکانیبێااااو ی

العهباااادول وتااااه

وهکااااهیمااااه
پێداچوونه 

کهیبااااهئیتتی عاااااتیساااانایپاساااادارانوزانیاااااریییناااارئاشااااێرا
کردنه 

د.قاساااام وو،جاسوساااایی
العهبااادول دپڕاوۆێااایسیاساااییتاااوواوهلاااهنااااو


نکاااهماااه
ده 
ده
زویراناااهنیشاااان 

ئاااهو 
ته
کاااهن .
ده 

زانیارییینروئیتتی عاتیسنایپاسدارانبووه.
لاااهڤییاااهنچووبووناااهماااالیفاااازر

نێاااوهرپیرپ ی١٩٢٩/٢/١٨د.قاسااام وووعهبااادول قاااادری

 -١
رهساااورلاااهوازاگاساااه.بنباااێ


راریانداباااووکاااهبنباااێ

شلاااهوێبباااوو .
قاااه

کاااهدا
شلاااهوتوۆژه 

لاااهو
قیییهرۆاااوییئاکااااره 
له 
وکابراساااه 


شااادارییکردنااایئاااه
ماااهر 
به
بهشااادارباااه.د.قاسااام ووله 

گاااااهرئاااااازادیمێاااااردیشاااااارلهتلاااااهکااااااتینێاااااورپ هی١٩٢٩/٢/١٨یلاااااه
داله 


ناووتاااااوۆژه
باااااه
نقسهیکردبوو.


یڤییه
ره 
وه
کانیده 

رزاییه 
یه


به
کااهیپااهلیخلااهشااااریڤییااهنبااهکرۆناایئاپارتمانێااربااهقیماااهتی
قاایراپهرته 


رگێااردراویده
 
وه
ساااواهوهباااهبنباااێ

یئێراناااهوهباااههاااهیفازیااا ره


نبااوۆزخاناااه

الیاااه
١١٥٠٠٠٠شااای ین کاااه 
له



مجهرهیه:

کردرابوو 
به
تهلااااهفهنیئااااهو
لێێهلینااااهوهلااااهدهفتااااهریتاااااپهیدوکتااااوروینصریاااادکرالیااااررۆاااارخاااارا .ماااااره 
فتهره[2815289ه].
ده 

''لاااااهدۆساااااامبری١٩٢٢د.فاااااازررهساااااوڵباااااهنااااااویبنباااااێ

رپکوهزیرانااااایراباااااردووی

ساااااه

رایااااهتی(بنبااااێ


نوۆنه

کبه

ییااااه

نتیقااااه

نلااااهمه
ئهل ااااهزایرم ێێێاااایلااااهڤییااااه


کااااهئااااهو

)

تهیهاااهبووه(دالرباااهکڕینااایئاااهومڵێاااه)باااووهکاااهلاااهشاااهقامیبێێااارشتراساااه مااااره
اڵحییه 

ساااه
ههیاااهو مارهکاااهی٥٢ولاااهکهلێاااهینااااوخهییشااااردا ماااارهی
همبارۆێی 
٠/٩یاااه.ئاااهوم ێاااهئااا 
دراوهته.

)٨٠-٨٨
فاااااازررهساااااور لاااااه 

یهنااااادران.د.
وهراگه 


ندوکتاااااورلاااااونچێره

یاناااااهلاااااهالیاااااه

مزانیاریی

ئاااااه
وکاااارهیباااهبنباااێ

کدا 
ئاااه
یاااه 
ندیی 


پێوه

یهنااادراوه.ئیمااازا
گه 
رانه 
کاااردووهناااهزانراوهو 

BzI



وهکه.
کهدناویپهلیسیلێێهلینه 

نشهقامیلینێهبان اسه:١٨/٥

قهی ٠
ڤییه
نته 
مه 
تێرپرله 

ندییبابهتبه

ماره ...
پێوه
لێێهلینااااهوهلااااه١٩٢٩/٢/١٥لااااهدوکتااااوروینصریاااادکرالیاااارلااااهمهنتیقااااهی١٢مااااارتینشتراسااااه
سهرزانیارییرپ ی١٩٢٩/٢/١٥بووه.
له 
شاریڤییهن ،

ماره٢١
کهیئاشێراکردووه.
دوورپ دوایرووداوهکهپهلیسیڤییهنپی نه 
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العهبااااادول 


ماااااه
بااااااهتااااااهزویرکردن
تاقانهیااااه.بروانااااه

دهسااااااااااااااااااااااااتی
له 

دامااااااااهال

راساااااااا 
عهباااااادول بااااااه 

ئیبتیێاااااااااااااااااااااااارو
لێزانیییااااهکئااااهو

رگێاااااااااااااردراوهی


وه
کاویاااااانیتاااااهزویر
مااااااااهال

کااااااااردووه.
عهباادول بااهیااهک

کااهتااهزویری

وشااه
تهیگهریوهکهباسیکراوه.
وجینایه 


تێێیئه

یواقعییه
کردووهمانا
لاااهپااااراگرافییاااهک،هێ ااایساااهوچاااواردانووسااایویه:پیاوکو هکاااانعێراقااای

العهبدول


ماااه
دهقیکوردیی).
بهڕۆوهبردووه (.
تهکانیان 
کهجینایه 

نهبوونوئێرانی

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

عێراقااااینااااهبوون .
ئه

تێرپریسااااتهکان]

ئهوانااااه[
ئاگاااااداریئااااهو نااااهیکااااردکااااه :

ئااااهو

یهکانبوون.
،ئێرانیی 

کهیانکردووه
ته 
جینایه 

وجینایهتاااهی

زویرهیباااهجهرۆااارکاااردووهکاااهخوۆناااهریکاااوردناااهزانهئێااارانئاااه

ماااهالئاااهوتاااه
تهکاااااهیانباااااهڕۆوه
الدهاااااای'':پیاوکو هکاااااانعێراقیناااااهبوونوئێرانااااایکاااااهجینایه 
کاااااردووه.ماااااه 
العهبااادول ئاااهوتاااهزویره

ههاااادهگرێکااهماااه
بااردووه''.واتاااهناااهعیراقااایبااوونوناااهئێرانیااای .
کاااهی''حااادک
یه 
زویریی 


نزیماااهته
بڕاوهکاااانی'' 
ته


یوشااااگردهگوێ
باااهتیمه 
کاااه

ناناااهیخاااهی

ده 
گمه

''فێربێا.
کااااارپرنووساااایوه:ئااااهو[دوکتااااهرئهسااااوالدکێساااا ێر–نووسااااهر]بااااهئااااهووتااااه[سااااوزانهی ناااای
کاااهیان
ته 
کانباااوونکاااهجینایه 

لێوئێرانیی 
یاااه


بوونباااه

کانناااه
وهعیراقیی 
یاااه

فاااازر]یگاااوت :
ئاااه
بهڕۆوهبردووه.
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رهی٨٠٨
یالپاااااااه 

یهکاااااااهوپااااااااراگرافی٨و٠
دهقاااااااهئین یزیی 
رهی ٨٠٩
الپاااااااه 

پااااااااراگرافی٨و٠
ریهکترداندراون.
مبه 
هه 
کهله 

یهکه
کوردیی 

ده 
قه

تااااااهواوی


یفااااااازرله
،ئاشااااااێرایدهکاااااااکااااااه نااااااهکاااااا 
ه

رگێردراوهکااااااهبااااااهکااااااوردی


قااااااهوه

ده
دالهگااااااهرکااااااارپر

هئاگاااااااداربااااااووه،بااااااهاڵملااااااهوتووۆژهکااااااه 
ی
کانیتێرپرهکاااااا 

کاریییااااااه


ورده
وبهیناااااهدادوو
رهساااااوایمێاااااردیلاااااه 
وهیاااااهکاااااه 
ویشئه 

تهنیاواقعییاااااهتێێیئاشاااااێراکردووه.ئاااااه

لهالیاااهکماااااێێیلااهالیاااهنبااوۆزخاناااهوهباااهبنبااێ
دهوریجیاااوازیگێاااراوه .


کڕیباااووباااهئاااهوه

دابهشاااداردهباااه.لاااهالیاااهکیدیێاااهوهباااه

متماناااهباااداباااهد.قاسااام ووکاااهئاااهویشلاااهوتوۆژهکاااه
تاااهوهولاااهرپ ی١٩٢٩/٢/١٠بنباااێ
کانجوالوه 

باااهویساااتیئێرانیی 
یاااه

کاااهیفاااازر
وتاااهی نه 


ی

یهنااادراوهیاااانباااهرپ ۆێااایدیێاااهوهدواخاااراوه.
شااااوهراگه 

کاااههه 
اوه


ئاگاااادارکاااردووهکاااهوتووۆژه
رۆیاااهفێڵباااازهزانیباااوویئاااهوهداوهباااهکوشاااتنی

وهباااووهکاااهئاااهو''


مئاااه

تیساااێکه

یاااانحاااااه
ناوئهوداوهچاوپهشییکردبوو.

د.قاسم وو،لهچوونه
لهساااهر
فاااازرناااهیزانیبوکاااهئاااهوبریاااارهیئااااخریتێرپریساااتهکانکاااهلاااهتاراناااهوهشاااهوی ١٨
یانااادرابووباااهماناااایدانااایدهساااتوریکوشاااتنیفاااازررهساااولیشلاااهوپ ناااهدا
راگه 
ساااێزدهپێێاااان 
بووه.
یباااهبنباااێ
رهساااورلاااهالیکاااارپرباسااایلاااهکرینیئاپارتماناااه 
سوزانه 

سااااوزانهکاتێااااربااااهبااااهبنبااااێ

ناااهکردبوو.ئاااهووتاناااهی

العهباااادول 

لێاااارهدامااااه

گااااوترابااااووکااااهتێرپرهکااااهکرابااااوو.

فیییهجینایاااهتخولقێناااهکاااردووه.کاااارپرلاااههێ ااایساااهو
له 
زوۆرۆێیدیێهشااایباااهئاااهوساااه 

تاااه
دابهوجهرهبنبێ

چواروپێن ...

یپێناسهکردووهونووسیویه:

The old Algerian fox, seasoned from so many battles, concluded that if he had
being

was

what

that

known

have

would

he

beforehand,

informed

been

prepared was an assassination.
زایریییااهکااهک ێاایلااه

پێاارهئهل ه

رۆویااه

ئااهو
مجهرهیااه :


یهبااه

ناادرسااته

وچه

رگێااڕدراویئااه

وه
ئهگاااهرپێشاااترلاااهوهئاگاداریاااانکردبایاااهدهیزانااایکاااهئهوپی ناااه
رانداپساااابووگاااوتی :
زپرشاااه 
بهرۆێخستنیتێرپرۆربووه.
کهیهااااهربااااهتااااهنیابااااه
شهجهشااااه 
زاده،ره 

العهباااادول حهسااااه 
ن

رهسااااوینااااادرییگوتااااهنیی :مااااه

شاااهجهشاااهیباااهبنباااێ

بووه،ئاااه 
وره


اااحرارودیناااه

ڕهی٨٠٨
الپاااه 

شهاااهبووه.پااااراگرافی٨و٠

ریهکترداناااااادراونبڕوانااااااهوتااااااهزویرۆێی
کهلااااااهههمبااااااه 
یه 
دهقااااااهئین یزیی 
کااااااوردییو ٨٠٩
العهبدول ببینه!


یمه

دیێه
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وجاااهرهتاااهزویرکاااردووهونووسااایویه:


یکاااارپلیباااه

ودۆاااره

زادهئاااه
ساااه 
ن
العهبااادول یحه 


ماااه
ئهگاااهر
ئاااهوکاااابراپیااارووردبیناااهلاااهزپرشاااهرانداباااهتاااهواویوشااایارودوورناااوارباااووگاااوتی :
بهسااااتیکوشااااتنی
وبهرنامانااااهتااااهنیابااااهمه 
پێشااااترئاگاداریااااانکردبااااا،زپرباااااشدهیزاناااایئااااه 
ندکهسێربووه.


چه
ئاااهووتاناااهیکاااهلاااهزماااانیبنباااێ

وهنووساااراونراسااا ناااهبوون.بااانباااێ

ود.قاسااام وو،رپ ی

لااااهو
مااااالیفااااازررهسااااور .

چووبوونااااه

کااااهواتااااهرپ یچوارشااااهممه)١٩٢٩/٢/١٨


پااااێشتێرپره
دیااادارهداد.قاسااام وودلنیااااکراباااووکاااهبنباااێ


شاااداردهباااه.

شلاااهوتاااوۆژیرپ ی ١٩٢٩/٢/١٠
به

کهی(آپارتمانێاااار)لااااهکهماااااری
یه 
بااااهالم''پیاااارهرۆااااویئهل ااااهزایریی''کااااهماااازهیخهفرپشاااایی 
لێااااارهدادووئیحتیماااااار

شااااادارناااااهبوو.

وهیرپ ی /٢/١٠
به
رگرتباااااوو،لاااااهکهبووناااااه 

ئیسااااا مییوه
یهکاااهمبنباااێ
ههیاااه :


دهچهو
رۆوه 
باااه 
دهیزانااایکاااهپ نااایکوشاااتنید.قاسااام وووقاااادریئاااازهر 
 

یرهسااااورو

ئهل ااااهزایرییبااااهکشااااتارگه 
که
وهرۆویااااهپیاااارهی 


رئااااه
له 
به
لااااوێئااااهویشبێااااو ن .


ده
هوهیااااااان
نرهسااااااوا 
وهیااااااهکااااااه،لااااااهالیااااااه 
مئه 
رۆناتااااااهنااااااهچووبااااااوو.ئیحتیمااااااالیدووهااااااه 
کهبوونههکاااااهنااااااکرێوباااااهرپ ۆێااااایدیێاااااه

راگهیانااااادرابهکاااااهرپ ی١٠
وهپێی 

اااااحرارودیی 
یه

وبابهته...


کیله

یادرپیه
دوادهخرێ...


وه
بنباااێ

درداوهکاااوفاااازربباااووباااهحیزبول هیییاااهکی

ردهمیساااهرپککهماااارییباااهنیساااه
لهساااه 

هربنبێ
ااادرلهمااا 


یبنی
برواناااهوته 
کاااه

تاااه .

پێشاااترلاااهم

قیاااهدا.


تیفه
وهیلاااهوی یاااه
وتواناااه 

داخراوهتاااهباااهرچاویخوۆناااهر.ئیحتیماااالییهکاااهمباااههێزتاااره،چونێاااهبنباااێ

وهیاااه
لێێهلینه 


لاااه

کینووساااایوهکااااهتااااهنیا

نامه 
یااااه
تازیه 

رهنساااایی
زمانیفه 


کااااانوکوشااااتنیفااااازربااااه

دوایتێرپره
رباااهالب هرۆتاااهوهو


شاااتیکه

هیدانیده

تاااوانهباااهدرپباااهشاااه
عهبااادل ده
کماااهال 


کیوه
شااایعه 
یه

یتایبااهتیی وئیااه–ئااوت،

ئهنسااتیتوکااورد،پاااریخ ماااره
داهااهابڵه.بروانااهبااولتن''  


پێێااان
رهنسیی.
نیفه 

بهزما
کااااتهکاااهبنباااێ

کا،دهزاناااهکاااهئاااهوئاپارتماناااهیکاااهلاااه

الاااهپی نێێااایئااااوادابهشاااداریی 
ده

توپهن اهاااهزارشااا ین 

تییاااهکم یاااهنوچوارساااه


وهباااهقیماااه
الیاااهنکهمااااریئیسااا میییاااه

ئااهو
ڕۆوهیببا .
بااهبااه 

کارۆێااهکااهدهبااهبیێااا،پی نێێااهکااهده

نبااهیکااڕدراوه،بابااهتی


لااهڤییااه
بهئااهوهک ێاایبااه

ئااهو''رۆویااهپیااره''
یمهرگااه .

پی نااهبااهرکااێشکردنااید.قاساام ووبااهنێااوته 
لااه
رهشاااهلاااهد.ئهساااوالدکێسااا ێریساااهرپکید هتێااارپریئاااوتریشبێااااکاااه
به،دهباااووهه 

تهلاااهوهناااه

تهکااااه
میتێرپرهکااااهداولااااهشااااوۆنیتێرپرهکااااهچاااااویبااااهشااااوۆنیجینایه 

کانییهکااااه

لااااهساااااته
امیوۆێاااااهوتنی[

کاااااهوتبوو،برینااااایباساااااێی اااااحرارودیباااااهچااااااویخاااااهیدیتباااااووکاااااهئاکااااا
گول هیاااااهکیوۆڵاااااهکییباااااووه.گول اااااهیهااااااویژراویدهمانچاااااهی اااااحرارودیکاااااهباااااهکوشاااااتنی
دهر
شاااایوه 

د.قاساااام وولااااهزپرنزیێااااهوهرووبااااهد.قاساااام ووتهقاناااادبووی،دوایپێێااااانیلااااهله
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کااهکااهوتبوو،باااهجاااریساااێکهموهباسااێیچاااهپی

دووالیااهنیدۆاااواریئهده

کااهوتبااوو،دووجااااروه

رهوالم اااایوقااااورگیخوشاااایبوو،
ااااحرارودیدرابااااوو،باسااااێیکوناااااودیوکردبوو،بهسااااێن یدابااااه 
گهروویاااهوهتاااانااااوزاریکشاااابووولهساااهرزمانیئاااهقرهیگرتباااوو.قورقوشااامیسااااردهوهباااوولاااه
له 

تێارهیساااورکردووه

ودهساااتیئاااهمجینایاااه
یدهموپااا  

نااااوزاریداهااااواریکردباااوو''ئاااهوخوۆناااه
وجینایهتاااهمااان .مااان کاااهپی نااایجینایاااهتێاران

ودهااااێ :شااااهیدیخامهشااایئاااه
هااااواریمناااه 
کهم،کااااارناسااااوپسااانهریچااااههاوۆژییوکارناساااایچاااهکوشااااوۆنهواریگوول ااااهدۆمااااه
ئاشاااێراده 

پاااهیڤ 
ده 
یمااانپێاااه 

وانئهوزما 
ناااه

لاااهزماااانیمناااهوهدهنوسااان .
ئاااه

ته 
که
یاااهوواقعییه 


مئهده

ئاااه
کهن....
ناسده 

کااااهیلااااهتێاااارچااااوو.اجااااوادیوبزرگیااااانچوونااااه
دارۆااااژراویڕاکردنه 

رنامااااهی


تێاربه

جینایااااه
بااوۆزخاناااااااهوواقعییاااااااهتانئاشاااااااێراکرد.اجاااااااوایرایێاااااااردوبزرگیاااااااانناردرایاااااااهوهباااااااهالی
ئاااهومرپڤێاااو ه
ئاااهزموون،درپکاااانی 
اااحرارودیی...د.کێسااا ێر،پسااانهریکاراماااهیمافناسااایباااه 
کهیگرتباااااوو،چااااااویباااااهشاااااوۆنیقااااااپووره
یشاااااوۆنه 

لهبباااااوو،وۆناااااه
کهیگاااااوێ 
وهاودهساااااته 

یهناودارهکاااااهیکاااااورد،د.قاسااااام ووکاااااهوتبوو،دیتباااااوویکاااااه

رمیکهساااااایه 
تیی

فیشاااااهکانوتاااااه
پووکاااهکاااانو

ماااهودای
ێکاااهوتبوون .

قاپووڕهکانیاااانلاااهکاااو

کوۆاااوههااااوۆژرابوونو

کانلاااه

گول اااه
وجینایهتااااهرای

بهشاااادارانیئه
کله 

رمیتێرپرکراوهکااااانیئهناااادازهگاااارت.زانیبااااوویکااااهیااااه

تااااه
کردبااااوو.دوکتااااورکێساااا ێردوایئاگااااادارکردناااایکااااارگێڕانیبالوۆزخانااااهیئێاااارانبههاتنیااااانبااااه
دهقیقااااااهیپیااااااادهرێبااااااوو،دوایهاتنیااااااانرپی
تهکااااااهکااااااهتااااااهنیارۆ ااااااهی ٢
شااااااوۆنیجینایه 
تهکاااااااااهکااااااااااری
جینایه 

وهتێیڕاخوڕیباااااااااوونوگوتباااااااااووی:

یییاااااااااه
تێێردباااااااااوونوباااااااااهتووڕه 
هاوکارهکانتاناااه،ئێاااوهکردووتاناااه،باااهالمسیاساااهتبریااااردهره.باااهیئاشاااێراببووکاااههانااادهری

بهستیسیاسییبووه.
تهمه 


وجینایه
پ ندارۆژانبهئه
بنباااێ


ید.ئهساااواادکێسااا ێردازانباااوویدهساااتی
اودهساااتیجینایاااهتێارانلاااهپااارسوجهکاااه 
یه 

نهڕانااااادبوویود.کێسااااا ێریباااااه''
وهوخهدهرباااااازکردن 

رووکاااااراوه.باااااهراکاااااردنلاااااهلێێهلیناااااه
وهیپاااهلیخپشااا گاااوێخساااتبوو،دهمو
پێشااانیاریچاااوونیباااهلێێهلیناااه 

لاااهگا''نااااودۆرکردبوو.
که 

نزاده(حاااهییاکیی)باااه
العهبااادول حهساااه 

دهسااااردواتاااروهکاااوماااه
نرایکردباااوو .

دهسااا لاااهڤییاااه

بهشااااێرلااااه
وپاکانااااهیبهکردبااااوو .

فااااازررهسااااور)کروزابااااهوه

کااااهی(
یه 
هاوکااااارهحیزبول یی 

پێیدابااااوونبااااهکااااارپرپاااارپنهااااوبێر
ندهکااااهیکااااهلااااهالیااااهنکااااوردهوه 
روه 
کانیپه 

زانیاریییااااه

نماااهال


لاااهالیاااه
یاناااهیبنباااێ شکاااهباااهکاااارپلیگوتباااوو


وزانیاریی
بهشاااێێیش 
له
بااااسکردباااو .
داتهزویرکراون.

که 
ی
وه 
زادهولهپێداچوونه 

سه 
ن
عهبدول یحه 

یهکاااااااااهلاااااااااه
یدهقاااااااااهئین یزیی 

ڕهی٨١٠
خهتاااااااااهکانی٨١و٨٢الپاااااااااه 
العهبااااااااادول  

ماااااااااه
کهیداسانسهرکردوون''.
وه 
پێداچوونه 
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You have to know the revolution. They act under the reality of power; the passdaran
are the power.
داکاااااردهکاااااهن،پاساااااداران

یدهساااااه 
الت

ۆرکاردانااااه 
وه


وانله
تااااهناچااااااریشااااهرشبناسااااای.ئاااااه
سهاڵتن.
ده 

وتانااااهیبنبااااێ

یئااااهو

رجه 
مااااه
زادهته 


یحساااان
پێداچوونااااه 
وه


له

سااااهرد.قاساااام ووگااااهڕدراون.

له

یهکه:
دهقهئین یزیی 
٨١١ی 
رهی 
رهی٨١٠ودووهێ یالپه 
بروانهئاخرسههێ یالپه 

Ghassemlou was a man of an entirely different stature and standing from Jalal
Talabani. He had this as an image: He was a good and honest man. He was an
important man.
زادهدا
یحسااااان 

تێراوه 
که

ساااااه 
قه

وه
ڵپێداچووناااااه 

شله 
گاااااه

ماناااااایئاااااهودووهێ اااااهئین یزیی 
یاااااه

مجهرهیه:

رگێردراوهکهبهکوردیی 
به

بخوۆنهوه! 
وه

تالاااهبانییباااوو''.

واویجیااااوازلاااهجاااهالر


نپرساااتیژیباااهتاااه

کیخااااوه
تیی 
یه
ساااایه 

''قاسااام ووکه
ئهوگرین بوو.
كیئهوتهبوو:مرپڤێێیباشودروستێاربوو .

نیوۆنه 
یه


وخاوه

ئه
دهرهێناااااوهونووساااایویه'':قاساااام وووجااااهالرتالبااااانی
یبااااهوشااااێ ه 

رگێردراوه 
کااااه


زادهوه

حساااان
دادهدیاااتن:

کوۆنهیاااهکلاااهخاااهی


یوه
دووکهساااایهتیتاااهواوجیااااوازباااوون.قاسااام ووئاااهوشاااتانه

بهرزبوو''.
ندوپایه 

رافه 
تمه
پیاوۆێیباشوشه 

''
وپهساااانانهیلاااهزمااااان
ئاااه 
حاااهییاکیی) 
نزاده( 
العهبااادول حهسااااه 

ساااهرن یماناکاااهیبااااده! 
ماااه

ۆرداکێشراوهتهزویرکراوه.


تیله

یکهخه
ئه 
وه
د.قاسم ووهوهبهد.قاسم وونووسیوه .
بنی دروتێرپرید.قاسم وو
رگیرهحماااانی


ریخولیااااوماااه

رنووساااه
رکهماریپێشاااتریئێااارانلاااهوتاااووۆژله 
گاااه


ااادرساااه

بنی
رئااااهوتاقمااااهبااااه

سااااهیربااااووکااااهقاساااام ووله 
گااااه

کااااوردخولیااااایکوردسااااتانداگوتبووی'':پێ 
پێیگااااوت کااااه
ئهوانااااهبااااهقیمااااهتبااااوون.بااااهالمسااااوزان[سااااوزانه] 
رههن ااااهوتااااوۆژیکردبااااوو .
فه 

کیدهویس .

قاسم ووماندووببوو،بهیهداوایوتووۆژیدهکردورۆ هچاره 
یه
ووتهیااااااهیسااااااوزانهراساااااا نییااااااه.تالااااااهبانییرۆێخااااااهروپێشاااااانیاردهروپ ناااااادارۆژو

ئااااااه
شااااهدواتااااربااااهبها ااااهوه

ئه 
وبه
کااااهبووه .
ناووتووۆژه 

تایکارهکااااهبااااه 
بااااه

راپهرتنووساااایسااااه 
ره

خرۆتهبهرچاو.


ده
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.ساااوزانهگاااوتی:
هکاناااهوهلاااهمنااایپرسااایارناااهکرد 
یئێرانییی 

لاااێ پرسااایباااهرهساااورلاااهبااااره
یاناااهتتاوانباااار

گاااهرشاااتێێیدرکانااادباباااه 
خه
ئه 
ردووالوهلاااه ۆرگوشااااردابوو .


ساااورلاااههاااه

ره
دانییاااهکاااهرفسااان انیفاااهرمانی

دادهااااه'':گوماااان لاااه 
وه


کانی
دهکااارا.ساااوزانهلاااهدرۆاااژهیوتاااه

تخانهیاااهشلاااه

ووه 
زاره
رهوهباااووکاااههاااهمووکارکاااهیرۆێخساااتبوو،ئاااه 
زارهتااایده 
وهوه 

داباااوو.ئاااه
ۆردهستیرفسن انیدابوو.

ندخاایسهرن راکێشههیه:

گهرکارپربهباشیرای واستبنچه
دردائه 


یبنی

ووتانه

له
رههن انااااه''،پێویسااااتهوهبیاااار
فه 
به 
لهمااااهرئامااااادهبوونید.قاساااام ووبااااهوتااااوۆژلهگااااهرئااااهو'' 
 -١
وهبناخاااهی

رپککهماااارییئاااه 
وه


لاااهکااااتیساااه
رپککهمااااریپێشاااوویئێااارانبێنیناااهوهکاااه


ساااه
کانیشدهستیانپێێرد.


ووتوۆژه
تیئێراندارۆژرا

ده 
واه
یحدکاو 

وتووۆژ
فتااهری
هاتااهده 


رکاتهده
اتالااهبانییبااوو .
هااه

وتااووۆژتااهنی

لااهبااه
په 
بااهشااهقوبااه 

یااهنیزپر
-٨ال 
یبهمااااهتاااااران...
عاااادکادهی ااااوت:د.قاساااام وومناااایبااااردهبه اااادارۆاااارنهکااااهوتین.بااااهالمماااانده 
تالهبانییبوونهد.قاسم و.
رهتاوهتائاخر 
سه 
پێشنیاردهریوتووۆژهله 

گهرئێراندابوو.
ه 
یناوهندییحدکابریاریوتووۆژی 


کومیته
-٠
١

ریساااهرپک


نوۆناااه
یاااهوهباااهنااااوی''
ی 
تالاااهبانی 

جاااهالر
لاااهالیاااهن 

رههن اناااه''
باااهفه 

ئاااهو''
 -

ونوۆنااااهرینیزاماااایجمکااااورییئیساااا مییبااااهد.قاساااام ووناسااااێندرابون.

کهمااااار(رفساااان انی)
ئهناااادامی
رههن انااااه''تێرپریساااا  ،
فه 
ه 
ئااااهو''باااا 
سااااهرپکی 

د.قاساااام وولااااهکااااوێدهبااااووبزانااااه
ناوهناااادیمهکتااااهبی
مهر 
مهربااااوو(.یاخسااااه 
جێهیاخسااااه 
ئیتتی عاااااتیساااانایپاساااادارانونیشااااته 
فتهریسیاسییحدکابوو).
لهچهندکی همیترییده 

سیاسییینروشوۆنی ینیتالهبانیی
٥

نیساااهدرلاااهوتووۆژۆێاااداکاااهلهگاااهرنووساااهریکتێبااایخولیااااوماااهرگیقاسااام وویکوردی
به 
 -

ئاااهولاااهپ نااایتێاااڕپرید.قاسااام وووکوشاااتنیفاااازررهساااورپاااێش
کاااردووهرای هیانااادووهکاااه :
ئهوهکهبێرێئاگادارببوو .

تبهتێڕپرهکه

کانداسه 
باره


نێوپاسداره
وهئێمهئاگادارکراینکهله


ئێرانه
له
بنی دردهاه '':
رماندهری

بهچیرهسوڵ''؟محسنر ائی( 
فه

یهکێرپرسیبووی''
رلهوهکهبێرێباسکرابوو .
به 

گهڵئهپهزیسیهن(د بهرانی
هوله 

المیدابهوهکهرهسوڵ''منافق''واته[دووروو]

سنایپاسداران) 
وه
یدیێهش]بووه.

کهسان
ستیمنومونتهزیریی[ 

فسهن انیکاریکردووهکهمهبه
سیاسیی)د یره 
ڕهی .٨٠١
الپه 

یکهله

وشێوهیه


یهبهکوردییبه
یئهوچهنددۆڕهئین یزیی

داماناکردنه 
وه

وبه 
شه
کهتاییئه 

له

بیندرێسهرن یراکێشام.


داده
یکتێبهکه

پێداچوونه 
وه
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In the French capital, Fatosh prepared the hall at the Kurdish Institute where the vigil
was to be held.
کاااهی
رهنساااه،فااااتهش[هاو ینه 
ختیفه 


لاااهپێتاااه
وهیاااه:
باااهکاااوردییئه 

ناااددۆاااره


وچه

ماناااایئاااه
العهبااادول زپرینااااخهشویساااتبووهلاااه


کاااهماااه
ناوودهن یکاااورد

ی ماااازگاااونێی،فی مساااازیباااه
رجێیااااهکباساااایفاااااتوشوی مااااازکراوهیاااااقرتاناااادوونییااااانتێێااااهروپێێااااهلیکااااردوون].ه


هه
ورهسااامی''دپعااااخاااوانیی''[لاااه
وهرێ 

یئهنساااتیتهیکاااوردیئاماااادهکردبووباااهئاااه

ااهکاااه
فااااتوشه 
بهرۆوهبچه.
سیحدا] 
ئایینیعیسامه 

نساااه،

ختیفه 
ره

یهنووساااراوه'':لاااهپێتاااه
ودۆاااڕهباااهمشاااێوه 

زادهدائاااه
یحسااان 

وهکاااه
پێداچوونه 

لاااه
فااااتووشFatosh

سااامیئاااهو


یرۆوره
کردباااوو،باااهئاااه 
وه

نساااتیتهویکاااوردیئامااااده


یئه
هااه 
کاااه


وهپیرپزهیتێداب یرێ.


شه
دابنهمالاااهیماااردووخاااهمبارن.ئاااهوشاااهوه

شاااهویعاااهزاشاااهوۆێیشاااوومهناااهپیااارپز.لاااهوشاااه 
وه
وسهرساااوااێهرانکاااه

یاااانئاااهورپ هباااهساااوالێهرومردووشاااهروئاخونااادیشااایعهوماااهالیکاااورد
کهوێ''پیرپزه .
کیاندهس ده 

ره 
یه
په 
وهڕۆنو 
له 
زگێرده 

وشاااهی


vigil

فاااهتی
موخه 


سااامیدپعاخوۆندناااهباااهماااردوو،خاااه
،رێ 
وره
ونخونی 


باااهماناااایشاااه

سنهی رتووه .

ووشهیهقامو


مانایپیرپزبهئه
دهس دانیئازیزه.
له 

العهبدال اااهوشاااهی

لاااهپێداچووناااهوه .٨٠٢
ماااه

رهی(٨١٠
الپاااه 


Silencer

کاااهباااهماناااای

یبێدهن نووسیوه .

دهن برهبهگول ه

یهدهن بااااڕهوبااااهفارساااایی'' ااااداخصهکن''ی

گول ااااهیبێاااادهن وجااااودینییااااه.مانااااایئااااهووشااااه
پێدهگوترێ.

کهیبهکوردیی
رگێڕدراوه 

رهی٨١٢ئین یزییو ٨١٠
وه
اڵپه 

AbdulRahmanGhassemlou‘smurderwastheculminationofalonghuntforKurdish
leader by Islamic Republic.
کاااو رانیدوکتاااورقاسااام وو،کهتااااییهااااتنیراوهدووناااانێێیدوورودرۆاااژباااووکاااهزپرلاااهمێژباااوو
رێخرابو .
وه 
بهکوشتنیوی 
یوهرگێااااااااااردراوی

نزاده(حااااااااااهییاکیی)لااااااااااهپێداچوونااااااااااه 
وه
العهباااااااااادول حهسااااااااااه 

مااااااااااه
شاااهزهرد

کتێبااایخولیااااوماااهرگیقاسااام وویکاااورددائاااه 
وبه

ڕهی٨١٠
یالپاااه 

یه 
کاااه
کوردیی 

ده 
قه
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الیااااااهنکهماااااااری

کااااااهیداکێشااااااراوهواتااااااه)'' 
له

تیله 
ۆره


رچاوهوخااااااه

بااااااه

یکااااااهله

کااااااراوه
وه(''  by Islamic Republicسانسهریکردووه ..
یه 
ی 
ئیس می 
العهبااادول ورهشاااهجهشاااهکانیباااه

رههلوۆساااتیماااه

باااهاڵمپێویساااتهباااهزانیاااارییزیااااترلهساااه
یهکی
کانیلااااهمێاااادیایکااااوردییلااااهباشااااوریکوردسااااتاننووسااااراوه 


نااااده
د.قاساااام وووپروپاگه
رعهبااادول ی

ردیداێااارله 
گاااه

یادگااااوساااهردۆڕی'' 
ده

العهبااادول لاااه ۆرنااااوی


هاوکاااارۆێیماااه
نزاده...یادگااااارکااااهلااااه٨٠٠١/١٠/٠٠لااااهسااااایتیwww.kurdistannet.org
حهسااااه 


داباااا و

وهیااااهپااااارۆزراوهوپێوهناااادییتااااهواویبااااه
ملێێهلینه 

قهکااااهیلااااهالیخاااااوهنیئااااه
ده 
کرابااااهوهو 
زویروئاااهخ قیاتوئاخونااادناسااایی


حماااانیکاااوردوتاااه
یکتێبااایخولیااااوماااهرگی 
ره

پێداچووناااه 
وه

تاااهوههاساااو


وبابه
رووداوهکاااانی 
ئاااه

نووساااهرخاااهیشااااهیدیزینااادووی

وهههیاااهو

که 
یه
ره 
نووساااه 
العهبااادول باااووهبخرۆتااهباااهرچاویخوۆناااهر.برواناااهئااهولینێاااه8یاااانکرتهبێاااهباااه

کااهوتیماااه

ئێرهوئێرهوCtrlداب ره !

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


دانااااااااویئێرانیی
یاااااااه 
ش

رگێاااااااڕانوپێداچوونه 
وه

لاااااااه 
ووه

وهیسااااتراتێژیر یاااا بااااهکوشااااتنی[د.قاساااام وو]لااااه
مجهرهیااااه'':پاااااشئااااه 

رگێردراوهکااااهبااااه


وه
دیێاااهیباااه


تاتوانیاااانداوۆێی

نااادساااااێێیخایانااادهاااه
گهیشااا ،چه
چیاکاناااداباااههااای کاااوێنه 
رچاوهکانبریتینله::

دابنێنهوه .
سه

رهی٨١٢پاراگرافی٨
الپه 
زادهداگهردراوه( 
یحسن 

وه 
که
ودۆڕهشلهپێداچوونه 


ئه
In the summer of 1986 , JalalTalabanipassedbyGhassemlou’sdaftarinIraqi
Kurdistan.
فتهری
بهنزۆرده 

الرتالهبانییلههاوینی١٩٢١

وهیه :
جه
وهبهکوردییئه 

یسه 
ره


ودۆره

مانایئه
دوکتورقاسم وودارابرد
لهالبردووهونووسیویه:
بانیی 

ڕیوهوناویجهالر 
تاله

مجهره 
گه

زادهئهودۆرهیبه


حسن
فتهریسیاسییقاسم وولهکوردستانیعێراقدارابردم''
بهنزیرده 

''.هاوینیسالی١٩٢١

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

-
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----------------------ڕاپهرتهکانیپهلیخر٨١٠.و٨١١بهرامبهربه٨٠٢لهدهقهکوردیییهکه
وهی
بارهتباااهئاشاااێراکردنااایدرپی اااحرارودیلاااهگێراناااه 
تاااهساااه 


وساااهخه
رهی ٨١١
ئاااه
پاااه 
ال 
نزادهوهسانسهریکراون.
سه 
العهبدول حه 

لهالیهن 
مه

کهیهکه
کردنه 

روداویته 
قه

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
دهن برهکااااانلااااه
هدهن برهکانااااه .
تمهناااادییکااااهاااااروهرگاااارتنلاااا 
وهیااااهکیدیێااااه،تایبه 
گێرانه 

وهنهتهقێندرابوون.


رگاکه
نکهلهنزیر 
ده

ده 
ده
روونیینیشانی 


کردندابه
ته 
قه

یهکاااااهو٨٠٢پااااااراگرافیشاااااهش.بااااااسلاااااه
رهی٨١١پااااااراگرافیپێااااان دهقاااااهئین یزیی 
الپاااااه 
العهباادول 


کییکااهمااه
یااهکاایوۆ ااه
باسااێیچااهپی ااحرارودیکااهوتبوو.گول ه 


کااهکااهوه
گول ه 
یه
وتووهقهزتوویهتااااهوهوبااااهچهواشااااه

ردهرفااااهتێێیکااااهبااااهیههاێااااه
نزاده(حااااهییاکیی)هااااه 
حهسااااه 

ڕهی٨١١و
کردنااااایواقعییاااااهتوپاکاناااااهکاااااردنباااااه اااااحرارودیتاااااهزویریکاااااردووه.لاااااهالپاااااه 
پاراگرافیپێن دانووسراوه:
Sahrarudi was wounded by only one bullet. It penetrated his left arm, traveled through
the right side of his back, up his neck into his mouth, and then was lost.Sahrarudi
offered his left side to the gunman and probably extended his left arm.His position in
the crime scence cannot be reconstructed.
وهی ااااحرارودییوهااااهموو
یبهدرپخسااااتنه 

وهبها ااااه

زهریپزیشااااێییقانوونیییااااه.ئااااه
ئااااهوهنااااه 
ولیاندابیساااهلمێننکاااهدووتااای لاااهتێااارپرید.قاسااام وودابهشااادارباااوون،باااه

وانهیاااهکاااههاااه
ئه 

یالیاااهن رانیکاااوردی

یپروپاگه 
ناااده

تێردناااه 
وه

بها اااهی 
ره
ئاااهوهپاکاناااهباااه اااحرارودیبێاااهن .

کهرانهکاااه
واشاااه 


یچه
یانااادنیپااارپپاگه 
ناااده


تاڵراگه
ساااهرباااهر یمااایکهمااااریئیسااا میییه .
باااه

وهی
هادپزرانااااه 

هااااه 
روه
ئێااااددیعایانکاااارد ااااحرارودیبااااهگول ااااهید.قاساااام ووبرینااااداربااااووه .
وهیکااااهکااااارپرنووساااایویه
ئاااه 
ئالقاااهیبزرکااااراویهاودهسااااتێێیئیتتی عااااتیساااانایپاساااادارانه .

وهرگیراوو
ار 
کانودهن بڕهکااااانیکااااه 

راپااااهرتیدووپهلیسااااهلهسااااهرشااااوۆنیتێرپرهکااااهوچهکااااه
شااااااوۆنیتهقاناااااادنیگوول ااااااهکانو مااااااارهیجینایااااااهتێارانێرکااااااهتهقااااااهیانلااااااهد.قاساااااام وو
نزادهباااه
العهبااادول حهساااه 

رهوهکاااهماااه
وچهنااادهێ اااهیساااه 

عهبدال اااهقاااادرییکردباااوو....لاااه

یهکبه حرارودیبێا.
داوهپاکانه 

وههه 
وای

داچووه 
ته

که 
ی
یه 
کوردیی 
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کانبااااهبهشاااای


قێناااادراوه
مااااارهیگول ااااه 
ته

شاااارپڤهیچااااهنێتییبرینااااداربااااوونی ااااحرارودی

کدائاااهوپرسااایارهی
وهکاااهههاااادهگرین.خااااتوکاااارپرپااارپنهاااهبێریشلاااهنامهیاااه 
دادیااایلێێهلینه 
کهبخهینااااه

ساااه 
له
تیمه 

وهکااااهواقعییاااه
میلێێهلینه 

شااایده 
هاااه

دهیااانلااااهبه
وڵده 

کردباااوو .
هاااه
رانیبهرۆزیکورد.

زهریخاتوکارپرپرپنه بێروخوۆنه
رنه 
به 

یاااهکبرینااادار
یهباااه :اااحرارودیباااهتاقاااهگول اااه 
مشاااێوه 


بااایباااه

کاااهده
رگێاااردراوهکوردیی 
یه


وه
رهو وورتاااا
دهرکاااهوتبووباااه 
بباااوو.ئاااهوگول هیاااهباساااێیچاااهپیکاااونکردباااوو،لاااهالیراساااتیوه 
وه
نتیمێێااااایلێێهلاااااهر 


الیاااااه
اێشااااااباااااووولاااااهوێبزربباااااوو[.مان ێاااااردواتااااارله


نااااااوزاریهه
حرارودیتهنیشاااتی

نووساااهر ].ااا

کاااهدادپزیباااهوه~
یانلاااهنااااوگولااادانێێینااااوئهده 

قورقوشااامه 
که

ولهساااهر
یئااه 

کااردرهن اااهباسااێیچااهپیبااهالیدرۆاااژکردبااه.جێ ااه

کااه
کداره 


پیروولااهچه

چااه
یهک .
وهسهر 

خراوه 
ته


کهنه
شانهیجینایه 
ته

کدۆڕپاکانهیبه حرارودیکردووهوگوتوویه'':


توناکردنییه

زادهبه
سه 
ن
العهبدول حه 


مه
یدا
وه 
پیکونکردبوو،بهپشته 


کهباسێیچه
کیوێکهوتبوو.گول ه

سهحراروودیتهنیاگول ه 
یه

کهی
وۆرابهکوێچووهکهلهکهله 


شزانراوهله
رپهریبوو.نه
لهزاریده 

اێشابوووهم یکهوتبوو.


هه
ههتا
ربووهورهن هباسێیچهپیبهالیوێراگرتبه .

قه 
که
یسهحرارودیرووبهروویکابرایته 

چه 
په

تهکهلهکوێبووه.
پێێردنیجینایه 

تایدهس 

سهره
وهکهله 

ئێستائهوهرووننهبووه 
ته

وهالبردووه .
که 
ته 
ودۆرهیکهنووسیویه حرارودیلهشوۆنیجینایه 

نزاده 
به
سه 
حه 
کودهبینن 


وه
داچوارخهتیپاراگرافی١یقرتاندووهکرته

رهی٨١١
لهالپه 

حهییاکیی)
ههروهها( 
العهبدول  


مه
روههاکرتهبێهبهئێرهوکهنترپرداب ره
هه 
بهئێرهبێهوکهنترپرداگره! 

!
کهداکردوویه.
یه 
حهییاکیی)لهکوردیی 
نزاده( 
سه 
العهبدول حه 


یهکهمه

زویره
و 
ته
شئه 

ئه 
وه
 .
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.
سهلمێنهکه
ده 
وه 
دائه 


کهلهکارپێێردنی
وهیه
ئه 
داخصهکن) 

زگایدهن بر(


کیده
ندیی 
یه

تایبه 
تمه

کراوهبهروونیپێماندهای

له 
وۆوه
که 
قه 
شوۆنیئهوالیهیکهته 

وچهکهتهقێندراوه.


وهئه

لهنزیێه
تهقێندرابوون،
وهنه 


رگاکه
کهگوول هکانلهنزیرده
هوهکهبتوانه
نههێشتووهن 

نزاده(
سه 
حه 
العهبدول  


بهمه
رفهتێێیان
ودووبهل هیههی ده 


ئه
پاکانهبه حرارودیواجوادیبێاوشروگومانبخولقێنهوبڵی حرارودیواجوادی
نهبووه.
وخهدهستیانلهتێرپرید.قاسم وووعهبدول قادرییئازهردا 


راسته
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دهسااا دانییاااهکاااهنێشاااانبااادافاااازررهساااورئاگااااداریبنباااێ
هاااێ زانیاریییاااهکلاااه 

یکردباااه

شدارنهبه.


دابه
وه 
یه
وکهبوونه 


له
٨

کانلهگاااهردووبااارایفاااازر،باااوونناااهیاااهک.هێ ااایدواتاااردوایوشاااهی

-پااااراگرافی٠پهلیساااه

کهی''قرتاوه.
ئهوواته نه 
کاتێر'' 
- ٠بنبااێ

پااهن اهااهزارشاای ین ییبااه
بااهدهلی اایئااهوهکااهفااازرمااالێێیمی یااهنوچوارسااهدو 

یباااهیکاااراوهپێااایدا

وه 
ناااده
وهئه 


ورووه

یانااادبوولاااه
فریوبردنیکوردهکاااانپێ ه


شااادارییلاااهباااه

به
فوویداوه.بهوۆنه:

یدیێه

وه 
نده
شئه 

هها وتووهوحسن 
زاده

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

سانه

وله 
وکه
رهسوروجودۆێیپاک 
بنبێ  :
حااااهییاکیی)لااااهزمااااانیبنبااااێ

نزاده(
سااااه 

العهباااادول حه


الممااااه

بااااه

رهسااااور''
وهنووساااایویه :

کییهک ارپاکوبهفڕوفێ ویهک اردوورنواربوو .


کابرایه
دهکااارد''.کاااه
وهکدپساااتێروکابرایاااهکییاااهک ارباااهفهرهاااهن چااااویلاااهفاااازر 
باااهنیساااهدر :
رهساااولیوهکپیااااوۆێیقاااورسوقاااای ودلنااااکدهناسااایو
راوۆژکاااارینزیێااایباااهنیساااهدرباااوو .
کهی.
ببووبهقوربانییداناکییه 

وهناااادهیکااااهبنبااااێ
ئه 


لبهسااااتووهو
وههه 

ندهشاااایبااااهزمااااانیبااااهنیسااااه 
دره
وه 
درپیکااااردووهئه 

ستهلهسهرداناوه ...


یبه

هێنده
بدووالده

مهال 
عه

نیسهدر.


وبووهلهالیبه

ریئه

سورنوۆنه

فازرره
الرتالهبانییگوتوویه:


جه
باااهالمئاااازادمێاااردیشاااارلهتهلههاااهموانیباشاااترناسااایبوووئاااهزمونیخاااهیلاااهجاساااوسباااوونی
کهیبردبوو.
وکوشتارگه 

به 
ره
ئهوکابرایهکاتێربهد.قاسم ووراگهیاندبوکه 

رهی٨٠٨دانووسیبوی:
الپه 
کارپرلهپاراگرافی ٢
But in certain way his name is associated with the shadow of treason and the
crime.
توجینیاهتبوو.

تارماییخه 
یانه

یتێێه 
لی

تیناوه 
که


کیتایبه
المبهشێوه 
یه


به
نزاده(حااااهییاکیی)وشااااهی
عهباااادول حهسااااه 
مااااهال 
قرتاندووه.

treason

خهیانااااهتی''
ی'' 
واتااااهوشااااه 
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باساااایفااااازررهسااااولهکااااهلااااه

کااااهپاااااراگرافی٠وهێ اااای٠
یه 
دهقااااهئین یزیی 
ڕهی ٨٠٠
الپااااه 

نمهالوهقرتێندراوه .

له 
الیه
ودۆره 


وهئه
ولیتالهبانیی 
یه


قه
He was thrown out of student organization.
دهرنرابوو.
یخوۆندکارانوه 


لهرۆێخراوه
ئهو(فازر)

داوهواقعییاااهتی

داهاااه 
وای


یکاااارپر

وکتێباااه

یئاااه
زادهلاااهپێداچووناااه 
وه

ساااه 
ن
العهبااادول حه 


ماااه
دراویئااااهو

یوهرگێاااار


رچاوه

سااااه
تێارانبشااااارۆتهوه.بروانااااه٠٠٨


وریجینایااااه

کااااهوده
جینایه 
ته

گاااااهرویساااااتبێتیئاماااااا هباااااه
ئه 
یداسانساااااهریکاااااردوون .
کاااااه 
وه 
کتێباااااهکاااااهلاااااهپێداچوونه 

یهکبێاااالاااهپاااهراوۆزداتاااهزویریکاااردووهوباااهئاااهوهئیشاااارهباااه ماااارهکاااهیبێااااکاااه
رچاوه 

ساااه
یگهریاااااوهونووسااااایویهتی.

واوه 
کاااااه
ناته 
رحه 
ئاخرداشاااااه 


لاااااه

ئهواناااااه
هاااااهموو 

یرترلاااااه


ساااااه

سیااااانکهسااااانێر

العهباااادول بااااهدیصااااا کردنلااااهکااااه

کردنیبابهت هلێێااااهکااااهمااااه

موتوربااااه
کردووناااایکااااهلهخزمااااهتیکهماااااریئیساااا مییوهاودهسااااتانیتێرپریسااااتاندابوون.بااااهنموونااااه
که.
ره 
راوۆزیالپه 

ولینێهوپهه


بروانهئه
جااااهالر

یهکااااهدانووساااایویه'':
کوردیی 

لااااهده 
قه

رهی٨٠٨پاااااراگرافی٨
العهبدال ااااهلااااهالپااااه 


مااااه
رئێرانییاااااهکان

میندهوریوتاااااوۆژیقاسااااام وولهگاااااه

بانییمالهکاااااهیخاااااهیباااااهدووهاااااه

تالاااااه
تهرخانکردبوو  .

ونێهئادرهساااای

وهیمااااهالنووساااایویهراساااا نییااااه.فێڵاااایلااااهخوۆنااااهرکردووهوبااااهشااااوۆنه
ئااااه 
رەهی :٨٠١
الپه 
وبابهتهئاوانووسراوه :


دائه
یه 
که
دهقهئین یزیی 
لهیداوه.له 
هه 

Talabani had used Rassul’shouse foroneofthesecondofroundsofGhassemlou’s
first negotiation with the Iranian.
نکردووهتاااهخااااوهنیمااێااارکاااه

العهبااادول حسااانزاده،جاااهالرتالاااهبانییلاااهڤییاااه

لێااارهداماااه
کهیگهریوه.
ته 
بابه 
تهواوی 
کوشه ،


ناوبراوبهیه
کهیلێێرابوو.
وتووۆژه 
دهوریقهناااااخی
مین 
یرهسااااوردالااااهدووهااااه 

مالهکااااه
کااااارپرنووساااایویه:جااااهالرتالااااهبانییلااااه 
مااهکاااااهی
لێیوهرگرتباااااوو.باااااهالمماااااهالوشاااااهی 

ڵئێرانیییاااااهکانکاااااه

یهکاااااهمیوتاااااووۆژلهگاااااه

کهداقرتاندووه.
یه 
کوردیی 

لهده 
قه

رهسولی

یدادۆدابخوۆنهوه،

وهیهله ماره
ولێێهلینه 


یئه

درۆژه

١٨ئهکتهبری٨٠١٥
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کتێبی خوالنهوه له ناو بازنه الپهرهکانی  ٤٠١-٤٠١نووسینی نهوشیروان مصطفی.
راپۆرتهکهی تالهبانیی بۆ پلێنۆمی چواری ینک
هاوخهباتیهوه بۆ تهخوین
دوو جینایهت ،دوو دادگه دوو قهرار
بابەتەکانی تری مامۆستا گۆران(حەسەن ئەیوبزادە)
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