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٢٨

بهڵگهنامهکان

مافناس -حهسهن ئهیوبزاده

پێداچوونهوهیهک به ههزاران تهزویری مهال عهبدولال حهسهنزاده به وهرگێردراوی کتێبی خولیاو مهرگی رهحمانی کورد
یدابههه وهرگچهههادراوی
وهیههه  
یناوهنهههالیک هههالیاحههه اچالانتون  

نزاده،ئ نهههالامکیتم ههه 
هههه زارانتههه زویریمههه الع بهههالوحه سههه  
رگکره مههانکیههتردلتح ههاییتردسهه ان،نتوسهه کیههاررۆاههررنههه بچریهه حهه ٢٧

دهقههکبهه یههتردیکیههراویی چبههکلتح اومهه 

رهتانچک ههانبهه مهه الع بههالوحهن هچوهه توهت وهیهه ب ههتانک
توده 

دهرفهه 
وهیهه دان وههاندران ،
ب شههکاچوههتویئهه مزنج ههرهحچک ح  
رهی کئچههرانحهه 
دهف هه ریسهه  
اشههاح جاستسهه کوهاویههاریکیردنههکلهه یوت م یهه یبهه محمههالجریههریصههحرارودیس را رشهه ک 
زارهتکئ
وه 
یالس م ر،1ج الۆتاح بان ک ،

هعاتکرژیمبکا.

امودهزگهههائ م

بههه بهههاهاویهههاریکیردنهههکم الع بهههالوحهح گههه ۆد

ههه ت کوئ

یتردهیان هههان


یانکرژیهههموهاویاره
هعات کیههه 

رهفک نالیکوسهه دانئ نههالامک ههالیا لههه ناوچهههی سهههوزی ینهه
تچههرررید.قاسههموتوود.شهه  

لههه بارههوری کوردسههتان بهههو ئاسههانیییه

دهحتا.
بۆ رژیم ن  
زارهتههکئ
نالیکیهه داجههارێککدیکهه حهه راا رتهه یهه یتاحهه بان کبهه وه 
واچته 

حهه 

هعههاتکرژیههمیهه مهه الع بههالوحهبهه رااهه رتک

ل بهه ریکواتهه جاستسهه کناونههابتوحهه یتردسهه انکژمههاره١٢٧بان مهه ری١٣٦٦حهه بهه شههک٢٧ح ک ح هه واچالانتونهه بهه تهه زویری
م الع بالوحهبروان !
هاویارهیهههانک٢٧سهههاۆبهههتوحههه لههه حککیتردیهههانشهههاردب وهبب سههه یههه بههه 

یتاحههه بان کیههه مههه الع بهههالوحهو
هههه روال اب یههه  
ریبایبتو.
دهسپچککوتتێژینچتاند.قاسموتووتچررریس یانب فارس کده 

ئههالروتهه یانکمحسههررئههائکواهنهه یانکرژیم یهه یبهه داگ ریردنههکباشههترییتردسهه انوحکانههالنکبهه ئچرانهه وهبهه هاویههاریک
متویارهسهههات یانکیتردسههه انکحچک وتههه وه2.ئههه ودانپچالانانههه یمحسهههررئهههائک،

تاحههه بان کوت نزیم یههه یبختێ ههه وهیههه هههه 
رمانههالهریشههه ریههه ب ب نههه ی''هی ههه دفهها مقهههال ''حههه ررژینتارشههه مم ١٧لهههرداد١٣٩٦بهه رامبههه ربههه ٧ژوئههه نک٢٠١٧مجوههه 

ف
احک ررن کک Vista News Hubباڵویرای وه!
رهی٧لتالنهه وهحهه نههاوبازنهه داوقههراررقههم
رهیههالونع بههالوحقادرحهه الاهه  
نالیکیهه دائام ژگاریکیهه یانکطههارععزیههزبهه ف  
واچته 

حهه 
١٦٠مجوههقق ههادثاح ههترهرێکهه وتک١٩٨٧/٣/٢٩بهه لتحقانههالنکیارهسههات یانکیتردسهه انویردنههکعوههک سههرمج ههالبهه ''بریههاردهری
ئهههاوارهیکوتتنهههایردنکلههه حککیهههتردحههه ئایهههامکرێکههه وت ک

حکتژیکیههه یانووێران هههکو

هههه متوج ای تههه یانکئههه نیاۆوی م 
رهب ک!
رهی٢٠٥لتالن ه وهح ه نههاوبازن ه داب ه زمههانکع ه  
تاح ه بان کووهفههالهیح ه ١٩٨٦ح ه تههارانح گ ه ۆبههاقریاواحقههالربروان ه الا ه  
یداب اوچ ههه مک٤ی ههه ون وشههه روانحههه ''هاول بات ههه وهبههه تههه لتیر''دان هههانبههه اچکهچ هههانک
تاحههه بهههان کلههه یحههه راا رت یههه  
لتحقانالنکیارهسات یانکیتردس انب دوورژیمکداگ ری رییتردس اندانا.

ودهرف تک
زهم  

ودهوریلهه ی
یانوهاویههارهیتردهیان ههان 

ئهه وب ڵگ نامانهه ییهه تائچسهه اح سهه راایانهه یردنههکمهه الع بههالوحهبهه تچررریسهه 
وهیی ه تائچسهه ائاشههکران ه یراونن شهه ک
ب ه یتش ه اریس ه داناچوههم رگ ب ه هاویههاریکزان ههاریکی ه بههاڵویراون ه وهحهه ناوئ ه  
ناودهریای .

قتتک ییچتیس ه ڵک

 1خوالنهوه له ناو بازنهدا نووسینی نهوشیروان مصطفیل الپهرهی ١١٣
2 http://vista.ir/article/341282/
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نهههالهیتچهههرررید.قاسهههموتو

یانکدادوهرانحههه ا  
روه

یارهیهههانکبههه اچهههاحچک ح ههه  
وه
ورهیمههه الع بهههالوحهوهاو 
ده 
حچهههرهبههه دوا 
بالوحهقادریکئازهردابا دهیرێر.

ع
بدولالقادرییئازهردا


د.قاسملوووعه
لهپرۆسهیتێرۆری

یئوتریش

رانیلێکۆلینه 
وه


دادوه
وهکانیپۆلیسو
لێکۆلینه 

ڤییهن رۆژی ١٣ی جوالی ١٩٨٩
٢٢:٣٥

دهسپێ :

کاتژمێر

کۆتایی :

کاتژمێر ٠٥ :١٠

حچک ح وهح :ام رم صتربزرگ اناصل
ح دایکبتوی١٩٥٨
دهرنتویرۆژی  ١٤ژانویهی ١٩٨٩
لاوهنکااسپ رتکژماره 054009:

ڵککتههههاران،لههههاوهنکااسههههپ رتکژمههههاره054009ی یهههه م

پێشییییینهیکییییار-ااسههههالارام ههههرم صههههتربزرگ ههههاناصههههل،لهههه 

یهههه  حهههه وت مهههه تباریراوانهههه بهههه تچههههرررید.قاسههههموتووع بههههالوحهقههههادریکئههههازهربههههتوهیهههه ح الیهههه نیههههارگچاانکب شههههک
وهیئوتریش،ار وج یحچکرابتو.
دژهتچررر،ا ح قودادوهرانکحچک ح  

یمحمههالجریریصههحراراویودهرنههتونکگتحو یهه حهه 

وهداگههتترایهه حهه اچکههانکد.قاسههموتوبهه گتحوهه 
حهه ب شههک٢٧یحچک ح هه  
وهباسههککنهه اکیهه وتبتو.بروانهه وێ هه یشههتێ کوێکهه وت کگتحو یهه بهه باسههکک
رهوتچررریسهه ی  
حهه شههکوی وانهه یردنکبهه  
زهیسههچ
وه 
وهیقهه  
وه 
رهوژورتههائچسههککسهه ره 
دهسهه کنهه اکیهه بهه  
اکصههحرارودیی وهوب ل هه یهه یبههربالهه حک 

نهه 

و

دهمهههکتچررریسههه ی .
زاروئههه قرهگرت کحههه ناو 

رهوناو
رهوقترگوئالرسههه ره ڵکوهههانکئههه وح تکههه قترقتشهههم بههه  
یوهههانکبههه  
صههحرارودیوبادیگاردهیهه یبهه نههاوی''ام ههرم صههتربزرگ ههان

یدا،ب رنامهه یرایردنههک
ئالرسهه ردانهه رانکلههتێربهه الح ههاوه 
رهوباحتێزلانههه یئچهههرانکابکهههاو
اصهههل''دووحههه وسهههاتچررریسههه یاههه کلسههه بتو.حههه ئایهههامدا''بزرگ هههان''نانهههارببهههتوبههه  
روداوهیهه رابگ یهه نا.نههاوبراوبهه اچراگ یوهه ربهه صههحرارودینههاردراب وهبهه شههتێ کروداوهیهه .ن فهه ریسههچه مبهه نههاوی ههاجک

وروداوهبهه وردیکحهه الیهه ن

مصههێیاتتان بههتویلهه یدهربههازبکهها.ئهه 
وهودادوهرانههههههک

یارناسههههههانوازیوهههههه ویههههههارگچاانکتاق گ یانهههههه 
یاندا
وه 
حچک ح هههه وهبهههها یههههراونیهههه ئچمهههه حهههه درێههههژهیحچک ح هههه  
یاندهل ی هههه بهههه رناوو

یتردیکوهرگچههههردراویب ڵگهههه شههههاردراوه

بهههه 
باس اندهی یر.
مدهق قهههه یئاشههههکرابتونکروداویتێههههرۆری د.قاسههههموتوو
حهههه ی یهههه  
دژهتچههههررربهههه نههههاویدوی ههههتر
ویههههتژرانکفههههازۆرهسههههت حهههه شههههتێ کتچرررهیهههه ،ا ح سههههی 

بههههالوحهقههههادریکئههههازهر

ع
ئ سههههتاڵالیچسههههوچر،اههههر وجهههه یحهههه بادیگاردهیهههه یصههههحرارودیبهههه نههههاوی''ام ههههرم صههههتربزرگ ههههاناصههههل،یردبههههتو.
وتههههههکانی د.کێسهههههیێر خیتهههههاب بهههههه کهههههارگێ انی باڵو خانههههههی رژیهههههم لهههههه رهههههو نی تێرۆرهکهههههه سههههههرنج راکێشهههههه و دواتهههههر
ئاماژهیان پێدهکرێ.
یژێههههرهوهحهههه 

وهحهههه ام ههههرم صههههتربزرگ ههههانوێ هههه 
وهرانههههکحچک ح هههه  
یرهسههههم کح الیهههه ناهههه ح قوداد 
وه 
حچک ح هههه  
حچهههههرهبههههه دوا

دهق قههههه یررژی١٤/٧/١٩٨٩یلایانهههههالبتویههههه ئچمههههه 
یهههههاتژمچر٢٢:٣٥شههههه وی١٣/٧/١٩٨٩تهههههااچههههه وده 
باسکدهی یر .

یفهههههازۆرهسهههههت یههههه 

یکی ی 
مههههه ودایباڵتێزلانههههه یئچهههههرانتائههههه وئااارتمانههههه یژنههههه سههههه  
بههههالوحهقههههادریکتچههههالاتچررریههههرانوفههههازۆرهسههههتڵ

د.قاسههههموتووع 

تچچههههالای تههههایکبهههه ژیههههانک

کا اده٧-٨لتح کرێبتوه.
هچ را،ب ی سچک 
ئااارتمهههههانکژمهههههاره١٢یناوب هههههایژمهههههاره٥حههههه شههههه قامک''ح ک بانگاسهههههک''حههههه م ن قههههه ی٣ی
وهیان،
ژێردهسهههه کفههههازۆرهسههههت دابتوهوههههه ریاتاویسهههه توی بهههه هچ ههههانوبردنههههک''م تانهههه یانک''ومانهههه  

ڤ هههه نحهههه 

3
یکی ی یفههههازۆرهسههههت 
حککحچتهرگرتبههههتو.ئهههه وئااارتمانهههه هههههکرێ اتهههه ژنهههه سهههه  

دورحهههه ژێههههرنههههاوهدێریکاهههه ح قیهههه 
بتوه.
٢٧دائامهههههاژهیهههههرابههههه وهیههههه ''بزرگ هههههان''لهههههه دای بهههههووی سهههههاڵی ، ١٩٥٨خههههههل ی تهههههاران و خهههههاوهنی پاسهههههپۆرتی
حههههه ب شهههههک 



سیاسههههیی ژمههههاره  ٠٥٤٠٠٩بههههووه 3.ئامههههاژهش کرابههههوو کههههه ''ب رگیههههان'' خههههۆی بههههه دیپیۆمهههها پێناسهههههکردبوو و گوتبههههووی:
پاسههههپۆرتهکهی سیاسههههیییه ،بهههههالم بههههۆ دهولهههههتی ئههههوتریش ئیعتیبههههاری نهههههبووه .و ههههرای ئهههههوه داوای کردبههههوو نو نهههههر ی
دهولههههههتی ئێهههههران لهههههه لی ۆلینههههههوهکانی پهههههۆلی

و دادوهرانهههههی لێ ۆلینههههههوهدا بهرهههههداریی ب ههههها و حهههههازره وهالمهههههی پهههههرس و

جۆی دادوهران و پۆلیسی دادوهریی بداتهوه.
ب رگیههههان بههههۆ سهههههفهری ئههههوتریش لههههه  ١٨/١/١٩٨٩پاسههههپۆرتێ یان بههههه نههههاوی خههههۆی دابوویههههه و ههههههر لهههههو رۆژهدا سهههههفهری
ئوتریشی پێ ردبوو.
وتهههههو ژی د.واسهههههمیوو تێرۆریسهههههتهکان ئاکهههههامی هههههههوڵی بێوچهههههانی تالههههههبانیی و نووسهههههینی راپهههههۆرتێ ی لهههههه واوعییهههههه
بهههههدووری جهههههالل تالهههههبانیی کههههه مهههههال عهبههههدولال بهرلهههههوهی کههههه ببێتههههه هاوکههههاری ئیتتیالعههههاتی سههههپای پاسههههداران و لهگهههههل
محمههههد جعصههههری

ههههحرارودی لههههه یاخسهههههمهر پێوهنههههدیی بگههههرێ ئهههههو راپۆرتهههههی تالهههههبانیی بههههه راپههههۆرتی خهبهههههریی نههههاو

بردبوو.
یاخسههههههمهر ،رهههههو نی ژیهههههانی تالههههههبانیی و ناوهنهههههدی ی.ن.ک .و ناونهههههدی سههههههرهکیی ئیتتیالعهههههاتی سهههههپای پاسهههههداران بهههههه
حرارودی'' ناسراو به ''برادر رهحیمی ''و '' امیر''و ''رهفیق '' بووه.

سهرپهررتیی''سردار محمدجعصری

'' راپههههۆرتێ ی خهبهههههریی جهههههالل تالهههههبانیی بههههۆ وهزارهتههههی اتالعههههاتی ژ ههههر دهسهههههالتی عیههههی فالحیههههان کههههه پێشههههتر بههههه
رههههرۆڤهیهکی ههههههزهلیی بههههه نووسههههینی مهالعهبههههدولال حهسهههههن اده لههههه ''کوردسههههتان''(ئۆرگههههانی رسههههمیی حههههدکا ژمههههاره ١٢٧
کههههه لههههه جههههۆزهردانی  ١٣٦٦دژ بههههه نووسهههههری راپۆرتهکههههه و کۆمههههاری ئیسههههالمیی بههههبو کرابههههۆوه بههههۆ بههههاوری وال ههههدر و
ئیتتیالعههههاتی سههههپای پاسههههداران و رژیههههم بههههه مانههههای رۆرهههه کردنههههی گ ههههۆپی سهههههوز بههههۆ تێههههرۆری د.واسههههمیوو و ئهسههههپاردنی
دهور

لهو بابهتهدا بۆ تالهبانیی پێناسه کرابوو .ئهوبابهته له بهری ٢٧ی لێ ۆلینهوهدا باس کراوه.

ئهههههاخر رۆژی وتهههههوو ژی وۆنهههههاخی یهکههههههم  ،رۆژی  ٢٠ی ژانویههههههی ١٩٨٩بهههههووه .دوو کۆبوونههههههوهی دی هههههه لهههههه رۆژهکهههههانی
٢٨ی سهههههههێپتێمبر و  ٣٠سهههههههێپتیمبری  ١٩٨٨لهههههههه مهههههههالی خههههههههبا مههههههههعروف و مهههههههالی فهههههههازل رهسهههههههوک و براکهههههههانی
بهبهرهههههداریی جههههههالل تالههههههبانیی ،نهورهههههیروان مئههههه صی ئههههههمی  ،خهسهههههرهوخال و رهههههازاد سهههههائی بههههههر وه چهههههوو بهههههوو.
لهوچوارکهسهههههههی کههههههه ناویههههههان بههههههردرا تهههههههنیا نهورههههههیروان مئهههههه صی بههههههه پاسههههههپۆرتی خۆیهههههههوه چووبههههههووه ڤییهههههههن.
سێکهسهکهی دی ه به پاسپۆرتی خوازراوه چوو بوونه ڤییهن.
ر هههههوتی دانههههی پاسههههپۆرتێ

لههههه  ١٨ژانویهههههی  ١٩٨٩بههههه ب رگیههههان و نههههاردنی کتههههوپ ی بههههۆ ڤییهههههن حی ایههههه لهههههوه دهکهههها

کههههه نههههاوبراو بههههۆ بهههههڕ وهبردنی پالنێهههه

کههههه لههههه  ٢٠ژانویهههههی  ( ١٩٨٩ئههههاخر رۆژی بههههه نههههاو وۆنههههاخی یهکهههههم دهبههههوو بهههههڕ وه

بچهههههی بهههههۆ ڤییههههههن نهههههاردرابوو .لههههههورووهوه ئههههههوهی کهههههه سههههههباره بههههههدوو کۆبوونههههههوهی رۆژهکهههههانی ٢٨و  ٣٠دیسهههههێمبر
د،واسموو تێرۆریستهکان گوتوویه ( لهمهرجێگه وژمارهی بهرداران راست نهبووه.
دوو روداو سهلمێنهری ئهو واوعییهتهن:
-١ک ینهههههی ئاپارتمانێههههه

بۆئهحمههههههد بنبهههههێیال ،سههههههرۆک کۆمهههههاری بههههههر ی ئهلجههههههزایر لهههههه مهههههانگی د سهههههێمبری  ١٩٨٨بهههههه

مهبهسهههههتی راگهیانهههههدنی بهرهههههداریی کردنهههههی خهههههۆی لهههههه وتو ژهکهههههاندا

بۆمتمانههههههدان بهههههه د.واسهههههمیوو کهههههه ئههههههویش

لهکۆبوونهوهکاندا بهرداریی دهکا.
لهههههه دهوری یهکههههههمدا پێویسهههههت بهههههه بنبهههههێیال نههههههبووه چون هههههه تالههههههبانیی و سهههههێ ئهنهههههدامی سههههههرکردایهتیی ینههههه

لههههههو

کۆبوونهوانههههههدا بهرهههههدار بهههههوون .بههههههالم بالو خانههههههی رژیهههههم لهههههه ڤییههههههن ئههههههو کارهیهههههان بهههههه فهههههازل رهسهههههوک کردبهههههوو و
ئاپارتمانهکههههههیان بهههههۆ بنبهههههێیال کر بهههههوو و دابوویهههههانێ .بنبهههههێیال سیاسههههههت ار ی فێ بهههههاز وفاسهههههید بهههههووه بهههههه پالنهکههههههی
زانیبههههوو .رایههههان گرتبههههوو لههههه وۆنههههاخی دووههههههمدا کههههه پێهههه

بههههێ بههههه دواسههههمیوو ب ههههێ کههههه :ئهههههویش لههههه وتو ژهکههههاندا

بهرههههداریی دهکهههها .فههههازل و بنبههههێیالو زۆر سیاسهههههت اری دی هههههی کههههورد وهکههههو مهههههال عهبههههدولال حهسهههههنزاده ببوونههههه رههههیعهی
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دوازدهئیمههههههامیی جیرهوهرگههههههرو هاوکههههههاری ئیتتیالعهههههها  ،بینههههههاو م هههههه

و کۆرهههههه

و تهههههههالری '' خوالێخۆرههههههبوو ئیمههههههام

خومهینیی''یان پێدرابوو.
ئهههههحمهههههد بنبههههێیال سهههههرله بهههههیانی رۆژی ١٢ی جههههوالی  ١٩٨٩لههههه مههههالی فههههازل رهسههههوک چههههاوی بههههه د.واسههههمیوو کهههههوتبوو و
بههههههلێنیی

دا بوویهههههه کهههههه لهههههه وتوو ژهکهههههاندا بهرهههههداریی دهکههههها بههههههالم لهههههه رۆژی ١٣دا کهههههه رۆژی تێرۆرهکههههههیدواسهههههمیوو

عهبههههدولال وههههادریی بههههووه بهرههههداریی نهههههکردبوو ...پێشههههتر بهڵگهههههی کر نههههی ئاپارتمانهکههههه لههههه الیهههههن فههههازل رهسههههوڵهوه بههههۆ
بنبههههێیال بههههه ویمهههههتی مییۆنێهههه

و چوارسههههه و پهنجاههههههزار رههههیین

کردرابههههوو .پههههۆلی

لهههههرۆژی دوای تێرۆرهکههههه لهههههو

پالنهههههه ئاگهههههادار ببهههههووو فهههههازلی بهههههه هاودهسهههههتیی تێرۆریسهههههتهکان کرابهههههوو .ئههههههوه بهههههۆ دادوهری لێ ۆلینههههههوه بهڵگهیههههههکی
گرنهههه

بههههووه کههههه فههههازل رهسههههوڵی بههههه گومههههانیێ راو ناسههههیبوو و وهههههراری گرتنههههی نههههاوبراوی دابههههوو .ئهههههوداوهره لهوکاتهههههدا

نهههههی انیبوو کههههه فههههازل رهسههههول بههههه گوولیهههههی هاوکارهکههههانی خههههۆی بههههۆ کو رکردنهههههوهی رههههو نهوارهکانی جینایههههه هکههههان و
بهڵگهکانیان له ناویان بردبوو.
بهههههه بهههههوونی تالههههههبانیی و سهههههێ ههههههاوڕیی نهههههاوبراو بهوناوانهههههه  :نهورهههههیروان مئههههه صی ئههههههمی  ،خهسهههههرهوخاک و رهههههازاد
سههههائی  ،پێویسههههت بههههه ههههههبوونی بنبههههێیال لههههه وۆنههههاخی یهکهههههمی وتههههو ژ نههههه بههههووه .لههههه واویهههه دا گهرانهههههوهی

ههههحرارودی

بهههههرهوتاران و وهدواخسههههتنی وتههههوو ژ لههههه  ٣١مههههانگی دیسههههامبری  ١٩٨٨تهههها  ٢٠مههههانگی ژانویههههه  ١٩٨٩بههههۆ ئهههههو مهبهسههههتهبووه
که له وۆناخی دووههمدا له بنبێیال بۆ متمانهدان به د.واسمیوو کهڵ
 -٢ک ینههههی مۆتۆرسههههی یێتێ

لههههه الیهههههن

وهربگرن...

ههههحرارودیییهوه بههههه ویمهههههتی  ٤٢٠٠٠رههههییین

لههههه وۆنههههاخی یهکهههههمی وتو ژهکهههههدا

بهمهبهسههههتی خههههۆ دهربههههازکردن لههههه رههههو نی روداوهکههههه و گهههههیشههههت بههههه فرۆکهخانهههههی ڤییهههههن دوای بهههههر وهبردنی پالنههههی
تێرۆرهکه.
تالههههههبانیی ،ئهحمههههههد بنبهههههێیال ،نهورهههههیروان مئههههه صێ ئههههههمی  ،سههههههعدی ئهحمههههههدپیره ،خههههههبا مههههههعروف ،رهههههازاد
سههههائی و خهسههههرهوخاک لههههه رههههو نی کۆبوونهههههوهکانی خههههولی یهکهههههم لههههه رۆژهکههههانی بیسههههت و ههرههههت و سههههیی د سههههێمبری
هههههههزارو نۆسهههههه و ههرتاوههرهههههت و  ٢٠ژانویههههههی  ١٩٨٩لهههههه رهههههاری ڤییههههههن ئاگهههههاداربوون .بههههههالم خههههههبا مههههههعروف و
سهعدی ئهحمهد پیره لهو کۆبوونهوانهدا بهردار نهببوون.
تاڵهههههبانیی الی نووسهههههری کتێبههههی خولیههههاو مهههههرگی رهحمههههانی کههههورد باسههههی چوونههههه الی وهزیههههری نههههاوخۆیی ئوتریشههههی بههههه
نههههاوی فهههههرانت

لۆرههههناک کردبهههههوو کههههه گوایهههههه جهههههێ و ر ههههێ وتو ژهکههههههی داونههههێ وو پاسههههههوانی پرچهههههک و چهههههۆلی بهههههۆ

ناردبوونهههه ئهههههو رهههو نه .بهههههسهههتهی مهالعهبههههدولال حهسههههنزادهش لهههههو باسههههدا کههههه وهکهههو ههههههموو نووسهههینهکانی دی هههههی
سههههاخته و بههههێبنهههههماو بههههێ سهههههرجاوه بههههووه کرابههههوو بههههه پاڵپشههههتی وتهههههکانی تالهههههبانیی و ٢٧پاسهههههوانی پرچهههههکی بههههۆ
بردبووه رو نێ

که دیاریی نهکردبوو کوێ بووه .ئهو وتانه ف یان به سهر واوعییهتهوه نهبووه.

هههههحرارودی و اجهههههوادی لهههههه کۆبوونههههههوهکانی رۆژی یهکههههههم و دووهههههههم واتهههههه لهههههه رۆژهکهههههانی  ٢٨و  ٣٠دیسهههههێمبردا بهرهههههدار
ببههههوون .ب یههههاردهران و بهڕ وهبهههههرانی پالنهکههههه دهرفهتهکهههههیان زۆر بههههه بههههاش زانیبههههوو کههههه تێرۆرهکههههه ههههههر لههههه وۆنههههاخی
یهکههههههمداب رێ .لهبههههههر ئههههههوه رۆژی سهههههێ هم بهههههێ ههههههی بیانوویههههههک کۆبوونهوهکههههههیان بهههههۆ رۆژی  ٢٠ژانویهههههه ی  ١٩٨٩وهدوا
خسههههههتبوو .دادوهران و پۆلیسههههههی لێ ۆلینهههههههوه زۆریههههههان ههههههههوکدابوو کههههههه بهههههه ان ،
لههههههماوهی نێهههههوان  ٣١دیسهههههێمبری  ١٩٨٨تههههها  ١٩ی ژانویههههههی  ١٩٨٩لههههههکوێ بهههههوون.

ههههههحرارودی و حههههههاجی مئهههههه صی

هههههحرارودی لهههههه وتو ژ ههههه دا گوتبهههههووی

ئهو بهرهو تاران گهرابووه.
لهههههو ماوهیهههههدا ب رگیههههان نههههاردرابوو بههههۆ ڤییهههههن .رۆژی ٢٠ی ژانویهههههی  ١٩٨٩ئههههاخر کۆبوونهههههوهی سههههێ همی وۆنههههاخی یهکهههههم
کۆتایی پێ اتبوو.
ب رگیههههان لهمهههههرچوونی بههههۆ ڤییهههههن و بهرههههادریی کردنههههی لههههه وتو ژهکانههههدا درۆی کردبههههوو .جار هههه

ئیههههددیعای کردبههههوو کههههه

لهههرسهههههێ رۆژی کوبوونههههههوهی وۆنهههههاخی یهکههههههم دا بهرهههههداریی کردبهههههوو  ،بههههههاڵم دواتهههههر ئیهههههددیعای کردبهههههوو کهههههه تههههههنیا
لهیهک کۆبوونهوهدا بهرداریی کردبوو.
دادوهری لێ ۆلینهههههوه پرسههههیاری لههههه ب رگیههههان کردبههههوو کههههه کههههه ی هۆیهههههک لههههه ئههههارادابووه کههههه ئهههههو لهکۆبوونهههههوهکانی
پێشههههتردا بهرههههداریی نهههههکردبوو وچههههی ببههههووه هههههۆی ئهههههوه کههههه لههههه  ١٨تهههها  ٢٤ی ژانویهههههی  ١٩٨٨نههههاردرا بههههوو بههههۆ ڤییهههههن و
لێێ زیادکردبوو که ئهوه پێوهندیی به گرنگیی دهوری ئهو له دابی کردنی ئهمنییهتی رو نهکهوه بووه؟
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ب رگیهههههان وهاڵمهههههی دابهههههۆوه '' :ئههههههوه ناراسهههههتهوخۆ بهههههووه'' .ئێرانیییههههههکان پێێانوانههههههبوو کهههههه د.واسهههههمیوو خهههههۆی لههههههو
کۆبوونهوهیهههههدا بهرههههداریی دهکهههها .کههههاتێ ئهههههوه رویههههدا( راگهیانههههدنی بهرههههداریی کردنههههی د.واسههههمیوو لههههه وتههههو ژدا ئهههههو
عێراویییهکانهههههوه و دهوڵهههههتی عێهههه ا ئهههههو وتههههو ژه ''بههههای ۆ ''ب ههههرێ.

مهترسههههیییه پهیههههدا بههههوو کههههه نهههههکا لههههه الیهههههن

چون ههههه دهوڵهههههتی عێههههرا بیگومههههان بهههههوه رازی نهههههبوو کههههه لههههه نێههههوان نو نهههههری کوردهکههههان و کۆمههههاری ئیسههههالمییدا وتههههو ژ
ب هههرێ''.ئههههوه بهومانایهیهههه کهههه ئیم هههانی ئههههوه هههههبوو کهههورد کهههه کهههورد لهههه کۆمهههاری ئیسهههالمیی ن یههه
بهرههههداریی مهههه دهکههههرا پههههێش بههههه تێسههههرهواندنێ

ببنههههوه .لههههو رووهوه

یههههان دهرگیریییهههههک بگههههرێ .ب رگیههههان لێیزیههههادکردووه و گوتوویههههه :ئهههههو

دانیشههههتنهی کههههه مهههه تێیههههدا بهرههههدار بههههووم بههههههۆی ئهههههوه کههههه تێیههههدا ر

هههههوتنێ

نهههههبوو پێشوهخههههت و کوتههههوپر کۆتههههایی

پێ ێنههههرا .بهرههههداران دهبههههوو لهگهههههک بهرپرسههههان راو ههههژ ب هههههن ،بههههۆ ئهههههوه کههههاتێ ی دی ههههه بههههۆ در ههههژهدان بههههه وتههههو ژ دیههههاری
ب ههههههن .ئههههههو وتهههههو ژه دهبهههههوو لهوپههههههڕی ن ێنیهههههیدا رابگیهههههرێ .بههههههالم تالهبانییلهههههه الی هاوکارهکهههههانی ئارههههه رای کردبهههههوو.
ئهوکاتهههههه تالههههههبانیی سههههههفهری ئێرانهههههی کردبهههههوو و الی هاور هههههانی وتو ژهکههههههی درکانهههههدبوو .لهبههههههر ئههههههوه نهههههاوبراو لهههههه
الیهههههن بهرپرسههههانی ئێرانهههههوه گههههۆڕدرا .کاتێهههه

کههههه وهزعهکههههه ئههههههوهن بههههووه لههههه الیهههههن ئێرانیییهکانهههههوه فههههازل رهسههههوک

دیهههاری کهههرا کهههه ببێتهههه نهههاوبژیوان و تالههههبانی لهههه تیمهکهههه وهال نهههرا .مههه دوو حههههوتو بههههر لهههه سههههفهرهکهم بهههۆ ئهههوتریش
دهستورم پێدرا لهگهل'' د''.رهسوک

1

[فازل رهسوک -نووسهر]پێوهندیی بگرم و دوو پهیامی پێبگهیهنم:

دادوهر ی لێ ۆلینههههههوه لێهههههرهدا ئههههههو پرسهههههیارانهی لهههههه ب رگیهههههان نههههههکردبوو کهههههه ئهوکهسههههههی کهههههه ئههههههو مهئمورییهتههههههی
پێهههههدابوو کهههههێ بهههههووه و ب رگیهههههان فهههههازل رهسهههههوڵی لهههههه کهههههوێ ناسهههههیبوو و ی پێوهندیییههههههکی بهههههه بریهههههاردهرانی کۆمهههههاری
ئیسالمیییهوه ههبووه؟
ب رگیهههان لێهههره بههههدوا ،باسهههی لهههه پێشهههینهی خهههۆی و بهرهههداریی کردنهههی لهههه وتو ژ ههه دا کهههردووه کهههه گوایهههه ن یههه
مانههههه

بهههه پێهههنج

بههههههر لههههههروداوی تێهههههرۆری رۆژی ١٣ی مهههههانگی جهههههوالی  ١٩٨٩بهههههووهودهڵێ :لههههههو کاتههههههدا لهههههه ئهههههوتریش لهههههه

کۆبوونهوهیههههههکدا بهرهههههدار بهههههووه کهههههه د.واسهههههمیوو و جههههههالل تالههههههبانیی و سهههههێ کهههههوردی دی هههههه لهگههههههل محمهههههد جعصهههههری
ههههحرارودی و حههههاجی مئهههه صی[ نههههاو ی تهههههزویریی] تێێههههدا بهرههههدار ببههههوون و گوتبههههووی ئهههههو وتههههو ژه لهههههمالی ژمههههاره ٨
ن ی

به مالی'رهسول فازل[ فازل رهسوک – نووسهر] بووه.

بهرپرسهههههی لێ ۆڵینههههههوه لێهههههرهدا لهههههه پاسهههههپۆرتهکهی ب رگیهههههانی روانیهههههوه و بهههههۆی دهرکههههههوتووه کهههههه ب رگیهههههان لهههههه رۆژی
 ١٨ی مههههانگی ژانویهههههی  ١٩٨٩تهههها  ٢٤ی مههههانگی ژانویهههههی  ١٩٨٩لههههه ئههههوتریش بووه.واتههههه نههههاوبراو تهههههنیا بههههۆ یهههههک رۆژ (٢٠
ی ژانویههههه ی  ١٩٨٩نههههاردرابوو بههههۆ ڤییهههههن کههههه ئههههاخر رۆژی وتههههو ژی وۆنههههاخی یهکهههههم لههههه نێههههوان د.واسههههمیوو عهبههههدولال
وادریی و تێرۆریستهکان و هاوکارهکانیان له ئوتریش بووه.
وتههههههکههههههی ب رگیهههههان راسهههههت نههههههبووه ،چون هههههه یهکههههههم کۆبوونههههههوهی نێهههههوان د.واسهههههمیووو عهبهههههدولال وهههههادریی ئهههههازهر و
ههههحرارودی و حههههاجی مئهههه صی کهههههه بههههه نههههاوبژیوانیی جهههههالل تالههههههبانیی ،نهورههههیروان مئهههه صی وبهرههههداریی خهسهههههرهو
خههههاک و رههههازاد سههههائی (ئهنههههدامانی سهههههرکردایهتیی تهههههن یمی یهههههکێتیی نیشههههتمانیی لههههه ڤییهههههن پێهههه

هاتبوولههههه رۆژی

 ٢٨مهههانگی دیسههههێمبری  ١٩٨٨لههههه مههههالی الیههههنگر ی تالهههههبانیی بههههه نههههاوی خهههههبا مههههعروف بههههووه کههههه سهههههعدی ئهحمهههههد
پیره ر ی خستبوو و رۆژی ٣٠ی د سێمبری  ١٩٨٨له مالی فازل رهسوک و براکانی بووه.
سهههههعدی ئهحمهههههدپیره یهههههکی لههههه ئهنههههدامانی سهههههرکردایهتیی ینهههه

وخو نههههدکار لههههه ئههههوتریش بووه.گوایههههه کیییههههی مالهکهههههی

خههههههبا مههههههعهههههروف لهههههه الی سههههههعدی ئهحمههههههد پیرهبهههههووه کهههههه بهههههۆ رۆژی یهکههههههمی وتهههههو ژ کههههههڵ یان لهههههێ وهرگرتبهههههوو.
ئیههههدیعاکرابوو کههههه خهههههبا مهههههعروف لهههههو کاتهههههدا لههههه والتێ ههههی دی هههههبووه و کیییههههی ماڵهکهههههی الی سهههههعههههدی ئهحمهههههدپیره
بهههههووه .خههههههبا مههههههعروف لهههههه و رۆژهی کهههههه کۆبوونهوهکهههههه لهماڵهکهیئههههههودا بههههههڕ وهچووبوو لهههههه الیههههههن

هههههحرارودییهوه

لهههههه هۆتێهههههش هییتهههههۆنی رهههههاری ڤییهنههههههوه لهههههه نێهههههوان رۆژهکهههههانی  ٣٠-١٢-١٩٨٨ – ٢٦/١٢/١٩٨٨وه تهلههههههفۆنی بۆکرابهههههوو.
دواتر له رو نی خۆیدا باسی دهکرێ.
کۆبوونهههههوهی رۆژی دووههههههمی خههههولی یهکهههههم ٣٠ی سههههێپتامبری ١٩٨٨بههههه ئیبتی ههههاری جهههههالل تاڵهههههبانیی ،لههههه مههههاڵی فههههازل
رهسههههوک و براکههههانی بهههههڕ وه چووبههههوو .بههههێ ئهههههوه کهسههههێ

لههههه حههههدکا لهههههو پههههالن و ن ێنیههههیکاریییهههههی تالهههههبانیی ئاگههههادار

بههههووبێ .ئهههههوه لههههه حاڵێهههه دابووه بهرههههێ ی زۆر لههههه ئهنههههدامانی ینهههه

لههههه ڤییهههههن لهههههو کۆبوونهوانههههه ئاگههههادار کرابههههوون.

ئهههههو ماڵهههههی کههههه کرابههههوو بههههه رههههو نی تێههههرۆری د.واسههههمیوو ،هههههی ر ناتههههه ژنههههه ئوتریشههههیییه سههههی هیییهکهی فههههازل رهسههههوک
بههههووه و بهههههردهوام فههههازل رهسههههوک بههههۆ مێوانههههه ن ێنیییهههههکانی کهههههڵ ی لێههههوهر گرتبههههوو .ئیم ههههانی ئهههههوه کههههه لههههه وۆنههههاخی
یهکههههههمیش بهههههۆ حهوانههههههوهی تالههههههبانیی و نهورهههههیروان مئههههه صی و هاور انیهههههان لههههههو ماڵهههههه کههههههڵ یان وهرگرتبهههههێ جێهههههێ
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لێ ۆلینهههههوه بههههووه .چون ههههه نهههههزانراوه کههههه تالهههههبانیی و هاور ههههانی لههههه ٢٦ی سههههێپتامبری  ١٩٨٨تهههها  ٢٦ی ژانویهههههی ١٩٨٩
واته تا رۆژی گهڕانهوهیان بهرۆ تاران له کوێ مابوونهوه.
ئهههههو دیدارانههههه ،خێیهههههکیی ،بههههێ بهرنامههههه ،بههههێ پاراسههههتنی ئهههههو ئوسههههوک و دیسههههیپیینانه بههههوون کههههه حههههدکا پێشههههتر بههههۆ
وتو ژی ئیحتیمالیی له الیهن د.واسمیووهوه رایگهیاندبوو.

لههههه یهههههکی لههههه وتو ژهکانههههدا لهگهههههل نو نهههههرانی رژیههههم کههههه رههههههید سهههههرگورد عهههههلیار .مهههههال عهبههههدولالی حیههههاکیی و
خههههاوهنی ئهههههم لێ ۆلینهههههوهیههههه لههههه بێتههههووش تێیههههدا بهرههههدار بههههوون ،مهرجهههههکانی وتههههو ژ و پێشههههنیارهکانی د.واسههههمیوو بههههۆ
کۆبوونهکان له چوار خاکدا به وردیی دیاریی کرابوون که بریتیی بوون له:
 -١وتههههو ژ دهبههههێ ئارهههه را بههههێ و بههههه رهسههههمیی راگهیهنههههدرابێ  -٢رههههو نی وتههههوو ژ لههههه پێتهههههختی واڵتێ ههههی دهرهوه و بههههه
ئاگههههاداریی دهوڵهههههتی ئهههههو واڵتهههههبێ -٣ .حههههدکا لهگهههههک نو نهههههرانی رهسههههمیی دهوڵهههههتی کۆمههههاری ئیسههههالمیی ئێههههران وتههههو ژ
دهکا  -٤حدکا لهسهر خودموختاریی وتو ژ دهکا .ئهمانه مهرجهکانی وتو ژ بوون.
د.واسههههمیوو لهگهڕانهههههوهیدا بههههۆ کوردسههههتان و ئاگههههادار کردنههههی ئهنههههدامانی ناونههههدیی حیهههه ب لهههههو وتههههو ژه ،رهخنهههههی لههههێ
گیرابههههوو کههههه بههههۆچی پێشههههتر بههههۆ ئهههههو وتههههو ژه بههههه نههههاوبژیوانیی تالهههههبانیی لهگهههههل دهفتهههههری سیاسههههیی هههههاوف ریی
نهکردبوو.
تاڵهههههبانیی ئهههههو تێرۆریسههههتانهی ئیتتیالعههههاتی سههههپای پاسههههدارانی بههههه نههههاوی نو نهههههری نیهههه ام ،نو نهههههری سهههههرۆکی پارلمههههان
و نو نهری سۆرۆک کۆماری ئێران به د.واسمیوو ناساندبوون.
مخهههههاب د.واسهههههمیوو سههههههرنجی نههههههدابۆوه خیتابهههههه سیاسهههههیییه پێهههههنج خولهکیییهکههههههی جههههههالل تالههههههبانیی کهههههه لهیهکههههههم
رۆژی بهناو وتو ژهکه به ''فارسیی '' پێش هری کردبوو.
ئهههههو خیتابههههه پێههههنج خولهکیییهههههی تالهههههبانیی رۆژی ٢٨ی دیسههههامبری  ١٩٨٨کههههه مهههههال عهبههههدولال حهسهههههنزاده و مئهههه صی
هجههههری  ٢٧سههههاڵی رهبههههه لههههه خهههههل ی کوردیههههان رههههاردبۆوه ،لههههه الیهههههن ناوهنههههد ی حههههدکا لههههه دانمههههارک دوائ ئهههههو
ماوهیهههههه بهههههه بهههههێ ههههههی لێ دانهوهیههههههک و ههههههۆی رهههههاردنهوه و بالوکردنههههههوهی دوای  ٢٧سهههههاک لهههههه فهههههێ

بهههههووک دا

ئار رایان کرد.
هههههۆی رههههاردنهوهی ئهههههو کاسههههێته لههههه الیهههههن نووسهههههری ئهههههم دیرانهههههوه بههههاس کههههراوه .لههههه بهرههههی سیاسههههیییهکهی ئهههههو
رهههریتهدا خویایهههه کهههه تواندنههههوهی ینههه

لهههه نهههاو ئیتتیالعهههاتی سهههپای پاسهههداران و توانههههوهی کهههورد بهههه پیالنهههی سههههرانی

ئیتتیالعههههاتی سههههپا بههههۆ ''ههههههڵ ردنی ئههههااڵی هیاللههههی رههههێعیی  ±کوردسههههتان بههههه سهههههرۆکایهتیی جهههههالل تاڵهبانییدرۆیهههههکی
ئاخونههههدهکانبۆ تونههههاکردنی حههههدکاو ر بههههههرانی بههههه هاوکههههاریی کهههههورد بههههووه .ئهههههو بیرۆکههههه یهههههه لههههه الیهههههن نهورهههههیروان
مئههه صیوه بهههه خههههیاڵپالو پێناسههههکرابوو و بههههدوورو در هههژی لهههه کتێبهههی خوالنههههوه لهههه نهههاو بازنههههدا بهههاس کهههراوه .4سههههیر
ئهوهیهههه کهههه نهورهههیروان خهههۆی بهههۆ ئههههو خههههیاڵپالوه پاسهههدارهکانی تههها کههههرکوک ئیسههه ۆر کردبهههوو .بروانهههه ئهههاخر بهرهههی
روایت جن

از زبان فرمانده جن

محس رضائی . 5پێشتریش ئهو وتانهی محس رضائی باس کراون.

ب رگیههههههان لهههههههدر ژهی باسهههههههکهیدا وتهههههههکانی خههههههۆی بهههههههه درۆدهخاتهههههههوهو دهڵههههههێ '':مهههههه تهههههههنیا جار هههههه

لههههههههو

کۆبوونهوهیهدابووم و دهبێ دوو کۆبوونهوهی دی ه پێش ئهوهی م تییدا بووم کرابووبێ''.
ب رگیههههان گووتبههههووی '':ن یهههه

بههههه دوو حهههههوتوو بهههههر لههههه سهههههفهرهکهم بههههۆ ئههههوتریش پههههێم راگهیانههههدرا کههههه لهگهههههک فههههازل

رهسوک پێوهندیی بگرم و دوو پهیامی پێ رابگهیهنم''.
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لێهههههرهشدا ب رگیهههههان پرسهههههیاری لهههههێ نههههههکرابوو کهههههه فهههههازل رهسهههههوڵێ لهههههه کهیههههههوه ناسهههههیبوو و لههههههکو ێ دیتبهههههوو و چهههههه
پهیوهندیییههههههکیان پێ ههههههوه هههههههبووه و فهههههازل ی پێوهندیییههههههکی بهههههه فهرمانهههههدهری ئههههههو تێرۆریسهههههتهوه هههههههبووه؟ نهههههوابراو
له مهر سهفهرهکهی بۆ ڤییهن گووتبووی:
'' لههههه تارانهههههوه بهههههرهو زوریهههه فهههه یم'' .راسههههتی دهکهمهههههوه بهههههرهو ژ نێهههه
١٩٨٩بهههههه فییهههههد کیهههههرد و بهههههوک

فهههه یم .لههههه ٢١ی مههههانگی ژوئهههههن( جههههوالی

دا چوومهههههه ئهههههوتریش .مههههه ژمهههههاره تهلههههههفۆنی فهههههازل رهسهههههول و براکهههههانیم ،پهههههێ بهههههوو.

دهمویسههههت دوای دابهههههزی و چوونههههه هۆتێههههش پۆسههههت لهگهههههل فههههازل رهسههههوک پێوهنههههدیی بگههههرم .ههههههوڵم دا ،بهههههالم دهسههههتم
نهکهههههو  .ئهههههو برایهههههی فههههازلی ئاگههههادار کردبههههوو کههههه تهلهههههفۆن بههههۆ ه تیههههش پۆسههههت ب ههههاو پێوهنههههدییم پێههههوه بگههههرێ .فههههازل
رهسهههههوک تهلههههههفۆنی کهههههرد و پێێراگهیانهههههدم کهههههه رۆژی دوورههههههممه  ٢٦/٦/١٩٨٩دهگهر تههههههوه بهههههۆ ڤییههههههن .رۆژی دوو رههههههممه
چاوم پێێ کهو و دوو ' پهیامی '' دهوڵهتهکهی خۆم بهم جۆره پێراگهیاند'':
'' -١تاڵهبانیی بهزۆرب هیی خۆی ههموو رتێ ی له واوداوه'' 6.
'' -٢له بری تالهبانیی دهبێ فازل رهسوک له وتوو ژهکهدا بهرداریی ب ا''.
دادوهری لێ ۆلینهههههوه لههههه '' ب رگیههههان'' ی نهپرسههههیبوو کههههێ ئهههههو ب یههههارهی پههههێ راگهیانههههدبوو .چۆنیههههان زانیبههههوو د.واسههههمیوو
لهههههه دهرهوهی والتهههههه و فهههههازل رهسهههههوک کهههههێ بهههههووه کهههههه ئهوهنهههههده بهههههاوهر پێ هههههراوی ئیتتیالعهههههاتی سهههههپای پاسهههههداران و
باڵو خانهی ئێران و تێرۆریستهکان بووه؟
هیچ ههههام لههههه دادوههکههههان و پۆلیسههههی داوهریههههی نهههههیان پرسههههیوه کههههه بههههۆچی تێرۆریسههههتهکان لههههه تارانهههههوه یهههههک سهههههر
نهچووبوونهههههه ڤییههههههن؟ ئههههههزموونی تێرۆریسهههههتهکان بهههههۆ هێنهههههان و بردنهههههی جاسوسههههههکانیان بهههههۆ والتهههههانی ئوروپهههههایی بهههههه
رێوهیهک بووه که له خاڵی الوازیان بۆ خۆبواردن له کۆنترۆل کردن کهڵ
کهسههههێ

وهر بگرن.

کههههه بههههه فرۆکههههه سهههههفهردهکا کههههۆنترۆل دهکههههرێ .لیسههههتی ناوهکههههان و ژمههههارهی پاسههههپۆرتهکانیان دهنووسههههر  .بهههههالم

لههههه سهههههفهر کههههردن دا بههههه وهههههتار ئهههههو تهرههههریصاته نییههههه و تێرۆریسههههته ئێرانیییهههههکان بهههههم رههههێوهخۆیان لههههه دهسههههتی
پۆلی

رزگار دهکهن.

ههههحرارودی و اجههههوادی لههههه ئههههاخری د سههههێمبرهوه تهههها رۆژی  ١٩ژانویههههه بهههههرهو تههههاران گهڕابوونهههههوه بههههۆ ئهههههوه بتههههوان
پالنههههدار ژهران لههههه ههههههلو مهرجهههههکان و رههههو

و بهههههر وهبردنی پالنهکهههههیان ئاگههههادار ب هههههن مهبهرههههتیان ئهههههوه بههههووه کههههه

له خولی یهکهمدا کۆتایی به ژیانی د.واسمیوو بێن .
لهههه وۆنهههاخی دوو هههههمدا ونهههاردنی ب رگیهههان بهههۆ ڤییههههن بهههۆ راگهیانهههدنی دهسهههتوری سههههرانی ئیتتیالعهههاتی رژیهههم بهههه فهههازل
رهسههههوک بههههۆ ئهههههوه دهوری سهههههرهکیی لههههه بهههههڕ وهبردنی'' وتههههوو ژ وهئهسههههتۆبگرێ ،فههههازل ئامههههاده بههههوونی خههههۆی بههههه ب رگیههههان
راگهیانههههدبوو و گوتبههههووی  '':حههههازره بچێتههههه پههههاری '' .لهههههو کاتهههههدا د.واسههههمیوو لههههه پههههاری

بههههووه و فههههازل رهسههههوک لههههه

بوونی د.واسمیوو ئاگادار کرابوو.
ب رگیههههاندهڵێ هاوکهههها دهعوهتنامهیهههههک و تی ێتێهههه

Billet,

 (Ticket,بییتههههی پێشفههههرۆش کههههراوی فرۆکهههههم بههههۆ چههههوونی

فازل رهسوک بۆ تاران دا به فازل.
ب رگیهههههان لههههههوتههههههکانیدا زیهههههاکردووه و دادوهغرانهههههی لێ ۆلینههههههوهی گوتبهههههوو :بهههههۆ ئههههههوه کهسهههههێ
خ مهههههتم دابههههێ ،فههههازل برایهههههکی خههههۆی بههههه نههههاوی ک .کههههه چهنههههد جار هههه

لهههههه ڤییههههههن لهههههه

دیتبههههووم نههههاود ر کههههرد .دوای چهنههههد جار هههه

تهلهههههفۆن کردنههههی فههههازل رهسههههوک بههههۆ پههههاری  ،د.واسههههمیوو رهزامهنههههدیی خههههۆی دهربریبههههوو کههههه لههههه  ٣٠/ ٦/١٩٨٩لههههه پههههاری
چاوی به فازل رهسوک ب هوێ.
6

) TALABANI hätte mit seiner Geschwätzigkeit alles verraten und

)anstatt TALABANI sollte Dr. Rasoul an der Besprechungen teilnehmen.
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ب رگیههههان بههههۆ دادوهری لێ ۆلینهههههوهی بههههاس کردبههههوو کههههه لهگهههههل فههههازل رهسههههوک لههههه دوورهههههممهوه تهههها رۆژی ههههههینیی
و را چوو بوونه رت ک ی و میوانی فازل رهسوک بووه.
ب رگیههههان بههههه دادوهری لێ ۆلینهههههوهی گوتبههههوو کههههه فههههازل رهسههههوک رۆژی ههههههینیی بهههههرهو پههههاری

ف ههههوه و ئێوارهکهههههی بههههه

تهلهههههفۆن ئاگههههاداری کههههردووه کههههه د.واسههههمیوو بههههۆ ههههههموو پێشههههنیارهکان رازیههههی بههههووه .لههههه ئێوارهکهههههی دا تهلهههههفۆنی بههههۆ
هۆتێش پۆست کردبوو و ژماره تهلهفۆنێ ی دابوویه که دهیتووانی پێوهندیی پێوه بگرێ.

لێههههرهدا بهههها س لهههههوه نهههههکراوه کههههه تالهههههبانیی لهههههو کاتهههههدا کههههه تێرۆریسههههتهکان بههههۆ تێههههرۆری د.واسههههمیوو بههههۆ
ڤییهن ناردرابوون له تاران ببوو.
ب رگیهههههان دهڵهههههێ  :سههههههرله بههههههیانی رۆژی رههههههممه لهههههه تهلههههههفۆنێ ی گشهههههتیییهوه تهلههههههفۆنم بۆفهرهنسهههههه و بهههههۆ ئههههههو
ژمهههاره یهههه کهههرد کهههه فهههازل رهسهههوک دابهههووی بهههه مههه .کورد ههه
لههههو هۆتێیهههه نههههمام و گواسهههتمهوه بهههۆ هۆتێیێههه

بیسهههتۆکهکهی هههههڵگر و دای بهههه فهههازل رهسهههوک  .ئهوکاتهههه

لهههه ئۆتهههاکرینگێهههر رتراسهههه ن یههه

بهههه گورتێهههش .ئههههو هۆتێیههههش براکههههی

فهههههازل رهسهههههوک بهههههۆی دهستنیشهههههان کهههههردم .ژمهههههارهی ئههههههو مالههههههش کهههههه بهههههۆ رهسهههههولم تهلههههههفۆن کهههههرد لهههههه دهفتههههههری
تهلهفۆنهکهههههمدا نووسههههراوه .رهسههههوک لههههه تهلهفۆنهکهههههیدا گههههوتی کههههه دیدارهکههههه دهبههههێ تابهههههر لههههه ١٥ی جههههوالی  ١٩٨٩دهسههههت
پێب رێ ،ئهگهرنا دهکهو ته دهی ئاگوست و رو نی وتوو ژهکهش وبوک کراوه که له ڤییهن بێ.
لهالیههههن ئێرانیییهکانههههوه ئههههو پێشهههنیاره بهههه پهلهههه وبهههول کرابهههوو و رایهههان گهیانهههد بهههوو کهههه بههههزویی د ههه بهههۆ ڤییههههن .مههه
ب رگیهههههان دهڵێ'':دهسهههههتورم پێهههههدرا لهههههه ئهههههوتریش بمێنمههههههوه'' .ئێرانیییههههههکان گوتیهههههان تههههها  ١٥/٧/١٩٨٩وتو ژهکهههههه دهسهههههت
پێدهکرێ.
فازل رهسوک رۆژی  ٣ی مانگی  ٧گهڕایهوه و م رۆژی سێ رهممه چاوم به فازل کهو .
ب رگیهههان لهههه مههههر پێ ێنهههانی رۆژی وتو ژهکهههه بهههاس لههههوهدهکا کهههه فهههازل پێهههی گوتبهههوو :ئههههو کهههاری دی ههههی بهدهسهههتهوهیهههه
ناتوانی تارۆژی  ١٢/٧/١٩٨٩لهو کوبوونهوهیهدا بهرداربێ.
ب رگیهههان دهڵهههێ دوای چهنهههد تهلههههفۆنێ ی مههه لهگههههل تهههاران دهبهههوو

محمهههد جعصهههری

هههححرارودی و حهههاجی مئههه صی

ئههههو

پهرهکهی تارۆژی سێ رهممه له راری ڤییهن ب .
ههههحرارودی و اجههههوادی نههههه یانویسههههتبوو بههههه فرۆکههههه بهههههرهو ئههههوتریش بصههههرن .بههههۆ ئهههههوه دوای تێرۆرهکههههه گومههههان نهخر تههههه
سهر ئێران که مهئمورهکانیان لهو کاتهدا له ڤییهن بوون.
محمههههد جعصههههری

ههههحرارودی و حههههاجی مئهههه صی ( اجههههوادی کههههه دهگهنههههه ڤییهههههن دهچنههههه هۆتێههههش رههههتیگیبرۆی ویهههه ١١٥٠

ماریا هییصررتراسه  ١٥٦لهوکاتهدا ب رگیان ههر لهو هۆتێیه بووه.
لهههه  ١٣/٧/١٩٨٩پرسهههیار لهههه ب رگیهههان راوه کهههه کههههی لهالیههههن فازلههههوه ئاگهههادار کهههرا کهههه دواسهههمیوو لهگههههک هاور ههههی لهههه
پاریسهوه بهرهو ڤییهن وهڕێ دهکهوێ؟
وهالمهکهههههی ب رگیههههان ئهههههوه بههههووه  :کههههاتێ فههههازل رهسههههوک لههههه پههههاری

گهڕایهههههوه ئارهههه رای کههههرد کههههه د.واسههههمیوو لهگهههههل

عهبههههدولال وهههههدریی ئههههازهر وهرێدهکههههههوێ .لهههههو رووهوه مههههه بههههه بهههههێ راوهسههههتان ئههههههو خهبهههههرهم بهههههه تههههاران راگهیانهههههد.
عهبدولال وادریی نو نهری حدکا له پاری

بوو.

یهکههههههم دیهههههدار رۆژی چواررههههههممه ١٢/٧/ ١٩٨٩بهههههوو .فهههههازل رهسهههههوک کهههههاتژمێر دهی رۆژی چواررههههههممهههههه زهنگهههههی لێهههههدا و
گههههوتی دونیههههوهرۆ کههههاتژمێر چههههوار لههههه و سههههتگهی ئوتوبوسهههههکانی هۆتێههههش هییتههههۆن چههههاوهروان بهههه

و ئهههههو دێ بهههههدواماندا و

دهمانباتهههه رهههو نی وتوو ژهکهههه .ئێمهههه دهخولههههک زوتهههر لهوکاتههههی کهههه وهڕارهکههههمان دانهههابوو لهههه ههههاڵی چهههاوهروانیهههی بهههۆ
ئوتوبوسهههههکان یهههههکترمان دی .ئهههههوه یهکهههههم جههههار بههههوو کهههههم دوو ئێرانیییهکهههههم لههههه ئههههوتریش دهخولهههههک بهههههر لههههه وادهی
وهرارهکه له ئوتریش ببینم.
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ب رگیهههههان لێهههههرهدا یهکههههههمی درۆی کهههههه پێشهههههتر کردبهههههووی لههههههخۆی ئارههههه راکردبوو .پێشهههههتر گوتبهههههووی پێهههههنج مانههههه
لهمهوبهههههر لههههه وتههههو ژ ی وۆنههههاخی یهکهههههمدا بهرههههداریی کردبههههوو ،رههههو نی وتو ژهکهههههش لههههه ئاپارتمانێهههه
 ٨و ن ی

کههههه ژمههههارهی

به مالی فازل رهسوک بووه لهو رو نهدا لهوتو ژهکاندا بهردار ببوو.؟!

ب رگیهههانیش بهههههم جههههۆره ئهوبابهتههههه بههههاس دهکههها و دهڵههههێ :ن یهههه

بههههه کههههاتژمێر  ١٦فهههازل رهسههههوک هاتههههه رههههو نی وهرارهکهههههو

و ئێمهههه بهههه پهههێ بههههرهو رهههو نی وتو ژهکهههه وهرێ کهوتی ،بههههالم دهبهههێ ئامهههاژهی بهههۆ ب ههههم کهههه رهههو نی وهرارهکهههه بهههۆ ئێمهههه
ناسههههراو نهههههبوو .لهبهههههر دهرگههههای بینههههای ژمههههاره  ٥فههههازل رهسههههوک کیییێ ههههی لههههه گیرفههههانی رهههههلوارهکهی دهرهێنههههاو دهرگاکهههههی
پێکههههردهوه .ئیمههههه بههههه پیی انهههههکاندا تهههها وههههاتی سههههێ سهههههرکهوتی  .لهمهههههر ئهههههوه کههههه فههههازل رهسههههوک دهرگاکهههههی بههههه کیییێهههه
کردبووه نازانم چون ه م ئاخر کهس بووم له چوونهسهردا.
ب رگیهههاندهڵێ :مههه خهههۆم راسهههتهوخۆ لهههه وتو ژهکههههدا بهرهههدار نههههبووم .بههههل و مههه لهههه کتێبخانهکههههدا بووم.کهههاتێ کهههه ئێمهههه
چووینههههه نههههاو مالهکههههه د.واسههههمیوو و وههههادریی گهیشههههتنێ .لههههه سهرانسهههههری وتو ژهکهههههدا گیههههرو گرفتێهههه

نههههه بههههوو  .نهکهههههس

وهژور کهههههو و نهکهههههسههههیش وهدهرکهههههو  .وتو ژهکههههه بههههه نهههههرم و نیههههانیی و لههههه حههههال و ههوایهههههکی بارههههدا بههههوو .لههههه
وتوو ژهکههههاندا ن یهههه

بوونهههههوه بهههههرهو پههههێش دهچههههوو.دوای تهههههواوبوونی وتههههو ژی رۆژی چههههوار رهههههممه وهههههرار دانههههرا کههههه

رۆژی پێهههههنج رههههههممه ش کۆببنههههههوه .کاتهکهههههه دیهههههاری نههههههکرا .چون هههههه د.واسهههههمیوو رایگهیانهههههد کهههههه دهبهههههێ تاکهههههاتژمێر
١٨بخایههههههنێ .لههههههورووهوه روون بهههههوو کهههههه کاتهکهههههه دهبهههههوو تههههها کهههههاتژمێر  ١٨بخایههههههنێ .رهسهههههول دهبهههههوو بهههههه تهلههههههفۆن
بهرههههداران ئاگههههادار ب هههها .دوای ئهههههوه کههههه چهنههههد وتهیهههههکم لهگهههههک هاوکههههاره ئێرانیییهههههکانم بههههاس کههههرد بهههههرهو هۆتێیهکهههههم
وهرێ کهوتم.

رۆژی پێنجشهممه  ١٣/٧/ ١٩٨٩و بهڕ وهبردنی پالنی تێرۆرهکهی
امیههههرمنئههههور

ب رگیههههان ا ههههش دهڵههههێ مهههه کههههه رۆژی چواررهههههممه رههههو نی '' کۆنصهرانسهههههکهم '' بهجێ ێشههههت چوومههههه نههههاو

رههههار بههههۆ پیاسهههههکردن .کههههاتێ کههههه گهڕامهههههوه لههههه الیهههههن هاور انمهههههوه پهههههیامێ م پێگه سههههت کههههه رۆژی  ١٣/٧/١٩٨٩کههههاتژمێر
 '' ١٧کۆنصهران ''ه.کههههه بهههههر وهدهچێ .نههههاوبراو رایگهیانههههدبوو کههههه چووبههههووه''ایههههران ایههههر'' بههههۆ ئهههههوه کهههههل و پهههههلێ
ک یبهههووی بههههۆ ئێرانههههی بنێر تهههههوه کههههه گوایههههه بههههۆی رێنهکهههههوتبوو .لههههه گهڕانهههههوهدا لههههه رههههو نێ
چههههاوی بههههه محمههههد جعصههههری

بههههه نههههاو

کههههه

Schottentor

ههههحرارودی کهههههوتبوو و پێێگوتبههههوو کههههه رههههو نی هۆتێیهکهههههی بگههههۆڕێ و بچێتههههه ئهههههو هۆتێیهههههی

کهههه ئههههو لێیبهههووه بهههۆ ئههههوه مهوداکههههیان لهههه یههههکتر کههههم ب اتههههوه .ب رگیهههان دهڵهههێ بهپهلهههه گههههڕابۆوه بهههۆ هۆتێیهکههههی و
کهرهسهههههکهی وهخرکردبههههوو و بههههه تاکسههههیی بهههههره هۆتێههههش رههههتیگش بههههرۆی بردبههههوو .دوای ئهههههوه ئۆدهیهههههکی بههههۆ دیههههاریی
کرابههههوو دهلههههێ لهههههئۆدهی جهعصهههههرییدا کۆبووینهههههوه و ئهههههو کههههارهی کههههه لههههه پێشههههمان بههههوو بههههاس کههههرد و دوایههههه :
بریارمهههاندا لهههه لهههه کهههاتژمێر  ١٧چاومهههان بهههه فهههازل رهسهههوک ب ههههوێ و سههههباره بهههه ئیسهههالم وتهههو ژ ب ههههی  .رهنگهههه بهههاس
کردن له ئیسالم رهم ی بهرنامهی تێرۆری د.واسمیوو بووبێ .رهم ی تێرۆری د.رهرهف هندیی فریاد عیوی بووه.
ن یهههه

 ١٥:٣٠جهعصهههههری(

ههههحرارودی و مهههه و حههههاجی مئهههه صێ و ههههرا هۆتێیهکهههههمان جێهێشههههت و بههههه پههههێ بههههه رهههههوامی

ماریهههها هییصههههر رتراسهههههدا و بههههه کهههههڵ

وهرگههههرت لههههه وهههههتاری ناورههههار تاهۆتێههههش هییتههههۆن چههههووی  .ن یهههه

کههههاتژمێر  ١٧بههههوو

که بهرهو رو نی ''کۆنصهران '' له لین ه بانگاسێ وهر هوتی .
ب رگیههههان دهڵههههێ مهههه خههههۆم کیسهههههیهکی پالسههههتی یی رههههی و سههههپیم پێبههههوو .لهههههو کیسهههههیهدا ئهههههو رههههتانهی تێههههدابوو:
نهخشهیهکی ر گه ،کتێبێ  ،چاویی هیهک و ژ رکراسێ  .مئ صی کیصێ ی دهستیی و جهعصهری هیچی پێ نهبوو.
کهههههاتێ گهیشهههههتینێ بینهههههای ژمهههههاره  ٥زهنگهههههی دهرگهههههای ژمهههههاره دوازدهمهههههان داگهههههر  .کاردانهوهیههههههک نهبوو،گهراینههههههوه بهههههۆ
پێههههادهرێ و دوای ماوهیهههههک جههههار ی دی ههههه گهڕاینهههههوه ،دهسههههگره دهرکهههههو زنگهکهههههمان داگههههر  .پیههههره ژنێهههه

پرسههههیاری

لێ ههههردی کێتههههان دهوێ؟ ئاماژهمههههان بههههۆ ژمههههاره  ١٢کههههرد ،گههههوتی کهههههس لهههههوێنییههههه .کههههاتێ کههههه ههوڵهکهههههمان سهههههرنهکهو
بههههرهو هۆتێهههش هییتهههۆن گهڕاینههههوه و مههه بهههه جهعصههههرییم گهههو تهلههههفۆنێ

بهههۆ فهههازل ب ههها .ژنێههه

وهالمهههی دایههههوه کهههه فهههازل

لهههههمال نییههههه .ئێمههههه سهههههرله نههههوێ بهههههرهو ماڵهکههههه گهڕاینهههههوه.و زهنگههههی ماڵهکهههههمان داگر .کههههاتژمێر ن یهههه

بههههه ١٧:٣٠

خولهههههک بههههوو .فههههازل رهسههههوک بههههه داگرتنههههی دوگمهههههیئایصۆنهکههههه دهرگاکهههههی کردهوه.کههههاتێ وهسهههههرکهوتی دیتمههههان دهرگاکههههه
نیوهکراوه بوو و ئێمه کاتێ که گهیشتینێ بهردهرگا و وهژور کهوتی فازل رهسوک له چێشتخانهکه بوو.

10
ئێمههههه ههههههرچوارمان واتههههه مهههه و جهعصهههههریی و حههههاجی مئهههه صی و فههههازل رهسههههوک چووینههههه ئههههۆدهی دانیشههههتنهکه .ئهههههمرۆ
دهبههههوو منههههیش راسههههتهو خههههۆ لههههه''کۆنصهههههران ''هکهههههدا بهرههههداریی ب هههههم .کههههاتێ کههههه دهمانویسههههت دانیشههههی
لێهههدرا ،فهههازل رهسهههوک خههههر ی پاسهههاوهێنانهوه بهههۆ وهدرهنههه

زهنگههههی دهرگهههها

کههههوتنی خهههۆی بهههوو ،بههههرهو دهرگههها کهههه چهههوو و کردیههههوه و

گهڕایهههههوه سهههههرجێگهکهی خههههۆی و گههههوتی برادهرهکههههانیش هههههات  .فههههازل رهسههههوک دهبههههوو دهرگاکهههههش ب اتهههههوه .مهههه ئهههههوهم
چهههاو پێ ههههو چون هههه مههه چووبوومهههه کتێبخانهکهههه .دوایهههه د.واسهههمیوو عهبهههدولال وهههادریی ههههات  .مههه لهههه بیرمهههه کهههه تههههنیا
عهبههههدولال وههههادریی کیصێ ههههی دهسههههتیی پههههێ بههههوو و مهههه رههههتێ ی دی هههههم نهههههدی .دوای سههههالو کههههردن پرسههههیار کههههرا کههههه ئههههاخۆ
دانیشههههههتنهکانی بهههههههرێ سهههههههرکهوتوو بوون؟گههههههوترا کههههههه سهههههههرکهوتوو نهههههههبوون ،بهههههههل و لههههههه  ١٩:٣٠رهوتهکههههههه هههههههاتبۆوه
سهرجێی خۆی.
بهرهههههداران کتهههههوپر گهرانههههههوه ئهههههۆدهی دانیشهههههتنهکه و دهرگهههههای نێهههههوان کتێبخانهکهههههه و ئهههههۆدهی دانیشهههههتنهکه ئاواڵههههههبوو.
ب رگیان دهڵێ  :م نهدهبوو لهو دانیشتنهدا بهرداربم ،لهبهر ئهوه م له کتێبخانهکهدا مامهوه.
و لهههه

ب رگیهههان دهڵهههێ  :مههه لههههوه خاترجههههمم کهههه دهرگهههای هاتنههههژوورهوه بهههۆ نهههاو ماڵهکهههه داخهههراو بهههوو .بههههر لهههه دهسهههپێ

ئهحواڵپرسههههیییه تهرههههریصاتیییهکهدا فههههازل رهسههههوک لههههه ڕارهوهکهههههبوو و بههههه تهلهههههفۆنی کتێبخانهکههههه پێموایههههه بههههه ئالمههههانی
وسهی دهکرد.
لههههه نێههههوان وتو ژهکهههههدا حههههاجی مئهههه صی جار هههه

چهههههووه ژوری ئاودهسههههتهکه .فههههازل رهسههههوک چهنههههد جار هههه

چهههههووه

چێشتخانهکه .جیا لهوه کهس ئۆدهی دانیشتنهکهی جێ نههێشت.
کهههههاتژمێر  19.00بهههههوو کهههههه مههههه ههسهههههتم پێ هههههرد وتو ژهکهههههه بههههههرهو کۆتهههههایی دهچوو.چون هههههه سههههههباره بهههههه دیهههههاری ردنی
کهههاتێ ی دی هههه وسهههه کهههرا .کهههاتێ کهههه دانیشهههتنێ ی دی هههه بهههۆ رۆژی هههههینی دیهههاریی کهههرا ،بریهههاردرا کهههه وتهههو ژ لهههه دهرهوهی
ڤییهن ب رێ.
فههههازل رهسههههوک لههههه ژوری دانیشههههتنهکههاتهدهر و بههههۆم بههههاس کههههرد کههههه مهههه زۆرم برسههههیییه و پێمگههههو دهمهههههوێ رههههتێ

بههههۆ

خهههواردن بێهههنم ،لهههه کهههاتژمێر  ١٩لهههه مالهکهههه وهدهرکههههوتم و بهههه پهههێ چهههووم بهههۆ ماکدونالهههد .بهههۆ چهههوون بهههۆ ماکدونالهههد مههه
کهههههڵ م لههههه پاسههههاژی هۆتێههههش هییتههههۆن وهرگههههر .دوای دهورلێههههدانی لهنههههد رتراسههههه هاوپههههت رتراسههههه،چوومه ر هههه ه بیناکههههانی
بان ۆف.چوومههههه ئهورههههو نهی کههههه ماکدۆنالههههدی لێبههههوو .لهههههوێ خههههۆراکێ ی ماسههههیی و کۆالیهههههکم کهههه ی و چههههش رههههییینگم دا و
بهور گهیهههههدا گهڕامهههههوه.لێرهوه کهههههڵ م لههههه پاسههههاژی هۆتێههههش هییتههههۆن وهرگههههر  .کههههاتێ لههههه گهیشههههتمه سههههوچی خهتهکهههههی
ئهههههو پههههردهی کههههه وهههههتاری خێههههرای بهسهههههردا رادهبههههرێ ،جهعصهههههرییم ( محمههههد جعصههههری

ههههحرارودی دی کههههه لههههه پیههههادهر ی

لین هههه بانگاسهههێ لههههه بههههری هۆتێههههش گۆڵهههدن رهههپینێ بهههههرهو ئونگارگاسهههه دهچههههێ ،ئههههو بههههالرەوەالرەوە خههههۆی رکهههێش دهکههههرد
دیههههتم بهرههههی ژوره وهی میههههی خههههوینی پێههههدادێ .مهههه بهههههدوای جهعصهههههری (

ههههحرارودی دا رام کههههرد بهسهههههر خهههههتی وهههههتاری

لین هبانگاسهههێدا رام ێشههها .ئههههو لهههه پیهههادهری تهنیشهههت بهههه خههههتی وههههتاری خێهههرا تخێههه بهههوو .جهعصههههریی ( محمهههد جعصهههری
ههههحرارودی بههههه منههههی گههههو ''تهوهههههم لێ ههههراوه'' و ژنههههێ م بانهههه
دهرو داوام لێ هههرد پۆلیسهههم بهههۆ ئاگهههادار ب ههها .دوایهههه پیاو ههه
چهههاوی لێ هههرد  .ئههههوه پ یشههه
لێیههههه .دوای ئهههههوهی کههههه هههههی

کههههرد کههههه لههههه روبهههههرۆی هۆتێههههش گۆڵههههد ن رههههپینێ دههاتههههه

هههها و خهههۆی بهسههههر جهعصههههرییدا خهههوار کهههردهوه بهههه وردیهههی

بهههوو و مههه بههههرهو هۆتێهههش هییتهههۆن رام کهههرد و پهههێم وابهههوو لههههوێ کیوسههه ی تهلههههفۆنی گشهههتیی
رههههو نێ م بههههۆ نهدۆزرایهههههوه کههههه تهلهههههفۆنی لێب هههههم بهههههرهو بریندارهکههههه (

ڕاکههههردن گهڕامهههههوه و لهوکاتهههههدا مارههههێنێ ی پههههۆلی

لهورههههو نه رایگرتبههههوو .مهههه پهههه م بههههه وههههۆڵی پۆلیسههههێ

بینههههای ژمههههارهپێنج وههههاتی  ٣کههههه پههههێم وابههههوو لهههههوێ رههههتێ

ههههحرارودی به

داکههههرد و بهههههرهو

وهههههوماوه ڕام ێشهههها .کاتێ ههههه ئێمههههه چاومههههان بههههه ماڵهکههههه کهههههو

زانیمههههان کههههه دهرگههههای مالهکههههه بههههه تهههههواوی لهسهرپشههههت بههههوو( کرابههههۆوه  .کههههاتێ کههههه چاو مههههان بههههه ژورهکهههههدا خشههههاند
ئاگهههاداربووی و مههه لههههوه خهههاتر جههههم بهههووم کهههه حهههاجی مئههه صی لههههوێ نههههبوو .لهههه رهههو نی ئههههویش تائێسهههتا ئاگهههادار
نهکراوم .م مالهکهم جێ هێشت و له راڕهوهکه و لهسهر ئهردهکه رۆنیشتم.
ڵێ ۆڵهههههرهوه لێههههی پرسههههیوه :بههههۆچی لهگێ انهههههوهی پرۆسهههههی رهههه شگرتنی ئهههههو دادسههههتانه وردبینانهیههههه دا باسههههی ئهههههوه
نههههه کههههرد کههههه جهعصهههههریی (
تێیدا ب هدۆاڵر ی زۆری تێدا بووه؟

ههههحرارودی بهههههر لههههه وه بههههۆ نهخۆرههههخانه دووربخر تهههههوه پاکهههههتێ ی گچ هههههی داوه بهههههتۆ کههههه
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وهالمهههی ب رگیهههان  :مههه خهههۆم ئههههوهم بهههه گرنههه
ئهههههههو پاکهتهههههههی هۆتێههههههش دوفههههههران

نههههزانی لهبههههر ئههههوه کهههه پهههۆلی

ئههههو پاکهتههههی دی کهههه مههه وهرم گهههر

م درانههههههد و پاسههههههپۆرتهی جهعصهههههههرییم لێدهرهێنههههههاو ناوهکهههههههی جهعصهههههههریم بههههههه

پۆلیسهکاننیشاندا.
پرسیار :کهسێ

کۆنصهرانسهکهی جێ ێشت بۆ ئهوهوه خواردهمهنیی بێنێ؟

وهالم :تا ئهو کاتهی که م له ماڵهکهدا بووم  ،نا
پرسیار :به رو نی حاجی مئ صێ دهزانی ؟
وهالم :مهههه بههههه رههههو نی مانهههههوهی ئێسههههتای ئهههههو نههههازانم .تائهههههو جێێهههههی کههههه بههههۆ ئێمههههه دهرکهههههوتووه دهبههههێ چهمهدانهکهههههی
ههر له هۆتێش بێ.
پرسههههیار :جعصههههری ئههههههو پاکهتهههههی بههههه مهههههارکی هۆتێههههش دو فهههههران

وه چههههۆن کهوتبووهدهسههههت ،واتهههههه ئهوپاکهتهههههی کهههههه

ئهس یناسهکانی تێدا دۆزرابۆوه؟
وهالم  ،لهوه ئاگادار نیم.
ب رگیههههان لههههه کۆتههههایی ئهههههو بهرهههههدا دهڵههههێ'':م خههههۆم هههههی پێوهندیییهههههکم بهههههو کههههاره وه نییههههه و لههههه هههههۆی ئاوکههههاره
ئاگادارنیم.

ر هوتی رۆژی  ٧مانگی  ٦ی ساڵی
در ژهی دهبێ

٢٠١٧
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