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 "؟ !!! ثصشمةرطةي كوردستان ، دالَـطم وةخرتان " 

 دةسـيت   1974 لـة سـالَي      1970زؤر كةس وادةزانص هةلَطريساين شةري كوردو بةعس لة ثاش بةيانةكـةي ئـاداري سـالَي                
ربةرزو بةآلم لة راستيدا شةري ثصشمةرطةو بةعس سالَصك ثصش ئةو مصذووة هةلَطريسا ئةويش لـة طـةرمياين سـة                 ثصكردةوة ،   

تةنيا ئةوةندة بوو كة نة شؤرشي كورد لةو كاتةدا و نـة رذصـمي بةعسـيش دةنـط و                   ...هةميشة خؤراطرو دوذمن تؤقينةر بوو    
... باسي ئةو شةرةيان بة تةواوي لة ميدياكاندا بآلو كردةوة ضونكة بؤ كؤتايي مؤلَةتةكةي بةياين ئادار هصشتا سالَصكي مابوو                 

هـةر لـة بةغـدادو      ) ليذنـةي سـةالم   ( كردن و ئاسايي كردنةوةي بارو دؤخةكةيان دةدا ، هصشـتا           بؤية هةردوو اليان هةولَي كث    
ــوون   ــتبةكار ب ــتان دةس ــارةكاين كوردس ــداد   ... ش ــة بةغ ــوو ل ــذنةكة ب ــةرؤكي لص ــفي س ــالَةح يوس ــةهيد س ــذا ش ..              هص

 بة رةمسـي مـؤر كردبـوو     1970هةرضةندة بةياين ئاداري    كوردو سةركردايةيت شؤرش زؤر ضاك دةيانزاين كة رذصمي بةعس          
 بـة   1970بةآلم هةر لة يةكةم رؤذةوة ذصر بةذصر هةولَي هةلَوةشاندنةوةي دةدا ، ضونكة هةموومان دةزانني كة بةياين ئاداري                  

              ..زةبري شةقي ثصشمةرطةو شؤرش دةستةبةر كرابوو نةك بة خؤشـي بةعسـي رةطةزثةرسـت و تـا سـةر ئصسـقان فاشسـت                      
 -تازةخورمـاتوو عارةيب لة باشوورةوة هصناو لة نصـوان        " عوربانصكي " 1973رذصمي بةعس لة كؤتايي وةرزي بةهاري سالَي        

 نيشتةجصي كردن و بة سةدان دةواري رةشي لةو دةشتةدا بؤ هةلَدان و ثر ضةكي كـردن بـة باشـترين جـؤرة                       شاري كةركووكدا 
و ضـاوةروان بـوون تـاكو       ) تـةعريب (ئةو عارةبانة بةشصك بوون لة ثرؤسةي       ... ف و هاوةن بوو   ضةكي ئةو كاتة كة كآلشينكؤ    

طوندة كوردييةكاين نزيكيان دةركةن و ئةو عارةبانة خبرصنة جصطاكانيان و دةست بطرن بةسـةر زةوي و زارو مولَـك و مـالَي                      
 ...                                                   كوردةكاندا 

ي بـةتاليؤين    "*بصـتةل   "  ئةم هةوالَة بة زووترين كات نصردرا بؤ سةركردايةيت شؤرشي ئةيلوول بة رصطةي جيهازي بصسـيم                  
ئيتـر هـةموو   بوو كة سةر بة هصـزي كـةركووك بـوو ،          ) قادر كةرةم   ( كة بارةطاكةي لة شارؤضكةي     ) ** دووز   1ب( يةكي دووز   
 طةرميان بة خةلَكي ئاسايي و ثصشمةرطةوة وةك طركان دةكوآل و جؤشي دةدا ضونكة دةيانزاين ئةوة ض نةهامةتييةكـة                   ناوضةي

 ...                                                                و كارةسايت طةورةتريشي بة دواوة دصت

ةوة دةرضوو كة دةست لةو عارةبة داطريكةرانة بوةشصنرصـت و نةهصـلن            زؤري ثصنةضوو فةرمان لة بارةطاي بارزاين نةمر              
بـوو  ) سـةنطاو   ( بؤية فةرماندةي هصزي كةركووك كة بارةطاكةي لة شارؤضـكةي          .. ئةو ثرؤسة نةطريسة زياتر تةشةنة بكات     

بـوو ، لـة   )  دووز1ؤين ضونكة ئةو عارةبانة لة سـنووري ضـاالكي بـةتالي   (  دووز خؤ ئامادة بكات      1فةرمانيدا بة بةتاليؤين    
ئاماجني شؤرش ئةوة بوو كة بة رذصمي بةعس بلَصت ئةمةمان قةبولَ نييةو لة هةمان كاتدا ئةو عارةبانـة بترسصـنن و                     راستيدا  
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ناضاريان بكةن بطةرصنةوة بؤ باشووري عصراق و هةر عةشريةتة عاربصكي ديكةش كة نيازيان هةبصت هةمان سياسةيت بـةعس                  
 !!!                                                                                         ةوصرن ملبدةن بؤ ئةو سياسةتة شؤظصنيية ثصرةو بكةن ئةوة ن

رؤذصـك ثصـش هصرشـةكة ثصشـمةرطة لـة          ) لـةيالن و قةرةحةسـةن    (ثصشمةرطة خؤي ئامادة كردو كةوتة رص بةرةو ناوضـةي           
كؤبوونةوة ، بريار درا كة شةوي ثاشـتر هصـرش بكرصـتة            ) هتد...صخ جريي ، كةوةلَة ، زةنطنةو       خالَةبازياين ، ش  ( طوندةكاين  

سةر عوربانةكة ، ئةوة بوو بؤ شةوةكةي دوايي هةر لة ئصـوارةوة ثصشـمةرطة كةوتـة رص بـةرةو ناوضـةي تازةخورمـاتوو ،                        
ثصشمةرطة هصزةكةي كـردة دوو بةشـةوة       ... ن   شةو نزيك بوونةوة لة ناوضةي مؤلطاي عارةبةكا       *** 11دةوروبةري كاتذمصري   

وردة وردة  ... لة يةك كاتـدا هصـرش بكـات         ) بةشصكيان لة دةستة راسيت دةوارةكانةوةو بةشةكةي ديكةش لة دةستة ضةثةوة         (
لـة ناكـاودا لـة    .. بريار وابوو كةس تةقة نةكات تاكو نةضـنة نـاو دةوارةكانـةوة   .. ثصشمةرطة نزيك دةبوونةوة لة دةواركان 

اوةراسيت دةوارةكانةوة تةقة دةسيت ثصكرد ؟ ثصشمةرطة نةيزاين كة لةو كاتةدا كة عارةبةكانن تةقة دةكةن ضـونكة خـةريكي                   ن
... ئاهةنط طصران و شايي كردن بوون كة يةكصك لة عارةبةكان ذين دةطواستةوةو ئةوة تةقةي ئاهةنطي بووك طواستنةوة بـوو                  

وايدةزاين هصزي دةستة ضةثي ثصشمةرطةية تةقة دةكـات و هصـزةكةي ديكـةش بـة               لةو كاتةدا هصزي دةستة راسيت ثصشمةرطة       
  ...                                                                                                      ****ثصضةوانة 

 هةرحالَ ثصشمةرطة ، ثصش ئةوةي بة تةواوي بطةنـة          ئةطةر وا نةبوواية ئةوة ئةو عارةبانة بة دةطمةن لصيان رزطار دةبوو ، بة             
ئةوة وايكرد عارةبةكان زووتر ئاطادار ببنةوة لة هصرشةكةي ثصشـمةرطة ، بؤيـة             .. ناو دةوارةكان دةسيت كردةوةو هصرشي كرد     

...     شـمةرطة  لة خوار دةوارةكانةوة بوو هةلبصن و رزطاريـان بصـت لـة ضـنطي ثص             ) دؤلَ(زؤريان توانييان لة رصطةي ئةو ضةمةي       
شةرصكي قورسي دةستةو يةخةو تصرذان بةرثابوو قيذةو هاواري عـارةيب تـةعريب و شـاخةي دةنطـي برنـةوي ثصشـمةرطة و                      
بريسكةي طوللةي طردار تصكةآلو بوو ، ثصشمةرطة دةستصكي بة هصزي لةو عارةبانـة وةشـاندوو دةرسصـكي قورسـي ثصـدان كـة          

...              ي نةكةن ، زؤريان لـص كـوذراو برينـداربوو ، بـآلم زؤريشـيان توانييـان هةلَبصـن          ئةوانةي رزطاريان بوو تا ماوون لة بري      
) شةهيد ئةمني شـاوةيس   ( زياين ثصشمةرطة لةو شةرة قورسةدا شةهيد بووين يةك ثصشمةرطةي قارةمان بوو،ئةويش سةرثةل             

ا شةهيد بووة تاكو ثـاش كشـانةوةي ثصشـمةرطة ، زؤر ثـاش              بوو كة بة داخةوة لةبةر قورسي شةرةكةو تاريكةشةودا نةزانر        
) غازي كةرمي هصـلة   ( هةروها ثصشمةرطة   .. شةرةكة ئةوجا زانرا كة تةرمةكةي لةوص بةجصمابوو بةآلم تازة كار لة كار ترازابوو            

 هـةر كةمصـك     بة سووكي بريندار بوو ئةويش طوللةيةك لة ثاذنةي ثصي درابوو، ئةوة بوو ثاش ضاكبوونةوةشي كـاك غـازي                 
..              بةآلم ذمـارةي زيـاين عوربانةكـة يـةكجار زؤر بـوو كـة ثاشـتر رذصـمي بـةعس لـة داخـا ئـاطري طرتبـوو                           ... دةشةليي

ة ، جةوةلَ بـؤر  ثاش ئةو شةرة هصزي ثصشمةرطة دووبارة كشايةوة بؤ دصهاتةكاين خالَةبازياين ، شصخ جريي ، كةوةلَة ، زةنطن               
 ي قةرةحةسةن كة كاك عةدنان كةمال سـةرلقي بـوو لـة شصـخ جـريي و                  2بارةطاي لقي .. و ئةو دواي دصهاتةكاين دةوروبةر    

ثصشمةرطة بة تةواوي ئامادة بوو نةوةك بؤ سبةي رذصم هصرش بكات بؤ ناوضةكة بؤيـة هصـزةكة كرايـة                   ... خالةَبازياين  بوو  
ةكصك لةو طوندانةي بة درصذايي بناري خالَةبازياين تا دةطاتة جةوةلَ بؤر لة نزيك طـري               ضةندين بةشةوةو هةر بةشةي بؤ ي     

ةوة دوور بـوو، كؤمـةلَي ئصـمة لـة طونـدي       )شورجةي كـةركووك  (ئاطرةكةي نةوتةكة كة ضةند مةترصك لة طةرةكي قارةماين         
ن لـة مالَةكانـةوة دةهـاتن تـا كؤببنـةوة            ي بةياين بوو وردة وردة ثصشـمةرطةكا       7دةورو بةري كاتذمصري    ... زةنطنة بووين   

 كؤثتةر بـة ئامسـاين ناوضـةكةدا دةسؤرصـنةوةو بـةرةو الي      2لةو كاتةدا تةماشامان كرد وا      ... لةبةردةم مزطةوتةكةي طوند    
جةمةدانصكةي لةسةر كـردةوةو دةسـيت كـرد بـة          ) بةداخةوة ناوةكةم لة ياد نةماوة    (طوندةكة دصن ،  يةكصك لة ثصشمةرطةكان        

( ثصمان طوت وا مةكة با ئةو كؤثتةرانة نةمانبينن ؟ ئةو هةر لة جةمةداين باداين خؤي نةدةكـةوت و دةيطـوت                     .. اين بادان   جام
لة راسـتيدا  !!!  وايدةزاين ئةو كؤثتةرانة هاتوون بؤ رشاندين كصلطةكاين كشت و كالَ          )كورة هيض نية ئةوانة تةيارةي زةراعةن       

تـةيارةي  (راق كؤثتةري لة شةردا بةكار نةهصنابوو ، بؤية ثصشـمةرطةكةش هـةر وايـدةزاين               تاكو ئةو رؤذة هةرطيز رذصمي عص     
 ) ...                                        زةراعةية
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ئةوةندةي نةبرد يةكصك لة كؤثتةرةكان ساروخصكي راوةشاند بةرةو الي ثصشمةرطةكان ئةطةر تؤزصك سةري نةكردايـة رةنطـة                
وويناية بةآلم خؤشبةختانة سةريكردوو مزطةوتةكـة كـة لـة طـلَ درووسـتكرابوو ثصـكاو سـةقفةكة ضـوو                    كةمسان رزطار نةب  

لةو كاتةدا لةسةر بـةرزترين طـردي طوندةكـة ثصشـمةرطةيةك كـة             ... بةئامساناو بووة تةث و تؤزصك كةس كةسي نةدةبيين       
ةشاش برنةو هـةردوو كؤثتةرةكـةي دايـة بـةر          ئصشكطربوو لةسةر طردةكةوة مةردانة هاتة دةست و بة ر        ) عةدةد رةشاش بوو  (

رصذنةي طوللة ـ ئةوةندةمان بيين يةكصك لة كؤثتةرةكان كةوتة الرة الرةو بة شصوةيةكي نائاسايي بةدةور خؤيا ئةخواليـةوة   
بوو ،  ئةويتريان لة ترسا دووركةوتةوةو لة دوورةوة شةري دةكرد بةآلم هـيض كاريطـةر نـة              .. زانيمان كة ئةو كؤثتةرة ثصكراوة    

ئةوةيان كة ثصكرابوو بة هصواشي لة ناو كصلَطةيةكي كؤين طؤلة مةرةزةي برنج بةضةند كيلؤمةترصك لة طوندةكـةوة دوور بـوو    
 ...                       نيشتةوةو دووكةلَصكي كةمي دةكرد

 كـة كؤثتـةري دووةم ثةيوةنـدي           ئيتر بووبة هةراو ثصشمةرطة هصرشي دةست ثصكرد بؤ طرتين كؤثتةرةكة ، بةآلم وا ديـاربوو              
كردبوو بة كةركووكةوة و ئاطاداري دابوو لة مةسةلةكة بؤية خصرا دوو فرؤكةي شةراين لة ضةشين سيخؤي رووسي ثةيدا بوو                   

و بـةرطريكردين ئـةو دوو سـيخؤية لـة كؤثتةرةكـة نـةتوانرا خصـرا                ... ، بة هؤي بؤردوماين سةخيت ناوضةكةو ثصشـمةرطة       
... مغاويري رةبايةكاين نزيـك شـةرةكةش هصرشـيان هصـناو شـةريكي ديكـة بـةرثابوو               ...  كؤثتةرةكة ثصشمةرطة بطاتة سةر  

شـةرةكة تـا دةمـةو      ... مةغاويرةكان توانيان فرؤكةواين كؤثتةرةكة رزطار بكةن و ئيتـر كةوتنـة شـةر لـة دذي ثصشـمةرطة                   
ةبايـةكانيان راويـان بنصـن و  ئيتـر كؤثتةرةكـة      ثصشمةرطة تواين مةغاويرةكان هةلَربصت بةرةو ر   .. عةسرصكي درةنطي خايان    
 ...                                                                          كةوتة دةست ثصشمةرطة 

ةرةكةيان ئاوةرووت كرد و هثض كاتذمصرصكي نةخاياند هةرضي ئامصر بة كؤثتةرةكةوة بوو ثصشمةرطة وةك مريشك كؤثت
ثاتري ، ئامصري ثصواين بةرزي ، ئامصري زانيين ثالَةثةستؤي هةواو جامةكةي ثصشةوةي كة بؤ ( هيضيان ثصوة نةهصشت وةك 

 هةرضي شتصكي ديكةش كة بة كةلَك دةهات لة كؤثتةرةكة كرايةوةو ثاشان )درووستكردين مشتؤي خةجنةر زؤر ناياب بوو 
تةرةكة ، ضونكة هصشتا ساروخصك بة ذصر كؤثتةرةكةوة مابوو كة تةقييةوة بالَةكاين كؤثتةرةكة هةريةكةو ئاطر بةردرا لة كؤث
 ...                                              بة اليةكدا رؤيشت

 ئةو مةغاويرانة بةشدارييان لة   ثصشمةرطة زؤر داخ لة دلَ بوون لةو مةغاويرانةي رةبايةكان ، بؤية برياردرا لةبةر ئةوةي
شةو بة درصذايي ئةو ناوضانةي رةبايةي .. شةرةكة كردوةو فرؤكةوانةكةيان رزطار كرد دةبصت دةستصكي باشيان لصبوةشصنرصت

لة ماوةيةكي كةمدا دةستطريا بةسةر هةموو رةبايةكان و مةغاويريان ... عةسكةري مةغاويري لصبوو هصرش دةسيت ثصكرد 
خةلَكي قارةماين طةرةكي شؤرجة بة ضةثلَةرصزان و هصناين نان و ئاو و خواردن ..  ناو طةرةكي شؤرجةي كةركووكراونا تاكو

...                               مةغاوير كة يةكصكيان ئةفسةر بوو بة ثلةي مالزمي يةكةم  بة ديل بطرن 8 توانرا ...ثصشوازييان لة ثصشمةرطة كرد
شةرةكة دةنطي دايةوة لة طةرميان و ناوضةكة بةآلم لةبةر ئةوةي هيشتا ماوةي سالَصكي مابوو لةو مؤلَةتةي لة نصوان شؤرش 

رذصم خصرا هاناي برد بؤ ليذنة .. هةردووال هةولَيان دةدا كة شةرةكة تةشةنة نةكات و دؤخةكة هصور بكرصتةوة... و رذصمدا 
 ...                                               يدا سالَةح يوسفي لة بةغداو داواي ديلةكان و كؤثتةرةكةي كردةوةسةالم وشةهيد سة

 رؤذ فةرمان هات كة دةبصت ديلةكان و كؤثتةرةكة بدرصتةوة بة رذصم و ليذنةيةك بة سةرثةرشيت ليذنةي سةالم لة 2  ثاش 
و نوصنةري كةركووكي ليذنة سةالم هاتن بؤ وةرطرتنةوةي ديلةكان و كؤثتةرةكة كةركووك لة طةلَ هةندصك ئةفسةرو سةرباز

                       ... 

  ديلةكان هيضيان بةسةر نةهاتبوو بةآلم كؤثتةرةكة ببوة عيربةت لة راستيدا لة هةندصك وردة ثارضةي سووتاو نةبصت و 
لة دةوروبةري كؤثتةرةكة راوةستابووين و تةماشامان دةكرد ، ئيتر كة ليذنةكة هات ئصمة ...هةيكةلةكةي ئيتر هيضي نةمابوو

طوصم لصبوو لة كؤمةلَصك لةو ثصشمةرطانةي نزيك كؤثتةرةكة بوون ، بصنةو بةردة و ... هةر كؤمةلَة ثصشمةرطةيةك لة اليةك 
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ئةو (ان زؤر توورة بوو طويت نزيك بوومةوة لصيان و ثرسيم مةسةلة ضيية ؟؟ يةكصك لة ثصشمةرطةك... مشت و مرصك ثةيدابوو
!!! طويت هةر ئيستا ئةو سةطبابة ئةكوذم .. طومت بةلَص ) عةريفة سةطبابةت ديوة كة ثارضةكاين كؤثتةرةكة كؤ دةكاتةوة ؟ 

ثرسيم ئاخر بؤ ئةيكوذي ضيكردووة تا بيكوذيت ؟؟ طويت سةطبابة هةر ثارضةيةك لة كؤثتةرةكة هةلَدةطرصتةوة جنصوصك بة 
( طومت ض دةلَصت و لةبةر ضي جنصو دةدات ؟؟ ثصشمةرطةكة طويت هةر ثارضةيةك هةلَدةطرصت دةلَصت .. ئةداتثصشمةرطة 

يةكسةر دامة قاقاي ثصكةنني و طومت برا ئةو ...  ئةو بصنامووسة هةر دةكوذم )ثصشمةرطةي كوردستان ، دالَـطم وةخرتان
(  يان مةندةيل ية و بة زاراوةي ئةو ناوضانةش ئةوة دةلَصت قوربةسةرة جنصو نادات بةلَكو ئةوة كوردي ناوضةي خانةقني

 ، ئيتر بووة ثصكةنني و قسةي خؤش و ثاشان هةموومان تصكرا تةوقةيةكي )ثصشمةرطةي كوردستان ، دايكم بة قوربانتان 
وردستان ، هةزار ثصشمةرطةي ك( طةرممان لة طةلَ ئةو عةريفةدا كردوو ئةويش بة روويةكي طةشةوة دووبارة طويت براكامن 

 )...ئةجمارةش دالَطم وةخرتان 

 ......فةخرةدين طةرمياين
 
 

_________________________________________________________________  

كة ثياوصكي زؤر كارامة بوو لة كـاري بصـتةليدا   ) كاميل بصتةل( بةرصز كاك )  يادي بةخصر(ئةو كاتة وةك لة يادم بصت       : بصتةل  * 
 .. دووز بوو لة قادركةرةم 1ثةرشيت بصتةيل بةتاليؤين سةر

 ي  2لقـي (بةرصز كاك ئةمحةد فةحتولآل سةرلق بوو       ) ي جةباري 1لقي(  لق ثصكهاتبوو  4ئةم بةتاليؤنة لة    :  دووز   1بةتاليؤين  ** 
 4لقي(لق بوو   كة بةرصز رةحيم كةريك طوص رةش سةر      )  سةنطاو 3لقي( بةرصز كاك عةدنان كةمال سةرلق بوو       ) قةرةحةسةن  

 ....كة بةرصز كاك عومةر فةحتولآل سةرلق بوو) ي كفري 
 ...لةو كاتةدا بة دةطمةن ثصشمةرطة ئؤتومبيلي بةكار دةهصنا ضونكة زؤر كةم بوو*** 

الي هيضكام لةو دوو هصزة جيهازي ثةيوةندي نةبوو ئةوة جطة لةوةي كة لةو زةمانةدا ئامصري ووكي تؤكي هةر نـةبوو                    **** 
 ...ة هةردوو هصزةكة كة لةيةك جيابوونةوة ئيتر ثةيوةندييان نةما ، بؤي

 
مـن هـةموو ئـةو رووداوانـةي كـة بةشـدارمي تصـدا كردبـوون هـةمووم يـان بـة نووسـني يـان بـة ضـامة شـيعر تؤمـار                                  : تصبيين  

ةموومي لـة سـةر      كة شؤرش هةرةسي هصنا بؤ ئةوةي نةكةوصتة دةسيت دوذمن ه          1975كردبوون ، بةآلم داخي طرامن لة سالَي        
 سالَ بة داخةوة ناوةكاين ثصشـمةرطةكامن بـة دةطمـةن ديتـةوة يـاد ثـاش                 31رووبارةكةي نزيك ضوارتا سووتان ، بؤية ثاش        

  ..... دةكةم ئةو هةموو دةردةسةري و دةربةدةري و نةهامةتيية بؤية داواي لصبووردن لة خوصنةرو لةو هاورصيامن
 
 

 


