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 "؟ !!! ماوزةرةكةي ئةحة شصت ، رزطاري كردين " 

 فةخرةدين طةرمياين 

 

 بـؤ ناوضـة     6/6/1974كشانةوةي تةواوي هصزي كةركووك لة ناوضـةي طـةرميان لـة رؤذي             
 شةوو رؤذي دذي هصزصـكي ثرضـةك و   7رزطاركراوةكاين كوردستان ثاش شةرصكي قارةمانانةي     

لـة وتارصـكي ديكـةدا بـاس لـةو          ( ة  قةبارة طةورة و ئابلؤقةداين ثصشمةرطة لة هةموواليةكةو      
ثاش ئةوةي ثصشمةرطة لة ناوضةي طةرميان نةما جاش و         )... كشانةوةو شةرة طةورةية دةكةين   

جةيشي بةعس هاربوونة طيـان هـةموو دصـهاتةكان و كةوتنـة ئـازارداين خـةلَكي بصـتاوان و                   
ـ              ان اليـةنطري   بروبيانوو طرتن و راوة رووت بة هةجنةيت ئةوةي كة كةس وكاري ثصشمةرطةن ي

ثصـيان وابـوو كـة جارصـكي ديكـة           ... *شؤرشن و ضةندين بةندو بالؤرةي ديكـةي جاشـةكان          
هصزي كـةركووك و بةتالصـؤنةكاين ماوةيـةك لـة          ... ثصشمةرطة ناتوانص بطةرصتةوة طةرميان     

 دووزو لقـةكاين  ئةكـةم ،        1من لصرةدا باس تةنيا لة بةتاليؤين       .. ناوضةي شارباذصر مايةوة    
مايةوة ثاشان بارةطاي طواسـتةوة بـؤ       ) حاجي مامةند (اي بةتاليؤن ماوةيةك لة طوندي      بارةط

ةوةبوو هـؤي هةلَبـذاردين طونـدي ضـؤمخاخ         ) قزلةر(كة لةو ديوي طوندي     ) ضؤمخاخ(طوندي  
ــماين         ــةرةكي سلص ــريي س ــطةي ق ــة رص ــوو ل ــك ب ــة نزي ــةوةبوو ك ــةركووك –ئ ...                             ك

كردن و ثشوودان لة ناوضةي شارباذصر بريار دةرضوو لةبةر بارودؤخي          ) جةولة(ةيةك  ثاش ماو 
طةرميان و هةبووين هصزصكي طةورةي بةعس و جاشةكاين ، بةتاليؤن لقةكاين بكاتة ضـةندين              

 ثصشـمةرطة   25هةر مةفرةزةيةك لـة     .. مةفرةزةو بطةرصنةوة بؤ ناوضةي طةرميان و كةركووك        
 ملم كـة زؤر بضـووكة درايـة هـةر           60و هاوةنصكي   ) 7ئار ثي جي    (وو   رةشاش برنة  2بصكهات و   

 رؤذدا طةيشتنة طـةرميان     3مةفرةزةكان بةرةو طةرميان كةوتنة رص و لة ماوةي         .. مةفرةزةيةك  
ضونكة دةتوانرا تةنيا بة شةوان برؤيت لةبةر ئةوةي هـةموو رصـطاكان جطـة لـة رةبايـة زؤر                   

...   نيان دةطرت و بؤسـةيان بـؤ ثصشـمةرطة دةنايـةوة          جاريش تانك و زرصثؤشي دوذمن رصطاكا     
 جاشي  1500قادركةرةم ليوايةك سةرباز و دةوري      ( جصطابوون   3طةورةترين مؤلَطةي جاش لة     

 ليـواو هـةزاران     2ضةمضـةمالَ   (و  ) سةنطاو ليوايةك و كؤمةلَصك زؤر جـاش      (و  ) شصخ جةعفةر 
ضـنطين و   ( ان هـةردوو طونـدي      يةكةم دةستوةشاندين ثصشمةرطة لة طـةرميان لـة نصـو         ) جاش

لـة وتارصـكي   ( جـاش بـة ديلطـريان    36بوو لة جاشةكاين سةيد تايةر جةباري كة   )وةستاخدر
لةبةر نةبووين ثصشمةرطة لة ناوضةكة بـؤ ماوةيـةكي         ) .. ديكةدا باسي ئةو شةرةتان بؤ دةكةم     

رد كـة   زؤر خةلَكي ناوضةكة كة يةكـةجمار مـةفرةزةي ثصشـمةرطةيان بـيين بروايـان نـةدةك               
ثصشمةرطةن و دةترسان نةوةك ئةمانةش جاش بـن ضـونكة جاشـةكانيش هةرهـةمان بـةرطي            

 سص مةفرةزة تةرخانكرا بؤ     3 ... )حةرةس حدوود (خاكييان لةبةر دةكرد بةآلم بةخؤيان دةطوت       



 2

هـةردوو قـةآلمكايل و وصـلَةو قايتـةوةن و          (قادركةرةم و دصهاتة نزيكةكاين دةرووبـةري وةك        
 مةفرةزةية دةبواية لـة رةبايـةكاين دةوروبـةري         3ئةو  )  و تا دةطاتة قةيتوول    قةشقةو طةراوي 

... بدات و هةولَبدات دةست بةسةر رةبايةكاندا بطرصت) **باسكة درصذ ( قادركةرةم و سةربازطةي    
 –يةكةم ضاالكي كة دةستنيشانكرا بؤ ئـةو مةفرةزانـة رةبايـةكاين سـةر رصـطاي قادركـةرةم                  

 مـةفرةزة   2...  قةرةضصوار بوون  – بةرةو ناوضةي زةنطنة و قادركةرةم       –ةم  قةآلمكايل و قادركةر  
...   تةرخانكرا بؤ لصداين سةربازطةي باسكةدرصذو يةك مةفرةزةش وةك سةرةتا بؤ رةبايـةكان           

بوو كة زؤر جصطاكةي ستراتيذي     ) ضةولك(ثالن دارصذرا ، يةكصك لة رةبايةكان كة لةسةر شاخي          
ين بةسةر هةموو ناوضةكةدا و ثصشـمةرطة بـة ئاسـاين نةيـدةتواين             بوو لةبةر ئةوةي ئةيروا   

مجوجولَ بكات لةبةر ئةوةي لةهةر اليةكةوة ثصشمةرطة دةركةوتاية ئةو رةباية دةيبيين ، بؤية             
بريار درا بةهةر نرخصـك بصـت ئـةو رةبايـة بطريصـت يـان هـةر نةبصـت دةستصـكي بةهصـزي                       

ــت ــةو    .. لصبوةشصنرص ــة ئ ــدةزاين ك ــمةرطة واي ــت    ثصش ــاين ناطريص ــة ئاس ــة ب !!!                            رةباي
 2بؤ ئةوةي سةربازطةي سةر باسكة درصذ نةتوانصت بة تؤث بةرطري لةو رةبايـة بكـات بؤيـة                  

مةفرةزةي بؤ تةرخانكرا تاكو نةتوانن ثالَثشيت تةواوي جاشةكاين ناو رةبايةكة بكات بة هؤي        
اريب جي و ضةكي ديكـة لـة سـةربازطةكة بـدةن تـاكو               مةفرةزةية بة هاوةن و ئ     2ئةوةي ئةو   

ــة   ــةر رةبايةكــــــــــــــــ ــنة ســــــــــــــــ ...                            نةثةرذصــــــــــــــــ
مةفرةزةكان كةوتنة رص بةرةو قادركةرةم و ثصش خؤرئاوابوون طةيشتنة نزيك رةبايةكـةو بـة              

 مةفرةزةكةي ديكة لة هةردةي قةآلمكايلةوة طةيشتبصـتة نزيـك سـةربازطةي            2ةو  حيسابيش ئ 
( لةبةر ئةوةي ئامصري ثةيوةندميان نةبوو برياردرا لـة طـةلَ بـانطي شصـواندا               ... باسكة درصذ 

لة بلَندطؤي مزطةوتةكةي قادركةرةمةوة بانط دةدات هةردووال       ) ***حاجي نةسرةدين   (كة  ) عيشا
ةبايةكة تةواو نزيك بووينةوة و تةماشامان كرد كة هيض تةيل دركاوي بـة           لة ر .. دةست ثصبكةن 

بؤيـة زؤر دلَخـؤش بـووين كـة رةنطـة ثـاش             .. دةوريا نيةو زانيمان تاكو ئةلَغاميشي لص نية      
) حاجي نةسـرةدين    (لةطةلَ بانطي شصواناو ئةو كاتةي      .. شةرصكي كةم بتوانني رةبايةكة بطرين      

ةي ئةوبةر سةربازطةي داطرت بة هـاوةن و ئـاريب جـي و رةشـاش               طويت اهللا ئةكبةر و مةفرةز    
بوو بة ضراخان و طرمةي تؤث و قرمةي طوللةي طردار هةموو       ) باسةرةية(برنةو ئيتر ئةو ضةمي     

الي ... ناوضةكةي خةبةر كردةوة ضونكة يةكةجمار بوو لـة قادركـةرةم بدرصـت بـةو خةسـتية               
ابوو كة يةكةم ساروخي تةقاند بةرةو رةبايةكة       ئصمةشةوة ثصش وةخت ئار يب جيةكة ئامادة كر       

كةمصك سةريكردوو رؤيشت بة سودفة زرمةي لـة وصسـتطةي كارةبـاي قادركـةرةم هةسـتاندو                
 ئصمة بة تةماي ئةوة بـووين كـة جاشـةكان بـةرطري         ****كارةباي هةموو قادركةرةم كوذايةوة     

) حةزرةيت غـةوس    ( ت و ئةلَص    بكةن لة رةبايةكة بةآلم تةماشامان كرد هةر جاشةو هاوار ئةكا         
جاشـةكان  ... هاوارةو لةو شاخةوة خؤي فرصئةداية خوارةوةو برةو ناو مالَةكان تؤزي ئـةكرد          

نةك هةر تةقةيان نةكرد بةلَكو ثصآلوةكانيشيان بةجصهصشت و رةباية ئةوةنةي بلَصي يةك و دوو              
مةين و ثصآلوو جةمـةداين و      ئيتر ثصشمةرطة رذاية ناو رةبايةكة هةرضي ضةك و تةقة        ... ضولَكرا

ثشتوصن و شيت تريش كة بة كةلَك ئةهات كؤكرايةوةو هةرضي بةتاين و ثصخةفيان هةبوو هةر                
بة ضراكةي خؤيان نةومتان كردة سةرياو ئاطرمان لة رةبايةكة بةرداو بـة دةنطصـكي بـةرز بـؤ          

لَي تازةية نةرؤزة ئةمرؤذة سا ( ئةوةي خةلَكي قادركةرةم طوصيان لصبصت دةستمانكردة خوصندين        
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ــةوة ــةبوو ) هاتـــــــــــ ــةورؤزيش نـــــــــــ ــة نـــــــــــ ...                            كـــــــــــ
سةربازطةي باسكة درصذ نةيدةزاين تةقة لة ئصمة بكات يان بةرطري لة خؤي بكات ؟؟ ثصشمةرطة               

ةرة ورةي زياتر ثةيداكرد ضونكة هةر سص مةفرةزةكـة   ضةند ورةي بةرز بوو دوو ئةوةندة بةو ش       
هيض زيانيان نةبوو اليةين بةعس و جاشيش جطة لـة طـرتين رةبايةكـة ضـةند ئوتـؤومبيلي                  
ســةربازي و خانووبــةرةي نــاو ســةربازطةكة طريــان تصــبةربوو ئــاطرو دوكــةلَ ئامســاين  

 لة ثصشمةرطة ضووبوو    جاش و جةيش بة تةواوي تؤقني و زراوييان       ... سةربازطةكةي ثركردبوو 
ثصشمةرطةش كردية ثيشة و هةر دوو رؤذ يا سص رؤذ جارصـك هصرشـي دةكـردة سـةر جـاش و                     

تـاكو  ... جةيش و نةياندةهصشت حبةسصنةوة و نان و ئاويان لصبووة قوزةلَقورت و ذةهرة مـار             
و ) رؤخانـة ( وايلصهات جةيشةكة برياريدا كـة هصرشصـكي بـةربآلو بكـات بـؤ دؤلَـي باسـةرة                  

هاتةكاين ناوضةكة بـة هيـواي دؤزينـةوةي ثصشـمةرطة ، هصرشـةكةي كـرد ، بـةآلم لصـرةدا                دص
جاشـةكان و   )... لة وتارصكي ديكـةدا بـة ووردي باسـي دةكـةين          ( باسةكةمان ئةو هصرشة نيية     

 كةسي دةناردة طوندةكاين نزيك     50بةعس لة ترسي خؤيان ثاش ئةو شةرة شةوانة مةفرةزةي          
هـةردوو قـةآلمكايل و     ( دواي ثصشـمةرطةدا بـة تايبـةيت طونـدةكاين          قادركةرةم بؤ طةران بـة      

ئةم طوندانـة نزيكبـوون لـة قادركـةرةم و ثصشـمةرطةيان            ) قايتةوةن ، قةشقة ، وصلَة ، شاووك      
ئةطةر ثصشمةرطة بيويستاية بضصتة ئةو دصهاتانة بة تةنيا دةبوو زؤر ئاطادار بصت و بة              .. زؤربوو

كاتة ناو دصكةيا ، ضـونكة جاشـةكان جاسوسـيان هـةبوو لـة              دزييةوة شةو بة تاريكي خؤي ب     
ــهاتةكان ..                            دصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ     ) هةردةكـة (جارصكيان بؤ سةرداين مالَ ثورصكم لة قـةآلمكايلي خـواروو            ةكي ضـووم كـة ماوةي
شـةو بـة    .. يةكجار زؤر بوو ئاطاداري دةنط و باسي مالَي باوكم نةبوو كة لة قادركرةم بـوون              

كة ) سةيد قادر سةيد سالَةح( تاريكي لة ثةنايةكةوة ضوومة ناودصكةو ضوومة مالَي ثوورم مالَي 
دةناسرا ، ثاش بةخصرهاتن و هةوالَثرسـني داوام كـرد لـة ثـوورم كـة                ) قالةي سالةسياو ( بة  

و هةندص ئاوي طةرم تاكو خؤم بشؤم       )  *****مريشك و برنج    ( خواردنصكي باشم بؤ ئامادة بكات      
طوتيـان كاكـة دةبصـت زوو نـان         )  ******سالَةح و خةلَـةف     ( هةردوو ثورزاكةم كة طةنج بوون      

خبؤيت و خؤت بشؤيت ضونكة جاشةكان زؤر شةوانة دصنة ئصرة بؤ طةران بة دواي ثصشـمةرطةدا                
خصرا خؤم شوشت و داواي خواردمن كرد       ...كةوة لة دةرةوةي طوندةكة ئةمشةو خبةوين       دةبصت ثص 

، نانةكةيان داناو بوو بة هةرا ، خةلَةف بة شثرزةيي لةدةرةوة هاتةوةو طويت كاكة دصيةكة ثرة                
كة هةستام و ضوومة دةرةوة كةلَكي ئةوةي نةمابوو        ... لة جاش و بةناو دصيةكةدا بآلو بوونةوة        

شةكة دةرضم ضونكة جاشةكان طةيشتبوونة نـاو كؤآلنـةكان ، ئةطـةر تةقـةم بكردايـة                لة حةو 
بؤيـة دززبـارة ضـوومة ذوورةوة بـةآلم         !!  كةسا شةرم ثصناكرصت     50دةمزاين بة تةنيا لة طةلَ      

ضوومة ناو خانوويةكي ضؤلَيان هةبوو لةوص خؤم ئامادة كردو ضاوةروان بووم تاكو جاشةكان             
دةوري .. تووشيش بووم ئةوة دةستيان لصبكةمةوة ئيتر ضي ئةبص با ببصـت  يان برؤن يان ئةطةر  

 دةقيقة لةو خانووة ضاوةروامن كرد لة ناكاوا دةنطي تةقةيةكي زؤر بة هصز هات كة بةالمةوة                10
دووجار لة دةنطي برنةو طةورةتر بوو ، هةر ئةوةنة خؤش بوو ئةو تةقةية كرا ، ئيتر بـوو بـة                    

ار بةري ئامساين طرت و بوو بة هات و هاوارو هةلآليـةك كـةس بـة                رؤذي حةشر طوللةي طرد   
نةمدةزاين ئةو شةرة قورسة بةرثابووة كص لـة طـةلَ كـص شـةر ئـةكات ؟؟ لـة                   .. كةس نةبوو   
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خانوةكة هامتة دةرةوةو منيش دةستم كردة تةقة كردن بةآلم هةر بـة مةزةنـدة تةقـةم دةكـرد                  
ـ          لـة  .. م راطـرت وا تةقـةكان دوور دةكةونـةوة        ضونكة نةمدةزاين مةسةلة ضـيية ؟؟ ئيتـر طوص

حةوشةكة هامتة دةرةوةو بةرةو بةرزايي ثشت طوندةكة هةلَكشام لة رصطة يةكصك هاواري كردو             
طـويت مـن ثصشـمةرطةم واهللا       ) ئصـوة كصـن ؟    ( منيش يةكسةر وةآلمم دايةوة     ) زةالم كصي ؟  ( طويت  

مةكة منيش ثصشمةرطةم و فآلنة كةسـم   طومت كاكة تةقة  ... جبوليصت يةك ريزة فيشةكت لصئةدةم      
) سـةيد نـووري   ( يةكسةر ناسيمي ضونكة خزمي خؤم بوو ، كة نزيك بوومةوة تةماشا ئةكـةم              

ثرسـيم  .. ثورزام بوو كة ثصشمةرطةي هصزي زؤزك بوو ماوةيةكي زؤر بوو يـةكترمان نـةديبوو             
.. ةلآل منيش نـازامن   ئةرص مةسةلة ضيية ؟ ئةويش طويت و      ) لةمن بةتةمةن تر بوو   ( مامة نووري   

( با بضينةوة بؤ ناو دص بزانني ض روويدا ؟؟ كة لة طردةكة هاتينة خـوارةوة بـؤ بـةردةم مـالَي                      
قالـةي حـةالو ، سـةيد كـةرمي ، حةمـة            ( تةماشا دةكةين ئةوة    ) سةيد مةمحوود سةيد مسايل   

 هـةر   كة هةموويان ثصشمةرطة بوون لـة طـةلَ خـةلَكي طوندةكـة كـة             ) جةيران ، وسةيد جةبار   
...                            هـــةموويان خزمـــي يـــةكترين راوةســـتاون و بـــاس باســـي ئةحـــة شصـــتة        

هةركةسةو لة اليةكـةوة    (  ثاش ضاك و خؤشي لة يةكتر ضونكة كةمسان ئاطامان لةويتر نةبوو          
كـرد لـة    ثرسيمان ئةرص مةسةلة ضـيية ؟؟ ئايـا ئصـوةبوون تةقـةتان             ) هاتبووة ناو دصيةكةوة  

..             ئاوابصـت   ) ئةحـة شصـت   (جاشةكان ؟؟ طوتيان نةخصر ئصمة هـيض تةقـةمان نـةكردووة مـالَي              
لة وةآلمدا قالةي حةالو كة بـراي       .. خؤي باسي بكات    ) قالةي حةالو (ثرسيمان ضؤن ؟ وتيان با      

بـة ئةحـةي   من دوو شةوة هاتوومةتةوة بؤ مالَ ، دوصنص شةو كة هامتةوة         ... ئةحة شصتة طويت    
ئةحة شةوانة ئاطادار بة نةوةك جاشةكان بصن و ئاطام لصنةبصت ، شةوانة زوو زوو              ( برامم طوت   

) تةماشاي ئةوبةر دصيةكة بكة ئةطةر شكت كرد جاشة يان سةط وةري زؤر بوو ئاطادارم بكةرةوة   
ئةحةي براشم طويت كاكة هيض مةترسة بة تةواوي ئصشكت ئةطرم و جاش حةددي نييـة دةسـت                 

ئيتر ئةوة بوو ئةمشـةو لـة ناكـاوا جاشـةكان دةركـةوتن و ئةحـةش بـة                  .. بؤتؤ درصذ يكات  
كة يةك فيشةكي هةبوو ئةو تةنيا فيشةكةي تةقاندو ئةو هةلآليةي لصدرووسـت            ) ماوزةرةكةي(

هةمووتان دةزانن كة ئةحة بة هةما ماوزةر بةسةدان جار ئةو فيشـةكةي خسـتؤتة بـةر                .. بوو
يةيت قةت نةتةقيوةو كةسيش لة ماوزةرةكةي هـةتاكو منـدالَيش لـةو            لولةكةيي و ضرتاندوو  

كة ئةحة تةقةكةي كرد ئيتر جاشةكان وايانزاين كة ثصشـمةرطة بؤيـان            ... ماوزةرة نةدةترسان 
ــةآلتن        ــةر زوو ه ــا ه ــة ترس ــان و ل ــة بينيت ــةي ك ــةو تةقةي ــة ئ ــتوةو كرديان ...                            دانيش

 باسصكي ئةو ماوزةرةتان بؤ بكةم كة خؤم ضةندين جار لة مالَةوةو بة دةسـت               لصرةدا ثصمخؤشة 
ئةو وصنةيةي كة لةسةرووي ئةم وتارةدا دةيبيين ئةوة وصنةي تفةنطي          ... ئةحة شصتةوة ديبووم    

ي ئةلَمانية كة لة جةنطي جيهاين يةكةمدا بةكار دةهات بة تايبةيت لة اليـةن سـوثاي      )ماوزةر(
عةمباري ئةم تفةنطـة تـةنيا يـةك فيشـةك دةخـوات بـةآلم قـةبارةي                .. وةئةلَمانياي نازيية 

ئةحة شصت يـةك فيشـةكي هـةبوو ئـةويش          .. فيشةكةكة دوو ئةوةندةي فيشةكي برنةو دةبصت     
جـاران كـة فيشـةكيان      (واتـا دةستهةلَبةسـت     ) عةمةيل(نا بةلَكو فيشةكصكي    ) ئةسلَي(فيشةكي  

ن دووبارة بة بارووت ثـراين دةكـردةو و بـة مسـي             بتةقانداية قةوانةكةيان هةلَدةطرت و ثاشا    
ئةم كارة لة اليةن    ) توواوة طوللةكةيان بؤ دروست دةكردةدةوة و ثصيان دةطوت فيشةكي عةمةيل         

و سيم  ) تةل(ماوزةرةكة هةر لة قؤناخةكةيةوة تاكو لوولةكةي بة        ... يةوة دةكرا   )ضةمخخاضي(
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وو بة تفةنط نةبصت بة هـةموو شتصـكي تـر           ثصضرابوو بة دةيان بزماري جؤراو جؤري تصكوتراب      
ئةضوو ، ذنط و خؤرة دابووي لة هةموو ثارضة ئاسنةكاين و دارةكانيشي رةش بووبو لـة زؤر                 

درزي بربدايـة  ) شووشـة (جصطاوة رزيبوو ، بؤية بة تةل و سيم وةك ضؤن جاران كة قؤري ضاي              
ــوو     ــة بــ ــةو بابةتــ ــةش لــ ــةو تفةنطــ ــرا ئــ ــيم ئةثصضــ ــةل و ســ ــة تــ                     ...        بــ

بةهةرحالَ لة ئةحة شصتمان ثرسي ضؤن بوو ئةو تةقةيةت كرد ؟؟ تةنيا ئةوةندةي دةطوت جاش               
ــةوان      ــت ئ ــرام بطرص ــةي ب ــةتوانص قال ــؤن ئ ــمةرطة   ض ــمةش ثصش ــن و ئص  ؟؟                           *******جاش

حة شصـت ئـةو هـةموو ثصشـمةرطةيةي ئاطـادار كـردةوةو             ئةو تةنيا تةقةيةي ماوزةرةكةي ئة    
جاشةكانيش راونا بؤ دةرةوةي طوندةكة لة راستيدا بص تةقةكردين راستةوخؤي ثصشـمةرطةكان           

و هةزار سوثاس بؤ ئةحةو ماوزةرةكةي      " ماوزةرةكةي ئةحة شصت رزطاري كردين      " بؤية دةلَصم   
 ...                                              ستانو سآلو لة رؤذاين خةبايت بصووضاين ثصشمةرطةي كورد

_________________________________________________________________ 
جاشةكان ثصيان وابوو جارصكي تر ثصشمةرطة ناتوانصت بطةرصتةوة طةرميان و خؤيـان بـة سـةرفرازي     * 

 ....ةداتةراتصن دةكةن لة ناوضةك
 قةشــقة و بــةعس –جصــطايةكي بــةرزو طةورةيــة دةكةوصــتة ســةر رصــطاي قادركــةرةم : باســكة درصــذ ** 

 ئةو  2003كردبووي بة سةربازطةيةكي زؤر طةورة و تاكو رووخاندين رذصمي بؤطةين بةعس لة سالَي              
 ..سةربازطةية ثر بوو لة سةرباز

 .ةباوكي نووسةري ئةم ضةند دصرةي: حاجي نةسرةدين *** 
لة راستيدا ثصشمةرطة بة نيازي لصداين كارةباكة نةبوو بةآلم هةر بة رصكةوت بةر كارةباكة كـةوت          **** 

 ..و ثصمان خؤش نةبوو خةلَكي خؤراطري قادركةرةم بص كارةبا بن 
طوماين تصدا نيية كة بة هؤي ئابلؤقـةي بـةعس و هـةذاري طونـد نشـينةكان و زؤري ثصشـمةرطة و            ***** 

ــة  ــداري ب ــةي     ميوان ــةبوو زؤرب ــاش ن ــدةكاين كوردســتان خــواردين ب ردةوامي خــةلَكي خــؤراطري طون
بوو بؤيـة داواي مريشـك و بـرجنم كـرد كـة لـةو زةمانـةدا خواردنصـكي                   ) ساوار  ( خواردين ثصشمةرطة   

 ...ثاشانة بوو بؤ من 
وي  بــةر شــاآل1988هــةردووكييان كــوري ثــورم فةهيمــة بــوون و لــة ســالَي  : ســالَةح و خةلَــةف ****** 

 .شوومي ئةنفال كةوتن لة طةلَ كؤمةلَصك زؤري خزمةكامن لة هةردوو قةآلمكايل 
مةبةسيت ئةوة بوو ضؤن ئةبصت جاش ئةتوانصت لة ثصشمةرطة ئـازاتر           ) يادي بةخصر (ئةحة شصت   ******* 

بصت يان بتوانصت شةر لة طةلَ ثصشمةرطة بكات ، ضونكة ئةطةر لة ئةحـةت ثرسـيار بكردايـة تـؤ ضـيت ؟                       
 ..كسةر ئةيوت من ثصشمةرطةي كوردستامنية

  ..وصنةي ئةو ماوزةرةم لة ئةرشيفي سوثاي ئةلَماين لة رصطةي ئينتةرنصتةوة دةرهصناوة : تصبيين 
 
 

 
 


