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"؟ !!! توخوا ، مةيشكصنن ئصذي كةوة ئةخوصنص  "   

، ئيتر ض ناميلكة بصت ، يان  بةداخةوة هةرضي نووسراوة لةسةر شؤرشي مةزين ئةيلوول
لة ) بارزاين و بزووتنةوةي ئازادخيوازي كورد(بريةوةري و تا دةطاتة كتصبة بة نرخةكةي 
شصوةيةكي بةرضاو باس لة رؤلَي ثصشمةرطةي نووسيين بةرصز كاك مةسعود بارزاين بة 

لة هةندص ئاماذةكردين زؤر  كورت و .. قارةماين ناوضةي طةرميان بة طوصرةي ثصويست نةكراوة
كةم نةبصت، ثصويست بةوة ناكات من لصرةدا تةنيا بة شان و بالَي تةنيا ثصشمةرطةي طةرميان 

ند قارةمانانة بة طذ ئةو هصزة لةبن هةلَدةم بةآلم بةلَطة نةويستة كة ئةو ثصشمةرطانة ضة
نةهاتووةي رذصمدا دةضوون لة بارودؤخصكي ناهةموارو سروشتصكي بص ثةناطة لة تانك و 
زرصثؤشةكاين جةيشي ئصراقي نا نيشتماين ئةمةو جطة لة هصزي ئامساين كة دةهاتة سةر 

بضووك نةبصت ثصشمةرطة لة كايت شةرةكاندا ئةوة لة هةندص وردة طذوطياو ضةم و كؤرياين 
سروشيت زةوي ناوضةي طةرميان لة هةردةو هةلَةت بةو الوة ... جصطةي خؤ حةشارداين نةبوو

شاخصكي تصدا نيية كة رصطةي بطرتاية لة ثصشرةوي كردين تانك و تؤث و بطرة ماشصنة 
سةربازييةكاين حكومةيت بةعس ، بةو حالَةشةوة ثصشمةرطةي طةرميان طةورة ترين زةبري 

ئةو داستانانةي كة ثصشمةرطةي ناوضةي طةرميان !! ةطةيانة هصزةكاين دوذمن كوشندةي ئ
تؤماريان كرد بة درصذايي ساآلين شؤرشي ئةيلوول شايةين بايةخثصداين زياترة لةو ئاماذة 

لةو نووسينانةي  تا ئيستا كة نووسراون لةسةر شؤرشي .... كورتانةي كراوة بةو ثصشمةرطانة
.                                   ار باس لة رؤلَي هصزةكاين طةرميان نةكراوةئةيلوول بة شصوةيةكي دي

من ثصمواية هؤي سةرةكي دةطةرصتةوة بؤ ئةوةي يةكةم بة شصوةيةكي طشيت ، راطةياندن لة 
كايت شؤرشي ئةيلوول الواز بوو ، هؤيةكةي ديكةشي سةركردةكاين شؤرش هةمووي لة 

دةطمةن ئةنداماين سةركردايةيت شؤرشي ئةيلوول سةرداين ناوضةكاين سةرةوة بوون و بة 
ناوضةكاين طةرميانيان دةكرد ، بةراسيت راطةياندن لة شؤرشي ئةيلوول دةورصكي ئةوتؤي 

 بة درصذايي ئةو 1974 و ثاشان هةلَطريساين شةر لة 1970لة ثاش بةياين ئاداري ... نةبوو 
ة لة طةرميان طوصمان لصدةطرت هيض زياتر كة ئصم ئصزطةي دةنطي كوردستان سالَة لة

بآلوكراوةيةكم نةبيين بطاتة دةست ثصشمةرطةي ناوضةي طةرميان لة بآلوكراوةي حيزيب 
...                                                                                 بترازصت كة ئةويش زؤر دةطمةن بوو

بةعس طةورةترين هصرشي دةست ثصكرد بؤ ناوضةي  رذصمي طؤر بة طؤري 6/6/1974رؤذي 
طةرميان ، هصرشةكة ئةوةنة بةربآلو بوو كة لة وزةو تاقةيت ثصشمةرطةدا نةبوو بةريبطرصت 
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بةلَكو ضةندين شةري !! بةآلم ئةمة ئةوة ناطةيةنصت كة ثصشمةرطة دةستةوةستان دانيشصت 
...  قؤآلنةي كة هصرشي بؤ كردقارةمانانةو زةبري كوشندةي طةيانة دوذمن  لة هةموو ئةو

، لة لة رصطاي ضةمضةمالَ بؤناوضةي هةمةوةندو سةنطاو : هصرشةكةي دوذمن لةم قؤآلنةوة كرا 
لة رصطاي دووزةوة بؤ ناوضةي بناري طل و  رصطاي كةركووكةوة بؤ ناوضةي قادركةرةم ، 

صطاي سلصمانيةوة بؤ لة ر ، لة رصطاي بان مةقانةوة بؤ ناوضةي جةباري ، قادركةرةم و زةنطنة
لة رصطاي جةلةوالوة  ، لة رصطاي سلصمانيةوة بؤ ناوضةي قةرةداغ ، ناوضةي بازيان و داريكةيل

 ئةطةر تةماشايةكي ئةو هةموو ،بؤ ناوضةي كفري و زةنطابادو بنكوورةو دةربةندخيان و بةمؤ
رصت لةبةردةم هصرشة بكةيت دةزانيت لةبةر ضي بوو كة لة وزةي ثصشمةرطةدا نةبوو خؤي راط

ئةو هةموو هصرشةدا ضونكة هصزي دوذمن لة طةلَ ثصشمةرطةدا بةراورد نةئةكرا ض لة رووي هصزي 
مرؤظ يان ضةك و تةقةمةين و خؤراك وجاشةكانيش بة هةزاران لةوص بوةستص كة ضاوساغي 

                          هتد                                ...هصزي دوذمن بوون و هاوكارييان لةشةردا دةكرد 
ئامر بةتاليؤن كاك عةبدولآل ئاغا بوو براي (  دووز 1 بوو بةتاليؤين 3  لقةكةي ئصمة كة لقي

فةتاح ئاغاي ئامر هصزي رزطاري و ياريدةري ئامر بةتاليؤن مالزم سةيفوالآل عةيل بوو خةلَكي 
ةسةر رصطاي ضةمضةمالَ بؤ بوو ل) نوورة ( بارةطاي لقةكةمان لة طوندي ).... سلصماين بوو

ماوةيةك بوو ئاطادار كرابووينةوة كة دوذمن هصزةكاين كؤ دةكاتةوة بؤ هصرش ... سةنطاو 
) شيوة سوور( كردن بؤ ناوضةكةمان ، بة ثصي ئةو هةواآلنة لقةكةمان هةموو هصزةكةي هصناية 
وة ، سةنطةرمان لةبةر ئةوةي وةرزي هاوين بوو ئاسان بوو بؤ ثصشمةرطة لة دةرةوة مبصنصتة

سةرلقةكةمان ثصشمةرطةي دصرين و لصهاتوو ... لصدا و ثصشمةرطة دابةشكرا بةسةر جةهبةكةدا 
 –ية لة سةر رصطاي كةركووك ) مامشة(بوو كة خةلَكي طوندي ) رةحيم طوص رةش ( كاك 

قادركةرةم ، سةرثةلةكان ئةم ثصشمةرطانة بوون كة هةموويان خاوةن ئةزموونصكي 
 ، كاك 2 ، كاك ئةمحةد سادق سةرثةيل 1كاك رةحيم سةرثةيل ( يت زؤر بوون ثصشمةرطاية

و ئةمةش ناوي  ) 4 ، كاك عومةر عةبدوالرةمحان سةرثةيل 3تةحسني شاوةيس سةرثةيل 
براي "كاك حوصز ( هةندصك لة ثصشمةرطةكان كة بة داخةوة ناوي هةموويامن لة بري نةماوة 

، " خةلَكي مامشة بوون "  تايةرو عةبدوالآل و سالَةح كاك" 1كاك رةحيمة كةرة بووسةرثةيل
، مام عةبدولآلو لةتيف و عةبدولكةرمي نةجم " مةالو شاعري بوو" كاك مةال نةمجةدين ثرييادي 

عةدةد " خةلَكي تازةشار بوو لة بناري طل" ، كاك عةبدولآل نةجم " خةلَكي قايتةوةن بوون " 
، خةليل " مامؤستا بوو خةلَكي ئازادي لة كةركووك" بوو ، مامؤستا جةليل رةشاشي برصن 
خةلَكي ناوضةي " خةلَكي شؤرجة بوو لة كةركووك ، كاك فايةق جاف " حةمة طولَناز 
خةلَكي طوندي باوا بوون نزيك " ،  نةمجةدين و حمةمةد ئامؤزاي يةكتر بوون " جافايةيت بوو

، كاك عادل خةلَكي " افايةيتخةلَكي ج" ، كاك بةمهةن و هصمين جاف برابوون " لةيالن
برين ثصض (دكتؤر سابريكةركووك بوو ، كاك غاليب خةلَكي ئيمام قاسم بوو لة كةركووك ، 

خةلَكي طةرةكي ئيسكان بوو لة كةركووك و دكتؤري لقةكةمان بوو ، شصخ عومةر كة )  بوو
خةلَكي سلصماين بوو " عةدةد تؤث * بوو ( هاوةين 60 ملم) بةآلم ئصمة بة تؤث ناومان دةبردو 
دةورصكي باشي هةبوو لة لصداين رةبايةو سةربازطةكان ، بة داخةوة ناوةكاين ديكةم لة ياد 

....                                                                                                                    نةماوة 
ئصمة ثصش مانط و نيوصك لة شيوة سوور** بووين و ضاوةرواين هصرشةكةمان دةكرد و 
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جارجارةش هصرمشان دةكردة سةر سةربازطةي ضةمضةمالَ و رةبايةكاين دةوروبةري ، 
 يةكصك لة جاشةكاين ضةمضةمالَ كة ئةندامصكي ثاريت بوو بة 4/6/1974بةهةرحالَ شةوي 

ي طةياند كة دوو سبةي هنصين لةناو جاشةكان بوو نيوة شةو خؤي طةياندة الي ئصمةو هةوالَ
 هصرش دةست ثصدةكات بؤ ناوضةي سةنطاو لةطةلَ زانياري ديكةش دةربارةي 6/6/1974واتا 

هتد بة طوصرةي هةوالَةكة لصوايةكي ...هصزةكاين دوذمن و ذمارةي تانك و زرصثؤش و جاش و 
 كؤمةلَصك و) قوات خاسة( سريةي هصزي تايبةت 2و ) مدرع(و لصوايةكي زرصثؤش ) مشاة(ثيادةو 

 كةس بووين لة جةهبةكةو 69ئصمة ذمارةي ثصشمةرطةمان هةمووي ( زؤر لة جاش و سةرباز 
دةوري 10 ثصشمةرطةش لةطةلَ دؤشكةكة بوون وةك مةفرةزةي دؤشكة***) دةبواية بةر بةو 
هصزة طةورةية بطرين و تا بتوانني نةهصلصن بة ئاساين بثةرصتةوة لة شيوةسوور بةآلم باشيش 

!!!         اين كة ناتوانني بؤ ماوةيةكي زؤر شةر بكةين لةبةر كةمي فيشةك و تةقةمةين دةمانز
 ضوار فرؤكةي جةنطي جؤري مصط هاتن و بة خةسيت 6/6/1974 بةياين زوو بوو رؤذي 

 دةقيقة 20هةرضي طردو ضةم و تةثؤلَكة هةبوو بة ساروخ و شةستري بصذاو بؤ ماوةي 
 ي بةياين تانك و 7 خؤشبةختانة زيامنان نةبوو ، لة كاتذمصري بؤردومانةكة بةردةوام بوو ،

زرصثؤش دةركةوتن ( ثصشمةرطةش طوتيان ئةوة باوةطةورة تةشريفي هصنا ****) جاش و هصزي 
تايبةت لة ثصش تانكةكانةوة دةهاتن و دةسترصذيان دةكرد ، ثصشمةرطة تةقةي نةكرد تا تةواو 

كور ئةو كورة بوو خصرا ( اراين جاش و سةرباز كرا نزيك بوونةوة ئةوجا بة رصذنة طوللةب
. بةو ضةشنة يةكةم هصرشيان هةر زوو شكا ) راكات و خؤي رزطار كات لة دةست ثصشمةرطة

لقةكــــــــــةمان يةك (ئار ثي جي 2  ***** ) ي هةبوو ثصشمةرطةي ضاونةترس و قارةمان 
( عةبدولكةرمي نةجم قايتةوةين******) ثصش شةرةكة لة ناو هةندصك تاوصرو بةردي سةرجادة 
قريةكة لة خوارةوة دامةزرا بوو تاكو ئةطةر تانك يا زرصثؤش ثصشرةوي بكات بة ئار يب جي 
لصيدات ، جةولةي دووةم هصرش دةسيت ثصكرد ئةجمارةيان زرصثؤشصكي بضووكي هارو هاج خصرا 

ردةم عةبدولكةرمي نةجم ، خصرا دةسترصذي دةكردو لة جادةكة دةهاتة خوارةوة ، تا طةيشتة بة
ئةويش هاتة سةرضؤك و بة دانيشتنةوة رووي ئاريب جييةكةي كردة زرصثؤشةكةو ثةجنةي برد 

ئيتر زرصثؤشةكة عةبدولكةرميي بيين و .. بؤ ئةوةي بيتةقصنص ، بةآلم ساروخةكة دةرنةضوو
ست بيطرن ، بايداوة و كةوتة راوناين بةآلم تةقةي لصنةدةكرد دياربوو نيازي وابوو بة دة

عةبدولكةرمي ثياوصكي ضوارشانةو بة خؤوة بوو بةآلم لة ترسي زرصثؤشةكة تا هصزي تصدابوو 
رايدةكرد و خصرا خصراش ئاوري دةدايةوةو ضةكوضي ئاريب جييةكةي دةهصنايةوةو دةيضرتان 

تةدا تا طةيشتة ثالَ طردصكي بضووك و ئيتر تاقةيت نةماو دانيشت ، لةم كا.. بةآلم بصسوود بوو 
هةرضي ثصشمةرطة هةبوو لة جةهبةكة تصكرا تةقةيان لة زرصثؤشةكة دةكرد بؤ رزطار كردين 

برنةوو كآلشينكؤف ض ... عةبدولكةرمي بةآلم سوودي نةبوو زرصثؤشةكة تةقةي سةري ئةهات 
كار ئةكات لة زرصثؤش ، عةبدولكةرمي كة دانيشت لة ثالَ طردةكة كة بةبةرضاو ثصشمةرطةوة بوو 

ةكةي دةرهصناو دووبارة خستيةوة سةر ئاريب جييةكةو خؤي ئامادةكرد تاكو ساروخ
زرصثؤشةكة دووبارة دةركةوتةوة ئةجمارةيان لة طةلَ ثةجنة راكصشاندا ساروخةكة دةرضوو 
ونووساية تةنطاي زرصثؤشةكةوةو تةقي ، زرصثؤشي هةلَداية خوارةوة بؤ ناو ضةمةكةي 

هاواريان كرد لة عةبدولكةرمي ئازاكة سةركةوة بؤ المان هةموو ... شيوةسوور و طري تصبةربوو
، عةبدولكةرمي بة فةالكةت رزطاري بوو كة طةيشتة سةرةوة ئةوةندة ماندوو بوو هيضي 
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كة تاوصك ثشوويدا ثرسيان ئةوة ضي بوو ).. ئاو خنكام لة توونيا(ثصنةدةطوترا تةنيا طويت 
ووخةكة لة ئاست ضةكوضةكة نةبوو بؤية مةسةلة؟؟ لة وةآلمدا طويت نةمزاين تةرةقةي سار

نةدةتةقي تاكو ئاخر جار ساروخةكةم دةرهصنا  زانيم لةبةر ضيية كة ناتةقص ******* ... بةو 
 2 ي بةيانيةوة شةر بةردةوام بوو تا طةيشتة كاذمصري 7ذمارة كةمةي ثصشمةرطة لة كاذمصري 

ةين ثصشمةرطة تا دةهات لة  سةعاتة شةرة ئيتر فيشةك و تةقةم7ي ثاش نيوةرؤ ثاش ئةو 
كوريت ئةداو دةبابةش تةنطي ثصهةلَضنني و ثصشرةوييان كردو خةريك بوو ثشت لة ثصشمةرطة 

فةرماين كشانةوةي دا ضونكة ئيتر نةدةكرا ضيتر ) سةرلق(كاك رةحيم طوص رةش .. بطرصت 
ف بة لةو شةرة سةختةدا ثصشمةرطةيةك بة ناوي كاك فائق جا.. شةرةكة بةردةوام بصت 

طوللةي دؤشكةي دةبابة برينداربوو كة لة راين دابوو، دكتؤر سابري زؤر بة زةمحةت تواين 
ثاش شةرةكة ئيتر هةر كؤمةلَة ثصشمةرطةو لة ئاست جةهبةكةي خؤيةوة ..خوصنةكةي راطرصت

كشايةوة.. ثصشتر ثصمان طوترابوو ئةطةر كشاينةوة ئةوة جصطاي يةكطرتنةوة طوندي ( 
قرخ******** ) دةبصت.. بةهةرحالَ كشاينةوة بؤ طوندي قرخ و لةوص كاك (نةمجةدين حممةد 

ي ثورزام بيين كة ماوةيةكي يةكجار زؤر بؤ يةكترمان نةديبوو، ثاش هةوالَثرسني طومت )ئةمني
ي ئامؤزام لة بارةطاي )كاك حةمة رةشيد(بةم ئاخر زةمانة بةرةو كوص برا ؟؟ طويت ئةضم بؤالي 

ومت كاكةطيان وا جةيشةكة لة شيوةسوور ثةرييةوة ئةطةر خصرا نةرؤيت ط..  لة سةنطاو3لقي
ئةويش خصرا خواحافيزي كردو رؤيشت، وردة وردة ثصشمةرطة كؤ ..فرياي حةمة رةشيد ناكةويت

دةبووةوة لة قرخ و ئصمةيش كؤمةلَصك ثصشمةرطة لةسةر سةكؤي مالَصك دانيشتبووين خةريك 
... هاتة ذوورةوة ) ةبدولآل نةجم ي عةدةد رةشاشي برصنكاك ع(نان و ضاي خواردن بووين كة 

خراثي هةبوو ئةطةر ) عادةتص(رةشاش برصنةكةي بة دةستةوة بوو ئةو رةشاشة خوويةكي 
بة هصواشي وبة ئاطاداري داتنةنايةتة سةر زةوي ئةوة ) فيشةكي لةبةربواية(لةسةرثص بواية

لةبةر ئةوةي كاك ... رانةدةوةستاثصرة رةشاش سةربةخؤ دةتةقي و تا فيشةكي تيابواية 
عةبدولآل زؤر ماندوو بوو لة شةرةوة ئةهات رةشاشةكةي تاقي نةكردبووةوة كة ئايا فيشةكي 
لةبةرة  يان نا ، لةبةر خؤيةوة شتصكي طوت و ديار بوو توورة بوو ، هات رةشاشةكةي دانصتة 

ةوةنةمان زاين ثصرة هةرئ,, زةوي لةسةر ضةتالَةكة بةآلم رةشاشةكة خؤي نةطرت و كةوت
رةشاش دةسيت كردة تةقني و ضؤن مريشكصك سةردةبري رةشاشةكة ئاوا هةلَدةثةري و تةقةي 
ئةكرد هةرضي لةسةر سةكؤكة بوو خؤي هةلَداية خوارةوة بؤ ثةناي سةكؤكة لة ترسي 

تيا نةبوو رةشاشةكة تةقةي خؤي كردو ) كة باش بوو زؤري(تاكو طوللةي تيا بوو .. رةشاشةكة
ثاشان كة تؤزةكة نةماو تةقة راوةستا خؤشبةختانة كةس .. ووة تةث و تؤز لة حةوشةكةدا ب

ثصوة نةبوو لة وردة بةردو خؤلَ زياتر هةندصك لة ثصشمةرطةكان بةريان كةوت ئيتر هيضي 
كاك ئةمحةد سادق كة سةرثةيل كاك عةبدولآل بوو بة راكردن خؤي كردة ,,, خةتةر نةبوو

( كة زاين ديسان رةشاش برصنةكةية كةتين كردووة ... اين طوص لصبووحةوشةكةدا كة تةقةك
سوصندي خوارد ئةو رةشاشة ئةشكصنم و ضوو رةشاشةكة ) ضونكة ئةوة يةكةم جاري نةبوو

كاك عةبدولآلي عةدةد رةشاش ضونكة رةشاشةكةي زؤر خؤشدةويست لة كاك ... هةلَطرصت 
تو خوا ، مةيشكصنة ئصذي كةوة ( ةماوي ئةمحةد دةثارايةوةو دةيطوت بة دةنطصكي زؤر خ

هةرضي لةوناوة بوو دايان ... مةبةسيت ئةوةبوو كة دةنطي رةشاشةكةي زؤر خؤشة ) ئةخوصنص
لة قاقاي ثصكةنني و كاك ئةمحةد سادقيش طويت مادام ئةوةندةت خؤش ئةوص بؤ ئاطاداري 
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                                               ...!!!              نابصت ؟ خةريك بوو ئةو هةموو عالةمة بكوذصت
                                                           

 ......فةخرةدين طةرمياين

_________________________________________________________________  
)  ملم بوو60 عةدةد هاوةين (وةك لة ثصشةوة باسم كرد كاك شصخ عومةر بةراسيت : عةدةد تؤث* 

... ئصمةش بؤ ئةوةي توورةي بكةين بة عةدةد تؤث بانطمان ئةكرد ، ئةويش توورة ئةبوو بةو شتة 
شةوصكيان بة مةفرزة ضووين لة رةبايةكةي ... رووداوصكي خؤش روويدا لةطةلَ كاك شصخ عومةر 

 وا بة ناو بانط )كةي خدري زندةرةباية(  كةركووك بدةين كة ثصيان دةطوت –سةر رصطاي ضةمضةمالَ 
 قونبلةي هاوةين 3بوو كة دةست كرا بة لصداين رةبايةكة شصخ عومةريش بة تؤثةكةي باش بوو 

ثاش كشانةوةمان لةبةر ئةوةي سةربازطةي ... خستة ناو رةبايةكةو زيانصكي باشي لة دوذمن دا 
د وايدةزاين كة ثصشمةرطة بة ضةمضةمالَ زؤر بة خةسيت شاخةكةي ثشت رةبايةكةي تؤثباران دةكر

بةآلم ئصمة رصطاكةي خوارةوةمان طرت كة هةرطيز جةيشةكة ثصي وانةبوو بوصرصن لةو .. شاخةكةوةية
راستة دةشتةوة بكشصينةوة ، بةهةرحالَ بةزمةكة لةوةدابوو وةرزي بةهار بوو ئةو ناوة 

ورةكةو ثصآلوةكانت لة قورةليتةيةك بوو هةرضؤنصك ثصت دابناية تانزيك ئةذنؤت ئةضةقي لة ق
ئصمة هاوةنةكةمان لصكردبووةوة و هةريةكة بؤ يارمةيت شصخ عومةر ثارضةيةكمان .. بةجصدةما

هةلَطرتبوو شصخ عومةر خؤي سينيةكةي كة لة هةموو ثارضةكاين ديكة قورستربوو هةلَطرتبوو ئةوة 
ين بةجصما و ئصمةش ثصآلوةكا... هةرضؤنصك ثصي دادةنا ئةو زياتر دةضووة خوارص لة قورةكة 

بؤ خؤشي جنصوةكةي ... (طالَتةمان دةكردو ثصدةكةنني ئيتر زؤر توورة ببوو لةبةر خؤيةوة دةيطوت
ياكتان بةم من عةدةد ...ئاخر هةي لة ق(ئةيوت  ) وةك خؤي دةنوومسةوة بة داواي لصبووردنةوة

 ....) تؤمث يا حةمالَم  ، هةي بصنامووسانة بؤ طالَتةم ثصئةكةن ؟؟؟
 سةنطاوة هةرضةندة –ئةم شيوة تا رادةيةك سةختةو لةسةر رصطةي ضةمضةمالَ : شيوة سوور **

رصطاكةش قرية بةآلم باشترين جصطابوو بؤ لصداين جةيش و جاش ، عةسكةرةكان زؤر لةو جصطاية 
 .....دةترسان

هبةكةوة هةرضةندة ئةو مةفرةزةية لة شةركةداية بةآلم تا رادةيةك لة جة: مةفرةزةي دؤشكة ***
دوورة لة بةر ئةوةي نةوةك لة ناكاوا ثصشمةرطة بشكصت و دؤشكةش قورسة لةوانةية نةتوانرصت 

 ....رزطار بكرصت و بكةوصتة دةست دوذمن 
يان دةطوت باوةطةورة بؤ طالَتةو ) دةبابة( هةموو ثصشمةرطة لةو كاتةدا بة تانك : باوةطةورة ****

ي لة نصوان هصزةكان بؤ زانيين ذمارةي دةبابة لة خؤشي و هصمايةكيش بوو لة كايت ثصوةند
 .....شةرطةكاندا 

 7 و 2 جؤر ئاريب جي هةبوو كة بة طوصرةي قةوارةيان 2ئةو كاتة لة شؤرشدا  : 2ئار يب جي ***** 
 2ئاريب جي (  و ماوةي هاوصشتين ساروخةكةشي كةمترة 7 بضووكترة لة ئاريب جي2بوو ئاريب جي 

 )...... مةتر دةرؤيشت600-500 مةوداي 7و بةآلم ئاريب جي مةتربو300مةوداكةي 
ئةم ثصشمةرطة قارةمانة ثصشمةرطةيةكي دصرصن بوو هةتا بلَصي : عةبدولكةرمي نةجم قايتةوةين ****** 

ئازاو نةترس بوو ، دةيزاين هةموو ضةكصك بةكاربصنص بةباشي و دةست و تفةنطي لةناو ثصشمةرطةدا 
 لةطةلَ كؤمةلَصك لة خزمةكاين لة قايتةوةن بةر 1988صكي زؤرةوة لة سالَي بة داخ... بةناوبانط بوو
 )....هةزاران سةآلو لة يادي كاكة عةبدولكةرميي قارةمان(ئةنفال كةوتن 

 لةسةر 7 و 2طوولة يان ساروخي ئاريب جي هةردوو جؤرةكةي :  ئاريب جييةكة بؤ نةدةتةقي ******* 
ئةطةر ئةو كونة نةكةوصتة .. تةرةقةي ساروخةكة لةوصداية ساروخةكة كوونصكي بضووك هةية كة 
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بةرانبةر دةنووكي ضةكوضي ئاريب جييةكة ئةوة ضةكوضةكة نادات لة تةرةقةي ساروخةكةو 
 ....ساروخةكةش ناتةقصت 

 كيلؤمةترصك 5-4 مالَة بوو دةكةوصتة سةر رووباري باسةرة دةوري 35-30طوندصكي : قـــرخ ******** 
 ....ة دوور بوو باشترين جصطةبوو بؤ كشانةوة لةو كاتةدالة جةهبةكةو

وصنةي ئةو رةشاش برصنةم لة ئينتةرنصت دةرهصناوة تا ئةو بةرصزانةي رةشاش برصنيان : تصبيين 
   ..نةديوة بيناسن

 
 

 
 


