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  أزطارأزطار.. .. .. ..  زةيتونيةكان عةفوو كران زةيتونيةكان عةفوو كرانبة داخةوة بةعسية قاتبة داخةوة بةعسية قات  ....بؤ كاك عةيل حممودي بةريزبؤ كاك عةيل حممودي بةريز

  
نيساين ئةو كاتة 7كة راثةرين كرا تةمةمن هةذدة سال بوو ئةو كاتة ماملان لةطةركي راثةريين ئيستا بوو 

ياوي طةرةك جةند هةفتةيةك ثيش راثةرين لة ريطاي شةفيق حزبيك كةناوي رةفيق فاحل بوو هةرجي ب
هةية كران بة جيش نا شةعيب ئةو كاتة من قوتايب بووم لة بريمة ئةو جلكاو خؤرة جؤن بةدواي بياواين 

  .. طةرةك دةكةوت وجؤان واي كردبوو كة زؤربةي بياواين طةرةك لةترسي طرتن نةهينةوة مايل خؤيان
ن كؤمةليك قوتايب باوك بةعسي جةند رؤذيك ثيش راثةرين ئةو قارةمانةي ئةوكاتة هاتة قوتاخبانةكةما

وةك محاية جاوديريان دةكردوو قوتابية بياليةن و ئةواين بة بنةمالة كوردايةتيان دةكرد يان كةسيكيان 
  .. .. .. ثيشمةرطة بوو خرابوونة بةر جاوديري

 ئازاري يةكةم رؤذي رزطاري شاري هةولريهةنديك ثيشمةرطةي 11طرنط باسةرتان نةهيشينم بةياين 
ستان ئةو كاتة لة ريطاي ريكخستنةكاين حزبة كوردستانيةكان هةر بةياين زوو طةركة كةمانيان كورد

هةندي دةيان طوت طوذرا هةنديكي .. ثياواين طةرةك زؤر بةدواي رة فيق فاحل طةران وسوران.. .. رزطار كرد
تمان بة كؤثتةر طةراوة تر دةيان طوت ناوةال ئةسري كرا هةنديكي تر دةيان طوت ناوةال بة جاوي خؤمان دي

  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . بةغدا
جةند مانطي ثاش راثةرين دواي طةرانةوي جةماوةر لة سةر سنورةكان قوتاخبانةكان بة جبر جبر دةوامي 
تيدا دةكرا رؤذيك لة ثر زانيمان قوتابيةكي كونة بةعسي كة ئةو كاتة بةرثرسي يةكيتية سةر شؤرةكةي 

ان والواين بةعس بوو بة قات كةتافةيةكي كوردي هاتة ذورةكةمان طويت تكاية دواي ئةم دةرسة لة قوتابي
ئيمة كؤمةليك هاوري بووين وامان زاين راثةرين نةكراوة و بة .. .. .. هؤيل قوتاخبانة كوبوونةوة هةية

ن كردو دةمان هةمان جاو سوركردنةوي زةماين بةعس قسةي دةكرد هةندي ثسة ثسمان لة نيوان خؤما
طوت ئةم برادةرة جةند مانطيك ثيش ئيستا بة دواي شةفيق ببورن رفيق فاحل كةوتبوو خرية ئيستا ليمان 

  .. بؤتة شؤرش طري
 كةجوينة هويل قوتاخبانة قةناعةت بكةن رةفيق فاحل بة جليكي كوردي جةمةدانيكي بةشيوة عةريب بة 

ةكان ببوة محايةيي ثةرثرسيكي يةك لة حزبة سةر خؤي دادبولةطةل هةمان قوتابية كؤنة بةعسي
  .. . كوردستانيةكاين ئةو كاتةي ناو بةري كوردستاين

زؤر لة قوتابيان نيطةرانيان دةربري هةنديكيش قوتاخبانةيان ئةو رؤذة جي هيشت كةجي كاكي بة ربرس 
كردو دةي طوت لة جيات هاندان وثشتطريي لة قوتابيان ثشتطريي لة رةفبق فاحل وجاش قوتابيةكان دة

  . ئةي شؤرش ئةوانةي عةفوو نةكرد
ئيستا هةنديك لةم قوتابية بة عسيانة شؤرش طريي ثلة يةك وثيشمةرطةي شاخ ودةشنت الي حزبةكانيان 

  بونةتة بةرثرس و ماشةال ليان بةزياد نةيب موزايدةش لةسةر ئيمة مانان و خةلكي هةزار بكةن
شةهيدي شاخيش بة هاواليت دابنني وشةهيديش بة عسيش بكةنة  ئةم ئةبوو شؤرشطريانة لةوانةية هةر

لةوانةشة هةندي جار بةسةري مسيل سةيرمان كةن راثورتيشمان لةسةر  شةهيدي سةنطةروو كوردايةيت
  .. .. .. بنووسن
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 طورينوو ئيستراد كردين كةلتوري بةعسيزم وا خؤي جةفاندوة لة نيو بريو فكري خةلك كة تةا بة
وةجبةيةك دةماغ و ميشكي مرؤيف دورطةكا ين سومةترة لة ئةندةنووسيا ئينجا ئةطةر ئةو برية فاشيستة 

  .. .. نةميين
  ئةوانةي ئةوكاتة بوونة بةعسي ئيستا زؤر قازاجنيان كرد هيج لة وةزعيان نةطؤرا هةمان ئيمتيازات 

 طؤري لة قات زةيتوين بؤ كةتافةو رانك وجؤغةل لة رةفيق بة زياترةوةش ثييان برا تةا جلةكةيان
بوونة شةفيق وثالةوان وشؤرشطري لة تةا مامؤستايةك يان تةا مؤزةفيك بؤ بةريوة بةري طشيت 

  .. .. .. . ولةسةرةوة تريش
بةعسي بوون بؤ هةندي كةس خريو بةركةت بوو ئيستا وا بةرةكةي دةخون مندالةكانيان ئةو كاتة لة 

وتاخبانة تايبةتةكان بوون و طةر ساقيتيش دةرجووبان يةكةم دةكران و ئيستا ش وا هةنديك ماسترو ق
  دكتواريان هةية

 ئةوكاتة بة عسيةكان باشترين ئؤتؤمبيل بة دياري ثيشكةشيان دةكرا ئيستاش وةك جاران باشترين 
  .. .. ئؤتومبيل دةريتة مندالة بةعسيةكان

ر زةوييان لة باشترين شؤين وةردةطرت ئيستا ش بةهةمان شيوة بةر مةت300 ئةو كاتة بةعسيةكان 
  .. .. .. . قانووين موستةفيدينيش ناكةون ولة جيات ثارجةيةك لةوانةية دوان وسييان وةرطرن

 الي هةنديك بةعسيايت عةيب نةبوو ئيستاش خةون بةو رؤذة دةبينن ديسان مةفرزة مشتركة درووست 
ةلويست وكورد ثةروةر بكةون جونكة دلنيان ديسان لة بةر ثيشربكيي كةن وبة دواي خةلكاين بةه

  .. .. .. حزبايةيت بةر قانووين عةفوو دةكةون
نةم بيستوة يةكي لةسةر بةعسيايت لةسةر كارةكةي ال درابيت بةالم زانيوةمة بةعسيةك جةندين ثلةو 

دوو برؤية لةوانةية ئةواين ثايةي وةرطرتوة كةبةعسيش بووة كةسي نةويراوة ثيي بلي لةثاش جاوت 
ويستيتيان تؤلةي خؤيان لة بةعسيةكان بكةنةوة رووبةرووي ليثيجينةوش هاتنب و هةندي جار لةوانةية 
مندالة ثيشمةرطةو مندالة شةهيدي ثيشمةطةش لة بةر بةعسيةكان شةربدةر كرابيت و بةناعةزو دزوو 

  .. .. .. . جاسوسيش لةقةمل درابيت
Rawa20@maktoob. com .. ..  
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