
www.kurdistannet.org 
5-12-2004 1:06 

  
  ِرزطار كؤضةرِرزطار كؤضةر... ... كي جاسوسة؟؟ كي جاسوسة؟؟ 

ثيش ئةوةي حيزب خةلَكاين بة هةلَويست و تيكؤشةراين ِرؤذاين سةخيت خةبات و تيكؤشان بة شيكي زؤري 
ِريزةكاين بةجي يلَن تؤ خةونت بةوةوة دةبيين نووسةرييةكت لة ِرؤذنامةكةي دةست كةويت، بةآلم زوو 

  . وانةي شارين كرديةوةئةوةشييان ثيت ِرةوا نةبيين ِرة
كات طؤِرا جيهان بةرةو تاك جةمسةري ِرؤيي كؤمؤنيزم خيرةكةي جاراين نةما بؤ بةرذةوةند ثةرستان، كاتيك بة 
نيو نوي خوازييةوة كةوتنة دذايةيت تيكؤشةراين ِرؤذاين سةخيت خةبات ئةوة بؤ تؤ ديارييةك بوو تا لةويوة بةو 

  . ا طةيشنت ثيي خةون بوو بؤ تؤئاواتانة بطةيت لة ِرابردود
ئةوة ئاسايية سياسةت لة كوردستان ِريكةوتة، جاش دةبيتة تيكؤشةر، ترسنؤك بة قارةمان، نةوةي شةهيديش 

ساقييت سيي ناوةندي دةبيتة خاوةن بروا نامةي ماستةرو دكتورا . ثيشمةرطةي شاخ سةريل شيواو. جاسوس
  !!!. ةدلنيام هاوري واليت ئيمة واليت سدفةي
يتةوة وينةي جاسوسييةكةي من و ميزو كورسييةكةي بةردةمت ئاويتةي يةكتر دةزامن ئيستا ئةم ضةند ديرة دةخوين

دةبيت و تنؤك تنؤك ئارةقت ثي بةردةداتةوة سةر ئةو كاغةزةي وا لة بةردةستداية ديرةكاين بة ماستاو ثِرة 
اك شار بةدةر كةيتةوة بؤ بةرثرساين ئةمِرؤت وةك جاران ديسان دةست بكةي بة تةنزيروخلكاين بة هةلويست وث

  . بكةيت
ِرؤذطار دي و دةِروا لة بريتة ِرؤذانيك موزايةدةت لةسةر من و بنةمالةكةم بة هةموو قورباين و تيكؤشامنانةوة 
دةكرد و منت بة جاسوسي ئةو حيزبة لة قةلَةم دةدا ئيستا كاري تيدا دةكةيت و بريو هؤش و نوسني و كردارت لة 

 ثيشةنط مين جاسوس و كؤن ئيستا لةيةك سةنطةر و يةك كاردا كؤبوينةتةوة، ئةمة تؤي نويخواز و. خزمةتيداية
  . ِرؤذطارة؟؟؟

  . من نة لة ِرابردوو نة لة ئيستا فرياي تؤ ناكةوم و بارت نابةم، زةمةن زةمةين تؤية
ة دةتبينم بويتةتة نةم دةويست قةمتاغةي ئةم كؤنة برينة هةلَدةمةوة ئيشةكاين زيندوو بكةمةوة، بةآلم ئيستا ك

قارةماين شاشةي تةلةفزيؤن و ِرؤذنامةو ِراديؤكاين ئةو ثارتةي طواية من جاسوسي و تؤ نةياري بويت بة مايف 
com.maktoob@20Rawa. خؤمي دةزامن ثرسياريكت يلَ بكةم هؤقةي هةلَويستةكاين جارانت بة ضةند؟؟؟؟؟
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