
www.kurdistannet.org 
30-7-2003 2:50 

@ñò†íÈ û‹à@’üÄ’@ói@a†ò†@ðŽï@ðäbØò‹ 
ŠòìŽï ðäa‹Zµàó÷@òìbØ 

يةكثك لة . هةروا بةرة بةرة پةردة لة سةر تاوانةكاين هةصدةماصدرثت ،دا) عودةي (كوژراينلةگةص 
.  عودةي شثرةكاين بة گؤشيت مرؤض تثر دةكرد: جةالدةكاين عودةي بؤ ذؤژنامةي سةندةي تاميز دةصثت

ثكراوةكاين سةددام حسثن دةكةوثتة يةكثك لة ناوچةكاين ذؤژهةآليت خواروي يةكثك لة كؤشكة نةفرةتل
 .  ئةو شوثنةي كة عودةي نةيارةكاين خؤي تثدا لة سثدارة دةدا. "ذةزوانية"ناوةندي بةغدا بةناوي 

  سةرؤكي جةالدةكان لة ماوةي چوار ساصدا

 . ن ذوداوة

وو خوثندكاري زانكؤي ئاكادميي 
 ئةمحةد ئةبو. كةي سةددامكؤشكة

 لة قةفةزثكي گةورةدا دةبن لة      
پارو سةري  هةر بة يةكةم. ةوة

شثرةكان  نييان كة چةرمي الشةكا

كامثرةمانثك دةبوو فيلمي هةموو 

ت بيكات بة سةرؤكي جةالدةكاين 
ئةو كارةش دةبوو بة .  نةدةزاين

 سةري  ئةوةبوو كة بةيةك جار

 هةذةشةي مششثردا بثت ئةوة 
شنيوةذؤدا ئةبو ئةمحةد بؤ خؤي  

 . شي تثدا دةبثتووگياني
كاتثك ئةو منداصةمان  ،هةصوشثت

انةوة دانيشاندووة و بة مششثر 
سةري ئةو  ،ة بؤ خاوةنةكانيان
سةرؤكي  ساصة 36ئةبو ئةمحةدي لة ماوةي چوار ساصدا 
ئةبو  ،ودةي كوژراوةعئثستا كة . عودةي دةبثتجةالدةكاين 

ئةمحةد غريةيت داوةتة بةرخؤي و بة ئاشكرا باس لة تاوانةكاين 
 . عودةي دةكات

بةآلم ئثمة ناچار دةكراين كة بذوا  ،ون بوونقثزث ئةم دياردانة -
دةنا مةترسي ئةوةمان دةكرد كة   ،بةخؤمان هبثنني كة كارثكي باشة

ئةو بؤ خؤي شايةيت چةندي.  يانيش مبانكوژنهةردوو دةستمان ببذنةوة
 بة زيندوي فرثدةدرانة ناو قةفةزةكان

چوار ساص بةر لة ئثستا فةرمان بة ئةبو ئةمحةد دةدرثت كة بچثت د
 ساآلن دةبثت دةستگريبكات و بياهنثنثت بؤ 19هونةري كة تةمةنيان 

 كة دوو دانة لة شثرةكاين عودةي كةيباخچةيةئةو دةيانبات بؤ  
هةردووكيان فرث دةدةنة ناو قةفةزةك. باخچةكةدا چاوةذواين دةكةن

يةكثكيان دةپةرثنن و كاتثك شثرةكان تةواو دةبن تةهنا ئثسقان و 
 . دةمثنثتةوةلة قةفةزةكةدا  ،حةزيان لثنةكردبوو

بةآلم  ،كةم جاران عودةي بؤ خؤي لة كايت كوشتنةكاندا ئامادةدةبوو
 . بگرثت تا لة ذةفةكاين ضيديؤخانةكةيدا هةصيانبگرثت تاوانةكةي بؤ

 سةربذيين پياوثك 
 و لةوة تثگةيشتبوو كة عودةي دةيويسئةو ذؤژةي چاك لة بريةئةمحةد 
ناچاري كردم كة سةري پياوثك بپةذثنم كة هيچم لةبارةيةوة: و دةصثت

تةهنا شتثك كة بريم لثدةكردةوة لةو كاتةدا  ،مششثر ئةجنام بدةم
 . لةالشةكةي جودابكةمةوة

كاتثك مرؤض لة ژثر.  نةبووامدهيچ ذثگايةكي ترم لةبةردة -
جارثكيان تةهنا لة يةك پا. هةصدةبژثرثت كة گوثرايةصي بكات 

دةدةن لة ناوياندا ژنثكي د  كةس لةسثدارة36لةگةصدا دةبثت كة 
لةخوا دةپارامةوة كة زةوي شةقار بكات و هةموومان :ئةو دةصثت

 . كوشت كة هثشثتا لةدايك نةبوو بوو
هةروةها ئةبو ئةمحةد لةگةصدا بووة كاتثك كة مرؤضيان بة چيچك

 كوژراوةكاين دةناردةوهةميشة عودةي. كردويانة بة دوو لةتةوة
 . كوژراوانةي بة جيا دةكردة تورةكةيةكةوة كاتثك دةيناردنةوة
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لةوة  ،ئيمذؤ ئةبو ئةمحةد لةگةص چوار منداصةكةيدا لة بةغدا خؤيان شاردؤتةوة و چةكي قورسي پثية
 . دةترسثت كة ئةمريكيةكان بيگرن

 
 . 27/7ئافتونبالدت : سةرچاوة
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