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  زار آردزار آرد  رمهرمه  یان شهیان شه  بجهبجه  هه  هههه

 
 یادی  له شداری کردووه به  بجه ه وانی هه رۆکی شاره سه تی رۆکایه سه  به  بجه ه ههکی  رانی خه ناوی نونه فدک به  وه م مانگه ی ئه28 ڕۆژی

 ی شاری هآ ره نونهدواتر . نجام درا م ئهدا ستی ڕژمی سه ده  به1987-6-28 یروار ه له ب که شت رده  سهی شاریكردنسارۆژی کیمیاباران
 ژاد  نهید حمه ه ئ رۆکی ئران سه باسی ی و عه هق ته تی و ڕاوژکاری ئاغای مه تایبه رانی  نونه ک له ریه ڵ هه گه بجه دیداریان له هل هه

  .   ناردووهرۆکی ئران یان بۆ سهیک داخواز  و کۆمه وه ته کۆبونه
  و دیاری یان بکردایه وه شت دیدارو کۆبونه رده  سهیلکی شار ڵ قوربانیان و خه گه له  ر ته نھا گه کرد ئه  ده فده و وه ست خۆشی له چاک ده
 بگومان مان که له گه کی ره نبارانی سهتاوا کک له ری یه ڵ نونه گه  ناردن و دیدار له م نامه به،  هیان ببردایۆان بی آوردستانیحكومه ت
  سیاسی لهی  رکرده ترین سه وره  نویاندا گه هیدی کوردستان و له زاران شه خونی هه ه بستی ده  ژاد دی نه حمه  ئه ئاشکرایه. ین که ڕیسوا ده
  .   سورهتی کوردستاندا ڕۆژهه

هز  آوردستان به رگبرژاوی  و جهدوو شاری کیمیابارانکراو یشتوانیندی دان یوه  په  بجه ه فدی هه ناو وه ی به هن  مامه م شیوه  ئه مان وایهیپ
ستی  ژاد هه  نهید حمه ک ئه رانی تاوانبارکی وه ل نونه گه  دانیشتن له چونکه. کات  دروست دهدانوانیان  له و گومانی سارد بگره، ناکات

و  ی آوردیتداران هس هد رانی نهکانی نو دیداره ئاخافتن و  سالی ڕابردودا له15   مخابن له که، کات ت بریندارتر ده کوردانی ڕۆژهه
کانی  شه تی به رکردایه ر سه گه نیاین ئهد.  داوه ان ههیاری ئیسالمی ئرانبای ڕژمی کۆم شان و جار بهزۆرتدارانی کوردی  سه ده، ئران

ان ل یزستاش قیگرتن و ئ ان لدهی خنه هڕتوندی  هزۆر ب، بکردایهعس  ک به ڵ رژیمکی وه گه لهیان  ه مان مامه تری کوردستان هه
  . وه یهآرا هد
 وان  و ئه بووه  بتاوان نهوا سوپای پاسداران ئه، تیی کردب بجه ه  کیمیابارانی ههتی عراق ر حکومه گه چیت ئهیاد ب شمان له وه بت ئه  ا ن

  . یان تان کرد که شاره
نی شاری ڵ قوربانیا گه رخستنی هاوپشتی خۆیان له  بۆ دهآان قامه ر شه  سه نهژڕ  ده3-16ۆژی ڕآانی آوردستان   گشت پارچه موو آورد له هه
  بجه ه هه  پیرۆزی وانه ئه، نیشن مان داده آه له  بكوژانی گهڵ گه  له بجه ه كی شاری هه ی خه رانه  نه ناو نو م به خابن ئه چی مه آه،  بجه ه هه
  . ن که زاری ده رمه  و شهننِڕدۆ ده
ڵ  گه له،  قوربانیانر حسابی سه هل یشئاخافتن و دیدار، کانی تر بگیرت شه ستی کوردی به ز له ههڕودوا  مه  له  چاک هیوا خوازه ۆیه ب
 ی هوان ه ئیت هیاژن له دی بیشوام هرد هب. ین که ڕیسوا ده، کی کوردستان سوره خونی خه ستیان به  ده  کهرانی کوردستان رپرسانی داگیرکه به
  . "رانر ئ همان بمانخنه س هرل پهت و هنامان" ن  هد

  
  ندی چاک ناوه
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