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  . . سؤرانسؤران. . سس. . حح. . .. .. كوردستانكوردستان  كؤماريكؤماري  تصك ضووينتصك ضووين   ي سةرماوةز، ساپ هايت ي سةرماوةز، ساپ هايت2121لة لة   بريةوةريةكبريةوةريةك

  
 58{  هةتاوي ي 1325 ي سةرماوةزي ساپي21 رؤذي. ة} 1383 { 2704 سةرماوةزي مانطي  ي21 ئةمأؤ
، سؤظيةت يةكيةيت  سةرؤك طةيل،رووزوصلت و ضةرضيل، رةشي ئةستالني يةككةوتين  بة ثصي،}ثصش  ساپ

 دةستةپايت كؤماري كوردستان و سةر بردة هصرشي  سثاي ئصران،تاران كؤنفأانسي لة، ئامريكا و ئينطليس
ثصشةوا قازي  ثاشان لة كة ،بةندخيانة خستة و رصبةراين كوردي تصك دا كؤمارة ساوايةي ئةم  مانطةي11

ضةند وتاري ثصشو دا  هةر وةك لة. لة دار دا و زؤر لة رصبةراين ديكةي كوردي }سةرؤك كؤمار{حمةممةد 
  . قازي حمةممةدة نةمر يةكصكيان كة، بوون بنةماپةي ئصمة شةهيدانة لة نةفةر لةو يازدة، نووسيومة

شتةكان دووبارة ، خؤثاراسنت لة ضةندثاتة كردنةوة بو، ة نووسيوة ضةند نووسراوةم سةبارةت بةم مةبةست،ضون تا ئصستا
   :دةطصأمةوة  برية وةريةكتان بو،لةم بةستصنةدا، ئةو كارة ساتةدا نةمراين تةواوي  بةپام لةطةپ يادي،ناكةمةوة
 رصذميي. بوشاري تاران  ماپمان لة ئةو كاتةش هةر، بو} 1973{ هةتاوي   ي1352 سةرماوةزي ساپي  ي مانطي21 شةوي

 لة ثيسيان ثيس درومشي رازاندبوةوة و زؤر كوردستانةوة كؤماري ساپ هايت رووخاندين بة بؤنةي شةقامة كاين تةواوي شا
  . دابو و شت دةر و ديوار

 ماپيان لة. سةري بدةم هةم و ثرسةي لص بكةم سةرماوةزةوة  ي21 بؤنةي هةم بة، عوبةيديال ئةييوبيان بضمة كن كاك  ومت
 بة بص ،كرابوةوة دةركةكةي خوارةوة لةبةر ئةوةي. رووذ بو مووالن سينةما بةرانبةر، كاتة ئةو كةبريي شةقامي كووأووشي

. دا ئاثارمتانةكةمي  لة دةركي،لةطةپ ئةمةشدا. لة ماپ نةبص رةنطة ومت، ضون ضراكة نة دةطريسا. سةر ضوومة زةنط لص دان
 ” :ثرسيارم لص كرد. هةپ نةكرد و بة تاريكي دانيشتني  بةپام ضراكةي،ذوورةوة ةضووم. كاك عوبةيديال دةركةكةي كردةوة

 بة ،سةرماوةز دا  ي21هةمو ساپصك لة شةوي  كارةبام هةية، بةپام” :وةپامي داوة.  ”؟ كة ضرا هةپ ناكةي،كارةبات نية
  . ” ضرا هةپ ناكةم لةم شةوة دا و قةت  تازية بارم،كوردستانةوة خؤشةويسيت بؤنةي تصك ضووين كؤماري

 فةرهةنطي  كة كاك عوبةيديال يةكصك لة ئاپاهةپطراين خةبايت،بصجطة لةوةش دةزانني. لةبريناضص ئةمةم قةت من
. نةيلةقاندوة طصذْةپووكةيةك هيض، سامأةند ضياي سةربةرزي ضةشين بة، تةمةين دا ماوةي شةست ساپي لة  كة،رؤذهةپاتة

  . لص بطرين رصز زؤرتري ثصويستة كة، ةدپسؤز ثياوة ئةو درود و رصز بؤ
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