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نامةيةك بؤ سةر مةزاري ثيشرِةو

ب ر 

 سالَ بة سةر شةهيد  سالَ بة سةر شةهيد 2525لة يادي تيثةرِبووين لة يادي تيثةرِبووين    ضةمضةمالَي ضةمضةمالَينامةيةك بؤ سةر مةزاري ثيشرِةو
  دلَشاد حافزدلَشاد حافز ...  ... بوونيدابوونيدا

  
 شرِةوهاورِيستا تؤ .. و برا ثيئةطةر ضي ئي

بةآلم ،مةرط لة بةر دةستماين هةلَطريت
مةرطي تؤ و سةداين وةكو تؤ هاندةرمان 

ةكاين ئةم دةبن بؤ طةيشنت بة ئاماجنة بةرز
ةرزانة ،طةلة ستةمديدةيةمان سةر  ئيوة زؤ

بة كارواين ثرِ شكؤي شةهيدان شاد 
بةآلم سةنطةرةكاين خةبات و ،بوون

 بة شةهيد تيكؤشانتان الي ئيمة ضؤلَكرد و
بونتان طرِي برِواي مةشخةآلين شؤرِشي 

انة هاتنة ريثتةونر وشيلط نوي طةلةكةمان
   ،ناو كؤرِي خةباتةوة

شارؤضكةي ضةمضةمالَ .. ة ثيشرِةوكاك 
دةيان و سةدان شةهيد تيكةلَ بة .. سةركةوتن و سةرفرازيدازؤري لة رِؤلَةكاين كردة قورباين لة ثيناوي 

يةكيك لةو شةهيدة مةزنانةي شارةكةمان كة لة كايت رِاثةرِينةكاين ،كاروانة برِ شكؤكةي نةمران بوون
شةهيد ناسيح ،شي دةكردة سةر مؤلَطاي داطريكةران لة ضةمضةمالَوري ضاوتيذ هريوكوردستاندا وةكو بة

   ،من تاكيدم ئيستا لة بةهةشيت بةريين شةهيدان بة ديداري شاد بووييت،مةال تةيب بوو
و لة  لة بنةمالَيةكي هةذاري نيشتمان ثةروةر ١٩٥٦لة ) ) ثيشرِةو ( (شةهيد ناميق حةمة شكور

   . ئازار و ثةالماري داطريكةران و طوند سوتان هةلَهيناوة ثرِينشارؤضكةي ضةمضةمالَ ضاوي بةدمية
خويندين سةرةتايي و ناوةندي لة ضةمضةمالَ و دواناوةندي لة كةركوك لة ئامادةيي كوردستان 

هةر لةو كاتانةوة ثةيةوةندي دةكات بة يةكييت قوتابياين كوردستانةوة و زؤر ضاالكانة . ئةجنامداوة
   ..ين بة ئةجنام دةطةينيتئةركةكاين سةر شا

 ثةيوةندي دةكات 1977لة سالَي .  دةضيتة زانكؤي موسلَ و دةبيتة قوتايب بةشي ئابووري1976لة سالَي 
  بة رِيزةكاين كؤمةلَةي رِةجندةراين كوردستانةوة

ووانة قوناغةكاين زانكؤ دةبرِي و دةطةرِيتةوة بؤ باوةشي  كاكة ثيشرِةو بة سةركةوت1979لة سالَي 
طةرمي خيزانةكةي و برِوانامةي زانكؤ ثيشكةش بةو باوكة خؤشي نةديوة ئةكات كة سالَةها بوو 
ضاوةرِواين ئةمرِؤي دةكرد كة ناميق ي كورِة طةورةي دةست بداتة ذير ئةو بارة قورسةي باوكي و يارمةيت 

ثيشكةش بة باوكي بةآلم شةهيد ناميق بةدةستةكةي تري شهادةي بوون بة رِؤلَةي طةيل ،ئةو خيزانة بدات
   .ئةو طةلة ستةم ليكراوةي كة كةسي ين ية غةيري هةذاران و رِةجندةران نةيب. كرد

كاكة ثيشرِةو لة هةمان سالَدا مالَئاوايي لة ذياين شار و دايك و باوكي كرد و رِووي كردة ضيا و 
  ،كاين كوردستان و بوو بة ثيشمةرطةثيدةشتة

جطة ، لة بةر كارامةيي و ليهاتوويي خؤي كرا بة بةرِيوةبةري خويل كاديران لة ناوزةنط1980لة سالَي 
 ( شةهيد ثيشرِةو كتيبيكي ئامادةكردبوو بة ناوي،.لةوةش وانةي ئابووري سياسي دةوتةوةلة خولةكةدا
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هةروةها ضةندين بابةيت سياسي و ئابوري لة  .) ) ئابووريقؤناغةكاين طؤرِاين كؤمةلَ و بريي(
   .بآلوكراوةكاين ناو شؤرِشدا بة ضاث طةياندبوو

 بةر ثرسي ، سياسيئيدارةي مةكتةيب ( (لةوانة ضةندين كاري كردوة لة ناو شؤرِشدا.. شةهيد ثيشرِةو
 هةروةها ،) )ران و باليسانكؤميتةي ريكخستين طةرميان و ثاشان بةرثرسي رِيِكخستنةكاين ناوضةي سؤ

 لة زؤربةي شةرِةكاين ناوضةي طةرميان و باليسان بةشداري كردوة
لة شةرِيكي نابةرامبةردا لة سنوري باليسان لة طةلَ ضةند هاورِي يةكي تيكؤشةري دا ٢٧/٤/١٩٨٣لة

   () تننةسرةوتن تا سةركةو ( (وبة خويين ثاكيان لة سةر تةويلَي مةرط نوسيان. شةهيد دةبن
   ..هةزاران سآلو لة طياين ثاكتان يب ئةي شةهيدة نةمرةكاين كوردستان 

   ......يادي شةهيد بوونت ثريؤز يب كاكة ثيشرِةو
  لةندةن 
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