
 

ی تەرکەش"   2، لە ترکەش"1تیر

ی مـام سەعــید هێـمای وەر 
ا

 ەبەخشی پێشمەرگە یـادێک لە ؛ عـــەوڵ

. ، مەکۆی پێشمەرگەپیاوە نارساوە لووت بەرزەکەی بناری قەندیل.یاری دێرینی ئاوارە و شەریفزادە 

گان و)مەڵبەندەکایی لە ۆڕش شدرێژایی تەمەیی سەنگەری  ئەو کەسایەتیە کە بە ، ڕێنما،ڕاوێژکار  ر
 بەری مێ 

ی  ر
 .بوو" هاندەری قەومەکەی بۆ پارێزگاری لە سەنگەری کوردایەیی و مەردایەیی : "، وەک خۆی وتەیی (نەڵێ 

ان نەهاتووی شۆڕش، ئە  قەندیل سەنگەری لە گێر
ەوارەکایی ر

ی ژیان بەخشی دار و دەوەیی لێ 
ا
و وەک گەڵ

ان و هۆمێدی بەقای میلەتەکەی پ جارێک شینایی ژیان جارانیێی . دەبەخشی ( شار)ێر ئاسا بە دەڤەری پێر

تەکەی هەور ئاسا بەرەو بنار
ا
و پێدەشت دادەپۆشی تا بە  لووتکە بە لووتکەی شاخە بە هەیبەتە کایی وڵ

مانەوەی نەتەوەکەی بەرانبەر پەالماری  و نمە بارایی گیان بەخشی شۆڕش بزوێن و داکۆیک کاری مان 

ت بێتوشک هەڵێنایی داری تەمەیی کو 
ا
 .رد و کورایەیی لە وڵ

 

                                                           
 فیشەکدانگولەی  1
گان  سەر .  2 ر

ترکەش ژیاری ڕەحمەیی مام عەوالی مام سەعید پێشمەرگەی دێرین  لە ناوجەی بەری مێ 
انشار. چۆیم بادیناوێ بەرانبەر هەنگەوێ   شاری پێر



 

چلە لە کایی بەستەڵەک و هەڵکردیی کڕێوەی زوقم و پەالماری داپڵۆسێنەری ڕەوەی زستان ئاسای 

 تووتنەوایی ساڵەکایی دەورەی پاشایەیی 
ی

نەیاری کورد، دەشنی بێتوێن و بناری سینەمۆکە بە پۆشینی بەریک

 هار  لە منی ژ لە نوێ بۆ بەر پەرچی پالیی دو  سەر سازدان و پشوو ی خۆ تەیار کردیی  خۆدەبوو بە النکەی 

 .کوردستان

 خۆری هەر دەرفەتێگ نوێ دیسان هاوشایی 
ی

 قاسپەی کەوی کۆسارایی بناری لە گەڵ سەرهەڵدایی گزنگ

یی مووتاوێ) ژەن کردنەوەی ۆ ە قرمەی بڕنوی  شایی مژدەی نب( 3زەویان و خەرپاپ)
ا
بە تامەزرۆیایی  (4قەڵ

 جێگێر لەژیایی سەرفراز و ناهۆ 
 نەزۆیک دوژمنایی

ا
بە گوێ دۆست (  5پەسوێ و جەڵدیان) مێد کردیی هەوڵ

 .و دوژمن دا دەچڕی

ە کوڕایی  ر
ی دەوایم شۆڕش  هەمدیس وەک چۆمە بە خرۆشەکەی (6الجان )ئەو لە پەنا شێ 

ا
، سەڵ

ت پەروەری دەکرد (7بادیناوێ)
ا
 تامەزرۆی وڵ

ا
 .شیو بە شیو و دۆڵ بە دۆڵ ئاودێری دڵ

ووی  ی ر
شکارلە هەرالیمێ  ر

تە لە کۆنەوە شاهێدی ئەم ڕەوتە بۆ بەر ئەنگاری دوژمنی هێ 
ا
ک ولە هەر ەئەم وڵ

ی . ەو سەردەمێک بو   . ئاسەوارەکان راسنی ئەم وتە دەسەلمێێی

                                                           
انشار. دوو گوند لە بناری قەندییل چکۆڵە.  3  پێر
یەیک هەرە کۆ .  ٤

ا
انشار  .ساڵ بەر لە زاین ٢٥٠٠ نقەڵ  ناوچەی پێر

 جێگێر کراو لە  سەردەیم پاشایەیی .  5
ناوەندی گوڵە باران کرایی مامۆستای . پاڵەوی  دوو پادگایی مەزیی

 .قوتابخانەی نووسەر ، داریوش نیکوو خەڵیک کرماشان و چەند نەیاری تری پاڵەوی  لە دەڤەری هۆرامان
انشار. 6   .گوندێگ ناوچەی پێر
ۆز. 7   . بادیناوێ، بە چ   ماو لە نێوی بەهدینان واتە دینی بەیه یان پێر



ش لە  (8زەنگیاوێ) ر
ی پێش زاین بۆ  ٨٣٢لەوە دەچێت سەردارێگ ئاشووووریەکان بووبێت کە کایی هێ 

ووی ناو  سەر مووساسێر  لە ڕەبەت و ناوچە ی ر
لە  .ەکەچدەکوژرێت و ناوەکەی لەم گوندە  دەچێتە نێو مێ 

( دەورە دیتووی لۆبنان) پاوە ەی سپا لە دو فەرمانکازیم فەرمانداری پێشوو نارس  سەردەیم کۆماری ئێسالیم 

انشار لە وەک   کۆماری  ئێسالیم لە پێر
ەکایی ی ر

شێکدا بۆ هەر لەم ناوچە  ٦/٦/١٣٦١فەرماندەری هێ  ر
لە هێ 

ی  دێمۆکرات سەر پێ
ی ر
 .بە دەردی زەنگیاو چووشمەرگەکایی حێ 

ی مام سەعــید کاتێک ئیێی بە هۆکاری 
ا
ی لەش مەودای درێژەپێدایی  عەوڵ ی ر

هەڵکشایی زۆری تەمەن  هێ 

ۆزەکەی وەک جاران پێن ی اڕێچکە پێر ی ر
بە وەفا کەی  واتە خەڵیک ترکەش و دەورو بەر " قەومە"دا لە ئامێ 

ابە پێشوازی گەرمەوە ڕێزی ل    کۆتایی .  دەگێر
یی دوژمندا ڕۆژایی

ا
ئەو سەرەڕای ئەوە لە ناوچەی ژێردەسەڵ

 . بۆ دەورو بەر دەست هەڵناگرێتڕێنوێنیەکایی  تەمەیی تێدەپەڕاند ، قەت لە ئامۆژگاری  و 

انشار )ژێک لە دایرەی ۆ ڕ   پێر
بەر پرش دایرەکە بە . بانگهێشت دەکرێت( ئێتالعایی سپای پاسدارایی

  تووڕەییەوە پن ر 
ا

ە مەرد، اگر دست از این تحریکات در میان مردم بر نداری  تورا بە جوخە اعدام ێر پ"  دەڵ

د  ." خواهم سێی

                                                           
لە فارسیدا زنگیاب و لە گوتنی ناوچەکەدا  zenigaw لە پاڵەویدا  Zanigaw، زەنگیاو لە کتێن  ئەوێستا .  8

 بە خاوەیی ، یوسنی . ئەفراسیاو دەکوژرێت سەر دەیم کەیکاوس کیایی بە دەسنی لە . ە و زەنگیاوێ هاتو 
 ٥٤٧. سەر چاوە فرهنگ ایران ص . گاوی زیندوو نێوی دەبات 

ز دەکوژرێت نێوی .پ  ٨٣٢ان ئۆراتۆرەکان یای یسەرۆیک ئاشووریەکان لە پەالمار بۆ سەر ئۆراتۆر زەنگیاو 
 .ئەم گوندە لەو کاتەوە ڕەنگە بە چ   مابێت

 

 
شی کایی شا پادیەکێک لە  شەڵمانس یا شەڵماش لە ناوچەی سەردەشت لەو کاتەدا وەک  ر

 ئاشوور  لە هێ 
ش کارە  بە چ   ماوە  تووشی شکست دەبێت( مووسادسێر ) بۆ ناوچەی ڕەبەت  ر

 .وەک نێوی ئەو هێ 



ی سەنگەری کوردایەیی و مەردایەیی دەستێک بە سمێڵە سپیەکایی دا دێنێت و بە شێوازە  مدا پێر
ا
لە وەڵ

ینە کەی گفتەکە  تایبەت و  یم   شێر
ا
  خۆی لە وەڵ

ا
 "!ە پیاوبجا کوو بم کەنەوە "  :کابرای داگێر کەر دا دەڵ

ی ڕەحمەیی بە ئەم شێوە بە بەر 
ا
ی و پەک مام عەوڵ پرش بکوژایی کورد دەسەلمێنی  ئەو بە هۆی پێر

ی درێژەی خەبایی ل  ئەستێندراوە  ی ر
ئەگەر . لە بەر ئەوە بە ناچار لە ژێر دەسنی ئەواندا دەژیت. کەوتەیی هێ 

 کوردایەیی وپیاوەیی کە بە ئەو وتوویە گولە بارایی  بێتوو ئەوان وک 
ی
کەن ، ئەوکات ئەو سەر لە نوێ شەرەف

  .ژیان لە ژێر دەسنی ئەواندا خەوشدار  دەژایی   بۆی دەگەڕێتەوە 

 

 ١٧/٦/٢٠٢٢سدێق  بابایی . یادی بەرز وبەڕێزتر
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