
  سةرباز ِراياين كردين ِرزطار
)كاردؤ(مةمحود موئةيةد:نووسسيين  

 لة ئةمِرؤ ئازادييةي ئةو كة ِرابطةيةمن ئةوة ئةمةوص فليمةدا لةو دةلَص ةوة)سةرباز راياين كردين ِرزطار (فليمي لةبارةي سثصلبصرط ستيظن
 سةربازة مةبةست(ِرؤلَةكامنان كة قوربانيانةية ئةو ئاكامي لة ئةوة ،بةلَكو نةهاتووة دةست بة خؤِرايي بة ئةكرصت بةدي ئةمريكادا

  .داويانة)ئةمريكيةكانة
 من..فليمة شاكارة ئةو بؤ نةبوو تصِروانينةم ئةم من فليمةكةمة،بةآلم ثةيامي ئةمة بلَص دةيةوص سةرةوةدا دصِرةي ضةند لةو سثصلبصرط ستيظن
 فليمةكةدا لة ئةوة ِراستيش بة.دةشكصنصت شةِر فليمي بؤ تةقليدصك هةموو كة صكداينفليم بةردةم لة ئصمة وومت فليمةدا ئةو بينيين ثاش لة

 عيمالقصكي دوذمندا بةردةم لة و ِراطرصت خؤي شةِردا بةرداشي بةردةم لة بتوانصت نيية ثالَةوانة ئةو ئةمريكي سةربازي فليمةدا لةو.ئةبينرص
  .بشةكصنصتةوة بةرزيدا لة ئاآلكةي دوذمندا سةربازةكاين ثةِريوي ثصي و دةست نصو لة شةِرةكةشدا كؤتايي لة و بصت روح ضةند
 فليمةكة لة ئةو تصِروانينةكاين لة جياواز شصوةيةكي بة ئةكات مةجبورمان دةدات نيشامناين كة كةسايةتيانةي بةو سثصلبصرط ستيظن
 جص بة هاوِرصكاين نيية ِرازي ئةو مالَةوة،بةآلم بؤ بطةِرصتةوة و بةجصبصلَصت شةِر بةرةكاين ِرصزةوة ثةِري بةو دةتوانصت سةرباز ِراياين.بطةين

 و هصنان بؤ هصرشي دوذمن هاكا كة هاوِرصيانةية ئةو نةهصشتين جص لةسةر قسة بةلَكو نيشتيمان لة نيية كردن بةرطري لةسةر صلَصت،قسة
 دةست لة طياين دوذمندا دةبابةكاين زجنريي واليلة هةنطاوصك دةمانضةيةكةوة بة كة ميلةر كاثنت.سثاردن ثِري و كت مةرطي بة

 ثصسيت لة خؤي ئومصدي نا و بصزاري و ترس ِرؤذيش بة و دةطري سةربازةكانييةوة دزي بة ،شةوان موجةننةدة دةدات،مامؤستايةكي
 هؤليوديان كة كؤمثانيايانةية ئةو كردين ِرازي بؤ ناوةوةيةو ِروةو سثصلبصرك ووتارةي ئةو واية ثصت من دةشارصتةوة درؤزنانةدا كةسايةتييةكي

 طةيشتووة ثةيامةكة ِروو،ئةطةرضي خبستايةتة فليمةكةي ثةيامي ِراسيت جورئةتةوة بة سثصلبصرط وابوو باشتر.خؤيانةوة ِركصفي ذصر خستؤتة
 ئاكامصكي هيض بةالوة تراجيديا لة شةِر .نيية خراث شةِري و باش ،شةِري مةوداكانييةوة هةموو بة شةِر دذي ثةيامصكة فليمة ئةو.ئصمة بة
  .براوةش تةرةيف بؤ تةنانةت نيية
 ووتةيةي دونيا،ئةو هةموو ئاسايشي باري شصواندين دونياو كردين كؤنتِرؤلَ بؤ نازي ئةلَمانياي تةماحةكاين طرتين بةرضاو لة بة ِرةنطة

  .دةبةخشصت ئصمةي بة فليمةكة كة بصت سيحرة اناوم هةموو ئةو حيسايب لةسةر نابصت ِراسيت بة ببةخشصت،بةآلم مانايةك سثصلبصرط
  

 سثصلبصرط ووتارةي ئةو زياتر،بةالَم ناوةِركةكةي بة بوومةو خؤشحالَ بينيين بة كة فليمانةي لةو يةكصكة سةرباز راياين ِرزطاركردين فليمي
 بؤ من خوصندنةوةي لة سثصلبصرط ِراستةقينةي يتمةبةس هةية،هيوادارم فليمةكةم لةسةر من كة تصِروانينانةي لةو ئةكات دلَم دوو تؤز يةك
  نةبصت دوور فليمة ئةو
  
  3-7-2005          .  

 


