
 ک یه وه  و راستکردنه وه تی پدا چوونه روره زه
 نا زدانپه ین یه حسه

تـی   رۆژهـه لـهی کوردسـتان  رگـه  هـزی پـشمه شـک لـه مان و به که وه ته کانی نه  رۆه شک له به  هک یه ده  سه گه  چاره    نزیک به
وانـی  ردا گرتنـی شـاره سـه سـبه ککـردن و ده چـهوان  ئه. نسنا ی کوردستان ده رگه ک رۆژی پشمه ز وه رماوه ی سه26نیشتمان، رۆژی 

    داناوه و رۆژه مای دیاریکردنی ئه  بنهک وه، دا)1945( تاویی  ی هه1324 سای  یان له مھاباد وی له هله رژیمی په
م  بـه.  بنـرێ و یـاد  بۆنـه زۆر ر سـه نـاوی پیـرۆزی لـهمـوو رۆژێ رـزی لبگیـرێ و  ، هـه یـه وه ی کوردستان شایانی ئـه رگه     پشمه
 .  ییهراست ن  رگه  بۆ رۆژی پشمه ما مژووییه و بنه  دانانی ئه  که یه وه ی ئه که راستییه

ی   بۆنـه اندا، بـهکتـی شۆڕشـگانی کوردسـت ندیی یـه ی ناوه ئۆرگانی کۆمیته" کتی یه"ی 16 و 15   ژماره ر له وبه مه  ساڵ له13   
) رچـوون  ده وه  پکه که(دا  یه و ژماره ر وتاری ئه سه ، له وه کتی شۆڕشگانی کوردستانه  الیان یه کوردستان له ئای ی وه کردنه هه
دا  هیـیند ـوهو پ ر لـه هـه.  وه تـه  روون کـردووهم کوردسـتانی ئای وه کردنه کانی هه هۆیه" بۆچی ئای کوردستان"ردی   ژر سه له

  لـــهگۆڤـــاری کوردســـتان  رپۆرتـــاژی 3 و  کردنـــی ئـــای کوردســـتان کـــردووه ک رۆژی هـــه ز وه رمـــاوه  ســـه26 رۆژی   بـــهم ئامـــاژه
و دوواتـردا ز  رمـاوه سـه 26 رۆژانـی   و بۆکـان لـه ده غـه کـانی مھابـاد و نـه  شـاره کردنـی ئـا لـه کانی هـه سمه چوونی روره ڕوه به
دا  و ریپۆتاژانـه  هیچکـام لـه لـه.  کردنی ئـای کوردسـتان کـراوه تی هه باسی چۆنیهدا،  پۆرتاژه ر3 و له .  لکداوه و بابه ڵ ئه گه له

ککـردن و   چـه ک بـه یـه هـیچ ئامـاژه،  کـی دیکـه یـه  وتـه بـه.  کـراوه کردنـی ئـا نـه  هـه  له  جگه  رووداوکی دیکه ک به یه ئاماژههیچ 
 .  کراوه دا نه و رۆژه وانی مھاباد له تدانی شاره مه رهه به

،  بیـره کانیـان لـه  و رووداوه هو سـا  ئـه ی کـه سانه و که ی ئه وته ستدان و به رده به ی له ڕپکراوانه  باوه گه و به  پی ئه وابوو به    که
  وه  نزیکـــه همـــن خــۆم لــ.  کــراوه  ئــای کوردســـتانی تیــدا هــه  کــه رۆژکـــه) 1945 دیــسامبری 17 (1324زی  مــاوه  ســه26رۆژی 

  یـان لـه و ساڵ و رۆژانـه کانی ئه رووداوهباسی  یان ، بیردێ یان له مه رده و سه  ئه  که رگرتووه  وهسم ک که یه  ژماره وه ڕای یه همبار له
کردنـی  ز رۆژی هـه رمـاوه  سـه26 رۆژی   کۆک بوون کـه وه ر ئه سه وان له ئه. ژیاونکان  ناوی رووداوه  هه  له  که رگرتووه سانک وه که

 . بانی مھاباد ک گیرانی شاره نه  ئایه
م  بـه. بـانی مھابـادی تـدا تۆمـار کـراون ککردن و گیرانـی شـاره  رووداوی چه ن که  هه ی دیکه گه  هندێ به وه کی دیکه  الیه له    
 .  بووه  ههدا و دوو رووداوه  نوان ئه  مانگ جیاوازی له10  واته. دا1945ی   فورییه15  لهکوو،  ز دا، به رماوه  سه26 رۆژی  ک له نه

ی  وه ره تـی ده زاره  ئارشـیوی وه نرخـی لـه ی مژوویـی و بـه نامـه گـه  بـه130 ،ر سـوتانی نـوه ڕز مامۆستا ئه دا، به م دوواییانه    له
ناوی   کتبکدا به  لهرگیر وهکی  کییه ڵ پشه گه  له نهناما گه و به کۆی ئه. ر زمانی کوردی  سه ته ریگراونه  و وه رهناوه بریتانیا ده

  چاپ وه هی ژین  الیان بنکه  سلمانی له  له2005سای " ی بریتانیادا وه ره تی ده زاره کانی وه نامه گه  به تی کوردستان له رۆژهه"
ی بریتانیـا  ورز بۆ باوزخانـه  شاری ته تی بریتانیا له  کۆنسولیه کهی  هو راپۆرتان  بریتین له نهناما گه بهو  ئه.  وه ته  کراوهو بو

 16کـانی   رووداوه دا که و راپۆرتانه ک له  یه له.  ناردوونین نده  له ی بریتانیا له وه ره تی ده زاره  بۆ وه وه وانه ری ئه  تاران و له له
ی 87  ڕه  الپــه  وتــه هکــ  ده کــه" ی کــورد کاروبــاری دیکــه" نــاوی  شــکدا بــه  بــه ، لــه ۆ گرتــووهخــ   لــهی1945 ی فورییــه مــانگی 28تــا 

 پـ  ، لـهادیـر بریـوه فـه 15  لـه: " تـدا تۆمـار کـراوه  مجـۆره  بـهێهاباد هوانی م تدانی شاره مه رهه ککردن و به  رووداوی چه، که کتبه
وـت،  کـه رچـاو ده ، بـه که تی رووداوه ڕ چۆنایه مه ش هندێ جیاوازیی بیروڕا له لره. دا  ههری  مھاباد سه ک له یه مه ه نگ و چه ته
کـی  موویـان خـه  هـه کی کورد که ی کۆمه وه  له ویش بریتیه  ئه، یه  هه که له سه کی مه ره ر راستیی سه سه م پکھاتنی گشتی له به

ی پـۆلیس، پـنج  ر ئیـداره  سـه کـی گونـدکی نزیـک بۆکـان هرشـیان کردۆتـه گـی خـه یزوبـه زیـز فـه تی عه رایه  ربه شاربوون، به
 ".گوترێ دووانیان دوواتر مردوون  ده یان بریندار کردوون که شی دیکه  و شه پۆلیسیان کوشتووه

ی تـاران نـردراوه و  زخانـه ئیمزای جگری کۆنسووی گـشتی بـۆ باو  به دا1945ری  بریوه  فه18   له دا که  راپۆرتکی دیکه     له
   لـه ریـدا، تـاقمکی کـورد کـه بریـوه ی فـه18 رۆژی  لـه: "  کـراوه و رووداوه  بـاس لـه مجۆره  به دا، چاپکراوه که ی کتبه102ڕی   الپه له

 مھابـاد  ی پۆلیس له هر ئیدار  سه  ناردرابوون، هرشیان برده وه یه"گی یزو به فه" هۆزی  زیز له ناوی عه ک به"مالیک ورده"الیان 
  لـه(  شـی ئـران لـره رتـه ی ئـه رمانـده فـه. پـنج پـۆلیس کـوژراون. ن دارایـیش تـان بکـهی   ئیـداره کیان بووه ره  گه  که و وا زانراوه

ک   وه کــه   و گــوتراوه ســتانی ئرانــی کــردووه ده رنــانی کاربــه ده کانیــدا، داوای وه  قــسه زیــز لــه  عــه یانــدوم کــه  پــی راگــه)ورــز تــه
 ". ی کردووه نگری رووس و کۆمۆنیست قسه ناسیۆنالیستکی الیه

ک رۆژی  ز وه رمـاوه  سـه26 و رۆژی  وه  راسـت بکرتـه یـه ـه و هـه  ئـه  پوسـیته و راسـتیانه رنجدان به  سه  بۆچوونی من به  به    بۆیه
 .ی کوردستان گهر ک رۆژی پشمه ش وه  فوریه15کردنی ئای کوردستان رز بگیرێ و  هه
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