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فای  ال موسته سمی هاتنی مه ڕه به،  مه ڕۆژی شه ی ڕه 9پیرۆزکردنی، می کۆماری کوردستان هه 60سای
  )ش کوڕی ڕه(لی قازی  عه ... مر بۆ مھاباد نه
  

  فی کوردستان ره  شه ری به ماوه جه
باتکی خوناوی بۆ ڕزگاری کوردو کوردستان   خه  که کی زۆر درژه یه ی کورد ماوه وه ته نه
  ڕشانهۆ ش ودان ر هه و سه و ئه ندی یه  شکۆمه  پ له و ڕابردووه ر ئه گه هئ   دیاره،با  ده ڕوه هب
ون و وی کورد بل گهکی  کجاره یهی  وه دنهن نیاز ی توا  دوژمنان به بوونایه وام نه رده به
  به  مانانه ره قاداو ی کورد کۆی نه وه ته م نه  به، وه هنه واری نه ویست شونه یانه ده
  . پاراستستیان   ده لهو مانی خۆی   بۆوهنگاری دوژمنان ره

ستپکردنی ڕوناکترین و پیرۆزترین  ده ،ر وبه مه  ساڵ له60یاندنی کۆماری کوردستان  ڕاگه
نگی دوومی  می جه رده  سه له.    بووهکوردستان بات و شۆڕشی ڕزگاریخوازی خهقۆناغی 

 تی رکردایه  سه به ردستان بزاڤی ئازادی خوازی کوردستانتی کو  ڕۆژهه جیھاندا له
ر   هه،چوو ده   ڕوه  به وه ه ڕگای حزبی دیموکراتی کوردستان پاشانیش له) ژ ک (ی ه کۆمه
یی و  وه ته  نه تیه  سایه ها که روه و هه) هیوا ( باشوری کوردستان حزبی شدا له  کاته و له

  .  شۆڕشدا بوون کان بۆ ڕزگاری کوردستان له مان کاتدا بارزانیه ه ه کان و له ره روه نیشتمان په
راسان کرد و   ههکانی رزانیه ابتی ئینگلیز  وه  پشتیوانی ده تی عراق به وه ی ده وه پاش ئه

  ری له به ورو کانی شنۆو ده ناوچهو  ره  بھن بهج   باشوری وت به ناچاری کردن که
  ێڕ  ونه بکه ت ڕۆژهه

تکی   حاه تی کوردستان له  ڕۆژهه ساڵ بوو که 4  و ڕووداوانه ڵ ئه  گه مان له اوزهه
  . ژیا خودموختاری دا ده

ی  وه شت کرد بۆ مھاباد بۆ ئهه مری بانگ فای نه الموسته وا مه یاندنی کۆمار پشه  پش ڕاگه
و  مر ئه فای نه ال موسته مه ، ن  بکهداکۆمار پکھنانی   لهشداری  بارزانی و هاوڕکانی به که

ندان   ڕبهی2   مھاباد له جارکی تر له ش هۆیر ب پشوازی لکرد ههرمی   گه ی به تنهھشبانگ
یاندنی  ی ڕۆژی ڕاگه  ونه بوانه ( بوو یاندنی کۆماردا ئاماده سمی ڕاگه  ڕۆژی ڕێ و ڕه له

. 9. 10کانی  ژماره  نی کۆمارلهندیا  ڕاگه ت به باره ی کوردستان سه وای ڕۆژنامه کۆمارو هه
وا  هش پ س نزیکتر له موو که  هه فا له ال موسته  مه بینین که دا ده که  ونه له) . 7. 8

ندان   ڕبه15  ممه  ڕۆژی دووشه ی کوردستاندا که  ڕۆژنامه10   ژماره ها له روه هه.  ستاوه ڕاوه
کوردستان  خۆیی ربه  و سهستقاللیئو  خۆیی ربه ژنی سه  جه بهندانی  ی ڕبه2 رچوه ده

ر  موو سه  هه  ئیتر له دوواوه به ،13،12،11کانی  ژماره  له وه)  که  ڕۆژنامه بوانه ( ناوبردووه
و ئیستقاللی  خۆیی ربه ژنی سه  جه ندان به ی ڕبه2ی کوردستان دا  کانی ڕۆژنامه وتاره

  .  کوردستان ناوبراوه
 1946. 01. 28  ر به رامبه  دا به1324ندانی  ی ڕبه8   له  کهدا که  ی ڕۆژنامه8ی   ژماره له
یاندنی کۆماردا   ڕاگه له : وه ته  بوکراوه م جۆره یاندنی کۆمار به  ڕاگه ت به باره و سهرچو ده

   که رگیراوه  بیاری زۆر گرنگ وه6دا  م ڕۆژه ر له  هه،بوون شدا س به زارکه هه20  زیاتر له
  : وه  خوارهی مانه بریتین له

ر نمایندانی  فه زار نه ن بیست هه  الیه  له1324ندانی سای  ی ڕبه2   له رارک که قه (
  ....   میتینگی شاری مھابادی دا قبوڵ کراوه هالی کوردستانی شمالی له قات ئه نهب هواوی ت ته
   .واو بگات  ئستقاللی ته ژین به  ئستاکوردی تدا ده دا که و جگایانه له. 1



 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   23-2-2006 12:28 

2 

  . ن ست پبکه جلیسی شورا ده ئینتخابی مه. 2
  . ن کانی ساز بکه زیران و ئیداره تی میللی کوردستان و وه حکومه. 3
  . ن شکیل بده حی میللی کوردستان ته له هزی موسه. 4
 . ن رار بکه رقه تی و ئیقتسادی به ی تجاره هگ راب مسایه تانی هه وه ڵ ده  گه له. 5
دار ب  یه اپ. ن م بکه حکه تی مه مکاری دۆستایه هکان ه ربایجانیه ازهڵ برا ئ گه له. 6 

کی کوردستان  ری خه هبه  بژی ڕه،بژی حزبی دیموکراتی کوردستان. کوردستانی ئازاد
  ) واو بوو ته) (. د مه نابی قازی موحه جه

 و انی شنۆیهک  ناوچه وه ڕایه فا دیسان گه ال موسته راسیمی کۆمار مه پاش کۆتایی هاتنی مه
 بۆ  وه ته اکجاری ه  یه  به سمی کی ڕه یه  شوه دا به اهسو  ی ئه مه شه  ڕه9 ڕۆژی  له بۆدوواجار و

ی کوردستاندا   ڕۆژنامه ش له مه ئه ،ج بوو تا کۆۆتایھاتنی کۆمار وێ نیشته  و ئیدی لهمھاباد
  یه م شیوه  به،)  که  ڕۆژنامه وانهب ( باس کراوه  وه ته  بوکراوه1946. 3. 2  ڕۆژی  که21  ژماره

  : وه ته بوکراوه
ی پاش 5عات   سه1324. 12. 9فا قائیدی کوردی بارزان رۆژی  ال موسته نابی ئاغای مه جه (

زی  رکه ی مه ندامانی کۆمیته  نوو باغان ئه شته خت گه وه. ڕۆ واریدی مھاباد بوو نیوه
    ئیحترامی  به وه ڕییه  چۆمی په فا له سته ال مه نابی مه خت جه وه. پشوازیان ل کرد

نگاویان  زی هه رکه ی مه دا کۆمیته م کاته  له زی و زی دابه رکه ی مه کانی کۆمیته ندامه هئ
راسیمی  مه) ری یده سدیق حه (ویست  برای خۆشه،یشتن راخ چۆمی پک گه  قه توندتر کرد و له

فا  ال موسته  مه زی به رکه ی مه کانی کۆمیته ندامه موو ئه نا و ههج ه خرهاتنی به به
 ،ان نا موو ستی هه ناو ده ستی له ویش ده ناساندو ئه

 نی نجومه  سالۆنی ئه ی حزبی دیموکرات هاتن وله تی خۆشی دا بۆ کانگا  نیھایه له
القادم  ( پ ی بهوای کوردستان  تی پشه زره ش حه  سه عات شه نگی دانیشتن و له رهه فه

دا  خته و وه  له،رموو فا فه ال موسته ڵ مه گه شریفی بۆ کانگا هات و موالقاتی ده ته) یزار
لبی  قه ی ئیحساساتی ونه  خیتابک که ،وا تی پشه زره  حه  ندی خیتاب به فه د ئه مه موحه
  ومه م قه ری ئه هد ربه پناونانی کوردی بارزان و ده  خسوس خۆ ده له ،فابوو ال موسته مه
وه و  می دانه واش وه نابی پشه  و جه وه کوردستان دا خونده ستی ربه  ڕێ ی سه  له جیبه نه
 پاشانیش ،وار کرد ئومده کرات تی کوردستان و حزبی دیمو  حکومه  به ندازه وانی ب ئه ئه
  حزوری فا به  موستهال نجا مه تی خۆی ئه  سالۆنی تایبه شریفی برده وا ته تی پشه زره حه
 . گۆ بوون ریکی گفته  خه وه عات پکه  سه2ی دوو  ماوه فیاب بۆ ره شه
ستی کوردستان دا  ربه  ڕێ ی سه له  عیمی کوردی بارزانه فا پیاوکی سیاسی و زه ال موسته مه

  تی ویان به شیره واوی ئل و عه و و ته دوژمنانی کوردستان ئه.  ت کشاوه ینه زۆری مه
  .  ر ناوه ده ویستیان وه  نیشتمانی خۆشه رو له ده ربه ناهی ئازادی خوایی دهگو

دن و نیشتمان  مه شتوو موته تگه  پیاوکی زاناو، رزه ی قائیدکی به وه  له زاتی نوبراو بجگه
  ) واو بوو ته() .   حدودی چل و پنج سادایه نی له مه  ته  وه رسته په

رۆک بارزانی و   سه ر به رامبه ی خۆی به و کاته  ئیمکاناتی ئهی  گوره  کۆمار به دیاره
ی  جه ره فا ده ال موسته نابی مه  جه،ساو رشانی خۆی هه ی سه وه ته رکی نه  ئه هاوڕکانی به

موو  ها کۆمار هه روه  هه، خشرا  بهدا پشی میللی کوردستان  رته ئه ڕیزی  نرای له جه
 ج  تهشی نی  کان جگه کدار کردن و بۆ بارزانیه  چهیتانشکری کوردس له ندامانی دی ئه

  . بوون و ژیانیان دابین کرا
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 پکھنان و  یان له مانه کانی دی کوردستان ڕۆیکی قاره  کوردی پارچه  که که پم وایه من
وا   پشه که ی وه  هۆی ئه فا بۆ ناو کۆمار بووه ال موسته هاتنی مه  پاراستنی کۆماردا دیت وه

 ی ڕاگرت کاوه رزو شه پاراستی و به ڕاستی دسۆزی  ویش به هئ ای کوردستانی پ بسپرتئ
ماندا  که وری وتهششکی ئازادکراوی با  به  له مۆکه  ئه وه  خۆشیه  به که  م ڕۆژه  ئه شته تا گه

  نه الیهموو پارت و  ن هه الیه ی کوردستانیشدا و له رچوار پارچه  هه و له.  وه کته شه ده
 زۆر  کو که روه ش هه مانه  له  جگه،  ئای کوردستان قبوڵ کراوه سمی به ه ڕ  به وه کانه سیاسیه

ژر   مھاباد و له  له سعوده دایک بوونی کاک مه نرخ له  یادگاری به دا باسمان کردوه بۆنه
می  رده  سه ر له پارتی دیموکراتی کوردستان هه  زراندنی  و دامهی ئای کۆماردا سایه

  .  مھاباد کۆمارداو له
ڕی کۆماری کوردستان  یاندنی کۆماردا ماپه ر ڕاگه  سه به  ساڵ60 ڕبوونی  تپهی  بۆنه  به

 بۆ  وه کاته رانی کورد دهیران و رۆشنب نوسه شدارانی کۆمارو به ت بۆ کی تایبه یه دۆسیه
  ت به باره تکی سه به ار ب هی ه وه کانیان و بوکرنه ری و یادگارییه وه ی بیره وه نوسینه

  . کۆماری کوردستان
   ڕۆژیمه شه ی ڕه9پیرۆزکردنی

  مر بۆ مھاباد فای نه ال موسته سمی هاتنی مه ڕه به
فای  ال موسته ی وارد بوونی مه  ساه60دی  ا ی کاته  ده  که2006. 03. 02  شمه ی ڕه9 ڕۆژی   له
ی  وه  بوکردنه ین به که ست ده ده  وه یه م بۆنه به ،بۆ مھاباد سمی کی ڕه یه  شوه بهمر  نه

ندامی  ه نوسینی ئ و بهبن  وام ده رده  بهکانمان ته بابه ، کۆمار  بهت وتاری تایبه ک یه هزنجیر
فاو  وه ی به رگه حزبی دیموکرات و پشمه تی کردایه ر هندامی س ها ئه روه هه) ژک( ی کۆنگره

لیلی  ڕیز مام جه به  و دوواتر وتاریباغی مام قادری دهرینی کۆماری کوردستان هژا د
قوتابی کانی و  ره  تکۆشه رکرده  سه کک له ندامی درینی حزبی دیموکرات و یه گادانی ئه

  . ین که ست پده  دهوانی تر ئه و وای کوردستان و هژاو دسۆز دکتۆر گومرادی فاداری پشه وه
 ش کوڕی ڕه/لی قازی عه

22. 02. 2006  


