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  . دا بوون و دارو دةستةكةي لةو پةذي بث دةسةصايت شاو ئةرتةش. ران لة گرثژنة چوو بوو

 

  ارارهــــةذهــــةذ ...   ...  أؤذي ثصشمةرطةأؤذي ثصشمةرطة  ي سةرماوةزي سةرماوةز2626
  

و تةقةمةين لة  دا هاوپةميانةكان بؤ ئةوةي بتوانن چةك  لة جةنگةي شةذي دووةهةمي جيهاين
رثگاي ئثرانةو بؤ بةرةي شةذ لة سؤضيةت بنثرن كة لة اليةن ئةرتةشي هيتلةرةوة زؤر بة 

كومةيت رةزاخان كة اليةنگري ئاصماين سةخيت كةوتبووة ژثر گوشارةوةو هةر وةها بؤ ئةوةي ح
. ي ز1941 هةتاوي بةرانبةر بة 1320ي خةرماناين ساصي 3نازي بوو لة سةر كار البةرن لة 

دا ئةرتةشي  لة باكوورو باشوورةوة پةالماري خاكي ئثرانيان داو لة ماوةيةكي كورت
اكم بوو بث تةقة و حكوومةيت ح يةكان شاهةنشاهي ئثران كة جثي شانازي شوينيستة ئثراين

بة كردةوة ئةرتةشي سوور لة باكوورو ئةرتةشي ئينگليز لة باشوور. خؤي بة دةستةوة دا
  . ئثران جثگري بوون

و ئينگليس رةزاشايايان لة سةر كار البردو لة جيايت ئةو كوذةكةي حةمةرةزايان  گةرچي هاوپةميانان بة تايبةيت ئةمريكا
. ومةت بوو، بارودؤخثكي شپرزو ئاصؤز بة هؤي شةذ، سةرانسةري ئثراين داگرتبووهثناية سةر كار بةصام وصات بث حك

قةوارةي ئةرتةشي ئث
شاري مةهاباد شارةواين ئةو تةنيا دةسةصايت حكوومةيت ناوةندي لة . مةهاباد لة اليةن هاوپةميانةكانةوة داگري نةكرابوو
ي 26و لة رؤژي  خةصكي شاري مةهاباد لةم بارودؤخة كةصكيان وةرگرت. شارة بوو كة لة اليةن هثندثك پاسةوانةوة دةپارثزرا

 7 پةالماريان بردة سةر شارةواين شارو توانيان بة كوشتين 1945 دثسامربي 17ي هةتاوي 1324سةرماوةزي ساصي
ناوةندة سةركوت كةرة كة  و چؤصي ئةم وا ئاسةواري حكوومةيت پةهلةوي لةم شارةو هةر وةها چةكدةست بة سةر د پاسةوان

هةصچوونةدا بة داخةوة كةسثك بة ناوي عةوصصاي مينة خاصند  لةم تثك. دا بگرن بوو بة بنةماي دامةزراندين سوپاي ميللي
  .  سةرماوةزي بة رؤژي پثشمةرگة ناودثذ كردووةي26هةر بؤيةش حيزيب دمثوكرايت كوردستاين ئثران رؤژي . شةهيد بوو

بيستين . و هةموو ئازادخيوازانة وشةي پثشمةرگة، وشةيةكي ئاشنا نةك بؤ گةيل كورد بةصكوو بؤ هةموو گةالين بن دةست
لة و فيداكارو بة بريوباوةذانةي گةيل كوردة كة  ناوي پثشمةرگة لة هةموو شوثنثك وةبري هثنةرةوةي ئةم رؤصة گيانباز

و ناسنامةي  و بؤ ديفاع لة مان و كةرامةيت گةلةكةيان و پاراستين شةرةف و نيشتماين كوردستان پثناوي بةرگري لة خاك
و بة خوثين  ترين سةرماية كة گيانة فيدا بكةن و تا ماوة لةم رثبازة پريؤزةدا خؤشةويست نةتةوةكةيان فيداكاري دةنوثنن

بةصث ناوي پثشمةرگة ئاوثتةي مثژوو . يةيت گةلةكةيان تؤمار بكةن و مةوجوودي انسوورو گةشيان مةزصووميةيت نةتةوةكةي
  . و سياسي گةلةكةمانة كولتوورو ژياين كؤمةصايةيت

دا  گةيل كورد لة درثژايي مثژوودا بة شثوةي جؤراوجؤر لة اليةن دةسةصاتة يةك لة دواي يةكةكاين حاكم بة سةر كوردستان
بةصام سةرةذاي . و مل كةچ كردين دراوة بة هةموو جؤرثك حةويل تواندنةوةو لة نثو چوون. مارو پةال كةوتووةتة بةر هثرش

يةكي راستةقينة، هةروةها وةك چيا سةركةشةكاين كوردستان سةربةرزو  و پشتيواين و نةبووين دةرةتان بث دةوصةيت
و خؤذاگري  فثري كؤص نةدان و لة چياكانةوةدا نةهاتووةو سةري بةرز كردؤتةوة شكاوة بةصام بة چؤك تثك. خؤذاگر چةقيوة

  . بووة
بثگومان دوو . و قامي راوةستاوةو كؤصي نةداوة بؤچي گةيل كورد سةرةذاي ئةم هةموو پيالنانةو كةندو كؤسپانة ديسان قورس

يةكةم چياو دووهةم پثشمةرگة وةك باسكي بة هثزي پارثزةري . هؤكاري سةرةكي هةيةو كورد خؤي بة قةرزداريان دةزانث
  . و نيشتمان گةل

لة هةر شوثنثك هثرشي . و گةردةن كةشانةدا پاراستووة و هةصةمووت و ماين خؤي لة ناو چيا سةخت گةيل كورد هوويةت
و بة خوثين سوورو  ت هاتوونكراوةتة سةر، مةترسي لة نثوچووين لثكراوة، رؤصة فيداكارو گيان لة سةر دةستةكاين وةدةس

  . و كذنؤشيان بؤ بةرث بؤية گةيل كورد قةرزاري ئةم دوو دياردةيةو حةق واية رثزيان بگرث. يان لثكردووة گةشيان بةرگري
و  لة بةر ئةوة شتةكة ئةوةندة روون. و تثكؤشاين بكةين و بناواين ناوي پثشمةرگةو باسي خةبات پثويست ناكا بچينة ناو بنج

  . و شي كردنةوة نية ية حةوجث بة باسئاشكرا
تري كوردستان لة درثژايي مثژوودا رؤصة تثكؤشةرةكاين كورد بة خوثين خؤيان  لة رؤژهةصايت كوردستانيش وةك بةشةكاين

و نةخشةي كؤنةپةرستاين رثژميي كؤماري   ساصي رابردوودا سةدان پيالن25لة ماوةي . يان لة كوردستان كردووة بةرگري
و سةري نةيارانيان  و دةشتةكاين كوردستانيان كردؤتة گؤذي دوژمنان و چياو دؤص شاخ. ئثرانيان پووچةص كردؤتةوةئيسالمي 

يةكاين گةيل كورد  و تا دابني كردين مافة نةتةوايةيت خةباتثك كة ئثستاش درثژةي هةية. لة چياكاين كوردستان داوة
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و فيداكاري پثشمةرگةكانة بؤية جثي خؤيةيت بة  تووة بةرهةمي خوثنها ومةرجثك پثك گةر لة كوردستان هةل. درثژةي دةبث
نان لة فيداكاري پثشمةرگةية لة ئاست گةورةيي ئةم مرؤضة فيداكارو لة خؤبوردوانة  تايبةيت لةم رؤژةدا، كة رؤژي رثز لث

پاكي نةمران، شةهيداين و هةر لةم كاتةدا هةزاران هةزار سصاوي پذ لة رثزو خؤشةويسيت پثشكةشي گياين  كرنؤش بةرين
  . دا بةخشيوة رثگاي ئازادي كوردو كوردستان بكةين كة گيانيان لة پثناوي ئازادي

لة رؤژي پثشمةرگةدا لة گةل ئةوة سةرداين بنكةكانيان دةكةين، پثويستة سةرداين بنةماصةكانيشيان بة تايبةيت رؤصة ناز 
وةو بة شثوةي گوجناو تثيان بگةيةنني كة رؤصة ناز لث شثواو، دايكي يان بدةينة و دلنةوايي شثواوةكاين شةهيدان بكةين لث

و ژين خؤشي نةديتوو لة ژيان، باوكتان، رؤصةكانتان، مثردةكانتان ئةستثرةي گةشي  جةرگ سووتاو،باوكي دص هةصقرچاو
دا  ين كوردو كوردستانرثگاو رثبازيان تا سةركةوتين يةكجاري بة سةر دوژمنا. و لة دصي ميللةتا دةژين ، نامرن مثژوون

  . درثژةي هةية
. و نيشتمان دةگرين دا رثز لة پثشمةرگة پارثزةري خاك و بارودؤخثك و مةرج دةبا بة كردةوة نيشاين بدةين لة هةموو هةل

  . و دصي گةيل كوردداية و شوثنيان لة نثو مثژوو و بايةخي خؤيان دةدرثتث حةقي خؤيانة
و بةرزي ورةي پثشمةرگةدا  تر سةري رثز لة ئاست گةورةيي ةرماوةز بؤ جارثكيي س26 لة رؤژي پثشمةرگةدا، رؤژي 

  . و هةزاران سصاويش پثشكةشي گياين پاكي شةهيدان دةكةين دادةنوثنني
ي سةرماوةز رؤژي هةصكردين ئاصاي كوردستان 26 هثندثك سةرچاوة يةك لة ئةوان كاك كةرميي حيسامي پثي وابوو كة -1

 .دا هثرش كراوةتة سةر شارةواين مةهاباد  مانگي مايلة مةهاباد بووة لة
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