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ی   هکهی     ١٩٩٤نهورۆزی سا يکهوت، دەتگوت له ناو ما خۆيهتی،  له بارگای مهسعود بارزانی چاومان پ
مه وەک ميوان   وئهو وەک خاوەن ماڵ   ينهوە و  دەچووين   ئ کۆ ناوەندی ل له  بۆن و  شتر له شاری  . پ

گهنامهی کوردی بينيبووم. ئهو کات ئهو   ببوون    ان بوو، که تازە چهند کهسيانئهندامی حزبی سهوزەک به
ستڤالن له شاری دۆسلدۆرف.    به ئهندام پارلهمانی ئهيالهتی نۆرد راين و

مانه.    له شاری بوخووم له دايک ببوو،  زيگفريد مارچ   کاری ئا پۆلی    هو ئ  که ناوچهيهکی سهنعهتی و کر
رگهی "هاوپتشوله"  دەی له ساز  یەدەور   دواتر  تهواو کرد و   ف کهڵ    .ی بينی قوف م زۆر زوو خۆی ت   به

گايهوە له  ئهندامی حزبی سهوزەکان و  بوو به  له ههشتاکان    و   به سياسهت کرد  گهڵ کوردەکان  لهو ڕ
ی    ناسياوی پهيدا کرد  هی بارزانی له  خۆ   ١٩٩١و له پاش سا موکراتی کوردستان و بنهما ی  پارتی د
ی   له سهرەتاوە   نزيک  کردەوە.   رخوازی     يارمهتی  بۆ   ی باش  ههو کخرواەکانی خ گای ڕ بهخشين له ڕ

    ستان دا و کاری باشيان  بهسهرئهنجام گهياند. بۆ کورد 

مان، بهتايبهت  مان    لهو سهردەمهدا کوردەکانی ئا رکارانی کورد و  ئا يهکيهتی مامۆستايانی    ی  ئهندامف
ف به  کوردستان"  بۆ  رگه  ف  " ناوی  به  هيهکيان  مان، کۆمه له کوردستان  ئا ئهوەی  بۆ  دامهزراند  هرمی 

رگه(مهدرسه) ساز بکرێ.     ف

هی   ی له گهڵ بنهما که مان و ههم ت گای حزبهکهی خۆی و وەزارەتی دەرەوەی ئا زيگی مارچ  ههم له ڕ
گای تور کياوە  بارزانی به تايبهت مهسعود بارزانی هاسانکاريی بۆ کردين بۆ ئهوەی به ب گرفت له ڕ

به مهبهستی سهردانی کوردس بکهين  رگانهی که له گوند   تان    ی عهنب له اليهن کردنهوەی يهک لهو ف
هی ناوبراوەوە ساز کرابوو، رگهی تر له گوندەکانی    کۆمه ژەدان به پرۆژەی سازکردنی ف ههروەها بۆ در

کی تری ئهم وەڤدە    سهنگاندنی بارودۆخی تری باشووری کوردستان. مهبهست نان"    هه رکردن و ڕاه " ف
رگه و زانستگاکان بوو، بۆ ئهوەی   ن. له  ف     يارمهتی بدر



گای سياست و يارمهتی مرۆڤی کی    ، کوردستان  گهيشته   زيگی مارچ که له ڕ ر ناوەند ژەدا له ههول له در
مان و کوردی دامهزراند که نازان ژەدا زيگی  رێ، کارەکانيان چی بووە و چی کراوەکولتوری ئا . له در

بازرگانی کی  ديتهوە و له گهڵ کورەکهی شيرکهت بازرگانيدا  زيگی    دامهزراند.   مارچ خۆی له کاری 
نی   وان سا ن     ٢٠٢٢ههتا   ٢٠١٧مارچ به هۆی نهخۆشی له ن مان له شاری بۆرکن دەژيا و دو له ئا

ئاوايی له ژيان کرد. ٦٨له تهمهنی   ٢٠٢٢/ ٢/ ١٥ ی ما   سا

م  له   ستڤالن بۆ کورد دەنگ بوو، به   ٢٠٢٢ههتا    ١٩٩٤زيگی مارچ له سهرەتا له ئهيالهتی نۆردڕاين و
مان دەنگی بۆ کورد نهبيسترا  کی سياسی ئا ن ديا و شو ديا باشووری کوردستانيش هيچ    له هيچ م و م

  .کهتی بازرگانی ئهو نهداوەته دەست زانيارييهکيان له سهر خۆی و دەزگای کولتوری و شير 

  برايم فهڕشی 

٢٠٢٢/ ٢/ ١٦ 

 

 

 

 

 



 


