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 را روا بووح سه  د گوڵێک بوو له ممه قازی محه                                  

 
 نووسینی دوکتور قاسملوو

 
  پێویسته  که  یه رزی هه تی و به قامێکی تایبه و مه  لی کورد دا پله مێژووی گه  له  زنه مه  ته خسیته و شه ، ئه یه ی زتاتر هه وه لێکۆڵینه  د پێویستی به ممه تی قازی محه خسییه سه

ــانی ده  هنا بــن و لــڵی ئاشــ گــه  یشــتوو لــه پێگه  ی تــازهالوانــ رس  ژی
 .بوو ژ نهنی زۆر درێ مه ند ته رچه بگرن، ههر وه

ــازی محه پێشــه ــاکبیرێکی هه ممــه وا ق ــه د روون ــه ڵک ــوو ک ــه  وتوو ب و  ل
. کـرا دی ده م بـه ی کـورد دا زۆر کـه وه تـه نێو نه  ی له دا وێنه  رۆژگاره

زع  وه  ها لـه روه و هه  ت و زانستی تازه شارستانیه  د له ممه قازی محه
زمانی تورکی و فارسی . زا بوو وای شاره ته  کانی جیهان به و رووداوه

کانی  زانسته  زانی، له و رووسیی ده  رانسه و فه بی و ئینگلیسی ره و عه
  کـه  وه ڵ ئـه گـه  لـه. بوو ستێکی باالی هـه تی دا ده اڵیه ئایینی و کۆمه

  وه داخه  و به  ڵکێکی ساویلکه نێو خه  رز بوو له به رووناکبیرێکی پایه
 حرا روا بـوو سـه  گوڵێک بـوو لـه. ژیا وار دا ده خوێنده شی زۆری نه به
رد و ئـازار و هیـوا و  لی خۆی نێزیک بوو، ده گه  له  که اڵم دێسانه به

و  رخستی ئه گۆڕ و ده  هێنانه   یشتبوو له کانی زۆر باش تێ گه ئاواته
وتووتر  رکه س سـه موو کـه هـه  دا لـه  رد و ئازار و هیوا و ئاواتانـه ده
ویست  خۆشه  نده وه ڵکی کوردستان ئه الی خه  بوو که خۆڕایی نه به. بوو

" ڵک خـۆی نازنـاوی  مێـژووی خـۆی دا خـه  جـار لـه  کـه بۆ یه  بوو که
موو زانسـت و تـێ  د هـه ممـه وا قازی محه پێشه. ی پێ دابوو"وا  پێشه
کانی  و هاونیشتمانه  نه بی خاوه  نده ی چه که ویسته خۆشه  له و گه  تووه دواکه  نده ی چه که ی زانی واڵته س باشتر ده موو که هه  له. رخان کردبوو ل ته تی گه یشتنی خۆی بۆ خزمه گه
 .ژین ک دا ده یه نجه شکه ژاری و ئازار و ئه ری و هه وه بار و کوێره زعێکی ناله چ وه  له
 .دا یاری بکا 1945 – 1946کانی  ی دێموکراتیی ساڵه وه جوواڵنه  خشێکی زۆر گرینگ له د نه ممه قازی محه  که  وه هۆی ئه  ببوون به  ندی یانه تمه و تایبه موو ئه هه
 .زانرا دهراست و دروست   و به ری ئه زه بوو و نه تی یان هه کانی قازی ئیعتبارێکی تایبه قسه.و راکێشا بوو تیی بۆ الی ئه تێکی تایبه و زێزو حورمه تی ئه خسییه شه

ساسیی تێک شکانی  کانی ئه هۆیه  کێک له یه  بوو که ر چاو به ی له مێژوویی یه  و راستی یه کگرتوو بکا، ئه ڵکی کوردستان یه کانی نێو خه ریزه  کۆشا که وا قازی زۆر تێ ده پێشه
  وه ند ئه رچه ڵ بگیرێ، هه کان هه ته شیره نێوان عه  وڵ دا ناکۆکی له وا زۆری هه پێشه.  بووه نگیی نێوخؤیی کده تی و یه کیه بوونی یه لی کورد، نه کانی پێشووی گه رینه موو راپه هه

 .وت رکه کی زۆر سه یه اڵم تاراده بوو به کارێکی هاسان نه
رستی ئێرانیش  په شکری کۆنه ش پاش هاتنی له وه جوواڵنهت پاش تێک شکانی  نانه هتموو دانیشتووان دا پێک هێنابوو،  نێو هه  ی له کی بێ وێنه تی یه کیه هاباد یه شاری هه  له
 .رانی کۆماری کوردستان درێژ بکا ست بۆ ڕێبه بوو ده نه  س ئاماده که
 .نووسینی دوکتور قاسملوو. پێناو ئازادی  بات له ساڵ خه 41:   رچاوه سه
 

 ینفێرب  وه ده ممه قازی محه  له                                          
 

  زاده ن سه حه بدوڵاڵ عه مامۆستا
 
کان  ته سلیی دروشم و سیاسه د رینوێنی ئه ممه کانی خوالێخۆشبوو قازی محه وتنخوازانه ێشکهپ  بۆچوونه  که  وه ر ئه به له

  جێ یه ، به ڵکی کوردستان بووه ی خه باتی ئازادیخوازانه ت و ریبازی کۆماری کوردستان و دواتر خه گشتی خه  و به
ی  پیـاوه  وره و گـه ی ئـه باتگێرانـه ژیـانی خه  بـێ لـه ده  بکرێ کـه  رسانه و ده دا زیاتر باسی ئه  کورته  م نووسراوه له

 : لی کورد بێری بین بۆ وێنه مێژووی گه
 ی بـاره  نا و لـه ده جێـی راسـتی دا نـه  زووی لـه دارێکی واقیع بین بوو هیچ کات ئاوات و ئاره تمه وا سیاسه پێشه* 

ی بـۆ کۆمـاری کوردسـتان  تانه و دروشـم و سیاسـه ئـه. چوو ده دا نه  ڵه هه  ڵک به باتگێریی خه توانا و ئیمکاناتی خه
و  ی ئـه گـرێ نیشـانه ده  رچاوه سه  وانه  دروشمی ستراتیژیکیی حیزبی دێموکراتی کوردستان له  ڵی بژارد بوون که هه

 .ن واقیع بینی یه
ڵ دا  کۆمه  پێویستیی جێگیر بوونی دێموکراسی له  بروای خۆی به  ی بوو که قینه ڕاسته د دێموکراتی ممه قازی محه* 
التی کۆمـاری  سـه ی ژێـر ده ناوچـه  کوردستانی ئێران و له  کان له دێموکراتی یه  ئازادی یه. نیشان دابوو  وه کرده  به

  ر له هه که  وه بیر بێنێته وه  و خاڵه ر ئه ئرگه.  بووه ی هه متر نموونه دا که  ناوچهوالتانی   تا ئێستاش له  جۆرێک جێگیر ببوون که  برد، به ی ده رێوه قازی به  کوردستان دا که
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نێـو   ئـازادی لـه  نـا و بـه نووسی و شـێعریان داده ڵ وی وتاریان ده گه  تی له دژایه  به(  م بوون یان زۆر که یه ژماره که) کانی وخالیفهد دا، م ممه رکۆماری قازی محه ورانی سه ده 

و کـات ئیمـانی  بی پێشـیان پـێ بگـرێ، ئـه س هه ی که وه بێ ئه  وه کرده ڵکی دا باڵویان ده خه
 .  وێ که رده موکراسی باشتر بۆ دهپێویستیی جێگیر بوونی دێ  دمان به ممه قازی محه

می  رده سه  له  کانی دیکه سینفی یه  تی یه کیه کانی ژنان و الوان و یه تی یه کیه پێک هاتنی یه
و کـات دا و پێـک  ی دێموکراسی له وه باڵو بوونه  ن له کی دیکه یه کۆماری کوردستان دا نموونه

تێکۆشانی سیاسی و   ڵک له کانی خه ۆراجۆرهج  شداریی چین و توێژه رج بۆ به ڵومه هێنانی هه
تی قــازی  می حکوومــه رده ســه  لــه  بیرمــان ب ــێ کــه  تی نــابێ لــه تایبــه  بــه. تی دا اڵیــه کۆمه
تێکۆشـانی   سـمی لـه ره ژنـانی کـورد درا به  تـان بـه ره م جـار ده کـه بـۆ یه  د دا بوو کـه ممه محه

بگوترێ   ن پێویسته بات دا نیشان بده ی خهیدان مه  شدار بن و بوونی خۆیان له سیاسی دا به
ت شکێنی و  جۆرێک سووننه  و کات به دائه  بوارانه  م جۆره ڵسوورانی ژنان ئه ی هه وه ر ئه به له

انی د ژنـ ممـه ژمێـردرا، قـازی محه ان دهڵی کوردسـت کانی کۆمـه ڵ رێ و شـوێنه گـه  تی لـه دژایـه
  باتگێر بن به و خه  ئازاده ون و بۆ ژنانی ڵکی بکه پێش خه وه  دا که ی خۆیانی هان ده ماڵه بنه

 .  نموونه
  ندی یه تمه تایبه  له  کێکی دیکه توند و تیژی یه  وانی و خۆپاراستن له لێبوردوویی، دڵفره* 
مانـگ   ی یـازده مـاوه  لـه. کـانی کۆمـاری کوردسـتان بـوو د و کردروه ممـه کانی قـازی محه رزه به
سیاسی ئیعدام کرا و   یره ر هۆی غه به ویش له سێک ئه نیا که ن دا تهنی کۆماری کوردستا مه ته

ــه ژمــاره ــدانی ی ــه ی زین ــوو موو کاتێــک کــه هــه  کان ل ــه. متر ب ــه ر له هــه  شــه وانه  ل ــانی  ب ر گی
ی تـاوان  راده  بـووبی کـه  وه ڵکـه اڵنی خه الی کۆمه  ویستیی کۆمار له لیبردوویی قازی و خۆشه

 .می خۆی یشتبوو النی که دا گه مه رده و سه له
 ی22 د بـوو، رۆژی ممـه ی قـازی محه کی دیکـه رت و پیمـان شـانازیه ر شـه سه سوور بوون له* 

تـا دوا   ڵکی کوردسـتان دا کـه خـه  ڵێنی بـه یدانی چوارچرا دا به مه  قازی له 1946ی  ژانویه
کانی  مترین ساته سته ئه  ی له پیروزه  یمانه و په قازی ئه. کا خشینی گیانی دریغی نه به  ت له نانه دا ته  ریگایه م و له  وه فادار بمێنێته لی کورد وه ئامانجی گه  ی ژیانی به ناسه هه

  ساتێکیش له  و بۆ تاقه ئه ، وه بیر مایه  کرا له ده  مه بێدادگای نیزامی دا موحاکه  له  ڕؤیی دا بوو و کاتێک که ره ندی زیندانی سه کۆت و به  له که  و کاته ئه  ژیانی خۆی دا واته
. لی گرتبوون روویی هه زنجیری سه  لی کورد له بۆ رزگاریی گه  کرد که  نگاوانه و هه دیفاعی له  وه رزی یه ربه سه بوو و به لی کورد دا تووشی دوو دڵی نه کانی گه ئامانجه  دیفاع له

  ک بـه کـرد، نـه ده  مـه تیی موحاکه می نیزامـی پاشـایه رجه سـه  د بـوو کـه ممـه قـازی محه  وه ڕاسـتی دا ئـه ی دا، لهبێدادگای نیزامـ  نشاهی له رانی رێژیمی شاهه فسه دی ئه شایه به
 . وانه پێ ه
  ی توانی خۆی له زا شا ده ره  مه حه  ند دێر داوای لێبووردن له نووسینی چه  نیا به د ته ممه قازی محمه  که  دڵی مێژووی کوردستان دا تۆمار کراوه  له  که  تێکه قیقه حه  وه ئه* 

و  ئه. کرد بووڵ نه ڕۆیی دای قه ره ر سه رامبه به  وی کردن له ر نه دا و سه ر مردن دا چۆکی دانه رامبه به  و له اڵم ئه به.  وه ست بێنێته ده سزای ئیعدام رزگار بکا و تازادیی خۆی وه
  له"  وه موو خۆڕانان و پۆزیانه هه  ڵکی کوردستان به کانی خه تی و دوژمنانی ماف و ئازادی یه کرێگیراوانی رێژیمی پاشایه به"  نا ر داری فه سه  چوونه"  به  باش زانی که وای به
 .ی خۆی دا ببینێ"رێژپێ

ر  اڵم هه دۆستی، به  ندی خۆیان بوون به وه رژه ر به به هرۆژێ ل  بوو که  و بێگانانه ستن به ی پشت به وه ت کردنه د فێری ببین، ره ممه قازی محه  له  جێ یه  به  که  رسێکی دیکه ده* 
ربایجـان بـۆ  تی میللیـی ئازه رانی حکوومـه بـه رێوه ک به ی تـوانی وه وا ده پێشـه. ی دا کـه ته حکوومه  و و لـه ریان لـه نجـه خه  وه پشـته  لـه. ی خواسـت  قازانجیان جۆرێکی دیکه  که
  دیفـاع لـه. مێنـێ ی خـۆی دا وه کـه له نێـو گه  باش زانـی لـه  کرد و وای به ی نه وه اڵم ئه به. رباز بکا رستی ده په کرێگیراوانی کۆنه ی بهواد  تی رابکا و خۆ له سوڤییه تیی کیه یه

تی  رانی حکوومـه بـه رێوه ک به وی وه ر شـووره بـه  نـا بباتـه ر پـه گـه ئه  کـه  تگوت ئیلهامی پـێ کـراوه ر ده خشی، هه گیانی ببه وان دا  ڕێگای ئه  ی  بکا و له که له کانی گه ئامانجه
 .جێ بمێنێ پاش به  ی ناوێکی باشی له وه بێ ئه. کوژرێ دا ده  شنه م چه ی له ماشین لێخورین و یان رووداوی دیکه" ساتێکی کاره"   ربایجان له ئازه
  ر الواز بـوون لـه بـه  رانی سیاسـی لـه کـاری ڕێبـه  بووه ماڵی دنیا بوو، زۆرجاری وا هـه  دان به نهخ  کیشیان بایه د، یه ممه ی قازی محه کانی دیکه رزه به  ندی یه تمه تایبه  له* 
بوو   نهرا و ڕێبه اڵم قازی له به.  ک ناوه ریه سه ت و سامانی گشتی دا، ماڵ و سامانیان وه روه سه  اکامی دزی کردن لهئ  له  دناوی، چۆنکه به  ته کیشاویه دا  ر ماڵی دنیایه رامبه به
ماڵ  ڵکوو له سامانی گشتی، به  بڕیبووه ماعی نه ر چاوی ته ک هه دایک ببوو، نه  ست رۆیشتوو دا له کی ده یه ماڵه بنه  له  و که بوو، ئه ر نه سه ی له خنه چووکترین ره  وه و باره له  که

 .گرت دهر لکی وه ی کورد که وه وپێش بردنی جوواڵنه ره به  ت به و دارایی خۆی بۆ خزمه
  وا، لـه ت پێشـه خزمـه  بـرده یان ده ی رۆژنامـه ی تـازه رکات ژمـاره هه  که  ی گێراوه ئۆرگانی حیزبی دێموکراتی کوردستان ده" کوردستان " ی  رانی رۆژنامه ڵسوورێنه هه  کیک له یه

 .دانی ی ده ک ژماره تی یه ی قیمه رامبه د به سه  ن واته تمه  بوو، ده  و کاتی رۆژنامه کی ئه یه ژماره  تی تاقه قیمه  جیاتی قرانێک که
رسـان  و زۆر ده باتی ئـه ژیـان و خـه  شـقی خۆیـان و لـه رمه سه  نـه بکه  وتوویه ڵکه هه  ره و ڕێبه کانی ئه ندی یه تمه د تایبه ممه وا قازی محه رێبوارانی ڕێگای پێشه  که  و هیوایه به

 .فێربن
 
  ڵبژێردراوه دی لێ هه ممه وا قازی محه تی پێشه سایه شی که نیا به ته  وه ته ت کورت کراوه و بابه ئه
 

 ی کوردستان رۆژنامه
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 ۆ ژیانمەژی بۆ مردن، بمرە ب                                          

 
  شڵماشی مستەفا 

 
 ژیان بۆ بمرە مردن، بۆ مەژی
 زیان نەکەی تا ئەکەی قازانج چۆن
 
 شـەهیدانی سەرقافڵەی وەسیەتنامەی لە وێدەچی هۆنڕاوە، شێوەی بە رییە هونه داهێنانێکی بڵێین دەکرێ کە هۆنڕاوەیە ئەو

 . وەرگیرابێ محەممەد قازی پێشەوا کوردستان،
 لە پێشەوا. بووە پێشەوا ڕێگای ڕێبوارانی لە هەریەکێک بۆخۆی ئەحمەد برایم مامۆستا نەمر واتە ش،هۆنڕاوەیە ئەم خاوەنی

 نەک بمـرن، ژیـان بۆ دەکا لێ داوایان و ڕادەگەیەنێ کوردستان الوانی هەمو بە هۆنڕاوەیە ئەم نێوەرۆکی دا وەسیەتنامەکەی
 .مردن بۆ بژین

ــی پێشــەوای ــۆ گەلەکەمــان مەزن ــتە رێکســەردا وەک خــۆی ب ــۆ و ســەردار دەچێ ــان ب ــانی و دەمــرێ ژی  خــۆ و چەپــۆکی ژێــر ژی
 موحاکەمەیان دا ڕاستی لە و دەچێتەوە دا کەران داگیر گژ بە ژیان، درێژەدانی بۆ پاڕانەوە جیاتی لە حەمەڕەزاشادا دادگایی بێ دادگای لە ئەو. ناکا قەبوڵ بەدەستەوەدان

 دا مـردن بەرامـبەر لە خـۆی بێبـاکی دا کـردنەکەی داگـایی بەنـاو سـەرەتای لە هەر. دەترسـێنێ ئەوان ترسـان، جیـاتی لە و دەگـوڕێنێ دا بەسەریان بەرز دەنگێکی بە. دەکا
 .ڕادەگەیەنێ دنیا هەمو بە خۆی عەداڵەتخوازیی یامی پە ڕا سەرفرازی بەرزی لوتکەی لە کە کاتەیە ئەو جا و ڕادەگەیەنێ

 بەکرێگیراوانی زمان لە هەر و دەبڕێ حەمەڕەزاشاش دەزگای و دام پەردەپۆشی و نەهێنیکاری دیواری تەنانەت کە هێزبووە بە و بڕشت بە ئەوەندە پێشەوا لێبڕاوانەی پەیامی
 و بکا پۆشپەردە پێشەوا ئازایەتی و لەخۆبوردوویی  ناتوانێ و دەجوڵێ ویژدانی ساڵحی کەیومەرسی سەروان کە نییە بەخۆڕایی. دەکا فڕکێ باڵە ئازاد دنیای بەرەو خۆیەوە

 کـورد مەزنـی پێشـەوای بـوردویی خۆ لە و ئازایەتی و ڕژیمەکەی جینایەتی لەسەر پەردە دەکا، شەهید پێشەوا تاوان بێ کە دا ڕژیم هەمان ئەرتەشیی لیباسی لە تەنانەت
 :دەڵێ ڕژیم ئەفسەرەی و ئە. هەڵدەداتەوە

 چـاوی نەیهێشـت کـردن ئێعـدام کـاتی کە بـوو ش یە ونەترسـی لەخۆبـوردوویی ئەو هەر نەدیـوە، ووڕاستمڕ و بەجەرگ ئاوا کەسی بەاڵم بووم، بەشدار دا مەحکەمە زۆر لە من
 .بڕوانم خۆم نێشتیمانەکەی لە چاوەکانم بە پڕ و سەربەرزی بە دا ژیانم لەحزەی دوایین لە حەزدەکەم فەرمووی و ببەستن
 لە تەسلیم سەری مەجبورن بێگانەش خەڵکی و دوژمنەکانی بەڵکو ناکا، ئەو جەرگی بە و دڵسۆزی بە ئیقرار خۆی گەلەکەی تەنیا کە دەردەکەوێ دا لەوە پێشەوا گەورەیی

 :دەڵێ کەوتوە پێشەوا بە چاوی و مهاباد هاتوەتە خۆی بۆ کە ئەمریکاییش ڕۆزوێڵتی ئارچی هەروەکو. دانەوێنن گەورەیە ڕوحە ئەو دەم بەر
 و نێونەتەوەیی بیرێکی بە زانایە خۆو لەسەر وڕووناکبیرێکی ئە بکا، فیدا دا پێناوی لە خۆی ئامادەیە و هەیە پتەوی ۆرز باوەرێکی بیرو محەممەد قازی کە دەردەکەوێ وا

 .کراوەوە
 ئیمکاناتەکـانی بە بنەماڵە لە یەکێک لە ڕێبەرەمەزنە ئەو. هەڵبژارد بوردوویی خۆ لە و گیانبازی ڕێگای خۆشەوە ژیانی و دەستڕۆیشتویی پەڕی لەو محەممەد پێشەواقازی

 بەڵکو مردن، بۆ نەژیا بەڕاستی بەاڵم. بەرێ بەسەر خۆی سەردەمی ژیانی خۆشترین دا مردن چاوەڕوانی لە دەیتوانی نەبوو دا ژیان لە کوڕییەکی و کەم هیچ. بو خۆی ناوچەی
 بیگومان داناو نمایش بە نێوەرۆکەی پڕ هۆنڕاوە ئەو نێوەرۆکی سەروەر وایپێشە دا تاقیکاری مەیدانی لە کەوابو. خۆی ئەبەدیی مانەوەی و گەلەکەی ژیانی بۆ بمرێ ئامادەبو

 .نەخشاندویەتی پێشەوا بوردویی لەخۆ داستانی هۆنڕاوە ئەو
 شەهیدی ڕێبوارانی وهەم و بلیمەتە ئەو گەڵ لە پەیمان و دانەوێنین بوردویە خۆ لە و ئاشتیخواز قارەمانە ئەو بۆ نەوازش سەری پێویستە دا هەرساڵێک خاکەلێوەی دەی لە

 .دەبین ڕێگایان دەری درێژە پیرۆزەکانیان ئامانجە بەدەستهێنانی تا و دەبین وەفادار ڕێبازەکەی بە کە بکەینەوە تازە
 

 نگی کۆماری کوردستان رهه زیری فه وه یادداشتەکانی میرزا مەنافی کەریمی                
  

 قازی حەسەنی: فارسییەوە لە وەرگێڕان
  

 توانــایی بەو و بــوو سـاڵ 47 تەمەنــی دا کوردسـتان حکــوومەتی سـەروبەندی لە مــحەمەد ییقـاز
 و فارسی ئینگلیسی،فەڕانسەیی،ڕووسی، زمانی گەڵ لە کوردی زمانی لە جگە هەیبوو کە زاتییەی
 لە تـایبەتی هەستیارییەکی کورد الوانی خوێندەواری و بوون فێر بۆ. هەبوو ئاشنایی ش تورکی
 مەهاباد شارستانی مەعاریفی ئیدارەی سەرۆکی درێژ ماوەی بۆ بۆیەش هەر و دەدا نیشان خۆیەوە

 دەهێشتەوەو کورتی ردێنێکی بوو، درەوشاوە و زەق چاوی بوو، ڕەشتاڵە و الواز بوو، وێ وو. بوو
 نیوەشەو دوای لە سەعات دوو یان سەعاتێک دوای شەوان زۆر. دەکرد زیاد وەجاهەتی لە ئەوەش

 و ئـارامی دا شـاری لە کە لەوەی. شـاری بەری دەورو سـەردانی دەچـمە ئەمشەو افمەن دەیفەرموو
 جـوێ هاوکارەکـانی و خەڵک لە خۆی قەت. بوو خۆشحاڵ و ڕازی بوو دا گۆڕێ لە تەواو هێمنی

 نێوی قەت بوو، وا ڕەفیقێک وەک حیزب ئەندامانی گەڵ لە تایبەتی بە و خەڵک گەڵ لە هەڵسوکەوتی. دەکرد بەشداری دا ئەوان تایبەتی جێژنی و میوانی لە و نەدەکردەوە
 هەمان لە و بوو دەربەر و لەسەرەخۆ بڵێی هەتا دەکرد، ڕەچاو سادەیی دا جلوبەرگ دەبەرکردنی لە. دەبزووتەوە لەگەڵیان جوامێرانە زۆر و زمان سەر نەدەهێنا دوژمنانی
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 .بوو" بینایی"  ناسناوی بۆیەش و دەویست خۆش خۆیان دووچاوی وەک ئەویان مەهاباد خەڵکی خەسڵەتانەوە بەو. بوو هەموان دڵسۆزی دا کاتیش

 و ئێران ڕۆژئاوای باشووری ، خۆیان پێداویستییەکانی کردنی دابین و شەڕ کەلوپەلی ەیگواستنەو مەبەستی بە هاوپەیمانەکان هێزە دا زەمانی ئەو تایبەتی هەلومەرجی لە 
 کردنـی دیـاری ، دۆخە و بار ئەو گرتنی لەبەرچاو بە بوو، کرد چۆل ناوچەیەی ئەو ئێرانیش نێوەندی حکوومەتی و بوو کرد داگیر کرماشانیان و سنە ئەستانی دوو لەوانە
 و دەکرد زیاد خۆیان تێکۆشانەکانی و حەول لە و تەبلیغی چاالکی بە دەدا پەرەیان کوردستان شارەکانی هەموو لە کوردەکان ئەوەشدا لەگەڵ وو،ب دژوار زۆر کوردستان سنووری

 کتێبخانەی سازکردنی بۆ بکۆشنتێ وەها هەر و کەن پەیدا قوتابیان بۆ کتێب و بکەن داییر خوێندنگە توانیان کورت زەمانی و کەم زۆر ماڵی توانایی سەرەڕای دا شارانە لەو
 کەلکیـان بە و کـاریگەر زۆر هەنگـاوی ڕووەوە لەو و بـوون ڕووخـا دا جیهـانی دووەمـی شـەڕی مـاوەی لە گشـتییانەی شـوێنە ئەو دروسـتکردنەوەی و پێـداهێنان دەسـت و گشتی

 نفـووزی ژێـر لە بەشـێک کە نێـونەتەوەییەوە و سیاسـی ڕووی لە تـایبەتی بە ، بەربـاس شارەکانی لە هێندێک لە دەوڵەتی هێزی هەبوونی لەبەرچاوگرتنی بە.هەڵێنایەوە
. بوو بەرتەنگ و بەسنوور الیەکەوە هەموو لە چاالکی مەیدانی زەمینەی و بوو کەم زۆر دەرەتان ، بوو دا سۆڤییەتییەکان دەستەاڵتی ژێر لە وبەشێکیش ئینگلیستان و ئەمەریکا

 لەو سرنجی جێی زۆر کاردانەوەی و ئەوێش گەیشتە حیزب تەبلیغاتی چاالکی پڕیشکی ئەوەشدا، لەگەڵ. بوون دەوڵەتییەکانەوە زەهێ دەست بە سەقز و سنە بانە، سەردەشت،
  .هەبوو دا الدێ لە چ و شار لە چ ناوچانە

  وێباڵگی ڕوانگه:   رچاوه سه
 

 ن ناكه  وی ر بۆ هیچ زۆردارێك نه كان سه كورده: د ممه محه  قازی                     
 
 وریا قادر:  رگێڕانی وه

 
 [دا رۆزوێڵت ئارچیباڵد  ڵ گه له دیدار  له د ممه محه  قازی وا پێشه] 

 
 و فریقایی ئــه  واڵتــی زۆر  ری ســه خۆیــدا  ژیــانی  ی مــاوه  لــه  كــه  مریكایــه ئه  ئیتالعــاتیی  رێكی فســه ئه رۆزوێڵــت ئارچیباڵــد 

  باتی خه و ژیان و ژیاوه ئێران و عێراق  له ك یه ماوه جیهانیدا  می دووه  ڕی شه  دوای  اڵنیسا  له.  داوه  ڕاستی نێوه  اڵتی ڕۆژهه
  شـاری و كوردسـتان  ردانی سـه هاباد، مه  له كوردستان  كۆماری  پێكهاتنی  دوای رۆزوێڵت.  ڕاكێشاوه ویان ئه  رنجی سه كوردان

  تاقه ڕاستیدا له: " ڵێ ده  وه یه باره م له  بۆخۆی.  بووه هه  وتووێژی و وتن كهچاوپێ د ممه محه  قازی  ڵ گه له و كردووه  هابادی مه
 ." بووه دا حنه سه  له حازر  مریكایی ئه  دێری چاوه

 و  وه كۆكردوونه  دیتوونی  ی واڵتانه و ئه  كانی ڕووداوه و كێشه ی باره  له  خۆی  كانی زموونه ئه و ری وه بیره رۆزوێڵت ئارچیباڵد
 دا"آموختن شوق"  ناوی ژێر له سیرجانی،  عیدیی سه خوالێخۆشبوو  ك ی عیدی، سه هبا سه كتێبه، و ئه. كتێبێك  به  وونیكرد
نـاوبراو بــۆ   كتێبـی  می چـواره  سـڵی فه.  وه باڵوكرایـه  وه ئیتالعاتـه  نیی مـه ن چاپه الیـه له  تاوی هـه  ی1371  سـاڵی  م كتێبـه ئـه  می كـه یه  چـاپی.  فارسـی  ر زمـانی هسـ  تـه ریگێڕاوه وه

  ، بـه وه كتێـب باڵوبێتـه  ی شـێوه  بـه  ی وه رلـه به" شـوق آمـوختن. " رخان كـراوه كوردستان ته  كان و كۆماری كورده  ی له سه ربایجان و مه ئازه  ی كێشه  تی تایبه ئێران و به  كانی ڕووداوه
 . وه باڵوكرایهدا "اطالعات"  ی ڕۆژنامه  ی ندین ژماره چه  له  زنجیره

  بـه  ر كردوومـه وبـه مه له  سـاڵ 13  كـه  ی كـه كتێبه  شـی كوردسـتان، هێنـدێك به  ر كۆماری سه رۆزوێڵت له  كانی بۆچوونه  ڵ گه دیمانه له  رانی ران و خوێنه بینه  ئاشنایی  ستی به مه  به
  قـازی  وتـووێژی  قـی ده  ، لـه ڵبژاردوه م هـه م باسـه بـۆ ئـه  تیترێك كـه. رچاو به  مه خه ده( وا یدبوونی پێشهه شه  ی ساڵه 59) 1385ی  لێوه خاكه  ی11  ی بۆنه دا به لێره[ 1] كوردی
 .  رگیراوه ئارچیباڵد رۆزوێڵت وه  ڵ گه د له ممه محه

  بااڵی كورتـه  پیـاوێكی د ممـه محه  قـازی. دانیشـتبوو  وره گـه  كوردسـتانی  ی وره گـه  كی یه قشـه نه نیشـت ته  له و ی كه كاره  مێزی پشت  له د، ممه محه  قازی  ی كه ژووره  چووینه كاتێك
  بـه  دوایـه و ئـه. بینرا ده موو م كه  نكی ته  ڕیشێكی یدا كه زاهیدانه  نگبزركاوه ڕه  ڕوخساره  والی ئه و مال له و  بوو دا ره به له  كاركراوی له پێشتر  ربازیی سه  كۆتێكی  كه بوو وێقار به

 .بخوا  دیكه  شتێكی ماست  له  جگه  یه هه وا م كه و گرفتاره  وه عیدده مه  توندی  خۆشیی نه ست ده  به  كه گوت  ی ئێمه
  بـه  كراوی پێشـدائاماده له  كی یـه نووسـراوه و ڵگرت هه  زێكی كاغه پارچه  ی كه مێزه ر سه له ، چییه مان كه ته ئمووریه مه  ستی به مه و كێین  ئێمه  كه  وه كرده ڕوون بۆم  كه  ی وه ئه پاش
: گوتم اڵمدا وه  له من.  ئێمه  یڕوانییه ده  كانی چێشتووه" ریاچت"  چاوه  به وبار جار دا وه خوێندنه  كاتی  له و ، بوو ئارام  نگی ده و ڕوون زۆر كان وشه.  وه خوێندینه بۆ  فارسی  زمانی

  به جیهان  ڵكی خه موو هه  كه  دابێ ڕۆژێك هیوادارین  ئێمه و بووه كانیان مافه  به كان ئینسانه موو هه  یشتنی ستڕاگه ده و ئازادی  نگری یهال  میشه هه مریكا ئه  كانی كگرتووه یه  واڵته"
 باشـتر كـان كورده  زعی وه خوازین ئاواته و مان، كه ته وڵه ده  به  وه ینه بده  كه ڕاپۆرته و وه بكۆڵینه كان كورده  زعی وه  له تا كوردستان  هاتووینه  ئێمه. ن بگه خۆیان  كانی ئامانجه

 ." وه بگۆڕنه  ڕۆیی ره سه  له  دیكه  جۆرێكی  به  ڕۆیی ره سه جۆرێك  كه  بێ نه  وه ئه ر هه كان كورده  وتی سكه ده و ببێ
  لـه مـن." ئـازادن دڵیاندایـه،  لـه  ی شـتانه و ئـه  نووسـینی و ربڕین ده  له مندان،  ی كه ته وڵه ده  كۆنترۆڵی ژێر له  كه واڵتدا  ی شانه به و له ڵك خه  واوی ته: " گوتی د ممه محه  قازی

  وی شـه احاڵێكـد  لـه. بگـرن مۆسـكۆ  ڕادیـۆی و  ورێز ته  ڕادیۆی  كه  یه هه یان وه ئه  ئیزنی نها ته ڵك خه دیموكراتدا  ربایجانی ئازه  له.  دیتوه خۆم  چاوی  به م وه ئه: "گوتم اڵمدا وه
 ."لـێبوو  گوێ ئانكارام  ڕادیۆی و ن نده له  ڕادیۆی  نگی ده( هاباد مه)  شاره و ئه  كانی قامه شه  له ڕابردوو
  سنووری  له  ئێمه  كه  وه گێڕایه بۆمان كاتێك اڵم به."  یه هه جیاوازییان  واوی ته به هاباد مه و  ورێز ته  زعی وه: " گوتی بوو، خۆش  پێ  منی  ی یه قسه و ئه دیاربوو  كه د ممه محه  قازی

 و بینم ده  وی شووره  كانی بلیغاتییه ته  پۆستێره ودا ئه  یی رمانده فه  ی بنكه  له  كه  وه له گوت پێم كاتێك ها روه هه و  تێك وو  پێی بووین، وگرفت گیر هێندێك  تووشی یدا كه ته وڵه ده
ودا  لـه و وه باڵوكـرده كمان سكااڵیه  ئێمه. ن ناكه  وی نه زۆردارێك هیچ بۆ ر سه اڵم به ن، بكه  قبووڵی پێبكا تییان یارمه سێك كه ر هه چارننا كان كورده: " گوتی ، سووڕماوه رم سه

  خێكی بایه كان یه مریكایی ئه و كان ئینگلیسییه اڵم هب. یاند ڕاگه بوون،( پۆتسدام)  وروپایی ئه  كۆنفرانسێكی  شداری به  كه ڕدا شه  له وتوو ركه سه  تی وڵه ده  سێ  به خۆمان  سكااڵی
  تی میلله وتووترین پێشكه - مریكا ئه  كانی كگرتووه یه  واڵته  كه هیواداربوون كوردان موو هه: " گوتی ئاتالنتیك  نشووری مه  به كردن ئیشاره پاش و ئه." دا نه  پێ وتۆیان ئه
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 . ”بدا  تی یارمه كانیاندا یه وتوویی دواكه ر سه به زاڵبوون  له وان ئه - جیهان

  جیاتی له كان یه مریكایی ئه اڵم به وما؟ قه ده چ  واڵته و له ، ناردبایه  ی(ممعل) مامۆستا د سه نیا ته ئێران، بۆ رباز سه زار هه  سێ  ناردنی  جیاتی له مریكا ئه ر گه ئه: " گوتی و ئه
 كانیان توركـه  بۆوێنـه ، ئێمـه  دوژمنانی  تیی یارمه ، ئێمه  تیدانی یارمه

 بــۆ وان ئـه بــۆ  نی مـه قه ته و ك چـه  نــاردنی  ی ڕێگـه له ویش ئـه و دا[ 2]
 ." ئێمه  ركوتكردنی سه

  كـاره و  دوا كان ئینگلیسـییه  خراپـی  ئاكاری  ی ارهب له  كورتی به پاشان
  سـتی به مه  بـه ڕابـردوودا  كانی یـه ده  ی مـاوه  لـه وانی ئه  كانی جۆره جۆربه

 ال مه  ی ربرده سه  به و كردین باس بۆ  كوردی  شۆڕشگێڕانی  ركوتكردنی سه
  بـه ت رهبا سـه وه یشـه دیكه  كی الیـه له. پێهێنـا  كۆتـایی  بارزانی فا مسته
ــه كان یه یی رانســه فه ــه. بوو هــه  باشــی  رێكی زه ن ــه  یانه یی رانســه فه و ئ   ك

 نـاپلیۆن  كـه بیسـتمان پاشـان. دابوو یان سووریه  كانی كورده  تیی یارمه
  پی چه  ڕی وباوه بیر  كه پرێس، فرانس  واڵنووسانی هه  له كێك یه ژاكل،
 و ئــه  دوای بــه و  كردبــوو  ابادیه مــه  ردانی ســه دا دواییانــه م لــه بوو، هــه
  نیی مـــه چاپه  لــه كوردكــان  قــازانجی  بــه  وتــاری هێنــدێك دا ره فه ســه
 . باڵوكردبۆوه دا رانسه فه
  كـــه یـــانگوت ده و بـــوون  ڕازی د ممـــه محه  قـــازی  لـــه ڵك خـــه  گشـــتی به

 و ڕوانگه  ی پوخته مدا كه ڕاپۆرته  له من.  مێنێ نه  ته وڵه ده و ئه  كه ن وه ئه  رانی نیگه نیا ته و بووه  وره گه  وتنێكی ركه سه شا، زا ڕه  قۆناغی  دوای له و ئه  ی كه ته وڵه ده  پێكهاتنی
 :گونجاند  جۆره م به لێمانبیستبوون، هاباددا مه  له مان وه مانه  ی ماوه  له  كه ندیم ناوه  ی كۆمیته  ندامانی ئه  كانی بۆچوونه

  ئموورانی مه  كردنی هاتوچۆنه و  یاندا كه واڵته  وباری كار  له  وی شووره  كردنی نه ت خاڵه ده ر سه له اڵم به پێكهێناون، بۆ  خۆیی ربه سه  ئیمكانی  كه بوون  وی رهشوو  منوونی مه وان ئه
  الی بـه یلێكیان مـه  كـه رچاو بـه  هاتـه ده نه وا و بـوون كـۆن  تی شـرافییه ئه  ینگر الیـه روا هـه تـدا ڕواڵه  لـه  سـانه كه و ئـه  ی زۆربـه. )گرت پێیانـداده یان كه شـاره ر بۆسـه  وی شووره

 موو هه  كه ن پێبده ره په  نده وه ئه یان كه ته حكومه هیوادارن یانگوت ده. رچاو به  هاته ده ناسیۆنالیستیدا  شۆڕشێكی اڵم به  شۆڕشگێڕانه  رجێكی لومه هه  له خۆیان(  بێ هه كۆمۆنیزمدا
 ... . وه گرته ده ئێرانیشیان  تی وڵه ده  كۆنترۆڵی ژێر  كانی جنووبییه  ناوچه ، ناوچانه و ئه.  خۆی  بگرێته ئێران  كانی كوردنشینه  ناوچه

  تی وڵـه ده  پیالنگێڕیـی  بـه  ی ئیشـاره وان لـه كێـك یـه م النیكـه و بوون ران نیگه زۆر كاندا جنووبییه  ناوچه  له ئێران  ربازانی سه  له زۆر  كی یه ژماره  بوونی  له  كۆمیته  ندامانی ئه
 .كرد كان كورده  هۆزه  له هێندێك  هاوكاریی  به  ندی ناوه
  ئێمه.  وه كرده باڵوده  كوردی  زمانی  به  تیراژی م كه  گۆڤاری هێندێك و " كوردستان"  ی ڕۆژانه  ی ڕۆژنامه  كه هاباد مه  ی چاپخانه  ردانی سه  چووینه دێسامبر  ی16  ڕۆژی  یانیی به رله سه

  شـی به رپرسـی به  حویلی تـه  كـه شـیعر  دیـوانی نـد چه و  گۆڤـار ند چه ها روه هه و رگرت وه  وه رچوونه ده  تای ره سه  له ر هه كوردستان  ی ڕۆژنامه كانی ژماره  له مان نوسخه هێندێك
 .زانیاریماندان

 بـووین ناچار  جۆره م به. كردووین  بانگهێشتنی  ڕۆیه نیوه  نانی بۆ د ممه محه  قازی  كه گوتین پێیان و المان  هاتنه ، یه هه مان وه ڕانه هگ  مای ته  ئێمه زانیان كان كورده  كه ر هه
 ر سـه له زۆرتـر مان كه باسـه مجار ئـه. وباس  قسه  به  وه انكردهستم ده یدا كه ره فته ده  له د ممه محه  قازی  ڵ گه له  دوباره  ئێمه  ڕۆیه نیوه نزیك. ڕۆ دوانیوه  ینه بخه مان كه وتنه ڕێكه وه
  ی بـاره لـه شـتێك موو هـه كان كگرتووه یـه  واڵتـه م كه زده حه  چونكه ، رگرتووه وه تان ئێمه  كانی باڵوكراوه  ی نوسخه  ئێوه  كه خوشحاڵم: " گوتی و ئه. بوو كان نگییه رهه فه  له سه مه

 ." وه بیشارمه  نییه ێكمشت من.  بزانێ  وه ئێمه
 كانڕا نیشـانه  لـه ك وه. زیـر وه ك نـه گـوترا ده  پـێ یـان"ئـیس ڕه"  كانیشـی تخانه زاره وه  رپرسـانی به و  بـوو ر، ڕێبـه  مانـای  بـه ،"وا پێشـه" نیا تـه د، ممه محه  قازی و، ئه  نازناوی

  وه ئـه ر سـه له. بوو ئێراندا  كانی سنووره  ی چوارچێوه  له  خودموختاری  رگرتنی وه  ی وه كرده به  ئامانجی ت ڕواڵه  به و زانی ده  ئێرانی  ئموورێكی مه  به  خۆی هێشتا و ئه وت كه رده ده
 .كردین بۆ  ی قسه ،كانن ماده  كانی پاشماوه  له كرد ده  ئیددیعای  كه كان كورده  نی سه ڕه  به ت باره سه و كترن یه  خزمی كان ئێرانییه و كان كورده  كه گرت پێیداده
* * * 

 اڵم به. بوون حكووم مه رگ مه  به دا ژانوییه  ی23  ڕۆژی  له و كران  مه موحاكه هاباد مه  له نهێنیدا و نیزامی  كی دادگایه  له قازی  دری سه و قازی  یفی سه د، ممه محه  قازی  سێ ر هه
 . وه بێته رز به ڵاڵ هه و نگ ده ویدا شووره  ڵ گه له  كانی مه ئاسته  وتووێژه  ی نگه جه  له بوو نه خۆش  پێی" وام قه"  چونكه خرا،دوا  وه تارانه ن الیه له ئێعدامیان  حوكمی  جێكردنی جێبه
 بم دڵنیا  كه بوون هه  وه سته ده به لیل ده م نده وه ئه  شی به من و  هاباد، مه  چووه ئارا زم ڕه  نراڵ دا، ژه1947  ساڵی  ی فێورییه  له تاران،  له من  ی وه ڕانه گه  له ر به كورت  كی یه ماوه
 فیرمان سـه. ین بكـه كارێك توانین ده ئایا بزانم تا فیرمان سه  ئالێنی جۆرج  وتنی چاوپێكه  چوومه من.  سپێردراوه و به  قازی  برایانی  ئێعدامی ر سه به  دێری چاوه  تی ئمووریه مه
 "كرد؟ ده هاوكارییان كاندا وییه شووره  ڵ گه له وان ئه  بێ  رچی هه ؟ كانی یه قازی  زعی وه  رانی نیگه  نده وه ئه  بۆچی: "پرسیم  لێی
 وان به ك كۆمه بۆ  كه بوون سانێك كه نیا ته كانیش وییه شووره و ن بده  نجامی ئه ڵك خه  زعی وه  باشبوونی بۆ  توانایاندایه  له  رچی هه دا وڵیانده هه وان ئه اڵم به.  ڕاسته ، باشه -

 .زانن ده  كاره و ئه  ریكی شه  به  ئێمه ك جێیه موو هه  له بكرێن، ئێعدام وان ئه ر گه ئه. نیشاندا یان القه عه
 م؟ بكه چ من ئه  وێ ته ده ، باشه -
 . تاران  بێنێته ئاشكرا و عاداڵنه  كی دادگایه بۆ كان یه قازی بدا ئارا زم ڕه  به ستوور ده ن بكه داوا شا  له  بێ ده  ئێوه  وایه پێم -
  به كان كورده  ی له سه مه وان له ك یه و ئێالت  ی له سه مه  كه ربڕیبوو ده  هیواداری دا وتنه چاوپێكه و له فیرمان سه. ڕێدابوو  خۆی  بۆالی  فیری سه  جێ ستبه ده شا فیر، سه  داوای ر سه له

 نجام ئـه ڵكـدا خه  فێركردنـی  بـواری  له زۆریشیان  تێكی خزمه اڵم به ، بووه هه هاوكارییان كاندا وییه شووره  ڵ گه له كان یه قازی  رچی گه  گوتبووی پاشان و بكرێ ر سه چاره  باشی
 . داوه
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  له ر هه من بن دڵنیا ، یه وه ئه  كه له سه مه ر گه ئه م؟ كه باران گولله وان ئه من  كه  یه هه تان وه ئه  ترسی  ئێوه: "پرسیبوو  فیری سه  له  وه بزه  به و  بڕیبوو  وی ئه  ی كه سهق دا لێره شا
 ."نییه وتۆم ئه  یاڵێكی خه  وه ته ڕه بنه

داوه  پێوه  تاالری  رگای فیرمان ده سه  ی و كاته شا ڕاست ئه  یه وانه له. دار دابوون له"  اعلیحضرت شاهنشاه"  مری ئه  كانیان به یه ، قازی[3]مارس  مانگی  ی31  یانیی به  تاریكوڕوونی
 . یاندبێ كانی ڕاگه یه قازی  ئێعدامی  ستووری ر، ده ده  و هاتۆته
* * * 

 :كان راوێزه په
 . وه دا باڵوبۆته( 1994  ی فێورییه) 1372  ندانی ی كوردستان، ڕێبه ڕۆژنامه  ی216  ژماره  پێشتر له  ته م بابه ئه[ 1]
  بـه  یه و وشـه رگێـڕ ئـه ر یـان وه نووسـه.  كانـه تییه وڵه ده  سـته ده سـت كاربه به ئێـران مه  كوردسـتانی  لـه  كـه  كارهێنابێ بـه  ی"كان مـه جه عه"  ی د وشـه ممـه محه  قـازی  چێ وا وێده[ 2]
 . بووه  حاڵی" كان توركه"
 31ك  نه  مارس ڕاسته  ی25[ 3]

 نگ گیاره/   2116013031
 

 ەدمدڵۆپێك لە زەریای ژیانی پێشەوا قازی محەم                                
 

 سوڵتانی رەسووڵ: ئامادەكردن و وەرگێڕان
 

 . نییه شیکاریی و  وه لێکدانه هیچ و کان رچاوه سه پێی  به  هقازیی ژیانی ی وه گێڕانه نیا ته  وه یخوێنیته ده ی وه ئه: هێژا ری خوێنه
 

. محەممەد دەنێن ناوی و دەبێ دایك لە منداڵێك ساباڵغ، شاری لە عەلی قازی بنەماڵەی لە زایینی ی1911 بە بەرانبەر هەتاوی ی1279 ساڵی بانەمەڕی مانگی لە رۆژ یازدە
 و خەبـات بـۆ سـەرچاوەیەك دەبێـتە یەكـدانەتەوە مێـژووی لە دواتـر كە محەممەدەی ئەو هەر

 و شۆڕشـگێڕان گەلەدا، ئەو خەبـاتی بەسـەر لەسەدەیەكیش زیاتر تێپەڕینی پاش و تێكۆشان
 كوردستانیش لە بەشێك حوكمییەكانی دامودەزگا بەڕێوەبەرانی گرنگتر لەوەش و خەباتكارەكان

 كــردەوەی و كــار نیهەڵســەنگاند بــۆ و نەڕوانــن لێــی سەرباشــقەیەك و نمــوونە وەك نــاتوانن
 ئاستی خستنەرووی بۆ و بەڕێوەبەرانەیان و نیازپاكانە هەوڵی بەژنی لە روانین و ئێستایان

 . محەمەد قازی كردەوەكانی بااڵنوێنی ئاوێنەی بەر نەچنەوە سەركەوتنەكانیان،
 شارەزای كە كوردستان دەگمەنەكانی زانا لە بووە یەكێك محەممەد، قازی باوكی عەلی قازی
 گەردوونناسـی و ئەسـتێرە زانسـتی لەسەر شتیشی زۆر و بووە خۆی سەردەمی باوەكانی ستەزان

 .زانیوە
ـــۆنەوە لە هەر قازییەكـــان، بنەمـــاڵەی ـــان بەهێـــزی پێگەیەكـــی ك  لە هەر نەك كۆمەاڵیەتیی

 كاروباری و بوون بەناوبانگ و ناسراو ورمێشدا، دەوروبەری ەكانیشار و ورمێ و تاران وەك ئێرانیشدا دیكەی ناوچەكانی لە بگرە هەبووە، دەوروبەریدا ناوچەكانی و مەهاباد
 . بردوون بۆ پەنایان جۆراوجۆرەكانیان كێشە چارەسەری بۆ و هەبووە پێیان متمانەی خەڵكیش و بووە ئەستۆ لە خەڵكیان نێوان كاروباری رێكخستنەوەی و مەسڵەت و دادوەری
 كـامڵكردنی بـۆ و دەخـوێنێ بـاوكی الی لە خوێنـدنی سـەرەتای قۆناغەكـانی. خوێنـدن بە دەكـات دەسـت باوكیـدا خزمەتـی لە سـااڵنییەوە حەوت تەمەنی لە محەممەد، قازی

 . مەهاباد شاری سەردەمی ئەو زانای و پیتۆڵ كەسانی الی دەچێتە خوێندنەكەی
 چـواردە قـازی ئەوكـات. دا1914 لە جیهـانییە یەكەمـی شەڕی ئەویش كە نێودەوڵەتییەكان گەورە رووداوە لە یەكێك لەگەڵ بووە هاوكات محەمەد قازی مێرمنداڵیی قۆناغی
 خەڵكی زۆربەی وەك قازییەكانیش بنەماڵەی. عوسمانییەكان و روس كوشتارەكانی و بڕۆ و تااڵن بەر دەكەوێتە كوردستان موكریانی بەشی كە دایە سەردەمە لەو. بووە سااڵنە

 چەنـد و بـووە مـحەمەد قـازی خـاڵی بەگـی مسـتەفا مـوڵكی كە دەكەن، بـار سـەقز الی ی"كەندی سلێمان" گوندی و" یەكشەوە" بەرەو و دەهێڵن بەجێ مەهاباد شاری ناوچەكە
 دیسـان رووسـەكان كە ناچێـت پـێ زۆری بەاڵم. خۆیـان مـاڵەكەی دەچـنەوە و شـار دەگەڕێـنەوە ئەوانـیش دادەمەزرێن، ساباڵغ لە عوسمانییەكان كە. دەمێننەوە لەوێ مانگێك
 یەكشەوە دەچنەوە ئەمجارەش قازی بنەماڵەی. بكەنەوە چۆڵ مەهاباد دەبن ناچار دیسان خەڵكەكە و دەردەپەڕێننەوە ساباڵغ لە عوسمانییەكان و دەدەنەوە ناوچەكە ریپەالما

 هەنـدێكیان و هەڵكشـێن پتـر دەبـن ناچار ،بووە تەڕاتێنیان بەوێشدا عوسمانییەكان و روس و بووە نزیك ئەوكات بۆكانی شارۆچكەی لە یەكشەوەش گوندی ئەوەی لەبەر و
 ی1915 ساڵی. خایاندووە ساڵی سێ و بووە 1915 ساڵی لە هیجرەتە ئەو. تیكاب هەوشاری ناوچەی لە سوالوكان گوندی ب نە بەشێكیشیان و پاشباڵغ و چۆملو گوندی ب نە

 بەهۆی كاتیش ئەو. بكەن پاشەكشە ورمێ و سولدوز ناوچەی بەرەو دەبن ناچار انییەكانەوەعوسم پەالماری بەهۆی و دەمێننەوە ساباڵغدا شاری لە ماوەیەك رووسەكان زایینی
 بەفرێكی كە دا1916 زستانی لە. كردووە شەڕیان رووسییەكان دژی و بوون عوسمانییەكان پشتیوانی و یارمەتیدەر جارێ هەموو ناوچەكە خەڵكی هەندێ ئایینییەوە هەستی
 قـازی. شـار سـەر هەڵـدەكوتنەوە پێشـوویان، بەزینەكـانی و شكست تۆڵەی و عوسمانییەكان دەرپەڕاندنەوەی مەبەستی بە روسەكان پۆشێ،دادە ناوچەكە ئەمان بێ و قورس

 دەكوژرێت نەقارەمانا بەربەرەكانێیەكی دوای و دەكات خەڵكەكەی و شار لە بەرگری بوو، موكریان ناوچەی بەناوبانگی و ناسراو كەسایەتییەكی كە عەلی قازی مامی فەتاحی
 هەزار حەوت لە پتر و شار ناو دێنە زۆرەوە رقێكی و قین بە روسەكان. محەمەدەوەیە قازی ماڵەكەی تەنیشت لە شادەروێش مزگەوتی حەوشەی لە گۆڕەكەی ئەوە ئێستاش و

 . دەكوژن دەوروبەری ئاواییەكانی و ساباڵغ شاری تاوانی بێ خەڵكی لە كەس
 بەمشـوور و وردبین گومان بێ خۆپێگەیاندن، داینەمۆی بكاتە هەوێنەش و مایە ئەو و تێدابێ هەوێنی و مایە تۆزێك خۆی مەرجێك بە دیارە دەژی، رووداوەكاندا لە ئەوەی
  ماڵەییەكەیبنە ژینگەی و بووە جۆرە لەو بنەماڵەیەكی كوڕی خۆی كە محەمەد قازی. دەرێ دێتە كڵ لە و دەخارێ زەمەندا كوورەی كڵی سەر لە واتەنی كورد و دەبێت
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 و ئەستۆی نەدەكەو باوكی مەرگی دوای كە بەرپرسیارەتییانەش و ئەرك ئەو هاوکات دیكەوەو الیەكی لە رووداوەكانیش و كارەسات دیتنی بۆی، بوووە مەعنەوی پاڵپشتێكی

  را، و تەگبیر خاوەن و بەمشوور و متمانە جێ دەرهاتووی لەكڵ كەسایەتییەكی وەك ـدا"كاف ژێ" یۆتۆپیاكەی سەردەمی لە دەكەن، لێ وای رایاندەپەڕێنێت، سەركەوتووانە
 پەیمانی سەردەمی لە محەمەد قازی كە تایبەتی بە. كۆمەڵەیەدا ولە ئەندام ببێتە كە بكەن بانگی پێویستییەك وەكوو بەڵكو كۆمەڵەكە، ناو بۆ ئەندامێك وەك تەنیا نەك

 ورد لە ئاگای و دیتووە هەر سمكۆشی ئاغای سمایل راپەڕینەكەی و بووە چاوكراوە الوێكی سیڤەردا
ــانی درشــتی و  حاشــاهەڵنەگریان كــاریگەریی یەك لەســەر ئەوانە. بــووە خــۆی ســەردەمی رووداوەك

 كە دا"رابوون پێشەوای"كتێبی لە هومایون خانی سەعید میرزا ەتائەو. داناوە زەینی و بیر لەسەر
 ئەو یەكەكەكانی دوا لە یەك و خێرا رووداوە: "دەڵێ كوردی، بە كردوویەتی دێڕانە ئەم نووسەری
 بەرژەوەنـدییەكانی و مـاف پێشـێلكردنی و دا1923 سـاڵی لە لـۆزان پەیمـانی بەسترانی و سااڵنە
 بە و ئەتـاتۆرك كەمـاڵ لەگەڵ سـەودایان و سـات و ئینگلیـزەوە تـیدەوڵە الیەن لە كورد میللەتی
ــنەكەی ئەویشــدا شــوێن ــران ســەعیدی شــێ  راپەڕی ــدا ی1925 ســاڵی لە توركیــا لە پی ــۆ زایینی  ب

ــتەبەركردنی  ئــازادیخوازە دیــكەی راپەڕینەكــانی و كــورد میللەتــی كراوەكــانی پێشــێل مــافە دەس
 ی1931 تـا 1927 ساڵەكانی لە پاشا نووری ئیحسان ژەنەڕال رێبەرایەتیی بە توركیا كوردەكانی
 قـازی مـحەمەدی میرزا كە بوون رووداوێك كۆمەڵە بەناوبانگە، ئاڕاڕات راپەڕینی بە كە زایینیدا

 رووداوانەشدا ئەو هەمبەر لە و بوون ئاگادار لێیان ئازادیخواز كوردێكی هەموو و( محەمەد قازی)
 شۆڕشــەكەی كە دا1931 تــا 1927 ســااڵنی لە مەدمــحە قــازی. هەبــوو خۆیــان هەڵوێســتی و قســە

ــاگری ــی بە بــوو، لەگــۆڕێ ئ ــوردە لەگەڵ هەبــوو پەیوەنــدیی نهێن  و توركیــا ئازادیخوازەكــانی ك
 مەال وەك دیـكەی نیشـتیمانپەروەری كـوردێكی چەنـد هاوكاریی و یارمەتی بە و دەكردن هاوكاریی
 لە ــەوە"خۆیبـوون" رێكخـراوی بەرانـیرێ بە پەیوەنـدیی سریالوا ئەحمەدی شێ  و فەوزی ئەحمەدی
 دەستی دەداتە دەست شا رەزا كە سااڵنەدا لەو هەر. دەكردن هاوكاریی و هەبوو عێراقدا و توركیا
 وردە كوردەكـان، ئازادیخوازانەی هزری و بیر لەناوبردنی و سەركوت بۆ ئەتاتۆرك كەمال مستەفا
 كە قازی محەمەدی میرزا. نەبووە هەر مەهاباددا لە نوێیەكەی شێوازە بە قوتابخانە كاتە ئەو تا دیارە. دادەمەزرێن قوتابخانە و ئیداری دامودەزگای ساباڵغ شاری لە وردە

 بە مـۆدێرن قوتابخـانەی دروستكردنی بۆ هەڵدەماڵێ قۆڵ و ساباڵغ پەروەردەی ئیدارەی بەرپرسی دەبێتە 1926 ساڵی خوێندنە، نەتەوەكەی رزگاریی رێگەی تاقە دەیزانی
. دادەمەزرێنن" پێرماس" ناوی بە ك انەش قوتابخانەیەكی و" سەعادەت" قوتابخانەی بەناوی نوێیەكەی بەشێوازە كوڕانە قوتابخانەی یەكەم كاتەدا لەو. ئەمڕۆیی وازیشێ
 بۆ فەیزوڵاڵبەگیی بەگی گەنجعەلی ك ی دەكەن پێ پێشنیاری بنەماڵەكەی و دەكاتەوە زەماوەند و هاوبەش ژیانی پێكهێنانی لە بیر محەمەد قازی كە دایە سەروبەندە لەو
 . بێنن

 الدانــی بەبــێ بەوال و ئەمــال بــێ كوردســتان، خەڵكــی ژیــانی هەمــوو كە ســەردەمدا لەو. دەردەكەوێــت قــازی ژیــانی و بۆچــوون و بیــر مۆدێڕنبــوونی لە دیــكە الیەكــی لێــرەدا
 واتەنـی فـارس قازی بەاڵم دەچوو، بەڕێوە دواكەوتووانەدا و كوردەوارییانە و عەشیرەتی نەریتی و كوڵتور بەرتەسكی چوارچێوەیەكی لە دابونەریتەكان، لە سەرەدەرزییەك

 كردەوە بە بیركردنەوەكەی و كردبێتەوە بیرێكی كە نییە ژیانیدا لە بڕگەیەك هیچ دەكەی، قازی ژیانی لە چاو كە. دەكاتەوە بیر دیكە شێوەیەكی بە" بافتە جودا تافتەی"
 كەسـایەتییەكی و روخسـار كە بـووە ئەوەش. كـردووە پـێ دەسـت خـۆیەوە لە گۆڕانێكی هەموو و بووە پراگماتیست ئەمڕۆییەكەی، واتا بە كەسێكی قازی. نەكردبێ جێبەجێ

 لەگەڵ قسەی و بكەوێت ك ە بە چاوی پێشدا لە دەكات داوا كاتدا ئەو دواكەوتوانەی دابونەریتی و كولتوور بەندی و كۆت نێو لە ئەوەتا. بەخشیوە قازی بە كاریزماتیكی
 كردووە، داوای قازی ئەوەی كە دەزانن باش هەیە، پێشینیان ژیانی لە ئاگایان خوێندنەوەوە رێگەی لە ئەوانەی كاتیشدا هەمان لە و بەتەمەنەكان. بیخوازێت ئەوجار بكات
 ئەو لەمەوبەر سـاڵ هەشتا دەبێ ئیتر بەاڵم بەداخەوە، ماوە هەر شێوەیەك بە حەساسییەتە ئەو كوردستان ناوچەی هەندێ لە هێشتا ئەگەرچی. بووە بڤە خۆیدا كاتی لە

 شتی دەڵێ، ك ە باوكی بكات، لەگەڵ هاوبەشیانی ژیانی باسی ئەوەی بۆ بخوازن بۆی دەیانەوێ وا بكەوێت ك ە بەو چاوی دەكات داوا محەمەد قازی كە. بووبێ چۆن نەریتە
 نـاوی بە ساباڵغ خەڵكی بەڕێزی خاتوونێكی لەگەڵ 1931 ساڵی دواتر و دێنێ واز و دەبێتەوە پاشگەز محەمەد قازی بۆیە. ێمەیەئ دابونەریتی پێ ەوانەی ئەوە و نابێ وا

 و شـار بـازاڕی و دووكـان و دەرك هەمـوو عەلـی، قـازی مەرگـی مـاتەمینیی بـۆنەی بە مەهابـاد شـاری خەڵكـی. دەمرێـت بـاوكی دواتـر سـاڵێك. دەكـات زەماوەنـد خانم مینا
 و دایـدەنێن بـاوكی جێـی لە و دەدەن مـحەمەددا قـازی شـانی بەسـەر عەلی قازی عابای شار پیاوماقووڵەكانی و زانایان عەلی، قازی مەرگی دوای. دادەخەن یدارەكانیشئ

 و ئەشق بە و ناوچەكە و شار كاروبارەكانی مووهە بەرپرسیارەتیی باری بەر دەداتە شان و دێنێ پەروەردە ئیدارەی بەرپرسیارەتیی لە واز قازی ئیتر. شەرع قازیی دەیكەنە
 . ناوچە خەڵكی گرفتەكانی و كێشە رەواندنەوەی و چارەسەركردن بۆ هەڵدەماڵێ قۆڵ پترەوە بەپرسیارەتییەكی

 ئاسـنی یـاریی مـاڵەوە لە. بـوو زشوەر لە حەز زۆری قـازی: دەڵـێ كتێبەدا لەو هومایون خانی سەعید. بوون قازی ژیانی دانەبڕوای شتی دوو خوێندنەوە، كتێب و وەرزش
 شارەزاش مەلەوانێكی. دەچوو سوور پردی هەتا راكردن بە لەوێوە و شار دەرەوەی دەچووە پیاسە بە دەیكرد، شادەروێش مزگەوتی لە كە بەیانی نوێژی دوای بەیانیان. دەكرد
 زانیاریی زۆر و دەخوێندەوە زۆر ئینگلیزییەكانی كتێبە. دەكرد مەلەی لەوێ قازی، گۆمی دەگوت پێیان كە مەهاباد چۆمەكەی لە شوێنێك دەچووە رۆژێ هەموو هاوینان و بوو
 جیهانییەكانی رووداوە هەموو لە ئاگای قازی. دەرەوە واڵتانی بە بگا چ نەبوو خۆیان گوێی پشت لە ئاگایان ئەوكات خەڵكی حاڵێكدا لە هەبوو، دەرەوە واڵتانی سەر لە

 .دەگرتن وەری گەرموگوڕییەوە بە زۆر ئەویش. دەكرد محەمەدیشیان قازی سەردانی مەهاباد، شاری دەكەوتە رێیان كات ئەو ییانەیبیان ئەو. بوو خۆی سەردەمی
 و داتب هان خەڵك و بكات بۆ بانگەشەی هەر نەبووە ئەوە. كردووە پێ دەست لەخۆیەوە گۆڕانێكیشی هەموو كرد باسمان وەك. بووە شكێن نەریت و نوێخواز كەسێكی قازی
 كـۆمەڵەی ئەو دەداتە باش زەوییەكی پارچە قازی دادەمەزرێت، مەهاباد لە" سوور خورشیدی و شێر جەمعیەتی" جار یەكەم بۆ كە 1928 ساڵی وێنە بۆ. بدات مەاڵس خۆی
 . كرد دەوروبەرەكەی و مەهاباد خەڵكی خزمەتی نەخۆشخانەیە ئەو سااڵن چل ماوەی بۆ و نەخۆشخانە بە كرا جێیەكەی دواتر كە خورشیدە و شێر

 و دەكـڕی كـاتی ئەو رۆژنامەكـانی و گۆڤـار زۆربەی ئێـران، و جیهـان گۆڕانكارییەكـانی و رووداو و هەواڵ لە و رۆژ مەسـەلەكانی و بـاس لە ئاگـاداربوونی بۆ محەمەد قازی
  لە سەجادی عەالئەدینی مامۆستا كە گەالوێژ كوردیی گۆڤاری و دەکرد ریدە كەسرەوی ئەحمەدی كە" پەیمان" گۆڤاری و" ئیتالعات" و" سرخ شفق" رۆژنامەی. دەیخوێندنەوە
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 .دەكرد دەری بەغدا
 و رادا مەهابـادی خەڵكـی حاڵی و ماڵ كە دا1936 ساڵی رەشەكەی الفاوە لە وێنە بۆ. بەریدەورو و مەهاباد خەڵكی خزمەتی بۆ كردبوو تەرخان خۆی ژیانی هەموو قازی

 .دا نەجات مەرگ و خنكان لە زۆری خەڵكێكی و خەڵكەوە هانای بە چوو ئەسپ، سواری بە قازی كرد، دەربەدەر و ماڵوێران زۆری خەڵكێكی
 
 قازی و( كاف ژێ)

 
 كـۆمەڵەی ئەنـدامەكانی الی بە كـۆمەڵە، نێـو بۆ قازی نەهاتنی دەڵێن وەك. كۆمەڵەیە ئەو ئەندامی نەبووەتە قازی هێشتا كاف، ژێ كۆمەڵەی دامەزرانی دوای ساڵێكیش
 بـۆ جێیـان خۆیـان الی دەڵـێن ئەمـڕۆ وەك و هێشـتبووەوە بەتـاڵی بە هەر كۆمەڵەیـان یەكەمی ئەندامی جێی ژێكافیش ئەندامەكانی خۆی. وابووە بۆشاییەك وەك ژێكافەوە

 و دێت خۆی رۆژی ئاخرییەكەی. پێدەكەن دەست دووەوە ژمارە ئەندامی لە كۆمەڵە ئەندامەكانی ژمارەی و هێشتبۆوە قازی بۆ هەر یەكەمیان ئەندامی شوێنی. كردبوو ێرڤرێز
 و ناوچەكوردنشـینەكان دەرەوەی تەنانەت و انموكری دیكەی ناوچەكانی لە كۆمەڵەیە ئەو كرد وای ژێكاف ئەندامی بە قازی بوونی دەڵێن، و ژێكاف ئەندامی دەبێتە قازی

 .بێ بەهێز ئێرانیشدا سنوورەكانی دەرەوەی
 و خـۆی ترۆپكـی گەیانـدە نەتەوەییەكـانی چـاالكییە ئیعتبـاری و پـێگە و نـرخ بینایی خوازراوی ناوی بە كاف، ژێ كۆمەڵەی ئەندامەتیی كردنی قەبووڵ بە محەمەد قازی

 بۆ مەهاباد دەهاتنە عێراقەوە و سوریا و توركیا واڵتانی لە ئازادیخوازەكان كوردە بۆیەش هەر. كوردستان سیاسییەكانی چاالكییە و زیئازادیخوا ناوەندی كردە مەهابادی
 .بكەوێ ژێكاف كۆمەڵەی رێبەرانی بە چاویان ئەونەی

 
 باكۆ بۆ سەفەر

 
 .كرد باكۆیان سەردانی حەوتوو دوو ماوەی بۆ محەمەد قازی لەگەڵ ە،ناوچ كوردەكانی عەشیرەتە سەرۆك و دەمڕاست لە كەس سی بە نزیك سەفەرەدا لەو

 لە كوردەكان نەهێڵن و كوردن میللەتی دۆستی ئەوان كە بنوێنن وا دەیانویست بەوجۆرە و راكێشن خۆیان الی بۆ كوردەكان متمانەی و سەرنج بوو ئەوە سۆڤییەتییەكان ئامانی
 لەگەڵ تێكهەڵ وونیــان و پێكــدادان و كێشــە هەنــدێك ورمــێ دەوروبەری كوردەكــانی عەشـیرەتە بەتــایبەتی و كوردەكــان شــەوەدیكە الیەكــی لە. ببــنەوە نزیــك ئینگلیزەكـان
 . بپارێزێت هاوزمانەكانی ماڵی و گیان نزیككردنەوەیان لێك بە و بكاتەوە ئاشتیان پێكەوە دەیەویست باقرۆڤ بۆیە هەبوو، دەڤەرە ئەو ئازەرییەكانی

 و سـەرنج دەكرێـت، بۆشـی ئەوەنـدەی و بگەیەنێـت تـێ كـورد میللەتی بۆچوونەكانی و ویست لە سۆڤیەتییەكان دەیەویست ئەو. هەبوو دیكەی مەبەستێكی و نیاز قازی بەاڵم
 . بژیێت یسەربەست و ئازادی بە و بكات دیاری خۆی چارەنووسی دەیەوێ كورد میللەتی كە بڵێ پێیان و رابكێشێت كورد میللەتی الی بۆ ئەوان پشتیوانیی

 و مەنگوڕ نێوان دوژمنایەتییەكانی و كێشە نەهێشتنی و مەسڵەت بۆ محەمەد قازی. راوەستا رووداوەكاندا هەمبەر لە زیاترەوە متمانەبەخۆییەكی بە گەڕایەوە، باكۆش لە كە
 و كێشــە كەمكــردنەوەی. هەڵگــرن ئـاژاوە و شــەڕ و كێشــە لە دەسـت گــوتن پێــی و كــردنەوە ئاشـتی و كــرد الی دوو هەر عەشــیرەتێكی سـەرۆك چەنــد ســەردامی مامەشـەكان،

 . گەورە رێبەرێكی ببێتە هەیە ئەوەی توانایی محەمەد قازی كە سەلماندی تێكهەڵ وونەكان،
 

 كوردستان دیموكراتی حیزبی دامەزراندنی
 

 لەو. كرابـوون بانگهێشـت قـازییش سـەیفی خـانی حوسـێن حەمە و قـازی تەورێـز، گوڵسـتانی بـاغی لە سـۆڤیەتیدا، و ئازەربایجـان روونـاكبیریی ناوەنـدی لە 1945 ساڵی
ــاس دانیشــتنەدا ــاری لە ب ــران كاروب ــان و ئێ ــدیی ئازەربایج ــتان وپەیوەن ــاتە ئازەربایجــان و كوردس ــۆڕێ ه ــانی بەرپرســتە. گ ــز لە ســۆڤیەتییش پایەبەرزەك ــوون تەورێ . ب

 زۆر محەمەد، قازی پێشەوا بەاڵم. بكرێت بۆ حیسابی ئەوێ بەشێكی وەك و ئازەربایجانەوە باڵی بن ب ێتە بێت شێوەیەك هەر بە كوردستان دەیانەویست ئازەربایجانییەكان
 باسـی تەسـەلی و تێـر بە قازی بەاڵم دەگرێت، پشتی سۆڤیەتیش كونسوڵەكەی و گۆڕێ دێنێتە باسەكە پیشەوەری، جافری میر. رادەوەستێت داوایەیان ئەو دژی توندی بە

 و دەكـاتەوە رەت بیـرۆكەیە ئەو دواجـار و داوە رێگەیەدا لەو شەهیدی هەزاران كە دەكات ئازادیدا پێناوی لە ساڵەیان چەندین خەباتی و كورد یمیللەت داواكانی و ویست
 .نابێتەوە شین لێ شتێكی هیچ دانیشتنە ئەو. ناكات قەبووڵی

 حیزبـی بـیكەنە و بگـۆڕن كـۆمەڵە نـاوی ئەوەی بـۆ تەگبیـر و راوێـژ دەكەوێـتە ۆمەڵەكـ ئەنـدامەكانی لەگەڵ بـاكۆ، بـۆ سـەفەریدا دووەم لە مـحەمەد قـازی گەڕانەوەی پاش
 لە حیـزب نـوێنەرانی كـۆنگرەی یەكەم دواتـر حەوتـووەك و دەگـۆڕدرێ نـاوەكەی دواجار بەاڵم كۆمەڵە ئەندامەكانی لە بەشێك بەرهەڵستیی سەرەڕای. كوردستان دیموكراتی
 دەنگـی و حیـزب رێـبەری دەكـرێتە مـحەمەد قـازی حیـزب، مەركەزیـی كـادری و عەشیرەتەكان سەرۆك و بەشدارەكان نوێنەرە ەنگید بە كۆنگرەیەدا لەو. دەگیردرێت مەهاباد
 . هەڵدەبژێردرێت كورد میللەتی پێشەوای وەك پێدەدرێ

 
 :كوردستان كۆماری دامەزرانی

 
 بە مەهابــاد لە بـوو كوردسـتان كۆمــاری دامەزرانـی راگەیانـدنی رۆژی واتە 1945 ســاڵی رێبەنـدانی دووی رۆژی كـورد نەتەوەی مێــژووی روودای وێنەتـرین بـێ و گەورەتـرین

 .محەمەد قازی پێشەوایەتیی
. كـرد پێشـكەش تـایبەتی وتـارێكی عەشیرەتەكاندا، سەرۆك و ناوچە و مەهاباد خەڵكی خزووری لە محەمەد قازی رۆژەدا لەو: دەڵێ كتێبەكەیدا لە هومایون سەعیدخانی

 و خــاك و بــووە مــیللەتەكەی مێــژووی شــارەزای چەنــدە مــرۆڤە ئەو دەردەكەوێ بــۆت وتــارە، ئەو خوێنــدنەوەی بە و هێنــاوەتەوە كتێــبەدا لەو پێشــەوای ەیوتــارەك دەقــی)
 رۆژەیە ئەو هەر ئەمڕۆ.. :".دەڵێ وتارەكەیدا بەشێكی لە وێنە بۆ.( كردووە قسەی قووڵیشەوە باوەڕێكی بە و حەكیمانە چەندە و ویستووە خۆش چەندە خۆی نیشتیمانەكەی

 كوڕانە قوتابخانەیەكی چەند ماوەیەدا لەو. گرتووە بەدەستەوە خۆمان چارەنووسی میللەتەكەمان، و خودا ویستی بە ئێستا. ... بوون ئاواتییەوە بە باپیرەكانمان و باب كە
 نییە، خۆیان زگماكیی زمانی كە بن زمانێك خەریكی سااڵن چەندین ئەوەی لەبری و دەخوێنن دەرس گەورەكان و كچ و كوڕ. كردووەتەوە شەوانەشمان قوتابخانەی و ك انە و
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 . ....دەبن خۆیان زگماكییەكەی شیرینە زمانە فێری مانگان شەش پێنج بە ئێستا 

 هتا بووین بەردەوام خۆمان خەباتی و تێكۆشان لەسەر و راگرتووە خۆمان لەناوبردندا و تواندنەوە شااڵوەكانی هەمبەر لە پتەوەوە ئیمانێكی بە هیواو لە پڕ دڵێكی بە... 
. كـورد میللەتـی ئازادیی و سەربەخۆیی بە گەیشتووین

 بە كە پێشن لە كۆسپمان و هەڕەشە زۆر هێشتا دیارە
 كە ئەمڕۆ. دەبین زاڵ بەسەریاندا بێوچانمان خەباتی

 ناوچەكـــانی و توێژەكـــان و چـــین هەمـــوو نـــوێنەرانی
 هاتوون درشتەوە و ورد و وەرزێر و ئاغا بە كوردستان

 بانـگ زمـان یەك و دڵ یەك و بـوونەتەوە كـۆ لێـرە و
 بەســــەرو و" ئـــازادی و دیموكراســــی:"دەڵـــێن و دێڵـــن

ــانی  دەچیــنە انئــاوەد و ئــازاد كــۆمەڵگەیەكی پێكهێن
 ."(پێشەوە
 رێوڕەســـــــــــمێكی لە 1945 ســــــــــەرماوەزی ی26 رۆژی

 دەستی بە كوردستان پێشەوای محەمەد قازی تابەتیدا
 هەئیەتــی بینــای ســەربانی لە كوردســتان ئــااڵی خــۆی

 و هەڵـــدەدات كوردســـتان، نیشـــتیمانیی بەڕێـــوەبەریی
 . دەشەكێتەوە
ــــــــازی ــــــــێك وەك مــــــــحەمەد ق  خــــــــڕۆكەی كە كەس

 گەڕابـێ دەمارەكانیدا و خوێن نێو بە دیموكڕاتیكبوون
 لەو وێنە بۆ. كردوون جێبەجێ بەكردەوە شتانەی ئەو هەموو گرتبێ، ئینسان مافەكانی رەچاوكردنی و دیموكراسی و ئازادیخوازی بە فرچكی دایكیدا شیری لەگەڵ بڵێی وەك و

 و پێــدەكات دەســت خــۆیەوە بنەمــاڵەكەی لە گــۆڕانەكە دیســان ئەو نەدەكــران، ەچـاور ژنــان مافەكــانی پێویســت گــوێرەی بە ئەمریكــاش و ئەورووپــا لە هێشــتا كە سـەردەمدا
 دەبێتە خێزانیشی میناخانمی و" یایان یەكیەتیی" ناوی بە دادەمەزرێنێ ژنان رێكخراوێكی ئەو بوون، نەخوێندەوار ژنەكانی ی%111 و پیاوەكانی ی%95 كە لەوكوردستانەدا

 . رێكخراوە ئەو بەرپرسی
 و دەگرێـت چـاو لەبەر ئازادییەكانیـان و مـاف هەمـوو بەڵكـو ناكـات، لەبیـر نەك ئایینییەكـانیش و نەتەوەیی كەمینە مافی دیموكراتەكەیدا حكوومەتە رچێوەیچوا لە قازی

 كوردە لەگەڵ یەكسانیشیان مافی و نێتدادەمەزرێ بۆ مامۆستایان و دەكاتەوە مەهاباد، شاری نێو جوولەكەكانی بۆ تایبەتی بە ئایینییەكان و نەتەوە كەمینە بۆ قوتابخانە
 . دەگیردرێت لەبەرچاو بۆ موسوڵمانەكاندا

 ئەو پاراسـتنی پێنـاوی لە بـوو دیپلۆماتیكـدا هەوڵی لە بەردەوام بوو، كۆمارەكە رێبەری و پێشەوا خۆی كە كوردستاندا كۆماری حوكمڕانییەكەی مانگ یازدە ماوەی لە قازی
 شەو بە كورد میللەتی مافەكانی كردنی دەستەبەر بۆ من دەزانن باش خۆتان:"گوت مەهابادی خەڵكی بە تارانیدا سەفەرەكەی باسی لە 1946/ 4/5/1325 رۆژی. دەستكەوتانەدا

 هەمووانی بۆ و گرنهەڵنا فیداكاری و خەبات لە دەست ژیانم چركەساتەكانی دوا هەتا و دەزانم شانازی مایەی بە تێكۆشانەش و هەوڵ ئەو و دانانیشم و دەدەم هەوڵ رۆژ و
 .... بژیێت ئازادی بە ئەوەی شیاوی كورد میللەتی كە دەسەلمێنم

 دیمـوكراتی حیزبـی و دیمـوكرات بـووینەتە ئەوە ئـێمەش گـوتی، وتووێژانەماندا لەو و باشە كورد بەرامبەر بۆچوونی ئەو. كرد قسە زۆرم قەواموسەڵتەنەدا لەگەڵ ئەمن... 
 بڕیاری بێ بە ئەمن: گوتم وەاڵمیدا لە. ئێران دیموكراتی حیزبی بكەنە ناوەكەی و بگۆڕن كوردستان دیموكراتی حیزبی ناوی ئێوەش باشە پێ وامان و دامەزراندووە ئێرانمان
 ئەوان چارەنووسـی نێنـاتوا مـیللەتەكەی رای و پـرس و راوێژ بەبێ كەس هیچ كە ئەوەیە دیموكراسی واتای چونكە نایدەم، و بدەم بڕیارێك هیچ ناتوانم ناوەندی كومیتەی
 ...."بدات لەسەر بڕیاری و بكات دیاری
 گەڕانەوەی و سۆڤیەتی هێزەكانی پاشەكشەی پاش ئەوەیكە هەتا. میللەتەكەیدا پێناوی لە فیداكاری و خەبات بۆ بووە تەرخان هەمووی محەمەد قازی شانازیی لە پڕ ژیانی
 تەمەنــی رۆژەكـانی دوا سـۆڤیەتی، بەرەو رێبەرەكانیــان دەرپەڕینـی و ئازەربایجـان فیــرقەی باڵوكردنـی یەك ەرلەب و تێكشـكاندن و كوردســتان بەرەو تـاران ئەرتەشـی هێـزی

 پشتیوانیی لە واز هەلپەرستەكان عەشیرەتە لە بەشێك كە بەردەوامن، بارەكانیان و كار سەر لە هەر كوردستان كۆماری و كورد سەركردایەتیی هێشتا. بوونەوە نزیك كۆماریش
 داوای و قازی ماڵی دێنە كۆمار بەرپرسانی لە كۆمەڵێك مەهاباد، بگەنە شا هێزەكانی لەوەی بەر رۆژێك چەند. دەگرن شاوە هێزەكانی بە پەیوەندیی بنەوە لە و دێنن كۆمار
 و پەیمان ئەمن بەاڵم. بیبەن خۆتان لەگەڵ پێویستە نچیتا و بڕۆن دەڕۆن كوێ بۆ ئازادن ئێوە:"دەڵێ وەاڵمیاندا لە پێشەوا بەاڵم سۆڤیەتی واڵتی بەر بەرێتە پەنا دەكەن لێ
 دەزانم ئەمن. بكەم رزگار خۆم و بسپێرم خودای ئەمانی بە خەڵكەكەم ناتوانم ئەمن. ناهێڵم جێیان بەتەنیا مەرجێكدا و هەل هیچ لە داوە كوردستان خەڵكی بە بەڵێنم و ئاد

 ئەزیەت خەڵـك ئیتـر و هەڵـدەڕێژێت منیدا بەسەر هەیەتی قینی و رق چیی گەڕانەوەیدا لە سوپاكەی و ەوڵەتد. دەشمكوژێت و دەكات زیندانیشم و دەگرێ من شا دەوڵەتی
 ."دەكاتەوە خەڵكە لەو من تۆڵەی رانەگات، من بە دەستیان بەاڵم ناكات،
 بە. دەگـمەنە شـتێكی دەگێـڕنەوە، لێـی پێشـەوادا اییكردنەكەیدادگـ رەوتـی لە ئازایەتییەی و قارەمانەتی ئەو بەاڵم. دەكرێن دەستبەسەر قازییەكان و دێنێت هەرەس كۆمار

 تەنـانەت ئەوەی هـۆی بـووەتە پێشـەوا، پـتەوی ئیمـانی و بـاوەڕبەخۆبوون و گەورەیـی. روانیـوە لێیـان و كـردووە سـەیریان دوژمن وەك كە كەسانەوە ئەو زمانی لە تایبەتی
 . بكات لێ حاشای نەتوانێ دوژمنەكەشی

 نەیـانتوانی ئەوان خۆ بەاڵم دران، سێدارە لە مەهاباد شاری چوارچرای مەیدانی لە 1326 ساڵی خاكەلێوەی ی11 رۆژی بەیانیی لە سەر هاوڕێكانی و محەمەد قازی پێشەوا
 ....قەفەزەوە بخەنە پڕشنگە ئەو و بدەن سێدارە لە قازییەكان بیری و هزر
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 د مه وا قازی محه بۆ پێشه

 
 بەستەڵەكدا كڕێوەو و تۆف نێو لە

 بووی چیا سەر خۆری تیرێژی ئەتۆ
 بووی گوڵێ تۆ فەرمووی قاسملوو وەكوو

 رووابووی بیاباندا جەرگەی نێو لە
**** 

 زار سەر دێتە كورد پێشەوای ناوی كە
 دەغەزرێ دڵڕەش ژمنیدو ناخا لە

 پێشەوایە ئەو ورەی هیمی لەسەر
 دادەمەزرێ كوردان كۆماری یەكەم
*** 
 گەیشتن تا و تۆین رێبازی لەسەر

 ئەخوێنین خۆر سروودی ئازادی، بە
 بێین ئەگەر زانستیش تیشكی بەسواری
 ناشكێنین تۆ پێی تۆزی بەراستی
*** 
 كۆڵەوران و كۆڵ هۆنراوە وشەی

 بەرزی؟ هێندە چیی ئەتۆ تاریفت، لە
 مەزارت كێلی زیارتی بۆ هەتاو

 عەرزی ناردوونە خۆی تیشكی لەشكر بە
 

 سوڵتانی رەسووڵ
 
 

 . پێشەوا بەڵێنی خۆی بردە سەر و ژیانی لە پێناو ئامانجی رەوای دانا                   
 
 الح گادانی  سه
 
وپێـنج   سـت یـادی شه  لـه  م وتـاره ئـه  که  ، شایانی باسه یه الح گادانی هرێز کاک س نووسینی به  له  ستتان دایه ر ده به ی له م وتاره ئه

  شـاری ئـورێبرۆ لـه  ڵکێکی زۆر لـه شـداری خـه به  سمینارێک دا بـه  هیدانی کوردستان له ڕۆژی شه  لێوه ی خاکه ٠١هیدانی  ی شه ساڵه
د  ممه وا قازی محه رۆک کۆماری کوردستان پێشه ژیانی سه  اور لهئ  وه ندێکه هه ند ڕه چه  له  م وتاره ، ئه ش کراوه والتی سوئێد پێشکه

 . وه داته ده
 الح گادانی سه
کۆماری کوردستان و هاوڕێیانی سەیف قازی و سەدری قـازی لە الیەن رژیمـی  مەحمەد سەرۆک  پێشەوا قازی ٠٤٩١ی خاکەلێوەی ٠١

هەرلەم ساڵەدا لە پەیووندی لەگەڵ . ەتی و کوردبوون بنەبڕ بکەنپاشایەتی ئێرانەوە لە سێدارەدران، بەم هیوایە کە بیری کوردای
ان و هەروەهـا شـارەکانی کۆماری کوردستاندا هەمدیسان نەتەوەکەمـان شـایدی لە سـێدارەدانی ژمـارەیەکی بەرچـاو لە ئەفسـەرانی کۆمـار لە شـارەکانی مەهاباد،سـەقز و بۆکـ

 .باشووری کوردستان بوو
 ."ناچێ هەزاران رۆڵەی کورد دەبنە قازی و رێبازی دەگرن و درێژەی پێدەدەن قازی مەحمەد دەکوژن، بەاڵم زۆر پێ:" فەرمووی پێشەوا قازی بەر لەسێدارەدانی

زی قازی وچان خەباتی کرد و لەم پێناوەش دا هەزاران رۆڵەی کورد گیانی خویان فیدای رێبا هەرواش بوو کورد درێژەی بەخەباتی رەوای خۆیدا و بۆ رزگاری نەتەوەکەی بێ
 .  واتە سەربەخۆیی کوردستان کردووە

دا، یادی تێکرای خەباتکارانی شەهیدمان لە هەرچوارپارچەی کوردستان بەخێر بێت و  لەم رۆژەدا کە یادکردەنەوەی شەهیدانی سەربەرزی نەتەوکەمانە لە پێناو سەربەخۆیی
ئەمەگیان بەسەرمانەوە هەیە، . ەرفەراز و شانازن کە نەتەوەی پێزانی کورد ئەمگناسی ئازیزەکانیانەدڵنیام بنەماڵەی شەهیدانی سەربەرزی کوردستان س. رێگایان پڕ رێبوار

 .لە بیر ناکرێن و هەمووکات بزوێن ،رێنیشاندەر و هاندەری خەباتن
ەها ئەم ئەزموونانەی بۆ ئێمەی کورد ماوەنتەوە کە لە ی خاکەلێوە رۆژی شەهیدان دەکەمە بیانوو بۆ باسێک لە سەرکەسایەتی و باوەری پێشەوا قازی و هەرو٠١لێرەدا یادی 

 .درێژەی خەبات دا رەچاویان بکەین
دامەزرانـی کۆمـاری . دا بـووە و دەبـێ لە مێژووی هەر نەتەوەیەک دا کۆمەڵێک رووداو یـان کارەسـات هەن کە بە بـاری جۆراوجـۆردا کارتێکەریـان لە سـەر رەوت و چارەنووسـی

 .دا یەک لەم رووداوە مێژووییانەیە کە رەنگدانەوەی تایبەتی لە سەر درێژەی خەباتی رزگایخوازانەی نەتەوەی کورد،  هەبووە و هەیە ٠٤٩١ساڵیی رێبەندانی ٢کوردستان لە 
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 .کوردستان و فیداکاری سەرۆک کۆمار و هاوڕێیانی بۆ هەر تاکێکی کورد بوونەتە بەڵگەیەکی مێژویی جێگەی شانازیجێگە وپێگەی کۆماری 

کۆماری کوردستان و هاوڕێیـانی رۆژانێـک نـین کە تەنیـا پەیوەنـدییان بە نـاوچەیەک،  ی خاکەلێوە رۆژی لە سێدارەدانی سەرۆک٠١ی رێبەندان ساڵرۆژی دامەزرانی کۆمار و ٢
 . پێشەوا سەرۆک کۆماری کوردستان بوو و ئامانجی کۆماریش گشت کوردستان. ەندێک لە کوردستان یان خود تەنیا رێکخراوێکی سیاسی کوردستانییەوە هەبێتمەڵب

نی چڕوپـڕ لە نێـوان روونـاکبیرانی دەزانین هەر لە چەند ساڵی بەر لە راگەیاندنی کۆمارەوە هاوکاری وسـەردا. بیری دامەزرانی کۆمار دەسکەوتێکی کاتی و ناوچەیی نەبوو
هاوکاری نێوان رێکخراوەکانی خۆیبوون، هیوا و ژێکاف، هامووشۆ و چاوپێکەوتنی نوێنەرانی بەشەکانی کوردستان و . دابراوەکانی کوردستاندا لە ئارادابووە کوردی بەشە لێک

ێکرای بەشەکانی کوردستان و لێدوان لە سەر نەخشەی کوردسـتانی یەکگرتـوو لە دااڵنـپەر و سەردانیان لە ژێکاف لە رۆژهەاڵتی کوردستان، دانیشتنی هاوبەشی نوێنەرانی ت
ەلەکەی دابووە و هاوخەباتی پاشان هەڵواسینی هەر ئەو نەخشەیە لە ژووری کاری پێشەوا دا ، ئەوە دەسەڵمێنی کە کورد تێکرا و هاودەنگ لە بیری رزگاری و سەربەخۆیی گ

تر، راستە کۆمـاری کوردسـتان بە پێیـێ هەڵـومەرجی سـەردەم لە مەهابـاد دامەزرا بەاڵم هەڵەیە ئەگەر بە رووداوێکـی نـاوچەیی  ە، بە واتایەکیچرو پڕیان لە نێوان دابووو
 . بکەین  ، ناڕەوا، و بیرتەسکانە بە کۆماری مەهاباد ناودێری ئەژمار بکرێ و ئێمەی کورد بۆ خۆشمان بەهەڵه

کی کرماشان، دیاربەکر یان قامیشلی چارەنووس و داهاتووی سیاسی خۆی گرێدراو بە بوونی  حکوومەتی هەرێمـی کوردسـتانەوە دەبینـێ و چۆن ئەمڕۆکە دانیشتووییە هەروەک
 .شانازە و لە خۆی بە نامۆ نازانێ

خەڵکی کورد لە هەر چوارپارچەی داگیرکراوی کوردستان و هەر کوێیەکی ئەم جیهانە دا بژی 
    کۆماری کوردستان و ڕێبەرانی ئەم کۆمارە. خاوەنی ئەم دەسکەوتانەیە

 .هەیە دا گەلەکەمان نەتەوەیی پێناسەی لەگەڵ لێکدانەبڕوایان قوولی پەیوەندییەکی
  !بەڕێزان
ــاکبیر نیشــتمانپەروەر مروڤێکــی پێشــەوا ــوو دێمــۆکرات و روون ــارودۆخی باشــی بە زۆر کە ب  ب
 وردبینــانە شــارەزاییەوە، و یلێوەشــاوەی بە و دەناســی خــۆی ســەردەمی دیپلۆماســی و سیاســی
 و خەبـــات  مــودێرنی و دیمۆکراتیـــک رەوتێکــی بنــاخەدانەری بە بـــوو و لێــوەرگرت کەڵکــی

 گواسـتەوە تـاکەوە دەستی لە جوواڵنەوەی بەرێوەبەری هەروەها. کوردستاندا لە دەوڵەتداری
 .کۆمەڵ بە رێبەری بۆ
ــایی ژێــر لە ــدنەوەیە وردبینــی ئەم رووناک ــدنی لە بەر کە دایە وخوێن ــار راگەیان  ٢٢ لە کۆم

 قازی بە چاویان مەهاباد لە ئەمریکی یەکی و بەریتانی ئەفسەریکی کاتێک ٠٤٩٠ سیپتەمبری
 بەو و بـاس بەر دێنێـتە یەکگرتوو کوردستانێکی لەمەر گەاڵڵەیەک قازی دەکەوێت، مەحمەد

ـــانی ئەرتەشـــی ســـەرکردایەتی چـــاوپێکەوتنی داوای مەبەســـتە ـــاوچەدا لە بەریت ـــا ن . تدەک
 قازی لەتەوریز، بەریتانی کونسولگەری راپۆرتی پێی بە ٠٤٩٢ ئوکتبری ی ٢٢ لە هەروەها،
 بدەن کورد دۆزی یارمەتی کە کردووە ئەمریکا و بریتانیا واڵتانی لە یارمەتی داوای مەحمەد

 .بکات دابین خۆی لەمێژینەکانی سیاسییە ویستە بتوانێ کورد وەکو تا
 رۆژئاوایی هێزەکانی هاریکاری و یارمەتی لە کە هەرچەند دا چەشنە لەم دۆخێکی و بار لە
 مەحـمەد قـازی سیاسی بوێری وردبینی  باکۆدا بۆ دووهەمی سەفەری لە بەاڵم بووە، هیوا بێ
 ببێـتە نەیـدەتوانی و دەلکـا انەوەئازەربایجـ بە پیشـەوەرییەوە و بـاقرۆف بەپیالنـی کوردستان رۆژهەاڵتی نەبوایە، مەحمەد قازی خۆراگری ئەگەر کە گرنگە رادەیە ئەو تا

 نــاو لە پــێگەی و خــۆی قــوولی بــاوەری لە وەرگــرتن بەکەڵــک کە بــوو قــازیش پێشــەوا هەر. پێوەدەکــات شــانازی کــورد ئێســتا کە گەلەکەمــان نەتەوەیــی ویســتی نــوێنگەی
 .بوەستن داوایە ئەم دژی کە هاندا دێمۆکراتی حیزبی سەرانی هاوڕێیانیدا،

 نوێنەرانی لە یەک برایموف کاتێک. تەورێز لە سۆویەتی کاربەدستانی بەرلۆمەی کەوتنە بەتوندی راگەیاندرا کوردستان کۆماری باکۆ سەفەری لە ەوەیانگەڕان دوای کاتێکیش
  :دەڵێن دەدەنەوە واڵم شێ  بابا حاجی و قازی سەیف. راگەیاندووە کوردستانتان کۆماری کێ ئیزنی سەر لە دەپرسێ تەورێز لە سۆویەت

 کە راگەیاندووە کۆمارمان کورد خەڵکی ویستی سەر لە و  ئێوە دروشمەی بەم باوەڕکردن بە ئێمەش و پڕکردوە دونیای ئازادیخوازیتان هاواری و پێشکەوتووترن ئێمە لە  یوەئ
 پاشـکۆی ببیـنە کە نـیە مانـایە بەو هەیە ارمەتیبەیـ پێویسـتیمان کـورد وەک ئـێمە ئەگەر وەسـتاباین؟ خۆمـان گەلـی ویسـتی دژی ئایـا. پرسـیار ژێـر کەوتووینە ئێستا چی

 .نەبین بووین، وەک  هەر کە هەیە مانای چ بین پاشکۆ هەر ئەگەر. دیکە دەسەاڵتێکی
 کاروباری لە ەبەشدارکردنیان و بارزانی لە کردنە پێشوازی کوردستانە، کۆماری و پێشەوا نەتەوەیی یەکگرتوویی و یەکیەتی بیری بوونی زاڵ کەنیشانەی دیکە بەڵگەیەکی

 لە بارزانییەکان نەهێڵن کە بوو ئەوەیان حەوڵی و بوون بارزانی بە دژ کە بوو سۆوییەتیەکان چاوەڕوانی و داوا پێ ەوانەی بە پێشەاو هەڵوێستەی و هەنگاو ئەم. کۆماردا
 هێـز بێ ئازەربایجانـدا جمهـوری بەرامـبەر لە کوردسـتان وابـوو حەزیان ونکەچ قەلەم دەدایە بەریتانیا ناردراوی بە یان بارزانی مەبەستە، بەو. بن چاالک کۆماردا کاروباری
 .رابگرن

 بدرێتێ خۆی بایخی کوردستان پێشمەرگەی هێزی رێکخستنی و دامەزران لە هاتبوون، کۆمارەوە هانای بە کە کورد ئەفسەرانی و بارزانی رۆلی گرنگی خۆیەتی جێگەی دا لێرە 
 .کارەوە خستە دا، پاراستنی و کۆمار بە خزمەت لە ۆیانخ تواناکانی هەموو وێنە بێ  کە

 .دایە  رێبەندان ی٢ رۆژی لە خواردنە سوێند کاتی پێشەوا نەتەوەیی هەڵوێستی لە بەرچاو دیکەی الیەنێکی
 نەدەخـوارد کوردسـتان بەئـاالی سـوێندی ەنەبـوای کوردسـتان یەکپـارچەیی و سـەربەخۆیی بە بـڕوای ئەگەر قـازییەک وەک قـانوونی، بـواری بە شـارەزا مرۆڤێکی وەک پێشەوا

 ئەمە. پیـرۆزە ال لە چەنـد نەتەوەیـیەکەی ئەرکـی و موسـلمانە کـوردێکی ئەو کە دەدات پەیـامە ئەم ، بەری دەکـاتە ئونیفـۆرم و دەگـۆڕێ وبەرگ جـل دا رۆژە لەو وکاتێکیش
 .نین کەم کردووە بەخت ژیانیان یان و دەکەن خەبات دا رێبازە  لەم کە ژمارەیان و رەچاویانکردووە کورد ئایینی مامۆستایانی ئێستاش تا خۆشێیەوە بە کە رێبازێکە
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 :دەڵێ کە وبو چەشنە بەم بەشێکی دەخوێندرایەوە رۆژانە کە کۆمار سەردەمی سروودەکانی لە یەک
 کرماشانە و سرت لە                     ژیانە ئەوێ نەفتم

 هەمانە دا موسلیش لە                    دەزانێ باوەگوڕگوڕ
 
 کوردستان رچەیییەکپا ولە دەبەزێنێ دەسکردەکانیش سنوورە بەڵکوو دەرێ، دەباتە کوردستان رۆژهەاڵتی و لەمەهاباد هەر نەک کۆمار بەرنامەی و چوارچێوە ئەمەش کە

 .دەدوێ
 .وردبوونەوەیە  لێ و سەرنج جیگەی دیکەی بەشێکی دا کۆمار رووخانی کاتی لە قازی پێشەوا هەڵوێستی

 و ریرووناکبی الوازی ئاستی لە و ناسیوە باشی بە کوردی عەشیرەتەکانی سەروک نێوان کێشەکانی و کۆمەاڵیەتییەکان پەیوەندییە و کورد خەڵکی پێشەوا بەدڵنییایەوە
 شـاراوە لێ سوویەتی و ،ئەمریکا بریتانیا بەرژەوندیخوازی داگیرکەر، واڵتانی نێونەتەوەیی، دۆخی و بار دیکەشەوە الیەکی لە. نەبووە ئاگا بی کۆمەڵگاش خوێندەواری

 بۆ سەردەم هەڵومەرجی لە کە هیوایە بەم نەتەوەییەوەنێو ملمالنەیەکی کێشەو ناو دەچێتە و دەکات قەبوول ژێکاف ئەندامەتی پێشەوا ئاوادا دوخێکی و بار لە. نەبووە
 کاربەدەسـتانی کۆتـاییش تـا داخەوە بە دەیخـوازی تـۆ کە بـڕوا دا ئاقارە  بەو شتێک هەموو کە ئەوەنین مەرجەکان دا سیاسی خەباتی لە بەاڵم.  وەربگرێ کەڵک کورد

 لە رێگر ئازەربایجاندا جمهوری و خۆیان پالنی بەرژەوندی لە واتە.  تیپەرببێ بوو ازەربایجانئ پێیان خۆیان کە لەوەی کۆمار دەسەاڵتی سنووری هێشت نەیان سۆویەت
 و رادیـۆ ب ـووکی ئیزگەیەکـی چـا،، دەزگـایەکی دانـی لە دابوویـان یارمەتی بۆ بەڵێنیانەی ئەو. رایانگرت لەدەستیدا چاو و بالتەکلیفی لە و بوون کۆمار پەرەستاندنی

 .نەهات وەدی تری هی ی ، سووک چەکی  ژمارەیەک
 ئامادەکارییەکانی دوایین بۆ خۆشناو مستەفا و میرحاج  شکاک، عومەرخانی بارزانی، ژنرال وەک پێشمەرگە بەرپرسانی گەڵ لە سەرا جبهەی لە  پێشەوا کاتێک تەنانەت

 لێتان بەریتانیا هەیە ئەوە ئەگەری وپێیگوتن رابگرن، دەس دەبێ کە رادەگەیەنی پێیان و دێت ورمیەوە لە هاشمۆف بوون، پێکەوتن چاو خەریکی سنە بەرەو وەرێکەوتن
 کەریمی مناف کە دا سەروبەندەش لەم هەر. پێناگیرێ پێشی سوور ئەرتەشی وا بکات هێرش را دیکە بەرەکانی لە ئێرانیش ئەرتەشی ئەگەر و ناگرین پشتتان ئێمە و بدا
 ئێـران ئەرتەشـی دژی شـەڕی کە پێگـدەگات بەپەلەی پەیـامێکی دەچـوو، سەردەشت بەرەو و بوو  رێگادا لە شمەرگەپێ کاروباری رێکخستنی بۆ کۆمار وەزیرەکانی لە یەک

 .رابگرێت
 دەرجەی لە پێکهاتبوون، دوژمنان گەل لە ژێرەوە لە کە سەرکردە و ئاغا کۆمەڵێک بری بنەوە لە دەستی و خۆییەکان ناو هۆکارە لە جیا کوردستان کۆماری هێنانی هەرەس
 گەاڵنـێ رزگاریـدەری و نـاجی سـوور ئەرتەشـی گۆیـا کە دروشـمانە ئەم بە بـوو بـاوەڕی بـێ ئەمریکـادا، و بەریتانیـا بەرامـبەر لە بـوو سـۆوییەت سیاسـی شکسـتی دا یەکەم

  .پێکهات قەوام گەل لە ئیران باکووری نەوتی بەتەمای کە بوو سۆویەت سیاسی فریوخواردنی. ژێردەستە
 ئامۆژگـــارییە. پێکهــاتن و وتــووێژ بــکەونە ئێرانــدا حکــوومەتی لەگەڵ کە دەدا ئازەربایجانیـــان جمهــوری هــانی کە بــوون ســۆویەتی وێنەرانینــ و ســەفارەتخانە ئەوە

 .بن توندئاژۆ ئێراند لەگەڵ وتوێژی لە نابی کە دەکرد قازییان سەدری و پێشەوا گازندەی کە بوون سۆویەت نوێنەرانی بەردەوامەوکانی
 کاتیشــدا هەمـان لە و سـەرا لە هاشـمۆف پەیـامەکەی هەرەهـا و ببـوو هیـوا بێ ئازەربایجــان جمهـوری و سـوور ئەرتەشـی یـارمەتێکی هەرچەشـنە یشـتنیگە لە کە پێشـەوا

 مزگەوتـی لە کە گشـتی رای بـۆ گوێگرتن و کۆبوونەوەیەک دوای ناچار بە ئێران، ئەرتەشی لەگەڵ عەشیرەتەکان سەرۆک لە ژمارەیەک نهێنی  پێکهاتنی لە ئاگاداربوون
 کۆتایی کوردستان ساوای کۆماری دا٠٤٩١ساڵی سەرماوەزی مانگی ئاخری رۆژەکانی لە چەشنە  بەم. راگەیاند نەکردنی شەر بریاری چوو، بەڕێوە مەهاباد لە ئاغادا عەباس

 .شا مەرەزاحە بیدادگاکانی  درانە و دەسبەسەرکران  رێبەرانی لە زۆر ژمارەیەکی و پێشەوا. هات سیاسی ژیانی بە
 ئازەبایجان دەردی بە و بگرێتەوە کوردستان دووبەرەکی و وکوشتار کوشت و وێرانی نەیهێشت بەاڵم دانا رەوای ئامانجی پێناو لە ژیانی و سەر بردە خۆی بەڵێنی پێشەوا
  .ب ێت

 بە کـورد گەڵـی بـێ لەگەڵ ئێستاشی تا کە متمانە و خۆشەویستی وەیسەرچا بە بوو گەلەکەی بۆ پێشەوا فیداکاری و دا کورتە ماوە لەم کوردستان کۆماری کاروکردەوەی
  .هەیە دا لەگەلی هێزیان بە زۆر عاتفی پێوەندێکی و قازی حیزبەکەی دەڕواننە و ڕێزە و ئەمەگناسی

 دەنگـی کوردسـتاندا سەرانسـەری لە قـازی بـازیڕێ بە سەر کاندیداکانی زۆری هەرە زۆربەی.درا ئەنجام ئازاد هەڵبژاردنی یەکەم پاشایەتی رژیمی رووخانی دوای کاتێک
 دەنگی  ١٢١١تەنیا ئەوکات میلیۆنی ٠٤ ئازەربایجانی لە ئازەربایجان، دێمۆکراتی فیرقەی کاندیدای جەودەت دکتۆر دا هەڵبژاردنە لەم هەر. وەرگرت خەڵکیان متمانەی

  .هێنا
 نێو کۆمەاڵیەتی ئابوری سیاسی، موناسباتی و هەڵومەرج لە بەرچاوین گۆڕانی شاهیدی ئێمە. دەبیتێپەر کوردستان کۆماری سەرۆک یەکەم سیدارەدانی لە ساڵ 65 ئێستا

 نـۆی بینێکـی جیهـان سـارد، شـەری سـەردەمی تەواوبـوونی و سوسیالسـتی واڵتانی سیاسی و ئابووری سیستەمی هێنانی فەشەل گەڵ لە. دا کوردستان و ناوچە نەتەوەیی،
 نوێـوە ئاقاریکی خستۆتە دونیای و رۆژئاوا زلهێزانی بەرژەوندەی و دیپلۆماسییەکان پەیوندندیە کە نۆیە سیستەمی و بینین زۆر هەڵگری دا خۆی لە کە  ئاراوە هاتۆتە
  ێژووییـانەم هەلە و دەرتـان ئەم قواسـتنەوەی و وەرگرتن کەڵـک کـورد، بەرژەونـدی بـۆ.  رەخسـاندووە داهـاتووەکەی و کوردسـتان بـۆ باشـی نێونەتەوەیی هەلێکی ئەمەش
 لە داخوازەکانمان و ویست ناتوانین ئێمە. هەبێ خۆی ئاشکرای و روون داوای دەبی کورد. ب ێتەوە دا خۆی سیاسیەکانی بەرنامە و ویست سەر بە  وردی بە کورد  پێویستە

 .بین یەک وەک ستراتیژی خاوەنی گەڵیاندا لە  ناتوانین  وهەربۆیەش  ببینین یەک ەک و بااڵدەست نەتەوەی گەڵ
 ستراتێژی بە بۆخزمەت نەتەوەییەکانمان وداخوازییە وریایی ئاستی دەتوانێ کوردستانی هاوبەشی کەلتووری سیاسی، درێژخایانی بەرنامەیەک مەر لە  پێکهاتن و لێدوان

 لە چارەنووسـەکان دارشـتنەوەی و دانوسـتان بـۆ بەنرخ پشتیوانێکی  ببێتە داهاتوودا لە  دەتوانێ کوردەواری  کۆمەڵگای سیاسیەی وریاییە ئەم. سەر بەرێتە کوردستانی
 .دا دوارۆژ
 !بێت پیرۆز کورد نەتەوەی رزگاری رێگای خەباتکارانی تێکرای و کوردستان کۆماری شەهیدانی یادی
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 وای مرۆڤی کورد د، پێشه ممه قازی محه                                      

 
  عروف زاده رێبوار مه 

 
  لـه  کـه   مـرۆڤ، بـۆ  وه مرۆڤـه  لـه  ییـه بازنه کی باییـه ناته و ملمالنـێ تی مرۆڤایه مێژووی
 و  فــره ئاســتی و ره بــه  وه  کانــه مرۆڤــه ی وه کــرده و  هــزر نێــوان  لــه  وه تاکــه و ورد ئاســتی
 خاک، ر سه  له کان وه ته نه و ئایدیۆڵۆژی ئایین، نێوان  له و کشێ ڵده هه  وه  کانه ڵگه کۆمه
  لـه.  وه بێتـه ده مـرۆڤ ڕوی رووبـه نـوێ  لـه ر سه و   سته رجه به اڵت سه ده و سامان و ریا ده

  هاتۆتـه جیـاواز کرداری و وسیننو لێدوان، تێک بابه ر سه  له جیاجیادا شوێنی و کات
  له  بریتییه مێژوو تی قیقه هه.  هاتوه م رهه به جیاوازیش ی"ت قیقه هه" دواجار و  ئاراوه
 و ئاســمان مـروڤ، و خـوا نێــوان وامی رده بـه کـداچوونێکی یه نێــو  بـه و  وه ڕوبوونـه رووبه

 رزگـاریخواز، و ر کـهداگیر ت، سیاسـه و خاڵق ئه زانست، و ئایین ریا، ده و خاک وی، زه
  به کورددا ی وه ته نه مێژووی  له. کان مرۆڤدوسته و مرۆڤکۆژ ئازادیخواز، و اڵتخواز سه ده

 د، ممه محه قازی قیخاڵ ئه و تی رپرسیاره به تی، سایه که ئاخۆ  که وین که ده  وه ئه شوێن  به ین، که ده دروست ک دادگایه نوێ  له ر سه وین، که ده د ممه محه قازی تی قیقه هه شوێن
 سـیمای ی که رێبازه  به ستن پشتبه  به دواجار  و گرێ ده جێ دا پێگه کام  له و کا پێده ست ده کوێدا  له  ه"بوون" و ئه ؟ ێکه"بوون"  جۆره چ رگی مه و ژیان شێوازی کرداری، و هزر

 . ین که ده ستنیشان ده کورد مرۆڤی
  لـه خـۆی وڵی هـه  بـه. بـێ ده جـوامێری و رع شـه یاسـای زانسـت، فێـری نـدی بیرمه مـامی و بـاوک ت خزمـه  له. بێ ده دایک  له 1911 ڵیسا ڕی مه بانه ی 11  له د ممه محه قازی
  بـه زایی شـاره ئێرانـدا ر هس  به کان زڵهێزه نفووزی رجی ڵومه هه  له ها روه هه. بێ ده تورکی و بی ره عه فارسی، زمانی فێری کوردستاندا اڵوازکراوی  و کراو پارچه رجی ڵومه هه
 ست ده دوای  له 1926 ساڵی  .گرێ ده ستۆ ئه  له مهاباد وقافی ئه و رۆشنبیری ی ئیداره رپرسی به 1925 تا 1923 ساڵی  له. کا ده یدا په رووسی و ی ڕانسه فه و ئینگلیسی ر سه
 دا لێـره.  وه کاتـه ده شـار ی ک انـه ی خوێندنگـه مین که یه دا یه پێگه و له. شار ی رده روه په و فێربوون پرسیر به  بێته ده" یفولقوزات سه بولقاسمی ئه میرزا"مامی ی وه کارکێشانه  له

 تی رپرسـیاره بـه کـدا زایه فه  لـه دا لێـره و ئـه ، نییـه رتر سـه  تییـه اڵیه کۆمه تی رپرسـیاره به نجامـدانی ئه رقاڵی سـه  کـه جـوامێر و ت بلیمـه نجێکی گـه و تـاک  له د ممه محه قازی
 ڵکوو بــه ، وه کاتـه نا ڕو رووبــه خـۆی سـت ژێرده کی یــه وه ته نه ڵ گـه له  نــه و شـا اڵتی سـه ده ڵ گــه له  نـه   کــه کـا، ده وت ڵسـووکه هه و  قســه و بینـێ ده کــدا زایه فه  لـه دا، نجامـده ئه
 دیـاڵۆگێکی و تی رپرسـیاره به نجامـدانی ئه  بـه سـتیی ده دا دۆخـه و لـه د ممـه محه قازی راستیدا  له . دایه ڵک خه و خۆی سی که تاکه نێوان  له نیا ته دا لێره و ئه تی رپرسیاره به

 تیکا و ئه دۆخی ر سه  له کوردی زمانی  به شاردا، پادگانی کانی ربازه سه نێو  له زایینی 1936 ساڵی  له.  یه هه بوونی ڵک خه و خۆی تاکێک ر هه ودا له  که   کردوه تی اڵیه کۆمه
 ساڵی ئاگۆستی ی 25 تاکوو  سزایه و ئه و بردرێ الده ی که پۆسته ر سه  له د ممه محه قازی و  وه وێته که ده لێ زاشای ره یی تووڕه  کاره و ئه کا، ده اڵت سه ده ی نده گاز و  خنه ره واڵت
 بـۆ تی اڵیـه کۆمه تی رپرسـیاره به د ممـه محه قازی دا لێره. کێشێ ده  درێژه  وه، خرێته دوورده سموری ی دورگه بۆ شا و ئێران ر سه  نه که ده هێرش کان یمانه هاوپه  هێزه  که ،1941
 بـوونی سـت ژێرده کی یـه وه ته نه م هـه و تی پاشـایه اڵتی سه ده م هه  که کا ده وت ڵسووکه هه و  قسه کدا زایه فه  له  واته  وه کاته ده رفراوان به یی وه ته نه و سیاسی تی رپرسیاره به
 دیاڵۆگێکی و تی رپرسیاره به نجامدانی ئه  به ست ده د ممه محه قازی  که  دایه لێره.  وه بێته ده ی که وه ته نه سستی و شا زوڵمی ڕوی رووبه خۆی وتی ڵسووکه هه و وتن  به و ئه.  یه هه
 کی یه پێکهاته و گروو،  جۆره ر هه ی وه ره ده  له یی، وه ته نه و سیاسی تی رپرسیاره به هوشیار ێکیتاك ک وه ر هه د ممه محه قازی شدا دۆخه و له اڵم به کا، ده سیاسی و یی وه ته نه

 کرد، ده چاالکی  نهێنی کی یه شێوه  به  وه1938 ساڵی  له بوو، ناسیۆناڵیستی رێکخراوێکی  که" ک.ژ"کورد ی وه ژیانه ی ڵه کۆمه  دیاره. نێ یه گه ده نجام ئه  به ی، وه ته نه و سیاسی
 خـاکی  لـه شـێک به  لـه ت سـۆڤییه تی کیـه یه سـپای  کـه 1941 سـاڵی  له. زراندبوو دامه تی پاشایه اڵتی سه ده  له جیاواز و ر دژبه یی وه ته نه و سیاسی کی یه بناخه و فۆرم  جۆره
 قازی  که کرێن ده بانگهێشت باکوو بۆ کان تییه سایه که و گ به ره ده و ت شیره عه رۆک سه  له س که سی  که ناوچه ئاسایشی پاراستنی پێناو  له بێ، ده جێگیر کوردستان اڵتی رۆژهه
 و بـوێری و خۆیی ر سه  له رزی، به تی سایه که هۆی  به اڵم به ، بووه نه( ک.ژ) ڵه کۆمه ندامی ئه دا کاته و له قازی  که دا وه ئه ڵ گه له. بێ ده  تییانه سایه که و له کێک یه د ممه محه
  لـه جـاران  لـه تر وره گـه زۆر کی تییه رپرسـیاره به د ممه محه قازی دا دۆخه و له. گرێ ده ستۆ ئه  له  که ڤده وه تی رۆکایه سه  وه کرده  به رووسیدا زمانی ر سه  به زایی شاره ها روه هه
 شار ڵکی خه یان وه رانه گه پاش. کا ده ی که ڵکه خه تی سایه که و شۆناس و ویست تی رایه نوێنه( انک رووسه)دا دیکه کی یه وه ته نه ڵ گه له  وه ڕوبوونه رووبه  له چونکی گرێ ده ستۆ ئه

 گێکیدیـاڵۆ وام رده بـه بـێ ده ناچـار د ممـه محه قـازی  کـه  دایه ستنیشـانکردنه ده و ئـه دوای  به. سپێرن ده د ممه محه قازی  به  شوورایه و ئه تی رپرسیاره به  که پێکدێنن ک شووڕایه
 ، نییـه رپرسـیار به خۆی، ی روانگه و ویست پێی  به ، سێک که تاکه ک وه و ئه  چیدیکه دا دۆخه و له. رگرێ لێوه راوێژیان و بکا رێنوێنیان  واته بکا ڵک خه ڵ گه له تی اڵیه کۆمه
  ڵـه کۆمه تی رایـه رێبه د، ممـه محه قـازی یی کارامـه و  هێزه بـه  رییـه ماوه جه  پێگه و تی رپرسیاره به و ئه ر هه. بێ ده رپرسیار به دا ڵک خه ژیانی و ئاسایش ر رامبه به  له ڵکوو به

 1945 ری مبه سـێپته مـانگی کانی کۆتاییـه  لـه دواتر. گرێ ده ستۆ ئه  له  ڵه کۆمه تی رایه رێبه 1944 ساڵی  له د ممه محه قازی دواجار و ن بکه و له تی ندامه ئه داوای کا ده ناچار
 کۆمـاری ردانی سـه  ڵـه کۆمه تی رایـه رێبه نـدامانی ئه تی هاورێیـه  بـه ک.ژ ی ڵـه کۆمه رۆکی سـه ک وه یان مجاره ئـه اڵم بـه کا، ده باکوو ردانی سه  دیکه جارێکی بۆ  د ممه محه قازی
 و کان تییه سایه که  له س که 71 واژۆی  به  که ندراوێکدا، یه راگه  له دا1945 ژیاڵوێ گه 25  له باکوو  له یان وه ڕانه گه دوای  له. وێ که ده باقرۆف  به چاوی و کا ده ربایجان ئازه
 ک وه دیش ممـه محه قـازی و نـدی ناوه ی کۆمیتـه ک وه س کـه 43 حیزبـدا ی وه کۆبوونـه مین کـه یه  لـه. نن یـه گه راده دێمـوکرات حیزبـی زرانی دامـه گا، ده( ک.ژ) ڵه کۆمه ندامانی ئه
 ، کوردستان ڵکی خه و روناکبیران و شایر عه  له پێکهاتوو هاوواڵتی، زار هه 21 نگری الیه و پشتگیری  به ساڵدا مان هه ندانی رێبه ی2  له. بژێردرن ڵده هه  که کۆمیته رپرسی به

 یی وه ته نه و سیاسی کی تییه رپرسیاره به د ممه محه قازی  وه لێره. کرێ ده ستنیشان ده کوردستان کۆماری رۆک سه ک وه دیش ممه محه قازی و زرێ مه داده کورستان کۆماری تی حکوومه
 بڕیار و نووسێ ده و بینێ ده کا، ده وت ڵسووکه هه و  دیاڵۆگ،قسه ودا له  که کوردستان، رکۆماری سه  واته  یه پێگه و ئه  که  یه وه ئه دا لێره  که جیاوازییه اڵم به گرێ، ده ستۆ ئه وه
 ر هه و   سپاردوه ئه پێیان دیاریکراودا شوێنێکی و کات  له ڵک خه  که  که یه پێگه.  ڵکییه خه و گرووپی کی یه پیگه ڵکوو به کردبێ، دروستی خۆی که  نییه یخس شه کی یه پێگه دا ده
  ند چه ی وه هێنانه  به. نووسرێ ده تێک میلله حیسابی  به بکات چی ر هه  که  حقووقییه تێکی خسییه شه د ممه محه قازی دا زایه فه و له.  وه بستێننه لێی توانن ده ڵکیش خه

                                                                                                  15  
 



 
 ئاســت  لـه هاوواڵتیـانی، ئاســت  لـه د ممـه محه قـازی تی رپرســیاره هب نجامـدانی ئه شـێوازی یـن ده ده وڵ هــه کوردسـتان رکۆماری سـه بڕیـاری و کــردار و نووسـین  لـه ک یـه نموونه

 :ین بده نیشان م رده سه و کات و ئه ئاست  له دواجار و کان زلهێزه و تی پاشایه اڵتی سه ده ئاست  له ، دیکه کانی وه ته نه
 ن درێژخایه ئامانجێکی ژێر  له و یی زراوه دامه کی یه شێوه  به گۆڤار و  رۆژنامه ی وه کردنهباڵو و چا، کوردستان کۆماری می رده سه  له: هاوواڵتیان و کوردستان کۆماری رۆک سه -1
 ت تایبه ی باڵوکراوه مین که یه) مندااڵن گروگاڵی و نیشتمان هاوار، کوردستان، ی رۆژنامه رچوونی ده  به  ئاماژه کرێ ده کات و ئه کانی باڵوکراوه  له. درا نجام ئه  نه اڵیه مه هه و
 1945 ساڵی ندانی رێبه ی2  له کوردستاندا کوماری زراندنی دامه رۆژی  له خۆیدا وتاری  له کوردستان رکۆماری سه د ممه محه قازی. ین بکه...  و( کورددا مێژووی  له مندااڵن  به
 کوردی زمانی  به کتێب و کرد دایر مان وانه شه ی قوتابخانه ، وه کرده کورانمان و نک ا ی قوتابخانه ند چه: " کا ده  وه باڵوکردنه و چا،  له خۆیان ئامانجی  له باس  مجۆره به دا
 فارسی فێربوونی و خوێندن ریکی خه ساڵ وت حه ش شه ی وه ئه جیاتی  له خوێنن ده رس ده کوردی زمانی  به رۆژ و و شه کاندا قوتابخانه  له  وره گه پیاوی و کور و کچ. رگێران وه
 بـۆ و کـورد نگیی رهـه فه و بی ده ئـه ژیـانی رخسـتنی ده و میللـی تی لیاقه ناساندنی بۆ. نووسن ده و  وه خوێننه ده شتێک موو هه و وار خوێنده  بنه ده مانگدا دوو و مانگێک  له بن

 زمانی  به خۆماندا شاری  له دانرا، چاک زۆر ی چاپخانه بوو،  هو باڵوکرنه و چا، ی سیله وه  به پێویستیمان ت داله عه و ت رییه شه به دنیای گوێی  به خۆمان هاواری یاندنی ڕاگه
 ." وه کاته ده باڵو دنیادا  له  ئێمه داخوازی و ست هه و بیر و چێ رده ده  رۆژنامه و گۆڤار خۆمان ی چاپخانه  به خۆمان،

 بوونیکی ئاماده مرۆڤ ، نییه یان وه خوێندنه و نووسین توانایی و وارن خوێنده نه ڵک خه  که کدا یه ڵگه کۆمه  له ، نییه بوونی  وه باڵوکردنه و چا،  که کدا یه ڵگه کۆمه  له راستیدا  له
 ی، که شاره و ک ڕه گه و  شیره عه و ماڵ جوغرافیای  له  که  یه واتایه و به بنووسێ، و  وه بخوێنێته توانێ نه سێک که ر گه ئه.  نییه بوونی ر هه ش وه ته نه و  یه هه الوازی و سک رته به

 و له رتر سه و دوورتر و فراوانتر ، وه ته ماوه تیس قه و  کردوه ند به خۆی
  و ببینێ توانێ ده  نه  تێیدایه  که ی دیاریکراوه و سک رته به  کاته و شوێن
  لـه. بـێ شـوناس و ویسـت نی خـاوه توانێ ده  نه و بکا  قسه توانێ ده  نه

ــوونی  وه باڵوکردنــه و چــا، و  قوتابخانــه  کــه کــدا یه ڵگه کۆمه  بێ، هــه ب
 و بنووسێ س که زاران هه بۆ خۆی ویستی و ست هه و بیر توانێ ده تاکێک
ــه  تاکێــک ر هــه ببیــنن، کتر یــه ویســتی و دۆخ تــوانن ده س کــه زاران ه
 مووان هــه و کــا ده یــدا په یی وه تــه نه کی شــدارییه به و دیــالۆگ جاڵی مــه
 و ش هاوبــــه کی مێژوویــــه و ک یــــه غهبنا ک، یــــه پێگه نی خــــاوه  بنــــه ده
  لـه  بریتیـه کـا ده دروسـتی کوردسـتان رکۆماری سـه  که ی وه ئه. یی وه ته نه
 ،"هاوواڵتی  به بوون بۆ جالێک مه  و یی وه ته نه دیالۆگێکی بۆ جالێک مه
 و ئه می رهه به. یی وه ته نه کی مێژوویه و  بناخه دروستکردنی بۆ  وڵێک هه
 سـاڵ 65  لـه زیـاتر بـۆ  وه ڕێینـه بگه تـوانین ده  ئێمـه  که  هی وه ئه  وڵه هه
 بزانین و پێشوو  وه له
ــه  کــه"  ــانی  ل ــه جیه ــۆ مرۆدا ئ ــورد چــی ب ــێ ک ــێ و واڵت ب ــه وڵه ده ب .  ت

 . بێ ده دروست ش هاوبه کی مێژوویه و چێ نا نێو  له کات رینی تێپه  به هزرێک و  وه کرده  که  یه وه ئه  وڵه هه و ئه می رهه به
  ورمـێ رۆژئـاوای بـاکووری کانی ناوچـه کی یه وه رکردنه سه  به  له د ممه محه قازی کاتێک دا 1946 ساڵی می که یه وتووی حه  له:"  دیکه کانی وه ته نه و کوردستان رکۆماری سه_ 2

 ن نــاده  رێگــه و کانن ئاشــوورییه مــافی نگری اڵیــه کــان کورده  کــه نێ یــه گهب تێــی و وێ بکــه کان ئاشــوورییه کڵیســای ی شــه قه  بــه چــاوی وڵیــدا هه کــرد، ورمێــی شــاری ردانی ســه
 ." چووه ر سه  به ترس می رده سه" گووت پێی و  وه کرده دڵنیا ی شه قه و  وه بێته  دووباره پێشوو کانی تراژێدییه
 ، ره رێبـه کوردستان کۆماری رۆک سه دا ڵێره. بێت نه ر رێبه ت قه اڵم به بێ، سکرتێر اڵنێکسا بێ، رکۆمار سه سااڵنێک سێک که کرێ ده  که  ته بابه و ئه  ینه بده رنج سه  پێویسته
 تی وایـه ته نه ی وه بزووتنـه و  وه ب ێتـه رابڕدوودا کانی ڵه هه ر سه  به دا ده وڵ هه بینێ، ده تی وایه ته نه ی وه بزووتنه قۆناخی دوو نێوان ندی هاوپێوه  که دا وه ئه ڵ گه  له  چۆنکه
 ئـازادیخواز، کی یـه وه بزووتنه  بکاتـه کـورد رزگاریخوازی ی وه بزووتنه و  وه دابرێژێته نوێ  له ر سه ئاشووری و کورد نێوان ندی پێوه  که کۆشێ تێده. نوێ قۆناخێکی نێو  بباته

 . کانه مرۆڤه بۆ و ی که وه ته نه بۆ یئازاد و ئاسایش دابینکردنی ستی به مه و ڕوانێ ده خاک ئازادی  له رتر سه  که ک یه وه بزووتنه
 و ری وه پیشـه بـوون، بـاکوو  لـه قـازی و ری وه پیشـه:  هاتووه دا(اطالعات)ی رۆژنامه زمانی  له تدا سۆڤییه تی کیه یه دێکومێنتی  له: " کان زلهێزه و کوردستان رکۆماری سه_ 3

  ڵوێسـته هه و ئـه دژی توونـدی  بـه د ممـه محه قـازی اڵم به ببێت، وێ ئه  به ر سه و ربایجان ئازه  له شێک به  ببێته دستانکور  که  وه ئه ر سه  له بوون سوور  وه ره ده ستانی ده کاربه
 ." وه بمێنێته تاران ندی ناوه تی وڵه ده  به ر سه  وایه باشتر بێت ورێز ته  به ر سه  بریاڕه کوردستان ر گه ئه  یاندوه رایگه و  داوه نه ر سه  له بڕیاری و  وه ستایه راوه
 و گرتوو رچاوه ســه ، کـه یه وه بزووتنه شۆڕشـگێڕ کی یـه وه بزووتنه. وێ کـه رده ده کـورد تی وایـه ته نه ی وه بزووتنـه و کوردسـتان رکۆماری سـه بـوونی ڵکیی خـه و خۆیی ربه سـه دا لێـره

 و ی که ڵکه خه نێوان اڵڵی ده و بازرگان  به  ببێته  که ی وه ئه ک نه کا ده  دیکه کانی هێزه ر رامبه به  له ی که ڵکه خه ویستی تی رایه نوێنه  که ڵک، خه هێزی و ویست  به ستوور پشتئه
 ی وه ئه بێ  به بکا ت سیاسه توانێ ده سێک که. ڵک خه و گشتی ئامانجی بۆ  باته خه شۆڕشگێڕی اڵم به ، اڵته سه ده ڕی شه ت سیاسه  که  وه ئه  ینه بده رنج سه  پێویسته. کان زلهیزه
 نگ مڕه که خالقی ئه ندی هه ڕه ک تییه سایه که  که  کاتێکه  دۆخه  و ئه.  نییه شۆڕشگێر ت قه  سه که و ئه اڵم به  وه ببێته کوشتن ڕوی رووبه ی وه ئه بێ  به بێ، جیددی ساری خه تووشی

 تکردن سیاسـه ڵکوو بـه ، نییـه ڵکـدا خه ر رامبـه به  لـه تی رپرسـیاره به و خالق ئه نی خاوه تکردن سیاسه  دا ایهز فه و له. بێ ده زاڵ ریدا سه  به قازانج و بازاڕ ڵۆژیکی و  وه بێته ده
 .کردن بازرگانی و دووکاندارێتی ک وه ر هه  که یه پیشه

 کۆمـاری رانی رێبه ودا له  که ر دێسامبه 13  له ربایجان ئازه کۆماری رووخانی ئێران،  له ت سۆڤییه تی کیه یه کانی هێزه ی وه کشانه  وانه له ک، هۆیه ند چه  به کوردستان کۆماری
. رووخـا مانـگ 11 پـاش 1946 سالی ری دێسامبه 17  له کان، ته شیره عه رۆک سه تی خیانه هۆی  به ها روه هه و اڵتن هه ت سۆڤییه بۆ ری وه پیشه  وه روویانه سه  له ربایجان ئازه
.  وه بێته ده کۆ کاندا ته شیره عه رۆک سه و کۆمار ستانی ده کاربه ڵ گه له ئاغا باس هه وتی مزگه  له ر دێسامبه ی 6  له جار دوایین بۆ کوردستان ریرکۆما سه ک وه د ممه محه قازی
 دواجار. ستن وه راده  بوچوونه و ئه دژی کان ته شیره عه رۆک سه اڵم به ن، که ده شادا سپای ر رامبه به  له کردن رگری به  له باس قازی دری سه و د ممه محه قازی دا یه وه کۆبوونه و له
  زدا رماوه سه 26  له شا کانی هێزه  پێیه و به. بن ده بوونیان هاوواڵتی تی سایه که رداری ستبه ده راستیدا  له و کوردستان کۆماری کانی وته ستکه ده و ئازادی رداری ستبه ده ڵک خه
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  وه مێنێته ده د ممه محه قازی  که ی وه ئه.  نییه حقووقی کی تییه رپرسیاره به  جۆره هیچ و  نییه کوردستان کۆماری رۆک سه د ممه محه قازی  چیدیکه دا ڵێره .  وه نه که ده داگیر مهاباد

  لـه  کـه ن ناکـه یان کـه کۆماره رۆک سـه  لـه داوا ن، ناکـه رگری بـه خۆیـان ڵک خـه  که کاتێکدا  له قانونێکدا، هیچ  له  چۆنکه  نییه حقووقی کی تییه رپرسیاره به ت، ڵنایه هه و
 قـازی کردنـی دادگـایی  لـه  دیـاره.  خسـییه شه خالقێکی ئـه و تی رپرسـیاره به می رهـه به د ممـه محه قـازی ی وه مانه دا ڵێره  وپێیه به.  وه بمێنێته و ت ڵنایه هه کوشتندا  ری گه ئه
 شـێکی به داگیرکردنی و کوردستان تی حکوومه خۆیی ربه سه یاندنی راگه ی، وره گه کوردستانی ی خشه نه دروستکرنی واڵت، بۆ  بێگانه بانگهێشتکردنی  ک وه تاوان12 ددا ممه محه
 تی سایه که وڵیاندا هه  مابووه  که اڵم به ، وه بمێنێته د ممه محه قازی کرد ده نه روانیان چاوه وان ئه.  وه نه که ده ڕوی رووبه...  و کوردستان خاکی ناوی  به ئێران خاکی  له  وره گه
 رۆک سه تی سایه که و هزر کوشتنی  یه شه ڕه هه و له ئامانج اڵم هب کرێ، لێده کوشتنی ی شه ڕه هه د ممه محه قازی ی سته جه دا زایه فه و له. ن ببه نێو  له کوردستان کۆماری رۆک سه

 مـرۆڤ  دیاره.  مادده و رۆح ، هزر و  سته جه ژیان، و مردن نێوان  له ڵبژاردن هه ، وه بێته ده دژوار زۆر ڵبژاردنێکی هه ڕوی رووبه د ممه محه قازی  پێیه و به.  کوردستانه کۆماری
 و ڕوا ده مـرۆڤ خالقی ئـه  لـه رتر سـه د ممـه محه قـازی  که  دایه ڵیره  .بێ سته جه نی خاوه ی وه ئه بێ  به بێ هه مرۆڤێک ناکرێ  واته  پێکهاتووه هزر  له م هه و  سته جه  له م هه
 ر رێبه زۆر دنیادا  له. کوردستان کۆماری رۆک سه تی یهسا که و هزر پاراستنی پێناو  له  سته جه فیداکردنی  به کا ده ست ده ئازادی، و هزر نێوان  له دیالۆگکردن  به کا ده ست ده
  له  شی سته جه مردنی ڵکوو به ژیانی، ر هه ک نه چونکی  کورده خودای د ممه محه قازی.  بووه نه خۆیان ست ده  به مردنیان اڵم به ، کردوه ئازادی ختی به خۆیان ژیانی  که ن هه

  و ئازادی ختی به و گرێ ده خۆی چنگ
 .  وه ئازادییه هزری ت خزمه  چێته ده مرۆڤ ی سته جه و ژیان ودا له  که  رێبازێکه ری بنیاتنه کورد ندی خوداوه. کا ده کوردی ستی ربه سه
 :کان رچاوه سه
  دات؟ ڵده رهه سه  کوێوه  له خاڵق ئه لی، عه ختیار به -1
  دی ممه محه یهاد: کوردی بۆ رگێران وه ، فه ڵسه فه ماکانی بنه پۆڵیتسێر، ژۆرژ -2
 جیهانیدا می دووه ڕی شه می رده سه  له کوردستان اڵتی رۆژهه ورامی، هه فراسیاو ئه.د -3
 جیدی مه ر کبه ئه لی عه: کوردی بۆ رگێران وه د، ممه محه قازی دادگاییکردنی کانی نهێنییه قازی، یف سه زا ره د ممه محه -4
 هاورێیانی و وا پێشه هیدبوونی شه ی ساڵه 61 یادی کوردستان، دێموکراتی حیزبی -5
 /      ئێراندا دادگای م رده به  له کوردستان کۆماری رۆک سه ساڵح، دین دره به -6

       کوردستان و کورد
 

 یی و مرۆییمان وه ته شقی هزری نه رمه ینه سه د بکه ممه وا قازی محه با پێشه               
 

 سوهرابی سمایل
  

هیدانی  ڕێبازی شـه لێوه، وفاداریی خۆم به  ی خاکه11ڕی  گه ی ساڵڤه بۆنه کی به  پێشه
ی  ماڵـه شـی بنه سـتی شۆڕشـگێڕانه، پێشکه ی هه ڕادده وێک بـه ساڵ بڕم و  رده کوردستان ده

دانی  درێژه کان، هیـوادارم بـه دڵسـووتاوه   تی دایکه تایبه م به که هیدان ده رزی شه ربه سه
 . نسیب بێ هیدبوونمان به فی شه ڕه ر نا شه گه نین، ئهدی بێ بات ئامانجیان وه خه
  کی دیکـه الیـه  ک سروشـتی مـرۆڤ، لـه ک وه الیـه  لـه  ی کـه گرینگانه  و پرسه کێک له یه
  وته سکه ده یی و پاقێزگاری له وه ته ئاڕا، پرسی نه  وام دێته رده ک پێویستیی مرۆڤ به وه
ن  ت زۆر واڵت هه نانه ته. کان ڕێبازه قێبازێک له  ۆتهب  ک که یه شێوه ، به کانه ییه وه ته نه
ن  خۆ و خاوه ربه ر بۆ واڵتانی سه گه وابوو ئه که . زراون یی دامه وه ته ر سیستمی نه سه له
موو  یی بـۆ کـوردانی هـه وه ته ی واڵت، پرسی نه بن ینه  پارێزی بۆته وه ته اڵت، نه سه ده

ران  و  سـتی داگیرکـه ده غ  له که ڕێـک بـێ تێبکۆشـێ نیشـتمانه و باوه ر ئیـده  ر هه سه  ، له ر تاکێکی کورده رکی هه گرێ وئه ده  خۆوه تی به گرنگیی تایبه  کانی کوردستان پارچه
یی و نیشـتمانی و  وه ته ێنانی ئامانجی نهسته ده پێناو وه  باتگێڕی له ک سۆنبولی خه وه  که  یه د باشترین نموونه مه وا قازی محه ش پێشه سته به م مه بۆئه. زۆرداران قزگار کا 

 .ری رێبازی بین ده یری بکرێ ودرێژه مرۆییدا سه
د و  ممـه قازی محه  گاته تا ده....سی وڕه الم، سعیدی نه یدیلال، شێ  سه بینین شێ  عوبه ین، ده ڵی کورد بکه ی گه مێژینه باتی له یری مێژووی خه سه  وه چاوی ویژدانه ر به گه ئه
ی  پێناسه  ڵ،له گه رگری له ڕیان وابوو به باوه  چونکغ. تی کردوه رایه می کوردیان ڕێبه باتگێراندا بوون و بزاڤی رزگاریخوازیی گه ی خه لوتکه  فای بارزانی و هتد،  له مستهال مه
ڵ  گـه نـدی  له پێوه  لـه  ن کـه وره کانی خـوای گـه یانـدنی قاسـپێردراوه جێ گه دا بهت قانییه هه و له ییه وه ته رکی ئایینی و نه نگ، ئه رهه کولتورو فه  سامان ، له  یی ،له وه ته نه
  وه ئـه  ی کورد موسوڵمانن، کـه وه ته نه 91%  چی ئێستاش پتر له بێ، که ڕ ده ر ئیسالمدا تێپه سه ده به سه 15رچی نزیک له  گه ئه.  کراون  وانه مکاراندا ره کانیی سته ره ربه به

کانی قورئـان و  روونـه  قـه پێی ده  به  ر شانیان که سه  وێته که ده  رکه و ئه ئه  وه کی دیکه الیه ڕی ئیسالمییان بگیرێ و له باوه رێز له  دات که کورد ده به  قه وحه ئه ک الیه خۆی له
ئیسالم   دوو گوتاری  یشتوو، پێیان وایه گه رووحی ئیسالم تێنه  و هێندێک لهت رووناکبیر  ڕواڵه  ، هێندێک به وه داخه اڵم به به. ن  ڵ و نیشتمانیان بکه گه  رگری له ت به سوننه

  م و بـه ند خاڵ بکه چه به  ئاماژه  ، پێویسته وه بیر کردنه  م شێوه ی ئه وه دکردنه بۆ ره.  وه سێکدا کۆ ببنه که  ک حاڵدا له یه  و ناکرێ له پارادۆکس دان   یی له وه ته و سۆزی نه
 .   بات شقی خه ر مه سه  ێنه بکه  پیاوه  زنه م مه باتی ئه ک ، ژیان وخه یه دژ به دوو گوتاری  ێن به ش بکه وا قازی دابه پێشهی  وه جێی ئه

ی  که وه ته و کردنی جۆری ئایین و  نهچا ، چون مرۆڤ بێ ره کتر ی یه وه نگاربوونه ره تربوون یان به ر  سه ک له کتر، نه ر یه سه  ری کردنه یی وئایینی کاریگه وه ته ندیی نه پێوه -1
  د دا، دانیشتوانی کوردستان به ممه وا قازی محه می پێشه رده سه  ک له روه تی پێ بکرێ یان مافی پێشێڵ کرێ، هه گیرێ و رێ نادات سووکایه ڕێزی لێ ده  وره الی خوای گه  له

                                                                                                 17 



 
  ریحی قورئانه قی سه ی ده ئاماژه ڕێزن و مافیان پارێزراوه،  ها به ی ره شێوه  کان به مرۆڤه که   وه ئه. یان گرتبوو اڵتی کوردیدا ئوقره سه ری ده ژێر سێبه  له  وه کورده  یره کورد و غه

 .                                    ی که وه ته مرۆڤ ناوه، بێ رچاو گردنی جۆری ئایین و نه  رێزمان له  ئێمه    واته( ولقد کرمنا بنی آدم)، 
. ژمار ئـه  دێتـه  وره گهی خوای  ک نیشانه کان وه له ، جیاوازیی زمانی گه وه ی ئایینی پیرۆزی ئیسالمییشه روانگه له تی و  یه که ڵێک زمانه ر گه یی هه وه ته رزترین شوناسی نه به -2

کان و جیـاوازیی زمـانی ئاخـاوتن و  دیهێنانی ئاسـمانه ر هێـزی خـوا بـه سـه کان له و نیشـانه ڵگـه به  لـه» : رموێت فـه ، ده 22ی  ی رووم ،ئایـه سـووڕه  چونکی قورئانی پیرۆز له
ت  نانه کان، ته جیاوازه  وه ته ها نه روه هه.  «ندان زاناکان و بیرمه الی فره  له  ره و یی خوای گه وره گهر  سه رن له ڵمێنه ی سه ڵگه به  مانه بێ شک ئه  که  یه، نگی ئێوه جۆراوجۆریی ڕه

: کات  ی پێ ده اماژهک قورئان ئ روه ، هه ندێکه ڕمه ر باوه رکی ئایینیی هه خواستی خوان و پاراستنیان ئه  وه کانیانه ندییه تمه گشت تایبه کان به و هۆزه وه ب ووکتر، تیره  ته نه  له
ته  م ئایه له. 13حجرات،«ژیان  وه کتر و پێکه ستی شوناسی یه به مه  ، به و هۆز و تیره  وه ته ند نه چه  و گێڕاومانن به  دیهێناوه ژن و مێردێک به  مان له ئێوه  ئێمه  ڵکینه ی خه ئه»
ک  یـه وه ته نه  رجێک کـه مـه ناوی ئـایین بـێ ، یـان مـافی ژیـان پێـدان به ر بـه گـه ت ئه تایبـه اڵتێک به سه ر سیستم وده ن هه الیه ک له یه وه ته ی نه وه وێ، سڕینه که رده روونی ده  به 

  وه پێکـه  قـی قورئـان، کـه سـتی ده به ڵ مه گه کانیدا بگێری، ده ییه وه ته نه  ندییه تمه نگ و ئایین و گشت تایبه رهه ر فه سه ست به ویتریان حاکم بێت و ده حکووم و ئه وام مه رده به
ژێـر  می، یان ژیان لـه  رخه مته که  تی و ئایینی تێبکۆشن و له وایه ته می نه هێشتنی سته کات بۆ نه رکدار ده و موسوڵمانان ئه  یه تیی هه ژایه ، د کتر ناسینه و یه  ژیانی ئاشتیانه

  نن وبه یه جێ بگه ر دیکتاتۆراندا به رابه به  تی له ری و دژایه روه رێتیی دادپه یامبه په  ریانه سه انی ئایینی لهت مامۆستای تایبه به. مکار خۆبپارێزن ری حاکمی زۆردار و سته سێبه
وای  ک پێشـه ڵکی وه ی خـه و متمانـه  ره و نـدیی خـوای گـه زامه دانی ره سـت نـه ده ها بۆ له روه لی کورد، هه باتی گه وتی خه ر ڕه سه ریان له  باتی مێژوویی و کاریگه ی خه وه ئاوڕدانه

 .  ویست وفیداکار بن دا خۆنه پیرۆزه رکه  م ئه ر ئه رابه به ن و له ڵکی رێنوێنی بکه ئایینی ، خه
ڵبژێرێ  دڵخوازی خۆی هه  به  هی بێنێ و ئایینێکی دیک که ئایینه  سێک واز له کرێ که ی ئایین ده وانه پێ ه  به.  یه وره و ویستی خوای گه ستی خۆماندا نییه  ده کوردبوونمان له -3

سێک به  که له   فرینی کردوه نه»( دخ)ری ئیسالم  یامبه بێ، چون په  کی دیکه یه وه ته رنه ب، فارس یان هه ڕه اڵم ناکرێ کوردێک عه بێ، به کوردێک موسوڵمان نه  وایه ڕه  بۆ وێنه
  و به وه  بیسڕێته  خشیوه خوا پێی به  ی که ندییانه تمه و تایبه ئه  لێک، که گه  له  فرینی کردوه ها نه روه ، هه و نییه راستیدا باوکی ئه له  سێنێ که سێک بنا کوڕی که وا خۆی به ناڕه 

ر بـۆ خـۆی   یامبـه و په وایـه ره  مـه چـون ئه« تبنـی«، منـدلی خـۆ قبـووڵکردن نییـه  ت به رواڵه به  یه رموده م فه ست له به تێبینی مه« .بناسێ  ڵێکی دیکه گه خۆی به وه  ندییه زامه ڕه
ر لـه  گـه ت ئه نانـه پێشێل بکـات، ته  لێکی دیکه تیی گه وایه ته لێک مافی نه بۆ هیچ گه  وا نییه و ڕه  قه کی حه یه له سه تی مه که وابوو کوردبوونمان و کوردایه.   ی بردووه ڕێوه به
ڕچاو گرتنی ماف له خواترسی  به گیرێ، چونکی له  رچاو نه به مافیان له  کات که لێک ناچارتان نه تیی گه دژایه»: وێترم فه قورئان ده  چونکه. کتریش بن کانی ودژی یه ره ربه به 

 »      . رست بن وێ خواپه یانهه ی ده سانه و که بۆ ئه  نزیکتره
یری سیسـتمی  ر سـه گـه ئه. تی سیاسیی وژیـانی منییه تی ئابووری ، دوو، ئه منییه ئهک،  یه:  ڕز کراوه ی گرینگ فه ر سیستمێک دوو بن ینه ی ئایینی ئیسالم، بۆ هه روانگه له  -4

اڵم جێـی  بـه. کۆشـن تی ئـابووری و سیاسـیدا تێده منییه ستهێنانی ئه ده پێناوی وه  وام  له رده به  وێ که که رده ین، بۆمان ده وتووترین واڵتانی دنیا بکه سیاسی و ئیداریی پێشکه
پێــدانی ســامانی   ره پێنــاو په  رشــان لــه سه  وێتـه تیی ئایینییــان ناکه رپرســیاره به  کــه  وه نــه تی،وابیر بکه تایبــه گشــتی و مامۆســتایانی ئـایینی به  مان بــه کــه ڵکه خه  رانییـه نیگه

سزا   وه وره ن خوای گه الیه حوکمی زۆرداران له  ڵوێستیمان و رازیبوون به هر بێ ه رابه به ر پێمان وابێ له گه ش ئه وه راپتر له خه. یی وه ته دیهێنانی ئاسایشی نه مان و به که نه نیشتما
. کا ستنیشانی ده لێک ده ر  گه وتنی هه رکه رجی سه ک مه دات و وه یی، موسوڵمانان هان ده وه ته تی ئابووری و ئاسایشی نه منییه بۆ دابینکردنی ئه   وره چونکی خوای گه. نادرێن

 (.4:قرش)
ی  اپــه ر ڕان وهاونیشــتمانان ، خه فتــاری نادروســتی هاوبــاوه ره  لــه  بێجگــه  ، کــه وانــه رفره ک به یــه ڕادده نیگای ئیســالم به گۆشــه  ق، لــه چــاوکردنی حــه یی و ره بــووردههێڵــی لێ -5
سیحی،  گشتی ئیسالم، مه ئایین به تی به ستدرێژی و سووکایه کاتی ده له_ 1: اد له سه دوو مه ئیسالم له  که  یه وه رنجڕاکێش ئه اڵم خاڵی سه به.  وه گرێته یارانیش ده رانی نه که راپه خه
وا  یی ره گشـتی، لێبـوورده ک به یه وه ته ر نه ی هه وه یاران بۆ تواندنه وڵدانی نه یی و هه وه ته پێشێڵکردنی مافی نه_  2... رستی و هتد  ت بت په نانه شتی و ته رده هوودی، زه یه

ر  رکی سـه ڵکوو ئـه به(  فرض کفایه)،  رکی هێندێک نییه ئه  رکه م ئه ش ئه وه رنجڕاکێشتر له سه.   رزکراوه رزی گیاندان فه ر مه کانی وفیداکاری تاسه ره ربه کوو بهڵ هیچ، به  نییه
دا  گژ ئێـوه ر دیـن بـه سـه ی له وانـه ڵ ئه گـه ده  ئێـوه  نـاگرێ کـه رتان لێ خودا به) ، ممتحنه 9-8ی  ئایه  ستین به به ش پشت ده م یاسایه بۆ ئه(. فرض عین)،  ر تاکێکه شانی هه

تان  ر رێگه نیا هه ته.  وێ  ن ئینسافی خۆش ده ن،خوا مرۆڤی خاوه ڵدا بکه گه فتاریان ده کسانی ڕه یه ن و به  بکه  ی رباره یان ده ناون، چاکه ریان نه ده زێدی خۆتان وه چوون و له  نه
دۆستیان،   س ببێته رکه هه. کتر پشتیوانی یه  کرد و بوونه زێدی خۆتان ئاواره  یان له ڵتان کردو ئێوه گه ڕیان ده ر دین شه سه له  دۆست ولێیان ببوورن، که  ببنه  وانه ڵ ئه گه نادا ده
یدا  که و نیشـتمانه  وه تـه پێنـاوی نه  و  لـه لویستیی ئـه ویستی و گه رگرین و خۆنه رس وه وا قازی ده گیان فیدایی پێشه  له  کۆتاییدا پێویسته له(. ن که خۆیان ده  در له غه  دیاره
 .رێبازی ژیانمان  ین به بکه

 کوردستان کورد
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 برایم جەهانگیری
  

رووداو هەن کە لە الیەن حیــــــــزب و الیەنەسیاســــــــییەکان،  لە میــــــــژووی گەالنــــــــی جیهــــــــان دا هێنــــــــدی
کەسایەتییەسیاسییەکان و نووسەران و رۆژنامەوانـان سـەرنجی تـایبەتی دەدرێتـێ، لە گۆشـەیەکی ب ـووکی ئەم 
جیهــانەش دا رووداوێکــی گەورەی میژوویــی ســەرنجی زۆر کەس و الیەنــی بــۆ الی خــۆی راکێشــاوە، لە نووســەرو 

و ریبەری حیزبە سیاسیەکان را بگرە تـا دەگـاتە دیپلۆمـات و نوسـەرانی بیـانی، دەیـان رۆژنامەوانی ناو خۆیی 
بابەت و کتێبیان لەسەر نووسیوە، تەنانەت دوژمنانیش نەیان توانێـوە لە گەورەیـی و عەزەمەتـی ئەم رووداوە 

 ی حیزبیلە ژێر ریبەر دا و 1324کەم بکەنەوە، ئەو رووداوە گەورەیە کوماری کوردستانە کە لە سالی 
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لە  مانـگ تەمەنـی پـر 11کۆمارێـک کە لەمـاوەی نزیـک بە . دیمۆکراتی کوردستان دا، بە سەرۆک کۆماری پێشەوای نەمر قاز محەمەد لە چوار چرای مەهابـاد راگەیەنـدرا

 .سەروەری خۆی داخالیکی دیار و وەرچەرخانێکی گرینگی مێژووی بوو بۆ دۆزی رەوای گەلی کوردستان
 رۆژی زیاتر تێپەر نەکرد کە بە پیالنی داگیرکەران و بە بێ وەفایی دۆستانی مەسلحەت ویست و بە خەیانەتی بەشێک لە کارگێرانی 331تەمەنی کۆمار گەلێ کورت بوو، 

هێندێک لە دەرەبەگ و سەرۆک عشیرەتەکان، هەرەسی هێنا و ئەو ئەستێرە گەشەی هیوای کوردان خـامۆش کـرا، ئەگەر چـی بە تێـک شـکانی کۆمـار و  ئەسلی کۆمار واتە
اردانەوەی کۆمـار ەالم کـشەهید کردنی سەرۆک کۆمارەکەی پێشەوا قازی، خەم و خەفەت و تازییە باری و نا ئومێدی هەموو ناو مالی کوردانی نیشتمانپەروەری گرتەوە ب

بـوو بە بەیـت و شـیعرو پەخشـان، بـوو بە میـژوو، بـوو بە , لەسەر خۆزگەو ئارەزووەکانی خەلکی و ئەو شەهامەتەی سەرۆکی کۆمار بەرامـبەر بە دوژمنـانی کـورد نوانـدی
پەیامە بوو کە کورد نەتەوەیەکە و خاوەنی کیان و ئاالیە، بەلگەی هەرمانی میللەتێک، بە تایبەتی هەلکردنی ئاال وەک رەمز و سیمبولی بوونی نەتەوەیەک هەلگری ئەو 

کەخـۆی لەم رسـتەیە دا دیارە ئەم پەیامە لەالیەن پێشەواو رێبەرایەتـی کۆمـار هەم بە گـوێ دوژمنـان گەیەنـدرا و هەم بـۆ بەرەی داهـاتوو بـوو بە ئەرک و وەزیـفەیەک 
اتی زۆربەی هەرە زۆری خەلکی کوردستانە، زەحمەتکێشان، الوان و رووناکبیرانی گەلی کورد، لە خەبات و دەدیتەوە، تا وەدی هاتنی ئاواتەکانی کۆماری کوردستان کە ئاو

 . قوربانی دان سل ناکەنەوە
ە ئاسانی پێشەواو نییان زۆر بدوژمنانی ئازادی کە چاوییان بەرایی دیتنی حکوومەتێکی ئازاد و دێمۆکراتێکی نەدەدا بە هەزار درۆ و دەلەسە و بە فرێو و دەغەلکاری توا

وحاکەمە کران و پاشان لە هاورێیانی دەداو بخەن و دەس بەسەرییان بکەن و پاشان لە دادگایەکی فەرمایشی دا و بێ ئەوەی وەکێلێک بتوانێ دیفاعیان لێ بکا بە ناو م
ئەگەر چی تا .خانی سەیفی قازی و سەدری قازی بەرێوە برد دا لە چوار چرای مەهاباد حوکمی ئیعدامیان لەسەر پێشەوا قازی و حەمە حوسێن 1326ی خاکە لێوەی 11

چاوانەی کە تا ئێستا لە  ئێستاش هیچ سەرچاوەیەکی ئەو تۆ لە چۆنییەتی بەرێوە چوونی دادگاو مەحاکەمەی قازییەکان لەبەر دەست دا نییە بەالم هەر بە پێی ئەو سەر
قاسـملوو لە . د. ەرێ دەردەکەوێ کە پێشەوا زۆر ئازایانە بەرەنگاری پیاوکوژانی ریژیمی پاشایەتی بـۆتەوەالیەن دەسەالتدارانی رێژیمی پاشایەتی ئەو کات دا دراونەد

پێشەوا قازی لە رۆژەکانی یەکەمی شکانی کۆماری کوردستانەوە دوو مەسەلەی زۆر بە چـاکی لە بەر :سال خەبات لە پێناوی ئازادی و لەم پێوەندییە دا دەلێ 41کتێبی 
فێلبـاز م ئەوەی کە باش دەیزانی مردن چاوەروانییەتی،تاقی کردنەوەی چەندین سال خەباتی گەلی کـورد بـۆی دەرخسـتبوو کە دەگەل دوژمنیکـی زۆردار و یەکە: چاو بوو

هەمـوو رووداوەکـان و  تێکەوتووەکە بە خوێنی ئەو و هی وەک ئەو تینووە،هەربۆیەش لەیەکەم رۆژی گیرانی را تا دادگـا فەرمایشـییەکەی تێکۆشـا کە خـۆی بە بەرپرسـی
قازی دەی هەویست بەم جۆرە هەم بە رێگاو ئامانجەکانی گەلی کورد وەفادار بمێنێتەوە و هەم ئەوەندەی دەکرێ لە . هەموو هەنگاوەکانی کۆماری کوردستان لە قەلەم بدا

     .تاوانی هاورێیانی کەم بکاتەوە، تا بەلکوو کەمێک سزایان سووکتر بکات
ئاوات و کە پێشەوا قازی زۆر باش دەیزانی کە ئەوە شەخسی قازی موحەمەد نییە بەلکوو جووالنەوەی دیمۆکراتی خەلکی کوردستانە کە دادگایی دەکرێ، دووهەم ئەوە بوو 

ە جەالدەخوێنمژەکانی ریژیمی شا هەر بۆیەش وەک رێبەرێکی هەلکەوتوو بەرامبەرب. ئامانجەکانی کۆمەالنی زۆر لێکراوی گەلی کوردە کە دادگای نیزامی بە تاوانیان دادەنێ
 (1)قارەمانانە راوەستا ودیفاعی لەکۆماری کوردستان کرد

ەوا دەکەن لە بەرامبەر لەباری ئازایەتی پێشەوا لە بەردەم بێدادگای رێژیمی پاشایەتی دا گەلێ باس و خواس هەن و هەمووی هەر باس لە ئازایەتی و چاونەترسی پێش
بـۆ   وه داخـه  بـه: لێ  روو و ده  هێندی راستی خستۆته 1956دادگا دا، سالی   د له مه کیلی قازیی محه وه  ت کردبووی به حکوومه  ریفی که نگ شه رهه دوژمنانی ئازادی دا، سه

 (.2)کرد ی دادگایی ده و دادگه ستیدا ئه را  دوا؛ له ری ژیری و بێ ترس ده و په م دادگا دا به ر ده به د له مه قازی موحه.  و دانایه  وره گه  و پیاوه د ئه مه قازی موحه
  وه و بـاره ر لـه هـه. کـرد وانی دادگـایی ده ن قـازی ئـه ران قازی دادگایی بکـه جیاتی داگیرکه  له  که  یه وه کرد ئه ی دادگایی ده و دادگه لێ ئه ده  که  یه و رسته ست له به مه  دیاره
رانی سوپای ئێران  فسه ئه  کێک له خۆی یه  که  کێله م وه ئه. کرد النی ئێران ده تێکرای گه  لکوو دیفاعی له لی کورد به گه  له نیا دیفاعی ته قازی نه  لێ که وا ده کیلی پێشه وه

و   کێشـه  رگرییان له به  مانانه هو قار ئه: لێ دا و لە هەمان ال پەرە دا ده  کی دیکه یه جێگه  واو هاورێیانی دیاری کردبوو له کیلی پێشه وی بۆ وه بۆخۆی ئه  مه حکه و مه  بووه
  م له و شیکی که ی درکاندنی به باره  له( 3.)بوون شیمان نه کانی خۆیان په وه کرده  رگیز له وان هه رسام بوو بوو، ئه پێی سه  دادگه  جۆرێک که  کرد به ری خۆیان ده بیرو باوه
م  که لی کورد و یه کانی گه ترسی رۆله تی و چاونه ئازایه  ت له الله موو ده ن هه خه ر ده ده تی وه ی رێژیمی پاشایه  گهبیداد  واو هاورێیانی له وتێ پێشه لسوکه هه  ی که رووداوانه

  دزی و بـه  ن و بـه کـه ری ترسـنۆکی دا ده و پـه لـه  و کـاره هید کردنیشیان دا ئـه کاتی شه  ت له نانه ش ته ر بۆیه ن،هه که رۆک کۆماری کوردستان و هاورێیانی ده واو سه پێشه
و   زانێ چ باسه جێ ده س به وێ ده که ده(  ناره قه)کان دار ئیعدامه  وا چاوی به کاتێ پێشه. هاباد داری مه شاره  یان هێننه و ده شه  ی نیوه3رێ کردن بۆ تاران سات  بیانووی به
لـێن کە  درۆ ده ن بۆ به وێ ئیعداممان بکه تان هه ر ده گه ئه  قتان چووه نده مردووەکانیشمان زه  له  ئێوه:لێ وێ ده که بار ده پارسی ته  داری و چاوی به سالۆنی شاره  کاتێ دێته

 (4...) یه وێ درۆزنی و دووروویی یاسای ئێوه که ر ده ک ده ؟ وه!تاران  گوێزنه گۆیا رامان ده
ال  مـه  لـێ بنووسـه فارسـی ده  دیق و به ال سه مه  کاته روو ده  واو هاورێیانی، پێشەوا دووباره شهری بێدادگای پێ به  ریوه بار حاکمی یەکەم و به ر چاوی پارسی ته به له  دیاره
 دار  هو ل مه حاکه ر مه مه کورتی له  ی تا ئێستا و زۆر به وه ئه(5.)فای ئەو گەلە بووم وه  ی به ر وا رۆله ی ژیانم هه ناسه من تا ئاخرین هه  ی کورد بزانێ که وه ته با نه" دیق سه

یی بۆ گەلەکەی بە جێ ماوە، ئەگەر چی دوژمنان پێیان وایە  وه ته رۆکێکی نه سه  کە له  رسه م ده که کرا یه  دری قازی باسی لێوه یفی قازی و سه واو هاورێیانی سه دانی پێشه
. بەالم خـوینی شـەهید  ئـاو نیـیە ئـاگری شـۆرش بکـۆژێنێتەوە کە بە شەهید کردنی گەورە پیاوانی مێـژووی پـر لە شـانازی گەلەکەمـان دەتـوانن دەنگـی گەل کـپ بـکەن،

وەشـێنن وبەو لە خـۆ  رانی کوردسـتان ده ری داگیرکـه یکـه په  لـه  بـر ترین زه وره ت دا گـه رێگای میله  کاتی پێوێست و له  قارەمانانی گەل و نیشتمان بە فیدا کردنی گیان له
رۆک کۆماری کوردستان و هاورێیانی دا تی  هید کردنی سه ر شه سه  به  ده نیو سه  گەلەوە، هەر بۆیە ئێستا کە زیاتر له بردووییەشیان بۆ هەمیشە دەچنە ناو دل و دەروونی

 . ل رۆژ هەر خۆشەویسترن تا ئەو جێگایەی کە ئێستا ئیدی بوون بە سیمبۆلیکی نەتەوەیی گه رێ ئەوان رۆژ ده په ده
ەوە ئەوەیە کە بەداخەوە کەسانێکی هەلپەرەست تەنها بۆ خۆ شیرن کردن لە الی کاربەدەستانی ریژیمی پاشایەتی زۆر زوو دووهەمین مەسەلە کە پێوێستە ئاوری لێ بدرێت

ەو مزا کۆ کردنەوە، ئەوان بپشتیان دە وەعدەو بەلینییەکانی خۆیان کرد و نە تەنها پێشەوایان بە جێ هێشت بەلکوو لە دژی ئەو مرۆڤە مەزنە کەوتنە پیالن گێران و ئی
ئەگەر چی بنەمالەی ئەو کەسانە لە راستی دا هیچ پێوەندییەکیان بە . )کارەیان هەتا مێژوو هەیە خۆیان و تەنانەت بنەمالکانیشیان شەرمەزاری گەلی کوردستان کردووە

بێ، کە ئێسـتا نە پێشـەوا مـاوە و نە زۆربەی ئەو ئەوەش بۆ لێورد بوونەوە و هەلوێستە دە( . رەفتاری خەرا، و هەلوێستی خەیانەت کارانەی پێشینیانی خۆیان نەداوە
انی مـیللەتەکەی خـۆی و کەسانەی کەبۆ ئەوەی خۆیان لە الی دەربار خۆشەوێست بکەن لە دژی پێشەوا تۆماریـان ئیمـزا کـرد و پیالنیـان گیـرا بەالم قـازی بـوو بە قارەمـ

 (.محەمەد رەزا سەیفی قازی:ییەکانی مەحاکەمەی قازی و هاورییانی ، گردەوە کۆیی و وەرگێرانی بۆ زانینی ناوەکان برواننە کتێبی  نهێن. )ئەوانیش قەرزدار و گوناهبار
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لو مەرجە نێو دەولەتییە بو کە بە هۆی شەری دووهەمی جیهانییەوە لە ئارا دابوو و شوێنیشی لە لە کەس شاراوە نییە کە یەکێک لە هۆیەکانی پێک هاتنی کۆمار ئەو هە

مار کـرد ودەگەل قەوام سەر کوردستان و ناوچەکەش دانابوو، یەکەمین پاڵپشتی دەرەکی کۆمار یەکیەتی سۆڤیەت بوو، بەالم ئەوەی لە پێش هەموو کەسیش دا پشتی دەکۆ
ا کەوتە سات وسەودا و هیچ گوێی نەدایە ئەو بزووتنەوەبە هێزەی کە بەر لە هەموو شتێک دژی دیکتاتۆری و دژی ئیستیعماری و بە گشتی دژی سەرەک وەزیرانی ئەوکات د

ز،  هەتا سەر دۆستی ۆ پارێئیمپریالیستی بوو، یەکیەتی سۆڤیەت بەو کردەوەی بە کوردانی سەلماند کە دۆستانی دەرەکی لەوی هەرە شۆرشگێریان را بگرە تا ئەوی هەرە خ
ی باشـتریان لـێ هەلـکەوت کوردان نین و هەرکات قازانج و بەرژەوەندییان دەگەل دۆستایەتی یەکی گرتەوە ئەوا دۆستن و کاتێکیش لە جێگایەکی دیکە سەوداو مامەلەیەک

ارێکی دیکە بە ژێر دەستەیی هێشتەوە، هەر بە لەبەر چاو گرتنی ئەو ئەوا دۆستایەتییەکە نامێنی، ئەوە بوو کە بۆ سەودایەکی ب ووکی بازرگانی گەلێک و نەتەوەیەکیان ج
تێکی دیکەی لێ شین نەدەبوو، هۆیانە بوو کە پێشەوا هەستی بە وەکرد دیفاع کردنی چەکدارانە فایدەی نییە و رەنگە تەنیا ببێتە هۆی وێرانی و مالویرانی زیاتر دەنا ش

ی کۆمار دا بە پیر مەرگێکی پیرۆزەوە چوو و بەم کارەش هەم رێگایەکی نویی بۆ خەبات و بەرخۆدان نێشانی گەلەکەی خۆی ئەوە بوو کە بە راوەستان و مانەوە لە پێتەخت
 دیارە کۆمار و سەرۆک کۆمارەکەی بناخەی فکرو. دا و هەم بەم شیوە پێشی بە تۆلە ئەستاندنەوەی دەسەالتی قین لە دلی ریژیمی پاشایەتی بەرامبەر بە گەلی کورد گرت

میـژووی دامەزرانـدنی یەکەم  فەلسەوفەیەکیان دانابوو کە تازە بە هیچ هێز و بە هیچ الیەنێک لە مێشکی کوردان دا نەیەتە دەر،کورد نەتەوەیە و خاوەنی ئااڵ و خـاوەنی
درۆشمە بە هەنگـاوی بە گـۆڕ روو بە سـێدارەی بێـدادی پێشەوا لەو کاتە دا کە دوژمنانی ئازادی بەرەو سێدارە دەیان برد پاش دانی ئەو . کۆماری دێمۆکراتیکی کوردستانە

ــێ ــان هەوێ چــاوی ببەســتن دەل ــیم تــا چــاوم ببەســتن"دەچــێ و کــاتێ دەی ــیلەت و نیشــتمانەکەم دا شــەرمەزار ن ــبەر م ــن لە بەرام ــان م ــن دەم هەوێ لە دوا ...ئەی خائین م
 ("6.)یست و جوان و دلرفێنەکەم کە چۆن بەرۆکی شەوە زەنگ و تاریکی دا دەدڕێچرکەساتەکانی ژینم دا بە سەربەرزی و شانازییەوە چاو ببرمە نیشتمانە خۆشەو

 :سەرچاوەکان
 قاسملوو.د 119چل سال خەبات لە پێناوی ئازادی ل  -1
 نووسینی نەجەف قۆلی پەسیان ،وەگێر شەوکەت شی  یەزدین211بۆ ئاراس ژێر نووس ل.... بارزانی لە مەهابادەوە -2
 و و هەمان الپەرەهەمان سەرچاوەی پێشو -3
  71نهێنییەکانی مەحاکەمەی قازی و هاورییانی، گردەوە کۆیی و تەرجەمەی محەمەد رەزا سەیفی قازی ل  -4
 سەرچاوەی پێشوو هەمان الپەرە -5
 73هەمان سەرچاوەی پێشوو ل  -6

 کوردستان بیری ئازاد
 

 " وتنه ركه سه  رگه و مه بۆ من، ئه: "وا قازی پێشه                             
 
  یانی ره قاسم 

 
  رجه لومه هه و له اڵم به. چوون ده پشوودان و ره به دنیاگر، می دووه بڕی ناسه هه و ر وێرانكه ی ساڵه ندین چه ڕی شه پاش جیهان النی گه

 ری سێبه ژێر له  مانگه  یازده كی یه وه سانه حه دوای كورد ڵكی خه بوو، كوردستان ناوی  كه جیهاندا ی ب ووكه  شوێنه و له و  تییه تایبه
 ك الیه له ر گه ئه دا كورته  ماوه و له كوردستان كۆماری. ڕۆیشت ده تانی ره بێده و تاریكی  له پڕ نووسێكی چاره و ره به كوردستاندا كۆماری

 زلهێزانـی زراوی و كوردستان رانی گیركهدا چاوی چقڵی  ببووه  وه تریشه كی الیه له رێ، به  دیكه ئاقارێكی و ره به كورد مێژووی هات ده
 ، رازووه ته و ئه ی فه كه قورسایی.  سترابۆوه به دا كه ناوچه  له جیهان سیاسی رازووی ته  به كوردستان كۆماری نووسی چاره. تۆقاندبوو

 . شكاوه دانه كوردستان كۆماری و كورد لی گه ندی وه رژه به و سوود  به رگیز هه و رگیز هه الوازی،  به زۆر ویش ئه یبوو، هه كوردستان كۆماری ی كورته  ماوه و له  بێجگه
 وا پێشـه. بوو نـه وت ڵكـه هه  بـه ش وه ئه و م رده سه كانی گرینگه  ڕووداوه ڕاستی ناوه  خستییه و كوردستان تی سیاسه كۆی سه ر سه  هێنایه دی ممه محه قازی وا پێشه مێژوو ستی ده

 .دایكبوو له كوردستان كۆماری شدا ته سیاسه و ئه ئاكامی  له و دابشكێنێ كوردستان سوودی  به  نگه سه پاره و ئه باری ویستی  ژیرانه
داشـكاندنی  كانی رجـه نیـازی دابینكردنـی مه  بـه  تاوه ره سـه  ر له وا قازی هه پێشه  بۆیه". بوون نه  ڵ پۆكری سیاسی بێگانه گه له[ "1]داوڵ  ك مه یوید ده ی گوته  به كان قازییه
 دڵسـارد كان ئامریكاییـه و ئینگلیـزی  لـه  كـه قازی وا پێشه. وتبوو كه كان ئینگلیزه ری نوێنه  به چاوی دا1941ی سێپتامبری ساڵی 25  سوودی كورد، له  نگی سیاسی به سه پاره
  ، بۆوه

 و ڕێكخســتن ریكی خـه  وه نێوخۆشـه بـواری  لـه قـازی وا پێشـه. كـرد ت سـۆڤیه ی كـه ته داوه  لــه یپێشـواز تی، وایـه ته نه نـدی وه رژه به سـتی به مه  بـه  ئـاوااڵوه كی ڕوویـه  بـه ناچـار
  كگرتوویی یه
 . ئاراوه  ته نایه مدا رده سه و له كوردی كیانێكی زراندنی دامه  كگرتنه یه و ئه بێ به یزانی ده و بوو كان ته شیره عه رۆك سه

. زراند دامه كوردستانی كۆماری  بوێرانه ڵكو به بدا، كورد مافی ندی ناوه تی وڵه ده  كه ستا وه ڕانه  وه ئه ر سه له رگیز هه ئێران، ندی ناوه تی وڵه ده ڵ گه له وتووێژ وێڕای وا پێشه
   له

ــاوه ــازده م ــه مانــگ ده  ی ی ــه وا وه تیدا پێشــه اڵتدارییه س ــه ربه كی ســه ك مرۆی ــات، دادپ ــوكرات، سیاســی عیلمــانی، دیپلۆم ــه هرو خۆ، دیم ــان و  ر، ئاشــتیخواز و كۆم ڵناس، بێوچ
 زراندنی كۆماری  دامه  وا به اڵم پێشه ، به[2"]زرێنن تێكی جۆییاز دامه وڵه ناتوانن ده  ئێوه"  نێ كه یه گه ڕاده  وه وڵه هه  باقرۆڤ له  ی كه وه ڕای ئه ره سه. كاری كرد  ناسانه ماندوونه

 .دانی خۆی نیشانداستی بڕیار ربه خۆیی و سه ربه كوردستان، سه
و كاتی  ی ئه ڵگه كی ئایینی بوو و كۆمه خۆی مرۆیه  كه  وه ڕای ئه ره و سه ئه.  وه كرده ی سیاسی دوور نه ردوونه گه  خۆی له  ڵكی دژ به رگیز خه رێكی دیموكرات بوو، هه وا ڕێبه پێشه
 كی ك مرۆیه وا وه پێشه. بوو  ی سیكۆالرانه كه ته وڵه تی ده مای سیاسه كرد و بنه ڵ نه ڵ سیاست تێكه گه له رگیز ئایینی ینااڵند، هه ده  وه الیانه ست شێ  و مه ده  واری به كورده
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  ری ناچـار بـه وه تی پیشـه رایـه ڕێبه  ربایجـان بـه تی ئازه وڵـه ده.  وه جوواڵیـه دا ده وه ره بـواری ده  میش لـه بواری ناوخۆ و هـه  لهم  مان كاتیشدا دیپلۆمات، هه هه  ئاشتیخواز و له
ت پشـتیوانی بـاقرۆڤ  ی سـۆڤیهربایجـان رۆكی ئازه سـه  ری بـه وه پیشـه  نـد كـه رچه ی ورمـێ، هه له سـه ئاسـت مه  كی دوو قۆڵی ئاشتی و هاوكاری كرد له یه یمانامه ئیمزاكردنی په

وا بۆ  پێشه. كرد ده لی كورد كۆتایی نه ت و ئێران بۆ دابینكردنی مافی گه مریكا، سۆڤیه رانی ئینگلیس، ئه ڵ نوێنه گه دانیشتن و وتووێژ له  رگیز له وا هه پێشه. ستوور بوو پشتئه
كیـدا  ره ڕ و دووبه ر شـه رامبـه به  لیم و وتـووێژی لـه قڵی سـه و ئـه ئـه. كـاری كـرد  كـان بێوێنـه كورده  ته شیره رۆك عه كی و ڕامكردن و ڕاگرتن و ڕازیكردنی سه ره ناوبرنی دووبه له
و  كی سیاسی ئهم و ناس سرنجدانی باری ئاسته  اڵم به ڵكی كورد بوو، به ژاری خه ستكورتی و هه هێشتنی ده نگری نه ژاری و الیه دژی هه  ی كه وه ڵ ئه گه وا، ده پێشه. بژارد ڵده هه
 .نێ یه گه و ده واری ئه ی كورده ڵگه ڵناسی كۆمه ش باری كۆمه وه ، ئه وه وی بۆ داهاتوو هێشته دا و رێفۆرمی زه وی و زار نه شینی زه دابه  ستی له می كوردستان، ده رده سه
كی  پشتیوانییه  یانزانی كه ده  وه قوواڵیی دڵیانه  رانی كۆمار له بوو و ڕێبه نه  وه مانه  ك به مترین هیوایه ت كه بێ پشتیوانی جیدی سۆڤیه به"ك داوڵ  یوید مه ی بۆچوونی ده گوێره به
 ["3.] نییه  ی متمانه وتۆ جێگه ئه

ی شاهیدان،  گوێره به. بێ ده  دواوه تێكی بهوتنی كورد چ ش كه رنه یزانی ئاكامی سه ئاگادار بوو و ده  ته و سیاسه ئاكامی ئه  له  وه رۆك كۆمارییه می سه كه ڕۆژی یه  ر له وا هه پێشه
ری  لمێنه ش سه ی دادگایه وه و لێكدانه ئه." وێ رداری ده سه  خت چوونه رته سه  چوونه: "تی گوتوویه  كه  رۆك كۆمار، لێیان بیستوه سه  بێته چێ و ده و چوارچرا ده ره به  ی كه و ساته ئه
 : كه  یه و ڕاستییه ئه

 [ 4... ]ناسی شم زۆر باش ده ی خۆم ئاگادار بووم، ئێوه كه نجامی كاره ره سه  ، زۆر باشیش له...كرد بڕۆم زم نه ـ من خۆم حه
ویی  ته ێونهتی ن پسپۆڕێكی سیاسه  ڕاوێژكارێكی ئاكادێمی و نه  وا نه پێشه. ری كورد ئاگادار بوو روه كانی سه چاك و خراپه  موو ئاكامه هه  فاف له بیرێكی زواڵڵ و شه  وا به پێشه
ستی  ر ده به ی له وه بوونی ئه  نیا به وا تاكی ته پێشه. ون فریای كه  بوون كه هه  وار و زانایایه و خوێنده و كاتیشدا ئه اڵتی كوردستانی ئه ڕۆژهه  له  هاوكاری بكا و نه  بوو كه هه

  دواڕۆژی كورد بوو، و له  شبین به كی دووربین و گه وا مرۆیه ، پێشه وانه مووی ئه ڕای هه ره سه. ڕووی واقیع  ی كوردی هێنایه وه ته ری نه وه ره گیرا، سه رده ی سوودی لێ وه وه بوو و ئه
  وا له پێشه.  ردهخۆیی كو ربه كورد و سه  رگری له وا به وتی دادگاییكردنی پێشه موو ڕه هه. بوو خۆیی كورد و كوردستان هه ربه ری و سه روه سه  كانی ژیانیدا بڕوای به دوایین ساته

 .ی كرد كه له خۆی و گه  رگری له كی مودێرن و قانوونناس خۆی به ك مرۆیه گادا وه‡د
 :یاند اڵمی هاتنی بارزانی ڕایگه وه  دادگادا له  له. موو كوردستانی بۆ گرینگتر بوو ندی هه وه رژه ناسی و به ده ت نه سمییه ڕه  ستكردی نێوان كوردستانی به وا سنووری ده پێشه

 [.5]الم سه ی ماڵی خۆی و وه شێكی دیكه بۆ به  هاتوه  وه خۆیه  شێكی ماڵه به  بارزانی له... و ...   موو كوردێكه كوردستان ماڵی هه... ـ 
 :رانی گوت داگیركه  دواڕۆژی كوردستان گرێداو و به  ڵ هیوا به گه ی خۆی له و بۆچوونه وا ئه پێشه

كانی  رزه بـه  موو شوێنه ر هه سه كرێم و له منی تێدا دادگایی ده  ی كه و خانووه ر ئه سه له  هێزی بارزانی؛ كه توانا و به ستی به ده  به  و ئااڵیه ت و ئهڕۆژێك بێ  خوایه  ـ هیوام به
 [6.] وه كێته كوردستان بشه

اڵم مێژوو  به. ی كورد بوو وه ته خۆیی نه ربه ستی و ئاواتی سه ربه دانی سه سێداره رد و لهلی كو ڕاستیدا چاوترسێنكردنی گه  وا و یارانی له دانی پێشه سێداره  ستی دوژمن له به مه
،  و ڕۆژه كانی تـری كوردسـتانیش بـۆ ئـه شـه ، و به وه كێته شـه كوردستان ده  شێك له كانی به قام و سنووره ر شه سه ی كوردستان له لماند و ئێستا ئااڵكه وای سه ی پێشه كه بۆچوونه

 . ستپێكردوه ژوویان ده وئاوه ره نی بهژمارد
ی مانگی مارسی 31یانی ڕۆژی  به ره به  وا قازی و دوو هاوڕێی تری، له لی كورد، پێشه ختی گه ستی و خۆشبه ربه ڵی سه شغه ی مه وه یاڵی كوژاندنه خه  رانی كوردستان به داگیركه
 .رزی خۆی ترووپكی به  یانده ل و نیشتمانی گه گه  وینداری به ئه  شنه و چه به. دران سێداره هاباد له چرای شاری مهچوار  تاوی، له ی هه1326 ی لێوه ی خاكه11ری  رابه ، به1947
 :ی خۆی گوته  بوو و به ربازبوونی هه تی ده رفه ده  ی كه وه ڵ ئه گه وا ده پێشه

موو  ل و نیشـتمان هـه ی گـه وه ر ئـه بـه اڵم له بـه[. 7]ر ب ـم خاكی ئێـران ده  متوانی بڕۆم و له ده  ووایهیلم ب ر كات و ساتێك مه بوو، هه سدا هه رده به ندین ئۆتۆمبیلم له چه... ـ 
 : وه اڵمی دوژمنانی ئاوا داویه ی ژیانی بوو، وه فه لسه فه
 [.8... ]ژیاون  باب و باپیرانم لێره!  خاكی كوردستانه  ئێره. ڕۆم من بۆ كوێ ده... ـ 

 :سپێرێ كا و ڕاده لی كورد ده گه  یدا ڕوو له كه سێتنامه وه  و له  فاداره وه  یه فه لسه و فه ر به كانی ژیانیشیدا هه تهدوایین سا  وا له پێشه
ت و ئابڕو و  وڵه م ده ت، هه هرو م سه م ماڵ، هه ، هه یه موو شتێكتان هه هه  و كاته و هی خۆتان بێ، ئه كه بێ، ماڵ و خاك و نیشتمانه كو هه ستیه ربه بێ، سه ر واڵتێكو هه گه ـ ئه

 [.8]بێ نیشتیمانیشتان ده
یان  كـه كان بـۆ واڵته ناسیونالیسـته  ، كـه یـه وه كـان ئه(پـاتریوت)  روه نیشـتمانپه  كان و ئێمه جیاوازی ناسیونالیسته: ڵێ سوف و ئاشتیخوازی ئینگلیزی ده یله بێتراند راسێل، فه

 ["9.]ین ده كوشتن ده مان به كه ر خۆمان بۆ واڵته وه نپهی نیشتما اڵم ئێمه كوژن، به ڵكی تر ده خه
 :كان رچاوه سه
 44. دین ساڵح، ل دره ڤكردنی به رهه م دادگای ئێراندا، به رده به رۆك كۆماری كوردستان له وا قازی، سه ی پێشه سێتنامه وه  له: ردێڕ سه
 رگێڕانی ئیبراهیم یونسی  فارسی، وه  ، تاری  كوردستان به3و  1
 یانی د ره ممه رگێڕانی محه ، مێژووی كورد، نووسینی كریس كۆچێرا، وه2
 31-31. دین ساڵح، ل دره به: ڤكردنی رهه م دادگای ئێراندا، به رده به رۆك كۆماری كوردستان له ، سه8و 7، 6، 5،  4 ، 4
 31-31. دین ساڵح، ل دره به :ڤكردنی رهه م دادگای ئێراندا، به رده به رۆك كۆماری كوردستان له ، سه8و 7، 6، 5 
  . یاد نییه  م له كه رچاوه سه  وه داخه ، به9

 وه كێته شه درێ و ده ڵده كرێم، ئااڵی كوردستان هه منی تێدا دادگایی ده  ی كه و خانووه ر ئه سه ڕۆژێك دێ له: د ممه قازی محه
 2116018013دیمانه 

2115014017 
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 "كوردستان   و كۆماری د ممه محه  وا قازی پێشه"  وه سیاسییه  ی روانگه كورد له  یی وه ته نه  بزاڤی       

 
  خۆشحاڵی بێهزاد

  گرامی فراسیاب ئه: و
 

 گرینگتـرین ، كانی مۆدێڕنـه  سیاسـییه  ندییـه تمه تایبه و جیاواز  رۆكی وهنێ هۆی به د ممه محه  قازی  ی وه بزووتنه
  ی وه بزووتنـه  نـدیی تمه تایبه ترین مایی بنـه. دێـت ژمار ئـه به كـورددا ی وه تـه نه سیاسیی  مێژووی له  وه بزووتنه
 دا،6491 ــ 6496  سااڵنی  ی ماوه له" كوردستان  كۆماری"  زرانی دامه هۆی  بووه  كه د ممه محه  قازی وا پێشه

  سیسـتمی  ی نموونـه باشترین  توانێ ده ئێستاش تا  كه  كارێكه كرده  جێگیركردنی له دێموكراتیك  رۆكێكی نێوه به
 . بێت ناڤیندا  اڵتی رۆژهه له كان ته حكوومه بۆ  تیی وڵه ده

  د ممه محه  قازی وا پێشه: كار كرده
 د ممه محه  قازی: هۆكار
 : پان گۆڕه
 1947ـ  1946: كات: الف
 بوون شێك به  وانه ئه وكات ئه تا  كه(  بانه و قز سه) كوردستان  باكووری له شێك به و (موكریان  ی ناوچه) رۆژئاوا  ربایجانی ئازه  باشووری له كوردستان  كی ره سه  شێكی به: شوێن: ب
 . اڵن رده ئه و ربایجان ئازه  تی ویالیه له

  كان دیپلۆماتیكییه  ندییه پێوه و  كدارانه چه  ڕینی راپه: ئامراز
  كوردستان  كۆماری  زرانی دامه: ئامانج

 ، یی پێكهاتـه  ی روانگـه له  كـه بوو و ئه  دێموكراتیكی  ندیی تمه تایبه د، ممه محه  قازی وا پێشه  ریی رێبه به" كوردستان  كۆماری"  ندیی تمه تایبه ترین مایی بنه گوترا،  كه ها روه هه
  نــوێی  تیـۆریی چـوار  پێی بــه و وه  روانگـه م لـه.  دێموكراســییه له كان نوێیـه  مكـه چه و  پێناسـه به ك یه شــرۆڤه  ڵگری هـه و  بووه هـه  مــۆدێڕنی  كی یـه چوارچێوه ، وه زرانـه دامه و  پێناسـه

  مای بنـه ر سـه له" كوردسـتان  كۆمـاری" بڵێین توانین ده ، ژاكۆبنی دێموكراسیی و  ساالرانه باوك دێموكراسیی نیئۆكۆماریخواز، دێموكراسیی بازاڕ، دێموكراسیی  واته دێموكراسی،
 كراسیدادێمو  كی یه پێكهاته ها وه  له. ببینین توانین ده سیاسی  شداریی به  له بااڵ  كی یه پله و هاكان به  وتنی رێككه  مای بنه ر سه له تێیدا  كه  زراوه دامه  ژاكۆبنی  كی دێموكراسییه

 سیاسـی  رۆكی نێـوه ، قبـووڵكردنی( مجرد) بستراكت ئه  به  كه  وه بدۆزینه دا تی اڵیه كۆمه  ی ئیراده  مكی چه  ی چوارچێوه  له  وه ته نه و  یی وه ته نه ك وه لێك گه وشه  گرینگیی توانین ده
 . وه كرێته ده كورت دا(" انباشته ملی سنت) یی وه ته نه  كراوی كه ڵه كه  ریتی نه" و (" همگانی ملی ترزای)  یی وه ته نه  گشتیی  ندیی زامه ره"  مكی چه له و گرێت ده  خۆوه به

  ی وێنـه به خۆیان  كه  كانه مرۆڤه له ڵێك كۆمه شوناسی مۆدێڕن،  مكێكی چه كوو وه  كه  یه" خوازی وه ته نه"  مكی چه ، وه بیدۆزینه دا"كوردستان  كۆماری" له توانین ده  كه  دیكه  خاڵێكی
 . ن كه ده  پێناسه جیاوازدا  كولتوورێكی و  جوغرافیایی  شوێنێكی سیاسی،  كی یه كه یه  ی چوارچێوه له جیاواز  شوناسێكی

  كی یـه پێگه به  ئـایینی  كی تییه سـایه كه  نـده رچه هه د ممه محه  قازی.  وه ببینینه توانین ده د، ممه محه  قازی وا پێشه گرینگی  رۆڵی له ،"كوردستان  كۆماری"  می سێهه  ندیی تمه تایبه
 شوێن ، خودئاگایی له و ئه" قاڵنی عه  هێژمونی"  رۆڵی ناتوانین اڵم به زانن، ده وا پێشه  تی سایه كه  یشتنی گه لووتكه به بۆ"  كاریزماییـ   ئایینی"  رۆڵی س زۆركه و  ییه ماڵه بنه  هێزی به
.  گیردرێ نه رچاو به له دا،"كوردستان  كۆماری"  ناوی به كراو پراكتیزه  كی یه پێكهاته  له  مهێنانی رهه به و بیروهزر  رێكخستنی ، نگی هاوئاهه ،(معین ابیجهتی) درووست  ڵگرتنی هه

 هێنـدێكیش و  كی خێڵـه هـۆگریی هۆی بـه ر ماوه جـه و  ری رێبـه  ی("عقالنیـت)  نـدێتی زمه ئاوه"  بێتـه ده ، یی ماڵـه بنه و  ئـایینی  رزی به تیی سایه كه  ندیی تمه تایبه  كه  یه وه ئه گرینگتر
 و  وه نگدانه ره  ركی ئه  كه ێك"خۆیبوون" ، خشێ به پێده نیان("بودن ما) خۆیبوون"  ی وره و ست هه ،"شوناس"  ی وه كردنه پێناسه و  وه ناسینه به و دا ده ئاپۆرایان كۆڕێكدا له ندخواز، ناوه
 . نوێنێت ده ك یه وه ته نه  تی سایه كه و شوناس ،" یی وه ته نه  ئیدئۆلۆژی"  واتای به و ر ماوه جه به  وه داته ده كان خه بایه  رتنیڕاگ رز به

  ی ڵه كۆمه"  ڵدانی رهه سه.  ه"مۆدێڕن"  انیزاسیۆنێكیئۆرگ بۆ  ریتی نه  كی یه پێكهاته له ڕین تێپه  ورانی ده بۆ بار له  وشێكی ره  پێكهێنانی ،"كوردستان  كۆماری"  ی دیكه  ندیی تمه تایبه
 و "كوردبـوون"  مای بنـه ر سـه له  نهێنـی  رێكخسـتنێكی ی شێوه به  ی كه نهێنییه  پێكهاته  كه عێراقدا،  كوردستانی له هیوا  حیزبی  ربوونی كاریگه و كورد  ی وه ژیانه  ی ڵه كۆمه یان" ك.ژ

  ڵكی خـه  كانی داخوازییـه  ی وه چڕبوونـه و "مـۆدێڕن  حیزبـی"  دیـاریكراوی واو تـه  كی یـه چوارچێوه ڵ گـه له" كوردستان  دێموكراتی  حیزبی" بۆ دا كه تهپێكها له پێكهێنان گۆڕان دواتر
. دێموكراسی  نه و " كۆمارییه"  ڵگری هه  نه تدا ڕه بنه له  كه ێكداشوێن له و مێك رده سه له كان مۆدێڕنه  داخوازییه  كردنی اڵڵه گه كوردستان،  كۆماری  ی دیكه  كی ندییه تمه تایبه كوردستان
  كه بوو پیرۆز  كی ندییه هاوپێوه ، وه ته نیوه ته  كانی تییه حكوومه  هزره  تانوپۆی  كه ر روه كاریزماپه  واڵتێكی  له" دێموكراسی"  مكی چه پاڵ له"  كۆماری"  گرینگی  رباسی به  هێنانه

 و ره بــه  اڵتی رۆژهــه  مرۆڤــی  هــزری و وه كــرده ن نــۆژه ڵكی، خــه(  ناخوداگــاه) ســتیی نه ـــ  ینــی زه  ی پێكهاتــه  شــكاندنی و  یــه پێكهاته م ئــه  تی چییــه له گــۆڕان  كانی اییهت ره ســه ما بنــه
 . كرد  ئاراسته"  ری روه كاریزماپه"  نه"  ڕی ڵكباوه خه"

 . دێت ژمار ئه به دا مه رده سه و له كوردستان  كۆماری  كانی گرینگه  ندییه تمه تایبه له  دیكه  كێكی یه دا،" حیزبی"  ی چوارچێوه له
  كردنیان ئاراسته و  رایی گه شیره عه و  رایی خێڵگه له ڕین تێپه ، ری دادوه  اڵتی سه ده  ڕێخستنی وه اڵتیدا، سه ده ژێر  كانی ناوچه له مۆدێڕن  فێركردنی و  رده روه په  جێگیركردنی بۆ وڵ هه
 و كانـدا رییه ئازه ڵ گـه له ئیسـتراتیژیك  تیی كیـه یه ، یـی فره و  ئـایینی فره  قبـووڵكردنی و ره بـه كان، ئاینییـه  اڵواردنـه هه و كی ره دووبـه  لـه ڕین تێپه ،"كورد  خوازیی وه ته نه" و ره به
  به كان باڵوكراوه و  نی مه چاپه مۆدێڕن،  تیی منییه ئه  سیستمێكی  زرانی دامه كوردستان،  كۆماری  اڵتی سه ده ژێر  بیاڤی  كانی تییه مایه كه له  پشتیوانی  ی وتننامه رێككه  سندكردنی په

  دێمـوكراتیكی  دابینكردنـی بـۆ  نـه هالی مه هه  یانـدنی راگه و رادیـۆ  زرانی دامـه و  رمی فـه  زمـانی كـوو وه  كوردی  زمانی  فێركردنی ، وه باڵوكردنه و چا،  پێدانی ره په بۆ وڵ هه و  ئازادی
 كوردســتاندا،  تی حكوومــه  بیاڤی لــه كان دێموكراتیكــه  ئامانجــه  كردنــی پراكتیزه بــۆ  وڵ هــه پاڵ لــه كان بیاڤــه موو هــه و سیاســی فێركــردن، و  رده روه پــه ، كولتــووری  پێداویســتییه

 . دێ ژمار ئه به  یه وره ده م ئه و كوردستان  كۆماری  ی دیكه  كانی رچاوه به  ندییه تمه تایبه له
 ،("كوردســتان  وانانی جــه  تیی كیــه یه  ئۆرگــانی) نیشــتمان  هــاواری" ،"كــورد  هــاواری" ،"نیشــتمان: "كــوو وه  كــانی باڵوكراوه"  رچاوه بــه"  كــه  ی وه ئــه كانــدا یه"نی مــه چاپه"  بیاڤی لــه
 ،"كوردستان"
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  مـافی كـورد، ی وه تـه نه  نووسـی چاره  دیـاریكردنی  مـافی كان، وه تـه نه بۆ نووس چاره  دیاریكردنی  مافی ر سه له  پێداگری.  وه بهێنینه  ڵگه به ك وه توانین ده... و " اڵڵه هه  گۆڤاری"

 و  نگی رهه فه  بیاڤه نێو  چوونه جیهان، بۆ دێموكراسی و  ئاشتی كورد،  ی وه ته نه  نگیی رهه فه  بزاڤی كورد، بۆ  رووناكبیری  بزاڤێكی  ڵدانی رهه سه بۆ وڵ هه كان، وه ته هن خۆیی ربه سه
 . ناكات ش وه هێنانه ڵگه به  به پێویست و  وێ كه رده ده  روونی  به  كه  انهك بییه زهه مه و  تنیكی ئه ، تی شیره عه  روانگه  جێگای  به جێگیركردنیان و كان تییه اڵیه كۆمه

  قازی"  وخۆی راسته  چاودێریی ژێر له ژنان  وباری كار  به گرینگیدان  ستی به مه  به ژنان بۆ ت تایبه  كی تییه كیه یه  زراندنی دامه و ژنان  ی له سه مه  به" كوردستان  كۆماری"  گرینگیدانی
" كوردسـتان  كۆمـاری" و "د ممـه محه  قـازی" لـه ــ بـوو نـامۆ كـات و ئـه  كانی تـه حكوومه بۆ ڕاستدا نێوه  اڵتی رۆژهه له مرۆڤ كوو وه ژن شوناسی  كه ورانێكدا ده  له ویش ئه ـ" د ممه حهم

  جیهـانی  ڵگای كۆمـه  وڕۆی ئـه  وتنی رێككـه بـۆ كان دێموكراتیكـه  نسـیپه پره له زۆر تـوانین ده ،و ئه بۆ  وه ڕانه گه به  كه كات ده دروست"  تی اڵتداریه سه ده" و "ری رێبه" بۆ ك یه نموونه
 . بهێنین ست ده وه

 ڵك خه كا نه تا  ڵكی خه  نگی ده  ستی ده  وه داته ده خۆی  ی"رگ مه" ،"ڵك خه  نگدانی ده  مافی" و "دێموكراسی" له  پارێزگاری بۆ شدا، ئاویلكه  كاتی له ت نانه ته د ممه محه  قازی وا پێشه
  توانێ ده ،"كوردستان  كۆماری. " بێ" د ممه محه  قازی وا پێشه" و "كوردستان  كۆماری"  ندیی تمه تایبه هاترین پڕبه  یه وانه له ش مه ئه. بن گومان به و، ئه"  نوێخوازی" و "نوێ  بیری" له

 . بێت ڕاستدا نێوه  اڵتی رۆژهه له كان دیكتاتۆره  تی اڵتداریه سه ده  می رده سه له دێموكراسی بۆ سیاسی  ڵبژاردنێكی هه  ستپێكی ده خاڵی
 : كان رچاوه سه
 1381اسناد، بهزاد خوشحالی،   ی محمد و جمهوری در اینه  قازی( 1
 ناسیونالیسم، بهزاد خوشحالی  های وبالگ نزریه( 2
 کوردستان میدیا/      ئیلكترۆنیك، بهزادخوشحالی  ی، كتێب چند فرهنگی  ناسیونالیسم دمكراتیك و دمكراسی( 3
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  دری سه  بولقاسم و ئه ( وا پێشه  ئامۆزای) قازی  یفی سه  حوسێن خان مه حه,  وا قازی دا پێشه ( زایینی 194703031)تاوی  هه  ی1326    ساڵی  ی لێوه خاكه  ی11    یانی به ره به    له

  ستی ده دا به  رمایشی و فه  ناعادالنه  دوو دادگای حوكم دران له  دوای  به( وا پێشه  برای)  قازی
كـه   ی و شوێنه ر له هه  واته, هاباد مه    شاری  چوارچرای  كورد له  لی گه  دوژمنانی  ڵی په چه
  لــــــێ  كوردســــــتانی  دا كۆمــــــاری( زایینــــــی194601022)تاوی هــــــه1324   نــــــدانی رێبه  ی2

  و پیلــی ر شــان  ســه له  و رۆژه ر ئــه و هــه هید كــران  و شــه دران   ســێداره  لــه, نــدرابوو یه راگه
ــه  ڵكی خــه ــه  ب ــه  فی ڕه ش ــه م ــتانی  هاباد ل ــه  گۆرس ــه  ال جــامی م ــرۆزی  خــاكی  ب ــتمان     پی نیش
 . درانسپێر

و  ئه( زایینی 197903031)تاوی  هه1358  ی لێوه خاكه  ی11 كوردستان له  دێمۆكراتی  حیزبی
و  خـت  ر زه بـه له, م و ده ر پـێش ئـه گه ئه. یاند راگه  كوردستانی  هیدانی شه  ك رۆژی وه  ی رۆژه
, بوو نـه  وه یـه بۆنه و سم بـه رێوره  بردنی ڕێوه به  جالی دیكتاتۆر مه  شای  كرێگیراوانی به  زۆری
م  حیـزب ئـه  كـه  ی وه ئه  دوای  تی تایبه  دا به تی  پاشایه تی حكوومه  رووخانی  دوای  اڵم به به

و  هیدان شــه  هــا رۆژێــك دا رێــز لــه وه  لــه  موو ســاڵێ هــه, نــاودێر كــرد    و نــاوه بــه  ی رۆژه
   . گیرێ ده  وا قازی یان   پێشه رقافله سه

  موكریان بوو و لـه  تیی سایه نترین كه دیمه و به كوردستان   ركۆماری سه  ازیوا ق پێشه  راسته
  هید كرانیشی شه  دوای  ند ساڵ اڵم تا چه به, و ناسراو بوو  وه ره ده كان نێو به موو   ناوچه هه

وش ر ناسرابو گه یا ئه, ناسرابوو نه  بناسرێ  بێ ده  كه  یه و شێوه تێكڕا به  كورد به  لی بۆ گه
زیـاتر لــێ   وه زۆر لـه  پێویســته. گیرا ده نـه  لێـی  گیــرێ ده  دا لێـی مه رده و سـه لــه  ی و رێـزه ئـه

 .  بناسرێ,  وه ئه  شیاوی  ی و جۆره تا به  وا بكرێ پێشه  تیی سایه ر كه سه وه له كۆلینه
  له  یه ماڵه و بنه ئه  رابردووی.  یه میرزا قاسم قازی  كوڕی,  لی عه  قازی  د كوڕی ممه محه  قازی
ڵكوو  ڵك بـه خـه  الی نیا لـه تـه  وان نـه ئـه.  وه ڕێتـه گه پێشتر ده  ده ساباڵغ بۆ چوار سه  شاری
 . قدیر بوون و ته رێز  ی جێگه,تییش حكوومه  رپرسانی و به اڵتداران  سه ن ده الیه له

ــه  قــازی ــاوكی  لیی ع ــه, وا پێشــه  ب ــه 1931   ل ــه  ل ــ  هاباد رێكخراوێكــی م ــه  وردییك ــاوی  ب   ن
  لـه  د خیابـانی ممـه شـێ  محه  ی وه جوواڵنـه  ڵ گـه نـاوبراو له. پێك هێنا" محمد  ی وه بزووتنه"

 .   وام بووه رده به  و كاره ر ئه سه له  كردوه  وتی فه  یش كه1934  تا ساڵی, بوو یان هه ندی  ورێز پێوه ته
  و نفووزێكی و ئیعتیبار  جلیس مه  ری نوێنه  ته كراوه  وه ڵكه ن خه الیه له  وره ك دوو ده یه  كه  بووه  قازی  دری سه  ناسراو به  ولقاسم قازیب كیان ئه یه,  بووه هه  دوو كوڕی,  لی عه  قازی
 . تاران مابۆوه  ر له ڵك هه خه  دانی و یاریده  كان یه سیاسی  كاره  راندنی بۆ راپه, وا پێشه  ی ر راسپارده سه له  شی كه وره ده  واوبوونی ته  دوای.  بووه هه  تی تایبه
  و زۆری  هێز   بووه  تێدا به  ریی روه نیشتمانپه  ستی هه  وه یه الوی  تای ره سه  ر له هه,  دایك   بووه دا له نگه رهه فه  به  ماڵه و بنه له  زایینی  ی1911    ساڵی  دیش كه ممه محه  قازی
  ڵ گه ده  و كوردی  و فارسی    بی ره عه  له  جگه.  بێگانانیش فێر بێ  زمانی  داوه  وڵ هه  و زۆری  یشتوه گه پێ  وه یه م باره و زۆر زوو له  بووه هه  و تازه كۆن   علوومی  خوێندنی  به  القه عه

 .   بووه هه  تیی ئاشنایه  كیش رووسی یه و تا راده  و ئینگلیسی   یی  رانسه فه  زمانی
  بووه كان هه ته شیره رۆك عه و سه ر روه نیشتمانپه  و كوردانی  و پیاو چاكان مان  زه  و زانایانی زل  فه  هلی ئه  ڵ گه ده  اڵوی تێكه  ز به حه  د زۆری ممه محه  قازی
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ك  و دواتریش بۆ یه1941  ر له به  كانی ساڵه  له, ڵك خه  زانیاریی  و ژوور بردنی ره و به   نگی رهه فه  كاری  به  زۆر   ر ئۆگریی به  له. شار  قازیی  به  دا بووه باوكی  وتی فه  دوای  به

م  كه یه, ودا ئه  تیی رپرسایه به  كاتی  و له   كردوه  نگیی رهه فه  رچاوی به  تی و خزمه   گرتوه  ستۆوه ئه  به  هابادی مه  شاری  وقافی و ئه  نگ رهه فه  ی ئیداره  تیی رپرسایه به  دوو ساڵ
 .   وه ته هاباد كراوه مه  ك ان له  ی سه دره مه
 .   و مامۆستاكان زۆر نزیك بووه رۆشنبیران , خوێندكاران  ی زۆربه  ڵ گه ش دا ده یه ندی و پێوه ر له هه

كوردسـتان پێـك   كۆمـاری  كـه 1945تا  1941  تییش دا واته حكوومه  بێ  ی وره ده  ند ساڵ چه  له.  بووه ژـ ك هه  ی ڵه كۆمه  رانی زرێنه بۆ دامه  تیی تایبه  تی د حورمه ممه محه  قازی
  ڵ گه ژـ ك راوێژیان له  رانی زرێنه دامه  زۆر له. بووه هه  رچاوی به  خشی دا نه كان  یه  یی شیره هع   كێشه  ركردنی سه چاره    له  تی تایبه  كان داو به وباره كار  چوونی ڕێوه به  له,  هاتوه
  تـا ببێتـه  داوه  ڵ گـه ده  وڵ لێكیان هـه و گـه  و زۆریـان خـۆش ویسـتوه   كردوه

ودا  ئه  دیوانی  ڵك له خه  ی رۆژانه  كاری  گرێوگۆڵی  زۆر له. ژ ـ ك  ندامی ئه
 .  وه كراونه, گوتوه پێ " یان مه هحك مه"  كه

نێو  وكات ئێرانیـان لــه ئـه  كـه  وه شـه بیگانه  رانی نوێنـه  ی روانگـه  لـه  قـازی
  س چۆتـه ر كـه هـه.  بووه هه  تیی تایبه  تی ش كردبوو حورمه خۆیان دا دابه

بانـگ .  وێ ناوبراو بكـه  به  س چاوی موو كه هه  ر له به  هاباد تێكۆشاوه مه
  تێكی یئـه هه  ڵ گـه ده  كـه,  دا بـووه یـه ندی م پێوه ر لـه ت هه بۆ سۆڤیه  كرانی

 .  باكۆ  چۆته  وره گه
  نهێنیــی  و نـاوی"ژ ـ ك  ی ڵـه كۆمه"  نــدامی ئه  بـوو بـه  د كــه ممـه محه  قـازی

  لــه. ڵك دا و خــه رپرســان  بــه به  زیــاتری  ئومێــدێكی, بــۆ دانــرا"  بینــایی"
ــه  ركــی ده  ئاكــامی ــه ئــه  سیاســیی  تی هامه و شــه ت خــ وه  ب ت  ناعــه قه  و و ب

  دێمۆكراتی  حیزبی"  بوو به" ژـ ك"  دا بوو كه ڵه كۆمه  رپرسانی به  یشتنی گه
  كـــرد بـــه  ســـتی وتوو ده و پێشــكه  دێمـــۆكرات  ك حیزبێكـــی و وه "كوردســتان
   یرۆژ, بوو هـه  ی"ژــ ك"بـۆ   كه  تی تایبه  تی ر حورمه به له  قازی. تێكۆشان

ژــ   زرانی دامـه   الوێژ رۆژی گـه  ی25 ر به هه  دێمۆكراتیشی  حیزبی  زرانی دامه
بـۆ   رپرسانی به  واوی ته  نیزیك به  ی زۆربه  رنجی ش سه ر بۆیه و هه ك دانا

  حیـزب زۆر بــه. كوردسـتان راكێشــا  دێمــۆكراتی  نێــو حیزبـی  تێكۆشـان لـه
  ئـــازادی  ی موو ناوچـــه هـــه  لـــه  و تێكۆشـــانی  هاویشـــت  لوپۆی پـــه  تونـــدی

  بــه  كوردســتانی  زۆر لكانــدنی  بــه  یرانی قــه. ند ســه  ی ره كوردســتان دا پــه
ــه ئازه ــدوه ره  ی وه ربایجان ــۆ   كــردن حیســابی  كــردن  و ناچــاری وان ــاواز ب جی

  نـدانی رێبه  ی2   لـه, دا م كـۆنگره كـه یه  سـتنی به  دوای  بـه. ن كوردستان بكه
ــه  ی1324 ــه ( 194603031)تاوی  ه ــداریی به  دا ب ــه  ش ــه  ری نوێن   كانی پارچ
ـــه كوردســـتان   ی دیكـــه ـــارزانی   فای ال مســـته و م و  ت  شـــیره رۆك عه و ســـه  ب
  م كۆماری كه یه  كوردستان   پێكهاتنی  كانی و توێژه موو چین  هه  رانی نوێنه

 .  یاند راگه  كوردستانی
و  و ئه خشرا به  پێ  وایی پێشه  عینوانی  سمی ره  ی شێوه  به  وه كۆماره  زرانی دامه  دوای  له, كرا ده  لێ  وا باسی پێشه  ناوی  دا به"كوردستان"  ی هرۆژنام  م جارجار له وده ر تا ئه گه ئه

كات دا   ینی عه  و له راوێژ  به, ر دۆست و هونه ب ده ئه, یان خۆش به, دڵساف, نگ رهه فه  لێك به گه  وا مرۆڤێكی پێشه.  ر باوه ڵك دا هه خه  ڵی وكۆمه نێو كۆڕ تا ئێستاش له  ناوه
 . گرت رده وه  ڵكی و هێزیان كه  ست هه  پێویست دا له  كاتی  و له خوارد ده  و توێژێك جۆشی موو چین  هه  ڵ گه له, ویست بوو ل خۆشه و گه ر روه نیشتمانپه  و دێمۆكراتێكی   سیاسی
وكات دا چـا، كـراون  ئـه  ی"كوردسـتان"  ی رۆژنامـه  لـه  كه  كانی وتاره  ی زۆربه  له  ربۆیه هه. وتن بوو ركه سه  ترین هۆی وره گه  پێ  كوردی  كگرتوویی و یه   تی د برایه ممه محه  قازی
 .   دا زانیوه ر دوژمنانی  سه وتن به ركه سه  و هۆی كۆمار  راگرتنی  ی كه و كۆڵه وتن  ركه سه  رجی مه  و به  دواوه  تی و برایه  تی كیه یه  ی له سه ر مه سه له
ر وا  گه اڵم ئه به, بگا  خۆی  مافی  وه به یه ئاشتی  رێگای  كا له ز ده یاند كورد حه گه ده  رای  راشكاوی  وتووێژدا زۆر به  اڵم له ن به كورد راست ناكه  كانی دوژمنه  یزانی ند ده رچه هه
 .  كا ی ده  بكرێ  بۆی  ی وه ئه  بێ نه
  كانی قسـه  لـه  ئێـوه, گوتـون  ئاشـكرا پێـی  بـه.  كورد داناوه  لی گه  ر به رانبه كانیان به عفه ر زه سه له  قامكی,  یاندوه راگه  وامی و قه شا  به  راشكاوی  پێویست بوو زۆر به  ی وه ئه

 .ن ر بكه سه كوردستان چاره  ی له سه مه  وێ و ناتانه خۆتان دا دوو دڵن 
و   پارلمان  رانی نوێنه, زیران وه  ك له یه ن ژماره الیه  له, تاران  چێته ده 1946    نی ژوئه  ی28    وتی رێكه  و له  كرێ ت ده عوه بۆ تاران ده" قوام السلگنه"ن  الیه وا له ێك پێشهكات

 . كرێ ده  لێ  پێشوازیی  خانه رۆكهف  كرێكاران له  تیی كیه و یه كان  حیزبه  ری و نوێنه تاران   كانی كورده  ری نوێنه
و   ئـازادی   راریی رقـه و به ئـه  وڕای بیـر  كـه  وێ كـه رده ده,  وتوه كـه  و ئازادیخوازان چاویان پێی  تارانه  د له ممه محه  قازی  ئێستا كه: " نووسێ وكات ده ر ئه هه" ایران ما"  ی رۆژنامه

  وای ن پێشـه الیـه له  دێمۆكراسی بـێ  سوودی  به  ر كارێكی هه.  دایه  گۆڕێ  كوردیش له  ی وه ته بۆ نه  و ئینسانی  و سیاسی   تی  اڵیه كۆمه  مافی, و  ئێران دایه  واوی ته  دێمۆكراسی له
 ."   رگرێ ڵك وه كه  یه مێژوویی  ره فه و سه وام له قه  نابی هیوادارین جه.  كرێ ده  لێ  پێشوازی    وه دڵه  به  وه كوردستانه

اڵڵ  خوێن دا شه  م له كه م تا واڵته ربایجان ناكه ئازه  رانی و سه   ری وه ك پیشه و هیچ كات وه م كه ده  ڵكی خه  من خۆم فیدای: " ڵێ فا ده ال مسته مه  ڵ گه له  ماڵئاوایی  كاتی  و له ئه
 ."  كوشت ب ن  س به زاران كه و هه   بێ

 و   خۆبردوویی  له, كردنیان دانرا بوو  مه بۆ موحاكه  ی یانه رمایشی  و دادگا فه ش له نده وه ر ئه هه, وڵیان دا كۆماردا هه  مانگی  یازده  ی ماوه  له  ی نده وه ئه  و هاوڕێیانی وا  پێشه
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 . خۆیان نیشان داوه  یان له تی زایهئا
بوو  و رزگـاری الواز نـه   تی كوردایـه  نیا بڕوایان به ته  نه, هاباددا بۆیان پێك هاتبوو مه  پادگانی  ی ندیخانه به  له  كه  ی تاڵه  و ژیانه و ئه  روونی  ده  تیی حه موو ناره هه  ڵ گه له
 . تر ببوون وره  و به ڵكوو زۆر جیددیتر به
و   بـۆ رزگـاری   خـۆی  باتی و خـه خوا كـورد فریـو نـه  ی وه ته با نه, یان فریودا ئێمه: " رموویانه فه,  ڕ بوویانه باوه  جێی  ك دوو مرۆڤی یه  ڵ گه له  دا كه  نهێنی  موالقاتێكی  وان له ئه
  نیا شتی ته نه  اڵم ئێمه به.  بگرێ ڵ ست هه فا بنووسین ده ال مسته ك بۆ مه یه ر تا نامه سه  خستووینهخت  زۆریان زه  ها گوتبوویان كه روه هه".  نێ ك دانه و چه بدا  درێژه  ستی ربه سه

 .  بیكا  و ناپیاوانه ئه  ڵ گه ده  بێ ده  كرێ ده  بۆی  ی وه ئه  ڵكوو پێمان وایه وا نانووسین به
  ستانی ده كاربه  له  ند جگه رچه هه. پشت بوو  له  و ئینگلیسیشی مریكا ئه  و دادگایه دا ئه راستی  له.  ریان سوڕماوه كان سه ره فسه ئه  كه  ك بووه یه راده  دادگاكان دا به  یان له تی ئازایه

 . بیزانین  پێویسته  كه  وه زۆر شت باڵو بۆته  وه وانه ئه  رێگای  ر له اڵم هه به,  بووه نه  لێ  ی ریبه غه  سی خۆیان كه
  كه  د بووه ممه محه  قازی  وه ئه"  بووه  كیلی وه  كه  ریفی روان شه سه  ولی قه  و به  كردوه  ی عات قسه چوار سه  زیاتر له  كراوه  ناو دادگایی  به  كه  و دوو جاره له ر جارێك وا هه پێشه

 ". ژێر پرسیار  ته هێناویه  وه موو بوارێكه هه  و له  كردوه  مه موحاكه  تی حكوومه
مریكا  و ئه ئینگلیس   ئیستیعماری: " نوسیبووی  یه مه و موحاكه و ئینگلیس له مریكا ئه  ر پشتگیریی مه له, چوو رده ده  كوردی  زمانی  غدا به به  م دا له رده و سه له  كه"  ئازادی"ی  رۆژنامه

ـــه محه  قـــازی  وجـــوودی  لـــه ـــانی د  مم ـــی وهاوڕێك   ره هـــه  دا دوژمن
چۆكیـان   بوو بتـوانن بـه ومێدیان ههئ.  دی خۆیان ده  ختی رسه سه

ڵیان دوان  گه كانیان چوون ده ره ش نوێنه ندیخانه به  و له دابێنن 
ـــات  بـــه, خۆیانیـــان رابكێشـــن  تـــا بتـــوانن بـــۆ الی اڵم هـــیچ ك

باكۆ   له" ربایجان ئازه"  ی دواتریش رۆژنامه. بوون وتوو نه ركه سه
  ی(جورج ئالێن)ریكا م ئه  ری نوێنه  د به ممه محه  قازی  نوسیبووی
  واڵتـانی  لـه  كی یـه هـیچ چاكه  ڕوانیی كـورد چـاوه  لی گه, گوتبوو

 . نیه  ئیستیعماری
نـد  چه  دادگـادا لـه  وا له پێشه  كانی وته" سیان په  فقولیی جه نه"

دا  مــه موحاكه  كـاتی  لــه: " نووسـێ و ده  وه كاتــه ده  دا خوالسـه رسـته
  و ئاكـــاری ت  ر سیاســه ســه  بـــرده ده  الماری د پــه ممــه محه  قــازی

  نگـی ده  گرتووخانـه  قـوژبنی  من له: "یگوت و ده  تاران  تی وڵه ده
و   كانی  رۆكه و سـه  تـاران  تی وڵه ده  دژی  له  وه مه كه رز ده خۆم به

  واڵتتــــان لــــێ  ئێــــوه.  ك ئێمــــه ن نــــه ڵــــێم تاوانبــــار ئێــــوه ده
 "داگیركردووین

دا  كانی  نووسراوه  له" خ.سلیمان"  نێوی  به  دیكه  نووسێكی رۆژنامه
ــێ ده ــازی,  ڵ ــه: " گــوتی  ق ــه م به ئــه  واوی ت   و رووداوانــه  رهات س

  بـا لـێ  زانێ ریشیان ده روه انپهنیشتم  ر به گه ئه,  بگرێ ڵ هه  نده ڵبه و مه ست له با ده  زانێ خائین ده كوردان به  واوی ت ته وڵه ر ده گه ئه.  ته وڵه ده  ی رانه داگیركه  تی سیاسه  ئاكامی
 ."ست ده  خۆیان بگرنه  خۆیان كاروباری  ڕێ بگه
  لـه  و رووداوانه ئه: " گوتویه  قازی  كه  وه گێڕنه ده  وه كانه یه ئێرانی  ره فسه زمان ئه  و له نووسراون   تانه م بابه پێشوودا زۆر شت له  تی سۆڤیه  تیی كیه یه  كانی و رۆژنامه  ڵگه به  له

هان   منی  بیگانه  و هیچ هێزێكی  كوردستانم  دێمۆكراسی له   ری پێده ره نیا خۆم په ئێستاش من ته.  ناوه  ژێر پێ  تیتان له ڕه بنه  خۆتان قانوونی  ئێوه  كه  دابووه  ی وه ئه  ئاكامی
   ." هان داوه  و كارانه ئه  بردنی ڕێوه بۆ   به  كورد منی  شیی به بێ.  داوه نه

  لێ  ستی توانم ده چۆن ده  منه  جدادی و ئه و باپیر باب  كوردستان خاكی  خاكی,  منه  ماڵی  ئێره: " ڵێ اڵم دا ده وه  كا له ت تاوانباری ده یانه خه  دادگا یا دادستان به  رۆكی كاتێك سه
 ."  گرمڵ هه
  ی7   واتـه 1947  مارسـی  ی28  م له دووهه  ی مه موحاكه, دا  كانی یه قازی   ئیعدامی  و حوكمی خایاند  ند رۆژی و چه كرد پێ  ستی ده  ژانویه  مانگی  ی19 م له كه یه  ی مه ر موحاكه گه ئه

 .  هات پێ   مارس كۆتایی  ی31    و رۆژی كرد پێ  ستی ده  لێوه خاكه
راپۆرتێك   ر نووسینی سه له  و دوایه  دا بووه دادگاكه  له  ش كه رته ئه  گۆڤاری  واڵنێری هه  رس سالحی روان كیومه زمان سه  دا له م دوایانه له 37  ژماره" قوتابیان  باتی خه"  گۆڤاری

 .  وه باڵو كرده  وای پێشه  كانی وته  له  هێندێك رسته,  وه مێنێته دا ده ندیخانه به و ساڵێك ده  گیرێ دا ده یه ندی  و پێوه له
. كوژرێم م دا ده كه ته میلله  ئازادیی  رێگای  له  م كه كه ده  یه رزانه ربه سه  و مردنه له  پێشوازی  وه ئاواڵه  شی باوه  به,  كردوه  ئاماده  وه خۆم بۆ ئه  وه زووه  من له: " رموویه وا فه پێشه

 ." خۆم بشكێنم  ڵێنی م به چۆن ئاماده  تازه, وانیش بمرم و بۆ ئه ڵیان بژیم گه له  مم داوه كه وه ته نه  به  كه  ڵێنێكه به  وه ئه
  د به ممه محه  قازی  ی راده  سێكم به رگیز هیچ كه اڵم هه به  شداریم كردوه واڵنێر به ك هه وه  ربازی و سه  یدانی  مه  دادگاكانی  ی زۆربه  من له: " نووسێ ها ده روه رس هه روان كیومه سه
 ." وه دایه ده  كانی پرسیاره  اڵمی و وه كرد ده  ی قسه  باكی بێ  زۆر به.  ترس چیه  زانی یده ن دا نهكرد دادگایی   كاتی  و له ئه.  دیوه و بوێر نه رگ  جه
  و چـاوی   رزی ربه سـه  ژیانیشم دا به  ی ئاخرین چركه  م له كه ز ده حه: " رمووی و فه ستن  ببه  دا چاوی نه  ئیزنی  سێداره  پای  له  ش بوو كه یه خۆبردوویی  و له  رگی  جه  و به ر ئه هه

 : تی رموویه ها فه روه هه." ویستم بروانم خۆشه  نیشتمانی  له  وه كراوه
كوردستان   ییپێناو رزگار له  خۆی  باتی م خه كه كورد ده  لی گه  داوا له.  وه بێته دێك شین ده ممه محه  من قازی  خوێنێكی  ر تنوكه هه  اڵم بزانن له كوژن به دێك ده ممه محه  قازی  ئێوه"

 ".و كوردستان كورد   بژی. ن كه تاران مه  خۆفرۆشی  تی وڵه ده  ڕ به باوه, خا ك نه دا په
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 ’د همم هقازی مح‘ری کوردستان وەسێتنامەکەی سەرۆکی کۆما                          

 
 کوردستان ڕۆژهەاڵتی مەهابادی شاری چوارچرای مەیدانی لە کە تێپەڕدەبێ کوردستان کۆماری سەرۆكی محەمەد قازی پێشەوا لەسێدارەدانی بەسەر ساڵ 65 ئادار، ی31 ئەمڕۆ
 .دران لەسێدارە ئێران ئەوکاتی رژێمی بەدەستی( پێشەوا برای)  قازی یسەدر ئەبولقاسم و ( پێشەوا ئامۆزای)  قازی سەیفی خان حەمەحسێن لە هەریەک لەگەڵ

 باڵوکردبووە، محەمەد قازی کۆتایی  كانی وته  له ی  رسته هەندێك ئامادابووە پێشەوادا دادگاییکردنەکەی کاتی له  كه ش رته ئه  گۆڤاری پەیامنێری ، ساڵحی رس كیومه روان سه
 :لەوانەش

 مـدا كه ته میلله  ئـازادیی  رێگـای  لـه  كـه م كـه ده  یه رزانه ربه سـه  مردنـه و لـه  پێشـوازی  وه ئاواڵـه  شـی باوه  بـه كـردوه،  ئاماده  وه ئه بۆ خۆم  وه زووه  له من" رایگەیەنابدوو وا پێشه
 ".بشكێنم خۆم  ڵێنی به م ئاماده چۆن  تازه بمرم، وانیش ئه بۆ و  بژیم ڵیان گه له  داوه مم كه وه ته نه  به  كه  ڵێنێكه به  وه ئه. كوژرێم ده
 و رگ جه  به د ممه محه  قازی  ی راده  به سێكم كه هیچ رگیز هه اڵم به  كردوه شداریم به واڵنێر هه ك وه دا ربازی سه و  یدانی مه  دادگاكانی  ی زۆربه  له من" وتوویەتی رس كیومه روان سه
 ". وه دایه ده  كانی پرسیاره  اڵمی وه و كرد ده  ی قسه  باكی بێ  به زۆر.  چیه ترس  زانی یده نه دا كردن دادگایی  كاتی  له و ئه.  دیوه نه بوێر
 : وتبووی و ستن  ببه  چاوی لەسێدارە دانیدا لەکاتی نەدات رێ کە کرد محەمەد قازی پێشەوا لە وایان  كه بوو ش خۆبردووییه له و  رگی  جه  به و ئه ر هه
 ".بڕوانم ویستم خۆشه  نیشتمانی  له  وه كراوه  چاوی و  رزی  ربه سه  به دا ژیانیشم  ی چركه ئاخرین  له م كه ده ز حه"

 شـین دێك ممـه محه  قـازی مـن  خـوێنێكی  تنوكـه ر هـه  لـه بـزانن اڵم به كوژن ده دێك ممه محه  قازی  ئێوه" کە ببوو ئەوە ئێران دەسەاڵتدارانی بۆ پێشەوا وتەکانی لە تر یەکێکی
 ".كوردستان و كورد  بژی. ن كه مه تاران  خۆفرۆشی  تی وڵه ده  به ڕ باوه خات، نه ك په دا كوردستان  رزگاریی پێناو له  خۆی  باتی خه م كه ده كورد  لی گه  له داوا.  وه بێته ده

 
 :ەیەتیدەقەک ئەمە کە نووسی، کورد گەلی بۆ وەسێتنامەیەکی محەمەد قازی پێشەوا سێدارەدانیشی، لە بەر
  

 الرحیم الرحمن الله بسم
  لـه سـت ده خـودا  نـدیی زامه ره بـۆ. ڵـێم ده  پێ  ئامۆژگاری ك وه لێکتان تگه بابه ژیاندا  كانی ساته دوایین  له! ڕێز به  برایانی! كورد  ی وساوه چه و  ش بێبه لێكراو، زۆر  ی وه ته نه 

  به خۆتان ستن، راوه دوژمندا ر رابه به  له ڵسن، هه كتر یه  له  پشتیوانی بۆ و بگرن ك یه ڵگرن، هه كتر یه  دوژمنیی
  وه ئـه پـاش.  وێ ده  ی ئێـوه  كانی قازانجـه  بـه تن...یش گه بۆ نیا ته دوژمن. فرۆشن مه كان دوژمنه  به م كه  نرخێكی

 .نین ك یه تڵپه  له زیاتر ئیتر
 و  تیی  كیـه یه ك یـه وه ته نه ر هـه  وتنی ركه سـه  رازی یژدانن،بێـو و رد نامـه زۆردان، زۆرن، كـورد ی وه ته نه  دوژمنانی

  میشـه هه گرتوو كنـه یه  ی وه ته نه ، یه كه وه ته نه گشت  پشتیوانیی  به  پێویستی ك یه وه ته نه  ئازادیی.  بوونه  وه پێكه
 ، تی پیاوه  وه شه وانه پێ ه  به.  نیه م كه  هدیك  كانی وه ته نه  له شتێكتان كورد ی وه ته نه  ئێوه.  اڵتدایه سه ده ژێر  له

. واو ته و بوون  كگرتوو یه  بووه رزگاریان  دیلی  ندی به  له  ی وانه ته نه و ئه.  زۆرتره  فره  ئێوه  تیی ئازایه و  ت غیره
 خۆفرۆشــی و ت  نــهیا خه ، یــی ئێره. پ ــڕێنن  دیلێتــی  نجیــری زه  نــدی هاوپێوه و  كگرتوویی  یــه  بــه تــوانن ده ش ئێــوه
 ر هـه زێك، گـه ره و  نـگ ره و گروو،  و تاقم ر هه  له كورد  ی وه ته نه  دوژمنی. خۆن مه دوژمنان  فریوی ئیتر. النێن وه

  لی ڵێنیگـه به  بـه بگـا، خـۆی  كانی قازانجـه  بـه تـا دا  رده بـه ك یـه گیان لـه  ئێوه.  ویژدانه و یی  زه به  بێ ، دوژمنه
 و  نگوڕ مــه  ئاغای مزه حــه و  بــرای   رئاغای وهــه جه تــا شــكاك  ئاغــای ئیســماعیل  لــه.  تێنێ خڵــه ده  هئێــو ، درۆزنانـه

 . هیدكران شه  ناپیاوانه و خوارد یان لعونانه مه  زۆرداره م ئه  فریوی ، دیكه  مانێكی قاره ند چه و  ندین چه
 م ئـه  الی  لـه فـا وه ن، گـه تێده سوێند و قورئان   له  ی كه  مانه ئه ئاخر فریودا، سوێند و قورئان   به موویانیان هه

 دڵنیـا بن، كگرتوو یه و ن  كه مه چۆڵ كتر یه  پشتی و ئه  ندیی زامه ره بۆ خوداو  ی رێگه  له.  بازاڕه  كی شمه ، ڵه كۆمه
  ئێوه  نێوبردنی له  له جیا ئامانجێكیان هیچ  دووباره بخۆن سوێند جار زار هه ر گه ئه. خۆن هم  كانی درۆزنه  سوێنده  فریوی.  هره ژه به ڵ تێكه بدا، پێ  نگوێنتان هه دوژمن ر گه ئه بن
 . نیه
  الی  له. كرد نه اییمكۆت وڵێك هه هیچ  له و كرد خت به خۆم  ماڵی و گیان  دا  ئێوه  ریی وه خته به و   ئازادی  رێگای  له  كه گرم ده  تی شایه  به خودا دا   ژیانم  كانی كاتژمێره دوایین  له
 بۆ هانا  میشه هه ستن، راوه دا ئێوه ر رانبه به  له ناتوانن ڕدا شه  پانی گۆڕه  له  چونكه وان ئه.  اڵڵه حه الیان له  ئێوه  فی ره شه و  ماڵ و  گیان رو سه ، تاوانه  ئێوه  كوردبوونی ، مانه ئه
 ر گه ئه. ن كه درۆده وان ئه  مزانی ده من اڵم به ، نیه رشتنیان خوێن  یلی مه و ن  ئاماده وتووێژ بۆ  كه نارد یامیان په جاران  به  كانی یهندی پێوه و ست  ده و شا. ن به ده  كه ڵه ته و  فێڵ
 .خوارد ده نه  شكستی هی كات كۆمار ، بووایه نه كان شیره عه رۆك سه  له  هێندێ  فریوخواردوویی و خۆفرۆشی  ت، یانه خه
  كاروانی  له تا بن زانست  فێری. عیلم و زانست   له جیا ، نیه م كه جیهان  تری  كانی وه ته نه  له  شتێكی  ئێمه  ی وه ته نه. ن بكه عیلم و  زانست  فێری كانتان منداڵه م كه هد ت سیه وه

  به  نابێ  ئێوه. پێش  ناچێته بۆ كارێكیان دوژمنان ببن،  پۆشته زانست و   تی كیه یه  كی چه دوو  به ر گه ئه دڵنیابن ، دوژمنانه  نێوبردنی له  كی چه زانست،. ون كه نه دوا  تی مرۆڤایه
 ش ئێمـه پاش دڵنیام. م رهه به  بگاته كوردستان  ئازادیی  داری تا ن بكه فیدا گیان  بێ ده زۆر  لێكی مانگه قاره هێشتا.  وه دڵتانه  ب ێته ترس ئامۆزاكانم و براكان  و من   مردنی
 . كوردستان  ئازادیی  باتگیڕانی خه م رجه سه بۆ ت عیبره رسی ده  ببێته  ئێمه  رگی مه هیوادارم اڵم به فریوبخۆن،  كه ن هه  دیكه  لێكی مانگه قاره
  بێ ده دا اڵم وه  له وتم؟ كه رنه سه من بۆ بپرسن خۆتان  له ت شایه. ن بكه خۆتان  ی وه ته نه  ئازادیی  داوای  وره گه  خودای  له.  یه هه كورد  ی وه ته نه  دڵسۆزانی بۆ م دیكه  تێكی سیه وه

  لـه داوام جـاران من ن بكه ڕ باوه. م بكه خت به دا  نیشتمانم و  وه ته نه  رێگای  له گیانم و  ماڵ رو سه  كه  رتره سه  وه له تێك نێعمه چ. منم  قینه راسته  وتووی ركه سه خودا  به بڵێم
  وتنی ركه ســه مردنێـك هــا وه. بـم  ئامــاده دا م كـه وه ته نه و ر  مبــه پێغه و خـودا  الی  لــه  وه سـووره  تی روومـه  بــه  كـه م بــده سـت ده له گیــان ك یه شـێوه  بــه بمـرم ر گــه ئه  كـردوه خـودا
 . یه قینه راسته
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 كـورد  ئازادیی بۆ  دێ ستتان ده  له  رچی هه. ئازادن خۆیاندا  ماڵی  له موو هه  نیه  خێڵی به و   یی ئێره  مافی سێك كه هیچ.  تی ماڵیه و  كورد  نیشتمانی كوردستان،! ویستانم خۆشه

 .ن كه مه  كۆتایی
. ن ببـه ڕێوه به  شـێوه باشـترین  بـه كانتان ركـه ئه و  ڵگرن هـه سـت ده  رێگـه  خسـتنه رد بـه  لـه. ستن راوه ستۆ ئه  گرنه ده  تی رپرسایه به  كه دا  هسان كه و ئه  رێگای ر سه له  نابێ ئیتر

  كانم رۆژه م كه ماڵه بنه الی  له و بووم نه داردا  ی ێوهچ  پای  له ئێستا  گرتبایه نه ستۆ ئه وه تیم پرسایه به من ر گه ئه. باشتر زۆر  بێگانه  دوژمنی  له تان كه براكورده دڵنیابن
 .ون كه رده سه دا  دوژمنان ر سه به دا  ئاكام  له ، وره گه  ندی خوداوه  هیوای  به. ستام راوه گیان  پێی تا و، بوو ئامانجم رزترین به من،  ركی ئه اڵم به ر، سه برده ده

 
 .ن ببه  ڕێوه به  باشترین شێوه  خۆتان به  كانی دینییه  ركه و ئه   بێ هه( س)م  كره ئه  ری مبه و پێغه له ء من عندال و ماجا خودا  ـ بڕواتان به1
 .ن بكه  ركێ هكتر كێب ڵ یه گه دا له   تكردن و خزمه   تی رپرسایه به  رگرتنی وه  و له  البنێن و خۆفریودان وه   یی ئێره.  وتنه ركه سه  مزی ، ره ندی و هاوپێوه تی كیه ـ یه2
 .خۆن دوژمنان نه  تا فریوی  رێ سه رنه خۆتان به  و ئاگایی  ـ زانست3
 . و دینتانه و نیشتمان  وه ته نه  دوژمنی  زانن چونكه دۆست مه  ـ هیچ كات دوژمن به4
 .با ركوت ده و سه ست بۆ كوشتار ك، ده ترین بیانوویه چووكه  دوژمن به  كه  لماندوویه مێژوو سه. فرۆشن دا مه ناوچووه م دنیا له ند رۆژ ژیان له ـ خۆتان بۆ چه5
دا بـۆ خـۆی   ئاكام  ت، له یانه و خه  شه ل رووڕه و گه خودا  الی  تكار له یانه خه. و نامووسی   و گیانی   ماڵی  تی یانه خه  و نه  سیاسی  تی یانه خه  ن نه كه كتر مه یه  ت به یانه ـ خه6
 . وه ڕێته گه ده
 . بێگانه  سیخۆڕی  بنه هی كات مه  خواسته نه  خودای. ن بكه  بردن هاوكاری  ڕێوه رك به ت ئه یانه خه  دا، بێ  ی سانه و كه ك ئه ته ـ له7
 .رگرن ڵكیان لێوه كه  باشترین شێوه  خۆتانن، به  هی(  خۆشخانه و نه  وت، قوتابخانه مزگه)كردون   م پێ دا ئاماژه كه تنامه سیه وه  له  ی و شوێنانه ـ ئه8
خۆتان   و نیشاتمانتان هی  و خاك  و ماڵ   بێ كتان هه خۆیییه ربه ، سه بێ ر نیشتمانێكتان هه گه ، ئه دنیا هیچ نیه  ماڵی. رباز بن ده  یی سته ژێرده هێنن تا له شۆڕش مه  ـ واز له9
 .م نیشتمان ئابڕو و ههم  ت، هه وڵه م ده م سامان هه ، هه بێ موو شتێكتان ده و كات هه ، ئه بێ
 .میراتگرانم  الی  ب ێته  یه وه المه به  رزێكی كا قه ست ده سێك هه ر كه گه ش ئه مه ڕای ئه ره ، سه ستۆم بێ ئه  له  دیكه  ، مافێكی(حق الله)خودا   مافی  م جیا له ـ گومان ناكه11

ر  سـه به  نـد ئێـوه رگـرن، خوداوه كانم وه هیـوادرام وتـه.  زۆردارانـه  نـد دوژمنـی خوداوه  ن چونكـه كـه كتر زۆر مه یـه  هلـ.  ر نابێ وتن مسۆگه ركه كتر، سه یه  ستی ده  یه ده ست نه تا ده
 .رخات دوژمناندا سه

 (بوو وتمان  ئامۆژگاری  ئێمه  ستی به مه)مراد ما نصیحت بود و گفتیم 
 (و رۆیشتین خودا  سپاردمان به)حوالت با خدا كردیم و رفتیم 

 
 و نیشتمان   وه ته نه  تگوزاری هخزم
   د قازی ممه محه 
 

 ری خەندان  ماڵپه
 2112ی مارسی 11
 

 قازیەکان لە بەردەم دادگا دا                                            
  
  لـــه ســالح رســـی کیومه روان ســه ش رتـــه ئه وانی رۆژنامــه راپــۆرتی 

 کان قازیه دادگای ل گه  له ندی پێوه
 
 شەمس میردی و م جه یدون ره فه روان سه خوشکەزای سالح رس کیومه روان سه

 .ش رته ئه ستادی سەرۆکی  به بوو دواتر  که شایە خوشکی
ـــی کیومه ـــالح رس ـــا س ـــه ک یـــه راده ت ـــاردانی خۆیی ربه س ـــه بری   له ســـه مه  ل

 ی یــه ده  لـه  وه شـه هۆیه و بــه ر هـه بوو، هـه دا م رده ســه و ئـه کـانی جۆراوجۆره
  لـه ئیـران تی فاره سـه  ناردرایـه و الدرا کـار  لـه شـا رمانی فه  به دا نجا هپ

 .ئیسپانیا
 روکنـی بـۆ دادگـا راپۆرتی ی وه نووسینه بۆ کرابوو دیاری دا راستی  له ئەو
 .ڵبگیرێ هه نهێنی ی نامه لگه به ک وه تا شا شی رته ئه دووی
ــه کردنــی چــا، هــۆی  بــه خــۆی، ئیــدعای  بــه روان ســه ی رێپورتــاژه و ئــه   ل

ــه ــه ئه ی مانگنام ــووە ، دا ش رت ــارکردنی هــۆی ب ــه تاوانب  ی وه بالوکردنــه  ب
 .ش رته ئه نهێنی ی نامه ڵگه به

 الم به کرد، چا، دا اش شی رته ئه ی مانگنامه  له زیاد و م که بێ  به دادگام هۆلی ناو کانی روداوه واوی ته من دانیان، سێداره  له و قازیەکان دادگای کاری بوونی واو ته دوای
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. زینـدانی سـاڵ ک یـه و پلەکانم ی وه ستاندنه ئه  به بوو م که حوکمه  که کرام تاوانبار ش رته ئه نهێنی ی نامه لگه به ی وه بالوکردنه  به و کرام ستاد بانگی ی، وه بوونه بالو پێش

 . نەکرایەوه بالو  که رێپورتاژه و ستاند وه شیان که مانگنامه
 کانی رۆژه هێزانە ئەو هەر. بوون جێگر ورێز ته ری وروبه ده  له رۆژ سێ دوای و وتن وەرێکه ورێز ته و ره به شا شی رته ئه  له شکر له ند چه( ر ئازه) سەرماوەز مانگی 17 رۆژی  له

 کوردسـتان تی حکومـه کـانی هێزه ل گـه  لـه جاروبـاریش  کـه قز سـه و  ره دیوانده ریوان، مه ، سنه کانی شاره ری وروبه ده  له تا جوڵێندران کوردستان و ره به شا انیرم فه  به دواتر
 .کران جێگیر بوون، ده شەڕ تووشی
 .کران بەرێ کوردستان و ره به  وه زوێنه قه رێگای  له  هێزانه و ئه پشتیوانی بۆ  کهدی شکری له ند چه و تاران لەشکری شا، رمانی فه  به هێزانە ئەو جێگیربوونی دوای
 ست ده کانیان هێرشه بوو، ت حکومه ندی ناوه  که مەهاباد بەرەو وێشرا له و بۆکان و ره به  وه قزه سه  له کان کورده هاوکاریی  به سەرماوەز، بیستی رۆژی  له یان، وه کگرتنه یه دوای
 . کرد پێ
. کـران زینـدانی وێ لـه  که بردیانن شار پادگانی و ره به و گرت قازێکانیان. ست ده  گرته شاریان کۆنترۆلی و گرت دا مهاباد شاری ر سه  به ستیان ده سەرماوەز ی29 رۆژی  له

 .کردن ئاگاداریان قازیەکان دۆخی و شار تی چۆنیه  له و گرت تاران ل گه  له ندیان پیوه  وه بێسیمه رێگای  له کانیان کاره بونی واو ته دوای
 .درا رمان فه نیزامی دادگای تی یئه هه کردنی دیاری بۆ جێ ستبه ده  ندیه پێوه و ئه دوای
  رتەشبود ئه ی روتبه  به داویی  که توفانیان نی سه حه نگ رهه سه دادستان و زیمی عه غوالمحوسێنی نگ رهه سه رستی رپه سه  به ت یئه هه( رێبەندان) ن همه به مانگی شی شه رۆژی
. مەهاباد  یشتنه گه خەلعەتبەری ئەمیرهوشەنگ سەرهەنگ چاوەدێریی ژێر لە و سانعی جەعفەری سەرگورد دادیار هەروەها چەکوچۆڵ، کرینی بۆ شا اڵڵی ده  به بوو و یشت گه

 .بووم گەل لە بوو راپورت نووسینەوەی کارم کە منیش
 و پرسـیار  لـه زۆر شێکی به. کرابوون  ئاماده  وه تارانه  له ر هه  که  وه خویندرانه  وه توفانیانه نی سه حه ن الیه  له کان ته تۆمه و پرسیار. پێکرد تیس ده دادگا کاری دوایی رۆژی
 دا ش وه ئه ل گه  له ، وه درانه ده واڵم  وه خۆیانه ن الیه له ر هه نشێکیا به.  تێدایه ناروونی  نده چه یزانی ده  بوایه گۆبیستی سێک که ر هه  که دارێژرابوون ک یه شێوه  به کان ته تۆمه
 داوای هاوکـاتیش. کـرد ده رگریان بـه خۆیـان  لـه یانبوو، هـه ی ڵگانـه به و ئـه پێی  به و وه کردنه ده رەد تۆمەتەکانیان و دەدانەوە جوابیان ئارامی  به و  ئازایانه زۆر کان قازیه

 . تانه تومه و ئه سەلماندنی بۆ کرد هد لێژنەکە  له یان ڵگه به
 .بوو تی رواله شتێکی نیا ته چو ده  رێوه به ی دادگایه و ئه و درابوو سەر لە حوکمیان پێشوەخت هەر  که بوون نه ئاگادار دادگا بریاری تی چۆنیه  له کان قازیه

 
   د محەممه قازی کانی ته تۆمە

 ندی تی ناوه بێ ئاگاداری حکومه  تی کوردستان به دی بۆ حکومه سه  له 49کان و  دی بۆ رووسه سه  له 51بڕی   هڵ روس ب گه  وت له راردادی نه ستنی قه به-1
 ورێز ، ئیالم، ته ، کرماشان، ورمێ ک سنه نێوی کوردستان وه  ی ئیران به ی پێنج ناوچه وه ی ئیران و جیاکردنه خشه ستکاری کردنی نه ده -2
 کان ی روسه شێوه  کوچ و داس له ئارمی چه  دروست کردنی ئاال به -3
 دەوە ممه ی قازی محه وێنه  به  لێدانی سکه -4
  وره ی کوردستانی گه خشه دارشتن و کێشانەوەی نه -5
  جێکردنیان لـه بـۆ نـاو خـاکی ئیـران و نیشـته  هێنانی بێگانه -6

 بارزانێکان  خاکی ئیراندا واته
  سته به و مه لک بۆ ئه خهر دژی شا، هاندانی  یاندنی شه راگه-7
 دژی شا  ل روسیه گه  یمانی له ستنی هاوپه به -8
تی کوردسـتان و داگیرکردنـی خـاکی ئیـران  یاندنی حکومه راگه -9
 نێوی کوردستان  به
 ل باقرۆڤ گه  و دانیشتن له هاتوچۆ بۆ روسیه -11
کانیان  ت، وێران کردنی ماڵه گرتن و کوشتنی پێاوانی حکومه -11
 بوون ی کورد نه وانه ت ئه یبهتا به

،  وه ن توفانیانه سه ن حه الیه  له  تانه و تۆمه ی ئه وه دوای خوێندنه
سێ   ڵگە، جگە له به  خۆ به ره سه و له  کانه د زۆر زیره مه قازی محه

لێـــژنەکە ئەو   کـــه  وه د کـــرده ی ره وانی دیکـــه لەو تۆمەتـــانە، ئـــه
 .بوو روانیەیان نه چاوه
ل  گه  و دانیشتن له چون بۆ روسیه  ەتە بریتی بون لهو سێ تۆم ئه

( قـازی محەمـمەدی)کردبوون،  س داوای لێنـه خۆیان هـاتبوون و کـه  کوچ و داس و، هاتنی بارزانێکان بۆ کوردستان که ئارمی چه  ک به  اڵم نه باقرۆڤ، دروست کردنی ئاال به
 .موو کوردانه ، کوردستان مالی ههوانیش کوردن و ئه ش کوردستانه زانن ئیره کوتی خۆتان ده

 ر زیری شه یفی قازی وه کانی سەر سه ته تۆمه
 ستنی هاوکاری بۆ به  وه ری و پێکهێنانی کۆبوونه وه ڵ پیشه گه  ندی له پیوه -1
 ی والت وه ره رۆیشتن بۆ ده -2
 دژی ئیران  تی کوردستان به حکومه  ر له تی شه زاره بولکردنی وه قه -3
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 قازی دری سه سەر کانی ته تۆمه
 ئیران میللی شورای جلیسی مه چواردەی خولی  له بوو ری وروبه ده و مهاباد لکی خه ری نوێنه قازی دری سه
 وتن رکه مزی سه ک ره رهێنانی بارزانێکان بۆ مهاباد وهخی ماسی بۆ به نوسینی شێعری حه -1
 ت وله تی ده زاره بووڵکردنی وه کوردستان و هاوکات قه  ریی له به رێوه ی به د لە بابەت شێوه مه ل قازی محه گه  هاوکاری له -2
 تیوانیشتنی هێزی پش تا گه  وه بات و مانه دانی خه د بۆ درێژه مه بۆ قازی محه  نوسینی نامه -3
 . نیه کوردستان بۆ ی وه رانه گه توانای رێژیم  که لک خه  به دان لێنی به شا، دژی بات خه بۆ لک خه هاندانی -4

 دانیانی ێدارهسـ له بڕیـاری راوێـژ سـاعات نیـو دوای و کێشـا ی درێـژه عات سـه چـوار ی مـاوه  بـه دادگا دانیشتنی: نوسێ ده دا ی که راپۆرته ی درێژه  له سالح رسی کیومه روان سه
 .راگەیاند

 بۆ  وه رێنه بگه دا بریاریان بوون، مینی ئه فەتحوال نگ رهه سه ها روه هه و شا رباری ده  له ئاجودانی ژێنراڵ و ش رته ئه ستادی ئیسی ره هومایون  که گیرا ندی پیوه تاران ل گه  له
 . تاران
  کـه دادگـایی دووهەمی خولی ئەنجامدانی بۆ  دیکه لێژنەیەکی ی وه ناردنه  به دا بریاری ش رته ئه ستادی دی جارێکی اد که دادگایه ر سه  به مانگ سێ  به نزیک ربونی تێپه  به

 :پێکهاتبوو  سانه که و له
     دادستان  نیکوزاده نگ رهه سه
 دادگا ئیسی ره تایی عه ب جه ره نگ رهه سه
 جو سولح حوسێنی روان سه

 قازیەکان ی(ەکیلو) پارێزەر وەک نەبەوی سەروان
ــــه ــــای لە هەر ئەوەی گەل  ل ــــان دا یەکەم دادگ ــــێوەیەکی بە ،قازێەک ــــق ش ــــۆ دەقی  رەدی ب

  لــه  دیکــه جــارێکی تــا نووســیبوو جوابەکانیــان هەمــوو دا الپەرە114 لە ئەوان ئیتهامەکــانی
 بـێ  بـه بەرگرینامەکەیـان الم بـه چـاو،  بەر  وه نه بیخه خۆیان بێتاوانی بۆ دا دووهەم دادگای

 .کردبون نه لێ چاویشی س که ت نانه ته. راگیرابوو مهاباد له ر هه لێکردن چاو
  یـه وانه له دا  رگریـه به  ره الپـه 114 لەو  وه چاوخشـاندنه بە  کـه بون دا  ره باوه و له قازیەکان

 و بـه گویـدان بـێ  بـه دووهەمـیش لێـژنەی الم به بکرین، زیندانی سالێک ند چه بۆ  که یه ر هه
 کردنــی جێ جێبــه بــۆ  وه هاتبوونــه نیا تــه و بــوو پێشــوو بریــاری ر ســه  لــه ر هــه  اوەیە،نوســر
 زووتر رچی هه فکری  له نیا ته تاران  که یاند گه ده ئەوەیان نیشانەکان هەموو. کانیان حوکمه

 . بکاتەوە دادگاییان سەرلەنوێ ی وه ئه تا دابوو کوشتنیان
 کـوتن پێـی کردنیـان رێنـوێنی دوای شا. ناسێندران شا  به لێژنەیە، و ئه کردنی دیاری دوای
 ستادی ل گه  له پێک و رێک کی یه شێوه  به و  وه هێلنه مه دا که دادگایه  له گومانێک و شک هیچ
 .دابن ندی پیوه  له ش رته ئه

 7/1/1325رۆژی . وتن رێکـه بـۆ مەهابـاد وه  وه تارانـه  لـه 4/1/1325ژی رۆ  لـه دادگـا لێژنەی
 . وه گیرسانه دا شارە ئەو پادگانی  له  و مهاباد  هیشتن گه

 سەرەخۆ لە و ئارام زۆر قازی. کرابوون پێشتر  کە پێکرد ستیان ده  تانه تۆمه و پرسیار و به ر هه. هێنا دیان مه محه قازی و کانی کاره  به کرد ستی ده دووهەم دادگای یانی به
 قازی.  کرد ڵ گه  له ی قسه رزتر به نگێکی ده  به و کرد  توڕه دادستانی قازی ی فتاره ره و ئه. وه کردۆته د ره مویانم هه تۆمەت، سێ  له جگە من  و تن تومه مان هه ر هه  که کوتی
 دوارۆژ ی وه لێپرسینه  به ئیمانتان و ناسننا خوا و  نیه دینتان ر گه ئه  ئیوه.  نەوه که ده  دووپات  پێشوو وانی ئه کانی شته ر هه ش ئێوه کوتی فارسی  به و بوو ت حه ناره د مه محه
 قـازی ی والمـه و ئـه.  بێنـه بـۆ م ڵگـه به ی کـه ده راست ر گه ئه! کردوون؟ دروست من بۆ جۆنتان و و کوێ  له  درۆیانه و ت تۆمه موو هه و ئه. بێ هه ویژدانتان تۆزێک النیکەم  نیه
  به لێبڕاوتر و قایمتر قازی لکو به نەبوو شوێندانەر قازی سەر  له دادستان تووڕەیی الم به"! ت سفه گ سه کانی کورده" کوت؛ قازی  به و کرد  توره دادستانی  دیکه ندەی وه ئه
 بـێ و ئـه حـوکمی تـوانی ده نیا تـه رەف شـه بـێ تۆی نابن، قایل خۆتان و لک خه بۆ حدودێک و د حه هیچ ن، ئیوه ئابروو بێ و ف ره شە بێ و ت سفه گ سه کوتی؛ رز به نگی ده
  حوکمـه و ئـه  وه فراوانـه سـنگێکی  بـه ، کـردوه  ئاماده  وه ئه بۆ خۆم  مێکه ده زۆر من نایە، دەست لە ت دیکه کارێکی زیاتر  وه له و ی بکه جێ جێبه داویانه  که  دیکه ی فانه ره شه
 .م که ده شانازی  مردنه و به و زانم ده ی وره گه خودای تی که ره به و ت حمه ره  به بکوژرێم دا م که وه ته نه ئازادیی رێگای  له ر گه ئه گرم، رده وه

 .بیکا با دێ ستی ده  له کارێکی ر هه  رده نامه و ئه کوتی کا، نه  قسه دا بریاری قازی ، جوابه و ئه دوای
 قازی. بوو سود بێ الم به  وه بداته والم قازی  که دا ول حه زۆری دادستان انپشوود دوای. یاند راگه پشووی  وه، بێته ز پاشگه خۆی بریاری  له قازی  که ی ئاواته و به دادستان
 و ئـه حازرم چۆن بمرم، وان ئه ناو  له و بژیم دا وان ئه نیو  له کە   داوه کەم وه ته نه  به  که فایەیە وه و پەیمان و ئه ر به  له بدرێم، دار  له دراوم حوکم  که ئیستا وتی تەنیا
   .بکا لێ پرسیارم  دیکه سێکی که  وه ئه ر گه مه ، نیه حالی لێ هیجی و دادستان  کردۆته خۆی  که نگێک رهه سه ر به  له ویش ئه! بشکێنم؟ خۆم ی بریاره
  .کرد دیاری یان عەتایی جەب ره نگ رهه سه دا خۆیان نێو  له دادگا لێژنەی
 کە دا تـۆمەتە ئەو والمـی  لـه ، وه کردنه ده دی ره و  وه دانه ده والمی  وسەله حه  به زۆر  میشه هه ک وه قازی.  وه انهکر دووپات ت تۆمه و پرسیار مان هه  رڕاوە سه  له دی جارێکی
  کـه  ئیـوه! ین؟ بکـه  ێـوهپ بازرگانی بتوانین تا  دایه ست ده ر به له وتیمان نه تی شیرکه کام! وت؟ نه کام وتی؛ و نی پێکه  ستووه، به کان روسه ل گه  له وتی نه راردادی قه بۆچی
  لـه ر هـه پرەنسـیپێک هـیچ بـێ  بـه  ئیـوه! رێ پـه تێده دا شـار نـاو  بـه  کـه بـێ  ئاوه ئەو مەبەستتان یە وانه له! ب ێ تێ رێی کە بکە ساز شتێک م النیکه ستن به لده هه ت تۆمه

 ت تۆمه  وه خۆتانه
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 .ن که ده تاوانبارمان  لگه به بێ  به و یشتوون ناتێگه زۆر ستن، به لده هه
 ، کوردێکه موو هه بۆ کوردستان. نابێ و  ونیه  بووه نه  بێگانه کوردستان  له بارزانی کوتی؛ ، درابۆوه والم دا یەکەم دادگای  له  که بارزانیەکانیش بە پێوەندیدار تۆمەتی والمی  له
 .الم سه وه ی، دیکه ی که گۆشه  هاتۆته  وه خۆیه خاکی کی یه گۆشه  له و ئه.  هێناوه نه وی ئه س که
 نگی ره  له  که رینا ده گیرفانی  له کی یه پارجه ، وه داته ده والم قازی  سورانه جه چۆن یبینی ده  که هااڵ ده خۆی  له مار ک وه ر هه  نیکوزاده نگ رهه سه دا قازی کانی المه وه ی ماوه  له

 تێـدا داسـی و کوچ چـه ئـارمی و بوو وز سه و سپی و سوور
 شکیالتی ته و ت حکومه واوی ته خر ئا کوت؛ قازی  به. بوو
  خسـتییه و کـرد  ئااڵکـه  له تفی نگ رهه سه! ؟ نیه  وه ئه تۆ
  نیه کوردستان ئاالی  وه ئه ن له وه ئه کوتی؛ قازی. پێی ژێر
 چەکـوچ کوردستان ئاالی ی وه ئه ر به  له نابێ، هی کات و
ـــی و ـــه ئەوەش دوای  نیـــه، تێـــدا داس  تـــۆ ی فتـــاره ره و ئ

 و نێ یـــه گه ده تـــۆ شـــعووری بێ و  ئاقڵیتـــه م کـــه ی نیشـــانه
 رێزی بێ تا ناگا کوردستان ئاالی  به  ئیوه ستی ده  دلنیابه

ــ ی، بکــه مان ئاالکــه  بــه ــه  کــه دێ کرۆژێ  ئەم ربانی ســه  ل
ـــه دا ژوورە ـــی  ک ـــدا من ـــایی تێ ـــرێم، ده دادگ ـــان ک  ئااڵکەم
 بـارزانی  بـه م کوردستان ئاالی دەشەکێتەوە، و کرێ ڵده هه

 و لـه کێـو، و ئـه بۆ کێو و له و ئه شانی ر سه  له ، سپاردووه
 بەرزتـرین ر سـه  له خۆی رۆژی تا برێ ده شار و ئه بۆ شار

 شارو و ره به یی کاوه شه  به  وه وردستانهک کێوەکانی لوتکەی
  رۆژه و ئــه بێ هــه بــروات درێ، ڵــده هه و دێ کانمان گونــده

 .دێ
  له قازی. تی پێیه ری باوه خۆی  که یەی شێوه و به بدوێ بۆیان بارزانی  به ت باره سه ، دادگایه کاری چوارچێوەی ی وه ره ده  له  که پرسیاره ئەگەرچی  که کرد قازی  له داوای دادستان

 . یه بێگانه بارزانی وتتان خۆتان  ئیوه بێنین بارزانی  له واز با کوتی دا والم
 نگ رهه سه تی، گرتویه کوردایەتی ستی هه و دۆستێتی بلێن  وانەیه له م بکه بۆ بارزانیتان باسی واوی ته  به ر گه ئه کوتی؛ قازی.  وه کرده قازی روبەروی ی داواکه نگ رهه سه  دوباره

 . یه وه دلته ناخی  له بیلێی تۆ رچی هه و  نیه شکم تو راستبێژی  له من  که خوارد سوێندی تایی عه
 باس انیبۆت منیش ر گه ئه ت نانه ته و بیناسن  یه هه بارزانی ی جۆره و به ناتوانن ش ئیوه و م بکه بۆ بارزانیتان باسی واوی ته  به ناتوانم من  نده چه ر هه کوتی قازی جار و ئه
 . یه هه ی ندییه تمه تایبه  مووه هه م ئه تان که دوژمنه  که م، بکه

 تی، یـه هه و ئـه بێ هـه دا  ره وه گـه پیـاوانی  لـه زانـایی و باتکاری خه تی، ئازایه مرۆڤدۆستی، ت، رافه شه ت، هامه شه تی، پیاوه سووری، جه  له چی ر هه بارزانی رمووی فه قازی
  وشـته ره و ئـه( دارد تنهـا  بـه او دارنـد  همـه خوبـان  آن ه) عدی سه ولی قه  به. تی یه هه ئەویش هەبوو، ئیسالم سپێکی ده موسلمانانی  له هەرچی دا، ئیمان و باوەڕ لە بارزانی
 .ن یکه مه دەنا ن بکه ر باوه  خۆشه پێتان ر گه ئه ئیستا. تی یه هه نێ ته  به و ئه  یانه هه موان هه  به ی باشانه

 بارزانی  نه.  بوو هه پێی ری باوه و کرد ده  دڵەوه ناخی  له ی قسانه و ئه قازی  که بوو دیار. مابوو سوور ریان سه  وه قازیه ن الیه  له بارزانی نرخاندنی رز به ی باره  له  نەکەلێژ
 .دادگا خاتری ر به له  نه و کا تاریفی ئەو ر به له  که بوو وێ له
  به  قه حه و ئه من کوتی قازی. تری ئارام س که موو هه  له دا یه ناوچه و له تۆ  که  بیشتومه من چون ، یه هه ت نیکوزاد  له تۆ  که  چیه  توڕەییه موو هه و ئه کوتی تایی عه نگ رهه سه
 بوول قه و ئه ک وه عەقلی بێ سێکی که ئیهانەتی بم حازر بۆجێ  کەوابوو وه، ته براوه بۆ داردانم  له حوکمی و لێرەم  یه وه ته نه و ئه بۆ من  بکا، م که وه ته نه  به تەوهین م ناده س که
 شـتێکم چ داوای مـن بکـا، م که وه ته نه  به ت ئیهانه ستێ هه شعورێک بێ و نامەرد ر هه  که  خودایه کاری  وه ئه زیاتر،  نه  وه ته داوه خۆیم والمی خۆی زمانی  به نیا ته من! م؟ بکه

 ".بگوید دارد دل در  آن ه هر/  بشوید جان از دست کس آن هر" عدی؛ سه شێخی ولی قه  به! م؟ بکه بوڵ قه لێی من و بکا وهین ته  یه شێوه و هب و ئه تا  کردوه
 . بیلێم دابوو دل  له زیاترم  وه له زۆر نا ده  زانیوه خرا، بە وم ئه کارەی و ئه من
 . وره گه خوای رگای ده ر به  ب مه  سپیەوه کی رویه  به هیوادارم ، مه که وه ته نه و خاک پێناوی  له مردن  که  داوه منی  به  ویستوه خودام  له من ی وه ئه
 نـاو  لـه  شـێعره و ئـه. بـوو" دهـیم کشـتن  بـه تـن یک  که بە ان از/  دهیم دشمن  به پشت سر  به سر اگر" شێعری  که پاڵ،  خسته یان دیکه تێکی تۆمه دا دادگا کاری کۆتایی  له
/  نالیـد می نزح ز مردی پیر ؛ یه وه ئه قازی شێعری ، قازیه دری سه ئی  شێعره و ئه نانا کوتی؛ دادستان.  بووه لێ گوێم  تازه من رمووی فه قازی.  کرابۆوه بالو دا کان فسەره ئه

 .لسید می هم صندلیش زن  پیره
 (کیومەرس. ) دایه ئاسایی دانیشتنێکی  له تکوت ده ر هه دیبوو، نه توانام  به ئاوا سێکی که  کاته و ئه تا من رد،ک ده ی قسه شهامەت  به و سور جه و قایم کاتیش و ئه تا قازی
 .یل به بوون، شنۆ ری وروبه ده  له کاتێک رمووی فه قازی ؟ بوه هه ندێکتان پێوه هیچ رۆیشتوون  لێره بارزانێکان  وه کاته و له پرسی؛ قازی  له تایی عه نگ رهه سه

 بوو؟ نه کردنت رزگار بۆ کی یه رنامه به هیچ ئایا ؟ بووه ندیتان پیوه ؛ دیکه پرسیارێکی  دووباره
 .برۆم دا ڵی گه  له کردم لێ زۆری داوای کردنم زیندانی پێش تا لێ به -
 رۆیشتووی؟ نه لی گه  له ی وه له نی شێمان په: 
 بـێ  بـه کە خوشـحالم ئیسـتا من بمرن، بوو ده زۆرتر لکێکی خه رۆیشتبام من ر گه ئه. پێداون لێنیم به ک وه ر هه مرم، ده دا وانیش ئه ناو  له و ژیام م که وه ته نه ل گه له من! نا -

 .مرم ده تاوان
  من بەاڵم ن که ده رزگارم و دێن و شه وێ، هبم ر گه ئه کوتی ڵێ، به فەرمووی؛ قازی نەدا؟ کردنتی رزگار ول حه بارزانی بووی دا زیندان  له کە ماوەیەدا لەو ئەدی کوتی؛ تایی عه
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 . کرد نه بووڵم قه
 کرد؟ نه بوولت قه بۆ: 
 .دابوو م که وه ته نه  به  که بەڵێنیەی ئەو ری سه  بردنه بۆ. زیاتر خۆینی رشتنی  له پێشگرتن بۆ کوتم، ک وه ر هه -
 بارزانێکان؟ بۆ رۆشی په  به ندە وه ئه بۆ: 
 م که وه ته نه  ژووره م ئه ر سه  له خۆی رۆژی تا  ڵیانگرتووه هه  وه ته مانه ئه  به وانیش ئه و سپاردوون پێ کوردستانم ئاالی کوردن، ی وه ته نه ئومیدی هیواو جێگای بارزانێکان - 
 .یبینێ ده یی کاوه شه  به
 ؟ ئیره  بێنه بێگانە دا ت ئیجازه چۆن ێ وه ده خۆش خۆت نیشتمانی و خاک ندە وه ئه تۆ: 
 .  ئینگلیسه و روس شکری له نزورتان مه وابێ پێم  وه کرده  دووباره تان پرسیاره و ئه  نده وه ئه  ئیوه - 

 !بارزانێکان نا کوتی؛ نگ رهه سه
 . که واوی ته ناکا، پێویست و  وه ته داوه والم م وه ئه رمووی هف  بزەوە  به قازی

 قازی یفی سه حوسێنی د مه محه دادگایی
 گبانـ  دادگـایی بـۆ پێیوانەبوو هەر. ژوور  هاته ئارام و سور جه ربڵند، سه ت، هەیبه به قازی یفی سه. کرد بانگ یان قازی یفی سه ، د مه محه قازی دادگایی واوبوونی ته دوای
 . کراوه
 کرد؛ پرسیاران  به ستی ده و هات خۆی سمی ره جێگای و ره به  نیکوزاده نگ رهه سه
 بوو؟ چی فت ده هه و ر شه زیری وه  به بووی بوو چۆن

 .واو ته  بووه، کم له گه  به ت خزمه ئامانجم و  رگرتووه وه م رکه ئه و ئه  وه شانازییه  به من - 
 لکی؟ خه سامانی و ت روه سه ی وه کۆکردنه یان بوو ت خزمه ستت به مه: 
  پاره و پوڵ خاتری  به من ناناسی، من تۆ نگ رهه سه رمووی؛ فه  وه نینه پێکه  به قازی یفی سه
 ، کردووه رج خه م که وه ته نه بۆ خۆم دارایی  له میلیۆنم دوو  به نیزیک من ، کردووه نه م کاره و ئه
 .رناچێ ده قانوون  له رت سه هیچ و  نیه رم سه له ناسیاویت تۆ

 بـوو، دڵپـر د مـه محه قـازی سـتی ده  لـه ر هـه هێشـتا  کـه نگ رهه سـه ، قسانه و ئه بیستنی دوای
  لـه سـتمان ده  ئیمه کوتی دا  درێژه  له قازی یفی سه. بگرێ قازی یفی سه  به  هانه به یویست ده
 بێتـوو ر گـه ئه ی، بـده  ئیمه  له وا یت تۆمه توانی ده چۆن تۆ  ڵگرتووه، هه خۆمان دارایی و ماڵ
 کانی مسـته  دا  کاتـه و له) نیم، د مه محه قازی ک وه من ی الده خۆت کاری سنووری  له ک یه ره زه

 شکێنم، ده تێک ددانت و ر سه  مستانه و به( کوتی و دا نگی رهه سه نیشانی و دا گرێ لێک توند
 بـۆ تتان تۆمـه و درۆ میلیـۆن ک یه بێ،  ئیمه زوی ارهئ  که  نیه مردن ی وه ره سه  له زیاتر شتێکی
  کـه ی درۆیانـه و ئـه واوی تـه! ی؟ بکه قسان خۆت دی حه  له زیاتر وێ ته ده و  ستووه لبه هه  ئیمه
 ک یـه نـیم حـازر و م کـه ده بول قـه واوی تـه مـن الم به  نیه کیان یه بناخه هیچ  ستووه، ڵتانبه هه

 . وه مه بده ت دیکه جوابی
 .قازی دری سه  یشته گه  نۆره و هات کۆتایی قازی یفی سه دادگایی  یه شێوه و هب
 دابوو؛ ی که شێعره ل گه  له ندی پێوه  له کرد، قازی دری سه  له  که دادستان پرسیاری مین که یه
 بـۆ و بارزانێکـان بـۆ  وه تـه هۆنیوه م شێعره و ئه ڵێ به رمووی فه ؟ کوتووه بارزانی بۆ شێعرت تۆ
 .خۆشمویستوون ها وه ر هه خێرهێنانیان، هب
  ورمـێ  لـه روس کۆنسـولی و  راغە مـه  لـه لکسـاندر ئه و میانـدواو  لـه کان روسـه رمانـدەی فه ئۆف علی نماز ل گه  له و  بوه هه ت وه کۆبونه ری وه پیشه ل گه  له ورێز ته  له بۆچی: 

 ؟ کردوه هاتوچۆت
 .بوو رۆژگار پێوستی  کاره و ئه والم 

 کان، روسه بۆ بوو سیخوری  کاره و ئه پرسیار؛
 !چوبن؟ نه و یبینن نه کان روسه  یه هه شتێک دا  یه ناوچه و له بۆ چی؟ بۆ و کێ بۆ سیخوری کوتی و  وه کرده تی ره قازی دری سه 

 چی بزانن بیانهێنن توانن ده تارانن،  له  که  یه هه خۆم الی کۆپێکی کانم مهنا موو هه کوتی قازی سەدری ، نووسیوه ئاوات و ئاوا تۆ کوتی و رهێنا ده کی یه نامه ند چه دادستان
 . والمه ئاخرین وە ئه واو ته ، تێدایه

 . وه کۆبوونه راوێژ بۆ دادگا لێژنەی دا دادگا کاری کۆتیای  له
 و شه ی دوازده تی سەعا تا  واته ت ساعه  ده  له زیاتر کۆبوونەوەیە ئەو گرت، خت وه سەعاتی نیو  له متر که کۆتایی بریاری ر سه  له راوێژ بۆ  که یەکەم دادگای ی وانه پێ ه به
 ش رتـه ئه سـتادی ل گـه  له ندی پێوه جار ندین چه دا راوێژ ی ماوه  له.  وه کرده سند په دانیان  لەسێداره حوکمی  واته پێشوو حوکمی مان هه  که گرت ختی وه کۆتایی بریاری بۆ

 .گیرا
 رەنگـی بە رمانـدار فه دیتمان کاتێک الم به وه کرابونه نه ئاگادار سەپێندراو حوکمی  له کان قازیه هێشتا  کاته و ئه تا رچی گه. یاند راگه تاران  به یان که حوکمه  له په  به زۆر

 . کۆتاییە حوکمی  سێداره و کجاریه یه بریاری  که وت رکه ده بۆمان دەکا، قسە تاران ل گه  له لەرزۆکەوە ستی ده و پەڕیو
 .بکرێ  جێ جێبه زوتر رچی هه  که حوکمه ی وه ئه بۆ بوون دا ندی پیوه  له وام رده به دادگایی لێژنەی و شا ش، رته ئه ستادی یانی به تا  وه شه و ئه
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 و  ڵگه به  نه نوسرابوو  وه قازێکانه ن الیه  له  که کرا تۆمەتباران بەرگرینامەی  له چاو  نه. کرد نه یەکەمی دادگای  له جیاوازتر کارێکی هیچ دووهەمیش گایداد بوو راستی ی وه ئه

 کـرا ده رۆان چـاوه  کـه ی وه ئـه. تۆمەتەکان سەلماندنی بۆ درا نیشان دوکۆمێنتێک
 و  وه نـه بده ر سـه  لـه بریـاری خـۆی ک وه  که بوو قازێکان دانی سێداره  له حوکمی

 .کرا واش ر هه
 دیـاری کان حوکمـه بردنی رێوه بـه بـۆ ک جێگایـه بـوون دا  وه ئـه فکری  له لێژنەکە

 .ن بکه جێی جێبه زوتر رچی هه تا ن بکه
 چـوارچرا مەیـدانی  وه مهابـاده نیزامـی رمانـداری فه ن الیـه  لـه  وه پێشـتره  له ر هه

 .یاندن راگه پێی وێ له ر هه  که کان قازییه داردانی  له بۆ بوو کرا دیاری
 بــێلن جێ بـه رمانـدار فه بـۆ کان حوکمـه بردنی ریوه بـه ویسـتیان  کـه لێژنە تا ره سـه
  لێژنەکە بێ ده کان حوکمه کردنی جێ جێبه تا کوتیان و گۆری ڕایان دوایی الم به

 . ب ێ  رێوه به پێکی و ێکر و زوویی  به کان کاره موو هه تا  وه بمێنێته
  کـه راگیرابـوون دا پادگـان ژورێکـی  لـه قازێکان دادگا، کاری بونی واو ته دوای 

 .تەنرابوو کدار چه  به وری ده چوار
 کە دابنین دا ماشینێک ناو  له کان یه قازێ  له ک یه ر هه دەبوو ستور ده پێیی  به
 .تاران بۆ ین تانبه ده بڵێن پێیان کوت کانیان قازیه هێنانی رپرسی به  به ها روه هه. بکرێ پارێزگاری کدار چه  ده بە
 کە د مه محه قازی ژووری  چومه رپرس به ری فسه ئه ل گه  له من. چوارچرا مەیدانی بۆ ین بیانبه رماندار فه رمانی فه پێی  به تا کان قازیه شوێنی بۆ چوم م که راپۆرته کاری بۆ من
 .تاران بۆ ین تانبه ده ن که ساز خۆتان کوتی  که ره فسه ئه بوو واو ته  که بوو، کردن نوێژ ریکی خه
 .کدار چه  له بوو پر شار ناو. ر ده  بێته مال  له بوو نه بۆی س که. راگەیاندبوو دا شار نێو لە نیزامی ت حکومه ستووری ده رماندار فه  رۆوه دوانیوه  له ر هه
 .داندران دا م سێهه ماشینی لە قازی دری سه و دووهەم ماشینی لە قازی سەیفی م، که یه ماشینی  له د مه محه قازی دا پێش  له ، رنامه هب پێی  به دا عات سه ک یه ی ماوه  له
 .ب ن  رێوه به کان حوکمه مەهاباد  له ر هه بێ ده لک، خه کردنی چاوترسێن بۆ ، درابوو ستور ده  وه تارانه  له
 . وه پشته و ره به میان سێهه و  کوچه و ره به دووهەمیان شار، مەیدانی و ره به کیان یه بوو، هه رگای ده سێ  که کردبوو دیاری چوارچرای مەیدانی وەکانیخانو  له کێک یه رماندار فه
 .کرابوو چۆل واوی ته به  که بوو نهۆم سێ  خانوه و ئه
. بینوسی توانی ده  یه هه تت سیه وه ر گه ئه کوت قازی  به. ن به ده  رێوه به کان حوکمه ئیستا ر هه  که یشت تێگه زیقا و کان حوکمه ی وه خۆیندنه  به کرد ستی ده  نیکوزاده نگ رهه سه

  که ی الیه مه و ئه  به بوو ماندوو بوو دیار نووسی کی یه ره الپه ند چه ی، که تنامه سیه وه نووسینی  به کرد ستی ده و مێزێک پشتی بۆ چوو ستابوو، وه خۆ ره سه له و قایم زۆر قازی
 ، سـه دره مه بـۆ داینـان زانـین ده شی به  به ی شۆنانه و ئه موو هه  بۆیه بوو خۆی ی ماله بنه بۆ  یه نامه ت سیه وه و ئه.   بینووسه یلێم ده من ی وه ئه  ره وه رمووی فه بوو مهاباد لکی خه

 .بێنن کاری به دوایی سلی نه تا وت،بیمارستان مزگه
 بـا قوربـان کـوتی  الکه مه.  بینوسه کوردی  به تۆ یلێم ده فارسی  به من لێم ده چی بزانن موان هه ی وه ئه بۆ کوت ی الکه مه  به ، مه مه وه ته نه بۆ یان وه ئه رمووی فه قازی رجا و ئه

 قوربان کوتی  الکه مه جار و ئه نووسم، ده چی و لێم ده چی من نا یان بدا ستور ده نم به  که  یه چکاره و  کێه دادستان رمووی فه و بوو  تووره قازی کا، ده بوولی قه دادستان بزانم
 . مه که وه ته نه ختێکانی دبه به  له  دیکه کێکی یه ش وه ئه رموی فه و  بۆوه توره قازی دیسان نازانم، کوردی من الم به
 :تنامه سیه قی وه ده

 الرحیم الرحمن  الله بسم
 کانم ویسته خۆشه برا و  خوشک کورو م، که وهخورا ق حه  وه ته نه
 .بنووسم بۆ دێرێکتان ند چه وێ مهه ده دا ژیانم کانی ساته ئاخرین  له ئێستا 
 دوژمـن  بـه  بێهـوده خۆتان. ستن رابوه  ئازایانه دا زۆردار دوژمنی ر رابه به  له و ستن ببه کتر یه  به پشت بن، کتر یه ری یاوه و یار ڵگرن، هه ست ده کتر یه کردنی تی دوژمنایه  له
 .لێدانتان  ربه زه بۆ رێ ناگوزه تێک رفه ده هیچ  له پێناکا، روحمتان هیچ نا ده ، پێتانه کاری  که وێ ده ی ئێوه  نده وه ئه هەر دوژمن. فرۆشن مه

 ر هه دا، زۆردارانه  هێزه و ئه ر رابه به  له  کگرتنه یه نیا ته ، دایه کگرتن یه  له  ئیوه یوتن رکه سه مزی ره. حمن ره بێ و یه هه توانایان زۆردارن، و زۆرن کورد ی وه ته نه کانی دوژمنه
  به وانەی له زۆر اد تی پیاوه و تی ئازایه  له ڵکو به  نیه متر که  دیکه کانی وه ته نه  له شتێکتان کورد ی وه ته نه  ئیوه.  دایه ستی ژێرده  له  میشه هه بێ نه کێتیی یه ر گه ئه ک یه وه ته نه
 .بوون  ئیوه ک وه ر هه  هێناوه ست ده  به وتنیان رکه سه ی النه گه و ئه. زیاترن ژین، ده خۆیی ربه سه

  به نابێ  ئیوه ون، که نه دوا  دیکه النی گه  له با.  دایه واری خۆینده  له وتن رکه سه و یشتوویی پێگه مزی ره  چونکه بخوێنن، کانتان منداڵه گەڕێن  لێ  که  یه وه ئه  ئیوه بۆ رێنوێنم
 .ین دەگه خۆمان زوی ئاره  به تا ب ن ست ده  له یەدا رێگه و له بێ ده مان دیکه زۆری هێشتا بن، چاوترسێن براکانم و من کوشتنی

 زانیتـان ر گـه ئه. ین بکـه  دیکـه وانی ئـه ر سـه  له ت منه نابێ دێ ست هد  له شتێکمان ر گه مان کامه ر هه توانایی پێی  به  خاکه م ئه دانیشتوانی.  کوردێکه موو هه ماڵی کوردستان
 حـوکمی ژێـر  لـه ئیسـتا  نەبوایـه م وره گـه رپرسـیارێتی به مـن ر گـه ئه. ن که مه دروست بۆ گرفتی رێیان، ر سه  نه خه مه رد به ن، بیکه با رێن گه لێ دێ ست ده  له کاریان سانێک که

 : لێ ده عدی سه ولی قه  به. م ناکه دا ر سه به تتان منه  وه ئه خاتری  به بووم، ده نه دا  سێداره
 .فتیم ر و کردیم خدا  به حوالت/  گفتیم و بود نصیحت ما مراد

 .رۆیشتم و ئەسپاردن خودام بە کوتمان، بوو ئامۆژگاری  ئیمه هیوای
 وه ته نه و ل گه تکاری خزمه

 د مه محه قازی 
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 .نا کوتی دادستان ،   وه بخێونمه بۆتی وێ تهه ده کوت دادستان  به ی که نامه ت سیه وه بوونی واو ته ل گه  له

 . وه کرایه د ره داواکەی الم به ن، که بارانم گولله کوژن ده من ر گه ئه ، سنده ناپه کارێکی  سێداره  به کوشتن دا، ئیسالم دینی  له الم به  باشه زۆر رمووی، فه قازی
 بیسـت  که دا ی درێژه  شێوه و به ، کردوه نه سلم م که وه ته نه  به کردن ت خزمه  له من  خوایه ی ئه رمووی فه و ڵێنا هه ستی ده دوو ر هه ، سیداره تی په بن  ب ێته ی وه ئه پێش قازی

 چـواری  لـه ت سـەعا ئەوە. بـوو واو تـه گیـانی دا ک خولـه دوو ی مـاوه  لـه و کـه ته په ژێـر  چـووه پاشـان چـی، لـێ ده  کـه پرسی ده  الکه مه  له موومان هه ش ئیمه ند،خایا ی قیقه ده
 . ببۆوه نزیک یانی به ره به
 ک وه تـاران بـۆ ون که رێ وه  که بوون روان چاوه دا  که ماشینه  له ر هه  کاته و ئه تا  یفسە. بیهێنن  که درا قازی دری سه ماشێنی هاتنی ستوری ده دا قازی بونی واو ته دوای  به

 .کوترابوو پێیان
 ت وقـاره  هبـ وا ر هـه دا نـه تێـک خـۆی هیچ کا، ده روانی چاوه چی  که بوو حالی  زعه وه م به ، خودیه ال مه و ئه ل گه  له دادستان  به وت که چاوی و ژورێ  هێنایه قازیان دری سه
 یانی به ی لێله بومه. نووسین  به کرد ستی ده و میزێک پشت بۆ چو وری فه بنووسی، ت که نامه سیت وه توانی ده کوتی ، وه خوێنده بۆ ی که حوکمه دادستان. بوو ت یبه هه به و ربلند سه
 و ست ده  به بوونی خۆوه به هۆی  به..وو شا بۆ مردن ، قازی بژی دان، شوعار  به کرد ستی ده وت که د مه محه قازی  به چاوی  که ر هه. برد  سێداره تی په ژێر بۆ ویشیان ئه  که بوو
  به الم به راندبوو راپه و خه  له ری وروبه ده لکی خه واوی ته ی یه شیرانه  نگه ده و ئه و  ته عره نه  که دابووم  بروایه و له رز، عه ر سه  یخسته ده ر سه ک یه دا ده ربازێکی سه ر هه  له پێ

  کـه  سـێداره فافی ته کێک خوله بوونی ر تێپه ل گه  له ، که سێداره تی په ژیر  یاندیانه گه.  بوو ترس نه زۆر پیاوایکی.  ر ده  بێته مال  له وێرا ده ی نه س که نیزامی ت حکومه هۆی
. ئستێندرا لێ گیانی ویش ئه دا ک خوله دوو ی ماوه  له  که داکرد قازی دری سه ی که سێداره داری  به بردیان کێشا ده ی ته عره نه ر هه هاکاتیش  وه ستانده ئه لیان هه  دوباره پسا،
 .بوو دیار ماندوو دا قازی فی سه شێرانی نگی ده  له لێبوون گوێ  به ها روه هه و که ماشینه  له روانی چاوه  هۆه به  که قازی دری سه سێیم ری فه نه

 زۆر کان حوکمه کاری بونی واو ته دوای. دا دار  له ویشان ئه  شێوه مان هه  به بوونی واو ته ل گه  له. ی که سیەتنامه وه نووسینی  به کرد ستی ده دادستان  گوێدانه بێ ژورێ  هێنایانه
 .مێاندواو  یشتینه گه یانی به ی ده تی ساعه بۆ هێشت جێ به مهابادمان شاری  له په  به
 .بن سور جه و ئازاو  نده وه ئه کورد رانی رێبه  که کرد ده نه رم باوه د قه.  وه بمه نزیک لێان توانی م نه بالم گرتن ل هه لێ کم یه وێنه ند چه من

  به دای.  ئاژاوه لدانی رهه سه  بێته ده  وه ئه تیکو و رگرت وه لێ دادستان الم به ستی، ده  دایه و  وه بخوێنه لکی خه بۆ م یه نامه سیت وه و ئه یانی به رموو فه ی الکه مه  به د مه محه قازی
 . وه مه بیبه دوو روکنی بۆ دادگا راپۆرتی ل گه له  که من
 .کوردی  به  کراوه  فارسیەوه  له و  رگیراوە وه  (تودە راە) توده رێگای" ی باڵوکراوە له راپۆرتە م ئه
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 !کەم مەکەنەوە " پێشەوا"تکایە لە گەورەیی                                     

 
 باڵەکی ئاگری

 
 و ژیـا کەم کە رێبەرێـک کـورد، ناسیۆنالیسـتی قوتابخانەی یەکەم دامەزرێنەری و رێنشاندەر و رێبەر محەمەد، قازی پێشەوا

 ئەم لەسەر بێت لەگەڵ ئێستاشی تاکو کە رێنیشاندەر ەب بوو سەردەمێکدا لە کورد بۆ ئەفسوناوی رێبەرێکی وەک ئەو. ژیا کەڵ
 و بوو کرد باسیان نووسین بە خەڵک رێبەری و دەوڵەت بارەی لە یۆنانیەکان فەیلەسوفە ئەوەی دەنێت، هەنگاو کورد رێگایە

 جێبەجێـی ردارکـ بە خۆیـدا رێبەریـی لەمـاوەی بیرۆکانەی ئەو کردەوە بە پێشەوا هێنابوویان، بیرۆکە وەک کتێبەکانیاندا لە
 وتاردان بە هەر کە نەبوو کەسێک نەتەوەدایە، و خەڵک خزمەت لە رێبەرێکە کە دا نیشانی دا کردەوە لە محەمەد قازی. کرد

 کـوردەواری کۆمەڵگـای کە بـوو دەمێکـدا سەر لە پێشەوا شانیەتی، لەسەر کە لەوەی بدزێتەوە خۆی کردەوە بۆ یان بێت رێبەر
 جیهـان واڵتـانی زۆربەی لە ئێسـتا پێش دەیە شەش. بوو کەم زۆر خوێندەوار و روناکبیر چینی بوو،% 2 خوێندەواری رێژەی

 دەیتوانی سەردەمەدا لەو ئەو دەگمەنە، کەسێکی کە دا نیشانی بیابان لە گوڵیک وەک پێشەوا بەاڵم نەبوو ئەوتۆ پێشکەوتنێکی
 پێشەوا ناوی جیهان زلهێزی واڵتانی دۆکۆمێنتەکانی لە سیاسیش رێبەرێکی وەک و هەبێ گرینگی لۆماسیدیپ پەیوەندیەکی بوو لێکرد وای ئەمە کە بکات ئاخاوتن زمان 6 بە

 . هاتووە ناوچەکە بەناوبانگی کەسێکی وەک
 مێژووی لە ئەو گەروەیی ەل رێبەرێک ئەویش دوای نە و پێشەوا پێش نە خۆشەویستە، نەتەوە و گەلیی رێبەرێکی بەراستی نیشانیدا کە بوو کەسە ئەو محەمەد قازی پێشەوا
 نموونەی بەداخەوە بوو، زانا فەیلەسوفێکی خۆیدا لەسەردەمی کە بوو کەسێک پێشەوا. بێت نەتەوەکەی خەڵکی کۆمەاڵنی زۆربەی خۆشەویستی بتوانێ کە نەبۆتەوە پەیدا کوردا
 . نەبۆتەوە دوبارە کوردا نێو لە بێت لەگەڵ ئیستاشی تاکو ئەو وەک

 شێوی لە بەشێک تەنها پیشەوا دوای رێبەرانی ئەگەر. بکات باس ناتوانێ هیچ دا پیشەوا گەورەیی بەرامبەر لە نووسین کە بوو ئەوە کورتەیە ئەو سینینوو لە من مەبەستی
 و بـن یەکگرتـوو کوردەکـان دەبێ کە هات دا بەبیر ئەوەی پێش لەمەو ساڵ 66 پێشەوا. بوو خۆی کیانی خاوەنی دا ئێستا سەردەمەی لەم کورد ئەوە کردبا پیشەوایان کاری

 خـاوەنی جیهـان دیکەی نەتەوەکانی هەموو وەک دەتوانن هەمیش و بن یەکگرتوو دەتوانن کوردەکان هەم کە سەلماند کردەوە بە ئەوەشی و هەبیت خۆی کیانی کورد نەتەوەی
 هیوا پرسیارە؟ جێگای لێرەدا ئەوە کردنەوە بەجێ جێ قۆناغی چوونەوە نە پێشەوا کردەوەکانی و بیر بێت لەگەل ئێستاشی دەیە 6 دوای بۆچی بەاڵم بن، خۆیان واڵتی پێگەو
 .  بدرێتەوە وەالم زوویی بە پرسیارە ئەم وەالمی کە دارم

              نـاوی پشـت لە ەروسـەنگ بـکەنە کـورد دیـکەی سـەرکردەکانی وەک پێشـەواش دەیـانهەوێ و دەوێـت نـاوەکەی بۆ تەنیا پێشەوایان کە بوون پەیدا الیەن و کەس زۆر ماوەیەکە
  کەس زۆر. خۆیان بۆ بکەن قۆرغ پێشەوا حیزبی ناوی یان بنەماڵە ناوی هێنانی بەکار بە ئەویش الیەنێک بە ب ەسپێنن پێشەوا یان ئەو و ئەم سەر بکەنە هێرش پێشەواوە
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 و پەڕیـنەوە بـۆ پرد کردۆتە تریان سەرکردەکانی وەک هەر. خۆیان پەڕینەوەی بۆ پرد دەکەنە پێشەوا و دەکەن دروست بۆخۆیان ناو پێشەواوە ناوی لەپشت کە بوون پەیدا
 بەجـێ جێ پێشەوایان ئامۆژگاریەکانی نیوەی کەم بابەالیەنی دێنن، پێشەوا ناوی ەهێند ئەوەی لەباتی ئەگەر الیەنانە و کەس ئەو. یەکانیان تایبەتیی ئامانجە بە گەیشتن
 .دەبوو تردا ئاستێکی لە پێگەمان کورد ئێمەی ئەوە کردبا
 و رێـبەر خەوەبەدا بەاڵم سـەنگەرەوە، ب ـنە خۆتـان بـرای دژی پەڕیـنەوە، بـۆ پـرد بـکەنە خەڵـک بـن، خۆتـان خەڵکـی دژی مەبـن، یەکگرتـوو نەیگووتـوە پێشـەوا کات هیچ

 . دەجوڵێنەوە و هەڵێناوە هەنگاویان پێشەوا ئامۆژگاریەکانی و ووتە پێ ەوانەی بە تەواو کوردستان ئێستای کەسایەتیەکانی
 رۆژەدا لەو و بیـرە لە پێشـەوایان خـاکەلێوە ی11 و کوردسـتان کۆمـاری دامەزرانـدنی رۆژی لە تەنها دا ئێمە کوردی کۆمەڵگای لەنێو کەس زۆر یان حیزبەکان و رێکخراوەکان

 بەڵکو و نەوەستاون وە پێشەوا بە هەر الیەنانەش و کەس کۆمەڵە ئەو. نامێنێت بیر لە هەر پیشەوایەک تردا رۆژەکانی لە بەاڵم پێشەوا حەقی بە نوێنەری و میراتگر دەبنە
 .دەشارنەوە نئەوا پشت لە خۆیان عاری و عەیب و سەنگەر کردۆتە مێژە لە تریشیان سەرکردەکانی و رێبەر
 لە خۆتـان کردارەکـانی بە هەمووتـان ئازایەتیان، و گەورەیی لە نەهێشتەوە هی تان و بەهیچ کرد داهاتوو نەوەکانی الی لە دیکەتان رێبەرانی بەسە دەڵێم؛ دا کۆتایی لە

 .بمێنێتەوە خۆی بەگەورەیی هەر" پێشەوا" با لێگەڕێن دە. شکێننب ئەویش گەورەیی و هەڵواسن پێ خۆی کە ماوە ئەو تەنیا چونکە گەڕێن" پێشەوا" لە تکایە دە. نێوبرد
 اڵت تایمز رۆژهه
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 ر رێبه  میشه رێك بۆ هه رێبه                                         
 
  یهان یووسفی كه

 
 ن مـه زه  ڕبوونی تێپـه و  وه بمێنێتـه ر رێبـه دا، ك یـه هو ته نه  دیرۆكـی نێـو  له  میشه هه بۆ رێك رێبه  كه سن به  ندی تمه تایبه هێندێك

 . وه بكاته نگ ڕه م كه  ی كه یه  تی سایه كه  گرنگی و   یی وره گه توانێت نه
  نـهب ده تێكن، میللـه  ئـازادیخوازیی  ی وه بزووتنـه  ڵگری ئااڵهـه و  نگ پێشه و  كن یه وه ته نه  دڵی نێو  ڵقواڵوی هه  كه  ی رانه رێبه و ئه

 و هزر  كردنی پراكتیزه و  داڕشتن پڕشنگدارتر،  كی یه ستێره ئه  بێته ده چۆن هێما و ئه  كه  ی وه ئه اڵم به ، وه ته نه و ئه بۆ ك هێمایه
 بۆ  باتی خه  ااڵیئ  ره رێبه و ئه  كه لێك داخوازیگه و  ویست  دیهاتنی وه و  رێبازه و ئه  دانی درێژه بۆ  وه ره رێبه و ئه ن الیه  له  مێتۆدێكه

 . كردووه  ڵ هه
   قازی وا پێشه و رۆك سه كورد،  ی وه ته نه  مێژوویی و   یی میشه هه  ری رێبه
  ری پێشانده كورد  لی گه بۆ  كانی هزره  تیشكی ش نووكه هه و كرد پرشنگدار  تایه تاهه هه  كوردی  لی گه  لێدراوی   تاریكی  ئاسمانی  كه بوو  شانه گه  ستێره ئه و له كێك یه د، ممه موحه
 .  باته خه  ی لووتكه  به یشتن گه  رێگای
  وتـه م ئـه یش وه ئـه و   تی وتوویـه ران داگیركـه  بـه ر رانبه به دا  كردنی   نادادگایی  كانی ساته دوایین  له  كه وا پێشه مر نه  كانی وته دوایین ر سه  وه ینه بده ئاوڕێك  وێ مانه ده دا لێره
 ".بێت ده دایك  له  دیكه  دێكی ممه موحه  قازی من  خوێنی  دڵۆپێكی ر هه  له اڵم به ن، ده ده  سێدراه  له دێك ممه موحه  قازی  ئێوه"  كه  یه یه  قاڵنی عه و   كیلوژی
 ڵكوو به  خۆی  می رده سه  كانی وه نه ك نه  كه  یڤێ په ده جۆرێك كات، ده داهاتووش  كانی وه نه و داهاتوو  به و   ی كه وه ته نه  به ، خۆی  به ر رامبه به  تی رپرسایه به  به ست هه  كه رێك رێبه

  ی قسـه و ئـه ك مایـه بنه چ ر سـه له د ممـه موحه  قـازی. ن بكـه  پێوه  شانازی داهاتووش  كانی وه نه
 و  ئۆبژكتیـ   قعێكیوا  ببێته  وه یڤه په  له توانێت ده  قسه و ئه  كه  بووه دڵنیا ند چه تا و  وتووه

 ست؟ رهه به
 ؟"بێت ده دایك  له  دیكه  دێكی ممه موحه  قازی من  خوێنی  دڵۆپێكی ر هه  له"... 
ــازی ــازادیخوازی  ی وه بزووتنــه  ری رێبــه د ممــه موحه  ق   گوتــاری. بــوو ســت ژێرده  كی یــه وه ته نه  ئ

 ش، وه تـه نه ــ ت وڵـه ده  ی دیـارده  كیم چـه و  یـه هه  ی سـاڵه د ندسـه چه  كی مێژوویـه  ناسیۆنالیستی
  گوتاره و ئه. ئامریكا و   ڕانسه فه  ی نۆزده  ی ده سه  كۆتایی  كانی شۆڕشه بۆ  وه ڕێته گه ده  ی تاكه ره سه
ــوو وه ــه  ســتێندراوی ئه ره په  هزرێكــی ك ــاوایی  ڵگای كۆم ــه ، رۆژئ ــه یه  ڕی شــه  كۆتــایی  دوای  ل   می ك

 و  نـاڤین  اڵتی رۆژهـه  ڤـی رۆژه  گوتـاری  بـووه سـكرد ده اڵم بـه زاڵ  گوتارێكی وكو وه  وه یه   جیهانی
 . كوردی  روناكبیری و   سیاسی  تاقمی ت تایبه به

   دروستبوون  هۆی  بووه ئوتریش و   عوسمانی  كانی ئیمپراتورییه  تێكڕووخانی  دوای  وه النه گه و  تاك ن الیه  له ت حاكمییه و  اڵت سه ده  ستی ده وه گرتنه و  نووس چاره  مافی  كردنی  دیاری
 ك یـه وه ته نه  بوونی   ری لمێنه سه دا كان یه   یی وه ته نێونه  ڵه كۆمه و كۆڕ نێو  له توانێت ده  كه  ته وڵه ده  وه ئه ش نووكه هه تا  وه رۆژانه و له  كه ، وه ته نه ـ ت وڵه ده یان ده  پێكهاتنی و

  بێت،
 دا لێره و  یه  مێژوویی و  ل سه تێروته  باسێكی ، وه ته ماوه كاڵو  بێ  ری سه و  ربگرێت وه  لێ  وتۆی ئه  ڵكێكی كه  یتوانیوه نه ش نووكه هه  وه كاته و له و  ته رفه ده و له كورد  لی گه  یبۆچ اڵم به

 . وه ناخیه ناو  ناچینه
  تاقمه و ئه  خولیای نیا ته ، یی وه ته نه  تێكی وڵه ده  دروستكردنی  خولیای و بوو  كوردی  ئیلیتی  تاقمی نێو  له زاڵ  گوتاری ، یناسیۆنالیست  گوتاری دا كاتانه و له گوتمان ك وه ر هه
 نیا ته ش وه ئه  كه بێت پێك  ناسیۆنالیستی  كی یه ژهپڕۆ ن خاوه  ناسیۆنالیستی  كی یه وه بزووتنه بێت ده  یی وه ته نه  تی وڵه ده  پێكهێنانی بۆ زانین ده ك روه هه اڵم به بوو، ڵگا كۆمه  له
  كانی قسـه  وێ مانـه ده دا لێـره. مـابوو ئاكـام  بێ  وه یـه  كوردی  ئیلیتـی ن الیـه  لـه  وڵـه هه و ئـه كات و ئه تا  كه دێت  دی وه ڵگادا كۆمه  دڵی نێو  له  یی وه ته نه  ئاگایی  دروستكردنی  به

 .ین بده  گرێ  وه كه یه به  ته بابه م ئه و وا پێشه
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  ڵگری هـه كان ئیلیتـه و  كان ركرده سـه نیا تـه بینـین ده  ئێمه كاتیش و ئه تا  كه  كورده  لی گه  ئازادیخوازی  ی وه بزووتنه  كانی ته بلیمه و ئیلیت  له كێك یه د ممه موحه  قازی بێگومان
 .بوون نامۆ كان جۆره  له جۆرێك  به دا یه ندێشه ئه م ئه ڵ گه له ڵگا كۆمه  ی زۆرینه و بوون   ناسیۆنالیستی  گوتاری

 م ئـه و ڵك خـه و ڵگا كۆمـه  دڵـی نێـو بـۆ  وه روناكبیره  تاقمی نێو  له  یه گوتاره م ئه  ی وه تنهگواس جیاواز، و شاز  رێكی رێبه  كاته ده وا پێشه كوو وه  كی یه  تی سایه كه  كه  ی وه ئه اڵم به
 و گۆڤار  ی وه نهباڵوكرد و  كوردستان  رگی مه جوانه  كۆماری  زراندنی دامه  به  دراوه گرێ  كه  وه گواستنه م ئه. تێك میلله و ر ماوه جه  ی زۆرینه  خولیای  كرده تاقمێك  هزری  له  ی گوتاره
ــانی ها روه هــه و زۆر  ســانێكی كه  كردنی رده روه پــه و رتووك پــه و  رۆژنامــه ــه  كــوردی  اڵتێكی ســه ده  پێكهێن ــه ك ن ــه( independentiste) خــواز، خۆ ربه ســه  جــۆری  ل  ڵكوو ب

  لـه رباڵوتر بـه و فراوانتـر  كی یـه  پانتایی  له  یی وه ته نه  ئاگایی  ندنی سه ره په و  نكرد شه گه  هۆی  بووه ش مه ئه  كه ،(autonomiste) خودموختار  اڵتێكی سه ده  دروستكردنی
 بۆ واننبت ڵگا كۆمه  كانی چینه و توێژ گشت  كه  ی وه ئه  هۆی  بووه هزرێك ها وه به ڵگا كۆمه  یاركردنی ته ها روه هه. دا  كوردستان  ی دیكه  كانی شوێنه و  كوردستان  اڵتی رۆژهه  ئاستی

  یه له سـه مه م له  وردی و   باشی  به د ممه موحه  قازی وا پێشه. بوو  یی وه ته نه  مافی  ركردنی مسۆگه یش وه ئه  كه  وه ببیننه ریزدا ك یه  له خۆیان ش هاوبه  خواستێكی  ستهێنانی ده وه
  نێوی  له و  وه بیسڕنه من،  دانی سێداره  له  به  وێ تانهه ده و  ترسن ده  لێی  ئێوه  كه  ی فیكره و هزر و ئه  كه  وه ردهك  شرۆڤه بۆیان  رانی داگیركه  ی ڵه هه م ئه  یه وته م به و یشتبوو تێگه
  كگرتوویی یه و  بات خه  كی چه ت نانه ته و  تێك میلله  ی ندێشه ئه و فیكر  بۆته و  نیه دێك ممه موحه  قازی  ی ندێشه ئه و گوتار نیا ته  ئیدی ن، بكه  ئاسمیله  كوردی  ڵگای كۆمه و  رن به

  دیكـه  قـازی یان ده توانێت ده  یه   خودئاگایی م له ندبوون مه هره به  به  ته میلله و ئه ر هه  بۆیه ، خولقاندووه  دی ممه موحه  قازی  منی  كه  یه ته میلله و ئه ر هه تیش میلله و تێك میلله
 . بخولقێنێ

  كانی ئاواتـه  دیهـاتنی وه بـۆ س كـه زاران هـه و  وایه پێشـه  ی قسـانه م ئـه  راستی  ری رخه ده كورد  لی گه  وامی رده به  باتی خه یبینین ده ش نووكه هه و   كردووه  ریتۆما مێژوو ك روه هه
 مێـژوو ر سـه له خۆیان  ی كه ڵه پوچه  فیكره  وه دیسانه ران داگیركه اڵم به ، وه وته كه لێ  كانی یه   ندی فكه ره شه و قاسملوو ش ته میلله و ئه و   وه باته خه  كانی ریزه نێو  هاتنه وا پێشه
 كو وه رانێك رێبه  وره گه  كه  ی تووه و ئه  كه  لماندی سه مێژوو اڵم به رن، به نێو  له  ندێشه ئه و فیكر و ئه  كه  هیوایه و به كرد هید شه كانیشیان ندیه فكه ره شه و قاسملوو و  وه یه   نوسی

  وشـیاری  به ڵگاش كۆمه و   یه  جیهانی  كی یه پێناسه ن خاوه و ناسراو  كی یه وه ته نه كورد،  لی گه  ئیدی  مڕۆكه ئه و  دات ده چ وه ر هه بوویان چاند ڵگا كۆمه  دڵی نێو  له" وا پێشه" و
 .كراو یار ته  یی وه ته نه
 کوردستان میدیا/    17-11-1389
 

 زن بوو  رگیشی مه د مه ممه وا قازی موحه پێشه                                
 

 كر بابه كاوسین
 ڕاش ره سه بوو خۆشی ی كه مه رده سه روناكبیرێكی بوو، ئایینی كی زانایه ی وه له  جگه د ممه موحه قازی وا پێشه 
 سـونبوولی  بـه بـوو و ببینـ  رۆژێـدا وإ لـه  وره گـه رۆڵێكی توانی سیشداسیا بواری له بوو، ش كه ناوچه ی وره گه تی اڵیه كۆمه كی تیه سایه كه 

 یان وره گـه رۆڵـی كانیانـدا وه ته نه رزگاری مێژووی له  كه زۆرن  ركردانه سه و  ئه.ی كه له گه ویستی خۆشه و ی كه له گه تی وایه ته نه ی وه بزوتنه
 ج  نابــه ی وه كــرده و كــار هۆی بــه یان ویســتیه خۆشه و  ئــه  وورده وورده زۆریــان اڵم هبــ ، هێنــاوه ســت ده به وتنیان ركه ســه زۆریشــیان و  بینیــوه

 دوای 1917 شۆڕشــی وی شــۆره شۆڕشــگێڕانی بــوون، شكســت تووشــی یــان رۆیشــتوون وی تــاكڕه و ت دیكتاتۆریــه و  ره بــه یــاخود  ســتداوه ده له
 اڵتی ســته ده تـاكو، كوشـت ی كـه حزبه كانی ركرده ســه و نـدام ئه له زاری ههـ دان سـه سـتالین ك وه ســێكی كه و دیكتـاتۆر  بـه بـوون وتن ركه سـه

 ڵكو بـه  كـردووه یان كـه له گه خۆیی ربه سـه و ئـازادی فیـدای ژیانیـان ر هه ك نه ن هه تریش ی ركرده سه چی، كه پێن  بسه خۆی ی دیكتاتۆرانه
  زێن به دوژمن باتیان خه و ژیان د قه به رگێك مه نیشتمان، و  وه ته نه له دان رنه هب ست ده له  پڕبووه  كه  بووه ك یه نیشانه و  ئاماژه رگیشیان مه

 ، كه بووب  ویست خۆنه سانی كه و  پساوه نه باتی خه ی نموونه كوبا شۆڕشگێڕی گیڤارا رچی گه ئه ، بووه
 كانی شۆڕشه كانی ركرده سه وا ئه. كوژرإ ده شدا وپێناوه له ر هه و پێدا  درێژه شۆڕشی و پۆلیڤیا  كاته رووده و هێڵ  جێده به زیری وه ی پایه و  پله كوبا، له شۆڕش وتنی ركه سه دوای
رێژایی د به  ویستیه تی و خۆنه ی ئازایه ئاماژه  ، پڕ له كوشتنه و  ئه و كوژراون پێكداداندا و ڕ شه ی نگه جه له یان كوژراون فێلڕ و در غه به  كه  تێدایه وایان ی نموونه زۆر كورد

ڕدا  شـه له  دا كه 1881  نگور له مزاغای مه هه. بات پێدانی خه ترسی و درێژه ری و چاونه ، سونبولی چاولێكه ته و بووه  كانی كورد بووه باتی رۆڵه ری هاندان و خه مێژوو فاكته
ی هیچ  وه وا قازیش دوای ئه در كوژرا، پێشه مان فێلڕ و غه هه ر به دا هه 1931  ك لهیكوژن، سمكۆی شكا ناوی گفتوگۆ و میوانداری ده در به فێلڕ و غه ن به ناتوانن چۆكی پێدابده

ی كوردستان  وه و گرتنه  ساواكه  كرد دوای روخانی كۆماره ڕوانی ده چاوه  ك كه كوشتار و تااڵنییه  ی له كه له ب ، گه دا هیچ نه ولڕ ده ی نابین ، هه ساواكه  ك بۆ كۆماره پشتیوانییه
ڕاش ناڕێك و پێكی  ره كرا، سه ده راورد نه تی تاران به كانی حكومه لڕ هێزه گه كانی كۆمار له ، هێزه چونكه.  رگی خۆشی بووه مه ر به گه ڵكی كوردستان بب ، بپارێزإ ئه ی خهتووش
ر و  یان فاكته ڵكی كوردستان و ده ژاری خه نگی و هه ی جه سه ره می تفاق و كه كهو   الی رژێمی تاراندا بایاندابۆوه زۆریان به  كان كه شایره ی كۆمار و لێكترازانی عه ساواكه  هێزه

رگیشـی  مه ی كردبـوو، ئـاواش ویسـتی به كـه له شـی گه وا چۆن ژیانی خـۆی پێشكه پێشه  ڵك، بۆیه ر خه بوو بۆسه  وره ساتێكی گه ی شكست و كاره رگریكردن، مایه هۆكاری تر، به
كی رونـاكی  چوو تابلۆیـه ڕێوه چوارچرای مهابـاد بـه لـه  ی كـه و ئیعدامكردنـه  ، ئـه رگـه و مه  ئـه. ی كـه له ی گه رگه پێشـمه  ڕاستیش بووبـه به  بكات، وه  كه ڵكه ژیانی خه رگری له به

و   وه نوســرێته ده  زنـه مه  و پیـاوه  یی ئـه وره ی و گـهل دۆسـت ویسـتی و گـه ی خـۆ نه ك لوتكـه وه  وه نــه  بـه  وه تی مابـ  نـه ، تـا مێـژووی مرۆڤایـه ڵكی كوردسـتانه ری خـه وه نێـوبیره
كـانی  زای كـوڕی، هێزه ره  جێبهێڵ  بـۆ حمـه تی بـه ختی پاشـایه شا ناچاركرا ته 16/9/1941  بوو له ربازی نه داگیركردن ده می جیهانی، ئێرانیش له نگی دووه جه  له. وه مێنێته ده
نـدی  یوه دروسـتكردنی په  وتنـه كان كه رووسه  ركرده جێگیر بوو، سه  كه ناوچه شكری سوری سۆڤێتی له له.  وه قز كشانه ی سه و ناوچه  ره ریتانیا تاكو مهاباد هاتن و دواتر به به
. ب  كی سیاسی دیاریكراویان هه یه مهرنا ی هیچ به وه كوردستان، بێئه هێزكردنی جێپێی خۆیان بوو له كاندا، ئامانجیشیان پاراستنی ئارامی و به تیه سایه رۆك هۆز و كه لڕ سه گه له

  یه رنامه ب  به  ردانه و سه  ئه. ن ردانی سۆڤێت بكه س بوو سه كه 31یان  ژماره  رۆك هۆز و ناودارانی كورد كرا كه دا ئاگاداری سه 1941یلولی  ئه ند مانگ  له ر دوای چه هه  بۆیه
ربایجـان  زیرانـی ئازه رۆكی وه ر بـاقروف سـه عفـه لڕ جه گـه دا بـوو، له كـه فده ردووك وه هه قازی محمد له  مدا كه ی دووه كه سیه هشت كه  فده ردانی وه سه له.بوو وز نه هی ی لـێ سه

مێن   ری سوڕده ، ئاغاش سهكات خش  و كابرای الدێیی زۆر زۆر سوپاسی ده به ك ده الدێییه ك به ك تانجییه ئاغایه  كه:  وه ی بۆ گێڕایه یه رگوزشته م سه دانیشتن و دوای گفتوگۆ ئه
   ملهوڕی  رێژیمی  پاش رووخاندنی.  وه كردنه ده  و وشیاری كردن بۆ ده  ی زاخاندا قسه ره  تی حكوومه  یی سته ژێرده  كورد له  لی گه  پێناو رزگاری  له  وه ییه وه ته و نه  رزگاریخوازانه  باری
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  له  كه  ی ویستییه خۆشه و ئه و ڵك خه نێو  له وا پێشه  زۆری  نفووزی. تێكۆشا ڵك خه  اڵنی كۆمه  رێكخستنی و كورد  لی گه  رزگاركردنی بۆ  وه توانایه موو هه  به د ممه محه  زاشا،قازی ره 

نێــوان   ڕی شــه  تــا پــێش بــه1324و  1321  ســااڵنی  كاتــه ده  كاندا كــه ته شــیره عه و هــۆز  تیی اڵتداریه ســه ده و  وقڕی قــات  ســااڵنی  لــه  كــه كردبــوو  كــارێكی یبوو، هــه ڵك خــه  الی
  نگاوی كوردستاندا هه  پێناو رزگاركردنی  و له  كان بگرێ ته شیره عه
 .  ڵبگرێ بڕشت هه  به
  تـاران لـه  بریتانیـا لـه  ی اڵوێزخانـهدا، ب1942  نی ژوئـه  ی13  له

ر  هـه: " نووسێ غدا، ده به  بریتانیا له  ی كدا بۆ باڵوێزخانه یه نامه
ك  وه  شـادا، پیـاوانی  زۆرداری  رزگـاربوون لـه  كانی م رۆژه كه یه  له

ر  هـه". ن كگرتوو بكـه كـان یـه كورده  وڵیان داوه د هـه ممـه محه  قازی
دا، 1941ســــێپتامبری   ی25  لــــه: " كــــه  دا هــــاتووه یــــه و نامه لــــه
و  هاباد مـه  یشـتنه گه  ئامریكـایی  كێكی و یـه  بریتانیایی  رێكی فسه ئه
  كاتی  د له ممه محه  قازی. وت د كه ممه محه  قازی  چاویان به  وێ له

  ڕ كوردســــتانی مــــه له  كی یــــه اڵڵه وانــــدا گه ڵ ئه گــــه كردن له قســــه
 (. 1") گۆڕێ  هێنایه  كه بریتانیایه  ره فسه ڵ ئه گه كگرتوو له یه

  ی ڵـه كۆمه  ریزی  دا، چووه1923  ساڵی  د له ممه محه  وا قازی پێشه
  ڕای ره سه  یه و رێكخراوه ئه  كرد كه  وه به  ستی و هه  وه كورده  ی وه ژیانه
  ی وه ته نه  پێناو رزگاركردنی  له  كانی و باشه تی  پۆزه  موو خاڵه هه

.  وه بۆ بدۆزێته  ی رێگاچاره  بێ ده  كه  تێدایه  الوازی  ێندێكورددا، ه
  توانی یـده و نه و داخراو بوو   نهێنی  ژـ كاف، رێكخراوێكی  ی ڵه كۆمه
ــه ــه  ب ــده وه  واوی ت ــه  كانی ڕوانییــه چاوه  ری اڵم ــه كۆم ــت، ه ــه  ر بۆیــه ڵگا بێ ــه  ی25  ل ــه1324  ســاڵی  الوێژی گ ــی  دا ب ــه  پێ ــه وا، كۆمه پێشــه  كانی رێنوێنیی ــه  ی ڵ كــورد   ی وه ژیان
 . د بوو ممه محه  وا قازی حیزب، پێشه  رۆكی سه  زرا كه كوردستان دامه  دێموكراتی  و حیزبی  وه شێندرایه ڵوه هه

  نـدامی ئه  ژـ كاف دا بـوو بـه  ی ڵه كۆمه  تێكۆشانی  ئاخری  د له همم محه  قازی: " نووسێ دێموكراتدا ده  حیزبی  زرانی دامه  د له ممه محه  وا قازی پێشه  ڕ رۆڵی مه دوكتور قاسملوو له
  بوو به  وه كرده  ، به ڵه چوو بوو بۆ نێو كۆمه  دیكه  سی زۆر كه  نگتر له ند دره رچه هه  بۆیه.  یه و رێكخراوه ئه  وتووی ڵكه و هه رچاو به  تێكی خسییه شه  وت كه ركه و زۆر زوو ده  ڵه كۆمه
  و پێویستییه ئه  و له  ته رووره و زه له  دیكه  سێكی ركه هه  د زیاتر له ممه محه  قازی  وت كه ركه زرا، ده كوردستان دامه  دێموكراتی  كاتێك حیزبی. ـ كاف  ژ ێ  ی ڵه كۆمه  ریی هب ڕێوه به

ر  هـه. كوردسـتان بـێ  كـورد لـه  لی گـه  باتی خـه  ری اڵمده وه  خۆی ناتوانێ  رێكخستنی  ی ێوهش  و به خۆی  كانی ئامانجه  ركیبی خۆی، به ته  ـ كاف به  ژێ  ی ڵه كۆمه  یشتبوو كه تێگه
  حیزبـی  ری زرێنـه دامه  د بـه ممـه محه  ق قـازی حـه  بـه  ر بۆیـه هـه. بوو كوردستاندا، هه  دێموكراتی  حیزبی  رزاندنی دامه  له  ستی س زیاتر ده موو كه هه  د له ممه محه  ش قازی بۆیه

  له  تی الحییه و سه زموون و ئه یشتن تێگه  ی هاوتا بوو، راده بێ  تێكی خسیه دێموكراتدا شه  حیزبی  و كاتی رانی ئه به ڕێوه موو به نێو هه  له  توانین بڵێین كه و ده  ناسرێ دێموكرات ده
 (. 2")رزتر بوو و به رچاوتر به  دیكه  وانی موو ئه هه
و  ئـه  نـدانی رێبه  ی2  و لـه پێ ـرا  وه بوو، تێكـه  و شاره ئه  بانی شاره  هاباد كه مه  شاری  له  تی پاشایه  رێژیمی  واری دا، دوایین ئاسه تاوی هه  ی1324  یساڵ  زی رماوه سه  ی26  له

 . خوارد  یاسایی  كوردستان، سوێندی  كۆماری  رۆكی كوو سه د وه ممه محه  وا قازی و پێشه یاندرا كوردستان راگه  دا كۆماری ساڵه
  شـاری  رزایی ر بـه سـه  كوردسـتان لـه  ئـااڵی  كـه  رۆژێكـه.  كـورد دا باشـترین رۆژه  ی وه تـه نه  مێژووی  مڕۆ له ئه: " و وتی كورستاندا ئاخاوت  كۆماری  یاندنی راگه  رۆژی  وا له پێشه

و  كـات بات ده كان خه ترین مافه تایی ره سه  یشتن به بۆ گه  دان ساڵه سه.  یه هه  ڵبژاردنی و هه  ئازادی  ان، مافیجیه  كانی وه ته موو نه ك هه كورد وه  ی وه ته نه.  ڵكراوه هاباد هه مه
  ش لـه م كـاره ئـه.  بێ  كاوه هر ش كوردستان هه  ی ئااڵكه  بێ ده.  یه هێزمان هه و هاوڕێی به خۆین ربه سه  مڕۆ، ئێمه ئه.  مێژوو كردووه  ش به پێشكه  زاران قوربانی دا هه یه و رێگه له
 (. 3) وه بكوژێته  نابێ  كه  كه و چرایه  یه ئێوه  ر شانی سه
.  هو بیننـه دا خۆیـان ده و نێوخـۆیی  یی و ناوچـه  یی وه تـه نێونه  ئاسـتی  ر سـێ هـه  كۆمار لـه  رووخانی  كانی هۆكاره. رگ بوو مه كوردستان جوانه  دا كۆماری1325  زی رماوه سه  ی26  له

  خۆیـدا لـه  ڵكی نێـو خـه  ر لـه اڵم هـه ، بـه ر بكـرێ سـه ستبه ده  زاشـاوه ڕه مه حه  ن رێژیمی الیه  له  زۆر كه  وه ئه  ری گه ئه  یزانی باش ده  كه  ی وه ئه  ڕای ره د سه ممه محه  وا قازی پێشه
 .  وه هاباد مایه مه

و  ستگیر كران ده  زاشاوه ڕه مه حه  ن رێژیمی الیه  له  قازی  یفی و سه د ممه محه  وا قازی ، پێشه وه ئێرانه  ن سوپای الیه  له  ری ورووبه ده  كانی و شاره هاباد مه  شاری  ی وه پاش داگیركردنه
نمایشـیدا   كی دادگایـه  و لـه هاباد مـه  هاته  وه ارانهت  تێك له یئه دا، هه1325  ندانی رێبه 6  رۆژی  له.  وه ندیخانه به  كورستاندا خرایه  و له ستگیر تاراندا ده  قازیش له  دری سه

ت بوون،  ت تۆمه رواڵه  كیشیان به یه و ژماره تدا ناڕاست بوون ڕه بنه  ر له هه  تانه و تۆمه ك له یه ژماره  كه  و هاوڕێیانی د ممه محه  وا قازی پاڵ پێشه  تیان دایه ناو تۆمه ڵێك به كۆمه
  وتی رێكه  مانگ دواتر، له  و سێ پا كاندا سه یه ر قازیی سه  دان به سێداره  له  دا حوكمی ناو دادگایه و به له. دا م ده ڵه قه  پیرۆزیان له  لیم به سه  قڵێكی ر عه تدا هه ڕه بنه  اڵم له به
 .ێك هاتپێشوو، پ  دادگای  كانی حوكمه  به  وه پێداچوونه  ناو دادگای  دا، به تاوی هه  ی1326  ی لێوه خاكه  ی4

و  ر ق رێبـه حـه  دا بـه  نیشـانی  ناساند كه  كوردی  دوژمنانی  و بوێرانه  و ئازایانه كورد  لی گه  یی وه ته نه  مافی  له  رگری شوێنێك بۆ به  كرده  ی و دادگایه د ئه ممه محه  وا قازی پێشه
وا  پێشـه  وه ئه: " ڵێ و پێیان ده كان قازییه  ماڵی  چێته ده  لێوه خاكه  ی5  شدار بوو، رۆژێك پاشتر، واته ا بهد و دادگایه له  كه  ریفی روان شه سه.  كوردستان بووه  كۆماری  رۆكی سه

من : " تی و گوتوویه  وه جوواڵیه  هزۆر ئازایان  ی كه له گه كردن له داكۆكی  وا له پێشه  كه  وه گێڕێته پسیان ده  فقولی جه ها نه روه هه(". 4)كرد ده  محاكمه  دادگای  د بوو كه ممه محه  قازی
  كان به موو كورده ت هه وڵه ڕ ده گه ئه.  خسیر كردووه خۆماندا یه  واڵتی  تان له ئێمه.  ئێمه  ن تاوانبار، نه ئێوه  ڵێم كه ئێران ده  تی وڵه ده  و به م كه هاوار ده  وه زیندانه  ی گۆشه  له

 هۆی   به  بێ پێتان وانه. ن ببه  ی ڕێوه خۆیان، خۆیان به  ، با كاروباری زانێ ر ده روه نیشتمانپه  وان به ریش ئه گه و ئه  ڵبگرێ تان ههكوردس  ست له ، با ده زانێ تكار ده خیانه
ســت  م ده كه و نیشــتمانه خــاك  و لــه هێڵم نــه  جێ م بــه كــه ڵكه دژواردا خه  رۆژانــی  اڵم ویســتم لــه ، بــه وه ڕێمــه ســنوور بپه  لــه  متــوانی ده  ئاســانی  ڕۆیشــتووم، بــه نه  لێره وه داماوییــه

 (. 5")گرم ڵنه هه
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  ی8كاتژمێر   یاندراوێكدا كه راگه  له.  برێ ده  ڕێوه ، به قازی  دری و سه  قازی  یفی د، سه ممه محه  وا قازی پێشه  دانی سێداره  له  ، حوكمی لێوه خاكه  ی11  رۆژی  یانی به ره نجام به ره سه

  دری و سه  قازی  یفی د، سه ممه محه  قازی: " ، هاتبوو. وه كوردستان باڵوكرایه  ئێران له  تی وڵه ده  و هێزی م چواره  شكری له  ی رمانده ، فه هومایونی  ئیمزای  به  لێوه خاكه  ی11  رۆژی
  و لـه سـند كـرد په  یانی كـه نشـا، حوكمه شاهه  ت هومـایونی زره عالحـه ها ئه روه و هـه  وه پێداچوونه  دادگای. كران  حكوومه ئێعدام مه  ڕدا به شه  می رده سه  نیزامی  دادگای  ه، ل قازی
 (. 6")چوو  ڕێوه به  كه دا حوكمه لێوه خاكه  ی11  رۆژی  ی6عات  سه

و  و ئازار رد خۆی نزیك بوو، ده  ڵی گه له  كه اڵ م دیسانه حرا روا بوو، به سه  د گوڵێك بوو له ممه محه  قازی: " نووسێ د، ده ممه محه  وا قازی پێشه  تیی سایه ڕ كه مه دوكتور قاسملوو له
  ڵكی خه  الی  بوو كه نه  خۆڕایی  به. وتووتر بوو ركه س سه موو كه هه  دا له هو هیواو ئاواتان و ئازار رد و ده ئه  رخستنی و ده گۆڕ  هێنانه  له. یشتبوو زۆر باش تێگه  كانی و ئاواته هیوا

 (. 7")دا بوو پێ  ی"وا پێشه"  ڵك خۆی نازناوی خۆیدا، خه  مێژووی  مجار له كه بۆ یه  ویست بوو كه خۆشه  نده وه كوردستان ئه
و   فیداكاری  دا رێز له و رۆژه و له  كوردستان ناودێر كردووه  هیدانی شه  كوو رۆژی وه  ی لێوه خاكه  ی11  د، رۆژی مهم محه  وا قازی پێشه  ئێران، حیزبی  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی
  د، رۆژی ممـه محه  قـازیوا  كوردسـتان، پیشـه  ركۆماری سـه  هیدبوونی شـه  ، رۆژی لێوه خاكـه  ی11  رۆژی  كـه  دیـاره.  گـرێ كوردسـتان ده  اڵتی سـوورخه  هیدانی شـه  ختكردوویی گیانبه

و  له  هێندێ. زۆرن  رمی فه  كی یه شێوه  موو كوردستان به هه  هیدان له شه  رۆژی  بۆ بوون به  لێوه خاكه  ی11  كانی ندییه تمه و تایبه  یه وه كانیه شه موو به هه  كوردستان به  هیدانی شه
 : ن مانه ئه  ندییانه تمه تایبه

 .مێژوودا  كوردستان بوو له  كۆماری  تاقه  رۆك كۆماری د، سه ممه محه  وا قازی پێشه: م كه یه
 . كوردستاندا بوو  وتوو و دێموكرات له و پێشكه مۆدێڕن  مین حیزبی كه یه  ری زرێنه د، دامه ممه محه  وا قازی پێشه: م دووهه
فا  المسته مر مه نه  تیی رۆكایه سه  كان به بارزانییه  هاتووی شكان نه و له ر ده كۆڵنه  هێزی  س له زار كه دوو هه  شداری موو كوردستان بوو، به هه  كوردستان، كۆماری  كۆماری: م سێهه

 .ن و راستییه ئه  شاهیدی  و سووریه  توركیه  كانی كورده  شداریی ها به روه و هه دا و شۆڕشه له  بارزانی
 . كۆمار  سروودی  كرا به  تیی وایه ته نه  و سروودی ڵكرا كوردستان هه  وا، ئااڵی پێشه  تیی رۆكایه سه  كوردستان به  كۆماری  له: م چواره
  داكۆكیكردنی  ش له م راستییه و ئه  ك نیشتمان زانیوه یه  به  موو كوردستانی دا هه كانی ئاخاوتنه  وام له رده كوردستان، به  رۆك كۆماری كوو سه د وه ممه محه  وا قازی پێشه: م پێنجه

 ".  تی خۆیه  و كوردستان واڵتی  كوردستانه  ڵكی ڵكوو خه ، به نیه  فا، بێگانه ال مسته مه: " ڵێ و ده كا ده  دادگایه و بێ ئه  ناو قازی به  كاتێك روو له.  بینرێ دادگادا ده  له
و   رۆحـی  یـاری  م لـه و هـه ئیسـتراتیژیك  بـاری  م لـه كوردسـتاندا، هـه  ی دیكـه  كانی شـه ر به سـه  وا لـه تیی پێشـه رۆكایه سـه  كوردسـتان بـه  كۆمـاری  زرانی دامـه  ری كاریگه: م شه شه
 .  ببوێرێ خۆی لـێ  یتوانیوه كورد نه  ی له سه مه  هیچ مێژوو نووسێكی  كه  زۆر بووه  نده وه ئه  وه روونییه ده
موو  هـه  دا لـه كـوردی  رتووكی و پـه  نووسی كـوردی رۆژنامه  ر مێژووی سه  له  مه رده و سه ئه  كانی ییه ری كاریگه  دا كه  كوردی  نگی رهه و فه زمان  به  ی ره كورستان په  كۆماری: م وته حه

 .  رچاوه و به كوردستاندا دیار  كانی پارچه
 . وادا پێشه  كانی ژێر رێنوێنییه  كورددا له  ویمێژو  مین جار له كه دا بۆ یه" رگه پێشمه"  پیرۆزی  ژێر ناوی  له  میللی  رگری به  هێزی  پێكهێنانی: م شته هه

 .  موو كاتێك زیاتر بووه هه  كوردستان، له  كۆماری  دژی  له  و توركیه و عێراق ئێران  تی وڵه ده سێ  وه موویانه هه  رووی سه  و له كورد  كگرتوویی دوژمنانی یه: م نۆیه
و  گـرت  وه سـته ده نووسی خـۆی به مجار چاره كه بۆ یه  بوو كه  وه كوردستاندا ئه  كۆماری  كورد له  لی گه  ی وره گه ره هه  وتی ستكه ده بێگومان: " نووسێ ك دوكتور قاسملوو ده وه: م یه ده

 ". چێشت  ئازادی  تامی
 : كان رچاوه سه
 .25، ل 2115ژین،   ی ، بنكه بریتانیادا، سلێمانی  ی وه ره ده  تی زاره وه  كانی نامه ڵگه به  كوردستان له  اڵتی رۆژهه/ ر نوه ، ئه ـ سوڵتانی1
 . 41ئازادیدا، ل   پێناوی  بات له حمان، چل ساڵ خه بدوالڕه عه.ـ قاسملوو، د2
 . 45، ل 1381،  فردوسی  ی اسناد، چاپخانه  ی ینه كردستان در ێ  و جمهوری محمد  ، قاچی ـ خۆشحاڵی3
 . 263پێشوو، ل   ی رچاوه ـ سه4
 .پێشوو  ی رچاوه ـ سه5
 .318، ل 2115ژین،   ی ، بنكه بریتانیادا، سلێمانی  ی وه ره ده  تی زاره وه  كانی نامه ڵگه به  كوردستان له  اڵتی رۆژهه/ ر نوه ، ئه ـ سوڵتانی1ـ 6
 . 112ئازادیدا، ل   پێناوی  بات له حمان، چل ساڵ خه بدوالڕه عه.ـ قاسملوو، د2ـ  7
 .67پێشوو، ل  ی رچاوه ـ سه8
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 ... مان  سوقراتی زه... د مه قازی محه                                                        
 

  یەزدانپەنا حسەین
 
 . یه هه رگیاندا مه و ژیان  له دیار وێک وونی هێندێک دا د ممه محه قازی وا پێشه و( سوکرات)سوقرات نێوان  له
  له.  دایک بووه له( سینا ئه)نزیک ئاتێن  له« لیکابتوس»گوندێکی بناری شاخی   زایین، له  ر له هی ب 469 ساڵی  له سوقرات 
 .جێ کرا ر جێبه سه هر له خواردنی ژه  ساڵیدا گیرا و حوکمی ئێعدامی به 71نی  مه ته

ختی   پێتـه  و کرایـه بڕیـاری ئـه  سـاڵ دواتـر بـه 46ی  و شـاره شاری مهاباد، ئه  ی زایینی له1911د ساڵی  ممه وا قازی محه پێشه
 . دراوه  سێداره  دا له 1947ی  لێوه ی خاکه11  له.  دایک بووه  تی جمهوری کوردستان، له وڵه ده
  ک یه ک وه رۆکدا ناوه  له کانیان، وازییهجیا ڕای ره سه مرۆڤی ڵگاکانی کۆمه و کان مرۆڤه ردی ده ڵێی ده ر هه!  وێک وونه موو هه و ئه چی که ، کانییه مه و مانی زه ودا مه موو هه م ئه 
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 :کن یه  له نێزیک ندیی تمه تایبه و ئاکار نی خاوه وایانیشیان پێشه و وان
ترسیی  مه  وی له ی مامۆستای سوقرات، ئه«ئانکساگوراس». و خۆشیان لێی ئاگادار بوون  ترسی بووه پڕمه  ڵبژارد که کیان هه رێگایهر دووکیان،  وا، هه سوقرات و پێشه - 1
ت و  وڵه ده  نه کورد بکه  ی ویستوویانه رکردانه و سه نووسی ئه چاره  د له ممه قازی محه. رێ دانا  ری له گرت و سه هێندی نه  سوقرات به.  وه دا ئاگادار کرده و رۆژگاره له  فه لسه فه
 . ر دار سه  دا چووه و رێگایه له.  وه رپرینگایه نه  نووسه و چاره له. ن، ئاگادار بوو رزگاری بکه« م جه عه»ستی  بنده  له
  دووی پرسـیار لـه  ژیانـدا، لـه  لی دابـڕاو لـه ووای پرسـیارگهد  ڕان به جیاتی گه  سوقرات له. ڵگای خۆیان بوون وای کۆمه ردووکیان پێشه د، هه ممه سوقرات و قازی محه - 2

خی  بێ، بایـه ی تێـدا نـه وه و توێژینـه  وه پێداچوونه  ژیانێک که»:  گرت که داه  وه ر ئه سه ها پێی له روه هه. دروشمی خۆی  ی کردبووه «خۆت بناسه». بارودۆخی ژیان وێڵ بوو
یی بـوو و  وه تـه ریی نه روه وداڵی سه دا عه«ر تانجیی راوکه»و « زینی چاک»و « سپی کوێت ئه»می رمێنی  رده سه  م له و ده کیی ئه ڵهڵگای خێ کۆمه  د له ممه قازی محه. « نییه
 .نگ دا کانی بۆ خوێندن ده و تاکه  وره ی بۆ بڕیاری گه که وه ته نه
ولی گۆڕینی واقعیان  بوون و حه نگی هێز نه ستی پارسه ربه سلیمی واقع و ده ته. ڵ راسان نده و زاڵم و گهاڵتدارانی زۆردار  سه ده  ردووکیان له د، هه ممه سوقرات و قازی محه - 3

 .خت کرد دا گیانیان به م رێگایه رتکیان له هه. دا
خی گرینگتــر و  ها و بایـه پێنـاو بــه  و کرداریـان لــه  ردووکیان بیـر و وتــه هـه - 4
کانیـان هـیچ  و کرداره  وتـه.   نـدیی خۆیـان بـووه وه رژه بـه  خۆیان و له  تر له وره گه
ر و  سـه. ریان دانا سه  ی بوویان له وه ئه. هێنان دیی نه خسی بۆ به وتێکی شه سکه ده
   !ماڵ
.  بووه تیان هـه کی تایبـه ربڕینـدا لێهاتووییـه ئاخـاوتن و ده  ردووکیان، لـه هه - 5

شـوێنی کـڕین و   انی کـۆن کـهی یۆنـ پانانـه و گۆڕه لـه  واتـه« ئـاگورا«  سوقرات له
.   کـــرد ده کانی خـــۆی  ، قســـه  کانی ژیـــان بوونـــه ل و پێداویســـتییه لوپـــه فرۆشـــی که

دا، « ئـاگورا»را و هوریـای  هـه  لـه  رنجڕاکێش بوون که سه  نده وه و ئه کانی ئه وته
رۆکی  ی کـورت و پڕنێـوه کردندا رسـته قسـه  د لـه ممـه قـازی محه.  بووه ریان هـه بیسه
ی  کـه نگه رده د به ممـه و راوێـژی قـازی محه  وتـه.  ئـارامی دوواوه  ار هێناوه و بهک به

ری  باس و گفتگۆدا سه  کانی، له نتقی قسه هێزی مه.  وه رییه ژێر کاریگه  ته خستووه
 . سپ کراوه وه" ر ئاسا مبه پێغه"د  ممه سیمای قازی محه.  خستووه

ـــان بیـــر و  ســـوقرات و پێشـــه - 6 ـــان  بۆچـــوون و قســـهوا، هی کامی کانی خۆیانی
ــه کردووه نه   ڵک لــه ڵ خــه گــه له  ی کــات بــۆ قســه نــده  وه ســوقرات ئه . نووســراو  ت
  .وت که ست نه تی نووسینی ده رفه ده  رخان کرد که کانی ئاتێن ته قامه شه

لی دانیشت و  ی قازی عه«مه حکه مه«  یشتبوو، له پێگه  وه و رۆژه د له ممه قازی محه
مـــی  ده  لــه. رخان کــرد ڵک تــه ی خــه رکردنی کێشـــه ســه انی خــۆی بــۆ چارهک کاتــه
موو ژیــانی خــۆی بــۆ راگــرتن و  زرانــدنی کۆمــاریش، هــه پــاش دامه  زرانــدن و  دامه
ی  کانـدا قســه ی بۆنه زۆربــه  لـه. رخان کــرد تـه  ییــه وه ته نه  و کیانـه رخسـتنی ئــه سه

اڵم فریــای نووســین  بــه. بوو دا هــه ی کــه کتێبخانه  زاران جڵــد کتێبــی لــه هــه.  کــردوه
 .وت که نه

ر  سـه  ستان و سـوور بـوون لـه یان راوه وه مانه.  وه ته ڕۆیشتوون و ماونه نه. بڕۆن و واڵت جێ بهێڵن  بووه یان هه وه تی ئه رفه ده  ردووکیان هوشیارانه وا، هه سوقرات و پێشه - 7
 .اند وه سته ده سلیم و خۆ به ک ته ، نه ڵوێست بووه هه
. زینـدان  اڵتن لـه هـه  اڵتداران و چ بـه سـه ده  لێبوردونخـوازی لـه  ، چ بـه بووه رگیان هـه نـد و مـه به  ربازبوون لـه گیراون، رێگای ده  ردووکیان که وا هه سوقرات و پێشه – 8 

ی «کریتـون».  ریان لـێ داوه ، دۆسـتانی سـه ی کـردووه کـه چوونی حوکمه ڕێوه ێی بـهڕ زینـدان چـاوه  سوقرات له  ی که و رۆژانه ئه. ر به ته گرتووه یان نه و رێگایانه هی کامیان، ئه
ن  هه  زۆر ئاماژه. سوقرات قبووڵی ناکا". گرن اڵتنی نه هه  رێ له  که  کانی رازی کردووه موو زیندانبانه و هه  زیندان بۆ کێشاوه  اڵتن له کی بۆ هه یه خشه نه"  ڵێ  هاوڕێی پێی ده

  اڵم ئاماده به. برد ر خۆی الده سه  رگی له کردبا، حوکمی مه« نشا شاهه«  ر داوای لێبوردنی له گه ها ئه روه هه. کرا رباز ده زیندان ده  وا، ویستبای له ر پێشه گه ئه  کهلمێنن  یسه ده
 . چۆکدا هێنا  به رگیان ر دوو کیان مه هه. رێ ی جێبهێڵێ؛یان بۆ رزگارکردنی خۆی کڕنۆش بۆ دوژمن به که ڵکه بوو، خه نه
تی تێدا  داڵه و عه  یه«بێدادگا«  وه ئه  که  ن و زانیویانه که ڕیان ده خۆیان و بیر و باوه  رگری له وان به ئه. گرتبوو  گاڵته  یان به ردووکیان دادگاکه وا، هه سوقرات و پێشه - 9

ی  تانـه و خزمه ت بـه باره جیاتی حـوکمی ئێعـدام، سـه  له  کا سوقرات پێشنیار ده.  بووه  ی فه لسه کانی فه هک بڵێی پۆلی وان وه  که  دا جۆرێ دواوه بێدادگایه  و سوقرات له.  نییه
 ". کا دادگا، دادگایی ده    ده ممه قازی محه  وه ئه:" ڵێ ی ده که ماڵه بنه  به« ریفی روان شه سه»،  وایه پێشه  ت به باره رچی سه هه! اڵت بکرێ ، خه کردوویه

وان  ئـه. نا بـوون ، تووشی شکسـت و فـه نووسه و چاره به  بووه وان پێیان وانه ئه. رگ چوون و مه ره به  وه و دڵنیاییه  رزی هێمنی و وره به  ردووکیان به وا هه قرات و پێشهسو -11
زانن  وا ده  یه ڵیان هه په ی ژیانێکی نزم و چه وانه نیا ئه ته»:ڵێ نیدا دهکۆڕی دۆستا  له  که ژاره  ڵقوڕاندنی پیاڵه هه  ر له ن ساتێک به سوقرات چه. کانن زیندووترینی زیندووه

ئێستا ئیتر رێگای »:ڵێ ها ده روه و هه ئه. «گیرێن رده دا وه قینه جیهانی راسته  ژیاون، له  وه فه ره شه  ی به وانه م ئه ره و باوه ر ئه سه اڵم من له به.  کانه موو شته رگ کۆتایی هه مه
 «.س زانێ و به نیا خوا ده ته  کام رێگا باشتره  که  وه ئه. و ژیان ره به  رگ و ئێوه ، من بۆ الی مه وه بێته ک جیا ده یه  هل  ئێمه
وا  پێشــه. ن خــه رده ونــی دهرو ی بــاری هێمنیــی دڵ و ده که تنامه ســیه رۆکی وه داڕشــتن و نێــوه.  ی نووســیوه که تنامه ســیه کانی ژیانیــدا، وه دواســاته  د، لــه ممــه وا قــازی محه پێشــه

 . نێم ر و ماڵ و گیانم داده مدا، سه که ت و واڵته ل و میلله ی گه رێگه  ئێستا من له  که  تره وره گه  وه وتنێک له رکه تێک و چ سه وتووم، چ نێعمه رکه من سه  و خوایه به»:نووسێ ده
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  رگـه و مه مـدا رووسـوور بـم؛ بـۆ مـن ئـه که ته ل و میلله سـووڵی خـوا و گـه حوزوری خوا و ره  له  رگێک بمرم که مه  ر مردم، به گه زووم بوو ئه ئاره  وه دڵمه  ن من خۆم له ڕ بکه باوه
 «! وتنه رکه سه
 !مان بوو د سوقراتی زه ممه قازی محه....  کانه موو شته رگ کۆتایی هه زانن مه ، وا ده یه ڵیان هه په م و چهی ژیانێکی نز وانه نیا ئه ته

 [ 1.]کرد ش خت، پێشکه ولێری پایته هه  تی رۆشنبیریی له زاره وای وه هۆڵی پێشه  له« فستیڤاڵی کۆماری کوردستان«  له 4/4/2117مجار، رۆژی  که م بۆ یه ته بابه  م ی ئه پوخته
 

 هاباد دا مه  كوردستان له  كۆماری  قۆناخی  د له ممه محه  قازی  تیی سایه كه  ت به باره ك سه یه وه لێكدانه    
 

 بریتانیا ـ ند زوورمه خالید
 
  باتی خه  له راگواستن و  رخان رچه وه  خاڵی ك وه  كه  هاباده مه  له نكوردستا  كۆماری  زرانی دامه  قۆناخی كورد  لی گه  رزگاریخوازیی  باتی خه  مێژووی  كانی گرینگه  خاڵه  له كێك یه
  ر له به  ریتیی نه  باتی ـ خه1:  قۆناخی دوو  به كورد  باتی خه  كرێ ده  وه كرده  به  یه پێوانه و  به.  كرێ ده  پێناسه بات خه  كردنی مییانه رده سه  به  رێفۆرمی و   نوێخوازی و ره به  ریتی نه

 .ین بكه ش دابه كۆمار،  دوای  مۆدێڕنیزمی و رووه  باتی خه ـ 2كۆمار 
  هۆی  به  كه كورد  كانی ییه ناوچه  میرنشیینه و   ئایینی  پیرۆزیی و  فێئۆدال و هۆز رۆك سه  پیرۆزی  تیی نایه سه ره و   كی هۆزه  زاڵی  ری كاراكته  به كۆمار  له ر به  ریتیی نه  باتی خه

  لـه رگتن ڵكوه كـه  بـه دا ده وڵیان هـه و بوو هـه تێـدا باتیان خـه  ری هانـده و  كی ره سـه  ری وه تـه  بـه بوون  بارستایی" پووری له كه ـ  ریتی نه"  باندۆڕی و   تی زنایه مه  اربوونیند خاوه
  گوڕی و هێز"  یی وه ته نهـ   تنیكی ئه" و " كولتووری ـ  زمانی" ،" بی زهه مه ـ  ئایینی"  كانی كۆنه و  ن سه ره ها به و   تایی ره سه  داخوازه  به هادان به و  خۆیان  ریتیی نه و ن سه ره  پۆزیسیۆنی
  كی الیـه قه ته و  وڵ هـه شجـاری  نـدێ هه  كـه ن بكـه دابین دا  ڵ كۆمه  ی بیرگه  له بات خه بۆ پێویست  وایی ره  كۆنانه و   ریتی نه  ره پێوه و به ر هه و  ن بكه دابین یان كه  وه بزووتنه

  كرانی مۆدێڕنیزه  به و ره به باندۆڕ م كه و   وازه رته په
 ، ریتی نـه  بزاوتـی  كانی شـێوازه  لـه دابڕان و  وان ئه

 نیا تـــه ســـت به مه دا لێـــره ت ڵبـــه هه.  رانـــاوه خــۆی
  چوونكه ، نیه كۆمار  له ر به  بزاوتی  له گرتن خنه ره
 تی تایبـه  بارودۆخی  می رهه به  باته خه  شێوازه و ئه
 سـت به مه.  یـه كاته و ئـه  زاڵی  ریتیی نه  ری كاركته و  

  پێــی  بــه گــۆڕان و  رخان رچــه وه  خــاڵی  ی وه دۆزینــه
 ها ئاوه  رچی گه ئه  ئێمه  ڕای به  كه  مه رده سه  ی پێوانه

 دا  مـــانی زه  كی یــه بڕگه  لـــه نیا تــه رخانێك رچــه وه
ـــه  ری ســـه ـــه و گرتوو ن ـــه  ل ـــه  ی میان   كانی وه جوواڵن

  ربڕینێكی ده  به اڵم به  یه هه  گی ره بێگومان پێشوودا
ـــه ـــه رخه ئه واو ت ـــاخی  كـــرێ ده  وه یان   كۆمـــاری  قۆن

  نـاودێركردنی بۆ  كی ره سه  پاڵێوراوی  به كوردستان
  راگواستنی  قۆناخی م كه  النی یان رخان رچه وه  خاڵی

 و  ره به  ریتی نه  باتی خه  ی ێوهش  له گۆڕان. بزانرێت
ـــدێ هه خـــۆی مـــۆدێڕنیزم  و شـــاز  نـــدیی تمه تایبه  ن

ــاردا  ی تــازه ــت راده كۆم ــانی تــوانن ده  كــه نێ   هێماك
ــــه  ری لمێنه ســــه ــــن  یه شــــه بانگه و ئ   شــــداریی به. ب

 ، رۆژنامه و گۆڤار یان ده  دایكبوونی له و  ر ماوه جه  رووناكبیریی  ئاستی  ی وه رزكردنه به  وڵی هه ،جار م كه یه بۆ دا  بات خه و  اڵت سه ده  له كان چینه موو هه  ی ئاگادارانه ك یه تاراده
 ها روه هـه و   هشـن چه و لـه  وڵی هـه یـان ده و   كوردی  خوێندنی و  زمان  كردنی  رمی فه  به ،( بووه وتوو پێشكه مێدیای  زراندنی دامه بۆ گرینگ  كارێكی كات و ئه  پێی  به  كه) رادیۆ

  پێوانه و   زانستی و نوێباو  لی واتاگه ئیتر  والوه به كۆمار  له. ن هێمایانه و له  ندێ هه ، مییانه رده سه  واتای و داخواز  جێگیربوونی و  كان كالسیكه و   تایی ره سه  داخوازه  كزبوونی
  ره بـه ره به و بـزاڤ  ی كاكڵـه و  ڕۆك نێـوه كـرێن ده... و خودموختار  كۆماری ، زمانی و   كولتووری  مافی ، ری رابه به ، یی وه ته نه  مافی دێموكراسی، ك وه كان ردوونییه گه  سندكراوه په

 و ئـه  بانـدۆڕی دا تریش كانی پارچـه موو ههـ  له  دواوه به و له  كه ستپێك ده  بێته ده كۆمار  قۆناخی  پێیه و به.  وه گرنه ده ئاغاكان و  شێ  و  میرنشین  ریتیی نه  تیی زنایه مه  ی جێگه
  كیی ره سـه  ری وه تـه و ر رابـه ك وه وا پێشـه  تیی سـایه كه  ی وه لێكدانـه سـت، به مه نیا تـه دا باسه و له.  وه گرنه ده  ریتی نه  كانی ئامانجه و  ویست  ی جێگه  مۆدێرنانه  ئامانجه و داخواز
  ئاستێكی تا  تی زنایه مه  كه  زانرێ ده ردا؟ ماوه جه  هزری و ڵگا كۆمه  ریی یادوه  له وا پێشه  پیرۆزكرانی هۆی  بێته ده لێك هۆكارگه چ لۆ گه.  هراگواستن  قۆناخی ك وه كۆمار،  قۆناخی
  لـه رباڵو بـه و  رمی نافـه  ئـاوای  بـه و  نـاودێركراوه" وا پێشه شیشۆڕ"  ناوی  به  قۆناخه و ئه كورددا  یره غه و كورد  ڵكی خه ناو  له ش نووكه هه تا  كه وا پێشه  به  دراوه رز به  هێنده
  كـه یه ره كۆته وا پێشـه دا  شـۆكی ره  ڵكی خـه  هـزری  لـه م النیكـه  یـه پێوانه و بـه. كان نووسـراوه  كردۆتـه  درزی كیش یه راده تا ت نانه ته و  گیرێ رده وه لێ  ڵكی كه دا ئاخاوتن و گوتار

 و  رخان رچه وه  قۆناخی  له كی ره سه و  تی  پۆزه  رێكی كته ئه ك وه وا پێشه  تیی سایه كه  ناسینی و   وه لێكدانه  پێیه و به  لێ.  ستاوه وه  وه ریه سه به پۆ، و  لك ك وه بات خه و ( ساقه)
 و ئه  وه رووه و له.  كه ره گه  ی فره  چاخی و   وزه و هێز و  زنه مه  كی پێویستییه  كردارانه و ئه  یوار شوێنه و و ئه  كانی كرده كردنی شرۆڤه و  كورد  ی وه ته نه  ی مافخوازانه  بزاڤی  راگواستنی

 .بن گرینگێك ها وه بۆ چڵ نیوه و كورت  كی یه ئاماژه كارن ده نیا ته  دێڕانه
 : ین ده ده وا پێشه  تیی سایه كه  تیۆریكی  ی راڤه  وڵی هه  نیگاوه گۆشه  سێ  له دا  لێره  ئێمه
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 :ڵگا كۆمه  كانی و توێژه بات خه  كانی ر ریزه سه و له ئه  كاریزمایی  و شوێندانانی وا ـ پێشه1

  ی كڵێشـه  بات له خه  وتی ره  دوای  كه  خوڵقاندوه  وتووی ڵكه و هه ر كاریگه  تیی سایه كه  ندێ دا هه خۆی  ستیی ربه و سه   ناو رزگاریپێ  ك له یه وه ته و نه  ل ر گه هه  باتی خه  مێژووی
  تیی سـایه تـر كه ربڕینێكی ده  بـه.  بووه  رخانی رچه ت وه نانه و ته   خۆ بینیوه كی به ره سه  ، گۆڕانی وه رزتر تۆخ بۆته به  ند قاتی چه  دا به  وان ئه  وازی و بانگه  وان ئه  تیی سایه كه

  بات به و ئیتر خه   یی وه ته نه  ڵدانی رهه سه  سمبۆلی  دا بۆته خۆی  رێنی یان نه  رێنی ئه  ی رانه داهێنه  ستپێكراوی هه  ئاستی  و به  بات خه  ری خوڵقێنه  بێته بات خۆی ده خه  خوڵقاوی
  بـه  تییه سـایه م كه ئه  و خۆی   خوڵقێنێ و كاریزما ده پسپۆڕ  تیی سایه بات، كه خه. خات رده ستپێكراو ده هه  دیالێكتیكیی  كی یه وسه پرۆ  كه  یه وه ئه.  داوه  ڵ هه  ری سه  وه وه ئه  ناوی

ــ 1:  یـه هه  بات بـۆی خـه  نوێبـاوی  دا بێ مـی دیالێكتیكییـه  و پرۆسـه لـه.  وه ێتـهب ق ده زه  وه وه ئه  ناوی ئیتر به  خشێت كه به بات ده خه  نوێباو تۆبه( شكل)  خۆی بێ می  داهێنانی
 و و له   تی كانیه واره ئاسه  ی وه و سڕینه  بات خه  شوێنی  كردنی واشه نیا چه ته  وه دا ئه راستی  له  و قوت بدات كه ئه  هاكانی و به  و ئامانج  پێشوو پاكتاوبكات  باتی خه  كانی پاشماوه

خـۆی   نوێبـاوی  و گـوڕی هێـز  و به  و بێت ئه  ری واوكه پێشوو و ته  باتی خه  ری ده درێژه -2.  وه وێته بكه  لێ  باتی خه  ری دژبه  بۆ سیستمی  وه ڕانه جۆرێك گه  به  نگه دا ره خۆی  ڕی په
و   ر ، كاركتـه هێنێ تێز پێك ده  پێشوو كه  باتی و خه   نامێنێ  كالسیك واتای  دیالێكتكیی  ی وه هو سڕین  پاكتاوكردن  تی دا بابه لێره  بات بدات كه خه  پێشوو گوڕ به  وتر له پته
 .كات ده شه و گه  پارێزێت ، ده( گێڕی نتێز ده سه  رۆڵی)  نوێباودا كه  بێ می  ی میانه  خۆی له  كانی ندییه وه رژه به
  بخـوڵقێنی  خـۆی  ری ك دژبـه و پاقژ بكـات نـه خۆی دیار  شوێنی  یه وه ئه  دا ئامانجی  راستی  رو كاریزما له وه ته  ئافراندنی  ن بهال گه  و مافخوازیی   رزگاریخوازی  باتی خه  وتی ره
  ویستیی دا خۆنه  بات ت خه خزمه  ریزما لهو كا  س تا چ ئاستێك كه. ر بێت واوكه و یان ته  دژدا بروات  شوێنی به  كه  یه كاریزما، بۆی هه  تیی سایه و كه ئاكار به  ستراوه اڵم به به

(  كانــه باته خه  ویان جۆرێــك خۆخــواردنی ئــه  كــه)  ی وه ت ســڕینه نانــه و ته  كردن واشــه بردن یــان چه پێشــڤه  هۆكــاری  و مــژاره ن، ئــه دا پیشــان بــده  بات پێنــاو خــه  خۆیــان لــه
گشـتگیر   ربڕینێكـی ده  وكات ناكارێت كه ئه  وه ها روانینێك بخوێندرێته وه  پێی  ر به گه ئه."  لووشێ ده  ڵ خۆی هه  كانی قینه راسته  ڕین رۆڵه راپه"  ناوداری  ی رسته.  وه وێته كه ده لێ
 و ویست  ك مێتۆدۆلۆژیای خۆیان ته  كان له تگێڕهبا موو خه هه  راهێنانی  وڵی كان هه ڕینه راپه  كانی كییه ره و سه   ری وه ته  تییه سایه كه:" وه ساغ بكرێته  به  م شێوه به  و پێویسته  بێت

 ." ن ده كانیان ده و ئامانجه 
نگ،  رچاوته سك، به یان بیرته  و دێموكراسییانه  كراوه  و رامانی  روانین  به  یه هه  ندیی وخۆ پێوه ، راسته ی دیكه  كانی باته ك هاوخه ته كاریزما له  كردنی ڵه مامه  تیی دا چۆنیه لێره
  و كـات بێگومـان هـزری بگـات ئـه  ویسـتی خۆنه  ئاسـتی  دا بـه كی لـه گه  باتی خـه  و نوێخوازیی  پێناو گۆڕان  سی كاریزما له ر كه گه ئه. و ئه  ی( ڕۆیانه ره سه")دیسپۆتیك"و  مارگرژ ده
ر كاریزمـا  گـه ئه  وه وانـه پێ ه  رێك بـه.  نه گمه ده  ڕین دۆخێكی راپه  كانی رۆڵه  و خورانی ئارادا نیه دا پرسی پاكتاوكردن له لێره  بینێت كه ده  كی ره سه  روی ڵگا ده كۆمه  رباڵویی به

هـۆگر  تر ڕوا زێـده وكات تـا ده ئـه  كـه  وه وێتـه كه ده لێ( ممتازبودن)  ڤیازبوونی و هه   زلبینی و خولیای خۆبه ئه  وازی و بانگه رخواز بێت، هێز و ئۆتۆریته  سك رته به  بیری  نی خاوه
پـاش   خۆی سیسـتمی  سكی بیرته  روانینی  نیا به و ته  و تاك  نێت و ئۆتۆكراسی خۆ راده  دیكتاتۆری. كرێت پات ده ڵگا قه كۆمه  ر هزری سه كان له ربیجه موو ده و هه  بێت خۆد ده به
 . كات ڕین تۆخ ده راپه  كانی رۆڵه  كرانی  ربانیكیقو  و به  بات خه  شوێنی  بوونی واشه چه  هۆكاری  كه و یه ئه.  پێنێ سه وتن ده ركه سه

  ڵدانی رهه وان سـه ئـه  خۆبوونی هۆگربـه  مكی چـه  قای ها بارتـه روه و هـه  الن بـووه گـه  كانی باتـه خه  وتنی كه رنه سـه  والی مالوئـه ئه  بـێ  رێكی كاریزمـا فاكتـه  تیی سـایه كه  خوڵقاندی
  دا ئۆتۆریتایانیزمی  م كه یه  ری مسه جه  له.  ركردوه به سته ده  النی گه  ریی وه خته دا به  كان ناسراوه  باته خه  ویش له ئه  ی وانه پێ ه.  بووه  واری هكاریزمادا شوێن  ناخی  دیكتاتۆر له

دا   ریش رامبـه به  ری مسـه جه  و لـه  ڕێنن پێشـوو تێوپـه  می ننـه هه جه  بات لـه خـه  نجامی ئـه...و  و ئێسـتالین   ینی ددام، خومـه ك هیتلێر، ئاتاتۆرك، سـه وه  و خۆخوازی  سك بیرته
  ك لێنین یه گڤارا، تا راده ، چه ك ماندێال، گاندی بات وه خه  شوێنی  به  قینه راسته  ندیی و بڕوامه ڕین راپه  كانی ئامانجه  ت به باره وان سه ئه  فاداریی كاریزماكان وه  خۆبردوویی له
 .  هێناوه خۆیان پێك  ك بۆ ژیانی تییه هامه نه  ر جۆره هه  كردنی رێ ئه  ی نده زه مه  ڵكیان به خه  یشتنی امانج گهئ به  رێگای... و

.  یه هه  ندیی پێوه  وه له و گه ئه  تیی تایبه  دۆخی  به  كه  شازه  كی ندییه تمه تایبه  ڵگری خۆی هه  واكانی ره  مافه  ركردنی به سته پێناو ده  بات له و خه كورد  لی گه  رزگاریخوازیی  بزاڤی
موو  هـه  نگاندنی ڵسـه هه  وه پێكـه  وڵی هه  نادا كه مان پێ وه ئه  ودای مه  یه م نووسراوه و ئه تر بێت سی كه  كورد ناتوانێ  له  مێژوو جگه  لی زۆرلێكراوترین گه  كه  دا نیه وه گومان له

بێگومـان "  كـه  توون نیـه چـه  ش كـارێكی و بڕوایـه ئـه  لماندنی ها سـه روه هـه.  پۆشـراوه س دانه كـه  لـه  كـه م یه ئه  ند ئاشكرایی رچه ین هه بده  یه شه و بانگه ئه  لماندنی و سه الن گه
  ری و كاراكتــه ر ئــه شــی هــه كه باته كــات خه ده بات ر خــه گــه ئه  وه هــا پێودانگێكــه گــۆڕ وه  ر لــه هــه." كانن وه تــه و نه  ل كان ئاشــتیخوازترین گــه وه تــه ل یــان نه زۆرلێكراوتــرین گــه

كـات   هـیچ  لێك كـه گـه.  بتـرازێ  و ئاشتیخوازی   مرۆڤدۆستی  ی پێوانه  له  ناتوانێ  م دۆخه ئه  می رهه ك به و وه ، ئه خوڵقێنێ ك ده ر كاریزمایه گه و ئه پارێزێت ده  ئاشتیخوازترینه
  وسـاوه و چه ر وسـێنه چه  كانی ندییـه پێوه  لـه  قسه  و كاتری ئه  گشتی  و به بووه  ستدرێژی ده  ی مێژینه  له  و ئامانجی كردوه نه  ستدرێژی ، ده وهوام داگیركرا رده و به  بووه ر نه داگیركه

ر كورد،  گه ئه.  بێ هه  بێزی  ستدرێژی و ده  وه وسانه چه  كانی دییهن هاوپێوه  له  كه  رێك سروشتییه وه وها بوونه ئه. ر وسێنه و چه ر ك بكه نه  بووه  وساوه و چه ركار به  میشه كرێت هه ده
  وا به لی كورد مینا پێشه گه  و كاریزمای   ری وه ته  رانی رێبه. دا  ران داگیركه  و پاكتاوی   نكۆڵی  و پیالنی  ر رامیاری مبه هه  له  بوه  خۆی  بوونی  لماندنی نیا بۆ سه ته  بووه  بزاوتێكی

وا  پێشه  ربڕێنه و ده ئه.  رچین كردوه رزپه و به (ممتاز)ڤیاز هه  كی ندییه تمه ك تایبه خۆیان وه  و مرۆڤدۆستیی   ویستی خۆنه  وه كرده شی گیان، به و پێشكه كان رزترین نرخه به  دانی
  واشه چه  كانی و ئامانجه  بات خه  ر شوێنی ك هه وان نه ئه  كاریزمابوونی  و به   رێنی ئه  یزمایكار  ی خانه  خاته ده  گشتی  كورد به  لی گه  باتگاری خه  هاكانی موو به و هه  تی تایبه به

  خۆیشی  اچوونیت پاش تێد نانه دا ته  وام رده به  وتێكی ره  له  باته و خه ئه  و دێموكراتیكی  ری روه مرۆڤپه  و بارستایی  دات ده پێ  رزتر، گوڕی دان قات به و سه  یان ده  ناكات، بگره
  ویش به ، ئه"ژـ ك"  ی ڵه كۆمه  ی وه ڵ بزووتنه گه و له ئه  اڵویی تێكه  كه  گونجاوه  وه و رووه وا له پێشه  و كاریزماتیكی   ئاسایی بان  ریی كاریگه  لماندنی سه. كات رزتر ده و به رزتر به

و    ویستی هۆی خۆشه  نیا به ته  چی كه  تێدا نادیترێ  پاندنێكی خۆسه  شنه هیچ چه  رچاو كه به  خاته ده  تی تایبه  ۆخێكیوا د پێشه  و هاوكاریی  و پارته ئه  ندامانی ئه  زۆری  داكۆكی
  كورد له  ی و قۆناخه ئه  تر بزاڤی كی اتایهو  به.  وه گرێته تر ده ر ناوێكی هه  ی جێگه" وا شۆڕشی پێشه"  و ئیتر ناوی  ركی سه  ی ره وه ته  بێته خۆی ده  كانی و پاقژه  ندانه بڕوامه  كرداره
گرینگترین   راگواستن له  ك قۆناخی كرا وه پێشتر ئاماژه  كه.  وه بنێته وادا خۆی ده پێشه  تیی سایه كه  ی كڵێشه  تێك كه ر بابه هه  دا، زۆرتر له  كوردیش  یره و غه كورد  ریی وه یاده

ك  ر، وه فاكته  ندێ هۆی هه  به دا  بزاڤ  و له ئه  اڵوبوونی تێكه  می رده سه  ر له و هه   وا دراوه پێشه  تیی سایه كه  به  ك كه تییه زنایه وها مه ئه . كورده  باتی م خه رجه سه  كانی قۆناخه
ك  یـه چ راده  و مـژاره ئـه  كـه  دیـاره  روونـی  بـه. كرێـت پیـرۆز ده  یكیمێتـافیز  كی اڵتدارییه سه ، مینا ده و باوانی  خۆی  ئایینیی  و و پاڵپشتیی ئه  ی ماڵه بنه  ریتیی نه  تیی زنایه مه
  وێته كه ده  وه ئه  پێی  و به  دا بووه و دۆخه ك ئه ته  له  كی یه ڵه وا چ جۆر مامه لۆ پێشه گه  یه له سه و مه رنجدان به سه.  هێنێ ده وا پێك پێشه  خودی  و رای ویست  پاندنی سه  تانی دره

و   بووه  رێنی ئه  ریی و كاریگه یان كاریزمایی ئه  وه وتۆته لێكه  سی قازی و ئۆتۆكراسیی كه   و خۆزلبینی بوو  رێنی وا نه پێشه  تر ئاخۆ كاریزمایی كی واتایه  ؟ به كام كاریزماوه  ی خانه
  زێـد لـه. راورد بكرێـت ردوون به گه  النی گه  كاریزمای  رانی رابه  ری مسه ردوو جه هه  ری نوێنهڵ  گه وا له پێشه  اڵم پێویسته وه  ی وه ؟ بۆ دۆزینه و دێموكراسی ئافراندوه   ویستی خۆنه
 داكۆكی  به  ، كه بووه"  ربابی ـ ئه  ریتی نه"  كه اڵتدارییه سه و ده   ئایینی  كی پیرۆزییه  نی ، پشتاوپشت خاوه ریتی نه  ی" بی زهه ئاریستۆكرات ـ مه"  ئێستا توێژێكی  ر له به  یه ش ده شه
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 و ئــه  ویســتیی خۆنه  نــدیی تمه تایبه شــتر هه  لــه ر بــه اڵت ســه ده  رگرتنـی وه  لــه وا پێشــه  پــارێزكردنی. )پــاڵ  خرێتــه ده  ی خوازانــه وه ته نه  باتێكی خــه  ریی رابـه  وه زۆره  داوای و   
 اڵت سـه ده به  چیرۆكـی  وه ئـه. بێـت ده زن مـه  مرۆڤی بـان و  تاقانـه  سـێكی كه  ئاسـتی تا هـه دا كات و ئه  ڵگای كۆمه  ی" كی هۆزه ـ  ریتی نه"  هزری  له ئیتر یان جاره و ئه.(  لمێنێ سه ده
 م كـه  كی دیكتاتۆرییـه  یتوانی ده  بایه خۆ هۆگربه و اڵت سه ده  خولیای ر گه ئه  كه  دراوه پێ  كۆنتڕۆڵی و   رێسایی  ی كڵێشه  له ر ده به  ووریسن بێ  اڵتێكی سه ده و   وایه پێشه  یشتنی گه
  ستڕۆیشتوویی ده  له  یتوانی ده  كه  یكه وه ئه  پاڵپشتیی بۆ. بێت ۆیخ  تیی تایبه  كانی وندییه رژه به و  ویست  ری پارێزه  كه  زێنێ دابمه"  بی زهه مه ـ فێئۆدال"  كی اڵتدارییه سه ده و  وێنه

  ڕووی رووبه  هێزێكه نیا ته  ی كه له گه ر مبه هه  له و ئه  ی قینه راسته  دڵسوزیی و وا پێشه  ویستیی خۆنه و  خۆبردووی له اڵم به  ربگرێ وه ڵك كه  شی ماڵه بنه و  خۆی  ریتیی نه و   ئایینی
 تر زێـده مـردن  لـه زۆر گیـان  پاراسـتنی بـۆ تـان ره ده دا كاتێـك  له و  گرێ رده وه سارێك خه و   تی هامه نه موو هه ماندێال و  گاندی مینا و،  وه بۆته لێك خوازیارگه وها ئه  ی شیمانه

 . پیرۆز  كی هایه به و   یی وه ته نه  وانێكی پاڵه  بێته ده  میشه هه بۆ یان جاره و ئه م دووهه  ڵبژاردنی هه  به كاریزما  وای پێشه ، یه هه
 موو هـه ، ئاكـامی  كـه  وێ كـه رده ده نگێندرێن سـه ڵ هه  وه پێكـه ، رێنیـه ئه  كاریزمـای  ری نوێنـه  كـه وا پێشـه و  ــ  رێنی نـه  كاریزمـای  قـی زه  ری نوێنه ـ  ینی خومه  تیی سایه كه ر گه ئه

 و ئـه و دات ده  تی كیه یه  ری وه ته و  كاریزما  خوڵقاندنی  وڵی هه ئێران  النی گه موو هه  باتی خه دا هاوشێوه  دۆخێكی  له تر جارێكی.  كتره یه  ی نهوا پێ ه واو ته وان ئه  كانی كرداره
 نوێباو،  كی اڵتدارییه سه ده وا پێشه  ی وانه پێ ه  به  وجاره ئه  ی" بی زهه همـ  ئاریستۆكرات. " وه دۆزێته ده دا  بی زهه مه و   ریتی نه  باندۆڕی ن خاوه  ئاخوندێكی  تیی سایه كه  له  ره وه ته
  لـه تێئۆكراتیـك  دیكتـاتۆریی بات، خـه  كانی ئامانجـه موو هه  ی وانه پێ ه  به.  زرێنێ مه داده دا خۆی  ئایدۆلۆژێكی و سك رته به  بیری  ی چوارچێوه  له  نێ ته"  ئایینی  فێئۆدالیزمی"
ــووی  رووخــاوی  تیاڵ ســه ده ــه په  پێش ــۆ چڕتــر ویش هل  خ

  بــه رامـان  سـتیی ربه سه و   جیــابیری  تـانی ره ده نـێ، راده
 ڕوان چاوه  كی یه شێوه  به ڕین راپه و  كرێ ده قوت  واوی ته
. كـــا ده خــۆی  كانی رۆڵــه  خــواردنی  بــه ســت ده كراو نــه
 نگ استهئ واو ته كان یه یی وه ته نه و   ئایینی  تییه مایه كه
ــــرێن ده ــــه. ك ــــه پێ ه  ب ــــه  وه وان ــــاخی  ل ــــاری  قۆن   كۆم

ــتان ــه دا كوردس ــاڕه جــارێكیش نیا ت   تییــه مایه كه  زایی ن
 و بیســرا نه كۆمــار  رێمی هــه  كانی یــه یی وه ته نه و   ئــایینی

 . دیترا نه  رامیاری  كی ندییه به
  پێویسـتی كاریزمـا  ی وه مانـه ،"وێبێـر ماكس"  بڕوای  به
  لـه  كـه یه و ئـه و  یـه هه خـۆی  وامی رده بـه  اكسـازییچ  بـه

 ڵگادا كۆمـه  قـازانجی  بـه وام رده بـه  ی وه جوواڵنـه  ی رێگه
  پیرۆزی  سیمای و بێت ده داكشان تووشی نا ده ، وه دۆزیه ده

  لێـی و  بـن ده ژیوان په  كانیشی وه پێڕه و   دۆڕێنێ ده  خۆی
 . وه پرینگێنه ده
ــه ــ دا كاتێــك  ل ــه ئێســتالین و  ددام ســه ، ینی هخوم  نیا ت
  بــــه ســــت ده اڵت، ســــه ده  یشــــتنه گه پــــاش رۆژ نــــد چه

 ن چــه  كانی باتــه هاوخه  راوێزخســتنی په و  پاكتــاوكردن
  شـنه چه ر هـه وادا پێشـه و  مانـدێال و  گانـدی  اتیب خه  له  وه وانه پێ ه  به بینین ده ناهێڵن، جیاواز  بیروڕای و  ست ربه سه  رامانی بۆ تانێك ره ده هیچ و ن كه ده خۆیان  پێشی رۆژ

 . گرێت رده سه بارودۆخ  پێویستیی  پێی  به و   گشتی  رای  مای بنه ر سه له وخۆ راسته گۆڕانێك
 و ڵك خـه  خودی  داخوازیی ڕ مه  له  كه  زانرێ ده.  بووه سیدێموكرا بان  تیی تایبه  شێوازێكی  ی نیشانه وا، پێشه  به  بوونی و ركۆمار سه ك وه د ممه محه  قازی  ڵبژاردنی هه ت نانه ته

  وتـی ره  لـه تـا بژارناكات بـه خـۆی س كـه ت نانـه ته ناكرێـت،  دی بـه تێـدا  پاندنێكی سه  شنه چه ر هه ك نه و   قازی  به درا  یه پله و ئه ،"ك ژـ"  ی ڵه كۆمه  ندامانی ئه  پێداگریی
  ی رێژه  به ڵك خه  الی  له اڵم به  ناساندوه نه پاڵێوراو ك وه خۆی  قازی دا لێره.  وه كۆبكاته نگ ده  زۆری  النی  كه یه و ئه بۆ باو  ی(تبلیغات) یۆنئاژیتاس  لێی  به و  ڵبژاردن هه
 . كرێ ده  قبووڵكردنی  به ناچار و بژێردرێت ده  ڵ هه ها ره
 ردا سـه به گۆڕانیـان كان ئامانجه و "حدك"  به  كرێته ده  ڵه كۆمه  ناوی.  زاڵه دا بڕیارێك ر هه ر سه به  گشتی وتنی رێككه و  هنی دا قۆناخه و له سی كه تاكه  بڕیارێكی هیچ  تانی ره ده

 و  گۆڕان و ئه  كه  نیه وتۆ ئه  اڵتێكی سه ده ت ڵبه هه  نابیسرێ ك زاییه ناڕه هیچ اڵم به...(  و  ئێران  كوردستانی بۆ  ئۆتۆنۆمی  به كرێت ده  وره گه  كوردستانی  خۆیی ربه سه) دێت،
 .  یه قینه راسته دێموكراسیی  بوونی هه ویش ئه  وه مێنێته ده  كه یه و ئه بۆ هۆكار ك یه نیا ته  وابێ كه ، بێ نه  زایی ناڕه  ودای مه و ئه ترسی  له و  پێنێ بسه  بڕیارانه

 پشتڕاسـت زیـاتر زانـین، رخان رچـه وه و  راگواستن  قۆناخی  به ڕ مه له  ئێمه  ی شه بانگه  كه كۆمار  قۆناخی  كانی شازه  یهندی تمه تایبه  له: كۆماردا  قۆناخی  له سێكۆالریزم -2
 دا كـه یه و لـه وا پێشـه  روونـاكبیریی  تیـی سـایه كه  ریی كاریگـه و  رچاوه بـه  روونی بـه تێیـدا ، كه اڵته سـه ده  ریتی نه  تیی زنایه مه و   ئایینی  پیرۆزیی  ی وه سرینه  وڵی هه ، وه كاته ده
 دا ڵه كۆمه  ی پێكهاته  له. كرد  پێ ست ده  وه كرده  به  ئایینی  پیرۆزیی  ی وه سڕینه بۆ  ی وڵه هه و ئه  وه"ك ژـ"  ی ڵه كۆمه  به ندیگرتن پێوه  تای ره سه له ر هه وا پێشه.  دیاره  روونی به
 پـێ  ئایینیی یره غـه و  ئـایینی  تیی زنایـه مه  كـه بوو هـه  تایی تاهـه هه  هاوكـاریی بۆ ستن به یمان په و  كان پیرۆزه  رتووكه په  به سوێندخواردن ك وه ، ئایینی  واری ئاسه  ندێ هه
  حیزبـی  سیسـتمی  لـه وا پێشـه  ی داهێنانـه و ئـه وڕۆ هئـ  بـه تـا. نـامێنن هی یـان  تانـه بابه و ئـه" حـدك"  بـه  ڵـه كۆمه  گۆڕینی و و ئه  داهێنانێكی  پێی  به  دوایی  كه.  خشێ به ده 

 .  نیه تێیدا  وه مانه یان بوون ندام ئه  به بۆ ناچاركردنێك هیچ كورد،  لی گه  تری  كانی پارته  ی زۆربه  ی وانه پێ ه  به و  وه ته ماوه دا  ئێران   كوردستانی  دێموكراتی
 پێ ست هه  ی یه كێشه و ئه وا پێشه لمێنن سه ده  كه ن هه زۆر  ی ڵگه به.  یه هه  بایی ناته دا سێكۆالریزم  مژاری ڵ گه له  كه یه و ئه و كرد وا پێشه  كاریزمایی  باندۆڕی  له باسمان  ئێمه

  ئـایینی  كی تییه سـایه كه ك وه وا پێشـه وتـرا پێشـتر ك هرو هـه ئاــ:  وه ڕێته گه ده هۆكار دو بۆ وا پیشه  كاریزمایی  مژاری. دابوو  ركردنی سه چاره  وڵی هه ش وه كرده  به و كردبوو 
  اڵم به بوو، بڕوا به و   ئایینی  كی زانایه خۆی ند رچه هه. مابوو ر هه كۆماریش رۆك سه  وای پێشه ر سه له  شوێنی ویان ئه  كه بوو هه  تیی زنایه مه جۆرێك كۆماریش  له ر به ناسراو
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 اڵت سه ده ر سه له الن گه موو هه  رێتیی نه  روانینی ـ ب.  وامه رده به كورد  بزاڤی ر سه له ئێستاش تا  تیڤی پۆزه  باندۆڕی  كه  داوه اڵت سه ده  له ئایین  ی وه جیاكردنه بۆ  زۆری  وڵی هه
 وا پێشـه  تیی اڵیه كۆمه  پۆزیسیۆنی.  وه وارییه خوێنده و   زانیاری  نزمیی ئاست  به  ندیداره پێوه  كه  یه هه دا ماك  له  تی وڵه ده  زانینی پیرۆز  به و زلزانین به جۆرێك  به ت وڵه ده و 

  ی دنـه تر زێـده كوردسـتان  كیی هـۆزه  زاڵـی  ی پێكهاتـه و  واری خوێنـده  الوازی  ئاسـتی و  وه وێتـه كه ده  لـێ  وه ره ماوه جـه  الی  له  بینینی  تیی زنایه مه  به جۆرێك كۆمار، رۆك سه ك وه
 و  زانست  به  زۆری  گرنگیی اركۆم  گشتی  به و دا ده  شارستانی و  مۆدێڕن  سیستمێكی  زراندنی دامه  وڵی هه ك الیه  له دا كه یه و ئه ر مبه هه  له  كانێ ره ربه به بۆ وا پێشه. دا ده  ی ویكه ئه

 ك وه  بـێ ده  ڕاستی به بڕوانرێت، مۆدێڕنیزاسیۆن  له وكات ئه  می كه زۆر  ی رمایه سه و  ت رفه ده و  كان هێزه  له نجدان ره سه به ر گه ئه.  داوه  سازی پیشه و  وتن پێشكه و   واری خوێنده
 ڵ گـه له كـردن  كانێ ره ربـه به ك یه شـێوه خـۆی كولتـوور،  بـه كـرا كۆمـاردا  قۆنـاخی  لـه  كـه  گشـتی  كاروبـاری ڕ مـه له ش هاوبـه  بڕیاردانی تر كی الیه  له. تۆماربكرێت ك شانازییه

 دابێتی تاك  به  كه بریارێك نیا ته  كه بوو هه  گشتی  رای  به  بڕوای ك یه راده تا مر نه  وای پێشه. بوو دا  سێكۆالریزم پێناو  له گرنگ  وڵێكی هه و اڵت سه ده  تیڤی نگه  تیی زنایه مه
  ی درێژه ش وه ئه  كه ین بڕوایه و ئه ر سه له  ئێمه! و ئه  دانی سێداره  له و ناوشاردا  له  وه مانه ڕ مه له  بووه و ئه  كۆتایی  بڕیاری نیا ته  وه ئه بێگومان  كردبێ نه  رێی ئه ، گشتی  رای و  

 و ر تێكۆشـه  چـاالكێكی ك وه وا پێشـه ، ئـایینی  ی پلـه یـان  اڵتداری سـه ده هـۆی  بـه  نیـه پیـرۆز وا پێشـه ئیتر. اڵتدار سه ده ك وه خۆی  تیی زنایه مه  ی وه سڕینه بۆ بوو و ئه  وڵی هه
 . ی كه له گه  ی(اسگوره)میتۆلۆژیا  له شێك به  بۆته ، خۆڕاگری  مبۆلی سه و  یی وه ته نه  كی هایه به
 خۆ لـه  واتـایی  رینی بـه  كی یـه پانتایی ناسـیۆنالیزم، دۆست؟ مرۆڤ(پاتریۆئۆتیست) رێكی روه نیشتمانپه یاخود  بووه رست زپه گه ره و ئاژۆ توند  ناسیونالیستێكی وا پێشه لۆ گه -3
  نی خاوه  كه ناسرێت ده  رستی لپه گه  به و  دایه  ویستی خۆشه ڵ گه له كردن  ڕۆیی زێده جۆرێك  شۆڤینییانه  هزری.  وه بێته ده لێ  شۆڤێنیزمی دا خۆی  ی ڕۆیانه ره سه  ی شێوه  له و  گرێت ده
 و   ل گه  به یاندن گه زیان  ی زنده مه  به خۆی لی گه  ختیاریی به و   ستی ربه سه و   زانێ ده زنتر مه و پیرۆز  رێكی وه بوونه ك وه تر كانی وه ته نه و  ل گه چاو له بست مه لی گه ، هزره و ئه

ــــه نه ــــه  وه تره كانی وه ت ــــێ ده وا ره  ب ــــه و   بنی   وه ئ
 اڵم بـه.  ناسـیۆنالیزمه  واتـای  رێنی نـه  ری مسه جه

 و  دێموكراتیـــك  خوازیی وه تــه نه  ســـتی هه  بــوونی
 ك نــه ، رییه روه نیشــتمانپه ما هــه  كــه مرۆڤدۆســت

  ره فاكتـه  لـه ڵكوو بـه  نیـه زیانبـار  مژارێكی ر هه
.  مرۆڤدۆسـتییه  سـتی هه  بوونی هه  یكان كییه ره سه
ــه ــژاره و ل ــاكی دا م ــتمانپه  ت ــدی هه ره ر، روه نیش   ن

  مكی چـه  لـه  خۆی  زی گه هاوڕه و زێد  ویستیی خۆشه
 و  ل گـه  رزیی ربه سـه و  وه دۆزێتـه ده دا  مرۆڤدۆستی
ــتمانه ــته ده  لــه  ی كه نیش  و وا ره  مــافی  ركرانی به س

 و  وه دۆزێتــــه ده دا  كان ڤـــهمرۆ موو هـــه  ری رابـــه به
ــــــــه  ری مســــــــه جه یان وه ئــــــــه ــــــــای  رێنیی ئ   وات

 خۆیـدا  ی وزه  له  یه نووسراوه م ئه.  ناسیۆنالیزمه
  لی سـه تێروته  ی راڤـه  وڵی هه  وردی به  كه  نابینێ

ــایه كه  بوون رســت زپه گه ره ڕ مــه له وا پێشــه  تیی س
  تێكی بابه ك وه و بدات ربوون روه نیشتمانپه یاخود

 لێكۆڵین،بـــۆ  شـــیاوی و ( تخصصـــی) پرۆفیشـــناڵ
  ی ئامـاژه  نـدێ هه اڵم بـه  وه هێڵێتـه ده  زایانی شاره

  كۆماری ئاـ.  وه كاته ده پشتڕاست و ئه  ی رانه روه نیشتمانپه  ستی هه  كه ین ده ده پیشان الن گه  ری رابه به  مافی  به  ندی بڕوامه و   مرۆڤدۆستی ڕ مه له وا پێشه  كانی داخوازه  تایی ره سه
 خــۆی  وه ئـه و   كۆمـاربووه  گرنگـی  كانی ندییـه تمه تایبه  لـه كۆمــاردا  قۆنـاخی  لـه  دیكـه  كانی شـخوراوه به  لـه گه ڵ گــه له  تی دۆسـتایه و   هاوكـاری  بـوونی تر، النی گـه و  كوردسـتان

 كـورد،  خۆیی ربه سـه بـۆ ئاڵتێرناتیڤێـك ك وه دێموكراتیـك،  ژیـانی  وه پێكـه بـۆ بات خـه  وڵی هـه ــ ب.  بـووه كۆمـار رۆك سـه  وای پێشه  تێكۆشانی  نجامی ئه رچاو به  كی یه تاڕاده
  به وا پێشه اڵم به  وه هت هێناوه هۆكار ك وه"  قۆناخی  پێویستیی"  گۆڕانه و ئه بۆ وا پێشه  رچی گه ئه. دێت رچاو به وه" حدك" بۆ" ك ژـ"  ی ڵه كۆمه  قۆناخی  له  كه  گۆڕانێكه گرینگرتر
  ی گۆڕانـه و ئـه ، تـره  النی گـه و  كـورد  لی گـه  قـازانجی  بـه  خۆیی ربه سـه  لـه زیـاتر" ر رابـه به  مـافی و   دۆسـتانه  ندیی هاوپێوه و  الن گه  ژیانی وه پێكه"  كه  ی ته بابه و له  ئاگاداری

  لـه ك یه نیشـانه هـیچ. بـوو پـارێزراو دا  لۆژیك  ئاستێكی  له مافیان  كه بوون هه كوردیش یره غه  النی گه  له ك تییه مایه كه داكۆمار  اڵتی سه ده ژێر  رێمی هه  له ـ ج.  هێناوه پێك
  له ك وره گرینگترهه موو هه  له ـ د.  وه كاته ده تپشتڕاس وا پێشه  تیی سایه كه و كۆمار  بووی نه شۆڤێنیست و  ره لمێنه سه  كی یه ڵگه به یان وه ئه.  دیتراوه نه یان وه وسانه چه و   زایی ناڕه
 خۆی یان وه ئه.  راناوه خۆی دێموكراسیدا ـ  لۆژیكی  ئاستێكی  له وكات ئه  رجی لومه هه  پێی به و، ئه  كۆماریی  رۆك سه و كۆمار  اڵتدرایی سه ده  قۆناخی كرا، باس دا وتاره م ئه گشت
 یان تاك  اڵتداری سه ده  كه  دیتراوه نه هی كات ش وه ئه  ی وانه پێ ه وشی ره.  وه ناكرێنه كۆ  وه پێكه نگ رچاوته به  رستیی زپه گه ره و  دێموكراسی . یه هه  لێكدژیی شۆڤێنیزم ڵ گه له

 ، نگی رچاوته به ، مارگرژی ده ك وه  ندیی تمه تایبه  ندێ هه  داگری  رستی زپه گه ره.  بووبێ  ی دێموكراتییانه  وتی ڵسوكه هه دا، خۆشی  ی وه ته نه و  ل گه  له ت نانه ته شۆڤێنیست  گرووپی
 .  بووه  ندییانه تمه تایبه و له پاقژ وا پێشه  اڵتداریی سه ده و كۆمار  قۆناخی و  دێموكراسین  ی وانه پێ ه واو ته  كه  یه... و  كان مرۆڤه  ریی رابه به و   تی مرۆڤایه  به بڕوا  بوونی نه
 .... نوێنێ ده خۆ مرۆڤدۆست و  رانه روه نیشتمانپه  مرۆڤێكی ك وه وا پێشه  تیی سایه كه  كورته  ماژهئا و به
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 توانا و گاندی کوردستان بوو  توانێکی به د سیاسه ممه قازی محه                   

 
 می حاته ن سه حه: نووسینی

 
 ئیمکانات، کات،  به پێویستی(  نوخبه)  وته ڵکه هه سازو مێژوو سانی که ر سه  له کردن  قسه و  وه لێکۆلینه و نووسین
  . یه هه جۆراوجور ی رچاوه سه و ژیان هێمنی

 ک وه -کوردسـتان  لـه  نـه دا، مان کـه وه ته نه وای ره مـافی و ئـازادی بـۆ تێکۆشان و بات خه لیحا  له ی ئێمه  وه داخه به
. پێکرد م ئاماژه  که  نیه مان پێویستیانه و ئه ڵبژێراو، هه بۆ و نادڵخواز ی تاراوگه  له ونه -.بات خه سڵی ئه ری نگه سه
ش و  ، رۆژی ره1947ی  لێوه خاکـه 11دی سـاڵیا مین شێسـته  لـه وی ئـه بـۆ ش حاڵـه و بـه اڵم به. نیمه من م که النی یان

حوسـێن   مه رۆک کۆماری کوردسـتان،حه مین سه که د یه ممه وا قازی محه دانی پێشه  سێداره  مان، رۆژی له که له تاڵی گه
  میشـه ههوای  ر پێشـه سـه  ردێک دانـابی، بیـروڕای خـۆم لـه ر بـه سـه  دری قـازی، دارێکـم لـه یفی قازی و سه خانی سه

 .بڕم رده کورتی ده  زیندوو، به
  وار، له خوێنده ئیسالمی، نه -واو ئایینی ری کوردستانی ته وبه مه  ساڵ له 111  توویی زیاتر له کی دواکه ڵگایه کۆمه  له

  ڕ لـهکی پـ دنیایـه  مـارگژ و خـۆ ویسـت، لـه یی ده شـیره کی عه ڵگایـه کۆمه  کی ئاژڵداری وجوتیاری و له یه نێو ئابووره
 .!وا چۆن خوڵقا؟ پێشه. نوا شکراو و بێ پشتیوان و بێ ئه کوردستانێکی دا به  ڕی جیهانی، له دوژمن و دوو شه

نای  ان پشت و پهرو ئازای سانی تێکۆشه پێی که  ساڵی رابردودا، به 111  کانی کوردستان، له ر رووداوه سه  ریان له د، کاریگه ممه ی قازی محه ماڵه تی بنه رپرسایه به  ست به هه
بایی، جێـی  جێـی ئاشـتی و تـه  و مااڵنـه ئـه. ی موکریـان بـوو کانی ناوچـه تی یـه اڵیـه کۆمه  ری کێشـه سه  کان جێی هێوا و ئومێد و جێی چاره ماڵی قازیه. ئازادیخوازان بوون 

 .کۆی شۆڕشگێریش بوو ت مه نانه رز و زانیاری و ته نگی به رهه فه
  کێک لـه یـه  پاشـان بـوو بـه  و لـه ئـه. د ممـه داێک بوو، نـاوی نـرا محه  ناوبانگی قازی منداڵێک له  کی خۆشناو و به یه ماڵه بنه  له( تاوی هه1289)ێ زایینی 1911ساڵی   له

 .ی کورد دا وه ته مێژوویی نه  تی له سایه ترین که سته رجه ویستترین و به خۆشه
  وره تاوی گـه ی هـه1259سـاڵی   لـه. وی  کـه رده کـان زیـاتر ده ر رووداوه سه  له  یه ماڵه و بنه ری ئه ندی و کاریگه تمه دا، تایبهی قازی  ماڵه ر بنه سه  چاو خشانێکی خێرا به  به
  له. رانی بریتانیا بپارێزن هێرش کهر  رانبه به  تا کوردستان له ، هه وه کۆ کردۆته  ی دیواندره ناوچه  کانی له و تایفه  شیره رۆک عه سه" شێ  المشای "ناوی   ی قازی به ماڵه بنه

 .ڕی کرد و گیانی فیدا کرد ڵویستی گرت، شه ر هێرشی رووس و عوسمانی هه رانبه به  کانی له ره ربه کوڕی شێ  المشای  بۆ به -تتاح تاوی قازی فه ی هه1295ساڵی 
. بوو هه ندی پێوه وڕێز ته  له یابانی خه د ممه محه شێ  رینی راپه ڵ گه  له  که هێنا؛ پێک ی-د ممه محه ی وه جوواڵنه زایینی ی1931ساڵی   د له ممه لی باوکی قازی محه قازی عه

 ی وه بزووتنـه رانی زرێنـه دامه  لـه کێک یـه بـوو، ت هیممـه  بـه سـێکی که و توانـا  بـه شـاعێرێکی و توو ڵکـه هه کی زانایه د ممه محه قازی مامی" القضات سیف ابولحسن" ها روه هه
 .بوو هه د ممه محه قازی یشتوویی پێگه ر سه  له خۆیان ری کارێگه کانیان، ئاکاره و  یانه تی سایه که و ئه موو هه. بوو د مهم محه
 م که یه بۆ. دا ده جیددی ولی هه ریوا خوێنده و زانست پێدانی ره په بۆ  بۆیه. یت ده ده دا توویی دواکه و واری خوێنده نه  له کی ره سه ردی ده کانی، زانیاریه پێی  به د ممه محه قازی
 مامۆســتاکانی د ممــه محه قــازی ، ـــ کوردســتان کۆمــاری بارهێنـانی و فێرکــردن زیــری وه -ریمی کــه ناف مــه خێر بــه یــاد ولی قـه  بــه. دانــا ک ــانی ی ســه دره مه هاباد مــه  لــه جـار

 دوژمنان  که وتوویی دواکه و زانی نه ڵ گه  له و  وه ستیانه ده  به  که یانن که مه ڵه قه یان، که چه باشترین و جوانترین  که بوو؛ ت میلله کانی رگه پێشمه باشترین پێ کانی قوتانخانه
 .ن که ده بات خه هێناوین؛ پێک بۆیان
  له.بوو هه ورزیش  به زۆری کی ئۆگریه د ممه محه یقاز: نووسێ ده -. بووه ڵی گه  له شوێن زۆر  له  که د، ممه محه قازی زای خوشک -هومایون عیدخانی سه ،  دیکه خێرێکی  به یاد
 زانیـاری بـۆ. بوو هـه نـدی مه وڵه ده کی یـه کتێبخانه. کـڕی ده زۆر کتێبـی. بوو هـه کردن موتاال و کتێب  به تی تایبه ئۆگری. بوو زا شاره زۆر کردن را و سواری سپ ئه وانی، له مه

 . وه خوێنده ده کانی رۆژنامه ش رۆژانه
 و بخوێنێ رس ده بریتانیا کانی وتووه پێشکه زانستگا  له بوو خسا ره نه بۆ ی له هه و ئه گاندی ک وه و ئه. بوو دا تی تایبه تێکی زعییه وه  له تی تایبه کی یه دیارده د ممه محه قازی
  لـه کێک یـه بـوو جێهـانی ری ئیسـتعمارگه رانی داگیرکـه ترین وره گـه  لـه کێک هیـ چـی ر گـه ئه بریتانیـا -.بوو نـه روو و  ره به بریتانیاش ک وه ندی قانوونمه اڵتێکی سه ده ڵ گه  له

 دێموکراسی نێو  له و هێمنی و ئارامی  به ئینگلستان ک وه وتووی پێشکه واڵتێکی  له جیهانی، ی وره گه فیلسوفێکی  به بوو مارکس ر گه ئه. بوو جیهانیش واڵتانی وتووترین پێشکه
 .بوو ش واڵته و ئه زراوی دامه سیستێمی دژی  به  که ، وه کاته باڵویان و بنووسێ خۆی کانی تێزه خسا، ره ۆب لی هه دا، بریتانیایی

 ی هسـ دره مه بـوونی بوو، هـه دوژمنـی نـدین چه کـوردیش یبوو، هـه  کـه تی سـوننه و دمـارگرژی  لـه پـڕ کی ڵگایـه کۆمه ڵ گه  له قازی ،( باڵنسه ئانتی) ناهاوسان   رئاورده به و به
. بوو نه  وه باریه و له زانیاری. بوو ر سه باسی زگماکی زمانی  به خوێندن. بوو نه واڵێک هه ر هه کوردستان  له ت سیاسه و علیم و زانستگا  له. بوو نه مودێڕنیشی و  میانه رده سه
 .بوو م که زۆر بوو، هه ر گه ئه

 یی سـته ده ژێـر و وسـاویی چه و خوێنـداری نه و وتوویی دواکـه نوێنی بااڵ ی ئاوینه ژیانی ی، زانستگاکه و خوێندواری و سیاسی ی فێرگه  کردبووه خۆی ی که ماڵه د ممه محه قازی
 نێـو  لـه ی سـته جهر به کی تیه سـایه که ، وه ئـه هـۆی  ببوونـه ی، کـه عاداڵنه  تـه زاوه قه و ی کـه زانیه قانوون و خۆیی ر سه  له و هێمنی و یاندنی خۆپێگه و زانایی. بوو ی که له گه

 کانی سـته ده  بـه اڵت سـه ده  که بوو،  سته رجه به  نده وه ئه خۆیدا، ی که ڵه کۆمه نێو  له د ممه محه قازی تی سایه که ری کارێگه. بێ هه تی تایبه  به هاباد مه  له و گشتی به موکریان
 زگای ده رپرسی به  کردبوویه رێژیمیش. ڵک خه کانی گیروگرفته زاوتی قه بۆ و ئه جێنشینی  به ببوو زانای، باوکی مانی نه دوای. گرن نه چاوی ر به  له توانی،  یانده نه تارانیش

 .د ممه محه قازی الی  چنه نه و موکریان  ب نه توانی یانده نه مریکا ئه و -پێشوو -وی شووڕه بریتانیا، واڵتانی شدا، که ناوچه کانی رووداوه  له. قاف و ئه و نگی رهه فه
 کانی ڵـه -مـاقوو  پیـاوه رۆکی سـه ک وه د ممـه محه قـازی بـانگکردنی جار دوو نواند؛ خۆی دا. ک.ژ ی ڵه کۆمه  له تی ندامه ئه دوای د، ممه محه قازی یشتوویی تێگه و تی سایه که

   به جیهانی می دووهه ڕی شه دوای رجی مه و ل هه نگاندنی ڵسه هه دوای  که ین یه گه ده ناوبراو یی شاوه لێوه داواکانیان  له گرینگ شێکی به کردنی قبووڵ و وی شووڕه بۆ کوردستان
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 .زراند دامه  میانه ده -ر سه و خواز ئاشتی و پارێز  وه ته نه ، ێموکراتد حیزبێکی بی، زهه مه -میللی ی،.ک. ژ رێکخراوی  له ؛ هاوبیرانی ڵ گه  له ت ره مشوه
  لـه سیاسـی و حیزبـی پراتیکـی و فیکـری سـتێنی به و ئه. وت رکه ده زیاتر کوردستان دێموکراتی حیزبی می که یه ی کونگره ستنی به  به د، ممه محه قازی یی وته ڵکه هه بینی دوور

ـــه ، وه موکریانـــه ـــا و لشـــیما و ره ب ـــه راده ت ـــووبی ک ی  جن
  لــه چێ نــه بیرمــان  لــه -.کــرد فــراوان ر بــه کوردســتانیش

  له م هه کوردستان اڵتی رۆژهه ی(جنووب)باشوور ی ناوچه
 بریتانیایی کانی هێزه م هه بوو، دا تاران اڵتی سه ده ژێر
ـــه و ـــێ مریکایی ئ ـــر ل ـــوون جێگی ـــی و ب ـــه ئیزن  ی ئازادان

 و ک.  ژ  بــــه ییــــان هرێکخراو و سیاســــی گرتوویی ره پــــه
 -.کـردن ده تیشـیان فه خاله مه و دا ده نـه دێموکرات حیزبی

ـــــازی تی ســـــایه که ـــــه محه ق ـــــه ک وه د مم  تمدارێکی سیاس
 ئااڵی ڵکردنی هه ،(پیویست پێێ به  وه کرده) پراگماتیست
 ،(ری دادگوسـته) قـانوون مـالێی ربانی سه  له کوردستان،

 و چــوارچرا یـدانی هم  لـه کوردسـتان کۆمـاری یانـدنی راگه
 جیهان  له کورد کۆماری تی وڵه ده مین که یه کردنی دروست

  بـه -نیزامـی هێـزی زیـران، وه تی یئـه هه نی، خاوه  که دا
 ی شـێوه  لـه -نێوخۆیی ئاسایشی هێزی و - رگه پێشمه ناو

 دانی رجـــه ده.  ڵک خـــه ژیـــانی تی منیـــه ئه بـــۆ پـــولیس،
 ڵبژاردنی هه و کورد؛ شیدی ره ری چوارتێکۆشه  به ژینرالی
 هێزی گشتی رماندری فه  به مر نه بارزانی فا مسته ژینڕاڵ
. دابوو زن مه وای پێشه بوچوونی بیرو می که یه ریزی  له کوردستان ڵگای کۆمه کردنی ئاگا و فێرکردن و زانست و زانیاری. تی اڵیه کۆمه و سیاسی ی لووتکه  یشته گه ، رگه پێشمه

 کوردستان،هاواری کانی کوردی،گۆڤاره کتێبی کوردستان، ی رۆژنامه  که خساند ره ی له هه و ئه -کات و ئه -وتی سکه ده پڕ و شانازی  پڕله نی مه ته مانگ 11 ی هماو  له  بۆیه ر هه
 . بوونه ده باڵو... و مندااڵن و مێرمندااڵن بۆ -مندااڵن گروگالی و  اڵڵه هه -الوان بۆ نیشتمان
 دانـانی. هێنـرا کـار  بـه واری کـورده ڵگای کۆمـه زانیـاری ی راده ری سـه  ردنه به و ئاگاکردنی بۆ  که بوون  مرازانه ئه و ئه ما، سینه ری، شانۆگه میللی، ی خانهکتێب کوردی، رادیوی

 سوولی ره دڵشاد نادری، برایم زبیحی، ژار، هه هێمن،: ک وه یکورد کانی باڵوکراوه و کتێب چاپی بۆ ران نووسه ی سته ده هێنانی پێک. دا ت وڵه ده ی کابینه  له بلیغات ته زیری وه
 .کورد ڵکی  خه کانی زانیاریه  به دا ده زیاتری گرنگی...  و

 و کان الوه هێزی  به زی وه  له ی هو ئه بۆ و  میانه رده سه باتی خه نێو بۆ هێنانیان کانیان، مافه ناسینی  به ئاشناکا ژنان،  واته ڵ کۆمه ی نێوه ی وه ئه بۆ زیندوو،  میشه هه وای پێشه
  کوره و کانی ک ه و ژن. پێکرد ستی ده خۆیڕا   ماڵی  دا،له ش باریه و له. بێ پێک الوان و ژنان سینفی، رێکخراوی دا وڵی هه گرێ، ر وه ڵک که بوونیان فێر بۆ  ئاماده مێشکی
. مان ڵگاکـه کۆمه داهـاتووی ری بـه رێوه به بۆ. بوون فێر و زانست بۆ واڵت ی وه ره ده بۆ نارد ی دیکه کوڕی الوی 111 ی نزیکه.خوێندن بۆ ورێز ته  ناردیه و کایه هێنایه ی که تاقانه
   .دکر  ئاواڵه ی -کان  وتوێژه جێن موو هه ی الیانه  مه  هه یاندنی پێگه بۆ رێگای و زاند به کوردستانی داخراوی ڵگای کۆمه کانی سووره  ته خه ی کارانه و به قازی
  وه کـرده  بـه دا ڵ کۆمـه  لـه دێموکراسـی بوونی جێگیر پێویستی  به خۆی بروای  که بوو  قینه راسته دێموکراتێکی د ممه محه قازی:"  نووسراوه دا د ممه محه قازی وا پێشه ی باره  له

 تـا  کـه ببـوون جێگیـر جۆرێـک  بـه برد؛ ده ی رێوه به قازی  که دا کوردستان کۆماری تیاڵ سه ده ژێر ی ناوچه  له ئێران کوردستانی  له کانی یه دێموکراتی  ئازادیه. بوو دا نیشان
 م که زۆر ژماریان  که-کانی موخالیفه دا، د ممه محه قازی رکۆماریی سه ورانی ده  رله هه  که  وه بێنمه بیر وه  خاڵه و ئه ر گه ئه.  بووه هه ی نموونه متر که دا  ناوچه واڵتانی  له ئیستاش

 کـات و ئـه بگـری، پـێ پێشـیان بێ، هـه س که ی وه ئه بێ ؛ وه کرده ده باڵویان دا ڵکی خه نێو  له ئازادی  به و نا داده شێعریان و نووسی ده وتاریان وی ڵ گه  له تی دژایه  به -بوو
 .وێ که رده ده بۆ باشتر دێموکراسی بوونی جێگیر پێویستی  به دتان ممه محه قازی ئیمانی

 ی_مـارف ال مـه:  کـوو وه ئێـران کوردستانی ی مه رده سه و ئه کانی شاعیره موو هه. بوو هه رزی به زۆر کی یه پایه دا کورد نێو  له د ممه محه قازی" "  نزاده سه حه بدوڵاڵ عه مامۆستا"
 شـاعیران، دا خـؤی ژیـانی می رده سـه  لـه.  وه تـه هونیوه دا ستایشی  له نشیعریا... و شیواو ری، یده حه گی به لی عه یدکامیل، سه قیقی، حه مین، خاڵه هێمن، ژار، هه. یی کۆکه
 .برد ئه ناویان  وه ستایشه رێزو به  میشه هه کورد کانی پیاوه وره گه و ال مه ،{شایر عه}ئێل، رانی سه توانان، سیاسه ران، نووسه
 .ژاند هه{ کورد}ڵکی خه موو هه دانیویژ دانی، سێداره  له. کورد ستی ربه سه و ئازادی مزی ره  به ببوو قازی

 ی وه ته نه کانی یه ئازادی و ماف ئاشتی، و ئارامی و هێمنی  به دا، وڵی هه دا ژیانی ی ماوه  له  چونکه.  کوردستانه گاندی پێ م-د ممه محه قازی من  بۆیه(( فا مسته وشیروان نه))
 .بێنی دی وه کورد
 کوردستانی کۆماری بوو، هه ئیمکانی  که ی، که شکراوه دابه  واڵته شێکی به  له -.بوو هه دا واش پێشه ری باوه  له کردی؛  وره گه هیندوستانی خؤیی به ر سه بۆ گاندی  که ی کاره و ئه

 مانی زه شینی به دا پێی  به.  وتوه ڵکه هه بایجان ر ئازه ی ناوچه  له  که واڵت خاکی ی شه به و دا،له کوردستان کۆماری وتی ستکه ده  له پڕ و شانازی  له پڕ وتی ره  له. زراند دامه
 ی وه بوونـه نه  وره گـه و  کێشـه هێنـدێک دامرکانـدنی بـۆ ژیـن؛ ده تێـدا تـورکی و کـورد... و خۆی،مـاکۆ ، ڵماس ،سـه ورمـێ ، ده غـه نه میانداو، ک وه شاری ند چه  له و -.زاشا ره

 ری رێبه -ری وه پیشه ر عفه جه ڵ گه  له د ممه محه قازی بڕژێ، نووس هاوچاره ناوبراوی ی وه ته نه دوو  له سانێک که خۆێنی ی وه ئه بێ و ئارام و  هێمنانه کی یه شێوه به کان جیاوازیه
 .کرد مۆر نایان ناوچه و ئه ،(ڵکردنی هه  وه پێکه) تولێرانس ری، به رێوه به هاو و تی دۆستایه یمانی په -ربایجان ئازه کۆماری وکاتی ئه

– قوام" کورد،  دژه زاشای ره  مه حه ڵ گه  له قازی اڵم به.  کرد گفتوگۆی تاران اڵتدارانی سه ده ڵ گه  له -رج مه و ل هه پێی  به بپارێزی؛ کۆمار کانی وته سکه ده ی وه ئه بۆ وا پێشه
  ئاسیمیالسێون بیری  له  بوو،که هه روکاری سه دستانێک اڵتبه سه ده و ك زگایه ده و دام ڵ گه له د ممه محه قازی. بوو روو و  ره به هاتوو، ڵنه هه کورد  به چاو فێڵبازی ی" السطنه
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 .بوون دا کورد( وی توانده) 

 کوشتاری و زیان تووشی کورد ی وه ته نه ی وه ئه بۆ ؛ پا سه ردا سه  به ی -شا رێژیمی ڵ گه  له نیزامی کانی ره ربه به  یره غه زعێکی وه  له د ممه محه قازی  زانیاریانه و ئه ڕای ره سه
 کوردستان کۆماری رانی تێکۆشه و هاوڕێیان  له س هک 51 و قازی. چوون کان خوێنرێژه  یه نیزامی  هێزه پێشوازی  به هاوڕێیانی  له ک یه ژماره ڵ گه  له بێ، نه ری ده ربه ده و  وره گه
 ڵ گـه  لـه گانـدی ک وه د ممـه محه قـازی. بن نـه زاشا ره مه حه ڕۆی ره سه پۆشانی پۆستاڵ قینی و  تۆله قوربانی س که زاران هه تا هه ؛ بوون فیدا کوردستان دێموکراتی حیزبی و

 قازی وا پێشه ر سه  له نووسین. بوو کوردستان گاندی د ممه محه قازی بڵیین، توانیین ده من بڕوای  به کردن باسم ی ندیانه تمه تایبه و به. بوو نه ف ره ته بریتانیا ک وه واڵتێکی
 و کورد ی وه ته نه ی ته بڵیمه  یه تی سایه که و ئه ر سه  له  وه لێکۆلینه و  وه توێژینه  به داهاتوو، کانی وه نه و مڕۆ ئه الوانی ئاواتم به.گری ڵده هه زۆر کانی ندیه تمه تایبه و د ممه محه
 رگ بـه نـدین چه... و  داوه وڵی هـه ی کـه وه ته نه مـافی و ی که ڵکه خه زانیاری ی راده چوونی پێش و  ره به و یاندن خۆپێگه بۆ چون و  ژیاوه تێیدا ی ڵگایه کۆمه و ئه کانی، وه کرده
 .نابێ ر مسۆگه بۆ خۆی داهاتووی بێ، نه ئاگادار خۆی رابردووی  له ک یه وه ته نه ر هه  نکهچو. بنووسرێ ڵک که  به جۆراوجۆری وتاری و کتێب

 وا پێشه ڵ گه  له یان یه میشه هه باتی هاوخه و گیانیان،هاوڕێی ی بانه ڵه داوته فیداکاری  قازی،به دری سه و قازی یفی سه حوسێنی  مه حه ک وه پیاوانی،  وره گه  که  باسه شایانی
 .نابێ رێبوار بێ ت قه پێکرد ستی ده وا پێشه ی رێگایه و ئه و بێ نیا ته  به نابێ ت قه وا پێشه  که لماند سه یان راستیه و ئه وان ئه. دا شاننی
 بـن، نیا تـه  بـه نـابێ دا بات خـه و ژیـان  لـه نیا ته  نه مان، که له گه رانی رێبه و مخوران خه  که کرد، خۆیان دوای ی وه نه و کات و ئه ڵکی خه فیری یان رسه ده و ئه  مرانه نه و ئه
 .بن هاوڕێ بێ نابێ مردن، دا یی وه ته نه مافی رێگای  له و گیانفداکردن  له ڵکو به

 کورد نگینی ره و ش گه ئااڵی لکرا هه وا بوو،  لێره
 چرا چوار ی چریکه رۆیی شار  به شار و دێ  به دێ
 وین ئه و یشقع بۆ  سێداره ڵدرا هه وا بوو،  لێره
 چوارچرا ی ناله دادو بۆ گرت نه گوێی س که م که داخه
 . لێوه خاکه 61 هیدانی شه ت تایبه  به کوردستان، و کورد هیدانی شه  له ساڵو
 .کورد ڵکی خه تی وایه ته نه مافی دێموکراسی، ئازادی، رێ بێ رێبوار پڕ

 کانادا -ن نده له می، حاته ن سه حه: نووسینی
  2117 ی لێوه خاکه
 : کان رچاوه سه
رگێڕان بۆ  دین ساڵح وه درئه ، به(نجیار ره)مین د ئه ممه د محه حمه ی ئه وه کۆکردنه 1946-1847دادگای نیزامی شا   هاباد له مه-د ممه کانی قازی محه رگریه کتێبی دادگایی و به -1

 .دی ممه د محه حمه ئه: فارسی
 نگ گیاره/     .ن نده له -کانادا( حدکا)-2113ندانی  ی رێبه2کانی ساڵیادی  نامیله -2

 
 تانی دا ره ده م و بێ لێڵی خه بوومه  ی هومێد له سپێده                          

  
 .بە بۆنەی دەی خاکەلێوە، ساڵڕۆژی شەهیدکرانی پێشەوا قازی و هاوڕێیانییەوە

 
 ئاشق
 
 تاریکی  به ی کشه پاشه ورده  ورده  سپێده ی کاته و ئه تاوی، هه ی1326 ساڵی ی لێوه خاکه ی ده ڕۆژی یانیی به ره به
 و ڕۆیی ره سه رانی پارێزه گرت، ده ئامێز  ده ی"قوڵقواڵغ" و" زاواوبووک" چیای ی لووتکه  ره به ره به ڕووناکی و کرد ده

 و قاند چه کوردستان ی هک ناکامه  کۆماره ختی پێته هاباد، مه چوارچرای یدانی مه  له بێدادیان داری رستی، په کۆنه
 قـازی، دری سـه و  کۆمـاره و ئه رگریی به زیری وه قازی یفی سه حوسێنی مه حه کوردستان، رکۆماری سه قازی وا پێشه
 .دا  سێداره  له ئێرانیان، کاتی و ئه جلیسی مه  له کوردستان ری نوێنه
 و گیـان  لـه کردن پارێزگاری و ی که وه ته نه انجیئام ڕێگای  له خۆی دابوو ڵێنی به  که کوردستان ی وره گه وای پێشه

 یان بـه دا  وشـه نـد چه  لـه ستی به مه دوو دا، ئیعدام داری ژێر  له قوربانی،  بکاته دا هاونیشتمانانی ماڵومنداڵی
 . دابوو شار حه دا خۆیان  له رینیان به کی مانایه  که کرد،
 وتن رکه سه ی لووتکه  له خۆی دوژمن و هاتبوو ر سه  به رگبڕی جه ئاوا ساتێکی کاره کورد ی وه بزووتنه ڕووخابوو، کۆمار  که دا  سامناکه و دژوار  رجه لومه هه و له و کات و ئه  نگه ڕه
 ی وه ستانه هه نجام ره سه و بات خه کانی قۆناخه کانی نشێوه و وراز هه مان، زه ڕینی تێپه اڵم به بوون، نه رچاو به و دیار زۆر یار نه و یار بۆ  وتانه و ئه رۆکی نێوه و مانا دی، ده دا

 مێژووی ی زنه مه  مرۆڤه و ئه  که وت رکه ده و  وه کرده ڕوون باشتر یان قازی وا پێشه ی وتانه و ئه رۆکی نێوه کوردستان، کانی پارچه موو هه  له کورد تیی وایه ته نه وای ڕه ی وه بزووتنه
 واوی تـه  بـه دواتـر  کـه ، کردوه کی یه پێشبینی و  بووه نه درۆشمدان  وتانه و ئه ربڕینی ده  له ستی به مه ، دیوه دا خۆی ر رامبه به  له رگی مه ی زمه دێوه  که دا  کاته و له کوردستان،
 . وتووه رکه ده ڕاستبوونی

 و ئه ڕێگای و  دێکه ممه محه قازی کورد ی وه ته نه تاکێکی ر هه  که  نیه بیر  له تان وه ئه اڵم به کوژن، ده دێک ممه محه قازی نیا ته من دانی سێداره  له  به  ئێوه: " رمووی فه وا پێشه
 "دا ده  درێژه  باته خه
 و  وه بزووتنه وت، ڵسوکه هه مێشک،  له قازی ئامانجی و قازی بیری بینین ده دا، کارەساتە ئەو سەر بە دەیە شەش لە زیاتر تێپەڕینی دوای ئێستا. بوو وا ر هه دا ڕاستیش  له
  ی وه ته نه ڕزگاریی ڕێگای ڕێبوارانی ستی ده  له ئێستاش ڵکرا، هه هاوبیرانی و و ئه ستی ده  به  که ش ئااڵیه و ئه و  وه ته ماوه زیندوو دا کورد لی گه ی ڕۆڵه میلیۆنان  به باتی خه
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 . وه کێته شه ده دا کورد

 :رمووی فه ستۆی، ئه  نه بخه ی سێداره نافی ته قوڵفی وجار ئه ستن، ببه چاوی ویستیان کاتێک پاشان
 یانی بـه ره به ی سـپێده  لـه دا ژیـانم کانی سـاته دوایین  له وێ مه ده و رزم ربه سه ڵکوو به ستن، ببه چاوم  که نیم  نده رمه شه دا نیشتمانم و  وه ته نه حاست  له من خاینان، ی ئه" 

 !"کوردستان ڕزگاریی بژی کورد، ی وه ته نه بژی. دا ده تارێکی  به دڕ چۆن ببینم و بڕوانم جوانم نیشتمانی ئاسۆی
"   لـه هاری بـه رمی نـه کی یه شـنه دا  کاتـه و لـه ر هه. بوو ڵ تێکه رمان هه جیهانی ڵ گه  له وا پێشه ڕووحی. زاند به داری و ناف ته سامی  که بوو، هێز به  نده وه ئه  رزه به وته و ئه

" چـوارچرا" یـدانی مه  لـه کـرد، بۆنخـۆش" گـواڵن بـاغی" کانی جۆگـه م ده کانی وشـه نه وه ی رامه به و بۆن  به خۆی ی وه ئه دوای و کردێ ڵی هه  وه ــه"حموودکان مه" و" زایی خه ی کلکه
 و  وه ستانه هه  به هومێد تۆوی و کرد دا کوردێک ماڵه موو هه  به خۆی ، بۆوه باڵو کوردستان و هاباد مه پانایی  به پاشان ، وه الوانده رداری سه رزی ربه سه رداری سه سێ روڕووی سه
 .چاند دا کورد ک انی و کوڕان دڵی  له کوردستانی ڕزگاریی  به هیوا
 قی به شه و کا ده دار تازیه ئێستاش دوشداماوی داری تاقه  له ساڵوێک ی وه ئه پاش وێ، که رده ده  وه ه"جید داشامه" ری سه  له کاتێک خۆر، یانان، به وه، تهسا کاره و ئه دوای ڕۆژی  له

 گڵکۆی ر سه  له ر سێبه رووپۆشی  ره به ره به ، وه کاته ده باڵو دا کۆمار ختی پێته کانی که ڕه گه و قام شه و وا پێشه تی حکوومه گای باره و ماڵ شوێنی ،"چوارچرا" ر سه  به خۆی زێڕینی
 : که  وه کاته ده باڵو دا خۆی رمی گه تیشکی توێی  له وا پێشه ی که یامه په نێوەرۆکی پاشان و با ده ڕێگای ڕێبواری و ئۆگر میلیۆنان ی تگه زیاره زاری مه بۆ کڕنۆش دا، الده رکۆمار سه
 "بێ ده ڕووناکی بۆ نجام ره سه وتن رکه سه و بێ ر سه تا هه ناتوانێ تاریکی" 

 :یان
 !" هاره به سوپای بۆ جێگا جێهێشتنی به و ڕێگا چۆڵکردنی و نابوودی ر هه نجامی ره سه بێ، ندرێژیش مه ته و تووش  نده رچه هه زستان"
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 اڵت تایمز رۆژهه 

 
 .وامان  ر گڵکۆی پێشه بۆ سه  مێالقه  گوڵه  نج چڵهست وپێ شه                           

   
  کوێستانی نزار
 
 ئـاخ ی بڵێسـه کۆی مـه دڵما نێو  له بوونت هید شه رچی گه م واکه پێشه.  هاباد مه  له دارا  به کرا ئازادی بۆ رزی به ردنی گه ، الت رۆژهه سپی کاکۆل کۆتری  ساڵه وپێنج ست شه
 .  کوردانه هیوای ستی ربه سه مبولی سه کاتدا مان هه  له الم به ، ردانه وده
 تـۆزێ ئێستا.  کوردستان مگینی خه خاکی  بریه نیگات و بوی نیا ته ی کاته و ئه تدا ناسه هه ئاخیر  له
 ، ملیـون وا کـه بهێنـه ڵ هـه سـپایی ئه  بـه کوردسـتانت خویی ربه سه کانی روانه چاوه  چاوه و  ڵبره هه ر سه

  هـونراوه  بـه و کـه زار هه زاران هه. زایی خه ی لووتکه  له رزتر به رزی به باالی  رواننه ده دڵ چاوی ملیون
 ن که وده دێت قاسپیان  قاسپه ، سیپان دوندی و ئارارت و ندیل قه وشاهۆو داالهۆ داوێنی  له خشان وپه
 .نیشتمان لی گه ومالی گیان پاراستنی پێناوی  له خشینت به گیان ی ماسه حه باسی
 کوردسـتانمان ی سـاواکه  کۆمـاره ی کۆرپـه ، ساوامان مامی نه چلون زن مه باشووری  وبروانه  ڵبره هه ر سه
 . ژیانمان بۆ رێ وبه گول ر سه  ته نیشتوه وپۆپی لق  له پر داری
 ،  درێژتره م که له گه نی، مه ته  له نت مه ته الم به بوو، نه زۆرت نێ مه ته ، ن مه ته  به رچی گه م واکه پێشه
  کوردستانه چیاکانی ی لووتکه  له رزتر به ت بااڵکه رزایی به الم به ، بووی  سته ده رچی گه

 کانـت کرداره کانیـاوی .   ئاسـمانه م ئه لۆکانی هه موو هه باڵی  له وتیژباڵتر فر رزه به کی ڵۆیه هه بیرت
 . نۆشن ده  میشه هه بونیان پاراو بۆ ت یه رچاوه سه و له دوکان ئێستاش و ورمێ و وان ی ریاچه ده  بگره ، کان وچۆمه جوبار ئێستاش ، وشن خه وبێ پاک  نده وه ئه
 م که خاکه ی ئه

 ی که شیرینه  داربادامه ، میوانه الت ، رشانا سه  به ی وه ربوه به پو، ، نیی چیمه زیی و سه  میشه هه رێکی وبه سنه  لێره  الوێنه وبی  بژێنه رای م که باکه بێ  ده ممه حه مه قازی خاکی
 .  زانه خه تووشێکی بووی تووش وانیت رغه ئه  وگوله  شکۆفه  له  نجه په پر

 منیی زه خۆرێکی ی وێنه واگیان پێشه
   مێنی ده ر هه ژیم وده ناژیم تیشکت بێ

 کان تیه الیه کۆمه  تۆره بۆ ناردن
 

 اڵت تایمز رۆژهه
 

 2112ی مارسی 28
 
 

                                                                                               46 



 
 رۆژی شەهیدانی کوردستان و چەند ئەرکێک                               

 
 ئەڵالوەیسی کەریم

 
 یەک بـووە، کارەسـات زۆر تۆوشی دا خۆی چەرمەسەریی لە پڕ تەمەنی لە کورد زۆلملێکراوی نەتەوەی

ــاتی وان لە  ســەرۆک یەکەم دا تــاڵە رۆژە لەم. یە هەتــاوی 1326خــاكەلێوەی ســالی  11 رۆژی کارەس
 خەڵكـی نـوێنەری قـازی سـەدری و دیفـاع وەزیری قازی سەیفی و محمد قازی پێشەوا کورستان کۆماری
ــاد ــران، کــاتی ئەو مەجلیســی لە مهاب ــار، پێتەختــی لە ئێ ــاد کۆم ــۆینە لەو هەر مەهاب ــار کە ش  یکۆم

 .دران سێدارە لە راگەیێندرابوو کوردستان
ــور شــەهید ــوو محمــد قــازی شەخســی ئەوە گــووتەنی، قاســملوو دوکت  رەزاشــا محمــد دادگــای لە کە نەب

 ئــاوات کــرا، دادگــایی کە بــوو کوردســتان خەڵکــی دێمــوکراتی جــوواڵنەوەی بەڵکــوو دەکــرا، دامحــاکمە
 شـا رێژیمـی جەلالدەکـانی بە بەرامـبەر هەڵکەوتـوو رێبەرێكـی وەک پێشـەوا هەربـۆیەش.  دانـان تـاوانی بە دادگـا کە بـوو کـورد گەلـی زۆرلێکراوای کۆمەاڵنی وئامانجەکانی
 .کرد کورستان کۆماری لە دیفاعی و ڕاوەستا قارەمانانە

 ئەو. کردبۆوە کۆ دا خۆی لە گەورەی تایبەتمەندیی رزۆ براوە ناو کوردستان گاندی بە جاروبار کە کورد نەتەوەیی سیمبولی یان کوردی نەتەوەیی ڕووحی محمد قازی پێشەوا
. داگـرێ دا کـورد نەتەوەی مێـژووی لە مەزن پانتـایەکی تـوانی دانیشـی سـێدارە لە پاش و بینی سەرەکی ڕۆڵی دا کورد مێژوویی قوناغێکی لە نەتەوەیی کاریزمایەکی وەك

 :  ئەوانەن تایبەتمەندییەکانی لە هێندیک
 . بۆێری و لێبوردوەیی پێشکەوتنخوازی، ئازاد، گەالنی برایەتی بۆ ڕێزدانان و خۆازی یەکیەتی بوون، دێموکڕات ۆییخوازی،سەربەخ بوون، کوردستانی
 ڕووســی ، ئینگلیسـی ، فارســی تـورکی، عەڕەبـی، زمانەکــانی دا دیـکە بـواری زۆر لە زانســت لە جـگە نەخۆینــدەواربوون، کوردسـتان خەڵکـی ی ٤١ســەدا کاتێکـدا لە پێشـەوا

    .زانیوە ەرانسەویوف
 بـوو پێشـەوا ئەوە: دەڵـێ دادگـاە بەشـدارانی لە یەکێـک شـەریفی سـەروان: دەکەن بـاس پێشـەوا سـەر لە شـێوەیە بەم ئەوان بەرباس، بێنینە کوردێک غیر چەند قسەی با 

 هێنـــانیە بـــارێکەوە هەمـــوو لە و کـــرد محـــاکمە دادگـــای ئەفســـەرانی و بەرپـــرس
 .ژێرپرسیار
ــومەرس ســەروان ــالحی کی ــداری س ــاە بەش ــی و دادگ ــاتی ئەو هەواڵنووس ــاری ک  گۆڤ
 : دەڵێ ئەرتەش

ــووم، بەشــدار دا مەحــکەمە زۆر لە مــن ــاوا کەســی بەاڵم ب ــتم و بەجەرگ ئ  ڕووڕاس
 کـــردن ئێعـــدام کــاتی کە بـــوو ش یە ونەترســی لەخۆبـــوردوویی ئەو هەر نەدیــوە،
 بە دا انمژیــ لەحــزەی دوایــین لە حەزدەکەم فەرمــووی و ببەســتن چــاوی نەیهێشــت
 .بڕوانم خۆم نێشتیمانەکەی لە چاوەکانم بە پڕ و سەربەرزی

 کەوتبـوو پێشەوا بە وچاوی مەهاباد هاتبووە خۆی کە ئەمریکایی رۆزوێلت ئارچی
 :دەنووسێ مەهاباد لە کوردستان کۆماری کتێبی لە
 لە خۆی ئامادەیە و هەیە پتەوی زۆر باوەرێکی بیرو محمد قازی کە دەردەکەوێ وا
 .بوو لەسەرەخۆ رۆناکبیرێکی کاتیشدا لەهەمان بکا، فیدا دا اویپێن

 : دەکا باس دیکە لەشۆنێکی
 .دەکردەوە بیری نێونەتەوەیی و هەبوو بەرینی زۆر فکری چوارچێوەیەکی پێشەوا

 شایەتی، رێژیمی بەرپرسانی زاری لە دێرین تێکۆشەرانی لە جگە کە هەرکوردێک
 لەو کـورد کۆمـاری سـەرۆک چلـۆن کە ەبیسـێد پێشـەوا خـۆڕاگری و گەورەیـی باسـی

 و کردوە ڕەواکانی داوا و کورد لە ودیفاعی ڕاوستاوە دوژمن بە بەرامبەر دا دادگایە
 ئـافەرین هەزاران بەحەق کـردوە، کـوردی دوژمنانی محاکمەی کە پێشەوابووە ئەوە
ــا فەخــر و دەڵــێ وهاوڕێیــانی پێشــەوا بە ــی هێــنەری پێــک پێشــەوا کە دەک  حیزب

 فخــرو جــێگەی دا بۆارەکــان هەمـوو لە کوردســتان کۆمــاری و کوردســتان اتیدیمـوکڕ
 .وکوردستان کورد بۆ بووە سەربڵیندی
 :ئازەربایجان کۆماری و کوردستان کۆماری رێبەرانی جیاوازی

 ڕەشـەکانی رۆژە لە دا نەمـر مسـتەفای مەال لەگەل ئـاوایی مـاڵ کاتی لە پێشەوا 
 خەڵکی و تێکۆشەر کەسی هەزاران و بێ شەاڵڵ خۆیندا لە واڵتەکەم ناهێڵم و ناکەم پیشەوەری وەک کات هیچ و دەکەم خەڵک فیدای مخۆ من: دەفەمووی دا کۆمار تێک وونی
 .قوربانی ببنە و ب ن کۆشت بە ئاسایی

 بـۆ هەیە نەگـوتراویش خـاڵی زۆر و گرتـووە خۆوە بە کورد شەڕەفی و عیززەت لە پڕ مێژووی لە الپەڕەیان زۆر کە دەستكەوتەكانی و کوردستان کۆماری و پێشەوا سەر لە 
 و مەهاباد لە ٠٢٢٩ سالی لە کە ـە نیشتیمان دایکی. ٢ الدین صالح سوڵتان. ٠ بایخی بە و گەورە نەماشینامەی دوو نووسەری بۆخۆی پێشەوا دەکەن باس کەس زۆر وەک وێنە
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 . هەبوو کوردستان جەماوەری نەتەوایەتی هەستی بەرزکردنەوەی سەر لە تەئسیریان ئێجگار و دراون نیشان دیکە شاری چەند

 کـارو سـەر لە دوکتورایـان و ماسـتەر تێـزی کەس دەیـان و نووسـراوە سـەر لە نووسراوەی و زۆرکتیب ، کوردستان کۆماری و کورستان دیموکراتی حیزبی دامەزرێنەری پێشەوا
 بایخانەی وبە نرخ بە کارە هەموو وئەو کۆمار دادپەروەرانەی بەڕێوەبردنی شێوە و کوردستان کۆماری پێکهێنانی. نووسیووە کوردستان کۆماری تایبەت بە پێشەوا هەنگاوەکانی

 وەك خۆیەتی جێی هەمووی کە بوو، وکوردستان کورد دۆژمنانی کردنی دادگای ڕاست کە وهاوڕێیانی پێشەوا گایداد هەروەها و دران ئەنجام مانگ ٠٠ بە نزیک ماوەی لە کە
 . وەربگیرێ لێ كەڵكیان کورد بۆ ئاموژگاری و درس

 لە( ارس رود كنارەهای تا خۆنین مهاباد از)  ناوی بە پێشوو سۆڤیەتی یەکیەتی هەتا مەهاباد لە تێپەڕبوون کاتی لە تایبەت بە بارزانی مەالمستەفای نیزامی عەمەلیاتی
 وەسیەتی و پێشەوا دادگای و کورد كەڕامەتی لە پر کۆماری لە باس و وتیکۆشان خەبات پێویستە کورد، بۆ بوو فخر جێگای کە دەگوتراوە درس بە ئێران نیزامی زانکوکانی

 ئەو بابەکان و دایک هەروەها و بگۆترێنەوە درس بە کوردستان بەشی چوار هەر کوردی سیاسیی یوسازمانەکان حیزب سیاسیی کالسەکانی هەموو لە مێژوو پیاوەی گەورە ئەو
 !بگوێزنەوە سبەی و ئەمڕۆ نەوەی بۆ میراتە

 ئەوە هـۆی بە ەاڵمب کوردسـتانە، شـەهیدانی رۆژی رۆژێک هەموو داوە دا واڵت ڕزگاری رێگەی لە زۆری شەهیدێکی کورد: باکوور کوردی سیاسەتمەداری تەک مسعود وتەی بە
 بـۆ رۆژ گۆنجـاوترین و باشـترین بـۆیە کـوردە هەمـوو رەزامەنـدی جـێگەی محمـد قـازی پێشـەوا کەسـایەتی و کوردستانە کۆماری و کورد کۆماری سەرۆک یەکەمین محمد قازی

 .ە محمد قازی کوردستان کۆماری سەرۆک سێدارەدانی لە رۆژی ، کوردستان شەهیدانی
 :ئەرکەکانمان

 بە دان وگرینگی خۆیندن: ئەوەیە باسەکە کاکڵی کە بدا پێ گرینگی هاتووە دا وسیەتنامەکەی لە کە پێشەوا ئامۆژگاریەکانی پێوستە واڵت و ل گه بە دڵسوز ردێکیکو هەر.٠
 پێویسـتە. یەکتر بە نەکردن خەیانەت. ردکو نەتەوەی مێژووی لە فێربوون دەرس. کورد گەلی دوژمنانی بە نەبستن پشت و یەكێتی. تەبایی و یەکیەتی. فێربوون و زانست

 .کۆردێک هەر تیکۆشانی و خەبات بۆ نیشاندان رێ چرای ببێتە وانانە ئەو
 هۆیەکـانی لە یەکێـک ئەمە کـوردیش جوواڵنەوەکانی زۆربەی لە دیارە ، گرینگە ویەکگرتن تەبایی کە کوردە تاکێکی هەر لە ڕووی پێشەواش و گوتراوە جار بەهەزاران.٢ 

 ونەتەوەیـی گشـتی بەرژوەنـدیی بۆ هاتووە ئەوە کاتی. دەبێتەوە سەدپات و پات دوو پیشوو هەڵەکانی هەمان ویەکم بیست وسەدەی سیهەم هەزارەی لە چی کە بوو شکانی
 . بێتەوە کەم زۆر گرینگیەکەی حیزبی و تاکی بەرژوندی

 دووحیزب، تایبەتی بە بکرێ بۆ کاری و کوردستان پارچەی چوار هەر ئی واتە کوردستان موویهە شەهیدانی ببێتەرۆژی پێوستە خاکەلێوە٠١ ، کوردستان شەهیدانی رۆژی.٢
 دیـکەی بەشـەکانی رێکخراوەکـانی و حیـزب و بـکەنەوە بەرز کوردسـتان هەرێمـی حکـۆمەتی بـۆ داوایە ئەم ئێران کورستانی دیموکراتی حیزبی و کوردستان دیموکراتی حیزبی

 نـاوی بە مەسـەلە ئەو بـۆ کـار کە رێکخراوێـک و حیـزب هەر لە کورد چاالکانی. بدا لەسەر بریاری کوردستان پارلەمانی پێوستە. بکەن یەداوا لەم پشتیوانی کوردستانیش
 . بگرن لەبەرچاو گشتی بەرژەوەندی دا ئەرکە لەم ئەوانیش پێوستە دەکەن، هەرناوێک یان کەمپین

 ئارەزو دڵ بە پڕ و خاكەلێوە11 رۆژی شەهیدانی تایبەت بە کوردستان شەهیدانی هەموو بۆ دادەنوێنم حورمەت و نیقەدرزا سەری پێشەوا بوونی شەهید ساڵیادیمین   65 لە
 .بگا وئامانجەکانی ئاوات بە کورد و بێ ودی شەهیدانە ئەو هەمووی ئارەزوی و ئاوات دەکەم
 نگ ری گیاره ماڵپه
 2112ی مارسی 31
 

 ؟!ی خاکەلێوەیەکی ترو ئیترهیچ٠١وەییادکردنە                             
 

 ئەحمەدی جەمیل
 

 بە کە ئامــانجێکە نەتەوەکەمــان رزگــاری و کــزە هەر ســەرکەوتنمان هێــوای نــووری ترووســکایی کە یــادکردەەوە خاکەلێوەمــان ی٠١ تــاڵی بیــرەوەری حاڵێکــدا لە ئەمســاڵیش
 ئەم بووە جارێکیش بۆ ئەگەر ئێمە لە هەرکام ایەو پێیم!  دەخوازرێ ئاوات بە کۆمەڵگەمان تاکێکی هەر الی حەسرەتەوە

 داگیرساندنی یان هەڵپەڕکێ و پەیام بە هەر مێژوویەکانمان یادە بۆچی کە بیستووە یان کوتووە مۆعتەرزەمانە پرسیارە
 لە خـۆی پرسـەکە بڵێـین دەتـوانین گشـتیترەوە، روانگەیەکـی لە بـابەتەکە گرتنـی بەرچـاو لە بە ؟!دەبـێ تێـپەر مۆمێـک
 گەمەی لە راهاتووین وا کورد ئێمەی رەنگە. دەبینیتەوە ستراتیژی بەرنامەی داڕشتنی بۆ نەدان هەوڵ و نەبوون رانیقەی

 درێژایـی لە فاکتەرەکـان لە کـۆییەک دیکە واتەیەکی بە یان نەدەین، ستراتیژی الیەنی بە ئەوتۆ گرینگییەکی سیاسیدا
 .بێ رمانداوێنگی پرسە ئەم کە راهێناوە وامانی مێژووماندا

 کزی دیکەش کەسانێکی و الوازە مێژوویمان خوێندنەوەی کە لەوەدایە گرفتە ئەم بنەمایی هۆی پێیانوایە کەس هەندێ 
 دژایەتیەکی هیچ و یەکترن کەری تەواو مندا دیدی لە ئیدیعایانە ئەم هەردووی ئەگەرچی. دەگرن بنەما بە ئابووری باری

 و موناسبەت بەحوکمی بابەتەکە، فاکتەری چەند باری لە ئاگاداریمان لەگەڵ رەدالێ بۆیە. نیە یەکدا لەگەڵ گەوهەرییان
 خوێنـدنەوەیەکی تێدەکۆشـین و دەپۆشـین چـاو رەهەنـدی چەند ئەسلی لە پرسەکە، کردنەوەی بابەتیانەتر مەبەستی بە

 سیاسەتی کردەی بوونی ئایدیالیزە بە ئاکامدا ولە ستراتیژمان بەرنامەی و یبیر لە الوازی لێکەوتنەوەی و مێژویی خوێندنەوەی الوازیی کارتێکەری سەر لە هەبێ خێرامان
 .خوێنەرەوە دەستی بەدینە لۆژیکی هەڵئنجراوێکی زیندوو نموونەیەکی هاوردنەوەی بە تێدەکۆشین دەرئەنجامدا لە هەروەک. کوردی

 جـار هەنـدێ کە تەنیـوە وا هێواکانمـانی جەسـتەی و بـۆتەوە شـۆڕ ئـێمەدا سیاسـەتی ەل مەزنە خەسـارێکی ستراتیژی، بیری بەرامبەری خاڵی ووەک رۆژبەڕێکردن سیاسەتی
  بە هەست مونجییەکدا چاوەڕوانیی لە و دەدەین داماویمان و خۆمان تەسکینی قەدەر و قەزا هیوای بە و دەکێشین پەلەقاژە لە دەست کە دەکا ناهۆمێدیمان تووشی ئەوەندە
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 !دەکەین زیندوویی
 یـان لەبیرکـردووە" پۆلیتیمـان ریـال" یـان جۆرێـک بە. کـردووە پەتـی ی"ئایـدیالیزم" تووشـی کـوردی سیاسەتی گۆڕەپانی ستراتیژی بیری نەبوونی و رۆژبەرێکردن سیاسەتی

 ئەمە دیارە. دەزانین سیاسی واقیعگەرایی بە دوژمندا، بەرامبەر لە بەردەوام پاشەکشەی و خۆکەمزانی سیاسەتی چەشنێک بە و کردووە پەیدا لێ ەمانپێ ەوان تێگەیشتنێکی
 خـۆبەختکردنی و رشـگێڕانەشۆ خەبـاتی بـابەتی خـودی. ئەخالقـی ئایـدیالیزمی تـایبەتی بە ئایدیالیزم لە بێ بەتاڵ دەبێ کورد وەکوو سیاسەتمان کە نیە واتەیە ئەو بە

 وەک پێشـەوا شـەهید هەموویـان سـەرووی ولە سـوورخەالتمان شـەهیدگەلی و هەیە ئیدیالیسـتی گەوهەرێکـی راستیدا لە نەتەوەیدا رزگاری پیرۆزی ئەرکی رێ لە ئاگاهانە
 . پراکتیکن خەباتی و کردوە مەیدانی ێزیبەه دینامیزمێکی خۆیاندا ناخی لە بفکرین تێی درۆستی بە ئەگەر کە دەناسرێن تەوەرە ئەم سەمبۆلی
 و شـرۆڤە بـێ بە قوناخـانە ئەم یـادکردنەوەی کـردووین لێـی وای نەتەوەکەمـان مێژوویـی جیـاوازی بڕگەگەلـی سـەر لە مێژوویـی خوێنـدنەوەی الوازی یـان نەبوون بەداخەوە

 پڕوپاگانـدایەکی حاڵەتـدا باشـترین لە یان و کوێلەئاسایەنە نوێنییەکی مەزڵووم ،(الیخەی کوردایەتی) دەمارگرژانە بناژۆخوازییەکی تووشی جاران لە زیاتر لێکدانەوە،
 .کردووە خۆخەڵەتێنمان دانەوەیەکی تەسکین و حیزبی

 ئەوەیــکە بــۆ بــێ بــاش یارمەتیــدەرێکی دەتــوانێ -عەمەلیــدا ئێرادەیەکــی هەبــوونی ئەگەری لە- زێــڕینە دەرفەتێکــی شــازەکانی تایبەتمەنــدیە هەبــوونی بە خــاکەلێوە ی٠١
 .بێنینەوە چنگ بە رۆیشتومان دەست لە هۆمێدی و بکەین هەدایەتی رەواندا و راست رێڕەوێکی لە و دانین زەوی لەسەر سیاسەتمان پێالقەگەلی
 :خاکەلێوە ی٠١ تایبەتمەندیگەلی گرینگترین

 : محەممەد قازی پێشەوا سیاسیی رەفتاری تایبەتمەندی و سەمبۆلی کەسایەتی( ٠
 دەرکی و شەخسی زانایی. ژیا خەڵک بۆ ووشە پڕپێستی واتای بە کە بوو ئیستا لە بەر ساڵ ١١ لە بەرێوەبەری دەسەاڵتی خاوەن رێبەرانەی دەگمەن لەو یەکێ قازی پێشەوا
 و کەمکـردنەوە بـۆ هاوسـەنگی لە کنەوعێـ دروسـتکردنی مەبەسـتی بە بێووچـانی هەوڵـی و کۆمەاڵیەتی-سیاسی نایەکگرتوویی لە تێگەیشتنی و کوردی کۆمەڵگەی لە قووڵی

 بە هەسـت بەرزی ئاسـتی لەگەڵ( بەختکرد پێناویدا لەو ئەفسانەیی شێوەیەکی بە پاکی گیانی و سەرنەکەوت تێیدا بەداخەوە کە)باڵوی و پەرش و دووبەرەکی لەناوبردنی
 و میحوەرییەت و کردوە دروست لەو پەسەنی خەڵک و کاریزمایی کەسیەتییەکی گشتی بە سیاسی، بەریوەبەری لە شانازی جێی تەجریبەیەکی و رێبەر وەکوو بەرپرسیاریەتی

 . هاوچەرخماندا میژووی لە نەتەوەیی کەسایەتییەکی بۆەتە و تێیپەڕیوە حیزبی چوارچێوەی لە پێشەوا کەسایەتی کە چەشنێک بە بەخشیوە، پێی مەزنێکی سیاسی قورسایی
 خـاکەلێوە ی٠١ کارەسـاتباری داسـتانی گشـتی بە. خەونگەرایـی و واقیعگەرایـی نێـوان هاوسـەنگی لە جۆرێك لە بوو ونەیەکنمو پێشەوا ئەخالقیی-سیاسیی رێڕەوی و رەوش
 :دەبێ ئەمرۆژمان سیاسی کردەوەی و هزر یارمەتیدەری الیەنەوە دوو لە هەتاوی ی٠٢٢١
 پێکـۆڵ بە و نیشـتمان و خەڵـک لە بەرگـری مەبەسـتی بە سیاسی کردەیەکی وەکوو رگ،مە چوونی پیرەوە بە و نەمر قازیی ئاگایانەی کردەی: ئایدیالیستی الیەنی/ یەکەم

 سەرکەوتندا لە هاوبەشە رێبەر دەڵێ کە کردەوەیەک. قەیراندا کاتی لە رێبەری ئەخالقی لە فیداکارانەیە نموونەیەکی نابەرامبەردا، مەیدانێکی لە دوژمن کێشانی( چالش)
 .دا شکست و مەترسی بەرامبەر لە بەرپرسیارە و

 و تێکرووخـانی بنەماییەکـانی هۆکـارە لە یەکـێ وەکـوو کـۆمەاڵیەتی-سیاسـی نـایەکگرتوویی تایبەتی بە کۆمار، شکستی هۆکارەکانی خوێندنەوەی: ریالیستی الیەنی/ دووەم
 ساڵ ١١ دوای لە کە ئەوەیە وانەی کەمترین یەکبخرێن، انکۆمەڵگەم ئیستای مەترسییاکانی لە تێگەیشتن لەگەڵ ئەگەر کە نرخە بە تەجریبەیەکەی خاکەلێوە ی٠١ خولقانی
 لە مانەوەمـان: "بڵێـین ئەگەر نەکوتـووە زێـدەمان کە بڕگەیەکـداین لە و بـۆتەوە کـاڵ کـورد ئـێمەی الی" یەکگرتنـدایە لە هێـز" لـۆژیکی( فەرسایەشـی) پـرووکێنەر خەبـاتی

 "یەکگرتندایە
 دامەزرێـنەری بە خـۆی حیزبە ئەو و بووە حدکا گشتی سکرتێری یەکەم قازی مێژووییەوە لەباری ئەگەرچی: سیاسی قیبیرە نەبوونی و مۆدێڕن کوردایەتی لە دەسپێکێک( ٢

 خودی ئەنجامدا، لە و کرد باسمان یەکەمدا بڕگەی لە کە پێشەوا کەسایەتی تایبەتمەندیەکانی هاتووە، سەردا بە درێژی مێژوویەکی ئەوەیکە پێی بە بەاڵم دەزانێ، کۆمار
 حیزبی سنووری کوردایەتییە، هزری وزەبەخشی تیشکی خۆرەتاوێک وەک کە خۆماڵی دەسەاڵتداریەتی مۆدێڕنی تەجریبەی تەنیا و دەسپێک وەکوو کوردستان کۆماری اقیعیو

 و خـاکەلێوە ی٠١ واتە مێژووییە، بڕگە ئەم دەوری لە پێکهاتن و تێگەیشتن هەربۆیە. بووە کز زۆر دیکە حیزبەکانی الی سیاسی نەرێنیی هەستیاری و بەزاندووە ناوبراوی
 پێشەواهەیە، شەخسی نیسبەت بە خەلکەوە لەالیەن کە جەزەبەیەک و کاریگەری ئەمانەش سەرەڕای. دیکە مێژوویی خاترەیەکی هەر لە ئاسانترە گەلێک کوردستان کۆماری

 تێ ـوو کەم و وەاڵم بـێ خەڵـکەوە لەالیەن دەکـا، کوردایەتی ئیدەعای کە پێکهاتەیەک و حیزب هەر الی مێژوومان بڕگەیەی لەم کردن نکۆڵی و خۆدزینەوە کە کردووە وای
 .نابێ

: خۆمـاڵی دوفـاکتۆی دەسـەاڵتدارەتی لە پاشـخانێک هەبـوونی و(هەتـاوی  ی٠٢٢١ خاکەلێوەی ی٠١ تا ٠٢٢٩ رێبەندان ی٢) کوردستان کۆماری مێژوویی تەجریبەی گرینگی( ٢
 کردەکیە دەرفەتێکی ئەوەیش سەرەڕای بەاڵم هاتٶە، بەسەردا زۆری سااڵنێکی ئەوەیشدا لەگەڵ کە مێژوویە نموونەیەکی کوردستان کۆماری بەسەرهاتی دوفاکتۆی شەخسیەتی

 . زیاتر توێژینەوەی و خوێندنەوە بۆ
 دۆست بۆ بێ بەهێز واتایەکی و پەیام هەڵگری هەم نێدەتوا پێکهاتنە ئەم بەسەرهاتەدا، ئەم دەوری لە سیاسی تەفاهۆمێکی و هاوبەشییەک هەر بوونی دروست ئەگەری لە
 .ناوچەدا چاوەڕوانکراوی ئایەندەی لە گەورەتر و هاوچەشن کاری بۆ بێ بەنرخ بنەماییەکی هەم و دوژمن و
 بە سیاسـییمان، پانتـایی و کـۆمەڵگە هەنـووکەیی پێویسـتی بە ئامـاژەکردن بە و هـاتن پێشـدا لە خـااڵنەی ئەو بەپێـی: سیاسی گۆڕەپانی پراکتیزەکردنی بۆ دەرفەتێک(٩

 کەمتـرین شـەهیدانمان، بیـرەوەری راگرتنـی بەرز وەکـوو مەعـنەوی بایەخی پێدانی لە جیای کوردستان، رۆژهەاڵتی لە شەهیدان رۆژی وەکوو خاکەلێوە ی٠١ کردنی پەسەند
 ئەساسـی سـەر لە هاوبەش کاری بەرێنتری مەیدانێکی نێو چوونە بۆ کردەوە بە یدەرفەتێک دۆزینەوەی و سیاسی پەتی و رووت ئایدیالیزمی لە دەربازبوونە دیکەی بایەخی

 .مەوجوود زەینی و عەینی الیەنگەلی
 پرسی بە ئاماژە دەتوانم بێنمەوە، کوردیدا سیاسەتی پانتایی لە پەتی ئایدیالیزمی لە بابەتیانە و زیندوو نموونەیەکی زۆرتر، شیکاری مەبەستی بە و بێم ئەگەر بۆیە 
 هێزو ئەم نیوان لە رۆژهەاڵتدا سیاسەتی گوڵەی بێ مەیدانە ئەم گۆڕەپانی لە ساڵە چەندین کە پرسێک. بکەم کوردستان رۆژهەاڵتی سیاسەیەکانی هێزە بۆ هاوبەش ەرەیب
 دەرازێندرێتەوە حیزبی شەڕە بە پرسە ئەم جاریش هێندی لەوەدایە، داستانیش تەنزی. نەبووە سوودێکی هیچ واتا بێ خوالنەوەیەکی لە بەدەر و دەبێ گۆر ئاڵ هێزدا ئەو و
 . خۆی دەگرێتە کۆمێدیش روومەتێکی و

  دوو سیاسەتی و بدرێ رەخنەگرانە دیدی بە دەرفەتێک ستراتیژی، بیری کایەی هاوردنە لەگەڵ و بکرێ هاوسەنگ دەبێ ئێمە سیاسیی کردەی: یەکەم وایە پێیم بۆیە
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 .بکەینەوە بەرتەسک دروشم مەیدانی و قورستر سیاسی گەرایی واقیع السەنگی و بنرێت وەال سەد و سفر جەمسەری

 . سیاسی هاوبەشی کاری و شتنپێکگەی بۆ بێ زێڕین دەرفەتگەلێکی دەتوانێ مێژوومان هاوچەشنی بڕگەگەلی و خاکەلێوە ی٠١: دووەم
 حەرەکەتێکی -٠ مەرجێک بە بەجێیە و باش"  کوردستان پارچەی چوار هەر شەهیدانی ڕۆژی بکرێتە خاکەلێوە ی٠١" کەمپەینی راگەیاندنی وەکوو سیاسی کردەگەلی: سێهەم
 سـەردێڕی بخـاتە( گەرایـی واقیـع) ریـالیزم و نەبـێ سیاسـی دیالیزمیئایـ تووشـی -٢. تـایبەتەوە گرووپێکـی یـان حیـزب پڕوپاگەنـدای چوارچێـوەی نەچێـتە و بـێ شێلگیر

 ئەم وایە باشـتر هەنبـانەدایە، لە چەشـنەمان لەم نەسـەرکەوتووی تەجـریبەی و نەگونجـاوە کوردستان چوارپارچەی کۆدەنگی بارودۆخی ئیستادا لە مادام واتە ئەرکییەوە،
 لە کردنی کوردستانی بە هۆمێدی بکەین وا ئەگەر کە بێنین پێک بۆ کۆدەنگی و جیدی بەرباسی بخرێتە کوردستاندا یرۆژهەاڵت سیاسیی گۆڕەپانی و مەیدان لە پیرۆزە ئەرکە

 .دەبێ زیاتر چوارپارچەیشدا
 

 اڵت تایمز رۆژهه
  

 ك یه وه ته نه  تیی وایه ته نه  ی د، ناسنامه ممه محه  قازی                           
 

  نادری عارف
 
 ، یه ده سـه نیـو  لـه زیـاتر  كـه د، ممـه محه  قـازی  دایكبوونی لـه  ی سـاڵه 614 ڵ گه له  هاوكاته مساڵ ئه  ڕی مه هبان  ی66
 رگیز هه و زن مه  ی"وا پێشه" كوو وه و  لێناوه یان"وا پێشه"  ناوی لێكدابڕاودا، و تكراو له  نیشتمانێكی  له زن مه  كی یه وه ته نه
 بـۆ بات خـه  ری ده درێـژه و وامن رده به  ستنیشانكراوی ده  رێبازی ر سه  له و  یه هه  پێی ڕیان باوه یانخۆ  تایی تاهه هه و مر نه
 .كانین دێموكراتیكه و  مرۆیی  ئامانجه و ئاوات  دیهێنانی به
  كه  شانازییه  ی جێگه و ارناود  تیی سایه كه و ر رێبه لێك گه  نی خاوه  دیكه  النی گه موو هه كوو وه كوردیش  ی وه ته نه گومان بێ

 نێـو  لـه د ممـه محه قازی  كـه  یـه وه ئه ت قیقه حه اڵم به.  كردووه ر به سته ده دیرۆكییان  زێڕینی  قۆناخی و  وه رازاندۆته كوردستانیان و كورد  نشێوی و وراز پڕهه  مێژووی  كانی ڕه الپه
 م ئه  باتی خه و رخۆدان به  مێژووی ر سه  به  كه رۆژێك ر هه  كه  جۆرێ  به.  هاوتایه بێ و  ناوازه ، خۆی پاش و  خۆی  له پێش  رانی بهرێ ڵ گه له راورد به  به دا مێژووه م ئه  كانی ڕه الپه
 گرینگییـان ختێـك وه موو هـه  لـه زیـاتر  كـانی كـراوه پێشـنیار و ستنیشـان ده  نسـیپه پره و  بیرۆكـه و كاریزمـاتر زنتر، مـه تر، سـته رجه به د ممـه محه  قـازی ، بـێ ده ڕ تێپـه دا وه ته نه
 .دێت  دی وه  لێ  پیرۆزی  وێنای و ش هاوبه  رای و  كرێ ده ر سه  له  ختی جه و وێت كه رده ده
 زیاتر خشێت به پێده  وروپشتی ده  كانی وه ته نه  كانی تییه هسای كه  له جیاوازتر  كی سێتیه كه و  ی كه وه ته نه  رخی هاوچه و  دوێنێ  مێژووی  ی تاقانه  كاته ده د ممه محه  قازی  كه  ی وه ئه
 د، ممه محه  قازی  رچی گه ئه.  بووه واقێعدا  رزی ئه ر سه  له وكردار ت سیاسه و،  سیاسی  واقێعبینی و  كرده  بواری ردوو هه  له د ممه محه  قازی  بوونی پراگماتیست رێك فاكته موو هه  له

 م لـه ك یـه هـیچ اڵم بـه ، بـووه...  ریتی نه  ی ئۆتۆریته زمان، وت حه ڵ گه له  زایی شاره ، رێمی هه  اڵتی سه ده  ئاستی  له  قورسایی ، سامانداری ، یی ماڵه بنه  رزی به  ی پێگه  نی خاوه
 وڵدان هه و كان ماوه میرات  به  ئاوانسه  له  قازی  دابڕانی ڵكوو به.  نیه كوردان  وای پێشه كوو وه  دیاریكردنی و د ممه محه  قازی  كاریزمابوونی  كیی ره سه  هۆكاری  ندییانه تمه تایبه

  له  خۆی  خۆدی  بوونی نگ پێشه و كرداردا  پانتایی  له  بیرۆكه  رخستنی ده م، رده سه  قبووڵكراوی  اڵتی سه ده و  ریتی نه  زاڵی  سیستمی  له جیاوازتر  سیستمێكی  خوڵقاندنی و گۆڕان بۆ
  مێـژووی  سـپێكی ده  ببێتـه تـا ڵبژێردراو هـه  كی یـه بژارده  كردیـه و ناسـاند  وه"وا پێشـه"  نـاوی  بـه  قـازیی كانـدا، وازه بانگه و  رنامـه به پێنـاو  لـه نرخـدان و بردن ڕێوه به  یدانی هم
 پشت  ی جێگه  به یدا، كه وه ته نه  مێژووی  له جار مین كه یه بۆ  قازی. نیشتمانیدا  شی هاوبه  اسێكیشون و رێباز ر سه  له یان زۆرینه  ی وه كۆكردنه و ك یه وه ته نه  مۆدێڕنی  رخانی رچه وه

 خۆ  شكی ته  له و  یی شیره عه ـ  یی ماڵه بنه  ی جێگه و  پێگه  به ستن به
 نێـو  دێتـه ، وه دانـه ڵك خـه  بـه رمان فـه و ڵك خـه  نزانینی خـاوه  بـه

  الوی  نـوێی  كی یـه وه نه  بـه پشـت و ڵك خـه  اڵنی كۆمـه  دڵی  قوواڵیی
  كی یه ئیراده  نی خاوه  كه ستێت به ده گۆڕانخواز و فیداكار وار، خوێنده
ـــوون تواناكانیـــان و خۆیـــان  بـــه نـــد ڕمه باوه و  قـــایم و قـــورس  و ب

 و ئـه ر سه  له ڵكوو به بوون، هه و زاڵ  دۆخی  له شێك به  ته بوونه نه
 ڵ گــه له خۆڕێكخســتن  ی جێگــه  بــه  پێویســته  كــه بــوون  تــه ناعه قه
 خۆیاندا ڵ گه له  كه رجه لومه هه و مان زه زاڵ،  وای هه و ش كه و مان زه

ــه و ن رێكخــه ــه ترســیان كــان تێ ووه و كــردن ریســك  ل ــه. بێت ن   بۆی
 ، توانـایی  ری سـێبه ژێـر  لـه سـانێك كه ها وه  ئازادیخوازی  خولیای

 اڵم بـه بـاو دژه  شـێوازێكی قازیدا،  لۆژیكی و  ندی زمه ئاوه و زموون ئه
ـــۆ پێویســـت ـــی ب ـــه ته نه  شوناســـی  بی مگرتن ـــه وه ته نه  تی وای  و ك ی

  ری وه ختـه به و  سـتی ربه سه  رێگـای  بڕینـی و ڕین تێپـه بۆ ك یه قشه نه
  خـودی  كـه ئاواتێك و  ڕوانی چاوه گۆڕان، كولتوور،.  ئاراوه  دێنێته
  ودای مـه و  بۆشـایی و لێن كـه  قازی.  بووه  ی قینه راسته  هێمای  قازی

 هـاوبیر،  بـووه... و هـێمن و ژار هـه كـوو وه الوانێـك ڵ گـه له هـات  خـۆی بـۆ و الیبـرد  واوی تـه  بـه بواریشـدا زۆر  له و نگ مڕه كه  كوردستانی  ڵگای كۆمه  كانی چینه و كان وه نه نێوان
  مانه ئه وابوو  پێی  چوونكه ، بووه  نوێیه  وه نه و  توێژه م به  واوی ته و سپاو چه  كی بڕوایه  قازی. ن رخه سه نیشتمانیان ك، یه  شانی شانبه ننبتوا تا هاوشان، و هاوماڵ ر، نگه هاوسه
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 . یه هه بڕیاریان  جێكردنی جێبه و بڕیار و  وه بیركردنه  توانای و ن خودساخته  سانێكی كه 

 پاشـان و كـاف ــ ژ  ی ڵـه كۆمه  كانی فیكرییـه ما بنـه  كـه  ی جۆره و ئه  وه دیكه  كی الیه  له. بن رۆنان و بنیاتنان  هێزی و گۆڕان  دینامیزمی توانن ده  مانه ئه  وه قازییه  دیدی  له  بۆیه
 و ئـه  جڤـاكی  جیـابیری  روونـاكبیری  تـوێژی و قـازی  ڤڕایی هـه و  یی وه پێكـه  وێنی هـه و هۆكار خات ریده ده د ممه محه  قازی  كانی ڵوێسته هه و كان لێدوانه و كۆمار و دێموكرات  یزبیح
 دێموكراتیك و نوێتر  سیستمێكی و كیان  دروستكردنی  ئامانجی و ئارمانج و  ئیراده ڵكوو به ، بووه نه ڕۆدا ره سه  ری داگیركه و ش هاوبه  دوژمنی  ئارایی و بوون  له كوردستان  ی مه رده سه
  كـاری  مای بنـه  دیكـه  كی واتایـه  به بێت، پارێزراو و ر به سته ده كوردستاندا  سیاسیی  ی كه یه نێو  له  جێ نیشته  كی كۆیه و تاك موو هه  كانی یه یی وره گه و ت رامه كه وێدا له  كه  بووه
 . ویتر ئه  هێشتنی نه و  وه سڕینه رووخاندن، ر سه  له ك نه ، بنیاتنراوه دروستكردن ر سه  له  كانی بیرۆكه و  قازی
  له جیاواز  ئامانجێكی ك یه وه ته نه ر گه ئه و  مێژووه  یتای تاهه هه  های به نیا ته  ئازادی ، وه قازییه  ی روانگه  له  چوونكه ، بووه  قازی  الی  تی تایبه  پیرۆزیی و واتا ، ئازادی  مكی چه

  كه  كه یه وه ته نه زیندوو،  ی وه ته نه و  كانه مرۆڤه  بوونی مرۆڤـ  پرسیاری ژێر  خستنه ، ئازادی  ستدانی ده له  كه  ی وه ئه ر به  له. دات ده ست ده له  خۆی  شتێكی موو هه ، بێ هه  ئازادیی
  مای بنه  به  ئازادی د، ممه محه  قازی  كه  یه دێموكراتیكانه و مۆدێڕن  ندێشه ئه م ئه  رووناكایی ژێر  له ر هه.  وێ ده خۆش  ژیانی ، ئازادی  له نداریكردن خاوه و  وه نههێشت زیندوو بۆ
 ئازاد  ژیانی و  ئازادی  ربوونی به سته ده بۆ و ئه  رجی مه. دات ده م ڵه قه له مدا سیته پێناو  له سایا  كارهێنانی به  به  ڵی نده گه  ڕی وپه ئه و  زانێ ده  اڵتداری سه ده  وابوونی ره و اڵت سه ده
 و قــووڵ  هگۆڕانكارییــ و كان رۆنانــه نیا تــه وێــدا، له  كــه یشــتنێك پێگه. كترن یــه  ری واوكــه ته  ری مســه جه دوو تیش قیقــه حه و  ئــازادی  وه وه ئــه  دیــدی  لــه و  تــه قیقه حه  رستشــی په

 . وه نابیننه ردا رانبه به  تی شارستانیه  رووخاندنی و ویتر ئه  بوونی نه  له خۆیان  بوونی كان وه ته نه و  پێناسه  بنه ده كان یه یی بن ینه
 پراكتیك  كی یه شێوه  به و بن  وه ته نه  قوربانیی  پێویسته  كه ن وه ته نه  تكارانی خزمه و ران رێبه  مه ئه ڵكوو به سێك، كه هیچ  قوربانی  ناكاته ك یه وه ته نه  رۆحی  كه ك یه فه لسه فه
  های بـه  لـه  ویسـتوویانه  كـه  بـێ كدا یه وه ته نه  ری به  به گیان، و  بكرێ  سته رجه به  ئازادی و ت قیقه حه  نێواخنی  شنه چه و به تا بێت هه یان راستییه و ئه  لماندنی سه  زاڤری و  وره

  ی وانـه  كـانی وه كرده و  تـه وڵه ده  بـێ  كی یـه وه ته نه  تیی وایـه ته نه  هێمای و  پێناسه نێواخن، ،"وا پێشه" د، ممه محه  قازی  بۆیه.  وه نه بكه  تاڵی به  ئازادی و ت قیقه حه  ی قینه راسته
 و رابـوون  وای پێشـه ، ی كـه وه ته نه و واڵت  مێـژووی  ی میشـه هه تا  كه  ره ئافرێنه و ست روه ده نگ، پێشه  كی یهتی رایه رێبه  ندیی پێبه و  مرۆیانه رزه به  ویژدانی ، تی وایه ته نه  خالقی ئه

 . یانه وه مانه  گیانی
  میدیا كوردستان

16-12-1388 
 

 بیابانا رووابوو  بوو له  د گوڵێ ممه محه  قازی                       
 
 بدوڵاڵپوور عه ژیر هه
 
 ، ڕێ پـه تێده د، ممـه محه  قـازی مان، كـه وه ته نه  رمانی هـه  میشـه هه  شـنی رچه سه و مان قاره  هیدبوونی شه  له  كه  ساڵێ ر هه

  ری رانسـه سه  لـه مان كـه وه ته نه  وای ره و  قخوازانـه هه  باتی خـه  شـانازی  له پڕ  مێژووی ر سه چێته ده تر زێڕینی  كی یه ڕه الپه
 .  ستێنێ ده ره په كان دیكتاتۆره و ڕۆ ره سه  رێژیمه  له زۆر  كی بێزارییه و  یی تووڕه اوكاتیشه و كوردستاندا

  حیزبـی  رۆكی سـه د، ممـه محه  قـازی  دانی سـێداره له  لـه تر سـاڵێكی مسـاڵیش، ئه( هیدان شه  رۆژی)  لێوه خاكه  ی ده!  ڵێ به  
  ی لێوه خاكـه  ی ده  یانی بـه  چـواری كـاتژمێر.  ڕی تێپه كوردستان  یمۆكراتیكید  كۆماری  ری زرێنه دامه و كوردستان  دیمۆكراتی

  رگری بـه  زیـری وه)  قـازی  یفی سـه حسـێن د ممـه محه د، ممـه محه  قازی هاباد، مه  چوارچرای  پانی گۆڕه  له ، تاوی هه  ی1326
 و پارلمــان  ی14  خــولی  لــه هاباد مــه  شــاری  ری وێنــهن)  قــازی  دری ســه  بولقاســمی ئه و( كوردســتان  یی وه تــه نه  تی حكوومــه

  سـێداره  لـه  وه تییه پاشـایه  شـی رته ئه  خـوێنمژانی و كوردكـوژان ن الیه  له( كوردستان  ناوداری و دیار  سیاسیی  تی سایه كه
 .دران
 ئاشتیخواز  دیمۆكراتێكی وا پێشه. كوردستاندا  ری رانسه سه  له كورد  ی وه ته نه  نشێوی و وراز هه  له پڕ  باتی خه  مێژووی  له بوو وتوو ڵكه هه و دیار  كی تییه سایه كه د ممه محه  قازی

  ستی هه  باشی  هب  وه یه سۆنگه م له ر هه و بوو هه دراوسێ  واڵتانی ڵ گه له باش و  پته  ندی پێوه  بوونی و  ئاشتییانه  ژیانی وه پێكه  به  وی پته  كی بڕوایه  كه بوو پارێز نیشتمان و
  ی كێشه  ری سه چاره بۆ  نی گمه ده و  ناوازه  كی یه چاره رێگه كورد،  ی وه ته نه  مێژووی  له كوردستان  كۆماری  تی حكوومه  زراندنی دامه  به و كردبوو  ی كه له گه  تی وایه ته نه  می سته  به

 .جێهێشت به یادگار  به  خۆی  له كورد
ــدا لێدوانه و ئاخــاوتن  لــه كوردســتان  ۆماریرك ســه ك وه وا پێشــه ــا داده ســت كده یه  نیشــتمانێكی ك وه  كوردســتانی  نیشــتمانی  میشــه هه كانی ــه  باشــی  بــه ش راســتییه م ئــه و ن   ل

 ڵكوو به ، نییه  بێگانه  سێكی كه  بارزانی فا مسته ال مه: " ڵێ ده  تی رواڵه  دادگای  ری دادوه  به روو  كه كاتێك ، رچاوه به و روون تیدا پاشایه  رێژیمی  بێدادگای  له كانیدا رگرییه به
 و بـاكوور  كـوردی  تیی سـایه كه یـان ده  حـوزووری و  بـارزانی  ری ده كۆڵنه  ی رگه پێشمه دان سه  شداریی به ها روه هه و".  تی خۆیه  نیشتمانی كوردستان و  یه خاكه و ئاو م ئه  ڵكی خه

 . یه گره ڵنه حاشاهه  راستییه م ئه  ری لمێنه سه  یخۆ كوردستان  باشووری
  نگی نگاوڕه ره  دوژمنانی  رۆكی ناوه  وه بێوێنه  كی بوێرییه و  تی ئازایه  به و  ی كه وه ته نه  واكانی ره  مافه  له رگریی به بۆ شوێنێك  كاته ده  رمایشی فه  ی دادگه د ممه محه  قازی وا پێشه
".  وه پرسـیاره ژێـر  بردبـووه  دادگـای  كه بوو د ممه محه  قازی وا پێشه  وه ئه: " ڵێ ده ، بووه شدار به دا رمایشییه فه دادگا و له  خۆی  كه  ریفی شه  روانی سه. قاودا هل  كوردی  ی وه ته نه
  بـه و بڕم ڵـده هه نـگ ده  وه زیندانـه  كونجی  له من: یگوت ده و دوا ده  وه واوه ته  كی رییهبوێ  به  ی كه وه ته نه  له  رگریی به  له وا پێشه  كه  وه گێڕته ده پێسیان  فقولی جه نه ها روه هه
  له ست ده  یهوا باشتر ، زانێ ده تكار خیانه  به كوردان موو هه ت وڵه ده ر گه ئه.  كردوه داگیر تان ئێمه  خاكی  كه ن ئێوه  وه ئه.  ئێمه ك نه تبارن تۆمه  ئێوه  كه ڵێم ده ئێران  تی وڵه ده

 ". بسپێرێ خۆیان  به خۆیان  كانی كاروباره  واباشتره ، زانێ ده رستیان نیشتمانپه  به ریش گه ئه و  ڵگرێ هه كوردستان
   یه ناوچه و ئه بۆ كوردستان و ربایجان ئازه  یی هو ته نه  تی حكوومه دوو  ردانی وه خوێن و خاك  له پاش شادا،  ری فه سه  به ت باره سه  خۆی  كانی رییه وه بیره  له ردوست فه شبود رته ئه
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   یه ناوچه و ئه  ڵكی خه  چونكه كوردستان،  چێته نه  كه وتبوو پێیان شا  كانی راوێژكاره و ند وپێوه¬ست ده. چوو ده  رووحی  برێكی زه ك وه شا بۆ كوردستان بۆ ر فه سه: " نووسێ ده

. بـوو عتیل تـه  واوی تـه  بـه شـار مهابـاد  یشتینه گه  كه. وتین ڕێكه وه كوردستان و ره به جیپێك  به. چن ده  وه پێشوازییه  به ڵك خه  كه وابوو  پێی و كرد ده نه  ڕی باوه شا. ن تووڕه
  ئااڵكانی  به  چاوی شا درابوو،  سێداره  له وێدا له د ممه محه  قازی  كه چوارچرا  پانی گۆڕه  یشتینه گه  كاتێ. كرد چۆڵ كانیان قامه شه و داخست كانیان دووكانه  له په  به ڵك خه

 و  وه وته دووركه  شوێنه و له  زوویی  به ناوبراو شا،  ری ورووبه ده  سانی كه  ی دهراسپار ر سه  له. ڵیاندابوو هه كانیان ماڵه  ركی ده ر سه له ڵك خه  كه وت كه د ممه محه  قازی  تی حكوومه
 ".د ممه محه  قازی  دانی سێداره له  به ت باره سه بوو ڵك خه  ی وه دژكرده  وه ئه. هێشت جێ مهابادمان
  تـامی و سـت ده  گرتـه  خـۆی  نووسـی چاره  یـه وه ته نه م ئـه جـار مین كـه یه بـۆ  كه بوو  وه ئه هێنا  دیاری  به  ی كه وه ته نه بۆ وا پێشه  كه  ی زنانه مه  وته سكه ده و له كێك یه بێگومان
 م لـه ر هـه. بـوو  وه شـتێكه موو هـه روو سـه  لـه وا پێشـه  الی  لـه خۆیـان  نووسـی چاره  سـتی ده گرتنه بـۆ كوردسـتان  ڵكی خـه  ویسـتی و  ئـازادی  ئـاخێوی راسـتیدا له. شت چه  ئازادیی
 و بـه هێشـتاش و نـاوبراو  ری روه پـه¬نیشـتمان و  راستبێژی ها روه هه و د ممه محه  قازی  كانی مرۆییه و رز به  ئارمانجه  ڕواننه ده  وه رێزه  چاوی  به كوردانیش  كه  یه وه شه یه سۆنگه
 .روابوو بیابانا  له  كه بوو  گوڵێ د ممه محه  قازی قاسملوو، دوكتور  ولی قه  به ق هه  به و. فادارن وه وا پێشه  ی رچاوانه به  ته سفه و نسیپ پڕه
 ، موعینی سلێمان نفێكر، وشه ره بدوڵاڵ عه ، مازووجی مید حه ، فارووقی د حمه ئه ، شێرزاده  لی عه ك وه  سانی كه  ری وه بیره و یاد ددا، ممه محه  قازی  دانی سێداره  له  ساڵڕۆژی  له
 شـادا  كانی زیندانـه  كـونجی  لـه نیان مه ته  شێكی به یان و وا پێشه  نووسی هاوچاره  بوونه یان  كه  دیكه  باتگێڕی خه یان ده و  یۆسفی زیز عه ، ریفزاده شه یسماعیلئ ، ئاواره ال مه
 وێنین نه داده بۆ وازشیان نه رێز  ری سه و نرخێنین ده رز به برد، ر سه به

 کوردستان و کورد
 

 د  مه وا قازی محه دانی پێشه سێداره  ی له ساڵه« 64» یادی  له                     
 
  شوان زا ره

 
  لـه كوردسـتان، اڵتی ڕۆژهـه  له ٠٤١١ ساڵی  له ، ده حمه ئه میرزا كوڕی بولقاسم ئه كوڕی لی عه قازی كوڕی د مه محه قازی

 «گی بـه یزۆڵال فه» هۆزی  له ،دایكی بووه دایك له كریانمو ی ناوچه ناسراوی كی یه ماڵه بنه  له «ساباڵخ»هاباد مه شاری 
  لـه د مـه محه قـازی..  وه ڕێتـه گه ده ئێسـتا پێش ساڵ ت سه چوار  له ر به بۆ دا، هاباد مه  له یان كه ماڵه بنه ڕابردووی.   یه

 و فارسـی زمـانی د مـه محه یقـاز. هاباد مـه شـاری قـازیی  بـه  بووه دوایی.  واوكردووه ته ئایینی خویندنی هاباد مه شاری
 ویسـتی خۆشه و ناسـراو كی تییه سـایه كه ، زانی ئـه ڕووسیشـی و ئینگلیـزی كیش یـه ڕاده تـا و نسی ره فه و توركی و بی ره عه
 شقی ئه و ویستی خۆشه  وه الوییه نی مه ته  له ر هه ، گرت لێئه ڕێزیان مان كه له گه كانی توێژه و چین موو هه. .  بوو هاباد مه

 ك.  ژ»  كورد ی وه ژیانه ی ڵه كۆمه چاالكی ندامێكی ئه د مه محه قازی..  بزواند سۆزی و ست هه كوردستان و كورد ئازادیی
 دیمــوكراتی پـارتی زرانـدنی دامه نـاوكی  بـه بـوو ش، یــه ڵه كۆمه م ئـه ر هـه.. بـوو« بینـایی»  شـی كه نهێنییه ناوه. بـوو« 

 ڕۆڵێكی د مه محه قازی..  یه هه دا كورد ڕزگاریخوازی ی وه بزووتنه  له گرنگی رچاوی به ڕۆڵێكی مڕۆش ئه تا  كه..  كوردستان
 و كۆشـش و بات خـه و ئـه ری بـه.. ن ئێـرا گۆڕی گۆڕبـه شـای رتی پـه كۆنه و رست زپه گه ڕه ڕژێمی دژی  له ڕین ڕاپه بۆ ، مان كه له گه كانی ڕۆڵه ی وه هۆشیاركردنه  له بێنی گرنگی
 :بوو وه ئه ، مان كه له گه ی كڕیزییه یه و نگی كده یه و ئه و ڕین ڕاپه
  بـه شـیریندا، ی« هاباد مـه »شـاری  لـه «چـورارچرا »نگی شـه قه پـانی گۆڕه  لـه دا، 1946 سـاڵی«  مـی دووه كـانوونی ـــ یـانواری ی 22»  وتی ڕێكه«  ندان ڕێبه ی2«   له

 خواسـت، ئه یان پرشـنگداره  ڕۆژه و ئـه دیی هاتنه هیوای بوون، دیموكراتی و رفرازی سه و ئازادی تینووی و زرۆ تامه  كه مان، كه له گه كانی ڕۆڵه  له س كه زاران هه بوونی ئاماده
 ی «كوردسـتان كۆمـاری» رانـدنیز دامه ، وه گریانـه  كره شـه  لـه پـڕ كی روویه گه  به ، وه شادییه شكی ئه  له پڕ چاوێكی  به ، وه زواڵڵه نگێكی ده  به د مه محه قازی مر نه وای پێشه
 نازنـاوی  تایـه هه تا هـه هابادیش مه و چوارچراو..لێبكرێت گوزارشتی  ناتوانرێت نووسین و  وشه  به رگیز هه  كه ، مره نه و پیرۆز  ڕۆژه و له ،  خۆشه  ساته و له ئای. یاند ڕاگه

 .خشرا به پێ پیرۆزییان
 د، مه محه قازی مان كه وه ته نه دڵسۆزی ری مان،تێكۆشه كه له گه ری ماوه جه تێكڕای نگی ده  به چوارچرادا، پانی گۆڕه  له دا،«1946 یانواری ی23 « له  واته دوایی ڕۆژی بۆ ر هه
 شـاری.. بـوو  نازنـاوه و ئـه و  یـه پایـه و ئـه شـایانی ڕێزیان بـه ر هـه  كـه خشی، به پێ یان«وا پێشه »نازناوی  وه ڕیزیشه ڕی وپه ئه  به و، ڵبژێررا هه كوردستان ركۆماری سه  به
 .كوردسـتان كۆماری مین كه یه تی پایته  به كرا مانیش قاره و نگین ڕه و جوان هابادی مه
 تی حكومـه كـانی زیره وه موو هـه و د مـه محه قـازی ركۆمار سـه بوونی ئاماده  به دا، چوارچرا پانی گۆڕه  له ر هه دا،« 1946 رماوزی سه ی26»  ڕۆژی یانیی به ی ده كاتژمێری  له

ــد چه و، كوردســتان ــدین چه و، كوردســتان شــكری له ی رگه پێشــمه تیپێكــی ن ــاودار ســانی كه ن ــه و ن ــان ده  ب ــد رمه هونه و ڕۆشــنبیر و شــاعیر ی ــانی و مامۆســتایان و، ن  قوتابی
 بـۆ ، كوردســتان و كـورد بـژی هـاواری و زۆڕنا و هۆڵ ده نگی ده  به و لێدان ڵه ڵههه و ڕێزان پڵه چه  به..مان كه له گه شوماری بێ رێكی ماه جه و، هاباد مه شاری كانی قوتابخانه

 وا پێشه..كران ش پێشكه جۆش به و خۆش ڕكێی ڵپه هه و گۆرانی و شیعر و سروود ندین چه و تیمان وایه ته نه ماڕشی. ڵكرا هه كوردستان پیرۆزی و نگین ڕه ئـااڵی جار مین كه یه
 .بوو ردوام به  ئێواره تا  ڤاڵه رنه كه م ئه.. كرد ش پێشكه نرخی به وتارێكی دا پیرۆزه  بۆنه م له دیش مه محه قازی
  به ركی، ده و ناوخۆیی پیالنێكی  به.. دی بهێنێته تری ونی خه و هیوا ندین چه و، ستێ ڕابوه خۆی كانی یه پێ ر سه له ، و بگرێ پێ كوردستان كۆماری هێشت یان نه ، خاوه ده  به
. ئێرانـدا تـری كانی شـوێنه و كوردسـتان ی ناوچـه  لـه بوو ت سۆڤیه سۆپای ی وه خۆكێشانه كوردستان، كۆماری رسهێنانی هه یكانی هۆیه گرنگترین.. كرد رگیان مه جوانه واییسا

 ، و ئێران تی حكومه پاڵی  چوونه و جاش  به بوون و، كرد نتیا خیانه و ناپاكی كوردمان كانی خۆفرۆشه و زی به  هۆزه رۆك سه  له ندێك هه بوو، وه ئه تریش گرنگی كی هۆیه
 پێویسـتیان نیی مـه قه ته و قـورس كی چـه «رگه پێشـمه»  كوردسـتان شـكری له بـوو، تر كی هۆیه كدا، چه و هێز  له ریش رانبه نابه..كرد ئێرانیان ری هێڕشكه سۆپای هاوكاری

 .بوو نه
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 كی سـوپایه  بـه چی كـه ، كوردمـان وای ڕه دۆزی ركردنی سـه چاره بـۆ ر، بـه بگرێتنه دیلـۆك و گفتوگـۆ زمـانی ی وه ئه جیاتی  له ، و رست زپه گه ڕه دیكتاتۆری گۆڕی گۆڕبه شای زا ره
 نی مه ته  به كۆتایی دا ڕۆژه و له.  وه هاباده مه شاری ناو  چووه دۆژمن دا، 12/1946/ 17 ڕۆژی  له..كان ناپاكه  جاشه هاوكاریی  به دا، كوردستانی الماری هپ  دڕندانه ،  وه الحه به زه

 : وتی بوو، نه ڕازی وا پێشه اڵم به.. بكات رباز هد خۆی و دات نه  وه سته ده به خۆی  كه ، كرد د مه محه قازی كۆمار رۆك سه  له داوایان زۆر..  هات كوردستان كۆماری
 «هێڵم نـه جێیـان و م بكـه لـێ پارێزگارییـان خـوێنم تنـۆكی دوا تـا ، خواردووه سوێندم من ، وه بێته ده نووسی چاره ڕووی ڕووبه دا بارودۆخه م له م كه له گه و ڵبێم هه من چۆن »
  یه مه ئه
 ڵ گه و،له یی شێنه و  نگانه ته ڵ گه و،له خۆشی نا و خۆشی موو هه ڵ گه له ژیانی ی ناسه هه دوا تا  ر،كه روه نیشتمانپه و ل گه و دڵسۆز ڕاستی  به ی ركرده سه ی جوامێرانه ڵوێستی هه
 . دلێری و گیانفیدای و مری نه ی نموونه  به بوو بوو، دا ی كه له گه شكستیی و وتن ركه سه

  به و ش گه و خۆش كی ڕوویه  به..گیران  وه رزییه ربه سه  به «وا پێشه برای»  قازی دری سه بولقاسمی ئه و،«  وا پێشه ئامۆزای»  قازی ییف سه حوسێن د مه محه و، د مه محه قازی
 :ڵێ ده مر نه مێردی پیره رمان روه كوردستانپه شاعیری.. وه بوونه دان سێداره  له و كردن دادگایی ڕووی ،ڕووبه وه ترسییه چاونه و باكی بێ ڕی وپه ئه  و،به  وه نینه كه پێ
 « قوربان  به بوون نه دا ن ته وه ڕێی  له ــ كوردان ی وره گه ك وه ومێك قه هیچ ی وره گه »
 قیبی نـه فارسـی، رێكی زهپـارێ خۆشـیان ر و،هـه دانـا«  تار به پارس»  نگ رهه سه تی رۆكایه سه  به ربازیی سه كی دادگایه ئێران، تی حكومه د، مه محه قازی كردنی دادگایی بۆ
 دا، كردنی دادگایی كاتی  له د مه محه قازی ترسیی چاونه و رگی جه  به ی رباره ده.. ڕاسپارد هاوڕێكانی و د مه محه قازی  له داكۆكیكردن بۆ یان«  ریفی شه روان سه»  ربازی سه
 داكۆكیی  وه ته ساره جه و بوێری  به زۆر كرد، ی قسه كورد لی گه دۆزی ی رباره ده  وه تییه ئازایه ڕی وپه ئه  به بوو، دانا و زن مه پیاوێكی د مه محه قازی» :  ڵێ ده ریفی شه روان سه
 ریفی شـه ر هـه« ..خۆنووسـین ی چـاره مافی و موختاری خود  له ، كرد ئه كورد كانی مافه  له
  لـه كـردن رگری هبـ بـاتی  له و، كرد ئه ڕژێمی دادگایی د مه محه قازی ڕاستیدا،  له» :ڵێ ئه

ــۆی، ــتۆی خ ــی پرۆتس ــه ده ڕژێم ــه اڵتداری س ــه كرد، ئ ــه  ك ــه نا  ب ــه و ردی م  ، وه نییــه وه قیزه  ب
 كردنـی دادگـایی ی سـته ده«كـرد كـورد لی گـه ی كێشه ركردنی سه چاره ڕ مه  له وتیان ڵسوكه هه
 زۆر یــدا،هاوڕێكان و د مــه محه قــازی خــۆڕاگریی و ترســی چاونه و تی ئازایــه  لــه ربازیی ســه
 هێنانی ست ده وه  له سووربوون ر هه شدا، خته وه  ساته و له  كه وڕما، واقیان و بوون رسام سه

 پێنـاوی  لـه  كـه ی وه لـه بوون نـه شـیمان په..  كوردمـان لی گـه كانی تییـه وایه ته نه وا ڕه  مافه
 كـاتی  لـه د مـه محه یقـاز ی جوامێرانـه ڵویستی هه ی باره  له ر هه.. كردبوویان ماندا كه له گه

 ســوپای ربازیی سـه واڵنێرێكی هــه  كـه«  ســاڵحی رس كیومـه روان ســه» .. كردنیـدا دادگـایی
  لــه مــن»:ڵێ ئــه و نووســێ بوو،ئه ئاماده دا كــه كردنه دادگــایی هــۆڵی نــاو  لــه  بوو،كــه ئێـران
 اڵم بـه ، بوومـه ئامـاده واڵنێرێك هه ك وه كاندا، ربازییه سه و یدانی مه كانی دادگاییه ی زۆربه
  له.. بێت دلێر و بوێر و رگ جه به د مه محه قازی ی ڕاده  به  ،كه دیوه نه سێكم كه هیچ رگیز هه

 و كرد ئـه ی قسـه بـاكی بـێ  بـه زۆر..  چییـه تـرس  كـه زانی یئه نه ، كردنیدا دادگایی كاتی
: وت دادگای  به د مه محه قازی ڵی، ئه یامنێر په روانی سه« ..  وه دایه ئه كانی پرسیاره اڵمی وه
 و لـه پێشـوازی  وه ئاواڵـه شـێكی باوه  بـه  كـه ، كـردووه  ئاماده  وه ئه بۆ خۆم  وه زووه  له من» 

  كه  ڵێنێكه به  وه ئه كوژرێم، ئه مدا كه میللته ئازادیی ڕێگای  له  كه ، م بكه  رزییه ربه سه  مردنه
 م ئاماده چۆن  تازه بمرم، وانیشدا ئه پێناوی  له و مبژی دا ڵیان گه  له ، داوه م كه وه ته نه  به
 « بشكێنم خۆم ڵێنی به  كه

 و  وه داتـه ئه واڵمـی د مـه محه قـازی كات، ئه توانباری تاوانبار  به دادگا، رۆكی سه  كه كاتێ
 ماڵی  ئێره» : شڵێ ئه«  داگیركردووین لێ واڵتان  ئیوه.  ئێمه ك نه ن ئێوه تاوانبار» :ڵێ ئه
 كوژن، ئه دێ مه محه قازی  ئێوه» : وتی د مه محه قازی دادگادا م رده به له ر هه.. «ڵگرم هه لێ ستی ده توانم ئه چۆن ،  منه جدادی ئه و باپیر و باب خاكی كوردستان خاكی ،  منه
 بخات، ك یه كوردستاندا ڕزگاریی پێناوی  له خۆی باتی خه ، م كه ئه كورد لی گه  هل داوا.  وه بێته ئه شین دێك مه محه قازی مندا، خوێنێكی  تنۆكه ر هه  له ، كه بزانن  وه ئه اڵم به

   « كوردستان بژی ـــ كورد بژی.. ن كه مه تاران خۆفرۆشی تی وڵه ده  به ڕ باوه
 یت بكـه كـار  ئێمـه نـدیی ه رژه به بـۆ و یت بكـه  ئێمـه ی قسـه  بـه ر هگـ ئه ڵی ئـه قـازی  به «نالین جۆرج» مریكی ئه ری نوێنه ، بوو دا ندیخانه به  له د مه محه قازی  كه ی كاته و ئه
 «  ناكات ئیمپریالیزم واڵتانی  له ك یه چاكه هیچ ڕوانیی چاوه كورد لی گه» :  ڵێ ئه و  وه داته ئه اڵمی وه دیش مه محه قازی وا پێشه.. ین بكه ڕزگارت و ین بده تیت یارمه توانین ئه
 اڵم بـه ، وه سـتنه ببه چاویـان ویسـتیان كان الده جـه..بـرد دان سـێداره  لـه بۆ یان وانه پاڵه  مانه قاره سێ و ئه  كه كاتێك..  ن كه ده یانییان به نوێژی ، دران سێداره  له ی ڕۆژه و ئه
 نیشـتمانه و م كـه له گه كانی ڕۆڵـه م رده بـه  لـه تـا ، م كـهب لـێ رمی شـه  كـه  نییـه شـتێك هـیچ» : وت پێیـانی د مه محه قازی وا پێشه.  وه ستنه ببه چاویان هێشت یان نه سیان كه

 م كه ویسته خۆشه و جوان  نیشتمانه  له ،  وه كراوه چاوی  به و رزی ربه سه ڕی وپه ئه  به ژیانمدا، ی چركه دوا  له و سات دوا  له م كه زئه حه..  وه ستنه ببه چاوم  مدا، كه ویسته خۆشه
 ی ئامـاده  كـه كرد، ر داگیركه ئێرانی سوپای ی دارانه پله  ره فسه ئه  و رپرس به و ئه و دادگاگایی ی سته ده  له می ده ڕووی ، د مه محه قازی وا پێشه ی وته دوا«  بڕوانم كوردستان
 «رزترن به  ئێوه ری سه ئاستی  له كانم پێاڵوه ڵواسراویش هه  به.. ناترسم  سێداره  له من» :  وتی بوون، دانیان سێداره  له بینینی

  له قازی دری سه بولقاسم ئه و، قازی یفی سه حوسێن د مه محه و، د مه محه قازی وا پێشه دا، وان پاڵه هابادی مه شاری  دا،له چوارچرا پانی گۆڕه  له دا،«3/1947/ 30»ڕۆژی  له
 . وه كوردستانه و كورد كانی مره نه م رده هه  هیده شه كاروانی ڕیزی  چوونه.. دران  سێداره
  لـه ڕۆژی كوردسـتان، دیمـوكراتی حیزبـی دا،« 30/3/1979«   لـه.. رناچێـت ده دڵسـۆزدا كـوردێكی هـیچ روونی ده و دڵ  له رگیز، هه هاوڕێكانی و مر نه دی مه محه قازی یادی

 هیدان شه ڕۆژی  به بكرێت دا وره گه كوردستانی كانی شه به موو هه  له  ۆژهڕ م ئه هیوادرین. یاند ڕاگه«  كوردستان هیدانی شه ڕۆژی»  ك وه  هاوڕێكانی و د مه محه قازی دانی سێداره
 ی وره گه كوردستانی ی خشه نه دا ی كه ژووره  له بوو،  وره گه كوردستانی پانتایی موو هه ئامانجی و بیر بوو، وێنه م كه رێكی روه كوردستانپه و كورد« 1947 ــ1900» د مه محه قازی
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 ند هچ. كرد ئه ژنان مافی  له واوی ته كی داكۆكییه.. دا ئه ی وه خوێندنه و خوێندن هانی.. وه كرده ئه كورد كڕیزیی یه و كێتی یه و تی برایه ر سه له ختی جه  میشه هه..بوو ڵواسی هه

 و ئیلهـام  به بوون د، مه محه قازی پیرۆزی ڕێبازی و تی وایه ته نه بیری..  نییه دلسۆزییدا و دلێری ئاستی  له و  مه كه ر هه د، مه محه قازی وا پێشه ی باره  له بنووسین و بڵێین
 ..بێت ئه داهاتووشمان و مڕۆ ئه كانی وه رنه سه له یان وه نگدانه ڕه و تاوتێكردن بێگومان..مڕۆمان ئه ی وه نه بۆ ش گه كی چرایه  به بوون ، تی كوردایه و بات خه وێنی هه
 و نوشسـتی ر هـه دوای كـورد.. ن دابـده كوردمـان لی گـه  بـه چـۆك بتـوانن  كـه  خاوه ێاڵیان خه  كه بزانن، باش  ڕاستییه م ئه كوردستان، رانی داگیركه مان، كه له گه زانی ناحه با

 . داوه تێكۆشانی و بات خه  به ی دریژه تینتر  به و گوڕتر  به جاران  له و،  وه ته ستاوه هه ك شكستیه
 «كوردسـتان هیدانی شـه ڕۆژی »و «كوردسـتان ئااڵی ڵكردنی هه ڕۆژی»  و« كوردستان كۆماری»  زراندنی دامه ساڵڕۆژی یادی ، وه ڕێزه و شانازی ڕی وپه ئه  به ساڵێك موو هه 

 .گرین ئه ڕایان پیرۆز و رز به و  وه ینه كه ئه
 
 كوردستان و كورد هیدانی شه م رجه سه و د مه محه قازی وا پێشه بۆ ری روه سه و مری نه

 .ئاشتی و دیموكراتی و ئازادی دوژمنانی..كوردستان رانی داگیركه بۆ مردنیش و ڕسوایی
 .كوردستان نگینی ڕه و پیرۆز ئااڵی بێت  كاوه شه و بڵند و رز به  میشه هه
 
 نگ گیاره/    ٢١٠٠/  ٢/  ٢٢/  رویج نه/  كورد مندااڵنی ی ڵه كۆمه رۆكی سه/  شـوان زا ره

 
 شاری سلێمانی  له  لێوه ی خاکه11ی  بۆنه  چوونی سمینارێک به ڕێوه به                 

 
 هۆڵی  له سمینارێکی هاوڕێیانی و د ممه محه قازی وا پێشه دانی سێداره  له اڵڕۆژیس مین پێنجه و ست شه ی بۆنه  به ، لێوه خاکه ی12 ، ممه شه رۆژی کوردستان دێموکراتی حیزبی
  لـــه زۆر ڵێکی کۆمـــه شـــداریی به  بـــه ســـلێمانی شـــاری واری تـــه
ــی،  تیه ســایه که ــه سیاس ــه و بی ده ئ ــک کوردســتان کانی ئایینی  پێ

 .هێنا
 شـتی، رده سه یاسـین دوکتـور ڕێزان به  له کام ر هه دا سمیناره و له

 نـد چه  لـه بازیـار سـمایل و سـووڵ ره فا مسته دین عیزه پرۆفیسۆر
 ی پێگه و  جێگه و د ممه محه قازی وا پێشه رۆڵی جیاوازدا ری وه ته

 .نگاند ڵسه هه کوردستانیان کۆماری
 هیدانی شـه پـاکی گیـانی بۆ نگی بێده کێک خوله  به   سمیناره و ئه
 پــێ ســتی ده ســتانکورد هیدانی شــه م رجه ســه و  لێوه خاکــه ی61
 کی کیه پێشه  که سمیناره ری به ڕێوه به شێخانی ن سه حه پاشان. کرد

 کانی ندییــه تمه تایبه و تی ســایه که و  رۆژه م ئــه ر ســه  لــه کــورتی
 .کرد شداران به شی پێشکه د ممه محه قازی وا پێشه
 شـــاعیری کـــان کۆڕگێڕه کانی باســـه  پێکردنــی ســـت ده  لـــه پــێش

  خشـانه په  وه یـه بۆنه م به س بێکه شێرکۆ مۆستاما کورد، ناوداری
  که سمیناره کۆرگێڕی م که یه و ئه دوای دوابه و  وه خوێنده شێعرێکی

 خالقیی وئـه رۆحـی هێژمۆنیی و تی رایه رێبه  له رنجێکی سه ند چه
 . باس ر به  هێنایه وا پێشه
 نێـو  لـه زانسـت بوونی نـه و نگی رهـه فه بـێ ڵکوو بـه  بـه، ڕه عه  نـه و فارس  نه و تورک  نه کورد ی قینه راسته وژمنید" ڵێ ده  که وا پێشه ی یه قسه و به شتی رده سه یاسین دوکتور
 ی وه ئـه ایدو ویش ئـه و هـات پێـک کـورد سیاسـی تیی رایـه رێبه  لـه رخانێک رچه وه کوردستاندا کۆماری کاتی  له  که گوتی ناوبراو. کرد پێ ست ده خۆی ی که باسه ،" ڵگایه کۆمه

 ست ده  وته که کان ته شیره عه هاوکاریی  به کورد تی رایه رێبه  مجاره ئه کرد، ده رانیان داگیرکه دژی کورد تی رایه رێبه ئاغاکان و شێ  و کان خێڵه رۆک سه کان، میره زۆر ساڵیانێکی
 قۆناغی ک یه  له  که کوردستان کۆماری و ربایجان ئازه کۆماری دوو نێوان کانی جیاوازییه باسی ر هب  هاته یدا که باسه ی دیکه شێکی به  له ڕێزیان به. ڵگا کۆمه رووناکبیری چینی

 تانداکوردس کوماری  له اڵم کردبه ده پێشێل ڵکی خه ئازادیی و مرۆڤ مافی چی که کاندا، جۆراوجۆره  بواره  له وتن پێشکه وێڕای ربایجان ئازه کۆماری  که گوتی و زران دامه نیدا مه زه
 ی زۆربه کوردستاندا کۆماری  له حاڵێکدا  له نواند، ده توندوتیژییان کاندا ته شیره عه ر رانبه به  له ربایجاندا ئازه کۆماری  له. بوو پارێزراو ئازادی کان وتنه پێشکه موو هه  له جیا
  لـه ربایجـان ئازه  لـه کـاتێش و ئـه کوردستانی نگی رهه فه و بوون کدار چه کوردستان کانی ته یرهش عه ی زۆربه  که بوو کاتێکدا  له ش وه ئه و بوون کۆمار پاڵپشتی کان ته شیره عه

 یرز بـه خالقێکی ئـه ن ،خـاوه بوو زانا و ئایینی سێکی که ی وه له جیا وا پێشه  که گوتی و ڵگا کۆمه ر سه  به وا پێشه هێژمۆنی بۆ  وه ڕانده گه ی وانه ئه مووی هه ناوبرا. بوو دواتر
 .بوو تیش اڵیه کۆمه

 سیاسی، اڵتی سه ده ر سه  هاته نه ودا مه ی وه ستاندنه ئه لێ و خۆی پێش کانی چینه هاڕینی و توندوتیژی مۆدێلی  به وا پێشه  که گوتیشی کۆتاییدا  له شتی رده سه یاسین دوکتور
 .دا کان بواره موو هه  له رخان ورچه بۆ بوو ک تایه ره سه وا پێشه کانی نگاوه هه  که کرد ش وه به ی ئاماژه ناوبراو بوو، مێژوویی تێکی رووره زه  وه ئه ڵکوو به
 و لـه هاباد مـه و سـلێمانی کانی نـده ناوه نێـوان نـدیی پێوه  له باسی  که سمیناره کۆرگێڕی مین دووهه ک وه سووڵ ره فا مسته دین عیزه پرۆفیسۆر دا سمیناره و ئه ی دیکه شێکی به  له
 .خۆی کی رییه وه بیره ند چه ی وه گێڕانه ر سه  هاته  وه یه باره م له و کرد دا هم رده سه

 فا مسته دین عیزه پرۆفیسۆر.  وه ینه بکه  یاده و ئه دێموکراتدا حیزبی نی الیه دوو کگرتووی یه کۆڕێ  له  دیکه ساڵێکی خوازم ده هیوا  که گوتی دا کانی قسه تای ره سه  له ناوبراو
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 و ئـه. ردکـ ده کاریان  لقه و له  دیکه لێکی کۆمه و د حمه ئه برایم مامۆستا  که  بووه هه لقی سلێمانیش  له و  بووه دروست هاباد مه  له کورد ی وه ژیانه ی ڵه کۆمه  که گوتی سووڵ ره

 خوێنـدنی ئێران  له ی وه ئه ڕای ره سه  که ی وه ئه و مێنێ ده ر هه و  دیاره دا کورد ی وه جوواڵنه ر سه به  پێی شوێن ساڵ یان ده دوای د ممه محه قازی وا پێشه  که کرد ی وه ئه باسی
 جـوانی  به وا پێشه  که گوتی ها روه هه ڕێزیان به. لمێنێ سه ده باشی  به  ته بابه و ئه  یه، هه ئاشناییان کوردی زمانی  به کوردستان اڵتی رۆژهه ڵکی خه و  نیه سمی ره  به کوردی

 وا پێشـه ڵـێ، ده دا بات خـه سـاڵ چـل  لـه قاسـملوو دوکتور ک وه ر هه  که گوتیشی و نرخاند  وێنه بێ ئایینی کی تیه سایه که ک وه وی ئه و زانی ده زمانی ند چه دا مه رده سه و له
 .بوو روا حرا سه  له بوو وڵێکگ

 و  وه تـه بوونه بـاڵو  کـه ڕێین بگـه دا شـتانه و ئـه شـوێن  بـه بـێ ده وێ بکـه ر ده بۆ مان ییه وه ته نه  تیه سایه که و ئه زیاتر ی وه ئه بۆ  که گوتی سووڵ ره فا مسته دین عیزه پرۆفیسۆر
 حیزبـی  کـه گـوتی و کـرد ندی فکه ڕه شـه. د و قاسـملوو دوکتـور ک وه دێمـوکرات حیزبـی ی دیکـه هیدی شـه رانی رێبـه  لـه یادێکی ناوبراو کانیدا قسه کۆتایی  له ، وه بیاندۆزینه
 . وه بکرێته  یاده و ئه هاباد مه  له  نزیکه  که دا دیکه شێکی که  له  که خواست هیواشی و مێنێ ده ر هه  زراندوه دایمه وا پێشه  که دێموکرات
 رۆڵی" ناوی ژێر   له خۆی ی که باسه سمایل کاک. بوو دێموکرات حیزبی کانی ریزه نێو ناسراوی سیمای و زانکۆ مامۆستای بازیار، سمایل ڕێز به  سمیناره و ئه کۆرگێڕی دوایین
 رووخانی دوای: ڵێ ده  که کرد پێ ست ده شا زا ڕه مه حه ژیمیرێ کانی ناسراوه سیما  له کێک یه ریی وه بیره ی وه گێڕانه  به" کوردستان لگای کۆمه کانی زاده ته ریی سه چاره  له وا پێشه
 ی ره نجـه په پشـت  لـه ڵک خـه ناکـا، لـێ پێشـووازی س که دا هاباد مه ری فه سه  له  که کرد ورێز ته و هاباد مه بۆ ری فه سه شا زا ڕه مه حه کوردستان و ربایجان ئازه کۆماری دوو
 و وا پێشه دانی سێداره  له شوێنی  جێگایه و ئه زانیان و  بووه نه لێ ی داره و ئه چوونیان  له  که  قاوه چه رز عه  له دارێک  که بینن ده  وه ڕانه گه  له ن، که ده ماشای ته کانیان ماڵه

 نـاوبراو. رۆیشـتن شـا زا ڕه مـه حه پێشـوازی بۆ وگوڕیرم گه  به ربایجان ئازه ڵکی خه کاتێکدا  له کرد ئێران شای  له پێشوازییان  جۆره م به کوردستان ڵکی خه.  وه ئه هاوڕێیانی
 کرد ده ت عایه ره وازونی ته وا پێشه.  وه ڕانه گه ده وا پێشه وشیاری و دووربینی و ت حیکمه بۆ مدا که یه ی پله  له کۆمار دوای ربایجان ئازه و کوردستان ی جیاوازییانه و ئه  که گوتی

 . گیراوه نه رچاو به  له  گرینگه  خاڵه و ئه ربایجان ئازه  له  که کرد ده ر سه چاره خۆی فۆرمۆڵی  به کانی زاده ته و
 کان شیره عه کۆماردا  له اڵم به.  بووه وا شوێنێکیش موو هه  له و بوون را ندگه ناوه نیزامی دژی شایر عه  که بوو شار و شایر عه نێوان زادی ته زاد، ته م که یه  که گوتی سمایل کاک
 کان ته شـیره عه رۆک سـه  لـه سـی که دوو ژنێـراڵ چـوار  لـه و کـرد شـدار به الی دوو ر هه کۆماردا ریی رێبه  له و ئه. بوون کۆمار کیی ره سه ی پێگه کان شاره و بوون کدار چه هێزی
 سمایل. کرد ش زاده ته و ئه ریی سه چاره بۆ وا پێشه فۆرمۆڵی  له باسی اربازی سمایل  که بوو  زادانه ته و له  دیکه کێکی یه کان ته عیه ره و موڵک ن خاوه نێوان زادی ته. ڵبژارد هه

 بـۆ و کردبوو ر سه چاره شی زاده ته و ئه وا پێشه گوتی و ژمار ئه  هێنایه کوردستان اڵتی رۆژهه کاتی و ئه زادێکی ته  به ی مۆدێرنیزه و تی سوننه ڵگای کۆمه نێوان زادی ته بازیار
 داوا  وه شه دیکه کی الیه  له. کا ده ش پێشکه خۆی وتاری  وه تیه الیه مه ری مێزه  به کۆماردا یاندنی راگه رۆژی  له و کا ده پێ ست ده خودا ناوی  به ت وجوودیه مه ییاندن راگه  له  وێنه
 .کرد نه ڵ هه سووریشی ئااڵی و کرد نه ستالینی باسی کات هیچ ناسی ده خۆی ی ڵگاکه کۆمه چون وا پێشه.  وه نگیه رهه فه و سیاسی تێکۆشانی نێو  بێنه کا ده خۆی ک ی و ژن  له

 و ئاشووری دا کوردستان کۆماری  له ئازادی ڕای ره سه.  دۆزیبۆوه بۆ ی چاره  رێگه وا پێشه  که بوو  دیکه زادێکی ته ئیتنیکی زادی ته  که گوتی دێموکرات کانی ریزه ناسراوی سیمای
 .دانرابوو بۆ تیان تایبه کالسی دا ده رووی هۆلۆکاست مۆدێرن ئورووپای  له  که دا مێک رده سه  له کوردستان کانی رمانیه ئه

 گوتی ناوبراو. زانی وا پێشه نشی مه و ت خسڵه گرینگی خاڵێکی  به بوونی وان ئه کانی کێشه و ئازار و ڵک خه ڵ گه له کات موو هه و ڵک خه  له  وه وتنه که نه دوور بازیار سمایل
 .بێت باش زموونێکی ئه و رس ده توانێ ده  وه ئه  که  وه ته کردوونه کۆی ک یه رنامه به وری ده  له و  هێناوه پێک یی وه ته نه کی یه ئیراده دا  زاده ته موو هه و ئه نێو  له وا پێشه  که

  مێژوویـه و ئـه  کـه خواسـت هیواشـی و بـوو ر ده بـه مـرۆڤ و وا پێشـه ی ئیـراده  هلـ کۆمـار هێنـانی شکسـت  کـه کرد ی وه ئه باسی خۆیدا کانی قسه کۆتایی  له بازیار سمایل کاک
  . بێ کورد ی وه ته نه ئێستای قۆناغی بۆ زموونێک ئه
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 .. !! زن  دی مه مه قازی محه  رکرده هیدی سه شه                                    
 
  زیز عه مید حه
 
 ربڵندی سه ڵ گه له و ڕێت په ده تێ شماندا له موو هه به پڕشانازی ی وره گه کی یه موچڕکه مان زۆربه دا(  قازی وا پێشه)  کو وه پیاوێکی  ڵه که یادی له
 بـۆ  یـه تی کوردایـه زنی هم مامۆستای د مه موحه قازی  رکرده سه.  ین که ده پێ ست هه واریمان کورده ڕۆحی بۆ  زۆره هێنێکی خۆشی که ش وره گه کی یه

 زنــدا مه وای پێشـه یـادی کاتی لـه بێـت ده دروسـت تێـدا مرۆڤدۆسـتیمان و نیشـتمانی تـری سـتی هه یـان ده و مـه ئه  بۆیـه دواڕۆژ ی وه نـه و ئێسـتامان
 .. !!  ناخۆش یان بێت خۆش  یاده و ئه  نده رچه هه

  د مه موحه قازی  رکرده سه هیدی شه بۆ شیعریی  وتاره  کورته
 نیشـتمان بـۆ یان وه تـه نه تی خزمـه بۆ کن مێژوویه کانی جوانه  خامه ستیشیان ده و ستێره ئه  به بێ ده چاویان  بۆیه کانن دیده م سته شخوراوو به  وه ته نه کوڕی جیهان مانانی قاره
 مرۆڤی یی وره گه و جوانی و ڕوناکی تیشکی  له مانانه قاره و ئه  بۆیه.  بژین ئازاد اشتروب ینێیان سبه کانی وه نه ی وه ئه بۆ لیان گه  به خشن به ده ڕۆحیشیان و ربڵندی سه و خوێن

 گڕی دنیا خوازانی ئازادی موو هه لێوی ی نه خه رده زه جوانی له رمترن گه سۆزترو به هاوینترو دنیا موو هه نیشتمانی تاوی هه پریشکی  له جوانترن ڕوناکترن ترن وره گه ئاسایی
 داپۆشراو ڕووباری و  له جۆگه ئاسای قرژاڵ چاوی و کانی یان ڕمێنراو ماڵ یان سووتێنراو خاک ری روه په نیشتمان و مان قاره.  بانترن میهره جوانترن ڕترن ته اڵترنئ لێویان
 سی که مێژوون پیاوی  ڵه که  مانانه قاره  پیاوه و ئه.  رنادرێت هب رگیز هه ڕێبازیان و ڕێگه  تۆقێنه دوژمن پیرۆزیان ڕقی  بۆیه کراون حف مه نیشتمانێکی و وه ته نه نی خاوه یان
 و ربڵندیی سه تایی تاهه هاوڕێی  بنه ده و ران روه په نیشتمان زانکۆی ڕیزی   چنه ده رد به نه ئازاو و وان پاڵه و ن وره گه  پیاوانه و ئه نادات وان ئه تی پیاوه یی زه ربه جه تامی دی

  نیشـتمانه دڵـی نـاو  وه چنـه ده دی جـارێکی و بـن ده هید شـه پیـرۆز بـونێکی دایک لـه کـو وه  زنانـه مه و ئـه  بۆیـه لێکراو در غه وواڵتی و خاک کانی یه یی وه ته نه  دروشمه هێماو
  ی قوتابخانه  بنه ده  مانانه قاره و ئه  بۆیه شکراویان دابه رینداروب لێکراوی زووڵم ی دیده م سته ی وه ته نه بۆ  ڕێگه پردو  به بن ده بۆی و وه مرنه ده و ژین ده بۆی و یان که ره داگیرکه
  هیدیش شه بن ده هید شه ڵکو به نامرن ئاسایی ڵکی خه کو وه ئاسایی مردنی به  زنانه مه  پیاوه و ئه.  مرۆڤدا بوونی و ئازادی دنیای له داهێنان و ژیان و رستی په  وه ته نه و خاک
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  .   زنتره مه مووان هه له

   وا پێشه دی مه محه قازی بۆ  هۆنراوه
 بوو ڕت باوه خت سه شاخی کام
  بوو کانت ئازاره میوانی ییدا وره گه له ندێک هۆشمه چ
    بوو بیرت و هۆش ری هف هاوسه نیشتمان کی یه بڵێسه چ

   بسوتێنی خاکێ بۆ خۆت لێکردی وای م وره گه بوو چی
  بیت وان پاسه نیشتمان بۆ ت وه ته نه بۆ بیت پرد و ڕێگه

   ت که وه ته نه تی ینه مه  ئازارو  له پڕ بیت ک تابلۆیه
  بیت  زه ره مه ئاوی ی خوڕه و ندیل قه بۆ بیت نگێک تفه
  ڕ باوه کانی جوانه  ناسه هه  و  نه خه رده زه دنیای مرۆڤی تۆی

  ری نگاوه جه سرودی بۆ زن مه ئاوازێکی تۆبویت
  ئازادی بۆ سومبولێکیش

   اڵوی شخه مه کی مێژوویه نوسینی بۆ پێنوس تۆی
  برسی نیشتمانێکی ی کێڵگه بۆ نم گه  گووڵه
 و کوڕان تینووێتی بۆ ئاویش
  نبۆرا باو ختی سه ڕۆژانی رگی جه به کوڕانی
 رگری به و نگ جه ڕۆژانی ئازای کوڕانی
 اڵن شخه مه بۆ بووی ئاوازێک
   کوردستان بۆ کیش ئااڵیه
     لێکردی وای شقێک عه چ ئای

  ری باربه له ژان وواڵتی
   بێت سنور بێ ت وه ته نه بۆ ونخونیت شه
  ری وه خته به له پڕ ماڵێک پێناوی له
  دوژمنان له بووی ت منه بێ

 بات خه و ک چه قۆڵی له قۆڵ بوویت رگه پێشمه  بۆیه
  وواڵت شادی و تی کوردایه پێناوی له
  بی ویست خۆنه لێکردی وای بوو گوڕێک چ و تینێک چ
  خاک شقی عه له بیت ک ریایه ده

  بێباک ئازاو کیش ڵۆیه هه  قوتابخانه و بیت شۆرش
 ڵکرد هه ئااڵت  که ی مه ده و ئه

 کرد پێ یست ده ت وه ته نه گریانی قوڵپی
  ستان ڕاوه بێ ب ووک و وره گه خۆشییان  له
 گریان ده ر هه خۆشیاندا له و دودڵی بێ
 لێدران بۆ رفرازیت سه و شۆڕش ی له لهه هه
 ک یه وه ته نه و خاکێک بۆ ک ئااڵیه بۆ

   رگه پێشمه ک وه س مووکه هه پێش
  دوودڵی بێ ر هه وا پێشه

 خشاند نه ئااڵی خۆی خوێنی به
 کاند ڕاچڵه دوژمنی ب وکی و وره گه

      ووت دووژمنی  به وا پێشه
   منه ویش ئه و م ئااڵیه نگی ڕه و ئه من
  و مه که وه ته نه خوێنی و ئه

    دوژمنه چاوی دڕکی پڕ ستم ده منیش
  کۆمار و کوردستان ئااڵو
  منه ڕۆحی ی ناسه هه کوردیش کوردن مێژوی
  وا پێشه ی ئه ڵێم ده منیش
 ی ئێمه ی وره گه رو روه سه تۆ
   ی ئێمه هیوای و شانازی جێی تۆ
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 ت  وه ته نه بۆ ژیان و نان عاشقی ی ئه
   دوژمنان چاوی بۆ بووی وزڕان خه

  انکوردست بۆ تۆ سومبولی  تادنیایه
 بووی ووچان بێ باتی خه پڕ کی شانۆیه

 تۆ ی رگه پێشمه واو پێشه و وره گه  تادنیایه
    مان نه یان کوردستان یان کردین فێرت
   ئازادی  له ک یه ووانه چ شقێک عه چ ئای
      ت وه ته نه بۆ وه رگه مه به بنێی ڕۆحت لێکردی وای

  تێکۆشان و بات خه وێنی هه و بوویت شۆڕش
  بیت رمان ڕابه و وره گه یباوک

  کوردستان کوردو خاکی بۆ بیت سومبولیش
 2117/3/31 زیز عه مید حه
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 پێشەوا قازی لە پێرسپێکتیڤێکی نزیکتر و ڕوانگەیەکی ڕوونترەوە                     
 

 الجانی ئیبڕاهیم
 

 و دەخوا نانێک و دەردێنی کۆڵەپشتی نێو توشەبەرەی و الدەدا دەبن، شل هەنگاوی و دەلەرزێ ئەژنۆی کە دوور ڕێی ڕێبواری
 بــۆ گەڕانەوە و خەکەلێــوە ی٠١خەبــاتیش، ڕێگــای ڕێبــوارانی ئــێمەی بــٶ. بەر دیــتەوە ورەی و ڕۆیشــتنش هێــزی ســەرلەنوێ
 خەباتگێرانەمـان ڕووحـیەی خەنـجەری و وەبەردێنیـتەوە ورەمان هەمیشە ئیلهام، سەرچاوەی وەک میللەتەکەمان، شەهیدانی

 . ئاودەداتەوە
 تاپتر. بکرێ سەیری جۆراوجۆرەوە گۆشەنیگای لە دەکرێ کوردستانی، ناسیۆنالیسمی جوغڕافیای گەورەی لوتکە ئەو پێشەوا

 ئەو مـن. دەردەکەوێ بۆ مەزنەمان ئینسانە ئەو گەورەیی پتر بکەین، سەیری جیاوازترەوە پێرسپێکتیڤی لە و بڕاوانی لێی
 هەنـدێک زۆرم، سـەرقاڵی سـەرەڕای و چـومەوە کۆمـاردا سـەردەمی بەڵگەنامەکـانی لە ێکهەنـد بە دیـکەش جارێکی ڕۆژانە
 .دێننەبەرچاو نزیکترەوە گۆشەنیگای لە پێشەوا کە هەڵگرتوون یاداشتم

 و نیشتیمانی خەباتی و کوردایەتی ئاسمانی شنگداری پڕ هەرە ئەستێرەی بە بوو زۆر خێراییەکی کوردی،بە سیاسەتی مەیدانی نایە پێێ کە ماوەکورتەدا لەو هەر قازی •
 .کوردستان لە کورد ڕۆلەکانی هەموو بۆ خەبات سەرمەشقی و ئیلهام سەرچاوەی بۆتە و فیداکاری بوون، قوربانی سەمبولی بۆتە ئێستا ئەوەتا. میللەتەکەمان نەتەوەیی

 هەڵدان و ئێڕان گیروگرفتەکانی ڕێگاچارەی هەروا ئێستاش و هەیە ەوزوعیەتیانم هەروا درێژەش، ماوە ئەو پەڕینی تێ پاش پێشەوا، سیاسی بەرنامەی و سیاسەتەکانی •
 دابـین واڵتەکەمـان، مەزهەبیەکانی و میللی کەمایەتیە مافی کردنی دابین نەتەوایەتی، ستەمی سڕینەوەی دێموکراسی، دامەزرانی. واڵتەکەمانن و کوردستان گەشەکردنی و

 تا ئێران دیکەی بندەستەکانی نەتەوە کوردو بۆ هەلومەرج هێنانی پێک و مەرکەزی دەستەاڵتی دیسانتڕالیزەکردنی ئابووری، و نگیفەرهە و کۆمەاڵیەتی پەرەسەندنی کردنی
 .ئێراندا سیاسەتی لە ڕۆژن مەسەلەی هەروا بکەن بەشداری دا میللی حاکـمیەتی و سیاسی پرۆسەی لە بتوانن

 هەروا خۆنوسین، چارەی مافی دیاریکردنی و کوردستانی دەستەاڵتی دامەزراندنی. کورد هاوچەرخی ناسیۆنالیسمی و ەتیکوردای مانفێستی بۆتە پێشەوا سیاسی بەرنامەی •
 موهەندیسی پێشەوا کە جادەیەیە ئەو هەر دەڕوا، پێدا کوردی جواڵنەوەی قەتاری کە جادەیە ئەو. کوردستاندا بەشەکانی هەموو لە کوردە بزووتنەوەی هەرەبەرزی ئامانجی
 وەک. پێشـێ بـردۆتە ئەومـان خەبـاتەکەی و بێتەوە کوێر ڕێبازەکەی هێشتوە نەمان کە هەرئەوەبێت، ڕەنگە تەنیا شانازیمان گەورەتری ئەو دوای نەسلەکانی ئێمە. کردوە
 هەروا مێژوومـانەوە، پەنـجەرەی لە دا ریکەتا شەوەزەنگە لەو ئێستاش و ڕاچڵەکاند ژێرچەپۆکی غەفلەتی خەوی لە کوردی کشاو ماندا میللی خەباتی ئاسمانی بە شەهاب
 .دەدرەوشێتەوە و دەبینرێ

 پڕۆژەیەکـی شـێوەی لە و فۆڕمـۆلەکرد خـۆی پـێش ڕێبەرانـی سیاسـیەکانی ئامـانجە و ئەزموون. بوەوە خوێند کوردی میللیەکانی ڕاپەڕینە و کورد میللەتی مێژووی پێشەوا •
 .پێکهێنا سیاسیە پڕۆژە ئەو پیادەکردنی بۆ جمهوریدا شکڵی لە دەوڵەتی و درووستکرد مۆدێڕنی تەشکیالتی و زبحی پڕۆژەیە ئەو ڕێبەریکردنی بۆ. دایڕشت سیاسیدا

 گیانی و وەفادارما پێیان تاسەر و کرد کورد میللەتی ئامانجەکانی و خۆی سیاسی بەرنامەی و کار لە دیفاعی تاران بۆ دا سەفەرەکانی جەرەیانی لە و لەدادگادا دواتر •
 .میللەتدا پێناو لە فیداکاری ڕەمزی بە بوو مردنیشی دوای. کرد بەخت پێناویاندا لە یخۆش
 و نوسـابوون ئیسـتعماریەوە دژی خەباتی بە تووند ئیستیعماری دژی بزووتنەوەی رێبەرانی ، ناوچەدا واڵتانی هەموو لە. دا ئیستیعماریەکان دژی بزووتنەوە دەورانی لە •

 و کۆمەاڵیەتی پێشکەوتنی و نەتەوایەتی ستەمی لە ڕزگاری ، دێموکڕاتی و ئازادی بۆ کردەوەدا، و سیاسەت لە پێشەوا. دەرچوون سەرەڕۆ و ۆردیکتات یان هەموو دواتریش
 دەورانە لەو. مایەوە دێموکڕاتیش و بوو دێموکڕات هەڵسوکەوتدا لە و خاکی و خەڵکی سیاسیدا، ئیقتداری ئەوپەڕی لە. وەفاداربوو هەرسێکیان بە و تێدەکۆشا فەرهەنگی

 .سەرەرۆییەوە داوی نەکەوتۆتە کە پێشەوابووە تەنیا ئەوە میللەتتاندا، خوازی ڕزگاری بزووتنەوەی ڕێبەرانی نێو لە مێژووییەدا،
ــان مافەکــانی یکردنــیداب مەســەلەی و ئەرزی ڕێفــۆڕمی. دیــارە ڕوون ڕۆژی وەک پێشــەوادا حکــومەتی کارنــامەی و سیاســی بەرنــامەی لە پێشــکەوتنخوازی عونســوری •  و ژن

 هـیچ بەاڵم بـووە، ڕووحانی پیاوێکی کە ئەوەدا گەڵ لە. قسەیەن ئەو نموونەی باشترین دادگاکان سکۆالریزەکردنی و قەزایی ئەمنیەتی و فێرکردن پەروەردەو پەرەپێدانی
  ئامانجە خزمەت خستۆتە دینی نە. کردوە قسەی سیاسی و میللی بەریڕێ وەک جێگایەک هەموو لە و نەکردوە هەڵسوکەوتی حکومەتدا و حیزب لە دینی ڕێبەری وەک کات
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 و ئەرزی ئیسـاڵحاتی دژی ئاخونـدەکان ئەودەم ئێرانـدا سەرتاسەریلە. مەزهەب و دین دەستی بووکەشوشەی کردونەتە حکومەتی و ب حیز و سیاسەت نە و خۆی سیاسیەکانی

 .ڕۆژانە ژیانی واقعیەتێکی بیانکاتە تێدەکۆشا پێشەوا بەاڵم دەکردن، دژایەتیان و بوون ژنان مافەکانی
 دەسـت لەوێـڕا هەر دەمـانبێ، چاوبڕدەکـا تـا تووشـداداها لە و هەمانە ئێستا تا ئەوەی. کوردستانە و کورد هاوچەرخی مێژووی قۆناخی پڕشنگدارترین کوردستان کۆماری •

 تەقیـنەوە لەو هەر دەگـرێ وەری کە ئینێـرژیەی ئەو ئێسـتاش و سـەرچاوەدەگرێ لەوێڕا کوردستانی هاوچەرخی ناسیۆنالیسمی گەورەی تەقینەوەی بانگ، بیگ وەک. پێدەکا
 .دەگا پێی گەورەیەوە

 قەت. حکـومەت پێـی و دەسـت بـۆ زەنجیـر و حکومەت سەرباری نەکردە حیزبی. حیزب ئاڵقەبەگوێی نەکردە حکومەتی قەت ،بەاڵم بوو سەرکۆمار و حیزب سەرۆکی پێشەوا •
 پێویستەکاندا فیلتێرە بە و سەردەکرا لە ڕاوێژیان و دراون دەستەجەمعی کان بڕیارە. بکات نازل فەرمانان حیزبەوە سەرۆکایەتی و سەرکۆماری دەفتەری سینای کێوی لە نەبوو
 و مـیللەت ڕێکخسـتنی و بەرنامەکـان پێشـی بـردنە مـاتۆڕی حیـزب. دەگەیەشـتن گشـتی بیـروڕای ئاگـاداری بە و باڵودەکـرانەو کوردسـتاندا ڕۆژنـامەی لە جادوایەش ەپەڕینتێد

 و دانەدەنـا ناوەنـدی کـۆمیتەی جێـێ لە خـۆی قەت. پـێ ەوانەوە بە نەک حکـومەت خـزمەت خستبووە حیزبی ئیمکاناتی هەموو. دەستوپێگر نەک بوو تواناکان مۆبیلیزەکردنی
 بیرووڕای بەرانبەر پێشەوا.  دەویستن میللەت خزمەتی بۆ دەوڵەتی و کۆمار و حیزب و خۆی. دانەدەنا میللەت جێی لە حیزبیشی دانەدەناو حیزب جێی لە ناوەندیشی کۆمیتەی
 .دەگرت گرنگ بە هاوکارەکانی بیروبۆچونی انگەوڕو و میللەت گشتی بیروڕای نەداتە گوێ نەبوو کەسێک. بوو هەست سەر لە گشتی

 و کۆکردبونەوە کۆمار و حیزب دەوری لە کوردی فەرهەنگیەکانی و زانا و ئەدیب. خۆشدەکرد کوردستان کۆمەڵگای متەوەستی چینی پێگەیشتنی و بوون درووست بۆ مەیدانی •
 بەرنامەکـانی و خەبـات خـزمەت خستبوە کوردی ئینتلیکتوێلی توانای هەموو. میللی فێرکردنی روەردەوپە و کولتور و ئەدەب و زمان پەرەسەندنی و میللەت خزمەت خستبوونیە
 حیزبـی کە دێ وەڕا لە زۆر ڕادەیەکـی تـا ئەوەش و کوردسـتانە خەڵکـی خۆشەویسـتی هەروا ئێسـتاش هێشـت، جێـی بە خـۆی دوای لە ئەو حیـزبەی ئەو. کوردسـتان حکومەتی
 .دوەدایمەزران پێشەوا پێشەوایەو

 ئەو.  سـەر هـاتبووە رێکخـراوەیەوە کاری و حیزبایەتی رێگای لە پێشەوا. هاتونەتەسەر ئایینیەوە و عەشیرەتی نفوزی پیگەو هۆی بە کورد بزووتنەوەی ڕێبەرانی پێشتر •
 کەمـن. مایەوە خۆشەویست هەروا مەرگیشی پاش. ریجەماوە مەحبووبیەتی هەم و ئەخالقی یەکپارچەگی هەم و سیاسی و زانستی لێوەشاوەیی هەم هەبوو، مەشڕوعیەتی هەم
 .بمێننەوە خۆسەویستیش هەر و خۆشەویستبن خۆیاندا میللەتی نێو لە ئاوا رێبەرانەی ئەو
 و بەرنـامە پێشـی دنەبـر بـۆ بۆرۆکراسـی و دیوانسـاالری ئەو. هەبـوو پێوەنـدی میللەت گەڵ لە ڕاستەوخۆ. بوو شۆڕشگێر و پێشکەوتنخواز ئازادیخواز، رزگاریخواز، پێشەوا •

 دەوڵەتیدا و حیزبی بۆرۆکراسی تەسکی قاوغی لە خۆی نەهات قەت میللی پێشەوای وەک بەاڵم کردن، درووست کۆمار و کۆمەڵ بۆ موئەسەساتی و هێنانەکایە کۆمار پڕۆژەکانی
 فیـزو بـێ و خۆمـاڵی و خـاکی. بـوو گیروگرفتەکانـدا چارەسـەری بـۆ ۆشـانتێک و هەوڵ و خەبـات و کـار پێشەوەی ڕیزی لە و دەکرد ڕیبەرایەتی کردەوە بە ئەو. بکا زیندانی
 . بکا نیشتیمانەکەی و میللەت فیدای سەروماڵی فەرمووی، سوێندخواردنەکەیدا رۆژی لە بۆخۆی وەک هاتبوو ئەو. بوو تەکەبوور

 تا کوردا، میللەتی مێژووی لە کوردستان کۆماری حکومەتی دەورانی. کولتوردەدا و ئەدەب و فەرهەنگ بە زۆری بایەخێکی هەربۆیەش بوو، فەرهەنگ خاوەن و زانا ئینسانێکی •
 سیاسیەی و ئەدەبی زمانە ئەو. دیوە خۆیەوەی بە مێژوو کە کوردیە رۆژنامەگەری و ئەدەب و زمان و فەرهەنگ گەشەکردنی قۆناخی پڕشنگدارترین دوایی، ساڵەی دەدوازدە ئەو

 . کوردی ڕۆژنامەگەری و سیاسی و ئەدەبی زمانی بە بوو کوردستاندا کۆماری سەردەمی لە کە مانەز هەمان هەر دێنین، بەکاری ئەمڕۆ
 دا کارەکـانی و کەس و خـۆی دەسـتی لە حکـومەتی و حیزبـی دەسـتەاڵتی پێشـەوا. بـوو زۆر هەرە سـەهمی و نەخـش دەسـتەاڵتدا، و بـزووتنەوە لە خەڵک سەهمی و نەخش •

. بـوو موشـتەڕەک مەخرەجـی. بـوو هـاوبەش کـۆلکەی گەورەتـرین ئەو. بـوو خـزمەت وی بـۆ معیـار. وە دەبوە جێگایان دا ژێری لە هەموو بوو گەورە چەترێکی. وە کۆنەکردبووە
 هەمـوو کە ەگەور هێنـدە میللـی کاریزمـایەکی ببێـتە کوردسـتاندا، ئەودەمی دواکەوتوی جامعەی لە توانی بەاڵم نەبوون، پشت لە تایفەی و عەشیرەت هیچ بوو، کەم تەمەنی

 کوردستانیش، دیکەی بەشەکانی کوردەکانی تەنانەت و کۆکاتەوە نیزامی و سیاسی فەرماندەییەکی دەوری لە یەکتردا، گەل لە نەحەواوە تەنانەت و ناتەبا و گەورە عەشیرەتە
 . کوردستا کۆماری میللی ئۆتۆریتە ژێر ڕاکێشێتە

 بەوە پێویسـتی و دەدی دا هاوکارەکـانی و خەڵـک و مـیللەت مەزنـی و گەورەیـی لە خـۆی مەزنی و گەورەیی کە رزدابووبە هێندە پلەیەکی لە پێشەوا ئەخالقی یەکپارچەیی •
 و خۆت دەوری لە ئۆتۆریتە بە و گەورە کەسانی و خەڵک بتوانێ کە دێ لەوەڕا مەزنایەتی و گەورەیی دەیزانی ئەو پێ ەوانەوە بە. بنێ وەالیان و نەبینێ دی کەسانی نەبوو

 توانایی کە کەسێکە ئەوە کۆدەکاتەوە، خۆیدا دەوروبەری و خۆی لە حکومەتی و حیزبی و سیاسی دەستەاڵتی کە سێک کە ئاخر. پێ ەوانەوە بە نەک کۆکەیەوە رنامەکانتبە
. گشتی و میللی کردە بزوتنەوەی کرد، سازی یهادن پێشەوا. هاتوون نە لێ و کارە هیچ دەوروبەرەکەشی هەیەو هێزی بێ کاراکتێرێکی مەحدودە، ئەخالقیەکەی و فکری و سیاسی
 دەبۆوە یان جێ نێویدا لە کوردستان ڕۆڵەکانی هەموو کە بوو میللی بەرینی جەبهەیەکی پێشەوادا، سەردەمی لە دێموکرات حیزبی سیاسی، سێکتێکی و فیرقە نەکردبووە حیزبی

 .دەبرد بۆ وژدەیانس کورد، ملیۆن بە وتەنی شاعیر دەزانی هیخۆیان بە شیان هەموو و
 حیزبەوە ڕێگای لە و کرد دروست دێموکراتی حیزبی. میللی حیزبی کردیە پێشەوا کە دێ دەمەڕا لەو هەر جێماوە بە دێموکڕات حیزبی بۆ میرات وەک کە میللیە خسڵەتە ئەو •

 و جەماوەری پێشەوادا سەردەمی لە کوردستان بزووتنەوەی و حیزب دەکا، درووست خۆی ڕێبەری خەباتێک هەر دەلێن. کرد خۆشەویست حیزبیشی دواتر و گەل پێشەوای بە بوو
 مەککەی و پەروەری نیشتمان سەمبوولی بوونەتە پێشەوا، گۆڕی چراو چوار مەیدانی ئێستاش ئەوەتا. مەیدان هێنایە گەورەیان رێبەرە ئەو بۆیەش بوون، بەرین گەورەو و میللی

 هەروا ئامانجەکـانی و ڕێبـاز و زینـدوە هەر کـوردا میللەتـی ویژدانـی و کـورد نەتەوەی دڵـی لە پێشـەوا و کوردستان ڕزگاری ڕێگای یرێبواران زیارەتگای قیبلەو و کوردایەتی
 . کوردستانن خەڵکی بەرینی کۆمەاڵنی ئامانجی

 ئەخالقـی و مەعـنەوی گەورەی مانـایەکی ئەوە. پێشەوایە گۆڕی بە گەورەیان سوێندی خەڵک کوردستاندا سەرتاسەری لە و کوردایەتی جۆشدانی کورەی بۆتە پێشەوا گۆڕی •
 کوردستاندا لە ڕەگ پتر هەروادێ چەقاندی، پێشەوا درەختەی ئەو. گەشەشە لە ڕوو و هەیە مەوزوعیەتی و دادەنرێ پێشەنگ بە هەروا هێشتاش پێشەوا سیاسی بیری. هەیە

 هەر الدا، خۆی ڕێلی لە یا بشکێ، دێموکرات حیزبی نەیهێشتوە هێزەکە ئەو تایبەتی بە هەیە، وردستانەوەک بزووتنەوەی سەری پشتی لە کە میللیە ئینێرژەیە ئەو. دادەکوتێ
 .دەگا پێی پێشەواوە لە کە ئینێرژیەیە ئەو
 لە یا ڕۆژهەالت بەشی لە چ یەکانکوردستان هێزە هەموو. خەباتیان ڕێگای ڕێنیشاندەری مەشخەڵی کردۆتە پێشەوایان پەیامی کوردستاندا هەموو لە کورد ملیۆن بە ئەمڕۆ •

 هەموو. لێوەرگرن مەشروعیەتی دەیانەوێ و پێشەوا سەر دەبەنەوە خۆیان سیاسی شەجەرەی مەزهەبیەکانیش، تەنانەت و چە، چەپی تا ڕاستەوە ڕاستی لە دیکە، بەشەکانی
  بن لە ڕووناکیەش و گەرمی ئەو. وەردەگرن پێشەواوە لە ڕووناکی و تین ردستانیشکو سیاسیەکانی هێزە هەموو وەردەگرن، خۆر لە ڕووناکی و تین خۆر کۆمەڵەی هەسارەکانی
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 ئەو بەڵـگەی باشـترین هێشـتوە، جێی بە کوردستان میللی ویژدانی و کورد سیاسەتی کورد، میللەتی کورد، تاکی سەر لە پێشەوا شوێنەوارەی ئەو. هەمووانیش دەگاتە نایەو

 . قسەیەن
 یا درەنگ کەوتنەخوار پاش هەرکەس. هەڵنەستیەوە قەت ئەوەیە شکەست شکا،چونکە نە پێشەوا بیری بەاڵم کرد، پاشەکشەی بزووتنەوە و ڕووخا کوردستان کۆماری ڕاستە •

 ئیسـتبدادی ڕەشـی شـەوەزەنگی ئەوتـا کە داکوتـاوە، رەگیـان کوردسـتاندا لە جۆرێـک بە پێشـەوا، خەبـاتی و پێشـەوا حیزبی و سیاسی بەرنامەی. وەنەشکا هەستێتەوە، زوو
 داهـاتووی و ئێسـتا ینەسلەکان و ڕێفێڕانسە بوونەتە ئێستا پێشەوا سیاسی بەرنامەی و کوردستان کۆماری و پێشەوا. بخات هەڵدانیان و گەشە لە نەیتوانیوە، ئاخوندیش،
 مێـژووی زێرێنـی سـەردەمی و هەیە تـاریخی بەرجەسـتەگی کـوردا میللەتـی مێـژووی لە کوردسـتان، جمهـوری دەوڵەتـی قۆنـاخی چـونکە دەکەن، پێناسـە پێ خۆیانی کوردستان

 .کوردە هاوچەرخی دەستەاڵتداریەتی
 تەنیا کوردستاندا، نێوخۆیەکانی مەسەلە گەڵ لە پێوەندی لە چ و زلهێزەکان گەڵ لە چ و تەورێز گەڵ لە چ و تاران دەگەڵ پێوەندی لە چ هەڵوێستەکانی هەموو پێشەوا •
 و کوردستان خەڵکی سیاسی پەیامی و کورد میللەتی داخوازەکانی کردنی فۆڕمۆڵە لە وێنەی بێ مەهارەتێکی. دەگرتن دێموکراسیەوە و کوردستان بەرژەوەندیی گۆشەنیگای لە

 . مایەوە پێشەوایش بە هەروا و پێشەوا بە بوو خۆڕانیە لە. میللی تەواعەیاری ڕێبەرێکی کردبوە پێشەوای بوو ئەوەش. بوو هە دێموکڕاتدا حیزبی
 لە. دەکـا کـورد میللەتـی داخوازەکـانی و کورد میللەتی لە سەرسەختانە دیفاعی بەاڵم کوژن، دەی دەزانێ دا دادگاش لە ئەو. نەبوو تەڵەبکاریش و کرد فیداکاری پێشەوا •

 و کردوە خۆی میللەی خزمەتی وماڵ بەسەر کە دەگرێ بەشاهیدی خواش و پێش بەرنە خەبات دەکا کوردستان ڕۆڵەکانی لە داوا هەر سێدارەش سەر لە داو وەسیەتنامەکەشی
 ئەوەیە داوای تەنیـا. تەڵەبکاربێـت مـیللەتەکەی لە ردوەنەکـ بۆیە فیداکاریشی و تەڵەبکارنیە هیچ ئەو بەمجۆرە. بیبەخشن نەتەوەکەی هەیە قسوری ئەگەر لە دەکات داوا

 بـزووتنەوەی کاکی بە کاکی پێدەشتی لە بۆیەیە. بکەوێت نێڵە لە خەبات ئاگری نەیەڵن و بەرنەپێش خەبات و تەییارکەن زانست و عیلم بە خۆیان و وێکدەن پاڵ میللەت
 .واڵتپارێزی و پەرستی ننیشتیما و گیانبازی و فیداکاری هەرەبەرزی لوتکەی بۆتە کوردا

 ئێـرانیش و کـورد زڕەچەپـی تەنـانەت نـاوچەو کۆنەپەرسـتیی و ئێرانـی خـوازی مەزنـی ناسـیۆنالیزمی و ئێران دەوڵەتی تەبلیغاتی دەزگای تەواوی کە دەیەیە چەند ئەوە •
 ، کەنەوە کەم پێشەوا خۆشەویستی و گەورەیی لە زەڕەیەک توانیوە اننەی هەر نەک بەاڵم ڕەشکەن، کارنامەکەی و بەرنامە و خۆی و کەن تەخریب پێشەوا تا کەوتونەتەخۆ

 .خۆشەویستەکەمان واڵتە گیروگرفتەکانی ڕێگاچارەی بەرنامەی بۆتە ئەمڕۆ پێشەوا سیاسی بەرنامەی و دەبێ خۆشەویستر و تر مەزن و هەروادێ پێشەوا بەڵکو
 و کارەدەوسـتن ئەو بـۆ تەشکیالتی و حیزب. بکا هیدایەت دونیا سەر بۆ کوردەوە میللەتی منداڵدانی لە ان،کوردست ڕزگاری و ئازادی کۆرپەی تێدەکۆشا بوو مامانێک ئەو •

 . بوو نیشتیمان و گەل بە خزمەت کەناڵی ئەو بۆ حیزب
 لە کە گێڕا، هێندەگەورەی نەخشی کرد، یاسیس بەکاری دەستی کە کوردا ماوەیەکی لە. پێشەوە هێنابوویە زەمان و کورد مێژووی بوو کەسێک. نەبوو ئەڵترناتیوی پێشەوا •

 درووستکاری ئێستاش. فەساد و گەندەڵی لە دووربوون حکومەتەکەی دەزگای و خۆی. بوو درووستکار ئەو. ناپلیۆنێک،ماندێالیەک گاندیەک، بە بوو دا خۆی میللەتی مێژووی
 و سیاسـی ئیسـتڕاتیژی و بەرز ئەخالقیەتـی لە بوو کێوێک ئەو. دووربوو بە ئالودەگیەک و ادفەس هەموو لە پێشەوا کەچی دادەنرێ، موعجیزە بە بەڵکوو فەزیلەت بە نەک

 سیاسـی ئیعتبـاری ئـاوا پێشـەوا وەک کـوردا نێو لە توانیوە نەی کەس. هەبوو میللەتدا نێو لە گەورەی مەعنەوی و سیاسی ئیعتبارێکی بوو بۆیەش هەر. ویژدانیی سەالمەتی
 .بێنێ وەدەست

 بە ژمارەشیان کە ڕێبەرانەدایە ئەو پێشەوەی هەرە ڕیزی لە ناوچەدا، دیکەی میللەتانی و کورد میللەتی سیاسی ڕێبەرانی نێو لە پێشەوا. ناکا کەس بە ڕووحم وومێژ دەڵێن •
 و شـانازی لە پڕاوپڕبوو کورتە عومرە ئەو بەاڵم هەبوو، کورتی عومری وتەنی هێمن.  دەر هاتوونە ڕووسوور و دەرچون مێژوو سەختی ئیمتیحانی لە کە کەمە، زۆر داخەوە
 . شەڕەف

 لە ڕاستیە ئەو. برد رێوەیان بە حکومەتەکەی و ئەو دژی لە کورد دوژمنانی و ئیمپڕیالیزم و کۆنەپەرستی کە دێ گەورەیەڕا پیالنە لەو پێشەوا گەورەیی دیکەی الیەنێکی •
 ئەو دژی لە نەتەوەیـی نێـو پیالنێکـی بەاڵم نەبـوو، کیفـایەت بی پێشەوا. دەردەکەوێ شێوە باشترین بە یاندالەداردان و قازیەکان حوکمدانی چۆنیەتی لە و دادگادا ڕەوتی
 لیوەشاوەیی تواناو. وەرگرت کەڵکی شێوە باشترین بە کارتەکان هەموو لە دابوون، دەست لە یاری بۆ کارتی کەم ژمارەیەکی ئەو. ئەودابوو کۆنترۆڵی دەرەوەی لە کە وەڕێخرا

 .بوو کۆنەپەرستی و ئیمپڕیالیزم هاوبەشی پیالنی ئاکامی ڕوویدا ئەوەی. کرابۆوە تاقی بواردا زۆر لە پێشتر پێشەوا تەگبیری بە و مودیریەت و ووستکاریدر و
 ڕێبەرانی. دەکرد بەبەرپرسایەتی هەستی مێژوودا و میللەت بەرامبەر لە کورد میللەتی پێشەوای و رێبەر وەک ئەو کە ئەوەیە پێشەوا تایبەتمەندیی گەورەترین من بەبڕوای
 .فێربن نەمر قازی لە دا، مێژوو و میللەت بەرانبەر لە مەسئولیەتە ئیحساسی ئەو ئەوەیە گرنگتر هەموان لە بەاڵم فێربن، پێشەوا لە نرخ بە دەرسی زۆر دەبێ کورد ئێستای

٢٠,١٢,٢١٠٢ 
  ئۆسلۆ/    الجانی ئیبڕاهیم
  خاکەلێوە دەی سیمناری

 و دەکەم سوپاسی کە کردوە ئامادەی بەردەستم قاغەزەکانی کوتە سەر لە خۆم قەڵەمەکانی نوکە و یادداشتەکان یارمەتی بە دۆستیک دواتر و بووە شەفاهی باسێکی اسەب ئەو
 .دەکەم لێبووردن داوای هەبوو کەمووکوڕی ئەگەر
  لێوه ری خاکه ماڵپه
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 دبۆ حەزرەتی محەممەدی كور 
 (پێشەوا قازی)           

  
 رەسووڵ سوڵتانی

 
 لە نێو تۆف و كڕێوەو بەستەڵەكدا
 ئەتۆ تیرێژی خۆری سەر چیا بووی

 وەكوو قاسملوو فەرمووی تۆ گوڵێ بووی
 لە نێو جەرگەی بیاباندا رووابووی

 
 **** 

 
 ی كورد دێتە سەر زاركە ناوی پێشەوا

 لە ناخا دوژمنی دڵڕەش دەغەزرێ
 لەسەر هیمی ورەی تۆی پێشەوایە
 یەكەم كۆماری كوردان دادەمەزرێ

 
 *** 

 
 لەسەر رێبازی تۆین و تا گەیشتن
 بە ئازادی، سروودی خۆر ئەخوێنین

 بەسواری تیشكی زانستیش ئەگەر بێین
 بەراستی تۆزی پێی تۆ ناشكێنین

 
 *** 

 
 ە كۆڵ و كۆڵەوارنوشەی هۆنراو

 لە تاریفت، ئەتۆ چیی هێندە بەرزی؟
 هەتاو بۆ زیارتی كێلی مەزارت

 بە لەشكر تیشكی خۆی ناردوونە عەرزی
 

 اڵت تایمز رۆژهه
 2112ی مارس 31

 
 
 
 
 

 

 وا پێشه                 
 

وای  گیککانی پککاکی پێشککه  ش بککه پێشکککه) 
 (مر نه
 

 کـی زه سـوورکێـو
 

 کـــورد ناوداری ری ـــهڕێبـــ ی ئه وا پێــشه
 کــورد رداری سـه و سەمـبول ی ئه وا پێشه
 

 ئـەبــەد تــا دڵــدا لـە پــیـــرۆزت نـــاوی
 کـورد الوی بۆ و  ژن و مێــر بـــۆ   مــزه ڕه

 
 ژیان سەربەرزیی شقی رمه سـه وا پێشـه
 داڵن و مێشــک نی خـــاوه ی ئــه وا پێشـه
 
 سـێـدارەکـەت رلەسە کوردی ڵـی شـخه مه

 ت کــــه کـــۆماره  دوژمنـــــه چـــاوی چقڵی
 
 دار ربه سـه هیـدی شه ی سیحـاکه مـه تۆی

 شەرمەزار ن تایه هـــــــه تــــا نـاحەزانیـش
 

 لـت گه فیــداکـــاریـی مـــــــزی ڕه  تـــه بوویه
 لـت مه ک وه پـاک ڕوحی بێـت ئارام و شــاد
 
 ڵێــــن به ی پێگه رچــــرایچوا ی اڵیه قه م له
 ڵێـــن ئه ش ئێستــاکه   کـورده پیـــری و الو
 

 زینـــدووه ر هـــه نـــامـــرێ وامــان پێشــــه
 کــردووە ڕوون گـەلـی ڕێـگەی پێـشــڕەوەو

 
 ژیــــن  بـــوویه ژیــــانت خشینــی به  به تۆ
 ـــنری ئـافـــه و ســـاڵو و ڕێــــز د بـــــه ئه تا

 
ـــــــد ـــــــه٠١... سوئێــــ ی 1388ی  لێوه ی خاکــــ
 هەتاوی

 

  
 و ژیان  سێداره                 
   

 بات خه ئاسۆ
 
 تم  په دارو ژێر وکی ئه مردووی  نیوه ی ناسه هه من

 تم  میلله ژینی  که من ژیانم بۆ گرین ده بۆچی
 خاک ژانی کاتن ده پڕ چاوم فری ده وێکنان پێشی
ــک زامــی  ڕوانمــه ده ک یــه  بــه ک یــه  کــاک و خوشــک و بــاب و دای
 نیشتیمان سینگی  ب ته م ناسه دواهه با ڕێن لێگه
 پشتیوان بێ نی شیوه ی ناڵه نگی ده  ببێته تا

 لم گه ئازادیی و ماف داوای  له جیا تاوان  نیمه
 لم په ل په حوکمی داویه خاکم ئازادیی دوژمنی

 تا خه  تهبۆ ن ته وه بۆ گریان نگی ده  واڵته م له
 تا په زنجیرو  له  نگت ده ن که ئه کپ ی بگریه ر هه

 وان له ترساوم نه من خاکم  به سویند ئااڵ، به سوێند
 وان ناخی  بێته شادی بترسێم ر گه ترسێم ده چون
 وێ چمه ده جار پێنج قازی،ڕۆژێ بانگی شوێنی  له من
 وێ ده م کوردانه رگی مه من ڵێم ده  سێداره  به ڕوو

  وه نابڕێته کورد  رموویه فه لم گه زانای وای پێشه
  وه ڕوێته ده نوێ رله سه دار کوو وه دارێ بن  له ر هه
  بێ  خامه لێ ری نجه خه اڵتێ و بۆ من ناگریم 

  بێ  زامه م ئه می ڵحه ،مه خامه نووکی با ڕێن لێگه
  وان ئه خنکێنێ ده وا من ی که زێده کیژی بسکی
  وان شه ڕووحی م ده ئه ن،گڕشیری رزادو فه بۆ  له من

 وی زه  داوێمه  ڕیشه مردن  به من زانن ئه باش
  وی نه ردن گه م که نه ت قه بمرم  داوه ڵێنم به چون
  منه وتانی فه و رگ ر،مه هه دوژمنم هیوای  تاکه
  دوژمنه و ئه دڵی بۆ ر نجه خه نووکی  بمه ده بۆیه

 !وا  پـێـشـــه
 2112ی مارسی  28 
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