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 ەیەکچەند وت
 

 نـاوداری کەسـایەتی سـەر لە کە (رووابـوو سـەحرا لە بوو گوڵێک قازی پێشەوا) ناوی بە کتێبێکە جارەمان ئەو بەرهەمی بەڕێز خوێنەرانی
 جەنـابی لەسـەر خۆیـان بۆچـوونی و دیـد و هەڵسـەنگاندن کـورد نووسـەرانی کوردسـتانە، سەرکۆماری محەممەد قازی پێشەوا کورد نەتەوەی

 .نووسیوە معمەممەد قازی
 

 : دەکەن محەممەد قازی پێشەوا کەسایەتی باسی تەوەرەوە سێ لە بابەتانە و نووسراوە ئەم
 
ــی و نەخــ  -١ ــەوا رۆڵ ــازی پێش ــۆمەڵەی لە ق ــانەوەی ک ــورد ژی ــاف – ژێ)  ک ــی ،(ک  دامەزران

 .کوردستان کۆماری دامەزرانی و کوردستان دێموکراتی حیزبی
 خاکەلێوە ١١ واتە دان سێدارە لە رۆژی و دادگا و زیندان -٢
 پێشەوا جەنابی بوونی دایک لە رۆژی -٣
 
. کـراوە ئامـادە و تەرخـان پێشـەوا نەخشـی و رۆڵـی و محەمـمەد قازی کورد پێشەوای کەسایەتی باسی تەنیا کتێبە ئەو کرا باس هەروەک 

 و( ڕێبەنـدان ی٢)  کوردسـتان کۆماری دامەزرانی لەسەر هەوڵ دەدەم ئەو بابەت و نووسراوانەی کە  دا داهاتوو لە بدا مەودا عومەر ئەگەر
 .کورد خوێنەرانی دیدەی بەر دەیدەمە و دەکەم ئامادیە کتێبیان لێ شەهیدان کۆم کردونەوە بەجیا رۆژی خاکەلێوە ی١١
 

 کــرد ردۆکــا هەیــاس کــاک گەلەکەمــان و حیــزب دێرینــی نووســەری و تێکۆشــەر هــاوڕێی لە داوام کتێــبە ئەم پێشــەکی بــۆ کە باســە شــایانی
 سـەاڵمەت و سـاخ هیـوادارم و دەکەم، سپاسـی دنیا یەک بۆنەوە بەم کێشا، نووسینی زەحمەتی و قبوڵ یەوە ئەرێنی وەاڵمی بە جەنابیشیان

 .نیشتمان و گەل بە خزمەت بۆ بێت رەنگین دەست هەروا و درێژ تەمەن و
 

 قازی پێشەوا کورد گەورە کەسایەتی لەسەر نووسراوەیان و ابەتب کێشاوە، زەحمەتیان کە کەسانە ئەو گشت بۆ پێزانین و سپاس هەروەها
 .بن درێژ تەمەن و بەردەوام هەروا ئەوانی  نووسیوە محەممەد

 
 .خوێنەران رەزامەندی جێ ببێتە کوڕیەکانیەوە و کەم بەهەموو بەرهەمەش ئەو هیوادارم

 
 نەقشی رەحمان بەرێزەوە
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 !کتێبێک بۆ پێشەوا
 

 هەیاس کاردۆ
 
 کـاتی پـێ  زۆر بـوو کەسـێک تەنیـا. بـوو سـەرتۆ  و تاقـانە بـواردا لەزۆر. هەبوو الیەنەی هەمە کەسایەتییەکی محەممەد قازی پێشەوا 

ــۆی ــوو لەدایــک خ ــوردیی بەرزی، هیممەتــی. بب  خوێنــدنەوەی، دواڕۆژ و وردبینــی لەڕادەبەدەری، لەخۆب
 قـازی. تاقـانە کردبوە مرۆڤەیان ئەو شدیکە بەرزی سیفەتی زۆر و خەڵک دەگەڵ ڕووڕاستیی و وشیاری

 و دەگـرین رێـزی هەموومـان ئەگەر. نـاچێتەوە لەبیر هەتایە هەتا بۆ کە کرد کورد بۆ کارێکی محەممەد
 کـورد بە نەکـراوی لەبیـر خزمەتی و نواند پێشەوایەتیی بەڕاستی ئەوەیە هۆی قبووڵمانە پێشەوا وەک

 .کرد کوردستان و
 

 غەیرتـی و کـورد نووسـەری. بـوونەتەوە بـاڵو و نووسـراون قـازی پێشـەوا لەبـارەی شت زۆر ئێستا هەتا
 زاتە ئەو هیممەتـی بە کە داوەتەوە لێـک کۆماریان تەمەنەی کەم دەسکەوتە ئەو و کردوە پێشەوایان باسی جۆراوجۆرەوە جەهەتی لە کورد
 کارنــامەی و قــازی ژیــانی چــونکە بکــرێن ێدەبــ کە مــاون پێشــوا شەخســی و کۆمــار لەســەر قســە زۆر ئێســتاش هەتــا بێگومــان. هــات پێــک

 .نەزەر بەر نەخراونەتە تەواوی بە هێشتا کۆمارەکەی
 

 لەسـەر جۆراوجـۆر ڕای و نەزەر کـردنەوەی کـۆ بـۆ هەوڵـێکە کـراوەتەوە، بـاڵو نەقشـی ڕەحمـان کـاک تێکۆشـەر هیممەتی بە کە کتێبەی ئەم
 سـەرچاوەی وەدوای و بکـا ماندوو زۆر خۆی خوێنەر ناکا پێویست ئەوەیە رەکا ئەو چاکیی. دا کتێب بەرگێک لەتوێی محەممەد قازی پێشەوا

 خـوێنەرێکی کە بکـا دابـین زانیارییـانە لەو بەشـێک دەتـوانێ کتێـبە ئەم. بـدۆزێتەوە پیشـەوا لەبارەی جیاواز باسی چەند هەتا کەوێ زۆر
 . دەکەوێ وەدوای کۆمارەکەی و پیشەوا ئۆگری

 بــاس جۆراوجــۆرەوە ڕوانــگەی لە کــورد نەتەوایەتــی بــزووتنەوەی پێشــی بــردنە لە مــرۆڤە ئەو نەخشــی و پێشــەوا کەســایەتیی کتێــبەدا لەم
 بەاڵم بـن، نەکراوەکـانی لەبیـر هەوڵە و قـازی جەنـابی بـۆ خۆشەویسـتیی و سـۆز دەربڕینـی زیـاتر ڕەنـگە لێکۆڵینەوەکان هەرچەند. کراوە

ــن ــۆ دەالقەیەک ــو چــوونە ب ــزر ژووری نێ ــر و ه ــانی بی ــاک. کەســایەتییە ئەو کردنەوەک ــان نەقشــی ک ــوو و کێشــاوە زەحمەتــی رەحم  ئەو هەم
 .بکا هاسان خوێنەر کاری هەتا داناون یەکی پەنا لە جوان دیزاینێکی بە و کردوونەتەوە کۆ نووسینانەی

 
 نـیە جـۆرەی لەو یکـار یەکەم ئەوە رەحمان کاک. دەنرخێنم بەرز کارەکەی و دەکەم ڕەحمان کاک هەوڵەی ئەو سوپاسی خۆم حاڵی بە بەش

 کـۆ بـۆ و نەبـێ ڕەحمـان کـاک کـاری دوا ئەوە هیـوادارم. بـایەخن جێـێ هەموویـان کە کێشـاون جـۆرەی لەو زەحمەتـی دیکەش شتی زۆر بۆ و
  .بێ بەردەوام تایبەت بابەتێکی یان ڕووداو سەر لە جۆراوجۆر نووسراوەی دانانی یەک پەنا لە و کردنەوە

 
 ٢١١٢ی جوالی ٦ڕێکەوتی 
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 !سوارچاکێکی بە پەلە
 

 هەیاس کاردۆ
 
 دەگەڵ. هێشـتین جـێ بـۆ فرمێسـکی و هێناین بۆ بزەی هات کە. دەپەڕی تێ خۆر تیژیی بە و دەخوشی با وەک. پەڕی تێ زوو و هات تیژ 

 مـاڵ خۆرئـاوا زەردەی وێڕای و هات بەیان گزینگی
 دنیـایەک و هـات ئۆمێـدەوە بە. کـردین لێ ئاوایی

 خۆری تیشکی هات کە. هێشتین جێ بۆ نائومێدیی
 تـار شەوی ڕۆیشت هەرکە. ماڵەکانمان نێو ڕژاندە
 ڕیحـانەی باوەشـێک و هـات ئەو. بـوو میوان لێمان

ــاریی بە بۆنخۆشــی ــۆ دی ــاین ب  بە ڕۆیشــت کە. هێن
 . کەوتین برینگدا و ویشک سارایەکی سەر

  
 پــێ مانــدووەکان جــووتێرە بــۆ کــولێرەی هــات، کە

ــوو ــتاوی. ب ــۆ ماس ــا ب ــابوو، نپاڵەک ــاڵی هێن  شمش
 بەرۆکـــی لە مێخەکـــی و شـــوانەکان دیـــاریی کـــردە

 خەنەی دایکــان بــۆ. دا شــەنگەکان و شــۆخ بێــرییە
 چوەکـان بەسـاڵدا پیـاوە بـۆ گۆچانیشـی و بوو پێ

 بەســـەر گەشـــەکانی چـــاو منـــداڵە کە. هێنـــابوو
ــردەوە ــە ک ــی و هەناس ــێ پێکەنین ــین پ ــۆ. بەخش  ب

ــان  و تزانســ مامۆســتایان بەشــی قەڵەم، قوتابیی
 و بەردەوامــی و ڕاســتیی کاســبکاران بــۆ مەتــانەت،

 خۆمانـدوو و بـوون خەڵکـی کاربەدەسـتانی  بەشی
 ئاســـۆ لە خـــۆر تیشـــکی هەرکە. هێنـــابوو کردنـــی
 هەمـوان بـۆ دیـاریی و گەڕا بەمـاڵ مـاڵ خۆرئـاوا زەردەی هەتا. نەکرد بێبەش الیەنێکی و کەس هیچ و کرد بەگەڕان دەستی وەدەرنا، سەری
 . ڕۆیشت وازوو بۆ و هات چۆن زانی نەی کەس. وەگەڕێ زوو دەبێ و کاتییە ڕاسپاردەیەکی دەتگوت. بوو پەلە بە ێکیسوار. برد
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 بـووژانەوە، کانیاوەکـان بـوون، ئـاو لە پـڕ چۆمەکـان گەیشتنی، بە. کرد بااڵیان گەنم و هێنا بەریان دار. پشکووتن هەمووی گوڵ هات کە

. گـرتەوە هەرێـمەی ئەو سـازگار هەوایەکی هاتنی، دەگەڵ. گرت بەخۆوە جوانیان دیمەنێکی پێدەشتەکان و اتێگەڕ سەوزاییان کوێستانەکان
 جێــی بە کە خۆرئـاوا هەتـا کــرد گەڕان بە دەسـتی کە ڕا بەیـانی لە هەر. کـرد پــێ دەسـتی خـۆش بـارانێکی و کــردێ هەڵـی فێنـک بـایەکی

 کـۆاڵن و کـوچە. کرابـوونەوە خـاوێن حەسـار و حەوش و دانـدروابوون ەنجەرەکـانپ بەر لە گوڵـدان کرابـوونەوە، ماڵەکـان دەرگای هێشتین،
 کـۆ پیاوەکان. دەکەوتن سوارە ئەو وەدووی پۆل بە و کەوتبوون وەجووڵە منداڵەکان. ببوون قەڵەباڵغ بازاڕ و دووکان و کرابوون ئاوپڕژێن
 ئەویـان دیـداری خۆزگەی و ڕادەوەستان دوعا دەستەو مانەوەی بۆ انژنەک.. دەگێڕایەوە یەکتر بۆ سوارەیان ئەو هاتنی خەبەری و دەبوونەوە

 . هەبوو
 
 دڵەکـان دە هیوا تیشکی. زمان یەک و دڵ یەک ببوونە هەموو. نەگیرابوو دڵی کەس. نەبوو خەمی کەس بوو میوانمان سوارە ئەو کە ڕۆژێک

 و دادەڕشـت دواڕۆژ بـۆ جۆراوجۆریان پالنی هەموو بۆیە دەڕوا، وزو ئاوا دەزانی نەی کەس. دەدا شەپۆلی غیرەت و ببۆوە بەرز ورە گەڕابوو،
 و چانـد دڵیـی یەک و یەکیەتـی تۆوی. خست دڵەکان دە هیوای تیشکی هاتنی، بە. بێ ڕازی لێیان سوار ئەو بکەن چ دەکرد ئەوەیان باسی

 .باراندین بەسەردا فێنکی بارانێکی و داین ئاو بۆ هەاڵتوەکانی ویشک دەشتە. چاندین بۆ سەربەستیی نەمامی
 

 لەخۆتـان ئاگاتـان گـوتین پێـی. بـین خەبەر بە زیـاتر و بخەوین کەم کردین فیڕی و هەستاند خەو لە هەموومانی. بووژاندەوە هەموومانی
 تدۆسـ گـوتین پێـی. مەگەرێـن هەڵ هەورازان وە هۆ بێ و مەپەڕنەوە دەراوان لە کردنەوە تاقی بێ مەکەن، سەفەر دا ڕێیان کوێرە بە بێ،

 . هەبێ خۆتان گەلی و خۆتان بە تەنیا متمانەتان و بناسن خۆتان دوژمنی و
 
 دەبـێ گـوتین پێـی. سـپارد یەکتـر بە هەموومـانی و گـرت دەباوەش منداڵەکانی کردین، ماچی. کردینەوە کۆی داهات، نەگبەتی ئێوارەی کە

 و دەبـن پەیـدا ڕێبـاز هەمـان و نێـو هەمـان بە دیـکە سـواری اد دواڕۆژ لە داینـێ ئومێـدی. دەپـارێزرێین ئـێمە ئەو، چـوونی بە چونکە بڕوا
 کـردنەوە تـاقی بـێ بە نەکەین، سەفەر دا ڕێیان کوێرە بە هێناینەوە وەبیری. بژین یەک بۆ و بن یەک گوتین پێی. دەدەن درێژە ڕێگاکەی

 وەک و بناســین خۆمـان دوژمنــی و دۆسـت ەک چرپانــدین دا گـوێ بە ئەوەشــی. نەگەرێـین هەڵ دا هەورازان بە هــۆ بـێ و نەدەیـن دەراوان لە
 .بکەین دەگەڵ کەوتیان و هەڵس خۆیان

 
 ئێسـتاش. کـردینەوە زیندووی و داینێ ئومێدی. بوو پێ خۆشی پەیامێکی زانی ئەوەندەمان هەر. ڕۆیی زوو وا بۆ و هات چۆن نەیزانی کەس

 و بـدا نیشـان خۆمان بەیان گزینگی دەگەڵ خۆشە پێمان. المان بگەرێتەوە دیکە ناوێکی بە یان خۆی بۆ سوارچاکە ئەو چاوەڕێین هەموومان
  .نەیەڵێ بەجێمان دا نگبەتیی ئێوارەیەکی هیچ لە
 

 ٢١١٢ی جوونی ٧: ڕێکەوتی 
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 وا بوووحرا ر سه  د گوڵێک بوو له ممه قازی محه


 نووسینی دوکتور قاسملوو
 

و   لی کــورد دا پلــه مێــژووی گــه  لــه  زنــه مه  ته خســیته و شه ، ئــه یــه ی زتــاتر هه وه لێکۆڵینــه  د پێویســتی بــه ممــه تی قــازی محه خســییه سه
  پێویسـته  کـه  یه رزی هه تی و به قامێکی تایبه مه

ڵی ئاشـنا بــن و  گـه  یشـتوو لـه پێگه  الوانـی تـازه
ــه ــانی ده  ل ــرن، هه رس وه ژی ــد ته رچه ربگ ــه ن نی  م

 .بوو زۆر درێژ نه
 

ــــه ــــازی محه پێش ــــه وا ق ــــاکبیرێکی د روو مم ن
  ی لــه دا وێنـه  و رۆژگــاره لـه  وتوو بـوو کــه ڵکـه هه

ــو نه ــه نێ ــه وه ت ــورد دا زۆر ک ــه ی ک . کــرا دی ده م ب
  ت و زانسـتی تـازه شارسـتانیه  د لـه ممه قازی محه

ــه زع و رووداوه وه  ها لــه روه و هــه   کــانی جیهــان ب
ــوو وای شــاره تــه ــانی تــورکی و فارســی و . زا ب زم
  کـه  وه ڵ ئـه گـه  لـه. بوو سـتێکی بـاالی هـه تی دا ده اڵیـه کانی ئـایینی و کۆمه زانسـته  زانـی، لـه و رووسـیی ده  رانسـه سـی و فهبی و ئینگلی ره عه

 حرا روا بـوو سـه  گوڵێـک بـوو لـه. ژیـا وار دا ده خوێنـده شـی زۆری نه به  وه داخـه  و بـه  ڵکێکی سـاویلکه نێو خه  رز بوو له به رووناکبیرێکی پایه
و  رخسـتی ئـه گـۆڕ و ده  هێنانـه   یشـتبوو لـه کانی زۆر بـاش تـێ گه رد و ئـازار و هیـوا و ئاواتـه لی خۆی نێزیک بوو، ده گه  له  که م دێسانهاڵ به
یسـت بـوو و خۆشه  نده وه ڵکی کوردستان ئه الی خه  بوو که خۆڕایی نه به. وتووتر بوو رکه س سه موو که هه  دا له  رد و ئازار و هیوا و ئاواتانه ده
یشـتنی  موو زانسـت و تـێ گه د هـه ممـه وا قـازی محه پێشـه. ی پـێ دابـوو"وا  پێشه" ڵک خۆی نازناوی  مێژووی خۆی دا خه  جار له  که بۆ یه  که

بـی   نـده ی چه که ویسـته خۆشه  لـه و گه  تووه دواکـه  نـده ی چه که ی زانی واڵته س باشتر ده موو که هه  له. رخان کردبوو ل ته تی گه خۆی بۆ خزمه
 .ژین ک دا ده یه نجه شکه ژاری و ئازار و ئه ری و هه وه بار و کوێره زعێکی ناله چ وه  کانی له و هاونیشتمانه  نه خاوه
 

 کانی ی دێمـوکراتیی سـاڵه وه جوواڵنـه  خشـێکی زۆر گرینـل لـه د نه ممـه قـازی محه  کـه  وه هۆی ئه  ببوون به  ندی یانه تمه و تایبه موو ئه هه
 .دا یاری بکا 1461 – 1464
 

و  ری ئـه زه بوو و نـه تی یـان هـه کانی قـازی ئیعتبـارێکی تایبـه قسه.و راکێشا بوو تیی بۆ الی ئه تێکی تایبه و زێزو حورمه تی ئه خسییه شه
 .زانرا راست و دروست ده  به
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  ر چـاو بـوو کـه بـه ی له مێژوویـی یـه  و راسـتی یـه کـا، ئـهکگرتوو ب ڵکی کوردسـتان یـه کانی نێو خه ریزه  کۆشا که وا قازی زۆر تێ ده پێشه

.  نگیی نێوخـییی بـووه کـده تی و یه کیـه بوونی یه لی کـورد، نـه کانی پێشـووی گـه رینـه موو راپه ساسیی تێک شـکانی هـه کانی ئه هۆیه  کێک له یه
ــه وا زۆری هــه پێشــه ــاکۆکی ل ــوان عه  وڵ دا ن ــد رچه ڵ بگیــرێ، هه کان هــه ته شــیره نێ ــه ن ــه  وه ئ ــه کــارێکی هاســان ن ــه اڵم تاراده بوو ب کی زۆر  ی

 .وت رکه سه
ش  وه ت پـاش تێـک شـکانی جوواڵنـه نانـه موو دانیشـتووان دا پێـک هێنـابوو، ته نێـو هـه  ی لـه کی بێ وێنه تی یه کیه هاباد یه شاری هه  له

 .رانی کۆماری کوردستان درێژ بکا بهست بۆ ڕێ بوو ده نه  س ئاماده رستی ئێرانی  که په شکری کۆنه پاش هاتنی له
 

 .نووسینی دوکتور قاسملوو. پێناو ئازادی  بات له ساڵ خه 61:   رچاوه سه
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 !کوردان پێشەوای
 

 ئاگری باڵەکی
 

 پێشەوا قازی محەممەد دامەزرێنەر و رێبەری گوتاری ناسیونالیسیتی کورد
 

ئەو وەک ڕێبەرێکـی . «کەم ژیاو کەڵ ژیا»نیشاندەرو یەکەم سەرکۆماری کوردستان، ڕێبەرێک کە  ڕێبەرو ڕێپێشەوا قازی محەممەد، 
نیشـاندەر کە ئێستاشـی لەگەڵ بـێ، لەسـەر  دا بوو بە ڕێ یی بۆ کورد لە سەردەمێک ئەفسانه

ــه ــێ، ئەوەی فەیلەســووفە جیهانییەکــان لەبــارەی دەوڵەت و  ئەم ڕێگ یە کــورد هەنگــاو دەن
دا وەک بیـرۆکە هێنابوویـان،  ی خەڵک بە نووسین باسیان کردبوو و لە کتێبەکانیـانڕێبەری

ئەو مۆمێـک . دا جێبەجـێ کـرد پێشەوا بە کـردەوە ئەو بیرۆکـانەی لە مـاوەی ڕێبەریـی خـۆی
 .بوو لە تارکییەک لە مێژووی هەزاران ساڵەی نەتەوەیەکی خۆشی لە خۆی نەدیوو

 
ێکی مێژوویی کە لە رۆژنامەی کوردسـتان ژمـارە هەروەک پێشەوا قازی محەمەد لە نوتق

 :باڵوبۆتەوە، دەلێ ١٣٢٢ی گەالوێژی ٨ی ٦٢
ک رۆژم  تـا یـه. زانـم خر ده فه  ش به ته حمه و زه داوه و ئه و و رۆژ وچانم نه رگرتنی حقووقی کورد شه من بۆ وه ئه  زانن که بۆخۆتان ده»

 .«کورد شایانی ژیانه  لمێنم که سه سێکی ده موو که هه  هو ب ڵناگرم  فیداکاری هه  ست له دنیا مابێ ده  له
 

دەکرێ، راستیەک هەیە دەبێ بـاس بکرێـت ئەویـ  « کۆماری کوردستان»و « حیزبی دێموکراتی کوردستان»، «ژێکاف»کە باس لە 
بـۆ . سـتان و نەتەوەی کـوردئەوەیە کە نەخ  و کاریگەریی تایبەتی پێشەوایە لە بەدەستهێنانی گەورەترین دەسکەوتی مێژوویی بۆ کورد
بکـات و کۆمـاری کوردسـتان چ  ئەوکەسەی کە دەیهەوێ بزانێ کۆماری کوردستان چ بووە دەبێ سەرەتا لە هزر و بیری پێشـەواوە دەسـت پێ

ئـاوا باسـی پێشـەوا « ناسـیۆنالیزم و ناسـیۆنالیزمی کـوردی» دەستکەوتێکی مێژوویی بـووە بـۆ کـورد هەروەک جەعـفەر عەلـی لە کتێبـی 
 :ەکاتد

 
کردنی   و قسـه  ک، ناوهێنـان و کووڕییـه م  کـه  بێتـه حموود ده کاندا بـێ نـاوی شـێه مـه بیسـته  ر بزاڤی ناسیۆنالیستی کـوردی لـه گه ئه›‹

اڵت بـێ نـاوی قـازی  رۆژهه  می تێکۆشانی ناسیۆنالیزمی سیاسی کورد له رهه ک به و کۆماری کوردستان وه و حیزبی دێمۆکرات  ر ژێکاف  سه له
 .« ر نابێت ده موکورتی به که  د له مه محه

ئەگەر بە کورتی چاوێک بە سەرەتای الویەتی پێشەوا دا بخشێنین، دەبینین پێشەوا کەسێک بووە کە هەمیشە هەوڵـی خـۆ فێرکـردن 
 ی زیرەک و و خۆپێ گەیاندنی داوە وهەوڵی داوە لە زانیارییەکانی خۆی بەقازانجی کۆمەاڵنی خەڵک کەڵک وەرگرێ، پێشەوا کەسێک
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ی رۆژنــامەی ١٢خــاوەن بیرێکــی تیــژ بــووە ئەو لە ســەر دەمــی خۆیــدا شــارەزایی چەنــدین زمــانی جیــاواز لە زمــانی کــوردی بــووە، لە ژمــارە 
 ..ئاوا باسی پێشەوا کراوە ١٣٢١دەوری دووەم لە ساڵی « کوردستان»

 
ت مامۆسـتا زاناکـانی  خزمـه  هاباد و لـه ندی مـه ڵبه مه  ر له بی هه ره و عه بیاتی فارسی  ده و ئه ی کۆن  فه لسه و فه و زانستی ئایینی  ئه›‹

  رگـرتن، چاالکانـه وه  پـاش ئیجـازه. ناسـرا مامۆسـتا ده  مـانی خـۆی دا بـه زانسـتی زه  لـه  هێشـتا مێرمنـداڵ بـوو کـه. خوێنـد  نـده ڵبه م مه ئه
ی نـوێی  مین قوتابخانـه کـه یه. سـتۆ گـرت ئه هابادی وه نگی مـه رهـه ری فه ێنـهربگـرێ نو عاش وه ی مه وه تی بوو بێ ئه اڵیه ریکی کاری کۆمه خه
ڵین  وه ی هـه بناغـه.  وه گوتـه رسیشـی ده و ده یشـت  گه ری راده سـه  خـۆی بـه  و دروست کـرا کـه و تێکۆشانی ئه ڵسووڕان  ی هه سایه  له  م شاره ئه
 ‹‹.کار  وته و دا که دێریی ئه ێر چاوهژ  و داڕێژراو له ستی ئه ده هابادی  به ی مه خۆشخانه نه

 
زمـانی جیـاواز لە زمـانی کـوردی قسـان  ٧پێشەوا قازی لەسەردەمی خۆیدا زمانزانێکی گەورە بـووە کەسـێک بـووە کە توانیـویەتی بە 

بی،  ره زمانی عـه  زۆر باش له،  و سێ زمانه له  و بێجگه یی بێ  رانسه و فه فێری زمانی ئینگلیسی، رووسی ›‹م دا  کی که یه ماوه  بکات ئەو له
 .‹‹ زایی پێدا بکات شاره  فارسی و تورکی

 
پێشەوا کەسێک بوو کە خوێندنی ئایینی تەواو کردبوو و قازی شەرعی مەهاباد بوو لەگەڵ ئەوەیـدا هەمیشـە هەوڵیـداوە کە بەدوای 

ەیدا کتێبی جۆراوجۆری لە هەموو بیر و هزرێک تێـدا شتی نوێدا بگەرێت و فکر و بیرە جیاوازەکانی  بخوێنێتەوە هەربۆیە لە کتێبخانەک
م  هــا جــۆر عینــوان کتێــب لــه جۆره»: بــوو، شــاعیری کــورد جەاللــی مەلەکشــا لەســەردانێکی دا ئــاوا باســی کتێبخــانەکەی پێشــەوا دەکــات

ر  ک دا، هـه یه گۆشـه  له … بووه  ند کراوه چه  وه و فیکره ندیشه  باری ئه  د له ممه وا قازی محه پێشه  یاند که گه ی ده وه و ئه دابوون   کتێبخانه
ــی پیــرۆز  ــه قیق، لۆقــا، جه عــه)چــوار ئینجیل ــران  ده( تی دیــد، وم ــی  …و فه  لســه و کتێبــی شــێعر و فه و زۆر رۆمــان  بین و  کتێبــی مێژووی

 .‹‹…زانستی
 
دارییەکی ئەوتۆیــان لە جیهــانی ســاڵ پــێ  ئێســتا لەنــاوچەیەکی داوکەوتــووی جیهــان و دا و لەنــاوچەیەک کە خەڵــکەکەی ئاگــا ٦١

 :ڵێ کاو ده ی ده که وه ته نه  وا روو له شارستانی و پێشكەوتوو نەبوو، پێشه
 
ڵ  گـه ری ده رامبـه بتـوانن به  ڵبگرن کـه کێکی وا هـه شـکو چـه بن به ر نـه ڕکه نیا شـه تـه  وێ کـه م ده ئێـوه  من لـه ئه: ویست برایانی خۆشه›‹

  بـه  وێ کـه م ده ئێـوه  من لـه ئه … ره ی هونه نۆبه  واو بووه ڕ ته ی شه له رحه مه(  و زانسته  عیلم)ش  که و چه ، ئهن تانی تر بکه شکری میلله له
ی خوێنــدن  میــوه  لــه  نــین کــه  غاکــان ئامــاده م ئا کــه اڵم داخه بــه. قڵ دوژمنــان نــابڕێ کی بــێ عــه چــه. ن کانی دوژمنــان بکــه ره ربــه زانســت به

نێـرم  ر بڵـێم بـۆ خوێنـدنیان ده گـه اڵم ئه ، بـه باکیان نییـه  بهه نێرم بۆ جه کانتان بهێنن بیان کانتان، برایه ر بڵێم کوره گه ئه. ر ببن وه هره به
 .‹‹ …بن مات ده  وه نه کانتان بکه دێیه  ک له یه سه دره ر پێیان بڵێم مه گه ، ئه وه دێننه  جه و عوزری ناموه ن  که رووی خۆیان گرژ ده

  ی وشـه قینه مانـای راسـته  وا بـه ، پێشـه  یـه وه وێ ئه کـه رده بـۆ مـرۆد ده  م شـتێ کـه که یه  واوه ی پێشه و دێڕانه ی ئه وه ی خوێندنهرێگا  له
هـزر و فیکـری   گرینگـی لـه ره  شـێکی هـه واری، به ڵی کـورده بونیـادی کۆمـه  و گۆڕانکـاری لـه و ریفـورم  کی نوێخواز بووه  یه رکرده ر و سه رێبه

 کی   نرانییه متر سوخه ڕوانی، که وا ده کانی پێشه وتاره  و له مێنی  راده  مه رده و سه ی کوردستانی ئه کانی رۆژنامه ڕه الپه  کاتێ له.  ێکهێنابووپ
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دی  کانی دا بـه ی وته میانه  وپێ  چوون له ره و به شه  و گه  و فێربوونی زانست فت  قی، پێشڕه ره ته: لی گه بڕ وشه بێ نێو  بینی که وا ده پێشه

ئـامراز و   رگـرتن لـه ڵک وه مانـای کـه  نیا بـه وادا تـه بیـری پێشـه  و پـێ  چـوون لـه ره و بـه وتن  و پێشـکه مکی نوێخوازی  اڵم چه به. کرێ نه
و ئـامرازی نـوێ   سه ره که  دا له وڵی ده ههی  وه ڵ ئه گه تیی دا له اڵتداره سه ی ده ماوه  وا له پێشه  وانه پێچه بوو، به کنیکی نوێ نه و ته سه ره که

م  رجه تی سـه ڕه کی بنـه یه شـێوه کۆشـا به تێده  وه موو توانایـه هـه  دا بـه و کاتـه ر لـه رگـرێ، هـه ڵک وه واری که ڵی کورده ی کۆمه وه کردنه بۆ نوێ
 . وه ڕوودا بکاته ری، بۆ مرۆڤی کورد بهوا ڵی کورده وپێ  چوونی کۆمه ره و به شه  وتی گه ره  ندیدار به کانی پیوه روازه ده

 
 :ڵێ و ده ر زمان سه  خوازیی کوردی دێنێته وه ته و سروشتی نه کانی دا روح  وه کۆبوونه  کێک له یه  وا له پێشه

 
ڵی بێـدادی، کـورد ژێر چنگا  وه ناچینه  و جارێکی دیکه   وه ته ش چاو و گوێمان کراوه تی ئازادی ئێمه و قودره ی هێز  سایه  ئێستاش له›‹

  رێ، ببێتـه ی سـوود بـه کـه و کانگـای واڵته پیـت   زمانی خۆی بخوێنێ، لـه  وێ به یه ، ده ویستووه ڵکی نه خه  قی خۆی زیاتر هیچی له حه  له
 ٣١.‹‹تێک بکا ستدرێژی بۆ خاکی هیچ میلله وێ ده کورد نایه. و کانگا  نی کارخانه خاوه
 
توانێک بـوو بـۆ   هـه. ق کـرد تی شـه و کۆیلـه زانی  نگی نـه زه وه شـه  بـوو کـه   کاریزمایییـه  نـه مه گه ده  رۆڤـهو م د ئه ممه وا قازی محه پێشه»

  یامـه و په و بـه ل  وای گـه پێشـه  و بوو بـه ئه. ستی و بنده تی  ت بوو بۆ سحرای قاقریی کۆیله حمه ی کورد، بارانێکی ره زاران ساڵه برینی هه
. زرانـد تانی دا، دامه ره می بێده رده سه خۆیی کوردی له ربه و سه  رزی ربه ر هێنا، کۆشکی سه به خه لی کوردی وه وی گهپێی بوو هێزی نوستو  که
خۆیی  ربه و سـه  رزی ربه ر هێنـا، کۆشـکی سـه بـه خه لی کـوردی وه پێی بوو هێزی نوسـتووی گـه  که  یامه و په و به ل  وای گه پێشه  و بوو به ئه. 

 .« زراند تانی دا، دامه ره می بێده رده سه کوردی له
 

کاتێک هیندوستانیەکان کاریزمایەکیان هەیە بەناوی گانـدی و ئەفریقایەکـان مانـدێالیان هەیە، ئەوا کـوردی  بـێ بەش نەبـووە لە 
نی پێشـەوا نەک پێشـەوا قـازی مـحەمەد نمـوونەی هەرەبەرزی کاریزمـا و رێـبەری کـوردە، لە راسـتیدا بیـر و کردارەکـا. هەبوونی کاریزما

هیچی کەمتر نیە لە بیر و کردەوەکانی گاندی و ماندێال و ئەوانی تر، لە راستیدا پێشەوا گوتاری کردە کردار کە ئەمە بەکەم سـەرکردە 
 .دەکرێ لەراستیدا

 
 :دروستی لەگەورەیی پێشەوا دەنوسێ ک مامۆستا هێمنی موکریانی به روه هه
 

 ر بوو روه زانا بوو، کوردپه
 ر بوو ا بوو، رابهو پێشه 
 ر بوو شه بوو به ر کورد نه هه 
  .ر بوو به ڵکی له می خه خه 
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کە رۆژی لەدایـک بـوونی پێشـەوایە، سـااڵنە وەک  ١١١١ی ئەپریلـی ٣١هەتاوی بەرامبەر بە  ١٢٦١ی بانەمەڕێ ١١هەق وایە کە رۆژی 
لەدایــک بــوونی کەســێکە کە مێــژووی هــاوچەرخی کــوردی گــۆڕی و ی بــانەمەڕ رۆژی ١١ئەو رۆژە واتە . یــادێکی نیشــتمانی یــادی بکــرێتەوە

 .جیهانی ناسیۆنالیزمی کوردی لەوێرا دەستی پێکرد
--- 

 .١٣٢٢الوێژی  ی گه٨ ،٦٢  ی کوردستان ژماره رۆژنامه. وا نوتقی پێشه -١
 ٢١١٢سلێمانی . لی ر عه عفه جه. ناسیۆنالیزم و ناسیۆنالیزمی کوردی -٢
 ١٣٢١ی  لێوه خاکه 51  ژماره( ئێران)ندیی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان  ی ناوه کومێته ئۆرگانی« کوردستان» -٣
ی مارسـی ١٦.تاوی ی هـه١٣٢٢ی  مه شـه ی ره٢٧  ممه کشـه یه. ٢٢  ی بیـری حیزبـی دێمـۆکراتی کوردسـتان ژمـاره باڵوکراوه« کوردستان -٢»
 .وا تی محمد قازی پێشه زره حه›‹وتاری   بروانه. ١١٢٧
 www.peshewa.comسایتی   رگیراو له وا، وه ی پێشه که پیرۆزه  تی کتێبخانه کشا، وتاری زیاره له ل مهال جه -٢
کــاتی   می کوردســتان لــه زه وای موعــه تی پێشــه زره نــوتقی حــه. ١٣٢٢الوێژی  ی گــه٨ممۆ  شــه سێ ٦٢  ژمــاره« کوردســتان»ی  رۆژنامــه -٧

 .رۆیشتن بۆ ورمێ
 ب ئەیوبزادەدورگەی بەختەوەریی، ئەیو – ٦
 
  وه دا باڵو بۆته”کوردستان“ی  ی رۆژنامه ٧٢٢  لە ژماره 
 

 ٢١١٢ی مەی ٧  :ڕێکەوتی  /ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە 
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دایک   ی له ساڵه ١١١ی  بۆنه  به)رگ دوایی نایە  مه  به  دایک بوونێک که  له
 (وا بوونی پێشه

 
 ن شێخانی سه حه

 
 ک وه و ئـه. ڵێنا هـه دنیا  به چاوی د ممه محه کوردان،قازی نەمری پێشەوای دا، تاوی هه ی١٢٦١ ڕی مه بانه ی١١  له ر، وبه مه له ساڵ ١١٢

 وەک بــوونی، هید شــه  بــه دا ســاڵی ٢٦ نی مــه ته  لــه و بــوو دایــک  لــه ئاســایی مرۆڤێکــی ر هــه
 .کرد یانژ  له ماڵئاوایی کوردی دەسەاڵتی یەکەم کۆماری سەرۆک

 
 دایـک  لـه و ئـه  کـه  یـه وه ئه  وه کاتـه ده جیـا ئاسایی مرۆڤی  له د ممه محه قازی  که ی وه ئه

 ژانـی  بـه  کـه مێـژوودا، منداڵدانی  له دێک ممه محه قازی گرتنی شکڵ تای ره سه  بێته ده ، بوونه
ــه ، ســێداره ــه ک وه و،  وه بێتــه ده دایــک  ل ــاید  وه چێتــه ده: ڵــێ ده فالتون ئ ــه رمانی هــه نی   نموون

  لـه  کـه ی رزانـه به  نموونـه و ئـه. ئاسـایی لی مرۆڤگـه دانـی ک حـه مه  لـه بـۆ  پێوانـه و شـق رمه سه  بنـه ده  کـه ی رزانـه به  نموونـه و ئه. کان رزه به
 .ن که ده  قینه راسته و سیل ئه مرۆڤی تیی رایه نوێنه خۆیاندا، تیی سایه که

 
 قــازی سرووشــتیی بــوونی دایــک  لــه ین، بکــه  کــه رووداوه یری ســه ، وه دوژمنــه همــی وه ی چاویلکــه  لــه و، تی رواڵــه کی یه شــێوه  بــه ر گــه ئه

  دووره بـه فی لسـه فه و هـزری قـواڵیی  له  که روانینێک. دێ کۆتایی دا ساڵی ٢٦ نی مه ته  له و ئه رگی مه  به ر، وبه مه له ساڵ ١١٢  له د ممه محه
 . یه شیانه رووکه ر سکهر وه ئاستێکی تا و،

 
 لە د ممـه محه قـازی کانی شـاراوه توانـا هـزری، کردنـی  رورده خۆپه  به و، رۆحی و ینی زه تێکی ریازه  به و، زۆر وڵدانێکی هه ی سایه  له
 کـورد مێـژووی  له رخانێک رچه هو مێژوویی، لێکی هه  له رگرتن وه ڵک که  به ، که ی وایه پێشه و ئه  بێته ده و پشکوێ ده دا ژیانی رەوتی دراژایی

 .دا ده مێژوو  له خۆی مۆرکی و کا ده دروست دا
 

 ی ئاراسته ژێر  له  که ی وتانه سکه ده و ئه و، کردوونی دا ژیانی ی ماوه  له د ممه محه قازی  که ی کارانه ئەو ر سه  بچینه وێ نامانه دا لێره
. ین بکـه دا”شـا“ بێـدادگای  لـه د ممـه محه قازی ئاسای سوقرات ردێکی راوه به وێ مانه ده ووڵک به هاتوون، ست ده  به ودا، ئه ستراتیژیکی هزری

  کـه ی رووداوه و ئه.  وشه ی قینه راسته مانای  به وا، پێشه بوونی دروست و گرتن بیچم ی پرۆسه بوونی کامڵ ی لوتکه  بێته ده  که ی رووداوه و ئه
  . وه سیله ئه و رمان هه دنیای نێو  چێته ده ، وه یه فانی و ر سێبه و ت رواڵه دنیای  له  یه شێوه م به و،  دیکه بوونێکی دایک  له ژانی  بێته ده
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 کی یه شــێوه  بــه نرابــوو، بنیــات  ڵگــه کۆمه ناوشــیاری ســتی هه و کــۆن ڕی بیروبــاوه مای بنــه ر ســه  لــه  کــه ئــارایی دۆخــی د ممــه محه قــازی

 ڕووی رووبـه و کـرد ده دیفـاعی  شـنه چه و بـه ش بۆیـه ر هـه و، نـا داده هـیچ  به رگی مه و ئه. گرت ده لێ ی خنه ره و پرسیار ژێر  برده ده قاڵنی عه
 .بوو نه خۆی ژیانی و رگ مه و، ئه پرسی و ترسا ده نه رگ مه  له و ئه. بوو راستی و ت قیقه حه و ئه بۆ گرینل.  بۆوه ده شا، بێدادگایی

 
 دا کـورد مرۆڤـی ی”وتوو کـه“ تیی سـایه که  بـه خشـین به  ئیـراده و  وه سـتانه هه پێنـاو  له خۆی تێکۆشانی و وڵ هه موو هه د ممه محه قازی

  لـه. بـوو کـورد رێنسانسـی و خۆناسـین وای پێشـه د، ممـه محه قـازی. شێوێندرابوو لێ خۆی، بوونی تی قیقه حه  که ی مرۆڤه و ئه. کرد رخان ته
 بـۆ دا، وی  ئـه فیزیکـی مانی نـه  لـه تـا الق، ر سـه  وه خسـتییه و کـرد گـۆش ئـازادیخوازی وتووی پێشکه بیری  به کوردی مرۆڤی و، ئه راستیدا

 نـاتوانن نیا تـه  نـه دانی، سـێداره  لـه  بـه  کـه یانزانی نـه مکار سـته اڵتدارانی سـه ده. ڵگرێ هـه نگاو هه چووی، ست ده  له تی رامه که ی وه ڕانه گه
 .داهاتوو کانی وه نه ری بزوێنه و شق رمه سه  کرده وایان پێشه یان، کاره و به ڵکوو به بگرن،  وته ره م به پێ 

 
 فیـدای تی قیقـه حه رگیز هـه و دا وڵی هـه دا پێنـاوه م لـه دا، یـ ”شـا“ بێـدادگای  لـه و کـرد باتی خـه ت قیقـه حه لماندنی سـه بـۆ قازی

. ناسـرا ”ت قیقـه حه مامۆسـتای“  بـه ش هۆیـه م بـه ر هه و، کردی دا کۆن یونانی  له  سوقراتی  که کارێک. کرد نه کانی خسییه شه  ته حه سڵه مه
 لماندنی سـه ، وه بینانـه کورت روانینێکی  به دا، م رده سه دوو ر هه  له زاڵ اڵتی سه ده مخابن،.  کوردانیشه وای پێشه بااڵی  به پڕ  که نازناوێک

  لـه رۆحیان ، سێداره  به ش دیکه وی ئه و هر ژه قاپی  به کیان یه و بینی خۆی کانی ندییه وه رژه به ر سه بۆ ک ترسییه مه ک وه ی، ته قیقه حه و ئه
 یان ئاواتــه و بــه اڵم بــه ، وه بکوژێننــه م ســته هێــزی  بــه ســوقرات، و قــازی ینــی زه و رۆح چــرای ویســتیان وان ئــه.  وه کردنــه جیــا یان ســته جه
 ی وه ئـه بۆ کرد نگرێژی ره قازی پێشەوا  که ی یه رێچکه و ئه پێکردو، ستی ده سوقرات  که ی هزرییه و ینی زه  مشتومڕه و ئه. ن ناگه و یشتن گه نه
 .نایە کۆتایی ن، بکه دروست دا مرۆد  له تی رپرسایه به ستی هه

 
 گیـردرێ، ده سـوقرات کاتێـک  کـه  هیـ وه ئه ، یـه هه بـوونی تی واوه تـه  بـه دا د ممـه محه قـازی و سـوقرات نێوان  له  که  دیکه وێکچوونێکی

 زۆر شـوێنێکی و م رده سـه  لـه  یه شـێوه و بـه رێـک. کرد نـه قبـووڵی و ئـه اڵم بـه ن، ده ده هـان زینـدان  لـه اڵتن هـه بـۆ ناوبراو سوقرات دۆستانی
 قبـووڵی ئاسـا سـوقرات ویـ  ئـه اڵم بـه دا، هـان مهابـاد هێشـتنی جێ بـه بـۆ ویان ئـه قـازی، دۆسـتانی شـا، سوپای یشتنی گه پێ  دواتردا،

 سـکااڵی دا دادگـا ر رامبـه به  لـه و عین مـودده  کـه قـازین و سـوقرات دا لێره. ن بکه  محاکمه بێدادگاکانیان  که ی وه ئه بۆ  وه مانه وان ئه. کرد نه
 یان کـه رکه ئه و رپرسیارێتی به خۆیان رگی مه  به وان ئه. ن که ده هێرش یان، سزاکه داشکانی بۆ  وه پاڕانه جیاتی  له وان ئه. روو نه خه ده خۆیان

  کـه ک، یـه وه بوونه دایـک  لـه  بێتـه ده تییان، رواڵـه و یی سـته جه رگی مـه  جـۆره م بـه و، رمانیان هـه مزی ره  یه وه ئه  .یاند گه جێ  به واوی ته  به
 .نایە دوایی رگ مه  به و  دییه به ئه
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 ڕۆژی لە دایکبوونی پێشەوا، بۆنەیەکی نەتەوەیی و خەباتگێڕانە
 

 قادر وریا
 
 
 دا، تەمەنــی پێنجەمــی دەیەی لە و دواتــر کە دنیــا ســەر هــاتە کەســێک کوردســتان، ڕۆژهەاڵتــی لە( ١١١١مــای ی١)١٢٦١ بــانەمەڕی ١١

 مێـژووە ئەم ئاراستەی دا، کەم ماوەیەکی لە کە کرد ڕیژرەنگ دا نەتەوەکەی مێژووی لە ڕێچکەیەکی
 .گۆڕی نەتەوەکەی چارەنووسی و

 
 کوردسـتان، دیمـوکراتی حیزبی و ژێکاف کۆمەڵەی نێو بۆ هاتنیشی لە بەر کە محەممەد، قازی

 ژیــانەوەی کــۆمەڵەی نێــو هــاتە کە کــاتەوە لەو بــوو، مەهابــاد شــوێندانەری و دیــار کەســایەتییەکی
 نەتەوەکەی سیاسـیی ژیـانی لە گەورە ڕۆڵێکـی کە هات پێک بۆ دەرفەتەی و زەمینە ەوئ کوردستان،

 کوردسـتانی دیمـوکراتی حیزبی ژێکاف کۆمەڵەی بناغەی سەر لە کە بوو محەممەد قازی. بگێڕێ دا،
 بەرنـامە دەوری لە کوردسـتان ڕۆژهەاڵتـی خەڵکی الیەکەوە لە سیاسییە هێزە بەو کردی و، نا بنیات

 و ســۆڤیەت و ئازەربایجــان گەڵ لە دانوســتان و وتــووێژ بــۆ کــورد نەتەوەی نــوینەری بە بیکــا دیــکە، الیەکــی لە و کۆبکــاتەوە کــانیئامانجە و
 .بگرن ناوچەیە لەم کوردی دەوڵەتێکی پێکهاتنی پشتی تا دیکە الیەنەکانی

 
 قــازی ڕۆڵــی و دەور بەرزبــوونەوەی مەتیــدەرییار کە نەبــوو بنەمــاڵەکەی و خــۆی کــۆمەالیەتیی و ئــایینی پــێگەی و ناســراوی هەر ئەوە
 و بیروبـاوەڕ و کەسـایەتییە ئەو گشـتیی و سیاسـی ڕۆشـنبیریی و زانـایی. بـوون دا کوردسـتان دیموکراتی حیزبی و ژێکاف کۆمەڵەی لە محەممەد

 بۆ بوون بیانیی  و ئازەربایجانی دۆستانی و خەلک جۆراوجۆرەکانی توێژە هاندەری ئەو، دیموکراتانەی و شارستانی و ئینسانی  هەڵسوکەوتی
 .بکەن بەدی متمانە جێگای و بەرپرس کەسایەتییەکی و رێبەر دا، خۆیان ڕووبەرووی لە و خۆیان پێشەوەی لە ئەوەی

 
 و زەمـان سەرسـووڕهێنەر شـێوەیەکی بە ڕوونـاکییەکەی کە درەوشـاییەوە، وەهـا دا، سـەرکۆمارییەکەی کـورتی مـاوەی لە محەممەد، قازی

 و ڕێـبەری ژیر لە دا،  لەسەرکاربوونی یازدەمانل ماوەی لە کرد، سەرۆکایەتیی محەممەد قازی پێشەوا کوردییەی دەسەاڵتە ئەو. بڕی مەکانی
 کە خســـــتەڕوو، دەســـــەالتدارەتیی لە گەش و بەرز ئەوەنـــــدە نمـــــووونەیەکی کەســـــایەتییەدا ئەو سیاســـــەتی و بیرکـــــردنەوە کـــــاریگەریی

 سیاسـیی ئیلهـامی سـەرچاوەی و ڕووگە بە بـوون و نەسـڕاوەنەوە ئێستاش هەتا کوردستان خەباتکارانی و وازانئازادیخ سەر لە کاریگەرییەکانی
 .نەتەوەکەی
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 یەکگرتــوویی و تەبــایی هەوێنــی دا، ڕێــبەری و دەســەاڵت چڵەپــۆپەی لە و سیاســی ژیــانی ســەردەمی لە ئەگەر محەمــمەد، قــازی پێشــەوا

 و سـەردانەنواندن پەیـامی هەڵگـری دا، شەهیدبوونیشی لە بوو،  کوردی دەوڵەتی جاڕدانی و تەوەیینە بندەستیی رەتکردنەوەی ڕەمزی و خەڵک
 بـۆ سـەربەرزانەی چـوونی بە و شـایەتی ڕێژیمـی بێدادگای لە میژووییەکەی و بوێرانە بەرگرییە بە ئەو. بوو ڕزگاری ئامانجی لە پشتنەکردن

 مـاوەیەکی لە و کوردسـتان کۆمـاری ڕێگـای لە دەوڵەمەنـدەی دیمـوکراتییە و سیاسـی رۆکەنـاوە و دەسـکەوت هەمووە بەو دوژمنان، سیدارەی سەر
 .کردەوە بەرز نەتەوەکەشی مێژووی لە هەستیار بڕگەیەکی بەلکوو خۆی، سەری هەر نەک هێنا، بەرهەمی دا دەسەالتدارەتی کورتی

 
 لە زۆر کە ســەرکردەیەک و ڕێــبەر لە گــرتنە ڕێــز یەکال لە محەمــمەد، قــازی پێشــەوا دایکبــوونی لە ڕۆژی بــانەمەڕ، ی١١لە ڕێزگــرتن

 دامەزرانـی: نمـوونە بـۆ بـوون، دایـک لە و هـاتوون بەرهەم ئەو دەسـتی سـەر لە نەتەوەکەمـان هـاوچەرخی مێـژووی دەسکەوتەکانی و شانازی
 هـاتنە نەتەوەیـی، مـودیڕنی تیدەسـەاڵ یەکەم کوردسـتان جمهـووریی دامەزرانـی کوردی، حیزبی تەمەنترین بە کوردستان دیموکراتی حیزبی
 دایکبـوونی لە بیرەوەریـی لە ڕیزگرتن تریشەوە الیەکی لە. دیکە دەسکەوتی چەندین و پێشمەرگە هیزی پێکهاتنی کوردستان، ئااڵی دنیای

 لە داگرتنەوەیەپێـ کـرد، بەخـت دا پیناویـان لە خۆی گیانی سەرکۆمارە ئەو ئامانجانەی بەو وەفادارییە نیشاندانی محەممەد، قازی پێشەوا
 بە و سەربەســتی بە ڕێبــازی و بندەســتی لە رزگــاربوون ڕێگــای نەتەوەکەی، دەمــی بەر خســتیە شــەهید پێشــەوای کە ڕێبازێــک و ڕێگــا ســەر

 .ژیان سەربەرزیی
 

 ئەمساڵ، بانەمەڕی ی١١ دەبێتە کە محەممەددا قازی پێشەوا دایکبوونی لە ساڵڕۆژی سەدوپازدەهەمین بەالی سادەیی بە وا هەر نابێ
 لەدایکبــوونەکەی ڕۆژی ڕێنیشــاندەردا، و ڕێــبەر پێشــەوای ئامانجەکــانی و ئــاوات دوژمنــانی ژێردەســەاڵتی لە و واڵت نێوخــۆی لە. بــین تێــپەڕ

 هەر لە و کوردســتان دیــکەی بەشــەکانی لە. بکــرێتەوە یــادی تــایبەتەوە، شــکۆیەکی بە خەبــاتگێڕانە و نەتەوەیــی بــۆنەیەکی وەک پێویســتە
 ئەو ئامۆژگارییەکـانی و هەڵوێسـت و پەیـام و ئەندیشـە و هـزر یـادکردنەوەی ڕێزەوە بە و، بۆنەیە لەم ڕێزگرتن دەژین، وردستانیانک جێگایەک

 میژووییە، کەسایەتییە
 

 شـایەد و شـاد مێژوودا، بەرزایی لە محەممەد قازی پێشەوا شەهیدمان سەرکۆماری گیانی با. دابنرێ نەتەوەیی ئەرکێکی بە پێویستە
 .دەدەن درێژە خۆیانە، ڕزگاریی ڕێگای کە ئەو، ڕێگای پێزانینەوە و قەدرزانی بە نەتەوەکەی کە بێ

 
 
  وه بۆته باڵو دا”کوردستان“ ی رۆژنامه ی ٧٢٢  ژماره  له
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 شەهید کوردستان کۆماری سەرۆک پاکی و خاکەرایی و گەورەیی لە ساڵو
 محەممەد قازی پێشەوا

 
 حەمەرەسووڵ کەریمی

 
لە ماوەی سااڵنی ڕابردوو دا بە سەدان نووسراوە و بابەتی هەمەرەنـل و جۆراوجـۆر و کتێـب و نـامیلکە و شـێعر، هـۆنراوە و سـروودی 

الیەن  لە شۆرشگێری لە سەر وەسف و الیەنەکانی ژیانی پێشەوای هەردەم زیندووی گەلەکەمـان،
دوژمـن و نەیـارانی . رۆڵەکانی گەلی کورد و تەنانەت خەڵکی غەیـرە کوردیشـەوە بـاڵو کـراونەوە

کوردی  بە نووسراوە و بە گووتە و بە تایبەت پـان ئیرانیسـتەکان هەوڵـی لێبـراوانەی پێشـەوا 
قازی محەممەد و هاورێیانیـان بە دەسـت تێـوەردان و جیـاوازیخوازی نـاوبردووە، بە کەیفـی دڵـی 
خۆیان بۆ بنکۆڵ کردنی پێی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان قسەی بێ بنەما و دوور لە راسـتییان 
بــاڵو کــردۆتەوە و تەنــانەت بــۆ ترســاندن و تۆقانــدنی خەڵــک وێــنەی هەاڵوەســراوی پێشــەوا و 
هاورێیانیان بە نێو خەڵک دا باڵو کردۆتەوە و دەستکاری وەسیتنامە و گووتەکانی پێشەوا قـازی 

 .یشان کردووەمحەممەد
 

ڕێبازی پێشەوا قازی، شـتێک نیـیە کە دوژمـن بتـوانێ لە دڵ و دەروون و ئـارەزووی خەڵـک دا بیسـرێتەوە، ڕێبـازی پێشـەوا، ڕێبـازی 
کوردایەتی و دامەزرانی حکوومەتی کوردی و ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی کورد بووە و ئێستاش بە ملوێنان خەڵک بە ڕێـگە و ڕێبـازە دا هەنگـاو 

 .ەوە و بە هەزاران کەسی  گیانی خۆیان بۆ کردۆتە قوربانیهەڵدێنن
 

سـاڵ لە سـێدارەدانی پێشـەوا و هاورێیـانی ئێسـتا بە  ٧٦مەبەست لە نووسینی ئەم چەند دێرە تەنیـا بـۆ ئەوەیە کە دوای زیـاتر لە 
حیزبـی پێشـەوا، یـادی لە سـێدارەدانی  شێوەی جۆراوجۆر لە الیەن ڕۆڵەکانی کوردەوە یادی دامەزرانی کۆمـاری کوردسـتان، یـادی دامەزرانـی

لە بۆنە و ڕێوڕەسمی جۆراوجۆردا وێنەی پێشەوا قازی هەڵداوەسرێن و دەبـنە ڕازێـنەرەوەی . پێشەوا قازی محەممەد و هاورێیانی دەکرێتەوە
فوتوشۆ  وێنەی ڕێبەرانی هەندیک کەس بە بەرنامەی . مەراسیمەکان، زۆرجار وێنەی دەستکاری کراوی پێشەوا دەبیندرێن و باڵو دەکرێنەوە

کۆچکردوو و شەهیدانی گەلی کوردیـان دەسـتکاری کـردووە و تەنـانەت سـەر و دەم و چاویـان لە سـەر قالـب و لەشـی کەسـانی دیـکە دانـاوە 
ری ئەگەر لە راستی بگەرێـین هەموویـان دڵسـۆزیان پێـوە دیـارە، بەاڵم نـاکرێ سـە. لەبەر ئەوە دەستکاری جل و بەرگی ئەو ڕێبەرانە بکەن

 پێشەوا قازی لە ڕێگای بەرنامەی فوتوشۆپەوە هەڵبگری و لە سەر جل و بەرگی نوێ و مودێلی ئێستا دابنێی، لەبەر ئەوە پۆشینی جل و 
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بەرگی پێشەوا لە سەردەمی ژیانی دا نموونەی ڕەوشتی بەرزی ئەو نەمرە بووە و جل و بەرگەکـانی نیشـانەی کـردار و ئەخـالق و کەسـایەتی 

 .ونناوبراو بو
 

پێشەوا کەسێکی دەست ڕۆیشتوو و دارا بووە، پێویست بەوە ناکا بە گۆرینی جل و بەرگ سـیمای جـوانی پێشـەوا وا نیشـان بـدەین کە 
سـەردەمی ئەو کـات . دەبێ وەک سەرۆک کۆمارەکانی ئەمرۆی جیهان ماشین و فرۆکەی ئەمرۆیان هەبـێ جـل و بەرگـی ئەمرۆیـی لەبەر بکەیـن

دەخواست و شێوەی پۆشینی جل و بەرگەکـانی زۆر جـوان و سـەرەدمی و دڵگیـرن، ڕەنـل بـێ هەر ئێسـتا کەسـانێک  هەر ئەو جل و بەرگانەی
هەبن بۆ ڕێزگرتن لە جەنابی پێشەوا شێوەی جل و بەرگەکانیان بە شـێوەی جـل و بەرگـی سـەردەمی پێشـەوا بگـۆرن و بەم شـێوەیە ڕێـز لە 

بـا ئـێمە بە دەسـتی خۆمـان مێـژووی نەتەوەکەمـان کـاڵ و کەم ڕەنـل . پێشـەوا بگـرن پێشەوا و لە کولتوری پۆشینی جل و بەرگی سـەردەمی
 .نەکەینەوە

 
شـک هەر وەکـوو  پێشەوای کوردان وێنەی جۆراوجۆری هەن، خۆزگە ئەو سەردەمی  وەکوو ئەمرۆ کەرەسەی وێنەی گرتن زۆر بایەن، بێ

بوونەوەیەک دەر دەکەوێ ئەوە هەموو کەس بە موبایل و کـامێرا وێـنەی کۆ یەکی کورد لە کۆڕو  چۆن ئێستا ئەگەر ڕێبەرێکی کورد کەسایەتی
لەگەڵ دەگرن و تەنانەت بە شێوەی زیندووش فیلمی لێ هەڵدەگرن، بێ گومان سەردەمی پێشەوا ئەو کەرەسانە هەبایەن، ئێستا پێشـەواش 

داخەوە تــاکوو ئێســتا قســەکانی پێشــەوا هەر بە بە دەیــان و بگــرە بە ســەدان گــرتە فــیلم و وێــنەی ڕەنگــاورەنگی لــێ بــاڵو دەبــوونەوە، بە
نووسراوە باڵو کراونەوە و بوونە وێردی سەرزمانی خەڵک، جیا لەو کەسانەی بەشداری کۆبوونەوە و متینگـی ڕاگەیانـدنی حكـوومەتی کۆمـار 

ی نەبوونی کەرەسـەی پێویسـت بوون، کەس گوێی لە نوتقی پێشەوا لە کاتی ڕاگەیاندنی حکوومەتی کۆماری کوردستان دا نەبووە، هۆکارەکە
و یا کەم کاری بەشی تەبلیغـات و زەبتـی کۆمـار و حیزبـی پێشـەوا بـووە، نوتـق و وتـارە بە نێوبـانگەکەی لە ڕۆژنـامەی کوردسـتان دا بـاڵو 

دەنگـی بۆتەوە، بەاڵم ناکرێ ئێستا کەسـێک بێـت و بە دەنگـی خـۆی وتـارەکە زەبـت بکـا و دوایە بڵـێن ئەوە دەقـی قسـەکانی پێشـەوایە بە 
 .خۆی، بۆیە با ئێمە هەوڵی ئەوە نەدەین مێژوو بە الڕێ دا بەرین

 
هەروەک لە سەرەوە ئاماژەم پێداوە ئەگەر وێنەی پێشەوا و کۆمار کەمن هۆکارەکەی نەبـوونی میـدیاکار و ڕۆژنـامەوان و فـیلم هەڵگـر 

یەکی حاشـا  ڕاسـتی. جی ئەو کات دەتوانین بڵێین زۆریشندیارە تا ئێرەش وێنەی پێشەوا و هاورێیانی کەم نین و بە پێی هەل و مەر. بووە
ــی  هەڵنەگــرە جــوواڵنەوەی کــورد بە گشــتی لە بــواری پاراســتنی بەڵــگە و دیکۆمێنتەکــانی الواز بــووە، ئەوەی ئێســتاش لەبەر دەســت دان ئ

هاوکـات دوژمنـی  بـۆ . کـۆکراونەوە ئارشیوی کۆمار و یا حیزبی پێشەوا نیین، بەڵکوو لە ئارشیوی بێگانە و لە ئاڵبۆمی کەسـە دڵسـۆزەکان
. لە نێوبردنی بەڵگە و دێکۆمێنتەکان دەستی لە هیچ شتێک نەپاراستووە و ئەوەی دەستی کەوتووە یا لە نێوبردووە و یـا دەسـتکاری کـردووە

اونەوە و یا بە دەستی لەبەر ئەوە رژێمی پەهلەوەی زەبروزەنگی هەبووە، بەداخەوە بەشی زۆری وێنە و بەڵگەکان لە الیەن خەڵکەوە شاردر
یەوە بەرەو پیـــری و بە  ڕەوتــی مێــژوو هەروەک وەک مرۆڤەکــان لە الوەتــی. هەنــدێک کەســی بــێ ورە و لە ترســی گیانیــان لە نێوچـــوون

ــا بە  ــردۆتەوە و ی ــل ک ــا کەم ڕەن ــانی ی ــنە شــاردراوەکانی پێشــەوا و هاورێی ــاتری  وێ ــرە زی ــات، هەر بەو شــێوەیەش و بگ ســااڵچوویی دەب
سـەردەمی کۆمـاری کوردسـتان وێنەکـان ڕەش و سـپی بـوون، . چرچ و لووچی کردوون و بۆتە هۆی ئەوە کە وێنەکان کەم ڕەنل بـنسەریەکدا 

 یەکان بۆمان لە مێژوو دەدوێن و مێژوومان وەک خۆی پێشان دەدەن، با ئێمە چیدی ئەسڵی وێنەکان بە ناوی زیندوو  وێنە ڕەش و سپی
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دەکـرێ وێـنەیەک هەڵبگـری لە سـەر پـاش بنەمـایەکی دابنێـی و پشـتەوەی وێـنەکە بگـۆری بەاڵم نـاکرێ  کردنەوە بە فەرامۆشی نەسپێرین،

 .وێنەکە و تەنانەت ڕەنگی دەم و چاو و جل و بەرگەکانی بگۆرین
 

رچـاو با نوێ کردنەوەی سیمای پێشەوا و هاورێیانی  بۆ نیگارکێشە بە تواناکانی کورد و جیهانی بە جـێ بێڵـێن، بەشـێکی دیـار و بە
لە ڕۆڵەکانی کورد دەست ڕەنگـین و هونەرمەنـدن و توانـای نیگارکێشـان و پەیـکەر درووسـت کردنیـان زۆر بە هێـزە و وێنەکـان وەک خۆیـان 

 .دەکێشنەوە و یا پەیکەریان لێ درووست دەکەن
 

یـا پەیکەریـان لە بەرد و نیگارکێشە بە تواناکان دەتوانن سـیماکان وەک خۆیـان بە جـل و بەرگ و پشـتی کەسـەکانەوە بکێشـنەوە و 
ــکەن ــاتوانن وەک خــۆی . مەڕمەڕ و کەرەســە ڕەق و نەرمەکــان لــێ درووســت ب ــدە پەیکەرتاشــەکانی  ن ــوو نیگــارکێ  و هونەرمەن ــارە هەم دی

دەقــاودەق ئەو کــارە بــکەن، بەاڵم هەن لە نێــو ئەوانــدا کە شــاکار دەخــوڵقێنن و دەســت ڕەنگینــی و خولیــای خۆیــان لە کێشــانەوەی وێــنەی 
ەرێــک ، دیمەنێــک، کەســێک و یــا کەرەســەیەک دەر دەخەن و دواتــر وێــنەکە و یــا پەیــکەرەکە ســاڵهای ســاڵ وەک یەکێــک لە باشــترین ڕێب

نیگارەکانی جیهان دەستاودەست دەکا و بە ملوێنـان وێـنەی لـێ چـا  و بـاڵو دەکـرێتەوە، هیـوادارم کە نەققـاش و نیگارکێشـانی کـورد هەوڵ 
 .ێنە لووتکە و بەرزی ئەو کەسەی دەیکشینەوە یا درووست دەکەنبدەن وێنەی دەستی خۆیان بگەی

 
لێـرەدا چەنـد وێـنە لە نیگارکێشـی بە توانـای کـورد مامۆسـتا ناسـر قـازی زادە نیشـان دەدەن کە کێشـانەوەی وێـنەکە جـوانترە لەوەی 

 .امۆستا ناسر قازی زادەسەری پێشەوا لە سەر جل و بەرگی کەسێکی دیکە دابنێی فەرموون ئەوەش وێنە و دەست ڕەنگینی م
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 فێربین  وه ده ممه قازی محه  له

 
  ن زاده سه بدوڵاڵ حه مامۆستا عه

 
ت  گشـتی خـه  کان و بـه ته دروشم و سیاسـهسلیی  د رینوێنی ئه ممه کانی خوالێخۆشبوو قازی محه وتنخوازانه ێشکهپ  بۆچوونه  که  وه ر ئه به له

جێ  ، بـه ڵکی کوردستان بـووه ی خه باتی ئازادیخوازانه و ریبازی کۆماری کوردستان و دواتر خه
ژیـــانی   بـــێ لـــه ده  بکـــرێ کـــه  رســـانه و ده دا زیـــاتر باســـی ئـــه  کورتـــه  م نووســـراوه لـــه  یـــه
 : بێری بین بۆ وێنه لی کورد ی مێژووی گه پیاوه  وره و گه ی ئه باتگێرانه خه

 
جێـی راسـتی   زووی له دارێکی واقیع بین بوو هیچ کات ئاوات و ئاره تمه وا سیاسه پێشه* 
و  ئـه. چوو ده دا نـه  ڵـه هه  ڵک بـه باتگێریی خـه ی توانـا و ئیمکانـاتی خـه باره  نا و له ده دا نه

وشـمی ســتراتیژیکیی در  ڵی بـژارد بـوون کــه ی بــۆ کۆمـاری کوردسـتان هــه تانه دروشـم و سیاسـه
 .ن و واقیع بینی یه ی ئه گرێ نیشانه ده  رچاوه سه  وانه  حیزبی دێموکراتی کوردستان له

 
نیشـان   وه کـرده  ڵ دا بـه کۆمـه  پێویستیی جێگیر بوونی دێموکراسـی لـه  بروای خۆی به  ی بوو که قینه د دێموکراتی ڕاسته ممه قازی محه* 
  بـرد، بـه ی ده رێوه قـازی بـه  التی کۆمـاری کوردسـتان دا کـه سه ی ژێر ده ناوچه  کوردستانی ئێران و له  کان له هدێموکراتی ی  ئازادی یه. دابوو

ورانـی  ده  ر لـه هـه که  وه بیـر بێنێتـه وه  و خاڵـه ر ئـه ئرگه.  بووه ی هه متر نموونه دا که  ناوچهوالتانی   تا ئێستاش له  جۆرێک جێگیر ببوون که
نـا  نووسی و شـێعریان داده ڵ وی وتاریان ده گه  تی له دژایه  به(  م بوون یان زۆر که یه ژماره که) کانی د دا، موخالیفه ممه ی محهرکۆماری قاز سه

  دمان بـه ممـه و کـات ئیمـانی قـازی محه بی پێشـیان پـێ بگـرێ، ئـه س هـه ی کـه وه بـێ ئـه  وه کـرده ڵکی دا باڵویـان ده نێـو خـه  ئازادی لـه  و به
 .  وێ که رده یی جێگیر بوونی دێموکراسی باشتر بۆ دهپێویست
 

ن  کی دیکـه یـه می کۆمـاری کوردسـتان دا نموونه رده سه  له  کانی دیکه سینفی یه  تی یه کیه کانی ژنان و الوان و یه تی یه کیه پێک هاتنی یه
تێکۆشـانی   ڵک لـه کـانی خـه جۆراجۆره  ریی چـین و تـوێژهشـدا رج بـۆ به ڵومـه و کـات دا و پێـک هێنـانی هه ی دێموکراسـی لـه وه باڵو بوونـه  له

تـان  ره م جـار ده کـه بـۆ یه  د دا بوو کـه ممه تی قازی محه می حکوومه رده سه  له  بیرمان بچێ که  تی نابێ له تایبه  به. تی دا اڵیه سیاسی و کۆمه
بگـوترێ   ن پێویسـته بات دا نیشـان بـده یـدانی خـه مه  خۆیـان لـه شـدار بـن و بـوونی تێکۆشانی سیاسی دا به  سمی له ره ژنانی کورد درا به  به
ڵی  کانی کۆمـه ڵ رێ و شـوێنه گـه  تی لـه ت شـکێنی و دژایـه جۆرێـک سـووننه  و کات بـه دائه  بوارانه  م جۆره ڵسوورانی ژنان ئه ی هه وه ر ئه به له

  باتگێر بـن بـه و خـه  ئـازاده ون و بـۆ ژنـانی ڵکی بکه پێ  خه وه  دا که هی خۆیانی هان د ماڵه انی بنهد ژن ممه ژمێردرا، قازی محه ان دهکوردست
  .  نموونه
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کـانی  د و کردروه ممـه کانی قـازی محه رزه به  ندی یه تمه تایبه  له  کێکی دیکه توند و تیژی یه  وانی و خۆپاراستن له لێبوردوویی، دڵفره* 

سیاسـی ئیعـدام کـرا و   یره ر هـۆی غـه به وی  له سێک ئه نیا که نی کۆماری کوردستان دا ته مه همانل ت  ی یازده ماوه  له. کۆماری کوردستان بوو
اڵنی  الی کۆمـه  ویستیی کۆمار له ر گیانی لیبردوویی قازی و خۆشه به ر له هه  شه وانه  له. متر بوو موو کاتێک که هه  کان له ی زیندانی یه ژماره
 .می خۆی یشتبوو النی که دا گه مه رده و سه ن لهی تاوا راده  بووبی که  وه ڵکه خه

 
یـدانی چـوارچرا دا  مه  قازی لـه 1464ی  ژانویه ی22 د بوو، رۆژی ممه ی قازی محه کی دیکه رت و پیمان شانازیه ر شه سه سوور بوون له* 

  ت لـه نانـه دا ته  م ریگایـه و لـه  وه ادار بمێنێتـهفـ لی کـورد وه ئامـانجی گـه  ی ژیـانی بـه ناسـه تـا دوا هه  ڵکی کوردسـتان دا کـه خه  ڵێنی به به
نـدی  کـۆت و به  لـه که  و کاتـه ئـه  کانی ژیانی خـۆی دا واتـه مترین ساته سته ئه  ی له پیروزه  یمانه و په قازی ئه. کا خشینی گیانی دریغی نه به

  دیفـاع لـه  سـاتێکی  لـه  و بـۆ تاقـه ، ئـه وه بیـر مایـه  کـرا لـه هد  مـه بێـدادگای نیزامـی دا موحاکه  له  ڕؤیی دا بوو و کاتێک که ره زیندانی سه
زنجیـری   لی کورد لـه 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

  د بـوو کـه ممـه قـازی محه  وه ڕاسـتی دائـه بێـدادگای نیزامـی دا، له  شـاهی لـهن رانی رێژیمـی شاهه فسـه دی ئه شایه به. لی گرتبوون روویی هه سه
  . وانه پێچه  ک به کرد، نه ده  مه تیی موحاکه می نیزامی پاشایه رجه سه

 
داوای لێبـووردن نـد دێـر  نووسـینی چه  نیا به د ته ممه قازی محمه  که  دڵی مێژووی کوردستان دا تۆمار کراوه  له  که  تێکه قیقه حه  وه ئه* 

ر مـردن دا چـۆکی  رامبـه به  و لـه اڵم ئـه بـه.  وه سـت بێنێتـه ده سزای ئیعدام رزگار بکا و تازادیی خـۆی وه  ی توانی خۆی له زا شا ده ره  مه حه  له
کرێگیراوانی  به"  نا ر داری فه سه  نهچوو"  به  باش زانی که و وای به ئه. کرد بووڵ نه ڕۆیی دای قه ره ر سه رامبه به  وی کردن له ر نه دا و سه دانه

 .ی خۆی دا ببینێ"رێژپێ  له"  وه موو خۆڕانان و پۆزیانه هه  ڵکی کوردستان به کانی خه تی و دوژمنانی ماف و ئازادی یه رێژیمی پاشایه
 

ر  بــه رۆژێ له  بـوو کـه  بێگانانـه و سـتن بـه ی پشـت به وه ت کردنـه د فێــری ببـین، ره ممـه قـازی محه  لـه  جـێ یـه  بـه  کـه  رسـێکی دیکـه ده* 
ی  کـه ته حکوومه  و و لـه ریان لـه نجـه خه  وه پشـته  لـه. ی خواست  قازانجیان جۆرێکی دیکه  ر که اڵم هه دۆستی، به  ندی خۆیان بوون به وه رژه به
کرێگیراوانی  ی بـهودا  تی رابکـا و خـۆ لـه وڤییهسـ تیی کیـه ربایجـان بـۆ یه تی میللیـی ئازه رانی حکوومـه بـه رێوه ک به ی تـوانی وه وا ده پێشه. دا

ی  بکـا  کـه له کانی گه ئامانجه  دیفاع له. مێنێ ی خۆی دا وه که له نێو گه  باش زانی له  کرد و وای به ی نه وه اڵم ئه به. رباز بکا رستی ده په کۆنه
تی  رانی حکوومـه بـه رێوه ک به وی وه ر شـووره به  نا بباته ر په گه ئه  که  تگوت ئیلهامی پێ کراوه ر ده خشی، هه گیانی ببه وان دا  ڕێگای ئه  و له
 جێ پـاش بـه  ی نـاوێکی باشـی لـه وه بـێ ئـه. کـوژرێ دا ده  شـنه م چه ی له ماشین لێخورین و یان رووداوی دیکه" ساتێکی کاره"   ربایجان له ئازه

 .بمێنێ
 
کـاری   بووه مـاڵی دنیـا بـوو، زۆرجـاری وا هـه  دان بـه خ نـه کیشـیان بایـه د، یه ممـه حهی قـازی م کانی دیکه رزه به  ندی یه تمه تایبه  له*  
ت و سـامانی  روه سـه  ئاکامی دزی کردن لـه  له  دناوی، چۆنکه به  ته دا کیشاویه  ر ماڵی دنیایه رامبه به  ر الواز بوون له به  رانی سیاسی له ڕێبه

  لـه  و کـه بوو، ئـه ر نـه سـه ی له خنـه چـووکترین ره  وه و بـاره لـه  بوو کـه  رانه و ڕێبه اڵم قازی له به.  ک ناوه ریه سه گشتی دا، ماڵ و سامانیان وه
 ماڵ و دارایی خۆی بۆ  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
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 .گرت رده لکی وه ی کورد که وه جوواڵنه وپێ  بردنی ره به  ت به خزمه

 
ی  ی تـازه رکات ژمـاره هـه  کـه  ی گێـراوه ئۆرگانی حیزبـی دێمـوکراتی کوردسـتان ده" کوردستان " ی  رانی رۆژنامه ڵسوورێنه هه  کیک له یه* 
ی  رامبـه د به سه  ن واته تمه  بوو، ده  تی رۆژنامهو کا کی ئه یه ژماره  تی تاقه قیمه  جیاتی قرانێک که  وا، له ت پێشه خزمه  برده یان ده رۆژنامه

 .دانی ی ده ک ژماره تی یه قیمه
 

  شقی خۆیان و لـه رمه سه  نه 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
 .رسان فێربن و زۆر ده باتی ئه ژیان و خه

 
  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:   رچاوه سه
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 دەقی قسەکانی بەڕێز خالید عەزیزی
 ساڵەی دایکبوونی پێشەوا دا 111لە رێوڕەسمی یادی  

 
 :دا محەممەد قازی پێشەوا بوونی  دایک لە یادی لە عەزیزی خالید                                    

 
 ئازیز وبرایانی خوشک

 
 بەڕێز مێوانانی

 
 یەکان سیاسی  رێکخراوە و  حیزب نوێنەرایەتیی

 
 رێـبەری دستان،کور جمهوری رئیس محەممەد، قازی پێشەوا بوونی  لەدایک ساڵەی111یادی  رێوڕەسمی بۆ دەکەم بەخێرهاتنتان پڕبەدڵ

 و  کـــوردی دامەزراوی یەکەمـــین دامەزرێـــنەری دیمـــوکرات، حیزبـــی
ــانەی لەو یەکێــک ــان  کە کەس ــۆگەل»  بەدڵ و بەگی ــاو ب ــۆگەل ژی  ب

 .«مرد
 
 لەهەر بـــــزانن بەاڵم دەکـــــوژن، محەممەدێــــک قـــــازی ئێــــوە»

 لە داوا» ،«دەبێـتەوە شـین محەممەدێـک قـازی من، تنۆکەخوێنێکی
 دا کوردسـتان رزگـاریی پێنـاو لە خـۆی یخەبـات  دەکەم کـورد گەلی
 «کوردستان بژی کورد و بژی نەخا، پەک

 
ــمەد قــازی داواکەی ــدامی و هــات جێ بە محەم ــمەدو قــازی ئیع ــۆکە ئەو محەم ــوو خــوێنە تن ــایەک، بە ب ــوو بنەم ــوو هەوێنێــک، بە ب  بە ب
 قـازی پەیـامەکەی دقـیقەن کوردسـتانی  کۆمـاری انیرووخـ دوای یەکەوە تێبینـی و دیقـقەت هەمـوو بە کورد نەتەوەی ئەوەی بۆ سەرەتایەک،

 .نەدا پشوو و  نەبێ ماندوو تێکۆشان و خەبات لە کە ئەوەبوو ئەوی . نێ بگەیه جێ بە محەممەد
 
ــای لە ــڕۆدا دنی ــین کەم ئەم ــان  ســەرۆک کە واڵتــانەی ئەو ن ــان  ســەرۆک هەیە، کۆماری ــان ناســراوی کەســایەتیی هەیە و وەزیری  خۆیانی
 گەورەکـانی لەشـارە و  پایتەختەکان لە لەدایکبوونیان[ یادی] بۆنەی بە دەکرێتەوەو یادیان ناسراوانە یە کەسایەتی  ئەو ی کاتێک هەیە،و

 . پەڕاندوە تێ تەمەنیان ئەمرۆ تا چۆنی  و بوون  لەدایک چۆن کە بکرێ ئەوە باسی زۆرتر رەنگە دەگیرێ،  لێ رێزیان  خۆیان واڵتەکەی
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 ریاسەتی کۆشکی لە دێن و دێڵین  جێ  بە خۆیان خانووەکەی ئێستا دا لەسەردەمی وەزیرانە  سەرۆک کۆمارو  رۆکسە ئەو واڵتانە لەو

  کەسایەتی  و هۆوییەت  دامەزراند، حکوومەتێکی محەممەد قازی پێشەوا بەاڵم حازری، نەغدو سەر دێنە. دەکەن حکوومەت دا جمهووری 
 .دامەزرانـد کوردسـتان رۆژهەاڵتـی بەشـێکی  چـووکەی ناوەنـدێکی لە کـوردایەتی و  ناسیونالیزم و نوێ دایکبوونێکی لە دامەزراند، یەکی

  بۆیە
 

 لە هێنـانەوەی وەبیر دایکبـوونی، لە وەبیرهێنـانەوەی واتـا رێورەسـمە ئەو دامەزرانـدنی و، کوردسـتان  کۆمـاری  سەرۆک محەممەدو قازی یادی
 کـورد دا داخـوازی و  ویسـت پێنـاو لە کۆمـارەو ئەو لەپێناو دامەزراندو کۆمارێکی خۆی شانیتێکۆ تواناو و هیمەت بە کە کەسێکە دایکبوونی

 .دا لەدەست گیانی
 

 کە شـوێنەی لەو بـووە، دایـک لە لێـی کە شـوێنەی لەو کورتە ئاوڕدانەوەیەکی محەممەد قازی کەسایەتیی بۆناساندنی پێناسە باشترین
ــێ خــۆی ــدوە  پ ــوو کە شــوێنەی لە و گەیان ــ بە ب ــاری ەرۆکس ــتان کۆم ــوو و کوردس ــیس بە ب ــووری رئ ــۆ کە نەتەوەیەک جمه ــار ب  ئەو یەکەمج

 کە گەیشـت بەوە قەزایـی و  حقووقی زانستێکی بە و فەرهەنگی  رابردوویەکی بە بوو یەک  کەسایەتی محەممەد قازی. خوڵقا بۆ مەجالەیەی
 کــۆمەڵەی مەیــدانەدا لەو هەر بــۆیە ســازمانی، بــازنەیەکی تەبخــا خــۆی شــعووری و هــیمەت  توانــاو دەبــێ  بــێ رزگــار نەتەوەکەی بــۆئەوەی

 محەمـمەد قـازی. بـوو محەمـمەد قـازی  نەتەوایەتیـی بیروهۆشـی پەروەردەکرنی سەردەمی( ژک) کۆمەڵەی نێو بۆ چوون بژارد،  هەڵ ی(ژک)
 لەگەڵ بـوو، قـازی ئەوەکە لەبـاری و  فەرهەنگـی لەبـاری زانسـت، لەبـاری بنەمـاڵەیی، لەبـاری مەهابـاد لەشـاری کە دا  کـات لەهەمـان  کە

  تێ تێکۆشەردا  جەمعێکی لە کە هێنا وای قەناعەتی بەاڵم هەبوو، زۆری ئیحترامێکی هەبوو، سەروکاری کوردەواری جۆراجۆری کۆڕوکۆمەڵی
 خسـت، رێک خـۆی دا(ژک) کـۆمەڵەی لە بیروهۆشـە ئەو بـۆ ئەومەبەسـتەو بـۆ. بخـا جـێ خـۆی نەتەوایەتیـی ئەندیشەی و  ئوسوول کە بکۆشێ
  بەوە محەممەد قازی

 
 کوردسـتانی دیمـۆکراتی حیزبـی لەداهـاتوو دا، حکوومەتێـک هەوێنـی بە بکـا دا عەمەلـی  لەمەیـدانی ئەوفیکرە کە بۆئەوەی ڕانەوەستا،

 بیــری چــۆن کە بــوو، محەمــمەددا قــازی پرۆژەکــانی بەرنــامە و چوارچێــوی لە کوردســتان دیمــوکراتی حیزبــی دقــیقەن دامەزرانــی دامەزرانــدو
 هەمـــوو بە زۆر خەڵکـــی کـــۆمەاڵنی کۆمەڵگـــاو نێـــو بیبـــاتە و  فەرهەنـــل بە بیکـــا دامەزراوە، بە بکـــا خـــۆی و کـــوردایەتیی نەتەوایەتـــی 

 جێبەجـێ چـۆنی کە بـۆوە سـا  خـۆی میللیـی پـرۆژەی لەسـەر محەمـمەد قـازی بـۆیە. بکا ئەوپرۆسەیە بەشداری بوو، تێیدا کە ێک(تنوعات)
 .بکات

ــتە ــوواڵنەوەداو رزۆ لە راس ــاتی زۆر لە ج ــاریخوازی  خەب ــک دا رزگ ــان کاتی ــێ ئاوڕی ــنەوە،  ل ــی دەدەی ــان لە زۆر جەمعێک ــووەو دەوری  هەب
 زۆری خەلکێکـی مەهەباددا شارستانییەتی و  فەرهەنگی ناوەندی لە پێشتری  و«ژک» کۆمەڵەی پێشتر و کوردستان  کۆماری لە تەبیعەتەن

 زیـارەت محەممەدیان قازی لەنزیکەوە بینیوەو کوردستانیان کۆماری کە ئەوبێگانانەی هەموو دۆستان، ووهەم ئیعترافی بە بەاڵم بووە، تێدا
 .بووە حکوومەتە ئەو گەشاوەی زۆر ئەستێرەیەکی محەممەد قازی چوونە، دا  دوای بە لەسەرکردوەو تەحقیقاتیان موتالیعەو کردوەو
 

  ئەو بەسەر ساڵ 46 دەوری بووەو تێپەڕ ئەودا لەدایکبوونی بەسەر ساڵ111 کە دەکەینەوە  دا لەسەردەمێک محەممەد قازی یادی
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 نەبـوو، خۆیـان دەوڵەتـی هێشـتا میللەتـان لە زۆرێـک وەخـتە ئەو گـۆڕێ، دێنێـتە بیروهۆشـە ئەو محەمـمەد قـازی کە تێپەڕدەبێ سەردەمەدا

 و هـۆوییەت  بنەماکـانی لە بەشـێک و ماف  و  حقووق بە ماژەئا دا لەسەردەمێک  محەممەد قازی. هەیە لەدنیادا دەوڵەت دووسەد نزیک ئێستا
 باسـی شـوێنێک لە محەممەد قازی! ندرابوو ڕانەگەیه باڵونەببۆوە و جیهاندا لە بەشەر حقووقی ئیعالمیەی هێشتا کە دەکا ئینسانی ماهیەتی
 داری  حکـوومەت باسـی دەکـا، خۆێندن باسی دەکا، نالوا مافی باسی دەکا، ژنان حقووقی باسی شوێنێک لە دەکا، مافیان و یەکان  کەمایەتی

 لە خەڵـکە ئەو هەرەزۆری بەشـی کە بـکەن ئیـدارە خۆیـان بۆخۆیـان، کە فێردەکـا خەڵـک نێوخەڵک، دەچیتە دەکا، دیمۆکراسی باسی دەکا،
 لەوەدایە محەمـمەد قـازی ریهـونە. ببـۆوە بەرتەسـک مەحـدووددا جەمعێکـی لە شارستانیەتەکە دەژیا، دا فێئوداڵی  و  عەشیرەتی سیستمیکی

 بـۆ بوو، زەعیف یەکجار کۆمەاڵیەتیی دواکەوتوویی هۆی بە دەرفەتە و  مەجال ئەو دەوروبەرەکەی لە کە کەسایەتی بە بوو دا  لەسەردەمێک
ــازی ــمەد ق ــک محەم ــل گەلێ ــوو گرن ــی کە ب ــی یەکییەتی ــارێزێ، نەتەوایەت ــازی بپ ــمەد ق ــدنی رۆژی لە محەم ــاری ڕاگەیان ــتان کۆم  دا  کوردس

 عەشـــایرو هەمـــوو بە بەپیـــاو، و  ژن بە وتوێژەکـــانی، چـــین هەمـــوو کە ســـەردەکەوێت زەمانێـــک کۆمـــارە ئەم» کە ئەوەیە  تەکیەکەالمـــی
 ئەوە هەر دا وەسیەتەکەشــی  لە محەمــمەد قــازی ،«هەبــێ یــان(وحــدت) کــوردەواری نێوکۆمەڵگــای تەنەوعەکــانی هەمــوو بە تایفەکــان،

 ڕاگرتنـی بـۆ بـوو سـەمبوول محەمـمەد قازی هەبێ، وەحدەتی دا خۆی  نێو لە کە بێ، رزگار دەتوانێ میللەتە ئەو زەمانێک: دەڵێ. دەڵێتەوە
 کردبایە و لەی موعامه دا ئەووەخت  نەخۆێندەواریی و تایفەیی و فیئۆداڵی  و  عەشیرەتی تەنەوعاتی ئەو هەموو لەگەڵ دەبا وەحدەتە، ئەو

 لەو یەکیـک و گەشـەکان  هەرە لەالیەنە دیـکە یەکێکـی. بوو محەممەد قازی هونەری ئەوە بۆیە ،کردبایە حکوومەتەکەی بەشداری هەمووانی
 بـۆ دەرفەتی هەر شوێنێک لە کورد نەتەوەی کە دەدا پەیامە ئەو دەکاو بەهێز دیکە پارچەکانی لەگەڵ نەتەوەیی پەیوەندیی کە بنەمایانە

 مەجبوور لەوسەردەمەدا بارزانی مەالمستەفای مەرحوومی کاتیک هەربۆیە دیکە، نیپارچەکا بۆ وپەنا  پشت دەبێتە بێت، رزگار و هەڵکەوێ 
 بەهاوکارەکـانی  داوە پەیـامی بـوو، لەسـەفەر نەبـوو لەمەهاباد بۆخۆی محەممەد قازی گیرسانەوە لەوێ و  ئێران کوردستانی بۆ بڕۆن بوون
  بەشـێک بە بوون دامەزرا کۆمار کە پاشان لەئێمەن، بەشێک انەخوێن،خ نین، میوان خۆیانە و ماڵی ئێرە دێنە کاتیک یەکان بارزانی » کە

 لە دەهــات، لەدەســت کاریــان بــوو پێویســت کە شــوێنانەی ئەو لەهەمــوو هاورێیەکــانی و  بــارزانی بــۆیە. «کۆمــاردا و حکــوومەت لەئیــدارەی
 و  بــارزانی مەرحــوومی بــۆ بــوو بــاش مەجــالێکی انکوردســت کۆمــاری و  ئەســپاردبوون پــێ کاریــان و جیــاوازی  فەرق بــێ دا  کوردســتان کۆمــاری

 بـکەنەوە و سازماندەهی خۆیان لەوێ هاتبوو، دا  بەسەریان عیراق کوردستانی لە کە و گیروگرفتانەی  موشکیالت ئەو دوای کە هاورێیەکانی
 لە کە ئەوەی هەوێنـی بە ئەوەبـوو بـڕۆن، رووسـیا بەرەو و بـێڵن  بەجـێ ئەوێ بوون مەجبوور کاتێک کۆماری  دوای بخەنەوەو، رێک خۆیان

 .بکەن جێبەجێ هەیانبوو، ماوەیە دا لەو کە حەسانەوەی بەو و  سازمان بە دوورودرێژە ریگا ئەو چۆن داهاتوو
 

 کەم کۆمـار بـوودجەی بوو، فەقیر واڵتێکی دەوروبەری، لەگەڵ بەراورد بە کوردستان کۆماری کە دا  لەسەردەمێک محەممەد قازی پێشەوا
 شـعووری و دیـقەت و  تێبینـی دیسـان نەکرێـت، موقایسـە جـۆر هیچ بە دەوروبەری، دەسەاڵتەکانی لەگەڵ بکەی بەراوردی ئەگەر ەنگەر و بوو

 هـاوار شانەو لەسەر قەرتاڵەیان گەنج کوڕی جەمعێک دەبینێ دەگەڕێ، مەهاباد شەقامەکانی لە کاتێک و، هەبوو خۆی کۆمەاڵیەتیی وردی
 کە دەدا دەسـتوور محەمـمەد قـازی ،«بۆماڵیـان بەینەوە بـی وەگیـرکەوێ، پارەیەکمـان و بمانـداتێ  هەیە تێکیش باری کەسێک ئەرێ: دەکەن

ـــوو ـــدااڵنە ئەو هەم ـــی لە کە من ـــوور دا کەم  تەمەنێک ـــارکردنن، مەجب ـــەر بەک ـــاڵە بەس ـــدەکان  بنەم ـــاڵو  دا دەڵەمەن ـــنەوەو ب ـــاڵە بب  بنەم
 فەقیر کۆردستان کۆماری کە لەودەمەی هەر مەدرەسە، بۆ نێرن  بیان خۆیان مناڵی لەگەڵ دەوڵەمەندەکان
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ـــاواز بە پیـــاو و ژن  فەقیرانـــی و، دابنـــدرێت  «فەقیرخـــانە» دەدا دەســـتوور محەمـــمەد قـــازی دەبـــی،  بکـــاو کۆمەگیـــان دەکـــا ســـەعی جی

...  و دیموکراتیـک  سوسـیال نێوی ەب و  سوسیالیزم نێوی بە دا واڵتەکان  لە زۆرێک ئیدارەی سیستمی لە دواتر کە ئەوەی.  حاوێنێتەوە بیان
 لەوەیــ  فیکــری کــورد پێشــەوای لەوســەردەمە دا، محەمــمەد و قــازی ســاواکەی حکــوومەتە لە دانــراوە، بــۆ مــافێکی بــووەو نەهــادینە ئێســتا

 دا لەراسـتی  دامحەمـمەد قـازی پێشـەوا سـەردەمی بە و کوردسـتان  کۆمـاری بەسـەر ئاوڕدانەوەکـان هەمـوو. دانابوو بۆ چارەی رێگا کردبۆوە و
 دروســتکردنی ئەویـ  دەبـرد، بەرێـوە ئەرکێکـی دا  خـۆی بـوونەوەی  لەسـا  بـوو کەسـانە لەو محەمـمەد قـازی پێشـەوا کە دەدەن بەوە ئامـاژە

 کە دەخەن  دەری ئامارەکـان هەمـوو پرۆژەیەیشـدا لەو وە بـوو، موئەسسەسـاتی تەشـکیالتی و  حقـووقی بەمانـای و سیاسی  بەمانای میللەتیک
 بەوشـێوە هەر کە دا لەسـەردەمێک  سەرپەرسـتی، بەشێوەی بەڵکوو بکا، دیخاڵەت کە ئەوەی نەک بووە، کاروبارە دا ئەو جوزئیاتی لە ۆیخ
 .دەکردەوە مەحدوود زۆر مەجاالنەی ئەو کێشابوو کوردستاندا بەسەر باڵی دواکەوتوویی و  نەخوێندەواری پێکرد م ئاماژه کە

 
 خەبـاتی ئەویـ  دوای کە دەکـا پـێ  ئاماژەی خۆشی کە ئەودا بەدوای کە کەسێکە یادی سەمبوولێکە، یادی محەممەد قازی پێشەوا یادی

ــژەی هەر کــورد ــێمە بە ئەوە هەیەو درێ ــاو کە:دەڵــێ ئ ــوون کەس زۆر دا میللەتەکــان  لەن ــمەددا قــازی(شــرای ی) لە کە هەب ــوون محەم  بە ب
 کەسـانێک یـان کەس تاکوو بەاڵم نەتەوەکەیان، گشتی شوناسی  و ڕابردوو و هەنل فەر و  زمان خۆیان، نەتەوەکەی دروستکردنی سەمبوولی

 فەرهەنگـی و زمان  و خاک  ئەو  نەکات دروستی و  دا نه پێ  خەتی و نەکات  ئیدارەی و بهەژێنێ  ئەوە کە نەبێ رێبەرێک و  پێشەوایەک یان
 کە رۆژەی لەو کۆمـارو دامەزرانـدنی رۆژی ئەوەڵین لە محەممەد قازی. ێنیدابمەزر لەسەر شتی تۆ کە ئەوەی نابێتە دا خۆی  لە هاوبەشە دا

 . دەبیندرا تێدا بەتەوای ئەوەی هەبوو سەروکاری ئەوانە هەموو لەگەڵ
 

 بەوەدەکەن ئامـاژە کە یـانەی لەو بیـرەوەری  زۆرن. بـوو بەرز زۆر محەمـمەد قـازی بـۆ هونەر شێعرو و ئەدەبیات  ئەرزشی لەوسەردەمە دا
 چەنـدە مەهابـادی،و» هێمنـی هەژارو مامۆسـتا» واتـا ئەوکـات هونەرمەنـدی شاعیرو دوو گەڵ لە هەبووە خۆشی عیالقاتی و یوەندی پە کە

ــان شــیعری هــونەری بە کە کــردوە تەشــویق ئەوانــی ــای خۆی ــی پێناســەی و کەســایەتی  بنەم ــان نەتەوەی ــنن، خۆی ــمەد قــازی دابمەزرێ  محەم
 خوێنـدەواری ئەگەر گەیشتبوو تێ تەواوی بە داوە، قوتابخانە مەدرەسەو بە بایەخ زۆری داوە، خوێندن بە بایەخ زۆری کە بووە لەوکەسانە

ــدا خۆیــان کەســایەتیی خەڵــک ئەگەر بــێ، خوێنــدەوار خەڵــک ئەگەر بــێ، بەهێــز و  بســتێنێ پەرە واڵتەدا لە  تــاکەکەس بە و  بــکەن پەی
. دەکــاتەوە ئاســان خــۆی رزگــاریی رێگــای دەبینێــتەوەو خــۆی رێگــای دەکــاو پەیــدا(بەنفــس اعتمــاد) مــیللەت یەک هەبــێ، بەخویــان بڕوایــان

 کە ئەوخەڵکــانەی بــۆ دانــاوە بەشــێکی محەمــمەد قــازی بە دراوە کوردســتان کۆمــاری الیەن لە مانگــانە  کە کەمەی حقــووقە لەو تەنــانەت
 کوردسـتان، رۆژنـامەی بەتـایبەت سـەرچاوەکان الی دەچیـنەوە کاتێـک. بوون خوێندن دەرس خەریکی کە بوونەو دەرامەد کەم و  سەرپەرست بێ

 .کوردستان کۆماری رێکخراوەکانی و  وکۆمەڵ کۆڕ بە داوە ماڵیی یارمەتی کە کەسە یەکەم  محەممەد قازی خێزانی
 

 وهەمـو و خـۆی  خێزانـی بـن، خوێنـدن و  کاروخەبـات بەشـداری ژنـان کە ئەوەی بـۆ بـوو پێشـڕەو بۆخـۆی بوو لەوکەسانە محەممەد قازی
 سیاسـی، کـۆمەاڵیەتی، کەسـایەتیی لە جیـاواز محەمـمەد قـازی بـن، هەڵسـووڕ چاالکـانە لەومەیـدانانە دا کە دەکـرد تەشـویق ئەوکەسانەی

ــی ــاتیکی بەتوانــاو سیاســەتمەداریکی..  میلل ــوومەتی کاتێــک. بــوو ژیــر دیپلۆم  و ئازەربایجــان  حکــوومەتی و دادەمەزرێ   ئازەربایجــان حک
  مەنتیقی بە محەممەد قازی دابنێن، ئازەربایجان لە بەشێک بە کوردستان کۆماری کە دەکوشن تێ  پێشوو سوڤیەتی نیئازەربایجا دەسەاڵتی
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 کە دەســەلمێنێ پێیــان پێشــوو ســووڤیەتی نــوێنەرانی لەگەڵ هەروەهــا بــاکۆ، لەگەڵ تەورێــزو لەگەڵ دانوســتان رە و بەموزاکــه و  خــۆی

 لە بەشـێک بە دەبـنەوە هەر ئازەربایجـان، لە بەشـێک بە بیـانکەن بـێ قەرار ئەگەر دادەنێن، نکوردستا کۆماری حکوومەتی ئەوان نەخێر»
 وەک کوردسـتانی کۆماری حکوومەتی خست، جێ ئەوەی دیپلۆماسی گەمەیەکی بە ژیرانەو و دیقەت بە زۆر محەممەد قازی. «تاران حکوومەتی

 سـەرئەو لە خـۆی ژیریـی بە هەر. کـرد موسـتەنەدی ئازەربایجـان وومەتیحکـ بارتەقـای ئێـران چوارچێـوەی لە کـوردی واحیـدی حکوومەتێکی
 زۆر ڕادەیەکـی تـا بـبن بەشـەڕ مەجبـوور کە ئەوەی بـێ دانوستان رە و موزاکه بە دیسان بوو لەسەر کێشەی و کورد ئازەری  بەینی کە شوێنانە

 بـازی لەمەیـدانی کە بێنـێ پێ قەنـاعەت یەکـان سۆڤیەتی  دا هەمووهەولێکی محەممەد قازی کردەوە، روون و  شەفاف شێواوانەی سنوورە ئەو
 لەتەک پەیوەنـدی لە تەنـانەت کوردسـتان کۆمـاری گرینگیـی دا دەوڵەتـی  نێـو گەورەی سیاسـەتی لە و ئێـران  لەگەڵ تەعامول لە ناوچەیی

 قـازی بکـا، کۆمـار لە پشـت کە ووبـ ئەوە و موسـکۆ تـاران  بەرژوەنـدی کـرد و تێ پشـتی سـۆڤیەت کاتیـک. بکەن دەرک خۆشیان بەرژەوەندیی
 دیـکە چـارەیەکی رێگـا کە بکۆشـێ تێ وتووێژ و  دانوستان رێگای لە تاران حکوومەتی لەگەڵ دا هەوڵی هەبوو دیکەی بەرنامەیەکی محەممەد
 و نێوخـۆیی  لێکـیحە لە دا، ئێـران چێـوەی چـوار لە نەکرد قەبووڵ کوردستانیان کۆماری روژان لە رۆژێک ئەگەر کە ئەوەی بۆ گۆڕێ بێنێتە

 خـۆی بـازی دیپلۆمـات وەک لـووتکە لە! لـووتکە بـۆ نزمـایی لە کۆمارێک سـەرۆک. بکـرێ دا ئێران  چوارچێوەی لە کورد مافی بە ئیعترافاتێک
زی قـا بـوو، فەرهەنـل بە خوێنـدەوارێکی بەتواناو سیاسەتمەدارێکی بوو، کارا دیپلۆماتێکی بوو زیرەک بازیگەرێکی چی؟ دەڵێ بەاڵم دەکرد

 ئەو نەدا مەجـالی یـان نەیهێشـت دەسـەاڵت و سـووکیی  سـەنل نـاوچەو ئاڵوگۆڕەکـانی بەاڵم. بـوو کـۆمەاڵیەتی پێشڕەوێکی بوو، عادڵ یەکی 
 . بدا حکوومەتەکەی بە درێژە خۆی بۆ کە بنەمایەک بە بکا  کوردستان کۆماری بتوانێ بلیمەتە شەخسە

 

 بەڕێز میوانانی
 

 ئازیز برایانی و خۆشک 
 

 پەیـامی لە بـووە، جێبەجـێ محەمـمەد قـازی ئاواتەکـانی لە بەشـێک کە دەکەینەوە محەممەد قازی بوونی  لەدایک یادی دا  ەردەمێکلەس
 قـازی دیفاعیـاتی دەکـرد، لەخۆی دیفاعی دادگا لە کە دا کاتێک لە دەکرد، ئیدارە حکوومەتی کە دەورانێک لە کوردستان کۆماری دامەزرانی
 .مرد گەلی  بۆ ژیا، بۆگەل: دەڵین کوە بەرزە زۆر محەممەد

 
 بـۆ بێـتەوە پاشـگەز تـوانی دەی نەکـرێ، ئیعـدام کە بـۆئەوەی ببینێتەوە دیکە حەللی توانی ی ده بێ، رزگاری ئەوەی بۆ بڕوات توانی دەی 

 بە کــرد ادگــاکەید کــرد، دادگــایی تێــدا ئەویــان کە دادگــایەی ئەو محەمــمەدو قــازی وەســیەتی بەاڵم بــدا، نەجــات خــۆی گیــانی کە ئەوەی
 بـۆ محەمـمەد قـازی دیفاعیـاتی وەسیەتنامە و بەاڵم بدا، لەسەر بڕیاریان و بکات  موحاکمە ئەوان نەبوو دەسەاڵتی ئەگەر!! ئەوان دادگایی

 .مانیفێستێک بۆتە ئێستا ئێمە
 

 و  سیاسـی ئەحزابـی دادەنێن  خۆیان بۆ رێڕەو دادەنێن، بۆخۆیان مانیفێست دا ئیدوئولۆژی  زۆر چوارچێوەی لە لەدنیادا هەن میللەت زۆر
ــاوازی بۆچــوونی بیــر ــان سیاســی جی ــان و  دەکەن  پــێ ئاماژەی ــوردی  لەوان بەشــێک. دەکەن پێی ــوونە، ک ــام بەاڵم نەب  قــازی قســەکانی دڵنی

 هەموو لە دەبێ اد  مەیدانەکان هەموو لە پارچەکان هەموو لە کورد ئێمەی بۆ ئێستایە کە ئێستاش محەممەد، قازی دیفاعیاتی محەممەدو
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ــان سیاســەتدانانی کــارو ــان دا خۆم  قــازی قســەکانی لە بەشــە ئەو بگــرین، چــاوی پــێ  لە مانیفێســتیک وەک دەکــرێ. بکەین پــێ ئاماژەی

 لەو  کوردسـتان هەرێمـی لە هـاتووە بەدی بەرچاوی بەشێکی ئێستاکە کوردستان بژی کوردو بژی: دەڵێ دا خۆی  دیفاعیاتی  له کە محەممەد
 بە ئێسـتا و  ئەوێ کـردە روویـان بـارزانی بەسەرپەرسـتیی ئێـرە تێکۆشـەرانی لە بەشـێک دەکـرد حکـوومەتی محەمـمەد قـازی کاتێک یشوێنە

 نێوخـۆی لە کـورد مەدەنیـی  چـاالکیی و خەبـات  کـورد و ئینکـاری سـاڵ دەیان پاش تورکیا لە هەیە، کوردیمان حکوومەتێکی ئێمە خۆشیەوە
خۆشـی  بە تـورک دەوڵەتـی ئێسـتا کە یەک بەدەسـتی دا دەستیان هەموو کێوەکان و  لەشاخ کورد چەکدارانەی ییچاالک و  فەعالییەت و  واڵت

 کوردسـتان کۆمـاری لەسـەردەمی محەممەدیـ  قازی. بکا چارەسەر کورد کێشەی دا ئاشتی  گفتگۆو رێگای لە کە گەیشتوە قەناعەتە بەو یەوە 
 ئەوان وەاڵمـی بەاڵم بکەیـن، چارەسـەر دانیشتن وتووێژو رێگای لە کورد کێشەی  با وەرن: تدەیگو! دەگوت ئەوەی هەر تاران حکوومەتی بە

 دەسـەاڵت هەرکەسـێک و  نـابێ ئایەنـدەیەکی ئەسـەد بەشـار حکـوومەتی دڵنیاین هەیەو دا گۆرێ  لە ئاڵۆگوڕەکان کە سووریا لە. بوو ئیعدام
 کە لەوشـارەی کوردسـتان رۆژهەاڵتی لە دامەزرا، کوردستان کۆماری کە شوێنەی ولە. دڵنیاترین و بخا وەال کورد ناتوانێ بگرێت بەدەستەوە
 کـورد گەلـی ئایەنـدەدا لە کە دەچـن ئەوە بەرەو ئاڵوگۆڕەکـان لەوشـوێنەی  دامەزرانـد حکوومەتەکەی کورد جمهووری رئیس کورد، پێشەوای

 هەبــێ، وەحــدەتمان دەبــێ دەڵــێ محەمــمەد قــازی پێکیدەســ هەروەهــا محەمــمەدو قــازی وەســیەتی. بێــت شــاد خــۆی بەمافەکــانی بەشــە لەو
 .گرنگترە محەممەد قازی لەسەردەمی ئێستا وەحدەتە و  ئەویەکگرتن

 
 هەیەو پاسـپۆڕتیان هەیەو بودجەیـان هەیە و ئەرتەشـیان هەیەو سـنووریان هەیەو خۆیـان دەوڵەتی بوونە و رزگار کە نەتەوانەی ئەو

 پاڕلەمان لە چۆن و بکەن واڵت ئیدارەی چۆن دەگەرێتەوە ئەوە بۆ تەنیا ئەحزاب رقابەتی زابئەح کێشەی کەوتوون جێ دەوڵەت وەک تازە
 لە هەیە حیزبەکــانەوە چارەنووســی بە رەبتــی ئێســتاش کــورد چارەنووســی بەاڵم. پێشــێ نە ببــه خۆیــان پرۆژەکــانی و  زۆربــێ یان کورســی دا

 لە خۆیـان میللـی و  سیاسـی پرۆژەکانی لە و نەبێ یان یەکگرتوویی  و نەبێ نوەحدەتیا حیزبەکان ئەگەر کۆمەڵگایەکە کوردستان، کۆمەڵگای
 .لەسەرە مەترسی بەشەکانی هەموو کوردستان ئێستاش نەبنەوە، نزیک یەک

 
 حیزبـی سـێ و دوو حیـزب  بەینـی کاتیـک لێـرە بەاڵم چـوو بەرێـوە کـراو ئیـدارە واڵتە ئەو نەبـوو، دەوڵەت سـاڵ یەک نزیـک بلژیک لە
 دەبێ؟؟ چی داخۆ... کوردی کۆمەڵگای دەکەوێتە نیگەرانی و دڵەڕاوکێ  گۆرێ دێتە ناکۆکی شەوکێ سەرەکی
 

 هەمـوو لە ئێسـتا دەکـا وەحـدەت لە بـاس کە دا کۆتـایی  لە محەمـمەد قازی وەسیەتەکەی و  لەدەسپێک محەممەد قازی پەیامەکەی بۆیە
ــۆ دەورانێــک ــێمە ب ــرە، ئ ــوادارم گرینگت ــادکردنەوەی رۆژی لە هی ــاڵەی111 ی ــک س ــمەددا قــازی بوونی لەدای ــوو محەم ــان هەم ــوو الیەکم  لەهەم

نەتەوەیی  بەرژەوەندیی سەرەوەی نەکەوێتە هەمانە حیزبی هەرپرۆژەیەکی هەمانە، کە ڕێگاچارەیەک هەر بکۆشێن تێ کوردستان پارچەکانی
 لە رۆژ بە رۆژ کە محەمـمەد قـازی ئاواتەکـانی بیـرو هیـوایە بەو. ئـێمە حیزبی بەرژەوەندیی ژێر نەکەوێتە ئێمە نەتەوەیی بەرژەوەندیی و 

 لە کوردسـتان دیموکراتی حیزبی محەممەد قازی حیزبەکەی هیوایە بەو و  بێن بەدی هەموویان دەبنەوە نزیک زیاتر سەرکەوتن و کەوتن  جێ
 محەمـمەد قـازی یادی بووە لەدایک لێ محەممەدی قازی کە شوێنەی لەو خەڵک کۆمەاڵنی نێو لە دیکە وسازمانەکانی حیزب وێڕای داهاتوودا
 محەمـمەد قـازی بـۆ ئـێمە پێزانینـی باشـترین. کوردسـتان دیکەی هەمووپارچەکانی لە الیەنەکان کورد و تێکۆشەرانی بەشداریی بە بکاتەوە
  نەندرابوو وەال بوو،نەچوو وەال نەدابوو، ئستیعفای «کرای ئیعدام جمهووری رئیس بە تۆ کوردستان جمهووری رئیس«:بڵین پێی کە ئەوەیە
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 سـاڵەی111  لە  کوردسـتان جمهـووری رئـیس بڵێـین ئەمەیە ئـێمە ئەمەگناسی و پێزانین باشترین. کرد ئیعدام جمهووریان رئیس  بەڵکوو

 هـیچ. دانـا ڕێ لە سـەرت کـردو بـۆ کـارت بگاو خۆی بەمافی کورد کە بوو ئەوە تۆ بیروئەندیشەی کە بکەین ئەوە دەتوانین دا لەدایکبوونت 
 نەتەوەکەی کە ئەوەیە محەمـمەد قـازی لە رێزنـان باشـترین خەڵـک، کـۆمەاڵنی نێو دەبەینە تۆ پەیامەی ئەو ئێمە. نەبوو تەوەقعاتێکیشت

 ئیـدارەی لە محەمـمەد قـازی دەکەوێـت، جـێ چـاکتر باشـترو الیەنێکـی هەمـوو گەورەیـی محەمـمەدو قـازی گەورەیـی وەخـتە ئەو ببـێ، رزگار
و   فیــداکاری کە کــرد نەهــادینە بۆچــوونێکی یــا دامەزرانــد خەتێکــی بەتــایبەت دا دیمــوکرات  حیزبــی دامەزرانــدنی لە و کوردســتان  کۆمــاری

 لەومەیـدانە دا ئێمە حیزبی ئێمە، مێژوویی حەماسەی لە بەشێک بۆتە و  لێدەکرێ چاوی ئیفتخار و  شانازی وەک ئێمە نێو لە دان قوربانی 
ــ الیەنــی زۆر وەکــوو ســەربەرزە ــبەرانە و لەو یەکێــک قاســملوو دوکتــور. کەدی ــوو محەمــمەد قــازی پێشــەوا شــاگردانەی لەو رێ  ئەویــ  کە ب
 هەرچـی محەممەد قازی پێشەوا ئاواتەکانی دا هەوڵێکی هەموو بینانە واقع چارەیەکی رێگا دیتنەوەی و  هەڵسۆڕان و دیپلوماسی  لەمەیدانی

ــر ــێ وەدی زووت ــانباوەڕ کە ئەوانەی بەداخەوە بەاڵم ب ــانی بە ی ــه زم ــوو، رە موزاک ــی وه نەب ــتیخوازانەی اڵم ــی ئاش ــوکرات  حیزب ــور و دیم  دکت
 بکۆشـێ  تێ ئەوەی بۆ بوو، محەممەد قازی پێشەوا رێرەوی لە هەر شەرەفکەندی  سادقی دکتور ئەودا دوای لە داوە، تیرۆر بە قاسملوویان

 زیـان زەرەرو ئـازادی رێگـای رێبـوارانی محەمـمەد و قـازی حیـزبەکەی  محەمـمەدو قـازی الیەنگرانـی خەبـاتی لەدرێـژەی دیـکەش جارێکی بۆ
 کێشـەکان چارەسـەری بـۆ دیموکراتیـک مێتـۆدی بکاو بەهێز و ئێران کوردەکان  پەیوەندیی ئاڵقەی ببینێتەوە و چارەیەک رێگا و نەبێ  زۆرتر
  دا کۆتـایی  لە. کوردسـتان رزگـاریی رێگـای شەهیدانی یکاروان ریزی چووە کراو تیڕۆر هەر لەومەیدانە دا ئەوی  داخەوە بە گۆڕێ، بێنێتە

 هەم کە  محەمـمەد قـازی پەیـامەکەی دەقـی کە گـرنگە زۆر بـۆئێمە.  بـێ پیـرۆز محەمـمەد قـازی پێشەوا لەدایکبوونی یادی دیکە بۆجارێکی
 .ڵکخە کۆمەاڵنی نێو بیبەینە و بکەین یادی هاتوە دا نامەکەی  لەوەسیەت هەم و دامەزراندن  لەکاتی
 
 هەر هەمووتـان ئێوەش بێ، پیرۆز و ئازایەتی کوردایەتی  سەمبولی کوردستان، جمهووری رئیس محەممەد قازی رووحی دیکە جارێکی بۆ
 .بن ساڵمەت و سا  
 

 . وه بۆته باڵو دا"کوردستان" ی رۆژنامه ی416  ژماره  له
 

 2111ی مای 6: وتی  ڕێکه/  ری کورردستان و کورد   ماڵپه:   رچاوه سه
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 مەژی بۆ مردن، بمرە بۆ ژیان
 

 مستەفا شڵماشی                                                    
 

 ژیان بۆ بمرە مردن، بۆ مەژی
 زیان نەکەی تا ئەکەی قازانج چۆن

 
 کوردسـتان، شەهیدانی سەرقافڵەی وەسیەتنامەی لە وێدەچی هۆنڕاوە، شێوەی بە رییە هونه داهێنانێکی بڵێین دەکرێ کە هۆنڕاوەیە ئەو
 . وەرگیرابێ محەممەد قازی پێشەوا
 

 ڕێبـوارانی لە هەریەکێـک بۆخـۆی ئەحـمەد بـرایم مامۆستا نەمر واتە هۆنڕاوەیەش، ئەم خاوەنی
ــای ــووە پێشــەوا ڕێگ ــیەتنامەکەی لە پێشــەوا. ب ــوەرۆکی دا وەس ــۆنڕاوەیە ئەم نێ ــو بە ه ــی هەم  الوان

 .مردن بۆ بژین نەک بمرن، ژیان بۆ دەکا لێ نداوایا و ڕادەگەیەنێ کوردستان
 

 ژیـانی و دەمـرێ ژیـان بۆ و سەردار دەچێتە سەردارێک وەک خۆی بۆ گەلەکەمان مەزنی پێشەوای
 جیـاتی لە حەمەڕەزاشادا دادگایی بێ دادگای لە ئەو. ناکا قەبوڵ بەدەستەوەدان خۆ و چەپۆکی ژێر

. دەکـا موحاکەمەیـان دا ڕاسـتی لە و دەچێـتەوە دا انکەر داگیـر گژ بە ژیان، درێژەدانی بۆ پاڕانەوە
 خـۆی بێباکی دا کردنەکەی داگایی بەناو سەرەتای لە هەر. دەترسێنێ ئەوان ترسان، جیاتی لە و دەگوڕێنێ دا بەسەریان بەرز دەنگێکی بە
 دنیــا هەمــو بە خــۆی ەداڵەتخــوازییع یــامی پە ڕا ســەرفرازی بەرزی لــوتکەی لە کە کــاتەیە ئەو جــا و ڕادەگەیەنــێ دا مــردن بەرامــبەر لە

 .ڕادەگەیەنێ
 

ـــامی ـــڕاوانەی پەی ـــدە پێشـــەوا لێب ـــووە بە و بڕشـــت بە ئەوەن ـــانەت کە هێزب ـــواری تەن ـــاری دی ـــای و دام پەردەپۆشـــی و نەهێنیک  دەزگ
 کەیومەرسـی ەروانسـ کە نیـیە بەخـۆڕایی. دەکـا فڕکـێ بـاڵە ئازاد دنیای بەرەو خۆیەوە بەکرێگیراوانی زمان لە هەر و دەبڕێ حەمەڕەزاشاش

 دا ڕژیـم هەمـان ئەرتەشـیی لیباسـی لە تەنـانەت و بکـا پەردەپـۆش پێشەوا ئازایەتی و لەخۆبوردوویی  ناتوانێ و دەجوڵێ ویژدانی ساڵحی
. هەڵـدەداتەوە کـورد مەزنـی پێشەوای بوردویی خۆ لە و ئازایەتی و ڕژیمەکەی جینایەتی لەسەر پەردە دەکا، شەهید پێشەوا تاوان بێ کە
 :دەڵێ ڕژیم ئەفسەرەی و ەئ

 
  کە بوو ش یە ونەترسی لەخۆبوردوویی ئەو هەر نەدیوە، ڕووڕاستم و بەجەرگ ئاوا کەسی بەاڵم بووم، بەشدار دا مەحکەمە زۆر لە من
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ــووی و ببەســتن چــاوی نەیهێشــت کــردن ئێعــدام کــاتی  لە چاوەکــانم بە پــڕ و ســەربەرزی بە دا ژیــانم لەحــزەی دوایــین لە حەزدەکەم فەرم
 .بڕوانم خۆم نێشتیمانەکەی

 
 خەڵکـی و دوژمنەکانی بەڵکو ناکا، ئەو جەرگی بە و دڵسۆزی بە ئیقرار خۆی گەلەکەی تەنیا کە دەردەکەوێ دا لەوە پێشەوا گەورەیی

 توەتەهـا خـۆی بـۆ کە ئەمریکـایی  ڕۆزوێڵتـی ئـارچی هەروەکـو. دانەوێنن گەورەیە ڕوحە ئەو دەم بەر لە تەسلیم سەری مەجبورن بێگانەش
 :دەڵێ کەوتوە پێشەوا بە چاوی و مهاباد
 
 لەسـەر وڕوونـاکبیرێکی ئە بکـا، فیدا دا پێناوی لە خۆی ئامادەیە و هەیە پتەوی زۆر باوەرێکی بیرو محەممەد قازی کە دەردەکەوێ وا
 .کراوەوە و نێونەتەوەیی بیرێکی بە زانایە خۆو

 
 لە ڕێـبەرەمەزنە ئەو. هەڵبـژارد بـوردوویی خـۆ لە و گیانبـازی ڕێگای خۆشەوە ژیانی و دەستڕۆیشتویی پەڕی لەو محەممەد پێشەواقازی

 خۆشـترین دا مردن چاوەڕوانی لە دەیتوانی نەبوو دا ژیان لە کوڕییەکی و کەم هیچ. بو خۆی ناوچەی ئیمکاناتەکانی بە بنەماڵە لە یەکێک
. خـۆی ئەبەدیـی مـانەوەی و گەلەکەی ژیـانی بـۆ بمـرێ ئامـادەبو بەڵکـو مردن، بۆ نەژیا بەڕاستی بەاڵم. بەرێ بەسەر خۆی سەردەمی ژیانی
 داسـتانی هـۆنڕاوە ئەو بیگومـان دانـاو نمـای  بە نێـوەرۆکەی پـڕ هـۆنڕاوە ئەو نێوەرۆکی سەروەر پێشەوای دا تاقیکاری مەیدانی لە کەوابو
 .نەخشاندویەتی پێشەوا بوردویی لەخۆ

 
 گەڵ لە پەیمـان و دانەوێنـین بـوردویە خـۆ لە و ئاشتیخواز قارەمانە ئەو بۆ وازشنە سەری پێویستە دا هەرساڵێک خاکەلێوەی دەی لە

 درێـژە پیرۆزەکانیـان ئامـانجە بەدەسـتهێنانی تـا و دەبین وەفادار ڕێبازەکەی بە کە بکەینەوە تازە شەهیدی ڕێبوارانی هەمو و بلیمەتە ئەو
 .دەبین ڕێگایان دەری
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 کاریزمابوونی پێشەوا لەسۆنگەی پەیوەندی نێوان رێبەر و رێڕەودا
 

 ژیوار رەسوڵی
 

" ڤێبێـر"هەندێک لەلێکۆلەران پێیانوایە بارودۆخی کۆمەاڵیەتی و مێژوویـی هۆکـاری سـەرەکیی لەدایکبـوونی رێبەرێکـی کاریزمـایە، هاوکـات 
ەدیـــاردەیەک دادەنێـــت کە زۆرجـــاران لەبـــارودۆخێکی تـــایبەت و بـــێ وێـــنەدا رێـــبەری کاریزمـــا ب

بەاڵم لەگەڵ . سـەرهەڵدەدات، النـیکەم لەرووی ژمـارەی رێــبەرە کاریزماکـانی مێـژووە ئەوە راســتە
بەپێـــی ئەو لێکـــۆڵینەوانەی لەســـەر ژیـــنگەی لەدایکبـــوونی رێـــبەری کاریزمـــا " ئـــابربیچ"ئەوەش 

ریزماکــان بەر لەو قەیرانــانەی ئەوانــی بەدەســەاڵت گەیانــدووە، رێــبەرە کا"کردوویەتــی پێیــوایە 
ئەو پێشیوایە کە پەیوەنـدی قـووڵی هەسـتی ." زۆربەی کات وەکوو کەسانێکی ئاسایی دێنەبەرچاو

ـــــوە  ـــــراوەو چوارچێ ـــــانی رێکخ ـــــارودۆخە تایبەتەک ـــــان لەب ـــــبەرە کاریزماک ـــــرەوان لەگەڵ رێ رێ
لەسەر ئەو بـاوەرەیە کە لـوتکەی گەشـەکردنی " رووچ"هەروەها . تایبەتەکانەوە سەرچاوە دەگرێت

ــۆمەاڵیەتی  ــیی و ک ــاڕەزایی سیاس ــێوی و ن ــانەدایە کە پش ــاران لەو کات ــان زۆرج ــبەرە کاریزماک رێ
ــک وەدوای  ــات کە خەڵ ــان وادەک ــا نائینســانییەکانی رێکخراوەک ــی و بەه ــانەدا خــاووی و نەزان ــوونی هەیە، لەو کات ــاوخۆیی ب ــایبەت ن بەت

 . ئەوەی دژکردەوەیەکی دەروونی نوێیان بۆ درووست بێترێبەرێک بکەون، بۆ 
 

 .بەرای هەموو ئەوانەی باسمکردن هەبوونی قەیران هۆکاری سەرەکی ئەو هەڵسوکەوتانەیە کە کەسایەتی رێبەرێکی کاریزما نیشانی دەدات
شەویسـتی ناودەبـات، لە چوارچێـوەی ئەو پێوەنـدی رێـبەری کاریزمـا وەکـوو کەوتـنە داوی خۆ( ١١٨٨" )لیند هۆڵم"بەاڵم لەروانگەی دیکەوە 

ــان  ــی خۆشەویســتەکەی ی ــقەکان خــۆی لەگەورە بین ــۆری هەڵســوکەوتی عاش ــرێن، تی ــا دەک ــق وێن ــوو عاش ــبەر وەک ــانی رێ ــۆرییەدا رێرەوەک تی
ە پەیوەنــدی نێــوان رێــرەو رێــبەر" فرۆیــد"هاوکــات . لەبەرچــاونەگرتن یــان بچــووک بینینــی هەڵەکــانی خۆشەویســتەکەیەتی دەبینێــتەوە

کاریزماکان لەچوارچێوەی تیۆری دوورهاوێژی باوکەوە دەبینێت، فرۆید پێیوایە قایمی و ئیرادەو چـاالکی بەردەوام تایبەتمەنـدی رێبەرێکـی 
ــبەر  ــکە بەپێــی ئەو پێناســەیە رێ ــاوک دەکەن، بەگــوتنێکی دی ــای ب ــدیانە وێن ــوو ئەو تایبەتمەن ــانی ئاســاییدا هەم ــایە، بەاڵم لەژی کاریزم

ئەو پێناسانەی رێبەری کاریزمـا لەسـەر بنەمـای . نیە، بەڵکو دەرەنجامی خۆشەویستی رێرەوەکانییەتی" ەتییەکی راستەقینەکەسای"هەمیشە 
 . دیاردە دەروونناسانەکانە و زۆرتر دژکردەوەیەکی روحی و دەروونی رێرەوەکانە بەنیسبەت رێبەرێکی کاریزما

 
زی پەیوەندییەکی سـیمبولیکە، بەپـێچەوانەی پەیوەنـدیی دەروونناسـانەی پەیوەنـدی بەاڵم رێبەر لەسەر ئەرزی واقیع و بەپێناسەیەکی ئەر

ــان  ــوومی ی ــا مەفه ــدیۆلۆژی و بەه ــام و ئای ــک و پەی ــای چەم ــەر بنەم ــدییەکان لەس ــیمبولیکدا پەیوەن ــدی س ــرەو لەپەیوەن ــبەرو رێ ــوان رێ نێ
ــا  ــووی ئەوانە لەرێبەرێکــی کاریزم ــات، کەبەردەوام هەم ــە دەک ــان گەش ــتناوەرۆکییەک ــانییەوە چــاوەرێ دەکرێ ــوونە . لەالیەن رێرەوەک ــۆ نم ب

 پێشەوامان قازی محەمەد بەر لەسێدارەدانی و دوای لەسێدارەدانیشی پێداهەڵکوتن بەکەسایەتییەک نەبووەو نییە، بەڵکو ئەو وێنایەک 
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یان لەسەر کردووە، بەتێروانینـی هەمـوو لەکەسایەتی داهاتوویە، پێشەوامان بەوتەی هەمووی ئەوانەی لەسەردەمیدا ژیاون یان لێکۆلینەوە

لەپەیوەنـدییە سـیمبولیکەکانی نێـوان ریـبەرو رێـرەودا رێـبەر . کوردێک وێنایەک لەئـازادی و سـەربەخۆی و شوناسـی نـوێی نەتەوەیـی کـوردە
قـی بەرێرەوەکـانی کاریگەری لەسەر تێگەیشتنی رێرەوەکانی خۆی دادەنێت، و بۆ خۆدەرخسـتن ئەنگێـزەو پاسـاوی بەهێـزی ئینسـانی و ئەخال

ئەو پاساوە بەهێزەی پێشەوامان خـۆی بـۆ کـردە قووربـانی و بـۆ پاسـاوی ئەخالقـی  رێـبەر خـۆی بەدەسـت و ویسـتی خـۆی دەچێـتە . دەدات
بەردەم پەتی سێدارە بۆ ئەوەی رێرەوەکانی هیچیان بەسـەر نەیەت، چـوونکە هەر وەکـوو لە وەسـیەتنامەکەی پێشـەوادا هـاتووە، جەوهەری 

 .بوونی رێبەر لەدەماری هەموو کوردێک دایە، و دوای پێشەوا هەزارانی دیکە بەو جەوهەرە لەدایکدەبنەوەکاریزما
 

بەو پێیەی شوێن و خەڵک و بابەت و بوونەوەرە تایبەتەکان پێناسەیەکی ئاتیفی دیاریان هەیە، ریبەرە تایبەتەکانی  ئامانجی ڕوونیـان 
، هەر بۆیە رێبەری کاریزما کەرەسـتەیەکی دەروونیـیە بـۆ بەرزکـردنەوەی بەهـای رێرەوەکـانی سەبارەت بە شوناسی رێرەوەکانی خۆیان هەیە

خۆی، ئەو راستییە کە رێرەوان خۆیان بەرێبەرێکی تایبەت دەبەستنەوە، ئەوان دەکـاتە بەشـێک لەجەوهەری رێـبەر، ئەو جەوهەرەی ئێسـتا 
ردسـتانیدا پیاسـەدەکات، و خۆویسـت یـان نەویسـت هـی پێشـەوامان قـازی لەکون و کەلەبەری کوردستانی گەورەو لەناخی هەموو تاکێکی کو

 . محەمەدە، و ئێستا لە قامیشلی و هەولێرو ئامەد و ئینجا لەمەهاباد لەخرۆشدایە
 

تێروانینێکی نزیـک لەوەی ئێسـتای تـاکی کـورد بـۆ پێشـەوا قـازی مـحەمەدی هەیە، بـۆ پێناسـەی رێـبەری کاریزمـای هێنـا ( ١١٨١)مسینتەر 
وە، لەروانگەی مسـینتەر رێـبەری کاریزمـا نـیەت و چیرۆکێـک بـاس دەکـات، و کاتێـک خەڵـک خۆیـان بەرێـبەر دەبەسـتنەوە، لەراسـتیدا ئارا

ئەو چیرۆکەی پێشەوامان قازی مـحەمەد . خۆیان بەچیرۆکێکەوە دەبەستنەوە کە هەمووان بەشێوەیەکی هاوبەش تێیدا دەژین، و رۆڵ دەگێرن
کوردســــتان دەســــتیپێکرد و دوای لەسێدارەدانیشــــی چیــــرۆکەکە هەر بەردەوامە و خــــاڵقەکەی پێشــــەوایە و  لەگەڵ دامەزرانــــدنی کۆمــــاری

 .رۆڵگێرەکانیشی رێرەوانی ئەو لەهەرچوار پارچەی کوردستانن
 
  

 ٢١١٢ی مارچی ٢١: ڕێکەوتی /    کورد پاماڵپەڕی ئاژانسی : سەرچاوە 
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 کۆتایی کی بێ ێگایهستپێکی ر د، ده ممه وا قازی محه پێشه
 

  (وه ده ممه وا قازی محه دایکبوونی پێشه ی یادی له بۆنه  به)
 

 قادر وریا
 

 . بووه هه دا یه وه ته نه و ئه رزگاریخوازیی باتی خه وپێشبردنی ره به  له گرنگیان رۆڵی  که  یه تییانه سایه که و ئه رزداری قه کورد  مێژووی
ـــه ـــه  ل ـــتان، اڵتی رۆژه ـــژو کوردس ـــوێی ویمێ ـــه ن ـــه نه باتی خ  و یی وه ت

ـــازادیخوازیی، ـــه کۆمه زرانی دامـــه  بـــه ئ  دێمـــوکراتی حیزبـــی ژێکـــاف، ی ڵ
 .کا ده پێ ست ده کوردستان، کۆماری پێکهاتنی و کوردستان

 
  رووداوه دوو و ئـه کوردسـتان، جمهووریی و دیموکرات حیزبی زرانی دامه

 گـرێ لێـک پیاوێک وره گـه ییت سـایه که و نـاو ڵ گـه له  کـه ن مێژووییه  گرنگه
ــــــه کۆمه سیاســــــی، کی تییه ســــــایه که. دراون ــــــایینیی و تی اڵی ــــــا ئ  و زان

 خــــۆر ک وه دا مێژوویــــی گرنگــــی رجێکی لومــــه هه  لــــه  کــــه ر روه نیشــــتمانپه
 خـۆی، ی کیمانـه حه تیی رکردایه سه و  وه لێکدانه و زانایی  به و  وه وشایه دره

 .بوو د ممه محه قازی کوردستان، جمهووریی رۆکی سه و کوردستان دیموکراتی حیزبی وای پێشه ، تییه سایه که و ئه.  وه کرده رووناک کوردستانی
 کانی قازییـه ی ماڵـه بنه  لـه ناوبانل، بـه کی یـه ماڵه بنه  له( زایینی ی1411ی مای 1)تاوی  ی هه1264ڕی  مه ی بانه11  له د ممه محه قازی

 و ڕێز بـه کی تییه سـایه که و رع شـه قـازیی لی، عـه قـازی باوکیشـی، و کان یـه گی  یزوڵاڵبـه فه ی ماڵـه بنه  لـه یدایکـ. بوو دایک  له دا هاباد مه
 و فارسـی کـوردی، زمـانی  لـه  جگـه ، خوێنـدوه کانی ئایینییـه  زانسـته بـاوکی، سـتی رده سه  له د ممه محه قازی. بوو هاباد مه شاری ناوبانگی به
 رۆکی ســـه ، وه ه1424 ســـاڵی  لـــه.  کـــردوه ئینگلیـــزی و رووســـی تـــورکی، کانی زمانـــه فێـــری خـــۆی دواتـــر ، یـــوهزان باشـــی  بـــه بییشـــی ره عه
  .هاباد رعی مه قازی شه  به  ، بووه1411  له باوکی مردنی دوای  له و  بووه هاباد مه فێرکردنی و  رده روه په تیی رایه به ڕیوه به

 
 و ئـه نـدامی ئه  بـه بـوو دی  ممـه محه قـازی ک یـه ماوه پـاش زرا، دامـه هاباد مه  له 1462اڵوێژی  ی گه21  ی ژێکاف له ڵه ی کۆمه وه دوای ئه

ــه ڵه کۆمه ــه زۆری. ی ــه برد ن ــه  ل ــاتوویی ر ب ــایه که و لێه ــه رێبه هێزی، بــه تیی س ــه تیی رای ــه ڵه کۆمه و ئ ــت ده گرته ی ی ــه. س ــه ر ه  و پێشــنیار  ب
 تیکردنی رایـه رێبه ری واڵمـده  وه ئـه بۆ زرا، دامه کوردستان دیموکراتی حیزبی ژێکاف، ی ڵه کۆمه ی غه ناب ر سه  له  که بوو وی  ئه نیشاندانی رێ
 .بێ دا مه رده سه و ئه نوێی رجی لومه هه  له کورد ی وه ته نه ی شه گه  له روو باتی خه

 
   له د ممه محه قازی ی، واکه پێشه ستی رده سه  له تانکوردس دیموکراتی حیزبی ( 1464ی  ی ژانویه22)تاوی  ی هه1126ندانی  ی رێبه2  له
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 سـوێندی رکۆمار سـه ک وه دا، رۆژه و لـه د ممـه محه قـازی. یانـد راگه کوردسـتانی جمهـووریی دا، وره گه میتینگێکی  له و هاباد مه شاری چوارچرای

 .کرد ش پێشکه وتاری و خوارد
 
 ناسـیونالیزمی بوو، هـه دا ردووکیان هـه  لـه تیی ڕه بنـه رۆڵـی د، ممـه محه قازی  که دستان،کور جمهوریی و دیموکرات حیزبی زرانی دامه  به
 ر سـه  لـه رۆیشـتن و کـوردی تێکی وڵـه ده جـاڕدانی قۆنـاغی.  نوێـوه قۆنـاغێکی نێو  نایه پێیان کوردستان، ڵکی خه یی وه ته نه باتی خه و کورد

.  کــردوه ک یــه ی ئاوێتـه کتری، یــه  لـه رێزگــرتن مای بنـه ر ســه  لــه بایی تـه  بــه ژیانی وه پێکـه و دیموکراســیخوازی خوازی، وه تـه نه  کــه رێبازێـک
 . وامه رده به وا ر وهه مبولی سه  به  بووه د ممه محه قازی  که رێبازێک
 
 لێــک کۆی مــه  بــه وونبــ کوردســتان کۆمــاری و کوردســتان دیمــوکراتی حیزبــی  کــه بــوو وادا پێشــه دی ممــه محه قــازی تیی رایــه رێبه ژێــر  لــه
  کـرده روویـان و کوردستان ی دیکه کانی شه به  له کورد رانی روه نیشتمانپه ی رووگه  به بوون کوردستان، ڵکی خه کانی توێژه و چین ی وه کۆکردنه

 .کۆمار ختی پێته هاباد، مه
 

 یی کاوه شــه  بـه روا هـه وی ئـه ســتی ده ئـااڵی  کـه بێـک،حیز زرانــدنی دامه  بـه و ئـه. بـوو کۆتــایی بێ کی رێگایـه سـتپێکی ده د، ممـه محه قـازی
 بیـر  به ، ئازادژیانه و یی وه ته نه مافی ستاندنی ر سه  له کورد ی وه ته نه لێبڕاویی ری پێشانده  که کوردستان کۆماری یاندنی راگه  به ، راگرتوه

 ر سـه  له قووڵی ریی کاریگه ڵکوو به خۆی، می رده سه ر سه  له ر هه ک نه ا،د کوردستان رکۆماری سه م که یه ی پێگه  له کانی وه کرده و  ندیشه ئه و
 .دانا شی که وه ته نه داهاتووی

 
  کـه  یـه هه رزی بـه و تی تایبـه قامێکی مـه و  پلـه کـورددا لی گـه مێـژووی  لـه  زنـه مه  ته خسـییه شه و ئـه" مر، نه قاسملووی دوکتور ی وته  به

 قــازی وا پێشـه. بوو نـه درێـژ زۆر نی مـه ته نـد چه ر هـه ربگـرن، وه رس ده ژیــانی  لـه و بـن ئاشـنا ڵی گـه له یشـتوو گهپێ  تـازه الوانـی  پێویسـته
 و ئـایینی کانی زانسـته  لـه... بـوو زا شـاره واوی تـه  بـه جیهـان کانی رووداوه و زع وه  له ها روه هه و  تازه زانستی و ت شارستانییه  له د ممه محه
 زۆری شـی به  وه داخـه به و  سـاویلکه ڵکێکی خـه نێـو  لـه بـوو، رز بـه پایه روونـاکبیرێکی  کـه  وه ئـه ڵ گه له. بوو هه بااڵی ستێکی ده اد تی اڵیه کۆمه
 زۆر کانی ئاواتـه و هیـوا و ئـازار و رد ده بـوو، نزیـک خـۆی لی گـه  لـه  که دیسـانه اڵم بـه بـوو، روا حرا سه  له بوو گوڵێک ژیا، ده وار خوێنده نه

 نێــو کـانی ریزه  کـه کۆشــا ده تێ... کردبـوو رخان تـه ل گــه تی خزمـه بـۆ خـۆی یشــتنی تێگه و زانسـت موو هـه قــازی وا پێشـه. یشـتبوو گه تێ بـاش
 ."بکا کگرتوو یه کوردستان ڵکی خه

 
رکۆماری  م سـه کـه مـوکرات و یهوای حیزبـی دی پێشـه.  ده ممـه ی کوردسـتان قـازی محه وره سـایاتیی گـه دایکبـوونی که  ڕ، رۆژی له مه ی بانه11

مێـژووی   د لـه ممـه ی رۆڵـی  گرنگـی قـازی محه بۆنـه  بـه  و رۆژه ئـه.  دایـک بـووه  دا لـه (1411ی مـای 1) 1264ڕی  مـه ی بانه11  کوردسـتان لـه
ی 21و   لێوه ی خاکـه11ندان و  بهی رێ2ک  ڕی ، وه مه ی بانه11با .تیی پێبدرێ خی تایبه بایه  و پێویسته  یه خی خۆی هه ی دا بایه که وه ته نه
ــبن ،اڵوێژ گــه ــه بۆنه  بــه ب ــۆ ک ی ــاتری ناســینی ب ــاو  کــه رێک رێبــه و وا پێشــه زی  و ر ئیلهامــده روا هــه کــانی وه کرده و  وتــه و رێگــا و یــاد و ن

 .رێنوێنمانن
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ــه رۆژی ــوونی  ل ــه رۆژی وا، پێشــه دایکب ــه خــۆری اڵتنی ه ــه.  هیوای ــه پڕشــنگی  ب ــای ، خــۆره م ئ ــه بات خــه رێگ ــان، و ره ب ــاک رزگاریم  روون

 . وه ینه که ده
 
 :کان رچاوه سه
 

 "وا و هاوڕێیانی هیدبوونی پێشه ی شه ساڵه 41 یادی" کتێبی
 
 شتی رده دوکتور یاسینی سه: نووسینی" د ممه وا قازی محه تیی پێشه سایه کی مێژوویی فیکر و که یه وه خوێندنه"وتاری  -1

 (مر نه قاسملووی دوکتور) وا پێشه ر سه  له کان جۆراوجۆره  تییه سایه که بۆچوونی و  روانگه -2
 

 2111ی ئاوریلی 11: وتی  ڕێکه/  ری کوردستان و کورد   ماڵپه:   رچاوه سه
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 بکرێتەوە قازی محەممەدپرسیارێکە دەبێ دووبارە بیری لێ
 

 ش لۆرستانی ئاره
 

 گێڕاوە؟ ڕۆڵێکی چ کورد دا نەتەوەی مافخوازانەی بزووتنەوەی لە هەیە؟ و کورددا بزووتنەوەی لە یەکیپێگە چ کێیە؟ محەممەد قازی
 بە و بەردەوام کە هەن بەرچــاوی کەســایەتیی گەلێــک کــورد نەتەوەی

گرتـوە  یـان بیـرەوەری  یادو لە ڕێزی مافخوازانەکەی، تێکۆشانە درێژایی
 .دەبینێ دا لەوان  خۆی ەیمانەو و  شوناس دەکاو پێوە یان شانازی  و

 
 فەرهەنگـی لە بەشێکە نەتەوەیی ناودارانی پیرۆزکردنی و  ڕێزلێنان

 پیرۆزکـردنە و ڕێزلێنـان  شـێوە ئەم کە بەجۆرێـک. نێوەڕاسـت ڕۆژهەاڵتی
 دەکــرێ کە. ســەرە لە ڕەخنەیــی مناقشــەی و  بــاس دا مــودێرن  دنیــای لە
  .بکەوێتەوە لێ جیاوازی  لێک ئاکامی دوو

 
 پێشـەوا کەسـایەتیی شـارەزای کە کەسـانە ئەو دەگمەنـن دا  کوردسـتان هەر چوارپـارچەی کـوردی یەکـانی کەسـایەتی  و ناوداران  ونێ لە
 بـایەخی کێـیەو محەممەد قازی بەڕاستی کە ئەوەیە پرسیار بەاڵم. نەبن کورددا مافخوازانەی بزووتنەوەی لە ناوبراو ڕۆڵی محەممەدو قازی

 و سیاسـی  بـزووتنەوەی لە کـورد نەتەوەی کانی ڕۆڵـه زیـاتری بەشـداریی و  یەکگرتـوویی بە یـارمەتی دەتوانێ نچۆ پێشەوا ی«کەسایەتی»
 بکا؟ کورددا لتووریی که

 
 لە و دەگـرێ  خۆ لە یە  کەسایەتی ئەم دیکەی یەکانی تایبەتمەندی  کە محەممەد قازی پێشەوا پراکتیکیی و شوناسی  الیەنی گرنگترین

 مــافخوازانەی بــزووتنەوەی و سیاســی  بــزووتنەوەی کردنــی  ئۆڕگــانی بە و  کــردن مــودێرن  بە جــۆری دەکــرێتەوە، پێناســە دا  ســێهەم هەزارەی
 کــۆمەڵەی لە ســەرەتا نەتەوەیــی ڕێکخراوێکــی دامەزرانــدنی بــۆ یەوەیە ســونەتی  و نەریتــی  بــزووتنەوەی لە تێپەڕیــنە ئەم. کــوردە نەتەوەی

 یە  نـوێ پێناسـەکردنەوەیەکی و نوقتە وەرچەرخانێـک  کوردستان کۆماری دامەزراندنی بۆ دواتر و ردستانکو دێموکراتی حیزبی بۆ ەوە(ک_ژ)
 .کوردستان چوارپارچەکەی هەر لە بەڵکوو کوردستان، ڕۆژهەاڵتی لە تەنیا نە کوردە سیاسیی تێکۆشانی بنەڕەتیی کاکڵی ئەمڕۆش تا کە

 
 شـێوەیە بەم دا کوردسـتان  کۆمـاری دامەزرانـی لە شـوێندانەرەکان هۆکـارە گرنگتـرین ێدەکـر محەممەد قازی پێشەوا تیی سایه که لە جیا

  بەرەی ئااڵهەڵگری وەک سۆڤییەت پێشڕەوبوونی دا،  سەرمایەداری و کومۆنیست  بەرەکانی لە جیهان بوونی قوتبی  دوو بدرێنەوە؛ لێک
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 نــاڤین، رۆژهەاڵتــی نــاوچەی لە یەکــان رۆژئــاوایی  زلهێــزە تێــوەردانی  دەســت لەبەرانــبەر دا چەوســاوە، خەڵکــی و  کرێکــاران مـافخوازیی

 دا یەکـان رۆژئـاوایی  بـایەخە و ئیـدئۆلۆژی  کـاریگەریی ژێـر لە کە نـاڤین رۆژهەاڵتـی لە خوازی دێموکراسـی بیـری سـەرهەڵدانی و گرتن  بیچم
 نەتەوەی پێشـینەی هەروەهـا دەکـردو یان نوێنەرایەتی  انیەک  کومۆنیستی رەوتە تودەو حیزبی مەشرووتە و شۆرشی ئێران لە و گرت  بیچمی
 .کوردستان لە خۆی ئینسانیی مافی هێنانی  وەدەست بۆ بات خه و  مافخوازی لە کورد

 
ــدان ــۆ هەوڵ ــوویی  ب ــا و یەکگرت ــان  پێک هەروەه ــی و هێن ــاوەڕبەخۆبوون» بەهێزکردن ــاری لە خەڵــک ی«ب ــتان کۆم ــک دا  کوردس  لە یەکێ

 بـۆ هەوڵـدان هەروەهـا. دا کوردسـتان  کۆمـاری لە مەدەنـی_سیاسـی مـودێرنیتەی کردنـی سـەقامگیر بـۆ بـوو محەمـمەد زیقا دیکەی کارەکانی
 بێگومـان کە بوو قازی پێشەوا دیکەی کەڵکەڵەیەکی کوردستان کۆماری دراوسێکانی گەڵ لە برایانە خوازانە و ئاشتی ڕوخسارێکی  نیشاندانی
 ئەگەر کە بـووە، کوردسـتان کۆمـاری توێژەکـانی و چین  پشتیوانیی و زانستی  و ماڵی  ی سەرمایه بە ویستییپێ  فاکتۆرانه و ئه کردنی کردەیی 
 لە دامەزراوەیـی سیاسـەتی بەهێزکردنـی و  جیاکـاری بە ئامـاژە دەبـێ بکەیـن بـۆ لێکـدانەوەیان ئەمرۆیـی زانسـتی بنەمـای سـەر لە بمانەوێ
 درشـتی وردو سیاسـەتی لێکـدانەوەی الیەنـی گەلێـک لە کـردن  باس بە پێویستیی کارە ئەم کە بکەین( تێئۆری) نەزەری سیاسەتی بەرانبەر
 . هەیە محەممەد قازی کابینەی و خارجی  سیاسەتی و  کوردستان کۆماری
 

 یخــان بـرایم بـارزانی، مسـتەفا مەال: وەک یەکانی کەسـایەتی بەشــدارکردنی لە دەکـرێ دا  کوردسـتان کۆمـاری لە یەکگرتـوویی پرۆسـەی
 کانی دەســکەوته. بکــرێ پێناســە دا  کوردســتان کۆمــاری دیــکەی کەســایەتیی زۆر و قــازی  ســەیفی قــازی، ســەدری شــێه، بابــا حــاجی نــادری،
 :داوە دا کوردستانی کۆماری لە یەکگرتوویی هەوڵی کردەوە بە محەممەد قازی کە یەن  راستی ئەو سەلمێنەری کوردستانی  کۆماری
 

 مــانگی 11 مــاوەی لە کەس یەک تەنیــا کــوژرانی و سیاســی  زینــدانیی نەبــوونی دا،  کوردســتان کۆمــاری لە خەڵــک بەربــاڵوی بەشــداریی
 جۆراوجۆرەکـانی تـوێژە و  چـین بەشـدارکردنی بـۆ بوارڕەخسـاندن مەبەسـتی بە ژنان و الوان  یەکانی یەکیەتی  دامەزرانی کۆماردا، دەسەاڵتی
 و چـا   کتێبخانە، رادیۆو دامەزراندنی کچانە، قوتانخانەی دامەزراندنی یەکان، ئایینی  و  کیئیتنی یە کەمایەتی  بە دان  گرینگی کۆمەڵگا،

 کۆمــاری لە یەکگرتــوویی و  یەکیەتــی پرۆســەی بە پێشــەوا دانــی  گرنگــی ســەلمێنەری ئەمــانە هەمــووی.. ڕۆژنــامە و گۆڤــارو باڵوکــردنەوەی
 کۆمــاری چــوونی تێــک  لە ســاڵ دەیــان دوای کە جۆرێــک بە. بێنــێ خــۆی بە ەڕبــاو ڕێگــایەوە لەم کــورد نەتەوەی ئەوەی بــۆ بــوون کوردســتان
 فەرهەنگـی هەمـان ژێـر لە دا مهابـاد  شـاری لە کوردسـتان دێمـوکراتی حیزبـی کەسـیی هەزار سـەد میتینگـی لە کوردسـتان خەڵکی کوردستان
 دێمــوکراتی حیزبــی) شــەهیدەکەی پێشــەوا و  ســتانکورد کۆمــاری میراتگــرەکەی دەوری لە دیــکە جــارێکی بــۆ دا بەخۆبــوون  بــاوە و بەشــداری
 . کۆبوونەوە( کوردستان

 
 میللـی، کـاڵی ئێحساسـاتی بە بەسـتن  پشت بەجێی و هات بەسەردا گۆڕانی تەواوی بە محەممەددا قازی سەردەمی لە کورد ناسیۆنالیزمی

 بە کـردن  دەرک هەروەهـا. گرت خۆوە بە ئەقاڵنیی ڕمێکیفۆ پیناسەکردەوە و دا چارەنووس  دیاریکردنی مافی و دێموکراتیک  ڕێبازی لە خۆی
  وەزیفەی بە بوو داگیرکەرانەوە، الیەن لە کورد نەتەوەی ڕەواکانی مافە و شوناس  لە حاشاکردن و خستن  گوێ پشت ئینکار و مەترسیی
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ــمەد ومح قــازی پێشــەوا ئەندێشــەکانی بیــرو الوە بەم کــاتە لەو کــورد و ڕوونــاکبیرانی و تێکۆشــەران   دێمــوکراتی حیزبــی خەبــاتی ەم

  .هەیە درێژەیان ئاگایانە کوردەوە نەتەوەی ڕۆڵەکانی لەالیەن کوردستان
 

 بەاڵم. بکـرێ لێ یـان پارێزگـاری  دەبـێ کە بەنـرخن بەهـاو پـڕ گەنجینەیەکـی هاوڕێیـانی محەمـمەد و قازی پێشەوا گیانبازیی و  ژیان
 لە بەردەوام کـورد نەتەوەی کۆمەڵگـاو چـونکی. بکەیـنەوە بەرتەسـک دا  کوردستان کۆماری نییەکا داخوازی  و ویست  ئاستی لە خۆمان نابێ

 دا،  نەتەوەکەی بە محەمــمەد قــازی کە دەرســێک گەورەتــرین. دەوێ خــۆی پالنــی و  پێداویســتی ســەردەمێک هەر و دان چــوون  بەرە وپێ 
 هەر ئەمە خوازانە دا و ئـازادی و ئینسـانی  بیرکرنەوەیەکـی ژێـر لە خـۆی چارەنووسـی دیـاریکردنی بۆ بوو نەتەوەکەی زەرفیەتی دەرخستنی

 .دا  سەردەمێک هەموو لە کوردە تێکۆشانی بووژانەوە و سەرچاوەی دەکاو ڕزگارمان نەزانی و تاریکی  لە کە چرایەیە ئەو
 

 سمایل: و
 

 . وه بۆته باڵو دا"کوردستان" ی رۆژنامه ی411  ژماره  له
 

 2111ی ئاوریلی 6: وتی  ڕێکه/  کوردستان کورد   ری ماڵپه:   رچاوه سه
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دایکبوونی   ڵ یادی له گه  ندی له پێوه  له مار کاکشار ئوورهڵ  گه  وتووێژ له
 وا دا پێشه

 
 «کوردستان»ی  رۆژنامه

  
 ی رۆژنامـه) کانی نـه یه ڕاگه و  کوردسـتان دیمـوکراتی یحیزب.  ده ممه محه قازی وا پێشه دایکبوونی  له رۆژی (ی مانگی مای1)ڕ  مه ی بانه11

 موو هــه ودوا مــه له وێ یانــه ده( وکورد کوردســتان ڕی ماڵپــه و کوردکانــاڵ کوردســتان،
 ڵ گـه  لـه نـدی پێوه  له مار ئووره کاکشار. ن بده  یاده م به تی تایبه خی بایه ساڵێ

  کـــه  کـــردوه یـــۆمێنتییدۆک و حقیقی تـــه کـــارێکی نـــد چه وادا، پێشـــه تیی ســـایه که
 مێژووی «و «مر نه وای پێشه ری هاوسه قازی مینا کورد دایکی ڵ گه  له  دیمانه»

 سـاڵڕۆژی مین هـه111 ی بۆنـه  به.  یانن که نموونه «دا وێنه  له کوردستان کۆماری
 ڕووی و ره بــه پرســیارێکمان نــد چه  وه ده ممــه محه قــازی وا پێشــه دایکبــوونی  لــه

 :کێشین ڕاده  وتوویژه م ئه ی وه خوێندنه  بۆ نجتانر سه.  وه کرده
 

 بوو؟ دروست تۆدا  له چۆن  یه وره گه  یه تی  سایه که م ئه ویستیی خۆشه د؟ ممه محه قازی وا پێشه تیی سایه که هۆگری  بوویه چۆن: کوردستان
 

 میـدیای ڤـی رۆژه  خسـته دتان ممـه محه قـازی وا پێشـه تی هزر حـه دایکبـوونی  لـه رۆژی  کـه م کـه ده سپاستان زۆر کی پێشه :مار ئووره کاکشار
  ئێـوه اڵم بـه ییمان، وه تـه نه رکێکی ئـه  ببایـه بـا سـاڵ میژ لـه   کـاره م ئـه بـوو ده. میللیمـان میراسـی های بـه زۆرترزانینـی  واته ش مه ئه. کوردی

 . قدیره ته ڕێزو جێگای ش مه ئه بوون،  گرنگه  کاره م ئه ری ستپێشخه ده
 

  چـووه بـارزانی مر نـه ڵ گـه  له و ئه کۆمار تێکچوونی پاش. بوو کوردستان کۆماری کانی رگه پێشمه  له کێک یه( بی نه خورشید) من باپیری
 ند تاشـکه  لـه 1464 سـاڵی و بـوو کـوێر  برینـه م ئـه. بـوو برینـدار کان، جاشه و ئێران شی رته ئه دژی ڕێک شه  له دا چوون کاتی له و  ت سۆڤیه

 خـۆی داخـوازی ر سـه له ر هـه و بـووه مانـل ش شـه و سـاڵ  16 نی مه ته کۆمار دا پێکهاتنی کاتی  له باوکم. باپیرم هیدبوونی شه بی به سه  وهبو
 .دا نه ر به تی کوردایه رێگای ، دایه ژیان   له تا هه کوردستان دۆزی بۆ  که  کردوه شویقی ته باپیریشم و رگه  پێشمه  بۆته
 

  لێـک رۆژی و ت  عیـززه ئـیس ره بـارزانی، فا مسـته قازی، وا پێشه کۆمار، باسی بابم زستان وانی شه جاران لێک گه  که بووم مندال هێشتا
 کـرد ده ی ڕۆژه و ئـه باسـی.  کـردوه خێو بـه ی دیکـه منـداڵی سێ وو ئه چۆن  که کرد ده فیداکاری دایکی باسی. کرد ده خۆی باوکی ڵ گه  له دابڕان

 وای پێشه نوورانیی ڕوخساری باسی.  بووه وان له ک یه بۆخۆشی  که  بووه هه کان نجه گه  رگه پێشمه ڵ گه  له دیداری و هاتوه وا پێشه  که
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 .ی که ته میلله بۆ  بووه فیداکار و زانا  نده چه سێکی که  که کرد ده

 
 1441 سـاڵی. سـتین ڕاوه ا چـوارچر یـدانی مه  لـه  کـه کـرد ده داوای بـاوکم هاباد، مـه  چووینه ده ڕا ورمێ   له کات ر هه ناچێ بیرم  له ت قه

  بـده  ئیجـازه ، وه وێتـه که ده دوور ڕێگامـان گیان  بابه گوتم. بچین دا هابادێ  مه  به با کوڕم گوتی باوکم اڵم به چووین، ده ورێز ته و ره به بوو،
 ت زیـاره چـوارچرا یـدانی مه و قـازی  وا پێشه زاری مه ر سه  بچمه وێ مه ده گیان  ڵهڕۆ نا گوتی باوکم. بچین دا ورمێ  ی ریاچه ده ر سه ڕێگای  به

  وه پسـانه بێ سـرینی ئه بـارانی ، وه بووینـه چـوارچرا یـدانی مه نیزیکـی هاباد و مـه  یشـتینه گه کاتێـک و  وتین کـه ڕێ به هاباد مه و  ره به. م بکه
ــه ده ــوار  هات ــه ئه. خ ــه  ی وان ــاتوچۆ  ل ــوو دا ه ــه نب ــه و ره  ب ــاتن  ئێم ــاوکم و  ه ــه ب ــی  ب ــه پــڕ دڵێک ــه خه  ل ــوتی  وه م ــه»: گ ــتابوو، ڕاوه  لێره ئ  س

 و ئـه ئـاخخه....  و  سـتابوون ڕاوه قـازی وا پێشـه الی قـازی یفی سـه زیز و عـه ید سـه بـارزانی، ژێنـڕاڵ سـتابوون، ڕاوه والتر له کان رگه پێشمه
  گریـام بـاوکم کـوو وه منی  ئـه  که کرد من  له وای ئسیرێکی ته  ڕۆژه و ئه« !نگی؟ بیده وا بۆ! ئازیز وای پێشه...   که بوون خۆش ند چه  ڕۆژانه

 عاشـقی  بوومـه  وه ڕۆژه و لـه.  دایـه  چـی دوای  بـه و چیـه ردی ده بـاوکم کـه زانیـان و هـاتن   وه هانامانـه  بـه ریشـمان وروبه ده سـانی که موو هه و
 خـۆم مـردن تا هه و  ستم ده  به دا ی یه کلیله و ئه باوکم.  فیداكاره و زن  مه  ته خسییه شه و ئه باشترناسینی و وه دنهخوێن  به کرد ستم ده واو پێشه

 بـاوکمم  لـه جـار م کـه یه  بووایـه هه وا پێشـه کۆمـار و ر سـه  لـه پرسـیارم رچی هه من ئه  دواوه  به  ڕۆژه و له. زانم ده هێژام باوکی رزداری قه  به
 .یپرس ده

 ویسـتتر خۆشه وی لـه س کـه ئیتـر ، وه بکاته بیر وا پێشه خۆفیداکردنی ر سه  له نیا ته دا  ختانه سه  ڕۆژه و له و بێت ئینسان سیک که ر گه ئه
 .ناکات یدا په

 
پێشــوازی  چ چــین؟ کـردووتن، کوردســتان کۆمـاری واو پێشــه تیی سـایه که ناســاندنی بــۆ ئێسـتا تــا ی یانـه  چــاالکی کـارو و ئــه: کوردسـتان

 ؟ کراوه لێ کیان یه 
 

.  هێنـاوه پێک درێژم و دوور یڤینی ڤپه هه بوون، رپرسیار به یا زیر وه کۆمار کاتی  که ی سانه که و له زۆر ڵ گه  له من   :مار ئووره کاکشار
 ژنـانی تیی کیـه یه رۆکی سـه: قـازی مینـا ر،کۆمـا ی رده روه پـه زیـری وه: ریمی کـه ناف مـه)بـوون کۆمـار سـتی ده کاربه و زیر وه هێندێکیان  وانه ئه

 ئیـل جوبره هاشـم، میـرزا مـام) بـوون کۆمـار ی رگه پێشـمه هێنـدێکیان. هتـد و قـازی وا پێشـه رداری فتـه ده: هومـایوون عیدخان سه کوردستان،
 (هتد و قازی لی عه ان،بلووری نی غه مزینی، شه زیز عه ید سه.د)بوون خوێندکار هێندێکیشیان ،( دیکه سی که ند چه و مار ئوره

 ر سـه  لـه  رنامـه به کردنـی  دروسـت  بـه کـرد سـتم ده  دیکه کانی ڤیزیۆنه له ته و(le Med TV)  ڤی تی د مه  له ئورووپا  هاتمه کاتێک
ــه ها روه هــه. دا هد کوردســتان کۆمــاری رانی ڕێبــه کۆمــار و تی بابــه  بــه  تیم تایبــه خێکی بایــه دا   یــه رنامه به م لــه. کــورد نــاودارانی ژیــانی   ب

 دیموکراتبـوونی نی الیـه وا، پێشـه کانی یـه هومانیسـتی   بیروڕامانه ر سه  له کرد جۆراوجۆر تی بابه لێک گه ی وه باڵوکردنه  به ستم ده نووسینی 
 . جۆره م له تی بابه یان ده و  کۆمار

 کۆمـارو ر سـه  لـه زانیـاری کوردسـتان بـاکووری  لـه  چونکـه نووسـم ده روو سـه کورمـانجیی دیـالێکتی  بـه زۆرتـر کانم تـه بابه من ئه ت ڵبه هه
  لـه جـار مین کـه یه  کـه بڵـێم  وه یـه دڵنیـایی   بـه تـوانم ده من ئـه.  متره کـه کوردسـتان، التی ڕۆژهـه  لـه کورد ئازادیخوازی ی وه جوواڵنه رانی ڕێبه
  کوردستان کۆماری رانی ڕێبه ژیانی کۆمار و ر سه  له   م رنامه به زۆرترین نوا رفره به کی یه شێوه  به دا کوردی  ئاسمانیی ڤی تی مین که یه
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 .بووه هه
 

 ک یـه ڕاده تا هـه خوێنـدکاردا چینـی نێـو  لـه  کـه یه تی تینوویه  وه کارانـه م ئه رێگای  له   که بڵێم توانم ده و بووه باش  کارانه م له پێشوازی
 مـن کانی نووسـینه  و رنامـه به یفین، ڤپـه هه  لـه سـوودیان و کـردووم لێ یان هاوکاری داوای ر ماسته نکۆوزا تێزی نووسینی بۆ خویندکار زۆر. شکا
 .نابێ باشتر  مه له پێشوازی بڵێم  که  سه به  نده وه ئه ر هه.  رگرتوه وه  رچاوه سه کوو وه

 
ــتان ــه: کوردس ــامی  ل ــه ئاک ــتوویه گه دا، کانت  وه لێکۆڵین ــناختێک چ   یش ــه ش ــایه که و ل ــه تی  س ــت ؟ ی ــه پێ ــده  وای ــه و واران خوێن ــوێی ی وه ن  ن

 ؟ ناسیوه  پێویسته ی جۆره و به وایان پێشه کوردستان،
 

 چـووم دا دوای   بـه رچی هـه اڵم بـه  هاسـانه کارێکی  که زانی وام کرد،  وه لێکۆڵینه کارو  به ستم ده کۆمار ر سه  له کاتێک :مار ئووره کاکشار
  ویتـه که ده کـاتێ.  وه دۆزییـه ده نرختر بـه ی نجینـه گه بـڕۆی دا دوای   بـه رچی هـه و ئوقیانووسـێکه کـوو وه کۆمـار تی بابـه. بوو هـه ی ئیدامـه ر هه

 و زانـین  ئاشقی.  بووه مرۆڤدۆست  سێکی که  وه یه مناڵی   له ر هه قازی. ی گه ده ک یه ڕاستی   به زوو  قازی وا پێشه ژیانی ر سه  له  وه لێکۆڵینه
 سـاڵی، 16 -16  نی مـه ته  گاته ده کاتێک ت تایبه  به.  بووه خۆی ژیانی رێمی هه وشی ڕه ئاگاداری و  دووربین مرۆڤیکی.  بووه مودێڕن زانستی

 .  بووه سیاسی و زانستی  تی بابه ی باره  له  شه موناقه و وه خوێندنه ریکی خه رۆژ وو شه
 
 و  ژن کسـانیی یه مـافی باسـی دا سـااڵنه و لـه ر هـه. بـوون تر وره گـه  خۆی  له ن مه ته  به سانی که ااڵنیڤ هه ی زۆربه دا تی  الوه نی مه ته  له
 ر هـه.  یـه فکـری  ڕێنیسانسـێکی دروسـتبوونی بـۆ بات خـه کارو  واتای به وا  شتێکی کوردستان  تیی اڵیه کۆمه وشی ڕه ی کاته و ئه بۆ. کا ده پیاو
  مـه ئه. کچـان بـۆ  کـه یه قوتابخانه کردنی دروست  کاری  م که یه هاباد، مه  له  رده روه په ی ئیداره گشتیی رۆکی سه  هبێت ده دا 1424 ساڵی  له  که
 اڵم بـه. سـاند ڵ هه وتووی پاشـکه و فیئـۆدال  ئاغـاواتی و شـێه   لـه زۆر رقـی  کـه بـوو زێهنـی شۆڕشێکی پێکردنی ست ده دا  م وده ئه هابادی مه  له

 وا پێشـه ی کاره و ئه. ن بکه بانگی و بناسن  وا پێشه کوو وه  وی ئه ڵک خه  که ب به سه  به بوو ش مه ئه ر هه و بوو نه پووچ ی قسه گوێگری قازی
 و  وتن پێشـکه بـۆ قـازی وا پێشـه تی خزمـه و کـار دا  بـوار زۆر  لـه بڵـێم توانم ده تتا حه ، نیه متر که رێک مبه پێغه هیچ کاری  له  کردوویه قازی

 بـۆ س کـه زۆر  کـه ب به سـه  بۆتـه ش مـه ئه ر هـه.  نرختره  به زۆرترو خودا ی ره مبه پێغه زار هه 126 و له ڵێک گه هی  له کان مرۆڤه ریی وه خته به
 گیــان و ژیــان   لــه دا  جیهانــه  م لــه شــتێک. ن کــه ده تی زیــاره و قــازی  وا پێشــه زاری مــه ر ســه  ڕۆنــه ده یــان تی  ســاڵمه ســتهێنانی ده و ه  دووبــاره

 .کرد فیدا خۆی شتێکی موو هه کورد ی وه ته نه ربڵیندیی سه و  ل گه ریی وه خته به بۆ وا پێشه اڵم به ، نیه ویستتر خۆشه
 
 دا دوو ڕابـر ی سـاڵه  ده م لـه اڵم به ناسی، ده نه یان که کاره گرنگیی و قازی  وا پێشه باش  کوردستان  له نوێ ی وه نه.... دا  پێ  سااڵنی  له

ــه ــای  ب ــه ڕێگ ــۆژی  وانبوونی رفره ب ــدنی ڕاگه و تێکنۆل ــوردی یان ــه ک ــار و تی باب ــه کۆم ــه کانی ڕامان ــازی وا پێش ــتر ق ــراون باش ــه. ناس ــه ر ه  م ئ
  کـوردی  مبۆله سـه کوشتنی بۆ ن بکه شویق ته خۆفرۆش کوردی هێندێک ت حشه وه تیرۆر و کۆماری رانی ده درێژه  که  وه ئه هۆی  بۆته ش خۆناسینه

 ران داگیرکـه ڵی پـه چه پیالنی  که بین وشیار ش ئێمه بێ ده ت ڵبه هه دا  ش بواره م له.  رزداریانه قه لێک گه خوازیمان ئازادی  دیرۆکی  که کان یه
 قازی کۆمارو   یه هه  که  مه له باشتر هێشتا بێ ده دا  وره گه کوردستانی  له نوێ سلی نه. وێ که نه ر سه مان که وه ته نه مانانی قاره دژی  له
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 .بناسن د ممه محه

 
 ریی وکاریگــه رۆڵ ی بــاره  لــه  کــه دای  ربڕینــه ده م ئــه ڵ گــه  لــه نــد چه تــا. » یــه کۆتایی بــێ کی رێگایــه ســپێکی ده وا، پێشــه»: کوردســتان

  ؟ گوتراوه کورد یی وه ته نه ی وه بزووتنه و کوردستان دیموکراتی حیزبی ر سه  له و ئه ڕی بیروباوه واو پێشه تیی سایه که
 

  لـه کان مرۆڤـه موو هـه  بوایـه ده  کـه بـوو بچـووک مـاڵێکی جیهـان دا و ئه چاوی  له. بوو جیا ڕامانی بیرو ن خاوه وا پێشه :مار ئووره کاکشار
  بـه دێمۆکراسـی  بـه ڕی بـاوه ڵکوو بـه بوو، هنـ دا خـۆی  ی وه تـه نه ڕزگـاریی و  ختیاری به دوای  به نیا ته و ئه. بژین دا  رانه روه دادپه مێکی سیسته
 م ئـه ی بناغـه ر سـه  لـه. بوو نـه دۆگماتیک  دیکه کی واتایه  به یان نل رچاوته به مرۆڤیکی. بوو هه دا جیهان  موو هه  له خۆی ریی وهه جه واتای
 اڵتی ڕۆژهـه  رێمی هـه هێنـدێک  لـه  کـه بـدا ڕوو دا کـان یـه ری  ئـازه کـورد و نێوان  له ڕ شه یهێشت نه 1466تا  هه 1461 ساڵی  تێڕوانینه  شێوه

 موو هـه نی خـاوه قـازی وا پێشـه پشـتگیریی  بـه  کـه ژیـان ده کان کـه جووله  لـه م کـه کی یـه  تی مایه که هاباد مه  له. ژیان ده  وه پێکه دا  کوردستان
 دا رابـڕدوو  ی ده سـه  لـه اڵم بـه بـوو  مه رده سـه ئهـم مرۆڤـی و ئـه. ووب  میانه رده سه و  مۆدێڕن دێمۆکراسیی مامۆستای قازی. بوون خۆیان مافێکی
 .دنیا  هاتبووه
 

 خـوێنی نگـی ره -2نگـی رۆنـدکی چـاو  ره -1 : وه ناکرێنـه جیـا کتر یـه  له و شن هاوبه دا شت دوو  له کان مرۆڤه موو هه  که یزانی ده باش قازی
 وا پێشـه  کـه  یـه وێنه  بـێ کی یه رزی ربه سـه ، زرانـدوه دامه کوردسـتانی کۆماری  که  یه شانازی  جێگای قازی وا پێشه بۆ.  سووره کان مرۆڤه موو هه

 . کردوه تۆمار دا  دیرۆک  له کورد ئازادیخوازیی مێژووی بۆ وتی سکه ده دان سه کۆمار دا کاتی  له و بووه  حیزبه م ئه رۆکی سه قازی
 ڕێگـای  لـه سـێک که کاتێـک.  خۆفیداکردنـه  و  تکاری خزمـه یی، وره گـه زانـین، مبۆلی سـه دا کوردسـتان  موو هـه  لـه کـورد دۆزی بـۆ وا پێشه

 دیمـوکراتی حیزبـی و  گشـتی  بـه کـورد ی وه بزووتنه مێژووی.  نیه پیرۆزتر و تر وره گه  مه له شتێک ئیتر بوو، فیداکار دا ڵێک  کۆمه ختیاریی به
  بـه قـازی، مینـا کـورد دایکـی دیـداری  چوومـه 1441 سـاڵی کاتێـک نـاچێ بیـرم  له ت قه. قازین وا پێشه  رزداری قه تی تایبه  به کوردستان

 :گوتم پێ  وای  وه ته سڕه حه و گریان 
 

 ر گـه ئه... ق ی هـه گـوتم پێیـان  وه سـتووره ئه رقێکـی جنێـوو  بـه ت، قاره حـه  به گیرام  وه یه ئیسالمی  کۆماری ئیتالعاتی ن الیه  له کاتێک
 .بوو ده نه کوردمان ی له سه مه ئێران  له  ئێمه ، بووایه نه تۆ ی که مێرده
 
 ی فه لسـه فه  چونکه« . یه کۆتایی بێ کی ڕێگایه سپێکی ده وا پێشه» بڵێین توانین ده ڵێ به بگرین، چاو ر به  له  فاکتۆرانه م ئه موو هه ر گه ئه
  .بوو ری روه مرۆڤپه و قینه  ڕاسته دیموکراسیی ی خوێندنگه و ئه. بوو وی زه تۆپی ر سه کانی مرۆڤه موو هه بۆ ئازادی وا پێشه

 دایکبـوونی  لـه یـادی  بـه تی تایبـه گرنگیـی و خ بایـه دا یی وه ته نه ئاستی  له داهاتوودا، سااڵنی  له ی وه ئه بۆ  چییه پێشنیارت: کوردستان
 بدرێ؟ وا پێشه
 

 رۆکی سه و  کوردستانه موو هه مڵکی وا پێشه. مێنێ نه[ تیس قه] دیاریکراودا حیزبیکی وریکولتو  له بێ ده  کاره م ئه :مار ئووره کاکشار
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 وجا ئــه ، بــێ ده رزتر بــه هاوارمــان بــێ، کگرتوو یــه ن نگمــا ده  تا هــه.  یــه وره گه کوردســتانی کانی یــه سیاســی   رێکخــراوه موو هــه ویی عنــه مه

 . وان پێشه فیداکاریی رزداری قه جیهان، زلوومی مه موو هه. نترناسیۆناڵ ئه کی یه وه نه نی خاوه  بوونه ده قازی وا پێشه کوو وه سانی که
 
 و  یی وه تــه نه رکێکی ئــه  ببێتــه دا داهــاتوو  ســااڵنی  لــه ین بــده وڵ هــه موومان هــه بــێ ده الم بــه ن، ئیــوه  یــه  دیرۆکــی  کــاره م ئــه ســتپێکی ده

 نـدی ناوه  ببنـه بێ ده ورمێ هابادو مه. بێ هه یان چاالکی زۆرترین کوردستان التی ڕۆژهه لکی خه بێ ده تی تایبه  به دا   بواره م له. نیشتمانیمان
 ت ڵبـه هه. بـدڕێنین ش ره ی رده پـه و  بـڕووخینین دیکتـاتۆران بڵینـدی دیـواری زۆر تـوانین ده  کـه  دایه تانه مناسـبه م له ر هه.  پیرۆزه  کاره م ئه

  لـه قاسـملوو.د. بکـرێ پزێڕینی  لـه میرخانی ئـه و  هری نـه یـدوڵالی عوبه شـێه شـکاک، سـمکۆی ک وه مانانی قاره دێرولی بۆ بێ ده وا کارێکی
 وا ر هـه بـێ ده شـمان دیکه کانی یـه یی  وه تـه نه  نرخـه بـۆ. دا وره گه کوردستانی  له. بێ وام رده به ترادیسیۆنێک کوو وه  کاره م ئه و چێ  نه بیرمان

  واتـه وا، کـاریکی. کرێ نـه بیـر  لـه ت قـه بـێ ده میرات.  وه ینه بکه  ندباره چه و دووباره تاریخمان بێ ده ناچار کرێن بیر  له وان ئه ر گه ئه. بێ
 .مردن و مان نه  و  ره به چوون یانی دا گلۆبالیزم  ی ده سه  له ش وه ئه رابردوو،و  له دابڕان
 

ــتان ــه زۆر: کوردس ــه رو نووس ــه ر و لێکۆل ــه سیاس ــوردو داری تم ــانی، ک ــی بی ــایه که و رۆڵ  باس ــه تیی س ــازی وا پێش ــه محه ق ــردوه دیان مم  ، ک
 راکێشاوی؟ رنجیان سه زیاتر کامیان ی؟ که ده پۆلێن چۆنیان ؟ چییه  وه یانه باره  له رنجت راوسه
 

. بـم ده خۆشـحاڵ نگن کـده یه قـازی وا پێشـه کوو وه رێکی ڕێبه کاریزمابوونی  به ر سه  له دوژمن و دۆست  که بینم ده کاتێک :مار ئووره کاکشار
 باشـتر  پاکـه  زاتـه و ئـه یی وره گـه  ئێمـه ی وه ئـه بـۆ ن ڵگـه به باشـترین دا شـکری  له دادگـای  له هاوڕێیانی واو پێشه کردنی  دادگایی هیدانی شا

 نل رهه سـه بینینـی بـۆ کـاتێ  واتـه!! ن کـه ده قـازی وا پێشـه کردنـی  سـلیم خۆته باسـی  وه زه ره غـه و ت  ساده حه ڕووی  له س که هێندێک. بزانین
 ی وه کۆبوونــه  واتــه. کــراون  کــاره م ئــه پــێ   کــه ن کــه ده  ڕووداوانــه و لــه چاوپۆشــی کــوێر مرۆڤێکــی کــوو وه اڵم بــه. میانــدواو  چۆتــه هومــایونی

  پێکهـاتنی ڕۆژی  لـه چ. کردوون ڵ گه  له ڕاوێژی و دانیشتوه هاباد هم شاری لکی خه کۆمارو نگرانی الیه ڵ گه  له وا پێشه  که باساغا هه وتی مزگه
ــه چ  و کۆمــار ــه ته کۆتــایی ڕۆژانــی  ل ــاردا می رهــه پڕبه نی م ــه خــۆی وا پێشــه کۆم ــه.  وه خســتۆته نه دوور و ڕووت ش  ڕه ڵکی خــه  ل  کی یه شــێوه  ب

 لی گـه هێـزی.  بووه هـه دیالۆگ  به ڕی باوه و بووه لیبڕاڵ سێکی که  واته ، ووهب ڕووڕاست سیکی که دا خۆی هاوکارانی و لک  خه ڵ گه  له  میمانه سه
 . بووه هیزتر  به هێزێک موو هه  له پێ

 
  هێشـتوه ی  نـه وی هلـه په تی وڵـه ده ی مـه ده و ئـه ئیسـتیخباراتی  وایه پێم بەاڵم کا، ده کوردستان کۆماری نی الیه زۆر باسی ئیگلتۆن ویلیام

 کۆمــاری تــا دینــێ کار بــه «هاباد مــه کۆمــاری «زۆرتــر و ئــه ها روه هــه. بکــا  وه لیکۆڵینــه کوردســتان کۆمــاری ر ســه  لــه وانی فرهر بــه  بــه و ئــه
  ویسـتوه یان نه  چونکـه.  بـووه ئینگلیـز ئیستیخباراتی سرویسی و نشاهی  شاهه تی وڵه ده نگرانی الیه پێشنیاری ش وه ئه  وایه پێم. «کوردستان»

 کـوو وه سـانی که کانی نووسـینه ئیگلتـۆن ویلیـام ی وه لێکۆڵینـه  لـه زیـاتر ها روه هـه ببـی، ئاشـکرا مێـژوو و لک خـه بـۆ کۆمار بوونی کوردستانی 
  لـه قـازی حیمـی ره مر نـه. خـۆی ی کـه کتیبه ری وهـه جه یـا رۆک نیوه  به  کردوه کۆماری ی دیکه کانی زیره وه و ری  یده حه دیق سه ریمی، که ناف مه
 ئاشــقی قــازی وا پێشــه گۆیــا  کــه دا ده نیشــان وا دا «د ممــه محه قــازی کــوردو لی گــه تیی وایــه ته نه رزگــاریی ی وه بزووتنــه» دا  خــۆی بــیکتێ

  ئینگلیز و کانی یه  داواکاری سلیمی ته خۆی هێناباو کان ڕووسه پشتگیریی  له وازی دا دادگا  له ر گه ئه و بووه کان ته سۆڤییه سۆسیالیزمی
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 هاباد، مـه  وه ڕامـه گه ورێز تـه  لـه کاتێـک: ڵـێ ده  وه یـه باره و لـه قـازی لی عـه ڕێـزدار اڵم بـه!! کرا ده نـه ئێعدام  کردبا، کان یه مریکایی  هئ
 مر نـه  دیاره! ؟ هو هێشتینیه نیایان ته  به و کردین  پێ تیان یانه خه چۆن( ت سۆڤیه تی وڵه ده)  فانه ڕه بێشه و ئه  لێیه چاوت: گوت منی  به باوکم

 بوول قـه ی دوکتوراکـه تێـزی کـوو وه نووسـیبا نه وای ر گـه ئه و بووه( ربایجان ئازه ختی پێته) باکۆ  له  کتێبه م ئه نووسینی کاتی قازی  حیمی ره
 . کرا ده نه

 
  کـه بـوو هیوا بێ و ئه.  بووه رم پشتگه خۆی یل گه هێزی  به رێکخراوێک و  ت وڵه ده موو هه  له زیاتر وا پێشه  که زانێ ده س که موو هه اڵم به

 وشی ڕه  له. بێ  دیکه کانی نگه ده موو هه ر سه  له ل گه نگی ده و دابڕێژێ  دیموکراتیک تیکی وڵه ده سیستمی ی بناغه هیز  به ساسێکی ئه ر سه  له
 سـپێکی ده دا کوردسـتان   لـه قـازی وا پێشـه کـاری کان یـه وخـۆیی نێ و کـی  ره ده  فـاکتۆره رچاوگرتنی بـه له  بـه  دا واری  کـورده ڵی کۆمـه سای و ئه

  .بوو نگی رهه فه و  تی الیه کۆمه سیاسی، ڕێنێسانسێکی
 

 ر سـه  لـه باشـیان کـاری  دیکـه ری نووسـه رو لێکۆلـه نـدین چه و لیل جـه لیلی جـه پرۆفیسـۆر ر، زهـه مه مال کـه.د سـەجاددی، دین الئـه عه مامۆستا
 . نووسیوه قازی وا پێشه تیی سایه که و کوردستان کۆماری
 

 وا پێشـه وانـی رێڕه و هـۆگران موو هـه بـۆ هـا وه ر هه ،«کوردستان و کورد» ڕی ماڵپه و «کوردستان» ی رۆژنامه رانی خوێنه بۆ: کوردستان
 ؟ یه هه کت یه وته چ دا  یه بۆنه م له د ممه محه قازی

 
  لـه  یـه هه رۆڵـی ترین وره گـه یانـدن راگه کنیکی تـه.   بووه نوێ کی پێواژۆیه بازی ر ده بات خه و رکا ئیتر دا  یه ده سه م له :مار ئووره کاکشار

 ی وه خوێندنــه عاشــقی مــن. کێشــن ده زۆر تێکی حمــه زه... و ئــازیز ی ئێــوه دا  بــواره م لــه. نگیــدا رهه فه – سیاســی کــاری و بات خــه وامیی رده بــه
 کـانی ژوماره.  سـتره ده موقه کـان وپیرۆزه ئاسـمانی رتووکی پـه موو هـه  لـه مـن بـۆ کوردسـتان کۆماری می رده سه ی رۆژنامه کوردستانم، ی رۆژنامه

 ی رانـه ماڵپه و لـه کیک یـه کوردسـتان، اڵتی رۆژهـه ر سـه  لـه وام رده بـه. میـژوویین ئارشـیڤیکی و  رجاوه سـه موومان هـه بۆ ش مه رده سه و ئه پاش
 . ه«ردستان و کوردکو» م، که لیده جاوی  رۆژانه
 

 بــێ ده. بناســرین باشــتر  مره نــه  ره رێبــه و ئــه کانی مرۆڤدۆســتانه  رامانــه و بیــر دا  یه ده ســه م لــه بــێ ده و  یییه فســانه ئه رێکی رێبــه وا پێشــه
  ره هــه ی وه تــه نه ختیاریی بــه و ربڵیندیی ســه بــۆ و ئــه. بینــین کاریان بــه دا مان رۆژانــه ژیــانی  لــه و چن نــه بیرمــان  لــه وا پێشــه کانی ته ســیه وه
  خۆی گیانی جیهان، زلوومی مه

 
 . وه بۆته باڵو دا"کوردستان" ی رۆژنامه ی416  ژماره  له
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 ی مێژووی کوردستان وه بزووتنه  سپێکی نوێی د ده ممه رکۆماریی قازی محه سه
 

 هابی ڕاد یوب شه ئه
 
 ر سـه  لـه ی وه لێکۆڵینـه و وه توێژینـه  وه جۆراوجـۆره نی الیـه و روانگه  له کورد، مێژووی رکۆماری سه م که یه ک وه د ممه محه قازی رۆڵی ورو ده
 پیاوێـک ڵدانی رهه سه.  پساوه نه نشێوی ورازو هه  له پڕ ی وه لێکۆڵینه وتێکی ره.  کراوه

 زۆری شـی به  کـه دا واڵتێک  له یی وه ته نه ئااڵی ی وه کاندنه شه ، ێوهنو بیرێكی هزرو  به
 نگی رهــه فه و زمــان خــاک، ک وه کانی یــه یی وه ته نه  توخمــه پاراســتنی  بــه ی کــه ڵکه خه
 دا سـاڵه زار هـه رابـردووی  لـه خـۆی  یی وه تـه نه شوناسی تی توانیویه خۆی، ی مێژینه له

 وتووی دواکـه کی یـه ڵگه کۆمه  له کۆماری یی وه ته نه تێکی حکوومه پێکهێنانی بکاو تۆمار
 .دا بی  زهه مه و یی  شیره عه

 
  خۆیـان کانی یـه نـدی  وه رژه به پاراسـتنی پێناوی  له کان جۆرواجۆره  وه ته نه باتی خه ی روانگه  له تی مرۆڤایه مێژووی  له شێک به  له ر گه ئه

 قـازی وا پێشـه تیی رۆکایه سـه  به کوردستان کۆماری زرانی دامه گومان بێ بڕوانین، دا کانیان  یه مرۆیی  و تی هوای ته نه  مافه هێنانی ست ده  به و
.   دایـه قۆناغه و ئـه کوردسـتانی ی ڵگـه کۆمه  نیی ده مـه و وه ته نه کامولی ته ی، شه گه رووبه وتی ره  له    مێژوویی رخانی رچه وه خاڵێکی د، ممه محه
  له کام ر هه  له کانی یه تی وایه ته نه  مافه هێنانی ست  ده  به بۆ کورد کانی جۆراوجۆره  وته ره و وه بزووتنه مێژوویی ی پرۆسه  به دنچاوخشان  به

  لـه د ممـه محه قـازی رۆڵـی ور و ده گرنگـی  بـه باشـتر نگتـر ره یان، کـه باته خه شنی چه و ت ماهییه  به رنجدان سه  به دا،  کوردستان کانی پارچه
 .ین بگه کوردستان کۆماری زراندنی دامه پراکتیکی و تێئۆری  ی بناخه دانانی
 
 یی وه تـه نه مودێرنی بزاڤێکی و ره به خۆجێیی و ریتی  نه فۆرمی  له  کورد ی وه بزووتنه ی پرۆسه ی وه ڕینه په کوردستان کۆماری زرانی دامه -1

 ن الیـه له واڵت ی ئیـداره و زرانـدن  دامه ، کۆمـاره م ئـه کانی رچاوه بـه  نیشانه  له کێک یه.  کانه یه  نی ده مه و  دیموکراتیک ما بنه ی بناخه ر سه  له
 کی واتایـه  بـه.  دیموکراتیکه پرۆگرامێکی وو پێڕه و تۆکمه رێکخستنێکی ن خاوه  که ، یه وه کوردستانه دێمۆکراتی حیزبی ک وه مودێرنی حیزبێکی

 . ده مه محه قازی ریی رێبه  به کوردستانه دیمۆکراتی حیزبی کانی هزره و  رێکخستن ی شیرازه نجامی ره ده و  ئاکام کوردستان کۆماری ، دیکه
 
  بـه توانییـان کـات و ئه جیهانیی و یی  ناوچه سیاسیی رجی لومه هه ی وه لێکدانه و یشتن  تێگه  به کات، و ئه رانی رێبه و د ممه محه قازی -2
 یی سـتراوه به جۆرێـک و  وه  ناوچـه کانی تـه وڵه ده الی  بـه کوردسـتان کۆماری یلی رمه سه  له رچی گه ئه.  وه بقۆزنه کورد لی گه بۆ  له هه و ئه باشی

 نیکا یـه ری کاریگه و گرنگـی  نـاتوانن ش گریمانانـه و ئه مووی هه لماندی سه دیسانی  اڵم به کرێ، ده باس کان یه کی  ره ده  هێزه  به  کۆماره م ئه
 . وه  نه بکه م که کورد ی یه مێژوویی   وته سکه ده م ئه
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 زۆر شـێکی به بـوونی جێ جێبـه و  ندن سـه ره په تی رفه ده سنوورداری پانتایی و سک رته به جوگرافیای کۆمار و کورتی نی مه ته رچی گه ئه -1
 کوردان ی مێژینه له ندو مه وڵه ده نگی رهه فه م هه توانییان ی که ته کوومهح دو مه محه قازی خودی اڵم به دا، نه پێ  کانی سندکراوه په  قانوونه له

 ی ڵگـه کۆمه کردنی ئیـداره و ت  حکوومـه کاروبـاری گرتنی وه سـته ده  بـه بـۆ کـورد توانـایی می  هه و  جیهان ڵکی خه رچاوی به  نه بخه ک یه تاڕاده
 بـێ،  وه کانـه ره داگیرکه  واڵتـه  بـه نـدیی پێوه نیا تـه  نییـه مرۆیـی کی یه  له سـه مه کورد، یپرس  که بڵێن مووان هه  به و  لمێنن بسه دنیا  به خۆی
 . یه هه یی ناوچه بان  ندێکی هه ره  یه سیاسی   پرسه م ئه ڵکوو به

 

 ، وه کـرده ت ره ی(نتراڵ سـه) کـۆجێیی تی حکوومـه وتووی رکه ناسـه و رسـتانه  خۆپه ی ئیـده ی وه ئـه ڵ گـه ده کوردسـتان کۆمـاری زرانی دامه -6
ــه دا وکاتــه  رله هه ــه ی راشــکاوانه و روون  یامێکی پ ــوو  خوازانه ئاشــتی ژیانی وه پێک ــۆ ب ــه ب ــدی  ناوه تی حکووم ــه نه موو هــه و ن ــه کانی وه ت  ی دیک

 . واڵتدایه ی ئیداره  له کان وه ته نه موو هه شدارکردنی به ئێران، یی کپارچه یه و وتن  رکه سه ی رێگه باشترین  که  واتایه و به ئێران، جوگرافیای
 

 کوردسـتان، کۆمـاری زرانـدنی دامه  لـه د ممـه محه قـازی کانی وته سـکه ده و  کان یامـه په گرنگتـرین  لـه کێک یـه بڵێـین بتـوانین  یه وانه له -1
 ش مــه ئه  کــه. بــوو  دیکــه کانی شــه به ڵ گــه ده تانکوردســ  لــه  شــه به و ئــه خۆی راســته هاوکــاریی و نــدی پێوه و  ناسیۆنالیســتی نی الیــه نــدو هه ره

 ری راسه سه ی وه بزووتنه کانی یه  کی ره سه  ڵه ڵکه که  له کێک یه  مڕۆکه ئه  که وا، پێشه دواڕۆژدیتنی و  تی وایه ته نه  هزری بۆ  روونه کی یه نیشانه
 . کوردستانه

 

 و ئـه موو هـه  یـه هه ی وه ئـه یی شـاوه لێوه و لێهـاتوویی  کـوردی   کـه  وه ئـه ر سـه  هلـ  روونـه کی یـه ڵگه به کوردسـتان، کۆمـاری زرانی دامه -4
  لـه  کـه  دا  یانـه  بـوغزاوی  نگاندنه ڵسـه هه  و ئـه موو هـه ر سـه  بـه بـوو سـوور هێڵێکی ها روه هه.  دراون کان یه جیهانی   به  که بدرێ پێ ی مافانه
 بـۆ مافێـک هـیچ بـێ ڵـدا گه ده ئێستاشی  که گرت ده یان رچاوه سه  وه کوردستانه ر سه به حاکم واڵتانی یکان وه توندڕه  ناسیۆنالیسته رستیی خۆپه

 .نازانن وا ڕه  به کورد لی گه
 
  بـه ن، هـه خاڵ هێندێک گومان بێ دا،  خۆی سیاسیی ژیانی  له د ممه محه قازی کارکردی و رۆڵ   له گرتن خنه ڕه و  کردن تاوتوێ  وتی ره  له

 ژیـانی ی درێـژه تیی چۆنیـه یـان  هید بـوونی شـه دوای کوردسـتان کۆمـاری نووسـی چاره  بـه ت تایبـه کـاری کی یه خشـته هێشـتنی نه  جـێ ت یبهتا
 قــازی کــارکردی ر ســه  لــه ئێســتاش تــا ی خنانــه ره و ئــه موو هــه ڕای ره ســه اڵم بــه. رچاون بــه کوردســتان دیمــۆکراتی حیزبــی باتی خــه و سیاســی 

 و  کوردسـتان کۆمـاری و کـورده  لی گـه یی وه ته نه و مێژوویی  کاریزمای  تاکه هێشتا وا پێشه گیراون، دا  ی که یه رکۆماری  سه ی ماوه  له د ممه محه
 وێکیسـێمب بـێ، زۆری و  زوڵـم و دیکتـاتۆری  دژی باتی خـه هێمـای ی وه رلـه به د ممه محه قازی. کوردن ی وه بزووتنه ری ئیلهامده کانی وته سکه ده

 و نـوێ لی میتۆدگـه  بـه دانـی درێژه و کوردسـتان  مێـژووی ی وه بزووتنـه کردنـی  مـودێرنیزه کـورد، شوناسـی هێنـانی دی وه پێناو  له  تازه رابوونی
 .بوو دیمۆکراتیک کتۆرێکی ستره

 

 حیمی ره ها ته: و
 

 . وه بۆته باڵو دا"کوردستان" ی رۆژنامه ی411  ژماره  له
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 رێز لە کەسایەتیی کاریزمایی پێشەوا بگرین
 

 ئاگری باڵەکی
 

 ڕێبەرێکـی وەک ئەو. «ژیـا کەڵ ژیـاو کەم» کە ڕێبەرێـک کوردستان، سەرکۆماری یەکەم نیشاندەرو ڕێ  ڕێبەرو محەممەد، قازی پێشەوا
 ئەم لەسـەر بـێ، لەگەڵ ئێستاشـی کە نیشـاندەر ڕێ بە بوو دا  سەردەمێک لە کورد بۆ یی ئەفسانه

 خەڵـک ڕێبەریـی دەوڵەتـو لەبارەی یەکان یۆنانی فەیلەسووفە ئەوەی دەنێ، هەنگاو کورد یە ڕێگه
 ئەو کردەوە بە پێشەوا هێنابوویان، بیرۆکە وەک دا کتێبەکانیان لە و کردبوو باسیان نووسین بە

 کە دا نیشـانی کـردەوەدا لە محەمـمەد قـازی. کرد جێبەجێ دا ۆیخ ڕێبەریی ماوەی لە بیرۆکانەی
 کــوردی ی کۆمەڵگــه ڕێبەریــی دا ســەردەمێک لە پێشــەوا.  نەتەوەدا و خەڵــک خــزمەت لە ڕێــبەرێکە

 ڕوونـاکبیرو چینـی. نەبـوو زیاتر% 1 خوێندەواریی رێژەی کوردەواری ی کۆمەڵگه کە دەست گرتە
 جیهـان واڵتـانی زۆربەی لە کە ئێستایە پێ  دەیە شەش ئی باسە ئەو. بوو کەم زۆر خوێندەوار

ــۆ پێشــکەوتنێکی ــه ئەوت ــرا، نەده دی ب ــان لە گوڵیــک وەک پێشــەوا بەاڵم ک  کە دا نیشــانی دا بیاب
 دیپلۆماسـیی پێوەندییەکی  که کردبوو لێ  وای ئەمە کە بکا ئاخاوتن زمان 4 بە توانی دەی کە بوو ڕێبەرێک بەڕاستی ئەو دەگمەنە، کەسێکی
 نــاوچەکە بەناوبــانگی کەســێکی وەک پێشــەوا نــاوی جیهــان زلهێــزی واڵتــانی دۆکۆمێنتەکــانی لە سیاســیی  ڕێبەرێکــی وەک و هەبــێ  گرنگــی
 .هاتوە
 

 لە کە بــوو کەســێک پێشــەوا. خۆشەویســتە نەتەوە و  گەلــی ڕێبەرێکــی بەڕاســتی نیشــانیدا کە بــوو کەســە ئەو محەمــمەد قــازی پێشــەوا
 .تەوە نەبووه دووبارە کورددا لەنێو ئیستاش کوو تاوه ئەو وەک نموونەی بەداخەوە بوو، زانا ووفێکیفەیلەس دا خۆی  سەردەمی

 
 بە ئەوەشـی و هەبێـت خـۆی کیـانی کـورد نەتەوەی و  بـن یەکگرتـوو کوردەکـان دەبێ کە هات بەبیردا ئەوەی لەمەوپێ  ساڵ 46 پێشەوا

 واڵتـی پـێگەو خـاوەنی جیهـان دیـکەی نەتەوەکـانی هەموو وەک دەتوانن هەمی  ن،ب یەکگرتوو دەتوانن هەم کوردەکان کە سەلماند کردەوە
 . بن خۆیان
 

 بیر و کەسایەتیی پێشەوا
 

 لە دەکـا کـورد پـێگەی بەهێزبـوونی هەروەهـا کۆمەڵگـاو گەشـەکردنی لە بـاس ئاوا «تاس» هەواڵنێری لەگەڵ وتووێژێکی لە  پێشەوا
   ستمانبه ده خۆمان مافی به یشتن گه بۆ کجاری یه به و بووین هێزتر به و وه گرته کمان یه لێک گه ک وه ئێمه»:  دەڵێ کوردستانداو حکوومەتی
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 کـوردی زمـانی بـه ئاخـافتن و نووسـین رابـردوودا لـه ر گـه ئه هێناوه، دهست به زۆرمان وتی سکه ده وه یه باره م له ئێمه ئێستا و کردوه بات خه

 خـوێنن، ده خۆیـان زمـانی بـه زارۆک زار هـه سـێ ی نزیکـه دا کوردسـتان له. یه هه مان«کوردستان» ی ژنامهڕۆ ئێمه ئیستا درا، ده نه پی ڕێگای
 بــاری لــه کان ژاره هــه یــه قوتــابی . دراوه پــاره، بێ بــه س کــه موو هــه بــۆ تایی ره ســه خوێنــدنی ملیی زۆره بــه دەســتووری ر وبــه مه له رۆژ نــد چه

 ژنـان یـه، هه لـێ ی(لکتیو کـه) ڵـه کۆمه هاباد مـه. درێـن ده تی یارمـه دا  قوتابخانـه لـه یان یانی بـه دنیخـوار ها روه هـه وه، کتێبـه و رگ جلوبـه
 (1. )‹‹ن دهکه تێدا شداری به

 
 هەر گرتـوە، وەری حکـوومەت لە  مانگـانە یـارمەتیی وەک کە پـوولەی ئەو بـووە حـازر بـزانین کە دەردەکەوێ کاتێک پێشەوا گەورەیی

 ئـاوا دا«مـن واڵتـی» کتێبـی لە قـازی بـدوڵاڵی عه حـاجی. ڕابـگەن یەکـان قوتابی بە باشـتر بتوانن ئەوەی بۆ ەسەیەکمەدر بە بیدا جارەی
 بۆیـه. بوو نـه پـێاڵوی و رگ بـه و سـه دره مه چـووه ده پێخواسی به و بوو قیر فه زۆر بوو وا ئی دا، سه دره مه مندااڵنی نێو له»: دەکا پێشەوا باسی

 و دروابـوون جۆراوجـۆردا ی واره قـه لـه لیباسـانه ئەو. بێ هـه نگیـان ره ک یه و فورم ک یه لیباسی درهسه مه مندااڵنی اویو ته که درا ستوور ده
. وێ نایانـه و نیـه پێویسـت یان وانـه ئه ئێمـه منـداڵی گوتبوویـان کان نـده مه وڵه ده لـه ک یـه عیدده دیـاره. س کـه موو هه به درا چکۆڵه، و الم زه

 نی تمـه 111 کات و ئه وا پێشه. بن لیباس ک یه و فۆرم ک یه  موو هه بێ ده و بێ هه جیاوازی و رق فه نابێ گوتبووی کردبوو نه یقەبوول وا پێشه
 بـه درا ده ی مانگـه ر هـه و کان سـه دره مه بـۆ کردبـوو رخان ته ی پووڵه و ئه واوی ته ئەوی . گرت رده وه کوردستان تی وڵه ده له تی یارمه مانگانه

  (2) ‹‹ک یه ابخانهقوت
 

  پێشەوا یەی لەخۆبردوویی  ئەم دا  نوتقەکانی وتووێژو زۆربەی لە هەربۆیە و دەزانی خۆی میللەتی خزمەتکاری بە خۆی هەمیشە پێشەوا
 رتنــیرگ وه بــۆ من ئــه کــه انن دهــه بۆخۆتــان»: دەکــا قســان ئــاوا باڵوبــۆتەوە دا«کوردســتان» رۆژنــامەی لە کە دا نوتقێــک لە دەکەوێ، دیــار

 بـه و  ڵناگرم هـه فیـداکاری لـه دەست مابێ دنیا له رۆژم ک یه تا. زانم ده خر فه به ش ته حمه زه و ئه و داوه نه وچانم رۆژ وو شه کورد حقووقی
 ( 1. )«ژیانه شایانی کورد که لمێنم سه ده سێکی که موو هه

 
 نەتەوەکەی شارسـتانیی پەیـامی هەڵگـری هەڵسـوکەوتەکانی کە دابـۆوە ڕەنگـی لەوەدا زۆرتـر پێشەواش جەنابی سەرۆکایەتیی هونەری

 و خــۆی بەرژەوەنــدیی بــوار دا زۆر لە بەڵکــوو نەهــاتبوو، پێــک ئەو یەکــانی  پێویســتی تێرکردنــی بــۆ نەک ســەرکۆمار دەســەاڵتی. بــوون
ــدیی دوای خســتە بنەماڵەکەشــی ــا. نەتەوەکەی گشــتیی بەرژەوەن ــدەری ســەرکۆمار نیشــتمانپەروەریی بیــری کە لەوە جی ــوو ئەو هان ــا ب  لە ت

ڕەچاوکردن  سەر لە توانیبووی بوو، کارامە و لێهاتوو دادوەرێکی پێشتر کە ئەوە هۆی بە بنێ، هەنگاو دا  نەتەوەکەی بەرژەوەندیی خزمەت
 کراون، تۆمار اد سەردەمه لەو کە پێشەواش جەنابی نوتقەکانی زۆرینەی. هەبێ وێنەی بێ  کاریگەریی کۆمەڵگا دا لە تاک مافی پاراستنی و 

 مێـژوودا لە کەس زۆر. ببـۆوە سـا  گشـتی بەرژەوەنـدیی ڕەچاوکردنی و  دادپەروەری و ماف بنەمای سەر لە ئەو گوتاری کە ئەوەن سەلمێنەری
 مبەاڵ بـدەن نیشـان جـوان بەرچـاوو و  زەق کۆمەڵگـادا چـاوی بەر لە خۆیـان دا ئەوەیـان هەوڵـی سەمەرە سەیرو نیشانی و  تاج مێدالیاو بە

 خۆقوربـانیکردنی و دادپەروەری  بەر لە تەنیـا دەنـرێ، پێشـەوا جەنـابی لە کوردەوە نەتەوەی الیەن لە ئەمڕۆکە کە ڕێزێک و خۆشەویستی 
ــورتی بە. ئەوە ــرێ ک ــوترێ دەک ــەرۆکی کە بگ ــاری س ــتان کۆم ــەردەمدا لەو کوردس ــنەی س ــرادەی وێ ــاندو نەتەوەکەی ئی ــتاش دەنەخش  لە ئێس

  (6. )ئەژماردن دێتە نەتەوەکەی انیسەرکردەک خۆشەویستترین
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 :پەراوێزەکان

 
ی  نامـه ڵگه اڵتی کوردسـتان لـه به کـانی رۆژهـه بروانـه کتێبـی رووداوه. وا ڵ پێشـه گه نگوباسی تاس له واڵنێری ئاژانسی ده وتووێژی هه -1
 .61ری  ورامی الپه فراسیاو هه ڕێز ئه به. دا ت سۆڤیه
 .61ری  بدوڵاڵی قازی له ئاماده کردنی کاک قاسمی قازی الپه نی حاجی عهکا یه ری وه والتی من ، بیره -2
 .1121الوێژی  ی گه 62ی کوردستان ژماره  رۆژنامه. وا نوتقی پێشه -1
 Kurd.no ماڵپەری کەرباسیان، سۆران کوردستان، کۆماری سەرۆک -6
 /ئەیوبزادە ئەیوب وا، پێشه ی روانگه و  ژیان وتاری -1
 

 2111ی مای 6: وتی  ڕێکه/  ری کوردستان و کورد   اڵپهم:   رچاوه سه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

53 

 

 
 
 

 ''بێ بێ مالکی جێگای خۆی نه نگێ کورد ده تاکه'': وا پێشه
 

 کورد مرۆڤی وریی خته به ی دوورگه
 وا پێشه ی روانگه و  ژیان

 
 زادە ئەیوب ئەیوب

 
  لـه وێ بمانـه ی وه بێئـه .  پێویسـته لێک گـه کـارێکی وا پێشـه کانی روانگـه و هـزر جیهـانی نـاو بـۆ  وه شـۆڕبوونه و  ستان راوه دا ته رفه ده م له

 ک  راســتییه ، وه بکرێتــه م کــه'' دێمــۆکرات حیزبــی'' و'' ژێکــاف'' تێکۆشــانی ورو ده و  خ  نــه
  لـه  وایه پێشـه نووسسـازی چاره و  تی تایبـه رۆڵـی و  خ  نـه وی  ئـه. بگـوترێ بێ ده  یه هه
. کــورد رخی هاوچــه مێــژووی یی وه تــه نه و  سیاســی وتی ســکه ده ترین وره گــه هێنانیســ ده وه
 کۆمار. پێبکا  س ده  واوه پێشه بیری و هزر جیهانی  له بێ ده بناسێ کۆمار وێ بیهه سێک که
 و  تی رواڵـه ناسـینێکی واناسی، پێشه بێ کۆمارناسی. گرێدراون لێک واتای دوو وا پێشه و

 .و واوه ناته و  ت قه سه
  بێتـه ده حمود مـه شـێه نـاوی بـێ کاندا بیسـته  لـه کوردی ناسیۆنالیستی بزاڤی ر گه ئه''

 ناسـیۆنالیزمی تێکۆشـانی می رهـه به ک وه کوردسـتان کۆماری و  دێمۆکرات حیزبی و  ژێکاف ر سه له کردنی  قسه و  ناوهێنان ک، کووڕییه و  م که
 (1) ''.نابێت ر ده به موکورتی که  له د مه محه قازی ناوی بێ اڵت رۆژهه  له کورد سیاسی
 و  بات خــه و  روانگــه و بیــر  کــه تی خۆیــه جێگــای و  کراوه نــه  وه لێکۆڵینــه پێویســت ک وه ئێســتا تــا قــازی تی خســیه شه ر ســه له  وه داخــه به

 ک وه   پێویسـتییه و بـه کـردن سـت هه  بـه.  وه نـه الیه  مـه هه کی یـه وه لێکۆڵینه  بخرێتـه و  بکـرێ موتـااڵ جیددی کی یه شێوه به وا، پێشه تێکۆشانی
  لـه و ئـه رۆڵـی واو پێشه هزری بیرو و  وه بینه ورد وا پێشه ژیانی کی یه ئیزگه ند چه  له درێ وڵده هه دا یه وه لێکۆڵینه م له تایی ره سه وڵێکی هه

 .روو  ینه بخه کورددا خوازیی وه ته نه ی وه بزووتنه
 و بیـر درێ ده وڵ هـه دا کـاره م ئـه می دووهـه شـی به  لـه. روو  خرێته ده وا پێشه تیی الوه می رده سه و یی ماڵه بنه ژیانی تا ره هس دا شته گه م له
 .بدرێ پێشان کوردستان کۆماری بونیاتنانی و  دێمۆکرات حیزبی  له پاشان و  ژێکاف  له وا پێشه رۆڵی
 

 تی دا و الوه  اڵیمی من رده سه  له( وا پێشه)د  ممه قازی محه
 
 هاباد مـه شـاری کییان ره سـه نـدی ناوه. ژمار ئـه  دێنـه دا موکریان ندی ڵبه مه  ده کوردستان کانی کۆنه  ماڵه بنه  له کێک یه قازی ی ماڵه بنه''

  ند چه ت نانه ته و  ژین ده دا دیکه شوێنی و  ورمێ و ورێز ته و  تاران  له سیشیان که زۆر اڵم به.  یه شارستانه و ئه کانی گونده و( ساباڵ )
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  تـه بوونه زۆریشـیان و  بـێ ده دابـین کاڵ کشتو داهاتی و زرا مه و  مڵک  له زۆرتر ژیانیان. بوون مریکا ئه و ئۆرووپا ی ڕیوه په ماڵێکیشیان

 و  بازرگـانی کـاری ی ره قـه  لـه خۆیـان م که زۆر و  رمن رگه سه  وه ئازاده کاری و  بارهێنان و  رده روه په و  ئیداری کاری  به و  ت وڵه ده خۆری موچه
 و  زانسـت و شـێعر و  ب ده ئـه هلی ئـه. تی شـیره عه و  شارسـتانی نگی رهـه فه  لـه  اڵوه تێکـه  کۆنـه  تایفه م ئه ژیانی نگی رهه فه.  داوه دووکانداری

 زانـای و ال مـه  لـه  بێجگه. بوون رد به نه ئازاو و نل تفه و  ست ده به و ڵگر هه ک چه و  سوارچاک و  راوچی کاتدا مان هه  له و  بوون واری خوێنده
  لـه.  وتووه ڵکـه هه لـێ ناوبانگیشـیان به راوچـی و  نگچی تفـه و ترس نه و دلێر جوامێری زۆر ، وه ره ده ناوبه ری نوسه و شاعیر و دیب ئه و  وره گه

 کی بازاڕییـه یـا تـاجر رگیز هـه اڵم بـه واڵت،  ته خسـتووه دانییـان ئاوه و  رعانی فـه و  پێـداوه  ره پـه کاڵیـان و  کشـت و  باغداری زرادا مه گوندو
 ر ســه به تی شارســتانه ژیــانی و  نل رهــه فه و وه تــه بوونه  وره گــه کوردســتان کانی شــاره  کــه دا  دواییانــه م لــه.  وتووه کــه ڵنه هه لــێ وتوویان رکه سـه

  یـه ماڵه بنه م ئه ندامانی ئه چاالکی و کار و  ژیان ی شێوه ده تی ڕه بنه گۆڕێکی ئاڵو ، بووه زاڵ کۆندا ریتی نه و  داب و  تی شیره عه ژیانی ی شێوه
  ده روویـان و  نییـه الشـیان مه ک یـه ت نانـه ته ئێسـتا ، بووه هـه ئـایینی مامۆسـتای و ال مـه زۆریـان دیمـدا قه سـااڵنی  لـه ر گه ئه.  پێکهاتووه دا

 ئێسـتاش  وه  سیاسـییه بـاری  لـه و  ریکن خـه  وه بـازاڕه و  بازرگـانی کاری  به شیان تازه جیلێکی و  کردوه زانکۆکان و  سه دره مه  له  تازه خوێندنی
 م ئـه پیاوانی وره گـه کوردسـتان کۆمـاری سـهێنانی ره هه پـاش  کـه چێ نـه بیر لـه شـمان وه ئه. ژمار ئـه  دێنـه هۆشـیار و  چاالک کی یه ماڵه بنه ک وه
 تووشـی  یـه ماڵه بنه م ئه ندامانی ئه  که جۆرێک به. وی هله په زگای ده و  دام ی کوشنده گوشاری ژێر و زیندان  وتنه که یا کران هید شه یا  فهتای

 مـاڵ و  ئـابووری ی شه گه و  خوێندن باری  له یانتوانی نه و  وه مانه ش بێبه روون راوێکی ده موو هه  له و  بوون رانی نیگه و  ترس  له پڕ ژیانێکی
 و  خوێنــدن بــاری  لـه وتوویی دواکــه هـۆی  بــه بــوو ک یـه راده تــا  باره نالـه  تــه حاڵه م ئــه و  ڵبگرن هـه پێویســت نگاوی هـه نان وه پێکــه سـامان و 

 .دا ئابووری و  تی اڵیه کۆمه وتنی پێشکه
 یمانی شاســوله تی پاشــایه ڵ گــه ده هاوکــات  کــه مــوکری، یرانیم ئــه ی ماڵــه بنه اڵتداری ســه ده و میر ئــه مــوکری، ســوڵتانی بدا  مــانی زه  لــه

 و  نامـه ڵگه به  له" قازی" ناوی  ورده  ورده.  بووه موکریان رێمی هه اڵتداری سه ده( ی زایینی1446  ر به رانبه ی کۆچی مانگی به1166) وی فه سه
 ی وه تـه نه  لـه ناوێـک" تـاتوێلی" یـا" تاتوێـل"  تانـه بابه و  باس م ئه پێی به و  گۆڕێ  دێته دا موکریان ی نووسراوه و  کی زاره مێژووی و  ریوایات
 دا رووس  سـپای ر رامبـه به  ده وی فه سـه یمانی شاسـوله شـکری له ڵ گـه ده رۆژانـدا وان ده  کـه دا، سـوڵتان بدا  ت خزمـه ده  وه گورجستانه  له گورجی

 ر بــه ده و  نــێ داده الو تــاتوێلی ر ســه له" د ممــه محه" نــاوی ســوڵتان بــدا . بــێ ده وســوڵمانم و  ســاباڵ   دێتــه. بــوون پێکــدادان و ڕ شــه ریکی خــه
 ال مـه م ئـه والدی ئـه. زانـا و وره گـه کی الیـه مه  بێتـه ده و  بـێ ده فێـر  مه رده سـه و ئـه خوێنـدنی زوو زۆر نۆموسـوڵمان دی ممـه محه. نێ ده خوێندنی

 م ئـه بـۆ  وه مه رده سـه و لـه قـازی تی شـۆره و شـار" قـازی"  بێتـه ده د حمـه ئه نـاوی  بـه ی وره گـه کـوڕی و  ونبو وار خوێنده موویان هه ش ده ممه محه
 . وه ته ماوه  یه ماڵه بنه

 کی زانایـه عوسـمان حـاجی کـوڕی حموودی مـه میـرزا اڵم بـه  نییـه روون زۆر ی که ربرده سه  که عوسمان ناوی  به  بووه کوڕێکی د حمه ئه میرزا
 و بریتانیــا ی خانــه مۆزه  تــه وتوونه که دوانیــان  کــه  وه ته نووســیوه خــۆی تی خــه  بــه قورئــانی پێــنج و  بــووه نــد رمه هونه و  خۆش ت خــه ی وره گــه
 .پارێزراون  وه کانه  قازییه ی ماڵه بنه ست ده به ئێستا ر هه دووانیشیان و  مبوڵ سته ئه

  لـه قـازی وتی مزگـه بینـای و  بوون ال مه و وار خوێنده وانی  ئه  که مێنن ده جێ به بدوڵاڵ عه و  قاسم ناوی  به کوڕ دوو حموود مه میرزا  له
 . یه خوالێخۆشبووانه دوو م ئه یادگاری هاباد مه

 م بـه کـوڕ نـد چه بـدووڵاڵ عه میـرزا بابی ره بـه  لـه.  وه بێتـه ده لـێ زۆری وپـۆپی لق و  بـێ ده زۆر  ماڵـه بنه نـدامانی ئه ی ژمـاره  دواوه به  مه له
 :بن ده وت که پاشه  وه خواره ی ناوانه
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 حمان میرزا ره -1
 (سوڵتان ی بدا  ماڵه بنه  له  ناوی حۆری یا غونچه  ژنێک به  له)حیم  بدوره حاجی عه -2
 لیک بدولمه ال عه مه -1
 میرزا مۆمن -6
 ال قوددوس مه -1
 (.تان تی ماوه شیره عه  له" نتی ره فه"ناوی  دایکێک به  له)مین  مام ئه -4
 

 وردتـر زانیاری بۆ توانن ده.  وه ته وتوونه که  خوالێخۆشبووانه م له  که ین ناکه  لقانه و ئه باسی  وتاره م ئه ی وه بوونه کورت بۆ دا لێره  ئێمه
 . وه بخوێننه قازی تاحی فه لیلی خه خوالێخۆشبوو می ڵه قه  به( قاضی  خانواده  تاریخچه) نرخی به کتێبی

  بابـه  ره بـه م لـه قـازی ی تایفـه زۆری ی زۆربـه  کـه بگـوترێ  پێویسـته و  وه ینـه ده ده بـدوڵاڵ عه میرزا برای قاسم میرزا  له ئاوڕێک دا لێره
 رچاوتریان بـه وری ده و  خ  نـه دا کان  مێژوویییـه  رووداوه و گۆڕ و  ئاڵ  ده و  بوون زۆرتر قاسم میرزا ی تیجه نه و  وه نه و والد ئه و  وه وتۆته که
 . بووه هه

 
 ن خـاوه(  اعتمادالسـ نه) خـان ن سـه حه د ممـه محه نووسـینی پێی بـه  کـه  جێماوه بـه پـاش  لـه د حمه ئه میرزا ناوی  به کوڕێکی قاسم میرزا

 . بووه"  وێنه بێ ئینشای و  ت خه" ن خاوه و رتر سه مووان هه  له دا زانایان نێو له و  بووه ماڵ که و  زل فه
 : له بوون بریتی  که  ماوه جێ به پاش  له دایکان سێ  له کوڕی شت هه د حمه ئه میرزا

کچێکـی   لـه)زاق  ره -1هـاب  وه -6( خانم  ناوی فاتمه  سوڵتان به ی بدا   ماڵه کچێکی بنه  له)تاح  میرزا فه -1الل  شێه جه -2قاسم  -1
 (.ئاسۆڕی خانمی مایا  له) د حمه ئه -تیف له -جید  مه -4( وشار گی هه ربه گله به

 
 وانی جـه  بـه دا مـوڵکی ڕێکی شـه  له. ببوو دایک له باوکی دوایی کۆچی پاش  که(  میرزاله) د حمه ئه ناوی  به قاسم میرزا والدی ئه دوایین

 . ماوه نه جێ به پاش  له سی که و کوژرا
 کاروبـاری.  بـووه  ریبـه غه و ئاشـنا و  میـوان  لـه پـڕ موو هـه ی مـه حکه مه و  مـاڵ و  بـووه ناوبانل به و  وره گه کی زانایه قازی قاسمی میرزا

 میـرزا. کرا ده جێ به جێ دا یه مه حکه مه و له موکریان کانی ته شیره عه شارو ڵکی خه نێوان ناخۆشی ڕو شه ی وه کوژاندنه و  ری دادوه و  تی اڵیه کۆمه
 پیاوی وره گـــه ک وه  وه تیشــه وڵه ده ســتانی ده کاربه ن الیــه له کراو لێــده چـــاو تی اڵیــه کۆمه ری بــه هڕێو به ڕپێکراو بــاوه ناســراوێکی ک وه قاســم

 اڵتداری ســه ده و  حــاکم ڕووســی گه میرنیزامی ئــه ن الیــه له نگوڕدا مــه مزاغای هــه شۆڕشــی می رده ســه  لــه. ژمار ئــه  هاتــه ده موکریــان نــدی ڵبه مه
 جـار یـان ده  بـه  ئێمـه بـاپیرانی و  بـاب ک وه. مزاغادا هـه ی که بزاڤه و  ت وڵه ده نێوان  له  کردن نێوبژی بۆ زاغام هه الی  ناردرایه  وه موکریانه
 و  ئێـوه الی  بێمـه بـوم ناچـار مـن: "ڵی ده مزاغا هه  به دا دیداری م که یه  له ڕێنێ راپه  رکه ئه م ئه بێ ده ناچار  که قاسم میرزا  وه ته گێڕاویانه
. ت حکومـه الی  وه ڕێیـه بگه مـن ڵ گـه ده و  ڵبگری هـه ت وڵـه ده ڵ گـه ده تی دژایـه  لـه سـت ده م بکه لێ تکات  ناردووه منی نیزام میر ئه. م هراسپارد

 و کـا ده سـمقا میـرزا ی قسـه  بـه مزاغا هـه". بێ نـه  یانـه ڵێنی به م بـه بـڕوات و  کـه مه من ی قسه  به  که ڵێم ده پێت  وه خۆمه ن الیه له من اڵم به
   به و وه ڕێته گه ده بردبوو، بۆ  وه میرنیزامه ئه ن الیه  له مۆرکراویان قورئانی  که  دیکه ڤدێکی وه ڵ گه ده م دووهه جاری اڵم به.  وه ڕێته ناگه
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  وانـه پێچه به یان سـته به مه م ئـه ولێکـرا گومـان و نائاگـا سـی که هێندێک  وه داخه به. کوژرێ ده هاباد مه" شێخی باغی"  له  نامرۆڤانه کی یه شێوه
 درێژایـی  بـه قـازی ی ماڵـه بنه  که  دایه کاتێک  له ش مه ئه. ن که ده تبار تۆمه مزاغا هه دانی کوشت به و  وه هێنانه  به قاسم میرزا و کردووه باس

 کـی ره ده و  نـدی ناوه اڵتی سـه ده ر رانبـه به  لـه خۆیـان ی وه تـه نه پاراسـتنی بـۆ سـاتێک و  کات موو هه و  بوون خۆیان ی وه ته نه نگری الیه مێژوو
 . داناوه  ئامانجه م ئه ر سه له ریان سه و  ستاون راوه

 
  ڕێوه بـه نـدی ڵبه مه کاروبـاری  توانـاوه و ت قـودره  بـه ک یـه ماوه سـاباڵ  ڵکی خـه و رد بـه نه و ئـازا بـرای ش شـه تی یارمـه  بـه قاسم میرزا

  لـه  نگـه ره و  نییـه دیـار وردی به فاتی وه وتی رێکه.  بووه"( خ.د" بورهانی ددینی مسه شه شێه) مریدانی  له و پاراستوه تیدێها و شار و  بردووه
لی  عـه -1:  تـی بـوون لـهبری  کـه  مـاوه جێ بـه پاش لـه کوری چوار قاسم میرزا. دابێ رووی دا مانگی کۆچی ی سێزده ی ده سه کانی سته شه ی یه ده
 ر سـه له  کـه دا پێکـدادانێک و ڕ شـه ده تـی الوه می رده سـه  لـه حـیم ره میـرزا .حـیم ره-6( ر سکه قازی عه)بدووڵاڵ  عه-1یف  ن سه سه هبولح ئه -2
 (.بورهانی گی جیدبه مه ست ده به. )کوژرێ ده گۆڕێ  دێته باغی لی پیروه گوندی زاری و  وی زه

 
 رم رگه سـه  وه تییـه ئاغایه و  کـاڵ و  کشـت کـاری  بـه  ژیـاوه بـاغی لی پیروه گوندی  له نی هم ته زۆرتری و  بووه کوێر جاخ وه ر سکه عه قازی

 .  بووه
  کـه بـاب پیره الی مه و  شاره و ئه زانایانی الی  سنه  له ک یه ماوه و  خۆی باوکی قاسمی میرزا الی له می رده سه باوی خوێندنی لی عه قازی

. بـوو نگین ره ست ده خۆشنووسێکی. کوردستان الیانی مه وره گه ریزی  هاته و کرد واو ته  بووه خۆی مانی زه ی وێنه بێ دیندارێکی و وره گه کی زانایه
 ر وروبـه ده کانی ناوچـه شـارو ڵکی خـه. بـوو جیب نـه و مرۆڤدۆست و  زان ئاداب زۆر  وه کیشه الیه  له. نووسی ده جوان زۆر بی ره عه و فارسی تی خه
 .نا داده بۆ زیانرێ و  یانناسی ده

 
 لێکـراو شـکات شـکاتکار و  ریبـه غه و  میـوان  لـه پـڕ کات موو هه ویشدا ئه مانی زه  له"  مه حکه مه" و شار قازی  به بوو باوکی رگی مه پاش

 موویان هـه رجی خـه و  بـوون خوێنـدن ریکی خـه ئاشـنا و  خـزم الوانـی  لـه س کـه نـد چه دا لی عـه قـازی ی مـه حکه مه  لـه ش وانـه له  بێجگه. بوو
  کـه بـوو( افتخـار) ناهیـد بـدوڵاڵ عه ش دیکه کێکی یه و  ناوبانل به رگێڕی وه قازی دی ممه محه  وانه له ک یه. کرا ده دابین  وه مه حکه مه ن الیه له
 .بوون ندنخوێ ریکی خه دا مه حکه مه  له  که  کردووه یان رۆژانه و ئه باسی کانیاندا  رییه وه بیره  له ردووکیان هه

 
 رس هـاوده گی یزوڵاڵبه فه عێلی ی وره گه گ، شێربه کوڕی خان لیل خه ڵ گه ده یخوێند، ده  سنه شاری  له الو لی عه میرزا  که دا مه رده سه و له

 خوشـکێکی کـا ده ێشـنیارپ( لی عـه قـازی) لی عـه میـرزا  بـه خـان لیل خـه  که ک یه راده  گاته ده  الوه دوو م ئه ویستی خۆشه و  تی دۆستایه. بێ ده
 وتر پتـه یان کـه  ندییه پێوه و  خـزم  ببنـه  وه  تییه دۆستایه  له ی وه ئه بۆ بداتێ  بووه هاوتا بێ جوانیدا  له  که" خانم رتاج وهه گه" ناوی  به خۆی
 ی ماڵـه بنه ڵ گـه له  که له سـه مه  بـووه بـاوکی الی ویسـتی خۆشه  که خان لیل خه پاشان. کا ده قبووڵ ی پێشنیاره و ئه  دیته نه لی عه میرزا. ن بکه
  گونـده م ئـه.  بـووه قز سـه شـاری نزیـک ندی مانکه سـڵه  لـه م وده ئـه گ شـێربه مـاڵی. کـا ده  پێشـنیاره م لـه پێشـوازی گ شـێربه کاو ده باس خۆی
ــدێکی ناوه ــه ن ــه ی وره گ ــده و ر هون ــه و  واری خوێن ــه کۆی م ــه و ال م ــه و  قێ ف ــوو زانســت هلی ئ ــه رێک ماوه جــه و  هب ــاقوواڵنی  ل  تی شــیره عه پیاوم
 .نیشتن داده وێ له گی یزوڵاڵبه فه
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  بێتـه ده خـانم رتاج وهه گه  له با، ده ناوی"  وره گه قازی" ک وه دا"رگێڕێک وه کانی  رییه وه بیره" کتێبی  له قازی دی ممه محه  که لی، عه قازی    

 . ئامینه ، دیجه خه قاسم، د، ممه محه:  ناوانه م به کچ دوو کوڕو دوو باوکی
 نــد که ئاجی لئیسـالمی شێخه کچـی خــانمی زیبـا ڵ گـه ده ک یــه ماوه پـاش لی عـه قـازی کــاو ده دوایـی کـۆچی وانی جــه  بـه خـانم رتاج وهـه گه

 . فاتمه ناوی  به کچێک ن خاوه  بێته ده ش خانمه و له.  وه کاته ده ند ماوه زه
 وه کشـه یه کانی گزاده بـه  له هومایوون گی به مین ده مه حه خوالێخۆشبوو ری هاوسه  بێته ده خانم  دیجه خه ناوی  به لی عه قازی ی وره گه کچی

 و  تی اڵیـه کۆمه کـانی رووداوه موو هـه  لـه هومـایوون عیدخانی سـه. بـوو عیدخان سـه ناوی  به کوڕێک و،  کچ ند چه   اڵوییه تێکه م ئه می رهه به و 
 عید سـه. بـوو وا پێشـه ئـاجودانی دا کوردسـتان کۆمـاری کـانی رووداوه ڕیانی گـه  لـه و  بووه د ممه محه قازی وا پێشه خۆی خاڵی ڵ گه ده دا سیاسی

  کـه نووسـیبوو" بێـداری وای پێشـه" ناوی بـه دا کتێبێـک  لـه ی مه رده سـه و ئه کانی رووداوه و وا پێشه تی سایه که و  كوردستان کۆماری باسی خان
 . وه کرایه باڵو و دراو چا   له و ئه رگی مه پاش

 
 بوو کچێک   اڵوییه تێکه م ئه می رهه به و کا ده( افتخار) ناهید بدوواڵی عه خوالێخۆشبوو  به مێرد لی عه قازی می دووهه کچی خانم  ئامینه

( مـن خـاررات) بـاوکی کانی  رییـه وه بیره و  یشتوه تێگه ناوزا زۆر  خانمه و ئه.  جێیه نیشته ن نده له  له ئێستا  که ناهید خانمی رابێعا ناوی  به
  لـه دیسـان مجاریشـی ئه ری هاوسـه و  وه بێتـه ده جـوێ ئیفتیخـار  لـه ک یـه ماوه پـاش خـانم  ئامینه.  وه ته کراوه باڵو  خاتوونه و ئه تی هیممه  به
 . بووه کچی دوو وی  له  که رد زه رده به گوندی نی خاوه ریمی ئه خانی حوسێن د ممه محه ناوی  به بێ ده گی یزوڵاڵبه فه ی ماڵه بنه

 
 نـاوانی  بـه کـوڕی دوو ش  اڵوییـه تێکه م ئـه و  ورک گـه تی شـیره عه  لـه قـالوێ قادراغای  به درێ ده لی عه قازی می سێهه کچی خانم  فاتمه

 . وه وێته که ده لێ  مزه هه و  ن سه حه
. بـوو دایک لـه هاباد مـه شـاری  لـه تاوی هـه ی1264  ر به رابه ی زایینی به1411ڕی  مه بانه11 رۆژی  له( د ممه محه قازی وا پێشه) د ممه محه

 بـوو خـۆی مـانی زه ئـایینی زانـای ترین وره گه  که جدی مه حوسێنی ال مه ت خزمه  له مانکاتدا هه  له. خوێندن  به کا ده س ده باوکی تی خزمه  له
 .خوێند ده رسی ده

 لی عـه قـازی می دووهـه ری هاوسـه زیباخـانم ی دڵسـۆزانه یشـتنی پێڕاگه اڵم بـه. کـرد دوایـی کـۆچی دایکـی  که بوو منداڵ شتاهێ د ممه محه
 . وه کرده پڕ براکانی و  خوشک و و ئه بۆ ی قینه راسته دایکی ی جێگه
 
 ی زۆربـه. بـوون جێگیـر هاباد مـه  لـه مریکایی ئـه ایینیئـ میسـیۆنی پێکردبـوو ست ده تی الوه تای ره سه رۆژانی د ممه محه  که دا مه رده سه و له

 کێک یـه. کـرد ده شـۆیان ئام( هاباد مـه) سـاباڵ  تـری کانی وره گه  ماڵه بنه و لی عه قازی ڵ گه ده و  ببوون کوردی فێری  میسیۆنه و ئه ندامانی ئه
 زۆر فاسـۆم دوکتـۆر  وه لـه  بێجگـه.  نووسـیوه موکریانی ی زاراوه کوردی زمانی ر سه له رێزمانێکی فاسۆم. د ناوی  به  میسیۆنه م ئه ندامانی ئه  له
  لــه گه و ئــه کردنــی رزگــار بــۆ وتارێکــدا  لــه و کــردووه ری وروبــه ده کانی گونــده و  هاباد مــه شــاری دانیشــتووانی وعــامی  تڵ قــه باســی وردی  بــه

ــه ره  بێده ــه داوای  تان ــه تی یارم ــانی  ل ــه هاوواڵتی ــردوه مریکایی ئ ــه)  ک ــۆواری  بڕوان ــه گ ــاره هاباد م ــاڵی  61  ژم ــتی 1161س ــیۆنی گوزارش  میس
  ید سه نووسینی تی مرۆڤایه ی نموونه کوردو دۆستی فاسۆم ئۆ، ئیل، ها روه هه 1  ڕه الپه قازی د حمه ئه رگێڕ وه. فاسۆم. و.ل.کوردستان
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 فێـری خـانم کوتـات مـیس و میللێـر میسـتر و  شـاڵک دوکتـور الی لـه تی تایبه به  میسیۆنه م ئه ندامانی ئه الی له د ممه محه( دی مه سه بدوڵاڵ عه

  . بووه ئینگلیسی زمانی
 
( لی عـه قـازی مـامی و  قـازی قاسمی میرزا ی براچووکه) تاحی فه میرزا ست ده به شار کاروباری دا م بیسته ی ده سه تای ره سه ی سااڵنه و له

 تی اڵیـه کۆمه و  سیاسـی ی وره گـه رێکی بـه ڕێوه به مانکاتیشـدا هه  لـه و  ئـایینی ی وره گـه عـالمێکی تاح فه قازی یا تاح فه میرزا. چوو ده  ڕێوه به
 نیزیـک شـار  لـه کوشـتار و تـااڵن زمی ئـه  بـه دان  پێنـه ئیزنـی و ستا راوه هاباددا مه ری وروبه ده کانی ته شیره عه ستدرێژی ده ر رانبه به  له. بوو
  اڵتدارانی سه ده و  حاکم. ن بکه ر وروبه ده و شار ڵکی خه  له زوڵم تی وڵه ده ستانی ده کاربه دا ده نه ی رێگه  وه شه دیکه یک الیه له.  وه ببنه

 
 رمـێو و ورێز ته و  تاران کانی  والییه و زیر وه و پادشا الی له و  بوون تی دوژمنایه ریکی خه ڵی گه ده کات موو هه و  ترسان ده لێ زۆری تی وڵه ده

 .گێڕا ده ی وه دوورخستنه و  ناوبردن له بۆ پیالنیان و چاند تێده بۆیان
 ئێـران رۆژائـاوای کانی نـده لبه مه بـاقی و  ربایجـان ئازه و موکریـان ری ڤـه ده پێکـردو سـتی ده می عالـه می کـه یه ڕی شه زایینی ی1416 ساڵی

  ڕه شـه م لـه. یانـدبوو راگه دا ڕه شـه م لـه خـۆی نی بێالیـه ئێـران  کـه بـوو کاتێکدا  له ش وه ئه. عوسمانی و  رووس ساتی کاره ندی ڵبه مه  به بوون
 ر بـه وه  ڕه شـه م ئـه سـاتی کاره سـامناکترین بێگومـان.  وه گرتـه ی واڵته م ئه ی ناوچه زۆر زێن دڵته ساتی کاره و پێکرا ژێر کوردستان دا یه وره گه
 .وت که ری وروبه هد و هاباد مه تی تایبه به موکریان ری ڤه ده

 
 ڵ گــه ده ســیان که بێ و   ســاویلکه ڵکی خــه و  وتن کــه ده وێــک  وره گــه پۆلی شــه دوو ک وه عوســمانی و  رووس کانی  راتۆرییــه ئیمپه شــکری له دوو
  بـه جارجـاری  و کـرد ده رووس سـپای  بـه ی کشـه پاشه و  وت که رده سـه عوسمانی سپای گا دا پێکدادانه ڕو شه و ئه ڕیانی گه  له. هاڕی ده خۆیان
 و  ئــایینی مــارگری ده ر بـه له کــان کورده. نـان ده دوویــان راوه رۆژاوا و باشـوور و ره بــه و شـکاند تێکده یان عوســمانی سـپای کان رووســه  وانـه پێچه
 ســت ده  دایــه بیــانووی ش وه ئــه ر هــه و کــرد ده کانیان  عوســمانییه هاوکــاری و  بــوون!( ئیســالم ســپای) نگری الیــه یان زۆربــه مێژوویــی نــدی پێوه

 دا ڕه شــه م ئــه کۆتــایی  لــه. ن بکــه  ڵکــه خه و ئــه کوشــتاری  حمانــه بێڕه و  کان گونــده و  شــارۆچکه و شــار  بخاتــه ســووتمان  کــه کان رووســه
.  وه کشـانه خۆیـان رێمی هـه و ره هبـ گیراو رانـه بـۆ خۆیـان دا موکریـان و میانـدواو و  راغـه مه و ورێز ته  له و  شکان کجاری یه به کان  عوسمانییه

 شـار دانیشـتوانی و ڵک خـه بـۆ ربازبون ده ئیمکانی ی وه ئه ستی به مه  به قازی تاحی فه میرزا هاباد، مه شاری ر سه  یشتنه گه کان رووسه کاتێک
 کوژی شـه ره کوشتارو و  بوون زاڵ شاردا ر سه به کان رووسه و کرا هید شه دا نگارییه ره به م له ر هه اڵم به. گرت رووس سپای  به پێشی بخوڵقێنێ

 و اڵ قونقـه و ئینـدرقاش و هاباد مه  له س که زار هه  ده  له زۆرتر  کان  مێژوویییه  ڵگه به پێی به و پێکرد ست ده کردنیان خاپوور و  سووتمان و 
 .کران شمشیران قی په و  ق شه و  کوژران تر کانی گونده
 

  بـه قـازی تاحی فـه میـرزا سـوکاری که و  منـداڵ و  مـال  وانـه له و  هێشـت  جێ به شاریان ماڵ زۆر هاباد مه  گاتهب رووس سپای ی وه ئه پێ 
 هاباد مـه  دیکـه ومی قه و  خزم هێندێک و  لی عه قازی منداڵی و  ماڵ و(االسالم ثقت) بدووڵاڵ عه. تاح فه میرزا ی که وره گه  کوڕه ستیی ره رپه سه
 دوور دیسـان و  ندی مانکه سـڵه  چنـه ده وێشـڕا له رووس سـپای ی وه بوونـه نیزیک بـه. دێڵـن جێ بـه بۆکـان نـدی ڵبه مه  لـه  وه کشه یه گوندی و ره به
 فاری غه ئاغایانی موڵکی" پاشباڵ " و"رقوڵ یه" گوندی دوو  له وشار هه ی ناوچه  له. ن که ده وشار هه ندی ڵبه مه  ده روو و وه ونه که ده
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 رداری ســه ن الیــه له و"چــۆپلی"  چنــه ده وشــار هه نــدی ڵبه مه  لــه تاح فــه میــرزا ی ماڵــه بنه. کــرێن ده زیرایی پــه رمی گــه  بــه زۆر و  وه ێنهگیرســ ده 

 و لـه حتا فـه قـازی کـوری بـدوڵاڵی عه میـرزا. چێ تێده ساڵی سێ  رێمه هه و له  ماڵه بنه و ئه ی وه مانه ی ماوه. نێ ده ده گوندیان سێ  وه وشاره هه
 . کراوه خاک ی سپارده ئه وێ له و  کردووه دوایی کۆچی دا ره فه سه

 
( قـازی دری سـه) قاسم میرزا و(د ممه محه قازی وا پێشه) د ممه محه میرزا ، بووه کان اڵتووه هه ڵ گه ده  که( ر سکه عه قازی) بدوڵاڵ عه میرزا

  پـازده  له زۆرتر  کاته و ئه  که  الوه دوو و ئه. سپێرێ ده پێ زرایان مه کاروباری و  اساڵتح ماڵ و  مڵک  له ئاگاداری و  باغی لی پیروه  نێرێته ده
 و کـاڵ و  کشـت دا رێمـه هه و لـه  وتووانه رکه سـه و  ڕێنن پـه راده زرا مـه و گونـد کاروبـاری  ئازایانـه زۆر ڕیبوو، پـه تێنه نیان مه ته ساڵ  شازده یا

 و  قـاتی و  گرانی هۆی به دا مه رده سه و له  که راگرتبوو دا مباران عه و  چاڵ ده زۆری دانێکی و  غڵ ده و  نم گه ر هسک عه قازی. ن که ده ڵداری ئاژه
 تی ئاغایه و  اڵت سه ده کی زگایه وده دام و  فرۆشن ده  دانه و  غڵ ده و  نم گه و ئه قاسم میرزا و د ممه محه میرزا. فرۆشرا ده گران  به باش زۆر قڕی
 میــرزا کچــی خــانم رتاج وه گــه خۆیــان، پــووری تی یارمــه  بــه و  گــرن راده کارلێهــاتوو و ڵگر هــه ک چه ســواری ری نۆکــه  پــازده ده. ن خــه ده ڕێ وه
 .ن به ده  ڕێوه به خۆیان کاروباری بوو، موکریان ندی ڵبه مه ی وته ڵکه هه ژنێکی شێره  که ر سکه عه قازی خێزانی قازی، تاحی فه

 
 رووسـی سـتی ده کاربه ر فـه نه ند چه الی له قاسم میرزا و د ممه محه میرزا ، وه ماونه باغی لی پیروه گوندی  له  که ساڵێکدا ند چه ی ماوه  له

  بـه خـۆی کـاتی ی زۆربـه د ممـه محه میرزا تی تایبه به. بوون رووسی زمانی فێری  کردووه یان نده ڵبه مه و ئه هاتووچۆی و  بوون میاندواو  له  که
.  هێشـتووه جێ بـه قاسم میرزا بۆ تی ئاغایه و  مڵکداری کاروباری و  کردووه ڕ تێپه  وه  رووسییه رسی ده و  رۆژنامه و گۆڤار و  کتێب ی وه خوێندنه

 .ژمار ئه  دێته یشتن پێگه گرینگی کی یه پله ک وه  الوه دوو م ئه بۆ  کێشاوه ساڵی ند چه  که  یه ماوه م ئه
 
 و  قاســم گ، شــێربه ری هاوســه خــانم ت رافه شــه لی، عــه قــازی خیزانــی خــانم رتاج وه گــه دوایــی کــۆچی پــاش  کــه چێ نــه یرب لــه مان وه ئــه

ــه خه ــه ده  دیج ــۆی الی  بات ــه زۆر و  خ ــه  ب ــه  وه  ئاگاداریی ــا ده یان رده روه پ ــه. )ک ــانم ت رافه ش ــی خ ــه دایک ــانم رتاج وه گ ــوو خ ــه  ده و( ب  ڕیانی گ
 پـاش ، وه ونـه که ده  دیکه براکانی و  خوشک ڵ گه ره  دیجه خه و  قاسم کردبوو، وشار هه  ده روویان  که دا لی عه قازی منداڵی و  ماڵ ی که وه کۆڕه

  بــه  درێـژه جــدی مه حوسـێنی ال مــه مامۆسـتا الی  لـه هاباد مــه  لـه ک یــه ماوه بـۆ قاسـم میــرزا اڵت وه ی وه بوونـه ئــارام و رووس سـپای رۆیشـتنی
 .دا ده خوێندن
 
  بـه( جیـدخان مه چـۆمی)  نـده ڵبه مه م ئـه ڵکی خـه ری ماوه جـه. بـوون بـاغی لـی پیروه  لـه لی عـه قـازی کـانی کوڕه  کـه دا سـااڵنه ند چه و له
  الوه دوو م ئـه ن هالیـ  لـه  کـه ک  چاالکییـه و  رک ئـه موو هـه رانـدنی راپه بـۆ  وه زۆره تێکی حورمه و رێز  به  وه ته عیه ره و  ت ئاغاوه و  مالیک ورده

 سـت ده  وێتـه که ده  حاڵـه مه و ئـه تی هیمنایـه پاراسـتنی و  ناوچـه کاروباری  مجۆره به و  بوون  ئاماده  سپێردراوه ئه پێیان  دڵسۆزانه  وتووه پێشکه
 ی ماڵـه بنه  له  بێجگه  که بزانین  ستهپێوی. قازی یفی سه خانی حوسێن د ممه محه و  قاسم میرزا و د ممه محه میرزا تی تایبه به قازی ی ماڵه بنه

 کـوڕانی و حاجیـاوا دی ممـه محه قـازی ،(مـوکری ساالر) قازی ردی وانمه جه حمانی بدوره عه یانی قازی تاحی فه میرزا کانی کوڕه لی، عه قازی
  ئاغایانی و  بابامیری و  میری ئه ی تایفه تی ئاغاوه و  واده خانه ندین چه و سریالوا ناغای سه حه و( نسوور مه) حموود مه میرزا و  ت سیقه
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 و  تی دژایـه و  کانی ره ربـه به موو هـه  ده و  بـوون جێ نیشـته دا نـده ڵبه مه و لـه بـوون قـازی ی تایفـه ی دیکـه بابێکی ره بـه  کـه میرابات ئـه و  بادام

 . داوه رنه به نکتریا یه پشتی و  بوون قاسم میرزا و د ممه محه میرزا پشتیوانی کدا  ئاڵۆزییه
 

  کـه ندی مانکه سـڵه گی بـه فا مسـته کچی ناهید خانمی شاسوڵتان خۆی خاڵی کچی ڵ گه ده (1421 - 1426) شکاک ساڵی پاش قاسم میرزا
 خـۆی مـاڵی و رکه هه و  وه بنه ده جوێ یفولقوزات سه و  لی عه قازی و ر سکه عه قازی دا ساڵه و له ر هه. کا ده ند ماوه زه  بووه هه ساالری بی قه له
 لی  عـه قـازی و  وێ کـه رده به وه بـاغی لـی پیروه ر سکه عه قازی و  وێ که ده ر به وه( توو خه جه ر سه له گوندێک) لی گوێگجه یفولقوزات سه. کا ده
 .گرێ ڵده هه خۆی شی به ئاغڵیان و  قارنجه  له

 
  مجۆره بـه. هاباد مـه شـاری  وه ڕێتـه گه ده  هێناوه نـه ژنـی هێشـتا  که د ممه محه زامیر و  قارنجه  باته ده خۆی ماڵی  دواوه به  لێره قاسم میرزا

 دری سـه) قاسـم میـرزا شـانی ر سـه  ویتـه که ده جیـدخان مه چـۆمی نـدی ڵبه مه  لـه تی ئاغایـه و  مـاڵ و  مڵـک کاروباری ڵسووڕاندنی هه رپرسی به
 و  وه لێکۆڵینــه و  وه خوێندنــه بــۆ کــا ده یــدا په زۆر جالێکی مــه و  خــت وه هاباد مــه  وه تــه ڕاوه گه  کــه( د ممــه محه قــازی) د ممــه محه میــرزا(. قــازی

 و  سیاســی لێهــاتووی ڵســووڕاوێکی هه ک وه ردا وروبــه ده و شــار نــاو اڵنی کۆمــه و کــۆڕ  لــه  ورده  ورده. تی اڵیــه کۆمه و  سیاســی ڵســووڕانی هه
 رار قـه پێشـدا ده د ممـه محه میـرزا. گـرن ده  پێـوه نـدی پێوه تورکیـا و  عێـراق و  ئێـران  لـه ستانکورد سیاسی چاالکانی و  ناسرێ ده تی اڵیه کۆمه
 چـاو ی کـه کچه کردن خوازبێنی پێ   که نێ داده  رجه مه و ئه اڵم به بخوازێ، خانم  رزیه مه ناوی به گی یزوڵاڵبه فه ی ماڵه بنه کچێکی  که نێ داده
  کـه زه په بزانـێ و  بـێ کڕیار  که فرۆشم ده ز په من ر گه مه: ڵێ ده و بێ ده  تووڕه  پێشنیاره م له قاتانقوڕ گی هب نجاڵی گه کچ باوکی. وێ بکه پێ
 .کا ده ند ماوه زه  کاکاغازاده خانمی مینا ڵ گه ده قازی پاشان و  رناگرێ سه  ته سڵه وه م ئه  مجۆره به! و ڵه قه یا  کزه

 
 
 قـازی  کـه ڵـێ ده پێمـان بناسـێ خـۆی ژیانی می هاوده و  ریک شه خوازی ژن پێ  تی ویستوویه دا نده روبه سه و له د ممه محه میرزا  که ی وه ئه

  ریتـه نه م ئـه بـۆ ملـی و  بووه وتووتر که پێ  خۆی مانی زه گرانی و قورس و  کۆن رریتی نه و  داب  له زۆر و  بووه رووناکبیر مرۆڤێکی د ممه محه
 (2) .'' نواندووه دانه  بارانه ناله  پاوه داسه
 سـاڵی 24 خـانم مینـا درا،  سـێداره  لـه وا پێشـه کـاتێ.  وه وێتـه که لێده کـوڕێکی و  کـچ 6 خـانم، مینـا واو پێشـه یشـتنی گه پێک ئاکامی''

 ترین چکۆڵه و  ساڵه 16 وا ێشهپ مناڵی ترین وره گه دا کاته و له. ستۆ ئه  وێته که ده کچی وت حه و کوڕ ک یه یاندنی پێگه رکی ئه و  بێ ده ن مه ته
 (1)''. بێ ده مانگانه 1 مناڵیشی

  لـه و کـرد ڵکی خـه تی خزمـه زیـاتر دا ش قامـه مه و لـه و  موکریان قازی  به بوو و  وه گرته جێی باوکی فاتی وه پاش  له د ممه محه قازی''
 کـانی توێژه موو هـه  که کرد ده ڵی کۆمه تی خزمه ڕیا بێ  نده وه ئه بوو  وه ڵکه خه رگی مه و رد ده  به  نده وه ئه. هات وماوان قه لێ و  ژاران هه هانای
 (6). ''ویست ده خۆشیان دڵ و  گیان به ڵ کۆمه

 
 م ئـه زاناکـانی مامۆسـتا ت خزمـه  له و هاباد مه ندی ڵبه مه  له ر هه بی ره عه و  فارسی بیاتی ده ئه و  کۆن ی فه لسه فه و  ئایینی زانستی و ئه'

  کاری ریکی خه  چاالکانه رگرتن، وه  ئیجازه پاش. ناسرا ده مامۆستا  به دا خۆی مانی زه زانستی  له  که بوو مێرمنداڵ هێشتا. خوێند  نده ڵبه هم
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 ی سـایه  لـه  شـاره م ئه نوێ ی قوتابخانه مین که یه. گرت ستۆ ئه وه هابادی مه نگی رهه فه ری نوێنه ربگرێ وه عاش مه ی وه ئه بێ بوو تی اڵیه کۆمه
 هابادی  مـه ی خۆشـخانه نه ڵین وه هـه ی بناغـه.  وه گوته ده رسیشی ده و  یشت گه راده ری سه  به خۆی  که کرا دروست و ئه تێکۆشانی و  ڵسووڕان هه
 (1)''.کار  وته که دا و ئه دێریی چاوه ژێر  له داڕێژراو و ئه ستی ده به

 
 وتێک مزگـه سـووچی تی قێیـه فه وری ده ڕانـدنی تێپه و  خوێنـدن کردنـی واو تـه پـاش  لـه کان ئایینییـه  ارهو خوێنده ی زۆربه ی وانه پێچه به''

 کانی تـه رفه ده و  کـات موو هـه قـازی ڕێنن، پـه تێده ک قێیـه فه نـد چه  بـه  وه گوتنـه رس ده یـان پێشـنوێژی  به نیان مه ته رۆژانی باقی و  گرن ده
 وێ یـه ده و  تی خۆیـه ی وه کردنه نوێ ریکی خه کات موو هه و کا ده ڕ تێپه سیاسی و  نگی رهه فه و  تی اڵیه کۆمه اریکاروب ڵسووڕاندنی هه  به خۆی

 (4). ''بێنێ پێک کوردستان ری ڤه ده  له سیاسی و تی اڵیه کۆمه و نگی رهه فه ی وره گه ئاڵوگۆڕێکی
 

 و  رووســی ئینگلیســی، زمـانی فێــری'' دا م کـه کی یــه ماوه  لـه  کــه ی وه ئــه هـۆی  بێتــه ده یانـدن خۆپێگه و  فێربــوون بـۆ وا پێشــه تیی تینوویـه
 (6).''بکات پێدا زایی شاره  تورکی و فارسی بی، ره عه زمانی  له باش زۆر ، زمانه سێ و له  بێجگه و  بێ یی رانسه فه

 و نرخ بـه واری شـوێنه و گۆڤـار و  رۆژنامـه ی وه خوێندنـه لی هـه زمـان نـد چه فێربـووونی ی سـایه له و  تێکۆشـانه و  وڵ هـه و ئه ی درێژه  له''
  لـه دواییـداو  لـه  ئاگاداریـه و  زانـایی و ئـه. کـرد دا پـێ واوی تـه ئاگـاداری و  زانیاری خساو ره بۆ دنیا کانی وره گه  ره نووسه و  سوف فیله رزی به

 (6). ''وت رکه ده جوانی به ودا ئه سیاسی شانی
 

ــد چه ر ســه به زایی شــاره ــانی ن ــه زم ــه ده دا، بێگان ــه کی رگای ــوونی و  زانســت ی وره گ ــه فێرب ــه ده وادا پێشــه ڕووی ب ــه ر هــه و  وه کات ــه''  بۆی   ل
 هـیچ کتێـب  لـه  جگـه خـۆی ژیـانی واوی تـه  لـه و  وت کـه ده گیـر وه جۆر جۆربـه کانی زمانه  به کتێب ترین تازه و وتار کۆنترین دا ی که کتێبخانه

 (4).'' وه ته گێڕاوه نه س که له کی دیاریه
 بـۆ وای پێشـه ی کتێبخانـه تی زیـاره لی هـه دا دوایـی ی سـااڵنه م لـه  کـه( مان کـه له گه ناسـراوی ری نووسه و شاعێر)کشا له مه الل جه ڕێز به

 :نووسێ ده لوێ ده
 
 تیس قـه چاومـدا ی گلێنـه نـاو  لـه فرمێسـک گرتبـووم، ێلـ ربینگی به نیسک هه.  وه کرده رووماندا  به یان که کتێبخانه ی رکه ده نجام رئه سه''
 و ور جـه  لـه هاواری زار هه زار هه کتێبێک ر هه... ندی به قه به ته بێ و  ژماره بێ وتبوون، که ک یه ر سه له را، په و خ   په کان کتێبه... مابوو
 هێنـدێکیان و  وتبوون کـه کـدا یه ر سـه به نـووس ست ده خی بایه پڕ ێبیکت دان سه... کرابوون  که ڵه که کان کتێبه... بوو دڵدا  له م سته و بێداد

  سـته ده ئاشـنای  کتێبانـه م لـه  کـه یه ر هـه... هـات چاومـدا  بـه فرمێسـک و  بگـرم خـۆم متوانی نـه ئیتـر... پچڕابـو لێـک ڕاوێزیان په و  شیرازه
 م لـه کتێـب عینـوان جـۆر هـا جۆره...  دیـوه رووناکیـان وادا پێشـه نیگای تیشکی رژێ له  کتێبانه م له  که یه ر هه و  بوون وا پێشه کانی زرۆیه تامه

 ر هـه دا، ک یه گۆشـه  لـه...  بـووه  کـراوه نـد چه  وه فیکـره و  ندیشـه ئه باری  له د ممه محه قازی وا پێشه  که یاند گه ده ی وه ئه و  دابوون  کتێبخانه
  ''...زانسـتی و  مێژوویی کتێبی... و  فه لسه فه و شیعر کتێبی و  رۆمان زۆر و  بینران ده( تی ومه دید، جه لۆقا، قیق، عه) پیرۆز ئینجیلی چوار

(11) 
 : وه گێڕێته ده دا کانی  رییه وه بیره  له ریمی  که نافی مه میرزا دا  باسه و ئه ی دریژه  له



 

62 

 

 
 کـرد، قـازی  لـه داوامـان. بوو کوردی کتێبی  به پێویستیمان  ئێمه بوو، نه فکا - ژی ندامی ئه قازی  که دا ی مه رده سه و له  که  بیرمه  له''    
 (11). '' وه دامانه پاشانی   له و  داینێ نهێنی  به گی به کی زه مین ئه ی که کتێبه بوو، نه کاف-ژێ ندامی ئه  یکه وه ئه ڕای ره سه وی  ئه
 

 و لـه رگـرتن وه ڵک کـه  بـه راسـت ر هـه. فیکـری ی وره گـه ژێرخـانێکی  بـه بـوون وا پێشـه بـۆ ، وه خوێندنـه و  زانسـت و بیـر و  کتێـب جیهانی
 کانی نرانییه سـوخه و  یام پـه  لـه بڕ نێـوه بێ  به لبژێردرا، هه کوردستان کۆماری رۆک سه  به وا پێشه کاتێک بوو  نده مه وڵه ده   فیکرییه  ژێرخانه

 .کرد ده بانگهێشتن زانست و  بوون فێر بۆ ی که وه ته نه ندامانی هئ دا ری ماوه جه کی ویه کۆبوونه و کۆڕ گشت  له و 
  لـه  واڵتـه و ئـه ڵکی خـه  داوه وڵیان هـه دایم بـه رانی  داگیرکـه ، بـووه ر داگیرکـه پێخوسـتی دایم بـه  کـه واڵتێکـی  له و ر وبه مه له ساڵ 41
 :ڵێ ده کاو ده ی که وه ته نه  له روو وا پێشه ، وه بێڵنه وتن پێشکه و ت شارستانییه کاروانی پێوانی
 
 شـکری له ڵ گـه ده ری رامبه به بتوانن  که ڵبگرن هه وا کێکی چه شکو به بن نه ر ڕکه شه نیا ته  که وێ ده م ئێوه  له من ئه: ویست خۆشه برایانی''
 زانسـت  بـه  کـه وێ ده م ئێـوه  لـه من ئـه...  ره هونـه ی نۆبـه  بـووه واو تـه ڕ شـه ی لـه رحه مه(  زانسـته و  عـیلم) ش که چه و ئه ن، بکه تر تانی میلله
. بـبن ر وه هره بـه خوێنـدن ی میـوه  لـه  کـه نـین  ئامـاده غاکـان ئا م که داخه اڵم به. نابڕێ دوژمنان قڵ عه بێ ک چه. ن بکه دوژمنان کانی ره ربه به
 گـرژ خۆیـان رووی نێـرم ده خوێنـدنیان بـۆ بڵـێم ر گـه ئه اڵم بـه ، نییه یانباک  بهه جه بۆ نێرم بیان بهێنن کانتان برایه کانتان، کوره بڵێم ر گه ئه
 (12). ''...بن ده مات  وه نه بکه کانتان دێیه  له ک یه سه دره مه بڵێم پێیان ر گه ئه ، وه دێننه  جه ناموه عوزری و  ن که ده

 
  وشـه ی قینه راسـته مانـای  به وا پێشه: بڵێین   یه وه ئه وێ که رده ده رۆدم بۆ  که شتێ م که یه  واوه پێشه ی دێڕانه و ئه ی وه خوێندنه رێگای  له
 فیکــری و هــزر  لــه گرینگــی  ره هــه شــێکی به واری، کــورده ڵی کۆمــه بونیــادی  لــه گۆڕانکــاری و  ریفــورم و  بــووه نوێخــواز کی یه رکرده ســه و ر رێبــه

 کی  نرانییه سـوخه متر کـه ڕوانـی، ده وا پێشـه کـانی وتاره  لـه و  مێنـی راده  مه رده سه و ئه ی کوردستانی رۆژنامه کانی ڕه الپه  له کاتێ.  پێکهێنابوو
 دی بـه دا کانی وتـه ی میانـه  لـه چوون وپێ  ره به و  شه گه و  زانست فێربوونی و  فت پێشڕه قی، ره ته: لی گه وشه بڕ نێوه بێ  که بینی ده وا پێشه

 و ئــامراز  لــه رگــرتن وه ڵک کــه مانــای  بــه نیا تــه وادا پێشــه بیــری  لــه چــوون پــێ  و ره بــه و  وتن پێشــکه و  نوێخــوازی مکی چــه اڵم بــه. کرێ نـه
 بـۆ نوێ ئامرازی و  سه ره که  له دا ده وڵی هه ی وه ئه ڵ گه له دا تیی اڵتداره سه ده ی ماوه  له وا پێشه  وانه پێچه به بوو، نه نوێ کنیکی ته و سه ره که

ــه نوێ ــه ی وه کردن ــه ر هــه رگــرێ، وه ڵک کــه واری کــورده ڵی کۆم ــه دا کاتــه و ل ــه موو هــه  ب  م رجه ســه تی ڕه بنــه کی یه شــێوه به کۆشــا تێده  وه توانای
 ئینسـانی یانـدنی پێگه.  وه بکاتـه ڕوودا بـه کورد مرۆڤی بۆ واری، کورده ڵی کۆمه چوونی وپێ  ره به و  شه گه وتی ره  به ندیدار پیوه کانی روازه ده
 دا نێـوه و لـه. بـوو  بوارانـه و لـه کێک یـه واری، کـورده ڵی کۆمـه  لـه نوێخواز و ئازاد قڵی عه ی شه گه و  مڵین خه بۆ واری کورده ڵی کۆمه  له سپۆرپ
 .بوو  سته به مه و به ر هه راست ت سۆڤیه کێتیی یه  له خویندن ستی به مه به کورد الوی و  نج گه  له پۆلێک کردنی  وانه ره

 
 بـوو  لـه په  بـه  وه لـه زۆر وا پێشـه. بـوو  وره گـه  ره هـه ونێکی خه واری کورده ڵی کۆمه  له وا توێژێکی دایکبوونی له و  یاندن پێگه وا پێشه بۆ

  لـه واری نـدهخوێ نه و  وتویی دواکـه مـژی و  م تـه  وه   زانسـتییه و  فیکـری داهێنـانی هۆی بـه و  خۆدابێ بـه و بکـا  شـه گه ببـێ، دایک لـه  توێژه م ئه
 را بـاکۆ  لـه کـورد خوێنـدکارانی  لـه س کـه سـێ  وه بیسـتێته ده کـاتێ بـوو  یـه راده و ئـه تـا ت نانـه ته  دانـه گرینگـی م ئـه.  وه وێته بڕه ی که واڵته

 :رموێ فه هد و کۆمار ختی پایته  وه ڕێته گه ده وتنیان پێکه چاو بۆ و خا ده ک په چڵی نیوه به خۆی ری فه سه ، وه ته ڕاونه گه
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  کــه مــابو کــارم هێنــدێ(  ماکۆیــه و  خــۆی ڵماس، ســه ورمــێ، کانی شــاره بــۆ ر فه ســه دا لێــره وا پێشــه ســتی به مه) دا ره فه ســه م لــه من ئــه''    
 م تاڵووکـه  وه اتوونـهه واڵت ردانی سـه بـۆ خـوێنن ده بـاکۆ  لـه  کـه  ئێمه سیلینی موحه  له ر فه نه سێ  که بیستم چونکوو اڵم به م بکه جێیان به جێ
 ڵ وه هـه  وانـه ئه چونکـوو. لێبکـرێ چاکیـان زۆر پێشـوازێکی وان ئـه ی وه هاتنـه ختی وه  له  که بوو هه ئیتیزاریم و  وێت بکه پێیان چاوم  که کرد

  پێویســته ک وه  وه خسوســه م لــه داخــم اڵم بــه بکــا، لــێ دردانی قــه زۆریــان بــێ ده ت میللــه.  خاریجــه بــۆ چــوون کــوردان  لــه  کــه ســیلینێکن موحه
 بـۆ بنێـرین سـلین موحه  لـه زۆر کی یـه ژماره بـین ق مووفـه سـاڵێک موو هـه  کـه وارم ئومێـده.  کراوه نـه لـێ شـایانیان پێشوازی و  الزم جوهی وه ته

 دانیشـجوو و لـه خـواهی  و  سـاحیل  نینـه یه بگه کوردسـتانی کشـتی زانسـت و  عیلم هۆی به بین ق فه مووه خودا تی قووه و  ول حه  به  که  خاریجه
  بڵـین ڵکی خـه بـۆ گوتن  به و  نووسین  به وێ له خۆیان داتی موشاهه مهاباد  له خۆیان تی ئیقامه ی ماوه  له  که ین که ده خۆمان ی ویستانه خۆشه

 ر خه موسـه ریایـان ژێرده و ریـا ده ر سـه اسـمان،ئ و رز ئـه زانسـت و  عـیلم تی قوه  به چلۆن  دیکه تانی میلله  که بێت ئاشنا ت میلله  که بنووسن و
 (11).'' کردووه
 

 گرتنـی هێنـد به و  رێزدانـان مانای بـه نیا تـه  بـه ر هـه کـورد، خوێنـدکاری بـووی دایک لـه  تـازه سـاوای تـوێژی  بـه وا پێشـه دانـی گرینگی
ــه کان  تییه ســایه که ــه بوو، ن ــان ڵکوو ب ــوو رێزدان ــه ب ــر  ل ــنبیری و  زانســت و بی ــه. رۆش ــه موو هــه پشــتی  ل ــه هه و ئ ــانێکی وا پێشــه ی واڵن  ژێرخ
 وا تـوێژێکی دایکبوونی لـه  بـه پێویستیی بنێ، نگاو هه وتن پێشکه و  شه گه و ره به ی وه ئه بۆ واری کورده ڵی کۆمه. نوستبوو فیکری ندی مه وڵه ده
  چـه ر دا، تێکۆشـان کـارو وامی رده بـه کی یه پرۆسـه  لـه ی وه ئه بۆ ڕ، گه  خاته ده خۆی توانای و هێز موو هه ی نگاوانه هه م به واش پێشه. بوو هه
 .بکرێ خۆش واری کورده ڵی کۆمه ئابووریی و  تی اڵیه کۆمه و  کولتوری سیمای  له وتن پێشکه و  گۆڕانکاری بۆ

 
 ژێکاف  تی له ندامه ئه

 
  لـه سیاسـی اڵتی سـه ده بـوونی رزۆک لـه و  ئێـران بـۆ یمانان هاوپه هێزی هاتنی  به.  ژێکافه  له تی ندامه ئه وا پێشه ژیانی ی دیکه دیوێکی

 .کا پیده ست ده وا پێشه ژیانی تری قۆناغێکی کوردستان،  له سیاسی ی ڵه جوو وتنی که ڕ گه وه و  تاران
 ڵک خـه ری رێبـه  وه ره ده  لـه ک روه هـه و دانـا بـۆ یـان"بینایی" نهێنی نێوی و  ندام ئه  به بوو سمی ره به ئیالهی دی حمه ئه مالی  له وا پێشه''
 (16).''رۆک سه  به بوو دا ش ڵه کۆمه ناو  له بوو،

 
 مانـای  بـه کـان رووداوه وتـی ره ر سـه له دا یـه ماوه و ئـه موو هـه  لـه  وه کرده  به اڵم به بوو، نه ژێکاف ندامی ئه نگانێک دره تا وا پێشه  راسته  وه ئه

.  نییـه سـمی ره کی یه شـێوه  بـه اڵت سـه ده رزی بـه می ره هـه  بـه سـێک که یشـتنی گه نیا تـه بـوون ر رێبـه جار لێک گه. بوو ر رێبه  وشه ی قینه راسته
 بـوون ر رێبـه. نێ یـه بگه بـوون ر رێبـه ی پلـه  بـه دا ی که وه ته نه نێو له سێک که  ی وه ئه بۆ نین س به نیایی ته به تی رواڵه قامێکی مه و  پله جۆری
 و  پانتــایی و ر رووبــه. یگێــڕێ ده دا ی کــه وه ته نه ژیــانی  لــه  کــه  یــه رۆله و ئــه تشــت ر هــه له ر بــه.   یییه شــاوه لێوه و  نــدی تمه تایبه ڵێــک کۆمــه

 وڵ هـه تـا  بگـره   وه کانه  سیاسـییه  کێشـه وتـی ره دروستی و  راست ی وه خوێندنه  له ر هه.  وه بێته لێده تانووپۆی لێک گه ش رۆله و ئه کانی سنووره
 سـپێکی ده می ده بۆ دا لێره ر گه ئه. دا خۆی می ده و  کات رۆژو  له شیاو و  پێویست بڕیاری دانی و  کان رووداوه وتی ره ر سه له ری کارتێکه بۆ دان

   دێته کوردستان و  ئێران بۆ یمانان هاوپه هێزی ی وه بوونه نزیک ڵ گه له  رۆله م ئه ، وه ڕێینه بگه وا پێشه ریی رێبه رۆلی
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 : وه بنه ده نزیک هاباد مه  له رووس کانی هێزه کاتێکدا  له. نواندن

 
  لـه  وه مانـه بریـاری وا پێشـه ئاسـایی، ژیانی ی وه ڕاندنه گه و  خۆف و  ترس ی وه وانه ره و هاباد مه ڵکی خه وی بره و  تااڵن  له رگری به بۆ''
.  داوه کێشـکی نیایی تـه  بـه زان گومبـه الی لـه و شـه به جـار ند چه بۆخۆی ت نانه ته. کێشا ده کێشکی و  وه هکرد کۆ خۆ له کی یه سته ده و دا ده شار
 (11). ''کرد دیاری بۆ رپرسێکی به ی که ڕه گه ر هه و زراند دامه شاریشی کانی که ڕه گه کێشکی و کرد یدا په ڵکی خه  به نگی تفه جار و ئه

 
 و  خۆیـان رێـی و  رجێ سـه  وه ڕێنـه بگه  کـه بکـا ڵکی خـه  لـه داوا  که ن که لێده داوای و وا پێشه الی  چنه ده رووس رپرسانی به دا یه ماوه و له
 :گوتیان
 
 (14). '' پادگانێوه ده چین ده  ئێمه رن به ڕێوه به شاری بۆخۆتان و نییه  ئێوه  به کارێکمان و  هاتووین ڵک خه ئاسایشی بۆ  ئێمه''
 کانی ربازه سـه ت، سـۆڤیه سـووری سـوپای هـاتنی  به وی، هله په زاشای ره تی حکومه رووخانی دوای و  کوردستان کۆماری نییاند راگه پێ ''

  لـه  کـه کـی الوه کانی ئمووره مـه. بوون لۆق و  ق له هاباد مه کانی ئیداره. خۆی ماڵی  وه رۆیشته س که ر هه و  وه بونه باڵو هاباد مه ی ربازخانه سه
 دێریی چـاوه ژێـر  لـه و  قـازی سـتووری ده  بـه  وه مانـه رۆژ نـد چه دوای  لـه. د ممـه محه قـازی مـاڵی بۆ هێنا نایان په کرد ده تیان خزمه دهابا مه

 سـتیی ره رپه سـه ژێـر  وتنـه که شـار ڵکی خه و هاباد مه شاری. کران  وانه ره ورێز ته و میاندواو و ره به ت ساڵمه  به دا د ممه محه قازی کانی پێاوه
 تی حـه ناره و  گرفتـاری س رکـه هه تیشـدا پاشایه مـانی زه  له بوو، نه ی مایه و  پایه و ئه  دیکه سێکی که قازی  له  جگه  چونکه د، ممه موحه قازی

 .هاتن ده  وه کهڵ خه هاواری هاناو  به  که بوون قازی دری سه و د ممه موحه قازی وی  ئه دوای و  لی عه قازی مالی ر هه  بهاتایه پێ  بۆ
 

 کگرتنی یـه هـۆی  بـووه د مـه حمه مه قازی ریی رێبه و  ستی ره رپه سه و دا یه ڵه کۆمه و له ڵک خه ی زۆربه تی ندامه ئه و(ک.ژ ی ڵه کۆمه) بوونی
 نێوی بـه هابادی مـه کـداری چه ک یـه ژماره هاباد مـه شـاری  لـه پارێزگـاری بـۆ د  حمـه مه قـازی مری ئـه  بـه دا یه ماوه و له. هاباد مه شاری ڵکی خه
 بۆخـۆی پێنـدرابوو،  وه تـه میلله ن الیـه له وای پێشـه بی قـه له هێشـتا  کـه د مـه موحه قازی. گرت  عۆده به شاریان  به ت خزمه رکی ئه( سپی قۆڵ)
 بـوو دوور شـار له  ختـه وه و ئـه  کـه نسـوڵتا بـوداق زی گومبـه تـا و  گرت ڵـده هه نگی تفـه شـار ڵکی خـه و  سـپیانه قۆڵ و له ر فه نه ند چه ڵ گه له
. دا ده  درێـژه خۆیـان کاری  به ودا ئه دێریی چاوه و مر ئه ژێر  له تی  وڵه ده کانی ئیداره.  ماوه ده شار وری ده  له  وه رۆژبوونه نیزیک تا و چوو ده
 نهێنـی شـکیالتی ته و د حممـه مه قـازی ریی رێبـه و  سـایه ژێر  له  که تێکی منییه ئه و  هێمنی ، وه کرانه داخرابوون ک یه ماوه بۆ  که کان سه دره مه
 (16). ''بوو رار رقه به هابد مه شاری  له قانوون و  زم نه ت وڵه ده وجودی بێ به... بوو  وێنه م که پێکهاتبوو، دا(ک.ژ ی ڵه کۆمه)

 
 موو هـه بتـوانێ  کـه بـوو وتۆ ئه رێکی رێبه بوونی نه( ژێکاف ریزی بۆ وا پێشه چوونی پێ  تا) دا قۆناغه و له ژێکاف ی وره گه  ره هه گرفتی

 نیا تـه  بـه ر هـه  وه ئـه  دیـاره.  وه بکاتـه کـۆ ک یـه وری ده  لـه بـوو، کی ره دووبه و  دابڕان لێک نوقمی  که واری کورده ڵی کۆمه کانی توێژه و  چین
 تێکی سـایه که بوونی نـه  واتـه.  وه گرتـه ده ویشـی ئه( بـوو ژێکـاف نزیکـی  هر هـه خوشـکی  سته ده  که) هیوا حیزبی ڵکوو به بوو، نه ژێکاف گرفتی

 .دا کانی ریزه ناو  له ر رێبه و  رکرده سه
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  رکرده سـه بـێ ق بـه ره سـاڵێکی و دروسـتبوو  وه کورده قوتابیانی ن الیه له دا 1414 ساڵی  له" هیوا ی ڵه کۆمه"  که بوو ش وه ئه ر به له ر هه''
  رکرده سـه وانـی پێڕه  له بوو کێک یه  که حیلمی فیق ره مامۆستا. ی رکرده سه  ببنه دی ده رانه خۆیان  له هیچیان کانی ره زرێنه دامه  چونکه ، وه مایه

 (16). ''"هیوا ی ڵه کۆمه" ی رکرده سه  ببێته بوو رازی...  بوو، حموود مه شیه ری تیده یارمه  کۆنه و کورد کانی  کالسیکییه
 
  لـه دوایـی کـۆچی تـا و مـه ده و ئـه کانی ناسیۆنالیسـته  رۆشنبیره  نجه گه  له بوو کێک یه  که( 1461/  11/  11  - 1422) شاویس رینوو''

 دیمــوکراتی پــارتی" و"هیــوا ی ڵــه کۆمه" و"ر دارکــه ی ڵــه کۆمه" و"کوردســتان ئــازادیی ی ڵــه کۆمه" ک وه کــوردی سیاســی حیزبــی و  لــه کۆمه لێک گــه
ـــراق کوردســـتانی ـــه پـــارتی" و" عێ ـــوکراتی لی گ ـــدام ئه دا" کوردســـتان دیم ـــوو ن ـــه. ب ـــه بوو، هـــه تیی رکردایه ســـه وری ده هیندێکیشـــیان  ل   ل

 :بێژێ ده هیوا ی ڵه کۆمه انی زرێنه دامه  له کێک یه ک وه...  کدا یه نامه ری وه بیره
 
 و  اڵت سـه ده و ئـه کامێکمـان هـیچ  چونکـه بۆخۆمـان، دابنـێن رۆکێک سـه هـیچ ی وه ئـه بێ کرد، دروست  ڵه کۆمه بۆ ندیمان نێوه کی یه سته ده''
 باسـی شـاوێس ویـدا له ر هـه". دانـا تیمان یه رکرده سـه کی یـه لێژنه  وه ئـه ر به له ، ڵه کۆمه ی رکرده سه  ببێته  که دی ده نه خۆیدا  له   یییه شاوه لێوه
 شـتی هه به مامۆسـتای  کـه کاتێکـدا  لـه هیـوا، تیی رۆکایه سـه بۆ  وه وته دۆزیه یان حیلمی فیق ره مامۆستا دا1461 ساڵی  له چۆن  که کات ده  وه ئه

  بــه  کردوویانــه بــوو،  کالســیکانه کی تییه سـایه که  کــه ی که تییه ســایه که قورســایی ر بــه له اڵم بـه ، بووه نــه" هیــوا" نــدامی ئه و ر زرێنــه دامه خـۆی
  (14). ''...رۆک سه

 
 و ئــه ی وتووانه رکه ســه پێــوانی گرفتــی ترین وره گــه  ســااڵنه و لــه واری کــورده ڵی کۆمــه یی شــیره عه ی پێکهاتــه کوردســتانی  تیاڵ رۆژهــه  لــه
ــه ــوو  رێگای ــه. ب ــه و ئ ــه   یییه شــیره عه  پێکهات ــه له  ن ــرا ده ک الی ــه ک ــز هــۆی  ب ــا و هێ ــه  تییه اڵیه کۆمه توان ــه ی ک ــه و  وه ڕاوێزه پــه  بخرێت ــه  ن  و ئ
 رێکخراوێکـی ک وه ژێکـاف. بکـا کـورد دۆزی تیی رایـه نوێنه و سـتۆ ئه  بگرێتـه کـورد ی رزگاریخوازانه ی وه بزووتنه رکێفی بوو هه شی  وویییهلێهات

 ی، کـه  ییهی وه ته نه  رێبـازه و  یام پـه گرینگیـی موو هـه ڵ گـه له نرابـوو، بونیـات  وه  وارییه کورده ڵی کۆمه ندیی مامناوه توێژی هۆی  به  که سیاسی
 .بگرن ستۆ ئه  به   تییه رپرسایه به م ئه توانی یانده نه ژێکاف رانی زرێنه دامه  له هیچکام و  ڕێنێ راپه  رکه ئه م ئه نیایی ته به توانی یده نه

 
 :نووسێ ده وا، پێشه تیی سایه که و  رۆل گرینگیی ڵ گه ده ندی پێوه  له موکریانی ژاری هه مامۆستا

 
 سـابالخی ڵکی خـه ر، وروبـه ده شـایری عه بـرۆی و  تـااڵن  لـه شـار پاراستنی بۆ قازی موکریان،  له ت وڵه ده اڵتی سه ده کچوونیتێ ڵ گه ده''
 سـاباڵخی اڵتی سـه ده. کـردن ده ئامۆژگـاریی و  وه کردنـه ده کـۆی  رۆژانـه جـاری  زۆر. بگرن شار کێشکی  وانه شه و  بکڕن نل تفه  که بوو دا ساز
 ڵ گـه ده بـوو سـی مایه که  وه الیـه  بـه و  زانی ده نـه هـیچ  بـه ی ئێمـه و ئـه اڵم بـه هاوکارمـان،  ببێته قازی بوو خۆش پێمان. بوو ستا ده  له واو ته
 تا هـه  توونـه چه رناس سـه ی دیکـه ڵکی خـه و شـایر عه  که کرد ده ستمان هه ش ئێمه. بکا زلیتانی  زرمه نیشان ناوو بێ رووتێکی و  ش ره ند چه
 چـۆن قـازی اڵم بـه. بوو ده نـه رازی حوسـێن  بـه رز به پایه سی که هیچ و  ڵمان گه  بێنه  گرتنه ت حورمه شیاوی و  زل پیاوێکی رۆکمان سه زانن نه

   وه به ستی هه خۆی قازی لێهات وای تا.  وه کنه بته قازی وتاری بۆ  وه کۆبوونه  له  که الگرانمان و   ندامان ئه سپارد ده رامان ین؟ بکه چار
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 رۆکی سه قازی درا بریار زوو زۆر و کرد قبووڵی.  وه حیزبه  بێته  که لێکرد داوامان وسا ئه. ناکرێ پێ ی گاڵته و  هێزه  به حیزب کردبوو

 (21). ''بێ  ڵه کۆمه
 
 و  لێكـدابڕان  بـه کۆتـایی بـوو وا تێکی سـایه که  بـه پێویسـتی نیا تـه نه واری کـورده ڵگای کۆمه دا نووسسازه چاره و  م ئاسته  خته وه ساته و له

 کی  تییـه کیه یه  کـه بوو هـه وتۆش ئه یی وه ته نه رێکی رێبه  به پێویستی ڵکوو به بێنێ،  ڵگایه کۆمه و ئه کانی ته شیره عه و  خێڵ نێو تیی دوژمنایه
 رخی چـه گرتنـی  وه سـته ده به بـۆ کـورد مرۆڤـی یی وه تـه نه شـیارییهو و  خۆناسـین بکاو هێز به دا ی که وه ته نه ندامانی ئه نێو له فیکری و  رۆحی
 .نێ یه بگه پێویست ئاستی و پله  به نووسی چاره

 
  وه بوو، هـه دا رسـتانه و له یر سه هێزێکی حاڵێکدا  له کوت، ده کورتی کورت ی رسته  که وابوو تی عاده بوو، باش زۆر رێکی که قسه قازی''

 پـڕ اڵم به کورت دێڕێکی ند چه  له دا کانی باسه و  قسه  له کێک یه  له وا پێشه (21). ''ستا وه راده مێک که دا وشه چوار نیا  سێ ینی به  له ر هه
 :روو  خاته ده  وه خواره ی یه شێوه و به  کاته و ئه وای هه و  ش که رۆک نێوه به و مانا

 
  ئێمـه بـۆ رۆ و ئـه  که کردن یادئاوریم و  دانێن کامتانی بو پێشدا  له  که  که ایهچ  ئیستیکانه ر سه له نگۆ ئه ی کیشه  که کوتن پێم رۆژێک''

 (22). ''ین گه راده خۆمان حیسابی  ورده  به دێین  وه ئه دوای جا ، پێویسته تی که یه
 

 :نووسی ده و رچاو به  ێتهدێن ، چاوه نگوسته ئه  رۆژگاره و له بچووکمان نێکی دیمه دا کانی  رییه وه بیره  له ژاری  هه مامۆستا
 
 و لـه تـری  ئاغای زۆر و شێه بابه حاجی و نیاغا ره قه و لیائاغا عه  که کرد بانل  باکۆیه بۆ اڵتیان وه زۆرپیاوماقوڵی رووسان جارێک''
 ک یـه بێنـین، پێـک بۆتـان وێ ده چتـان گوتبـووی روسـیا ربایجـانی ئازه زیـری وه رۆکی سـه باقرۆفی بیستمان  وه هاتنه  که بوون  کراوانه بانل

  بــه  گالتــه تێــرم کــرا، چــا  دا نیشــتمان  لــه و نووســین ر ســه له کم یــه قه ته مه ده مــن...  مانچــه ده عوروســی، زینــی ڵــێ ده ک یــه کر، شــه ڵــێ ده
 بـۆ م رێگـه و بـڕۆم ودا ئـه گونـدی  بـه وێرا مـده نه زۆر کی یـه ماوه. کوژم ده ر هه  شاعیره و ئه  که کردبوو ی شه ڕه هه لیاغای عه. کردبوو قلیان عه

 (21) ''.گۆڕیبوو ساباڵ  شاری
  لــه ، عروســانه سـپی ئه زینــی دیــاریی هێنـانی فانتازیــای و  ون خــه و  زرۆیی تامـه موو هــه  کــه وا تی قڵییـه عه ک تــه له کــردن وت ڵسـوکه هه
 وا پێشـه ی کـه کاره بـوونی م ئاسـته و  واری کـورده ڵی کۆمـه ۆیینێوخـ کانی گرفتـه ک یـه راده تا ی، که واڵته ڵکی خه بۆ سیاسی وتی سکه ده جێگای

 .دا ده نیشان دا مه رده سه و له
 

 و  ربایجـان ئازه پاشـکۆی  کرێتـه نه کـورد دۆزی بـوو  وه ئـه وا پێشـه رقاڵیی سـه و  م غـه موو هـه بـاکۆ  لـه" بـاقرۆف" ڵ گه له دیدار  له ر گه ئه
 چی کــه بکـا، ر به ســته ده کـورد بــۆ کوردسـتان اڵتی رۆژهــه  لـه یی وه تــه نه خۆی ربه سـه کی یــه واره قه کردنـی چــێ بـۆ وان ئــه سیاسـیی پشـتیوانیی

 ک یـه وه ته نه  دایـه  وه ئـه بیـری  له ک یه. ناترازێ  واوه تر بستێکی" عروسان سپی ئه زینی" هێنانی  له تر کی یه ژماره بیری ئاسۆی و فانتازیا
 .ناچێ تر واوه عروسان سپی ئه زینی ی وه هێنانه  له هێندێکیتر فانتازیای اڵم به رێ، به دانی ئاوه و ره به نیشتمانێک و  بکا رزگار
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 و  ون خـه جـۆر دوو و بیـر ئاسـۆی جـۆر دوو و  تی سـایه که جـۆر دوو ر سـه له  کردنه  قسه ، فاکتانه  جۆره و ئه ر سه له ستان راوه و  کردن قسه
 تیی سـایه که شـیان تی سایه که   پێیـه و بـه ر هـه. بـوو داخـراو و  گچکـه و  بچووک خوازێ ده دڵ تا کیان فانتازیایه و ون خه. ک یه دژبه فانتازیای

 سیاســی، وتی ســکه ده ردا رێبــه تیی ســایه که بیــری  لــه.  ره رێبــه تێکی ســایه که ویتریان، ئــه تی ســایه که جــۆری اڵم بــه. بــوو ئاســایی ڵکانێکی خــه
 دۆخێکـی خوڵقانـدنی. بـوو جیهـانێکیتر واوی تـه به ر، رێبـه تیی سایه که بیری ئاسۆی و  پانتایی. ی که واڵته ڵکی خه بۆ بوو دیاری ترین وره گه

 بـوارێکی و  تـان ره ده  دایه  وه ئه وڵی هه  له و خوڵقێنه دۆخ کی تییه سایه که ر رێبه تیی سایه که.  جیهانه و له  بچوکه کی یه وێنه ، وه ته نه بۆ نوێ
 سیاسـی کـراوی دیـاری سـتێکی به مه ردانێک سـه و دیدار ر هه  له ردا رێبه تیی سایه که بیری  له. بکا ر به سته ده ی که واڵته ڵکی خه کۆی بۆ نروو

 . ردانانه سه و دیدار و له  ره رێبه تیی سایه که ستی به مه ی که وه بزوتنه ستراتیژیی و  ئامانج  له  وه بوونه نزیک.  نوستووه
 

 :ڵێ ده و کا ده  ئاماژه  وه یه باره م له کانی نرانییه سوخه  له کێک یه  له وا هپێش
 
  لێ وای ناخۆشی نێوان  که بوو هه دا کوردان نێو ده  که  رکییه دووبه و  ئیختیالف موو هه و ئه ڵ گه ده  که رموون فه ده سدیقی ته علووم مه''
 
 و کـار پیشـرفتی بوون نـه ک یـه  وه پێکـه کـوڕی  و  بـاب تتا حـه چووبـوو تێک برایانی  نێوانی کردبوو، وادانی  خانه  ده ئسیری ته بوو هات

 بـێ ده فایق دا ک یه مه ڵه چه و  وت چه  جۆره ر هه ر سه به مێر و  نابن  عاسییه کار ردان مه  له چونکو ڵی ده بو، موشکیل ند چه شکیالت ته دانانی
 دا ت کـه مله مه نێـو ده رتیبی  تـه و زم نـه کـراو سـاز شـکیالتی  ته راسـت و  ئیمـان سـاحیب سی که ند چه انید وڵ هه و  ت حمه زه و  نج ره هۆی به
 (26).''پێدرا دوایی بابیی  ناته و ئیختیالفات دا م که تێکی موده  ده کراو رار رقه به

 
. بوو نـه ئاسـان  هێنـده کـارێکی ش هاوبـه ئامـانجێکی دیـی  هێنانـه بۆ کتر یه وری ده  له  جیاوازانه   ندییه وه رژه به و ئه موو هه ی وه کردنه کۆ

 بـوو وا یی وه تـه نه رێکی رێبـه  به پێویستی کورد و  ژێکاف. بوو ک ره گه تی تایبه کی  دووربینییه و  زانایی و  ری ماوه جه هێزی به کی  تییه سایه که
 و ئــه کــانی ریزه دا واری  کــورده ڵی کۆمــه نێوخــۆیی ئاســتی  لــه کان  سیاســییه  هکێشــ ی وه خوێندنــه و  کــان رووداوه وتــی ره ئانــالیزی وێــڕای  کــه

. بکـا تی رایـه نوێنه  ژیرانـه کی شـێویه به کـورد داخـوازی و  ویسـت ش وه ره ده دنیـای  به روو و  بکا رزگار کی ره دووبه و  لێکدابڕان  له  ڵگایه کۆمه
 .بوو نه یان سته بره م ئه وا پێشه بوونی نه به و  نیایی ته  به رانی زرێنه دامه و  ژێکاف  وه یه باره م له

 
 موو هـه  کـه بکـا سـاز وتۆ ئـه سیاسیی کی  تییه کیه یه  جۆره دابڕاو، لێک ئاوا کی ڵگایه کۆمه  له بوو  وه ئه وا پێشه ریی رێبه ی وره گه ری هونه

 رۆژی  لـه کۆمـار یانـدنی راگه.  وه بکاتـه کـۆ ش هاوبـه ئامـانجێکی بـۆ و ک یـه وری ده  له  داو ش هاوبه کی کۆیه  له  جیاوازانه   ندییه وه رژه به و ئه
 و لـه کـورد ی وه بزووتنه ریی رێبه گرتنی  وه سته ده به  وایه  که. دا   تییه کیه یه و ئه کردنی چێ  له بوو وا پێشه وتنی رکه سه مانای ندان رێبه ی2

  لـه  کـه  بـوو   وه ندییانـه تمه تایبه و ئـه هۆی بـه ڵکوو بـه ، رده پـه پشـتی ینێکی بـه و  ین که و تا کوده ئاکامی  له  نه  واوه پێشه ن الیه له دا سااڵنه
 ی شـه گه و  تێکۆشـان ، رێکخـراوه و ئه ریی رێبه ستی ده  گرتنه و  ژێکاف ناو بۆ وا پێشه چوونی  به  بۆیه.  وه ببێته کۆ بێ ده ردا رێبه تێکی سایه که

 .چوو وپێ  ره به قات دن چه ژێکاف
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. دێ حیساب وه مهاباد کۆماری هێزی مۆتۆری ک وه  که ی وه ئه ر به له. بگوترێ  پیاوه و به ت باره سه ش دیکه گوتنی ند چه  که  گرینگه زۆر''    
 بو، هـه تـاکتیکی می  هـه و بـوو روو لـه  سـهق و  وره  بـه م هـه  که بوو وتۆ ئه رێکی رابه و ئه...  وره گه هاتووی سازان  له و هاتوو ڵ گه له  قسه
 بردنی ڕێوه بـه بـۆ  کـه نل پارسـه راگرتنـی پێی بـه  وه جوواڵنـه بـۆ دڵ به رکیبێکی ته -بوو دیار  پێوه پیرۆزی و  دوس قه ته جۆرێک بوو ژیر و ئه

 (21).''بوو پێویست کۆمار
 

 کی مامۆسـتایه ، هێنـاوه کار بـه اڵتی سـه ده و هێـز  وه  یییـه کارامه  بـه  کـه  ووهبـ وتۆ ئـه پیـاوێکی و ئه  که لمێنن سه ی ده قازی کانی چاالکییه''
 بتــوانێ ی وه ئــه بــۆ  دایــه ڕه  بێتــه کــوردی گشــتگری ی رنامــه به ک تــه  لــه  کــه بــوو ی وه ئــه ئامــادیی  کــه وتۆ ئــه پیــاوێکی ، بــوه مــومکین ری هونــه

 (24). ''بهێنێ پێک ڕێ بگه کاری رخی چه بکرێ  که ئیئتیالفێکی
 

 وادا بیری پێشه  ت بوونی کورد له وڵه ده به
 

 رجێکی لومــه هه باربوونی لــه ئاکــامی  لــه نیا تــه توانی یــده نه کۆمــار  .وایه پێشــه تێکۆشــانی و  ژیــان تــری قۆنــاغێکی کۆمــار، یانــدنی راگه
 پێویسـت  ئیـراده ن خـاوه و  ڕێناس و  وردبین و ژیر کی  تییه رایه رێبه ،  یییه وه ته نه  واره قه م ئه دایکبوونی له بۆ. دی  بێته  یی وه ته نێونه باری له

 پشــت  بــه و  یــدان مه  بێنێتــه بــۆ ڵکی خــه هێــزی خۆیــدا باری لــه و گونجــاو کــاتی  لــه و  وه بخوێنێتــه کــان رووداوه وتــی ره دروســتی  بــه  کــه بــوو
.   مێژوویییه  بڕیاره و ئه دانی بۆ  یه قینه راسته رێکی رێبه دا نیشانی وا ێشهپ. بدا یاندنی راگه و  پێکهێنان بڕیاری ڵک خه هێزی  به ستووری ئه

  ر هه. دا قۆناغه و له کورد تبوونی وڵه ده به رێگای ر سه کانی نده له و ند که البردنی بۆ بوو گرینل کی یه ئاڵقه دیپلۆماسی تێکۆشانی کارو
 

 رخان تـه بۆ وای پێشه توانای و هێز  له گرینگی شێکی به سیاسی وتنی چاوپێکه و دیدار و  دیپلۆماسی تێکۆشانی و کار و  دانوساندن  بۆیه
 .کرا

 
 : هاتووه دا( ورمێ) زاییه ره  له ت سۆڤیه تیی کیه یه رکۆنسۆلی سه هاشمۆف کانی یادداشته  له کێک یه  له
 
 مجار کـه یه مهابـاد، بـۆ رۆیشـتین نیسـان ی ژده هه رۆژی" ریفۆف هش" هاوڕێ و  من کان کلتورییه  ندییه یوه په ی ڵه کۆمه شی به رێکخستنی بۆ''

 و ئـه  که کرد  وه له یی گله و  ربڕی ده هاباد مه بارودوخی  له خۆی نارازیبوونی دا که وتنه چاوپێکه  له کرد، مان(القلم سریع) رماندار فه ردانی سه
 موو هــه خۆیــان  وه1461 ی فورییــه مــانگی رووداوی دوای  لــه کــان کورده  چونکــه ، نییــه اڵتێکی ســه ده هــیچ و  رمانــداره فه نــاو  بــه نیا تــه ر هــه

 تـاران سـتانی ده کاربه اڵم به بهێڵم، جێ به هاباد مه بدات رێگام  که تاران  له  کردووه داوام جار ند چه  وه ئه ر به له.  ڕێوه به ن به ده کاروبارێک
 دابـوو، یان کـه ماڵه وری ده  وه که الیه موو هه  له کان کورده بووین رماندار فه الی  ئێمه کاتێکدا  له  نجهر سه جێی...  وه ته  تکردوومه ره یان داواکه

 و لـه ، وه ماینه وێ له ڕۆ نیوه نانی بۆ و  قازی الی  چووینه  دوانزه کاتژمێر. دا ده روو چی بزانن و  بێ گفتوگۆکانمان  له گوییان دا ده وڵیان هه
 .بوو وام رده به کورد کانی ناوبانگه به  پیاوه هاتوچۆی بووین وێ له  ئێمه  که دا یه ماوه
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 ی گوێره بـه و کـرد ده کـوردانی وتوویی دواکـه باسـی و بـرد ده کوردسـتان خۆیی ربه سـه و ره بـه کـانی وتووێژه کاتێـک موو هـه د ممه موحه قازی    
 ئێسـتا و  وه ته وسێندراونه چه  تورکیاوه و  ئێران اڵتدارانی سه ده ن الیه له کاتێک موو هه ی وه ئه بۆ  وه ڕێته گه ده ش که وتنه دواکه هۆی کانی، قسه
 م لـه. خۆیی ربه سـه بـۆ باتیانـدا خه  لـه دا ده تیان یارمه ت سۆڤیه تی کیه یه نیا ته یشتوون تێگه وا کان کورده... ژین ده برسیدا  نیوه حاڵێکی  له

 ی کـه رۆکه ناوه(  ه"نیشتمان دایکی" شانۆی ستی به مه)  کراوه نمای  هاباد مه  له ک شانۆیه ر وبه مه له ک یه ماوه  که  ێناوهه کی یه نموونه  وه یه باره
 بـێ ده -  پۆشـیوه سـووری رگێکی بـه کـورد الوێکـی و وه ته سـتراوه به زنجیر  به روو  ته خراوه دیلدا ژنێکی سیمای  له کوردستان:  بووه  شنه چه م به
 (26). ''...پچڕێنێت ده  زنجیره و  ت په و ئه قۆ چه  به سۆڤێت تی کیه یه  به بێت  یشانهن

 
 و  ژێکـاف خوازی خۆیی ربه سـه بیـری نێـوان  لـه رژینێک پـه کردنـی دروسـت لمێنێ سـه ده ئاشـکرایی  بـه و  روونی بـه  شنه چه و له لێکی گه فاکت

 متر بووبێ،کـه نه خوازتر خۆیی ربه سـه پتـر ژێکـاف  لـه وا پێشه ر گه ئه دا ده نیشان نیایی ته به  فاکته و ئه ر هه. راستی  له  دووره  نده چه وا پێشه
 و  قــووڵ کی یــه وه خوێندنه چ ڵگری هــه وا پێشــه لمێنێ ســه ده   راســتییه و ئــه ڕوونی بــه وا پێشــه کانی نرانییه ســوخه و وتــار دا ونێوه لــه.  بووه نــه

 ین کـه ده وا پێشـه تـری وتـارێکی ی راڤـه وا پێشه بیری  به بوون ئاشنا زیاتر بۆ.  بووه کورد دۆزی  له  نه الیه مه هه دا کاته و له ر هه و  مێژوویی
 : هاتووه تێیدا  که

 
 شـێک به د،کر ت له ت له پتر کوردیان رابردوودا لی ینولمیله به نگی جه  له دا، ده وڵ هه ئازادی ی وه رگرتنه وه بۆ  ساڵه د سه دوو کورد... ''

 سـتی ربه سه سـتی هه  کارانـه م ئـه و  وه هێشـته ئێـران و  تورکیـه بـۆ زۆریشـیان شـی به و  رووسـیه  بـه شێک به و  سورییه  به شێک به و  عێراق  به
 کـورد  بـه کـرد انسـتی ده کانی  دوژمنـه. ڵسـتان هه ئـازادی بـۆ پێشـدا  لـه زۆر  سـوورییه و ئێـران و  تورکییـه کـوردانی و  وه کوژانده نه کوردانی
 شــێه بــوون، کــوردان ئــازادی کــارزاری یــدانی مه واردی کان اڵنــه رده ئه و  کان بابانــه کــران بــاڵو و پــڕش درخانی بــه کــوردانی ر گــه ئه کوشــتن،

 و  چـوون ناو لـه دا قیامانـه و لـه ر فـه نه زار هـه نـد چه و کـرد قیامیـان ئـارارات و  تورکییـه کـوردانی ئاغـا، سمایل عید، سه شێه یدیلال، عوبه
 (26). ''مردن ئازادی ر سه له گشتیان  ردانه رادمه م ئه و  هات نه س ده به  تیجه نه

 
  ناسـنامه و کولتـور و  زمـان و  خـاک ی له سه مه. بوو تی تایبه سروشتێکی و  رۆک نێوه ڵگری هه ی واکه ره  کێشه و کورد ی له سه مه وا پێشه بۆ    

 ک یـه کوردسـتان، کـانی داگیرکراوه  پارچـه موو هـه دا یه وه خوێندنه و له. بوو   تییه تایبه  سروشته و ئه ری وهه جه و  کاکڵ یی وه ته نه تی وڵه ده و
 :یوت ده ئاشکرا به و  دی ده نه کوردستانی  رانی داگیرکه نێوان  له کی  جیاوازییه و  رق فه چ و  بوون  وه ته نه ک یه و  نیشتمان

 
 ، کوردانـه زیـانی  بـه کی یـه ماده  کـه" عدآباد سـه" نحووسـی مه یمانی په وێ یانه ده گفتوگۆن ریکی خه عێراق و  ئێران و تورکیا  رۆژانه م ئه''

ــتاش ــه ئێس ــۆ ر ه ــه ب ــوردان تی دوژمنای ــازه ک ــه بکه  ت ــزانن و  وه ن ــه ب ــه و ئ ــوو وه  معاهدان ــه ک ــدا  ل ــه زپاره کاغه پێش ــر ک ی ــه پت ــاش بوو ن  ئێس
 خـودا مـدا که کی یـه ماوه  لـه ست به یمان په کوردانیان ی دوژمنایه بۆ  که ڵ یسه فه لیک مه ماڵ، که فا مسته زاشا، ره.  نییه زیاتر ک یه زپاره کاغه

 بـن کـوردان تی دوژمنایـه  بـه یمان پـه سـتنی به ریکی خـه  کـه ی سـانه که و ئـه  کـه:  یـه وه ئه رز بـه خـودای  له هومێدمان ئێستاش و  بردن نێوی له
 (24). ''نن که ڵده هه خۆیان بری قه خۆیان ستی ده به

 



 

70 

 

 
ــه ــری  ل ــه ده به مکی چــه وادا پێشــه بی ــورد تبوونی وڵ ــه نی خــاوه ک ــه کی  گرینگیی ــووه تی تایب ــی ،  ب ــای ده گرینگی ــه ده زگ ــه تی  وڵ ــه نیا ت  و ل
 ی رانه داگیرکه اڵتی سه ده دا نێوه و له و  بهێنرێ کوردستان  له وریئابو و  تی اڵیه کۆمه وتویی دواکه و  ژاری هه  به کۆتایی  که بوو  وه نیگایه گۆشه

  .دا ده م ڵه قه  له واری کورده ڵگای کۆمه وتوویی پاشکه وه کی ره سه هۆکاری  به تارانی
 سـاڵ نـد چه ر هـه ی وه ئـه. دی  هێنایـه  وه کـرده  بـه وا پێشـه دا، ده نـل ده بـۆ کـوردی و  دیـت ده  پێوه ونی خه دا زین و  م مه  له خانی ی وه ئه
 ئاکــامی  بــه یتوانیبوو نــه جۆراوجــۆر فــاکتۆری هۆی بــه و دا ڵــده هه ری ســه  رزگاریخوازانــه کی یــه وه بزووتنه کوردســتان کی یــه پارچه  لــه جارێــک

 رۆژی  لـه واش پێشـه گوتـاری  ربۆیـه هه.  وه وه کرده  به جیهانی  هاته وا پێشه ریی رێبه  به و  ندان رێبه ی2 رۆژی  له بگا، خۆی ی وتووانه رکه سه
 وادا پێشـه ی کـه  مێژوویییه  وتـاره  لـه و کۆمـاردا یانـدنی راگه رۆژی  لـه  مێـژووه و بـه یی گرێـدراوه. بـوو  مێـژووه و ئـه ڵێنجاوی هه ندان رێبه ی2
 .کرێ ده بۆ ی ئاماژه روونی به

 
 تی وڵـه ده زراوی دامـه.  وه دایـه واری کـورده ڵی کۆمـه ی له سـه مه ترین کی ره سـه  به میاڵ وه دا خۆی سیاسیی ژیانی ی ماوه  له وا پێشه  مجۆره به

   مێژوویییـه  بریـاره م ئـه.  وه بگوێزێتـه ی وه کـرده یـدانی مه بـۆ  وه گوتـاره ئاسـتی  لـه تـوانی وا پێشـه  کـه بـوو   کییه ره سه  له سه مه و ئه یی وه ته نه
ــپێکی ده ــه س ــه وه ترین وره گ ــوو انرخ رچ ــه ب ــه کۆیله  ل ــۆ  وه  تیی ــتی ربه سه ب ــه و  س ــه داگیرکراوه  ل ــۆ  وه  ییی ــاریی ب ــه نه رزگ ــره. یی وه ت  ئیتــر  وه لێ

 اڵتی سـه ده  لـه کـردن قوتـار خـۆ و، ویتر لـه  وه جیاکردنـه خـۆ و  خـاک و  یی وه ته نه رزگاریی مانای  به بوون کورد بۆ لۆژیکی کی یه وه خوێندنه
 ئایـدیالی و  ئامـانج ، وه ئـه ڵ گـه له ریب هاوتـه. بـوو کـورد ی رزگاریخوازانـه بزاڤـی سیاسیی گوتاری ی ئاوێته فارس، فڕی رزه به ناسیۆنالیزمی

 .کرد ندن سه  شه گه و  مڵین خه  له روی  وێنه بێ کی یه شێوه به یی  وه ته نه و  روحی ژیانی کێتیی یه و  ش هاوبه
 
 بکـات دروسـت ی کـه وه ته نه بـۆ ماڵێک ی وه ئه بۆ ربگرێ وه ڵک که  رجه مه و  ل هه و له بوو  وه ئه بۆ وا هپێش وڵی هه موو هه: بڵێین کورتی به

 (11). ''بێ نه خۆی جێگای مالکی بێ ده کورد نگێ تاکه'': یگوت ده سیاسی رزێکی له و  ترس هیچ بێ به و ئاشکرا به و 
 

 وا و ریالیزمی تاڵی کورد پێشه
 

 وادا پێشـه بیـری قـوواڵیی  لـه. بـوو کـورد دۆزی تـاڵی ریـالیزمی  بـه بوون نـه سـلیم ته وا پێشه تیی سایه که بیرو ی دیکه گرینگی نێکی الیه
 بخـاو رێـک ڵ گـه له خـۆی بـێ  وه ئـه کـورد مرۆڤـی رکی ئـه نیا تـه  کـه بوو نه وجوود مه زعی وه ی ساکارانه و  ساده فسیری ته مانای  به ت سیاسه
 . وه بدزێته  رانه داهێنه چاالکیی و  وڵ هه  له خۆی  وه یه "بینی واقع" بیانووی به  واته ، وه بمێنێته ر ده زاوقه قه ڕوانی چاوه
 

 ڵ گـه له  وه  وریایییـه  بـه  میشـه هه جمهـوری یانـدنی راگه ر سـه له تی تایبـه به کانی بڕیاره و  ت سیاسه ڵبژاردنی هه  له ی وه ئه ڵ گه له وا پێشه
 کـورد ئێسـتای زعـی وه  کـه بـوو  ته سیاسـه و ئـه پـێ ی بینایـه واقع تی سیاسـه دا کـاتی  مان هـه  لـه کرد، ده وتی ڵسوکه هه کان ههێز نگی پارسه
 بـێ  وه ئـه دروسـت  نگـه ره کیتر واتایـه  بـه یـاخۆ. رۆژ گری ڵنه حاشـاهه کی  راستییه  بکاته  وه ئۆتۆپیا  له کورد مرۆڤی زاران هه ونی خه و  بگۆڕێ
 کـورد بـۆ بـوون ر بکـه  کـه لماندنێک خۆسـه. بـوو  یـه پرۆژه و ئـه پشـتی ی بڕبـڕه لماندن خۆسه. بوو  پرۆژه ن خاوه کی  تییه سایه که وا پێشه بڵێین

   له و  نێخسێ بڕه بۆ خۆنواندنی لی هه مێژوو نێو بۆ  وه مێژووه ی وه ره ده و ڕاوێز په  له پێکبێنێ کورد بۆ  وه ئه تانی ره ده و بکات ر به سته ده
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 .بنێ نگاو هه لماندن سه خۆ قۆناغی بۆ  وه خۆپاراستنه قۆناغی

 
 تانی وڵـه ده  بـه ی که نیشـتمانه وری چـوارده  کـه کـورددا ی وه تـه نه ک وه کی یه وه ته نه نێو له وی  ئه ، وره گه وا کی  تییه رپرسایه به بووڵی قه
 ی کـه وه ته نه  بـه و خۆ بـه  متمانـه و  زانایی  مه ئه. بدا ی ره قه  له خۆ توانی یده نه سێک که موو هه و بوو نه هاسان کارێکی نرابوو، ته ر داگیرکه

 .بوو پێویست باری له تی رفه ده ی وه قۆزتنه و ل هه ناسینی و ری رێبه ری هونه. بوو ک ره گه
 

  وشـه ی قینه راسـته مانای  به ڵکوو به بوو، یی وه ته نه مبینی که خۆ  به نامۆ نیا ته  نه یی وه ته نه ی قینه راسته رێکی رێبه ی وێنه  به وا پێشه
 متر کـه کانیتر وه تـه نه  لـه هیچـی کـورد ی وه تـه نه بـوو  ڕه بـاوه و ئه ر سه له وا پێشه. ستا وه راده بوون خۆنه به  متمانه و  زانین م که به خۆ دژی  له

 هۆی بــه ی کــه واڵته و  ڵک خــه یزانــی ده وا پێشــه. یی وه تــه نه اڵتێکی ســه ده و  واره قــه ن خــاوه  ببێتــه تی خۆیــه سروشــتی مــافی کــوردی  و نییــه
 ی خورپـه و  تـرس جـاری  ک یه بۆ اڵم به راگیراون، تی نعه سه و  ئابووری وتوویی دواکه و  ژاری هه ڕی وپه له ندی ناوه ی رانه داگیرکه اڵتی سه ده
ــه پێچه  بــه و  وه یــه که وه ته نه دڵــی نێــو  خســته نه  تی وڵــه ده ری ســێبه رۆژێــک ر گــه ئه گوتن نــه پێــی  وه کــورده ئێســتای ری رێبــه هێنــدێک ی وان

  شـلوێ وا پێشـه کانی نگاوه هـه ، یه پرۆسـه و ئـه کانی کۆسـپه و  گرفـت موو هـه ڵ گه له  بۆیه. تڵێن به ده برسان  له مێنێ نه  وه ره سه به رتان داگیرکه
 .بوو هه ی که وه ته نه رزگاریی  به ی وره گه ڕێکی اوهب راست به و ئه. بوون نه

 
  لـه. بـوو زنی  مـه ئینساندۆسـتێکی ڵکوو بـه بوو، نـه کوردسـتان کۆماری رۆک سه و  یی وه ته نه ی وره گه رێکی رێبه نیا ته ر هه وا پێشه  دیاره

 دا ک یه رکرده سه ژیانی  له جار لێک گه.  نییه هاسان کارێکی  ووانهد م ئه گرێدانی لێک دا ک یه رکرده سه موو هه تێکۆشانی و کار و  ژیان ی ماوه
 گیرێ، ده کی ره سه مای بنه  به ی وه ئه

ــه و  ئینساندۆســتی کانی خــه بایه. س بــه و  تی یه که  سیاســییه  رۆڵــه چوونی ڕێوه بــه و  پێشخســتن  لــێ الی بچــووکترین مــرۆد قامی مــه و  پل
 ت خزمــه  لــه ئامرازێــک ک وه  کــه   ئینســانییه قامی مــه و  پلــه گرتنــی هێنــد به شــیاوی  جێگایــه و ئــه تــا مــرۆد اد کــاره  شــێوه و لــه.  وه ناکرێتــه

 خــۆی گیــانی و  ژیــان موو هــه و ئــه.  یــه وانه پێچه  بــه راســت  مــه ئه وادا پێشــه یســی که  لــه. دابــێ و ئــه تیی رکردایه ســه رۆڵــی بردنــی وپی  ره بــه
  لـه ئـازاد و  سـت ربه سه مرۆڤـی ک وه و  بـێ رزگاریـان ری  سـه سبه ده و  یـی داگیرکراوه  له ی وه ئه بۆ کرد، ی که تهواڵ ڵکی خه مرۆڤی  به ش پێشکه

 .بژین دا یان که نیشتمانه
 
 ی وه ئـه ڵ گـه له وا پێشـه. بـوو  دیموکراتییانه نسیپێکی پره و ما بنه ڵگری هه کرد، ده تیی رایه رێبه وا پێشه  که   ناسیۆنالیستییه  گوتاره و ئه

  ببێتـه نـابێ و  بێ هـه یی وه تـه نه ریی روه سـه  یـه هه ی وه ئـه مـافی ک یـه وه ته نه موو هـه ک وه کـوردی   که بوو نه گومان به  وه له ساتی  ک یه بۆ
 .نا ده تر نیکا وه ته نه تیی اڵتداره سه ده و  ماف  له رێزی دا ش کاته و له ر هه کیتر، ویه ته نه هێچ ی واره قه پاشکۆی
 
 ی وه خوێندنـه  لـه. بـوو کان وه تـه نه ری روه سـه مـافی کسـانیی یه مانـای  بـه ناسیۆنالیسـم دکتـۆرینی وادا پێشـه ناسیۆنالیسـتیی گوتـاری  له
 هــزری بیــرو یجیهــان  لــه. کرا ده نــه دی بــه  رانه هێرشــکه و  رانه داپڵۆســێنه ناســیۆنالیزمێکی بــۆ ک جێگایــه ناسیۆنالیســم مکی چــه بــۆ وادا پێشــه
 . بوون ک یه ک وه و  کسان یه کان وه ته نه موو هه وادا پێشه بیری  له. بوو نه وجوودی ن سه ناره و  ن سه ره بچووک، و وره گه ی وه ته نه وادا پێشه
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  لــه کیان یــه ک وه و کســان یه افیمــ پاراســتنی  بــه ت ڵبــه هه بــوو، کان وه تــه نه ئاشــتیی به ژیــانی  وه پێکــه خوازیــاری وا پێشــه  وه رووه و لــه ر هــه
 .دا اڵت سه ده

 
 :ڵێ ده و زمان ر سه  دێنێته کوردی خوازیی وه ته نه سروشتی و  روح دا کانی وه کۆبوونه  له کێک یه  له وا پێشه

 
 کـورد بێـدادی، چنگـاڵی ێـرژ  وه ناچینـه  دیکـه جـارێکی و   وه تـه کراوه گوێمان و چاو ش ئێمه ئازادی تی قودره و  هێز ی سایه  له ئێستاش''
  ببێتـه رێ، بـه سـوود ی کـه واڵته کانگـای و  پیـت  لـه بخـوێنێ، خـۆی زمـانی  بـه وێ یـه ده ، ویسـتووه نه ڵکی خـه  له هیچی خۆی قی حه  له جوێ
 (11).''بکا تێک میلله هیچ خاکی بۆ ستدرێژی ده وێ نایه کورد. کانگا و  کارخانه نی خاوه

 
 :بێژێ ده دروستی به موکریانی هێمنی مامۆستا ک روه هه
 

 بوو ر روه کوردپه بوو، زانا
 بوو ر رابه بوو، وا پێشه

 بوو ر شه به بوو نه کورد ر هه
 .بوو ر به له ڵکی خه می خه
 
ــه کاتێکــدا  لــه ــه که و  نــران راو وتوو پێشــکه ئۆرووپــای دڵــی  لــه کان جوول ــازار ختترین ســه ژێــر  وتبوون ــ  لــه ، وه وه وســانه چه و ئ   ارهکۆم

 :درا بڕیار گیراو یان یی  وه ته نه ی ناسنامه  له رێز وا پێشه ی که خنجیالنه
 
  لـه  ئیجـازه  بـه نل رهـه فه می ره موحتـه ی ئیـداره تی ظاره نـه و  کوردسـتان حبوبی مـه و  م ززه موعـه وای پێشـه تی زره حـه تی حیمایه ژێر  له''

 منـدااڵنی  وه  ئاگادارییـه و ئـه بـرواری  لـه  پێویسـته.  وه ینـه که ده عیبـری و  کـوردی ڵی تێکـه نێوی  به ک یه سه دره مه کوردستان رزی به قاماتی مه
 (12). ''نن یه بگه بتی ثه  به و فی ره موعه  به  یه داودزاده تی ماره عه رووی رووبه  که  سه دره مه و ئه ری فته ده  به کچ چ کوڕو  چه خۆتان
 ئاسـانی  بـه و  وه یه که  تییه سـایه که ری کاریگـه ژێـر  وتبوونـه که جێ به ست ده ببینن، د ممه محه قازی وتبو، ڵکه هه بۆ لیان هه  که سانی که''

 کی پاڵتۆیــه بــوو، بااڵ کورتــه پیــاوێکی و، ئــه. مزێــک ره  ببــووه کوردســتان کی الیــه موو هــه رانی روه نیشــتمانپه الی لــه چــی بــۆ یشــتبوون گه تێ
 سـیگاری  نـه ڕابوو، ڵگـه هه رد زه  وه یـه ده گه تی حـه ناره هـۆی  بـه نگـی ره و الواز رووی بوو، هـه ردێنێکـی  نکـه ته دابوو، ر به ده کۆنی ری سکه عه
 کانی تـه میلله موو هـه بـوو، رناسـیۆنالێک نته ئه  جـۆره. بـوو  ماقواڵنـه و  ئـارام وتی ڵسـوکه هه بوو، مخۆری  که زۆر و  وه یخوارده ده  نه کێشا، ده
 و  ریزمـان کتێبـی  لـه پـر کـاری و  ئـی  مێـزی. سـپرانتۆ و ئینگلیسـی می کـه رووسـی،  وانـه له زانـی ده زمـانێکی نـد چه و  ویسـت ده خـۆش ایدنی

 و  وێنـه م که کی  تییـه ئازایه شـی ڕه باوه و بیـر م ئـه پاڵپشـتی و  بـێ ڕ بـاوه  بـه زۆر چـوو ده پـێ وا. بـوو  بیگانـه بی ده ئـه می رهه به ی وه خوێندنه
  (11). ''بوو خۆبووردوویی له

 



 

73 

 

 
 بیرورای گشتی  راپۆرت به

 
 ی رچاوه سـه وا پێشـه. بـوو کـورد ری ماوه جـه گشـتیی رای بیـرو  بـه دان گرینگـی وا پێشه تیی سایه که کانی  ندییه تمه تایبه  له  دیکه کێکی یه

 و  زانـی ده کوردسـتان ڵکی خـه اڵنی کۆمـه  له  کراوه نه جیا شێکی به  به کۆماری و  خۆی و  دیت ده  وه ڵکه خه  له ی که اڵته سه ده و  خۆی رکۆماریی سه
 ر وبـه مه له ر گـه ئه. بکـا شـدار به دا  سیاسـی ی پرۆسـه  لـه ی کـه وه ته نه تـوێژی و  چـین رینترین بـه دا ده وڵی هه  وه توانایه موو هه  به  بۆیه ر هه

 ت سیاسـه بـوو،  وه ئـه بـۆ وا پێشـه وڵی هه موو هه کرابا، تیس قه سڕۆیو، ده کی یه ژماره نێوان  له و نداکا خانه دیوه  له  بوایه ده نیا ته ت سیاسه
 نـدی ناوه دا، دیـده و ئه رۆشنایی ر به له وا پێشه.  وه بگوێزێته خۆی ی قینه راسته زێدی بۆ نوس چاره کردنی دیاری  له کردن شداری به مانای  به

. راگواسـت ر ماوه جـه کانی  گشتییه  وه کۆبوونه نێو بۆ را سڕۆیو ده پیاوماقوواڵنی ی خانه باڵه و  خان دیوه  له ی وه ته هن نووسی چاره کردنی دیاری
 کان  سیاسـییه  رووداوه  لـه شـدار به و  چـاالک ژیـانی ڵبژاردنی هـه بـۆ سیاسـی ریزیی پـه دووره  لـه ڵک خه اڵنی کۆمه بوو  وه ئه وا پێشه تی سیاسه
 کان وه کۆبوونـه  لـه. کـرد ده ش پێشـکه گشـتی رای و بیر بۆ تێکۆشانی و کار راپۆرتی سیاسی، رێکی فه سه ر هه دوای  له  بۆیه ر هه. بکا  ئاماده

 و  وتن هرک سه ش وه ئه ڵ گه له هاوکات گرت، ده کان  کوڕییه و  م که  له توندی ی خنه ره. گۆڕێ  دێنایه ری سه چاره رێگا و دوا ده کان گیروگرفته  له
 ی کـه وه ته نه گـوێی  بـه کـات زووتـرین  بـه وان ئـه نووسـی چاره و  ژیـان  بـه نـد پێوه کانی  زانیارییـه دا ده وڵی هه و روو  خسته ده کانی وته سکه ده

 .نێ یه بگه
 

  کـه سیاسی رێکی فه سه دیدارو ر هه واید  له وا پێشه.   راستییه و ئه لماندنی سه بۆ  یه ڵگه به باشترین  رۆژگاره و ئه ی"کوردستان" ی رۆژنامه
 نیا تـه کان  زانیارییـه تۆڕی  داوه وڵی هه ی نگاوانه هه و به و  بکا ئاشکرا ڵک خه بۆ کانی ئاکامه  داوه وڵی هه کات زووترین  به دابێ، نجامی ئه
 اڵت سـه ده  له دا ده نیشان  ندییانه تمه تایبه م ئه. بکا شدار به دا سیاسی ی پرۆسه  له ڵک خه و  وه مێنێته نه تیس قه داخراودا کی یه بازنه ناو  له
 . مافیشه ن خاوه ڵکوو به گرێ، خۆ وه رک ئه  نییه  وه ئه نیا ته  وه ته نه وادا پێشه بیری و 

 
 کانی و جۆره  اڵت سه ده

 
 م ئــه ی میانــه  لــه. وا پێشــه هــزری جیهــانی ریپتــ ناســینی بــۆ  قۆنــاغێکیتره بڕینــی وا، پێشــه ی که  تییه اڵتداره ســه ده جــۆری کردنــی  راڤــه
 ی خانــه  لــه خــۆی تــوانی چــۆن وا پێشــه بــوو؟ جۆرێــک چ  لــه وا پێشــه ی که اڵته ســه ده جــۆری ، یــه وه ئه پرســیار شــت ر هــه  لــه ر بــه شــدا قۆناغه

 ؟ وه هدیت ده سروشتێکدا چ  له خۆی وا پێشه کاریزمابوونی شنی چه ؟ وه ببینێته دا کاریزمایی رێکی رێبه
 
  لـه گشـتی باسـێکی ر ویبـه مـاکس ئالمـانی ی وره گـه ڵناسـی کۆمه راکـانی و بیـر  لـه رگـرتن وه ڵک که  به ین ده ده وڵ هه تا ره سه دا نێوه و له
 .بدوێین وا پێشه اڵتی سه ده جۆری  له ر ویبه کانی تێڕوانینه رۆشنایی ر به له و  گۆڕێ  بێنینه اڵت سه ده کانی جۆره ڵ گه له ندی پێوه

ــه کێک یــه ــه ی ســانه که و ل ــه رهه به  ل ــه  م ــه دا کانی  فیکریی ــۆ وڵی هــه رترین کاریگ ــاکس  داوه اڵت ســه ده کــانی جۆره پــۆلینکردنی ب ــه م  ر ویب
 ( Herrschaft) ری روه سه: م که یه. دوێ ده اڵت سه ده جۆر دوو  له دا کانی  فیکرییه  مه رهه به  له" ر ویبه ماکس"  . ئاڵمانییه ڵناسی کۆمه
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 نگـی ده و  متمانـه تپێدان، رعییه شـه کـانی جۆره  لـه جۆرێـک هۆی بـه  واتـه.  زراوه دامـه رعی شـه کی یه بناغه و ما بنه ر سه له  که  اڵتێکه سه ده

ــه ی ڵگــه کۆمه نــدامانی ئه ــاوه س ده ب ــه. " هێن ــه" ر ویب ــه  اڵته ســه ده  جــۆره م ئ ــوهچوار  کــه کــا ده  پێناســه  بارودۆخــه و ب ــه ی چێ ــه  اڵته ســه ده و ئ   ب
 .کرێ ده لێ چیی ملکه و لمێندرێ سه ده  ڵگه کۆمه ندامانی ئه الی  وه ته تایبه رۆکێکی نێوه

 
 هێــزی  بــه  ســتوره ئه پشــت نیا تــه و  نییــه تێک رعییه شــه  جــۆره هــیچ ڵگری هــه  کــه  که  تییه اڵتداره ســه ده( Macht: اڵت ســه ده: )م دووهــه

 ڕای ره ســـه دا تی اڵیـــه کۆمه کی  ندییـــه یوه په ی چوارچێـــوه  لـــه و دا و لـــه  کـــه  رجێکـــه لومه هه" ر ویبـــه" الی  اڵته ســـه ده  ۆرهجـــ م ئـــه. پاندن ســـه
 .پێنرێت سه ده دانیشتووان ڵستکاریی رهه به

  بــه ڵگا کۆمــه نــدامانی ئه ی جێگایـه و لــه.  ته رعییه شــه ی له ســه مه  اڵته سـه ده جــۆر دوو م ئــه نێــوان ی وه ره جیاکـه لێــک خــاڵی' ر ویبـه' الی''
 هـیچ ڵگری هـه اڵت سـه ده ش ڵگایـه کۆمه و لـه و   رییه روه سـه ن بکـه اڵتداران سـه ده یاسـاکانی  و  رمان فـه  لـه چی ملکه خۆیان ویستی و  ندی زامه ره

 (16)''. وه بینێته ده اد پێن سه خۆ رۆکێکی نێوه و  قاو   له خۆ اڵت سه ده بێ نه ری ماوه جه تێکی رعییه شه  جۆره
ــاش'' ــه پ ــه هه م ئ ــوان ی الواردن ــه) (Macht) و(Herrschaft) نێ ــه ده و ڕۆیی ره س ــه( "اڵت س ــه ده" ر ویب ــه اڵتی س ــه رعی ش ــوێره  ب  ی گ

  : وه گێڕێته ده مۆدێل سێ بۆ  وه ته رعییه شه ی رچاوه سه و  کارکردن مکانیزمی
 
 قاڵنی اڵتی ئه سه ده -1

 تی نهاڵتی سون سه ده -2
 (11)''کاریزماییاڵتی  سه ده -1
 
 .خۆیانن به ت تایبه تی رعییه شه ن خاوه  اڵتانه سه ده و له سێ ر هه ر ویبه دیتنی ی گوێره به
 ها روه هـه و  کان سـندکراوه په  بڕیـاره و  قـانون  بـه نـدی ڕمه باوه ی بناغـه ر سـه له  ته رعییه شـه و ئه: دا قاڵنی ئه اڵتی سه ده  له ت رعییه شه''
 .اڵتن سه ده ری به ڕێوه به  بڕیارانه و له رگرتن وه ڵک که به  که  سانه که و ئه قانوونی مافی

 پیــرۆز، کی  ندییــه تمه تایبه  بــه ر بــه راده  لــه ڵی گوێڕایــه  لــه   بریتییــه کاریزمــایی تی رعییه شــه: دا کاریزمــایی اڵتی ســه ده  لــه ت رعییه شــه
  وه ئـه ئیلهـامی ی رچاوه سـه  کـه ی رمانانـه فه و ئه ڵ گه له ندی پێوه  له ک،  تییه سایه که نی گمه ده ری ده به راده  له نرخی یاخۆ  مانانه قاره ری هونه

 .دێ وڕا له و
 
 اڵت سـه ده و  مـاون میـرات  بـه ئێسـتا بـۆ  وه کۆنه  له  که  یه تانه سوننه و ئه بۆ دانان نرخ ی بناغه ر سه له عورفیی  اڵتی سه ده تی رعییه شه

 (14)''.بردرێ ده  ڕێوه به ن  تییه سوننه  میراته و ئه ندی پابه و ر پارێزه ی سانه که و ئه هۆی به
 

  رچاوه ســه  یاســاوه  لــه ر هــه اڵتی ، ســه ده حوکمرانــانی و  ران رێبــه اڵتی ســه ده و  یاســایه  بــه ســتوور ئه پشــت قالنی ئــه اڵتی ســه ده ی بناغــه
 بوروکراسـی ش وارانـه قه و ئـه نێو لـه. ربخـا ده خـۆ جۆراوجـۆردا بیچمـی و  واره قـه  لـه تـوانێ ده  یـه وه ئه  اڵته سـه ده م ئه یندی تمه تایبه. گرێ ده
 . رچاوترینیانه به
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 یاسـا مای هبنـ ر سـه له  کـه  وه هۆیـه و بـه ، اڵته سـه ده ی شـیوه جـۆری گرینگتـرین قاڵنی ئـه و  بـوروکراتی اڵتی سـه ده ر ویبـه دیتنی ی گویره به

 و  کـرێ ده  پێناسـه یاسـایی کی یه شـێوه  بـه و ڕوونی بـه  میشـه هه هێـز دا اڵته سه ده  شێوه م له.  یاساکانه چی ملکه بۆخۆشی اڵت سه ده و  زراوه دامه
( Makedpoewr) رووت هێـزی  هواتـ. ن کـه ده  کـاره م ئه یاسادا ی چوارچێوه  له ن، که ده  پیاده هێز ی وانه ئه  که  وه کاته ده  وه ئه دووپاتی

 .یاسایی هێزێکی  به گۆڕدرێت ده دا ستێنه به م له
 

ــه ــه  ب ــر کی واتای ــنه چه و ئــه'': ت ــه  ش ــا، پێی بــه   رییه روه س ــه یاس ــاف یــان ، نیزامنام ــه م ــه هه تی رعییه شــه و  خ بای ــه و  ی  و  کامــڵ  فورم
. بکـا ر ده کانی رمانـه فه دا یانـه قانوونی  کـراوه سـند په و ئـه ی چوارچێـوه  له  یه هه ۆیب نیا ته رمان فه ن خاوه.  یه"بۆرۆکراسی" ی که یشتووه پێگه

 ری رێبـه و  ن بـده بریـار  وه ئـه بـۆ  یـه کراوه ستیان ده و  ڵبژاردن هه  چنه ده ڵک خه. ئاڵمان کۆماری ک وه ن هه  که ن تانه وڵه ده و ئه شی که نموونه
 (16)''.ڵبژێرن هه خۆیان
  وه تریشــه تیی اڵیــه کۆمه هێــزی هۆکــاری لێک گــه  بــه تی اڵیــه کۆمه ژیــانی کانی گۆڕانکارییــه و  شــه گه ی رچاوه ســه" ر ویبــه" ی وه ئــه ڵ گــه له

  بـه و  نـێ داده تی تایبـه خێکی بایـه کانـدا  گۆڕانکارییه  لـه کاریزمـایی رانی رێبـه رۆلـی یدانی مه  هاتنه بۆ ش وه ئه ڵ گه له اڵم به ، وه ستێته به ده
 .کا ده  پێناسه مێژوویی ری بزوێنه و  شۆڕشگێڕانه هێزێکی
 
.  کاریزمایـه ی وه جێگـره ڵ گـه له نـدیی پێوه  لـه تی یـه هه کاریزمـایی ڕۆیی ره سـه  کـه گرفتێکـی:  وایـه الی  شه گرینگه و ئه ر به  له  ربۆیه هه''
 (16). ''بێ  کاریزمایه و ئه نی خاوه و   جێنشین  ببێته  که بێ ده یدا په سێک که ن گمه ده به  چونکه
  مکـه چه م ئـه نی مـه ته مێژوویی ی پێشینه. بووبێ ری داهێنه جار م که یه بۆخۆی ر ویبه  که  نییه شتێک کاریزما، واتای و  مك چه ت ڵبه هه''

 (14)''. وه ڕێته گه ده Strassburg شاری کلیسای مێژووناسی و  یاساناس Rudlof Sohmکانی  کاره بۆ
 

 :نووسێ ده دا  ندییه پێوه م له خۆی ر ویبه
 
 ئـاڵوگۆڕی یـانی مێژوویـی تێکی بابـه ی وه شیکردنه بۆ لێی رگرتن وه ڵک که و  اڵت سه ده ستروکتوری  له   تییه اڵیه کۆمه  مکه چه و ئه ناسینی''

 (61). ''"زوم روولف"  به ت تایبه  که  شانازییه تایی، ره سه کانی قۆناغه  له کلیسا ریی کارتێکه و  اڵت سه ده مێژوویی
 کی  ندییـه پێوه بـۆ  وه ڕێتـه گه ده و  گیـرێ رده وه لێ ڵکی کـه رینتردا بـه کی  پانتایییه  له ر ویبه ماکس بۆ کاریزمایی ریی روه سه مکی چه'' اڵم به
 ی ڵکـه خه و ئـه یـاخۆ ی سـه که و ئـه و( یـه هه وی بـره ی قسه  که کی  تییه سایه که رو روه سه)  یه هه کاریزمای  که ی سه که و ئه نێوان له تی اڵیه کۆمه
 (61)''.دا تی اڵتداره سه ده کی  ندییه پێوه  له  یه هه ک  تییه سایه که بوونی کاریزما  به ڕی باوه

 
 ئاسـایی ڵکی خـه  لـه و ئـه  کـه  دییانـهن تمه تایبه و ئه.  ته تایبه توانای ن خاوه نی گمه ده کی  تییه سایه که تیی چۆنییه کاریزما  له ست به مه''
 (62). ''ر رێبه  بێته ده ئاکامدا  له و  نه گمه ده کی  تییه سایه که خۆ یا  خوایه نیردراوی یا  سه که و ئه.  وه کاته ده جیا

 اڵت سـه ده  لـه  یه شێوه م ئه تاوییس راوه تی رعییه شه. تاک کاریزمای و  تاک تیی سایه که هێزی  به  ستووره ئه پشت اڵت سه ده  له  فۆرمه م ئه
 . ربوونه رێبه تیی سایه که  به ت تایبه ندیی تمه تایبه ڵێک کۆمه ڵگری هه  که  وه دۆزێته ده وتۆدا ئه وتووی ڵکه هه کی  تییه سایه که بوونی  له خۆی
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  وه رووه و لـه جـار و ئـه بـێ، بـوون ر رێبه بۆ ندی تمه ایبهت ڵێک کۆمه نی خاوه  که بێنێ ستی ده وه سێک که کرێ ده کاریزمایی کی  رییه روه سه''

 پیــرۆزی، تی، مانــه قاره: تــوانن ده  وه بکرێتــه لــێ بیریــان کــرێ ده  کــه ش یانــه ندی تمه تایبه و ئــه و  بناســرێ ر روه ســه و ر رێبــه ک وه تــوانێ ده
 نێو لـه ن گمـه ده به کی یـه ژماره و ڕ شـه له بـراوی مانی قاره ئایینی، رانی یامهێنه په. بێ توانایی ن خاوه و  یی ڕپێکراوه باوه وێچوویی، یی نموونه
 (61)''.ن تییانه سایه که و ئه جۆری و  وێنه سیاسی، حزابی ئه رانی رێبه ی بازنه
 
  لـه  فۆرمـه م ئـه  شـێوه مان هـه  بـه. نـاگرێ  رچاوه سـه  وه نیزامنامـه و یاسـا  لـه بوروکراتی اڵتی سه ده ی وانه پێچه به کاریزمایی اڵتی سه ده''    
 و  اڵت سـه ده ی رچاوه سـه.  نییـه فئـۆدالی  نیزامـی کانی وشـوێنه رێ و  عـورف ت، سوننه می رهه به  ساالرانه باوک اڵتی سه ده ی وێنه  به اڵت سه ده

 ئیـددیعای ر گـه ئه  وێنه بۆ. لمێنی بسه کا ده ئیددیعا  که ی بواره و له خۆی تواناکانی  دایه  وه ئه وی گره  له نیا ته کاریزمایی اڵتی سه ده ی درێژه
. ''بـدا  مانانـه قاره کاری ی ره قه  له خۆ شێ ئه ژماردن، هه  بێته ڕ شه رداری سه خوازی ده ری  گه ئه و بکا"  معجزه" بێ ده ، یه هه تی  رییه یامبه په
(66) 

 
 ری وروبـه ده ڵکانی خـه  لـه  کـه  نوسـتووه  بێوێنـه نـدیی تمه تایبه ڵێک کۆمـه دا و ئـه تیی سـایه که  لـه بـوو وا پێـی  که س که ر هه ئایا اڵم به

 رێکی رێبـه  بـه سـێک که  چیـه  وه ئـه بـۆ  پێوانـه بکـا؟ بـوون ر رێبـه و  بـوون کاریزمـا ئیـددیعای  وه خۆیـه حاسـت  لـه توانێ ده نابرێ، شک ودا ئه
 ؟ وه ربگرێتـه وه خـۆی واڵمـی خسـی شه کی زوویـه ئاره و ز حـه و  جـاڕدان  بـه تـوانێ ده نیا هت وا کی یه پله  به یشتن گه ئایا بژمێردرێ؟ کاریزمایی

 بـێ ده داخوا دا نێوه و له خشرێ؟ ببه پێ کاریزمایی تی خاسیه  وه  میدیایییه زگای ده  و  کانی نگره الیه ی وه رزکردنه به و  اڵگوتن پێهه هۆی به یاخۆ
 ستابێ؟ راوه کوێ  له کاریزما کانی  ایییهتوان و  تی سایه که لماندنی خۆسه
 

 ی ڵکـه خه ڵگاو کۆمـه و ئـه  نـده چه داخـوا  کـه  یـه وه ئه وی  ئـه. زانـێ ده کی ره سـه رجی مـه  بـه ک یـه پێوانه وا پرسـیارێکی ر مبه هه  له ر وێبه
 و واز بانگــه ی جێگایــه و لــه.  ن کــه ده بــوونی ر رێبــه یبووڵ قــه و  دێــن  وه  نگییــه ده به کــا، ده تێــدا کاریزمــابوونی ئیــدیعای کاریزمــایی ری رێبــه

 و ئـه فـۆرمی و  بیچم تر کی واتایه  به  .وه  رامۆشییه فه ی مبانه هه  چێته ده وی  ئه بوونی کاریزما ، نایه  وه  پیرییه به سێک که کاریزما داواکاریی
 .هێنابێ  سه که و ئه ن گمه ده لێهاتوویی و  ییتوانا  به ڕی باوه ڵک خه  که  یه وا ره کاتێ نیا ته   رییه روه سه

 
. ''تی پێیه ڕیان باوه  که  سانێکه که و  نگرانی الیه و  ی که ره وروبه ده توانایی ر سه له ی که پێگه کاریزما ریی روه سه توانایی و  ت قودره''  واته

(61) 
 چ  لــه  یــه وه ئه پرســیار شــدا بواره م لــه. ر وێبــه مــاکس ی کــه کاره  لــه  کیتره یــه بڕگه کاریزمــایی رێکی رێبــه ڵدانی رهه ســه کــاتی و   م ده

   تییـه تایبه بـارودۆخێکی  بـه پێویسـتی کاریزمـا یـدانی مه  هاتنـه ئایـا ؟ ئاراوه  دێته کاریزمایی رێکی رێبه بوونی پێویستیی دا ک وایه شوهه که
 شـتێ ر هـه  لـه ر بـه کاریزمـایی تیی سـایه که  وه ره ویبـه ی روانگه  له ڵبدا؟ رهه هس توانێ ده کاریزمایی ری رێبه دا ئاسایی دۆخێکی گشت  له یاخۆ

 ئاسـایی ژیانی قۆناغێکی و  کات و  سات گشت  له ڵگاکان کۆمه مرۆڤی  واته.   ڵگایه کۆمه یرانی قه و  نائاسایی و ستیار هه قۆناغێکی می رهه به
  کـه دا ڵـده هه ر سـه  کاتـه و ئـه کاریزمـایی ری رێبـه.  نییـه کاریزمـایی ری رێبـه  بـه پێویسـتیان و  وه نـه ناکه کاریزمـا بۆ ش باوه تییان اڵیه کۆمه
  بۆ ستیارداو هه دۆخێکی ها وه  له.  وه ته بووه ڵگا کۆمه ڕووی رووبه زن مه ی ژه نل ته و  بۆشایی ڵێک کۆمه و  ن که ده پێویستی  به ست هه ڵک خه
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 و  نل تـه'': ک وه ، ئـاراوه  دێتـه ڵگا کۆمـه بـۆ کاریزمـاش بـوونی پێویسـتیی ، دیـاره  پێـوه نائاسـایی ی نیشـانه ی رجه لومه هه و ئه ی وه اڵمدانه وه
  دێنـه لێک گه تی سـایه که دا یرانی قـه مێکـی ده و دۆز هـا وه  لـه... سیاسـی و  خالقی ئـه ئـابوری، و  ئایینی جیسمی، و  روحی ی وره گه ی مه ڵه چه
 ڵک خــه ڕی بـاوه و  متمانـه( نــاکرێ دی بـه دا ئاسـایی ڵکی خــه  لـه  کـه)  وێنــه بێ نـدیی تمه تایبه بـوونی و  توانــایی ڵێک کۆمـه هۆی بـه یـدان، مه

 (64). '' گرفتانه و ئه ک ته  له  وه ڕووبوونه رووبه بۆ کێشن راده
 
 پێویسـتیی ، ئـاراوه  تـه هاتوونه دا ڵگایـه کۆمه و لـه ی گژانـهن ته و  بۆشـایی و  لێن کـه و ئـه ڵ گـه له  وه ڕووبوونـه رووبه بۆ و دۆخێکدا ها وه له
 : وایه الی ر ویبه  وه رووه و له گۆڕێ،  ته هاتووه کاریزماش بوونی
 
 (66). '' بووه بوونی مێژوویی مێکی رده سه و  واڵت گشت  له کاریزمایی ری رێبه''
 

 ری رێبـه تـوانێ ده ک ڵگایـه کۆمه موو هـه.  نییـه ت تایبـه کی یـه وه ته نه و کولتور و  ژینگه  به ت تایبه کاریزمایی ری رێبه ڵدانی رهه سه  واته
 رێکی ێبـه ر بـوونی بێ بـه وابـێ پێیان ئاسایی ڵکی خه  که  وره گه کی  بۆشایییه و  گرفت و   یران قه  به ست هه تێیدا  که ببینێ  وه خۆیه به کاریزما

 . وه بچنه دا گرفتانه و ئه گژ به  نییه توانایاندا  له توانا به
 
  بێتـه ده ڵگا کۆمـه یرانی قـه رجی لومـه هه و  هیـوایی بێ  کـه دا ده نیشـان م سـێهه و  ڵ وه هـه نـاپلئۆنی یـان دۆگـۆل رکاری سـه  هاتنـه  وێنه بۆ

  کــه  وه بکاتـه نزیـک شــمان یه له سه مه و لـه  ره بـه ره به تــوانێ ده  یـه وه خوێندنه م ئـه.  کاریزمــاوه ی رکرده سـه ئـارای  هاتنــه بـۆ گرینـل هۆکـارێکی
 واڵتێـک ر هـه مـاددیی و  رۆحـی کانی  پێداویستییه و کولتور و ژینگه ی گوێره به و  شنن چه فره کی یه دیارده کاریزمایی رانی رێبه شنی چه بگوترێ

 لـویی" هۆی بـه زایینـی می وتـه حه ی ده سـه له  کـه کی کاریزمایـه شـنی چه. بـێ ده جیاوازییـان و  رق فـه کتر یـه  لـه کاریزمـاش ی رکرده سه جۆری و 
 خـۆم ڵی باغـه ی نگـه ته  لـه ت وڵـه ده یاسـای و"Letat Gestmaoi" "تم وڵـه ده ز ئـه: "یـوت ده  که کرا ده تیی رکردایه سه"  وه مه هه چوارده

 .بوو  وره گه کی  زییهجیاوا ڵگری هه نێوانیاندا  له دا م هه نۆزده ی ده سه له" بناپارت ناپلئۆن" ڵ گه له ، دایه
 
... نـابێ ئـارای  هاتنـه پێویسـتی ئاشـتی ، و ڕ شه رداریی سه بێ، نه ئارادا  له وام رده به و  رین به کی  پانتایییه  له... ڕ شه ک جێگایه  له''
 و  یی میشــه هه کی یــه دیارده  ێتــهبووب ڕی  شــه  کــه بێ هــه وامیی رده بــه کاریزمــایی اڵتێکی ســه ده ک وه تــوانێ ده کــاتێ نیا تــه ڕ شــه ردارێکی ســه
 (66). ''وام رده به

 و ئـه.  ره رێبـه تێکی سـایه که نی گمه ده کانی لێهاتووییه و  توانایی و  تی بلیمه مانای به ی که رییه وێبه مانای  به کاریزما مکی چه راستیدا  له
 ،  وه تـه نه ڵگاو کۆمـه بـۆ بێ هـه ی رانـه بونیاتنه رۆلـی م هـه توانێ ده ، تراوهدی کاندا مێژووییه  زموونه ئه ی وێنه  له ئێستا تا ک روه هه ش ره ڕێبه
 واڵتێـک بۆ ماڵوێرانی و  سات کاره توانێ ده شی که وانه پێچه به م هه رێ، به پی  و ره به ک ڵگایه کۆمه رخی چه توانێ ده م هه.  رانه تێکده می  هه
  دیـوه موسولینیشـی و هیتلـر.  دیوه  وه خۆیه به ی کاریزمایه  جۆره دوو و له کام ر هه ی وێنه تی ایهمرۆڤ ڵگای کۆمه واقع دنیای  له. بێنێ م رهه به
  فرمێسکی و  خوێن و کوشتار ی رچاوه سه  به بوو مین که یه کاریزمای.  بینیوه  وه خۆیه به گاندیشی و ماندیال و د ممه محه قازی وا پێشه و
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 ی رانــه داگیرکه اڵتی ســه ده  لــه واڵت ســێ ڵکی خــه رزگــارکردنی هــۆی  بــه بــوو میشــیان دووهه کاریزمــایی اڵتی هســ ده. تــاوان بێ مرۆڤــی ملوێن بــه

 .ئینسانی  تی رامه که ی وه ڕاندنه گه و  زی گه ره ئاپارتایدی و  ریتانیایی به ئیستیعماری و  فارس ناسیۆنالیزمی
 
 بـوونی ئاسـایی وتـی ره  لـه کاریزمـایی کی یه وه بزووتنه'': موو هه  واته ، ڕه تێپه اغێکیقۆن ر ویبه روانینی ی گوێره به کاریزمایی اڵتی سه ده

 (64). ''دنیایی اڵتێکی سه ده و ره به یاخۆ بنێ مل تخوازی سوننه و ره به یا  یه وانه له دا
 ی وه لـه گێـڕێ، ده گرینل رۆڵێکی ک ڵگایه کۆمه ر هه کولتوریی و  تی اڵیه کۆمه و  ئابووری ی شه گه ئاستی و  کاریزمایی ری رێبه بینیی جیهان

 . وه ببینێته خۆی تردا ی که فورمه دوو  له ک یه کام  له کاریزمایی اڵتی سه ده نجام رئه سه  که
 

 :تی ریی سووننه روه سه
 
 ش وه ئــه لـواوی ی نموونـه... زرێ مـه داده( پیـرۆزی و  بـوون رک متفـه)  ئۆتۆریتـه  بـه ڕی بـاوه و بیـر مای بنـه ر سـه له تی سـوننه ریی روه سـه''

 سـاڵداچووانی به ی نموونـه  لـه  فورمـه م ئـه" پاشـا بـاوی" و" شـیره عه رۆک سـه" و"شـێه" یـان"  شـه قه" ،"کان نـه مه ته به" و"سـپی ری "  له بریتین
 پێی بـه  پیرترینـه و ئـه. ن کـه ده گوێی بـه ت عییـه ره ک وه گونـدن دانیشـتووی  کـه  دیکـه وانی ئـه و  رمانن فـه نی خـاوه  کـه فریقایین ئـه گوندێکی
  قبووڵکراوه  یه هه  وه به ندیی پێوه  که اڵتی سه ده و  قانوون  ته بووه  که  یه ته سوننه و  داب و ئه ڵکوو به ، یشتوه گه نه  یه پله و به  وه یه که  شیاوییه

 (1)''.درێ ده میرات  به ئیمتیاز و  ب قه له و ناو  که  زنانه مه و پیاو وره گه بیناکانی سترکتورو ش وه ئه شنی چه  له. تێ دراوه ریی روه سه و
 

 هـاو ره حوکمی  که گیرێ ده ردا سه به ستی ده  وه  سییه که ند چه بچووکی کی یه بازنه ن الیه له  یه وه ئه  اڵته سه ده و ئه سروشتی و  ندی تمه تایبه
 ی ریتانـه نه و داب و ئـه.  یه اڵته سـه ده  جـۆره و ئـه گرینگـی  ره هـه نـدیی تمه تایبه پرسـیار، بێ و جێگیر ریتی نه و  داب.  یه هه ی وه لێپرسینه بێ
  واتـه ، کـراوه سـند په  وه پێشووه کانی وه نه ن الیه له و  دایه کۆن زۆر کجار یه رۆژگارێکی و  م رده سه  له ی ریشه و  کراوه پیرۆز  وه مێژووه هۆی به
ــه ــ چوارچێوه و ل ــه دا هی ــه تی خزمــه ریت ن ــتنی و  وامی رده ب ــه پاراس ــه اڵیه کۆمه  وته ڵســوکه هه و ئ ــا ده   تییان ــه ک ــه  لــه  ک ــۆ  وه جیلێک  جیلێکیتــر ب

 سـتمیسی گرێـدراوی واوی تـه به  وه تریشـه کی الیه له و  بووه یان بوون  میشه هه  که ی دیاردانه و ئه ر سه  ستێته وه ده واوی ته به و  وه ته گواستراوه
 . کانه ئیمتیازه و هێز ویراسیی
 
  وێنـه بـۆ زێنن بـه داده ڵگادا کۆمه  له خۆیان به ت تایبه سیاسیی رێکخستنی بۆخۆیان ، ته رعیه شه سێ و له کام ر هه ر ویبه دیتنی ی گوێره به

 دا بوروکراتیـک زگـای ده  لـه کان  یاسـایییه  هر رێبـه را یاسـایی اڵتی سـه ده له یـاخود. پێکـدێنێ باوکسـاالری رێکخستنی ترادیسیۆنی، اڵتی سه ده
  ...بێت ده ڵدانی رهه سه تانی ره ده

 دژ ت نانـه ته و جیـاواز واوی تـه به کی یه خانه  له خۆ  مۆدێله سێ و له کام ر هه ی ئاراسته و  مکانیسم و  رۆک نێوه ی وه ئه ڵ گه له دا نێوه و له
 ی رچاوه سه  که  یه وه ئه وی  ئه بینرێ، ده نێوانیاندا له ش هاوبه خاڵێکی دا که مۆدێله سێ ر هه  له  وه ئه ڕای ره سه اڵم به ، وه دۆزنه ده کتردا یه  به
  و  تخوازی سوننه و  ت سوننه  به ندی ڕمه باوه قانوون،  به ندی ڕمه باوه.  وه ڕێته گه ده ندی ڕمه باوه ی له سه مه بۆ رسێکیان هه تی رعییه شه
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  واتــه وتوو، ڵکــه هه و  ن گمه کیده تییه ســایه که کانی ندییــه  تمه تایبه و  بێوێنــه ئاکـاری و  تی بلیمــه و  لێهــاتوویی  بــه نــدی ڕمه باوه ها روه هـه

 . کاریزمایه
 

 یاسـایی اڵتێکی سه ده شانی  له شان تی سوننه اڵتێکی سه ده ردا وێبه تیئۆریی  له چی بۆ بگوترێ و  پێشێ  بێته  پرسیاره و ئه  نگه ره دا لێره
 ؟ دایه کوێ  له اڵت سه ده  له  فۆرمۆله م ئه تی رعییه شه بڵێی تۆ داخوا و  وه بینێته ده وادا ره اڵتێکی سه ده ی خانه  له خۆ و دا ده

 
  لــه کاتێــک و  یه ڵناســانه کۆمه واوی تــه به روانینێکــی اڵت ســه ده ی له ســه مه بــۆ ر ویبــه روانینــی بڵێــین تــوانین ده گشــتی کی یه شــێوه به

 و ئــه ی وه ره ده  لــه  کــه ســێک که چــاوی  بــه و" کتیوانــه ئۆبژه" کی شــێویه  بــه  نییــه  وه ئــه ســتی به مه دوێ ده اڵتێک ســه ده وایــی ره  بــه نــدیی رمه باوه
  شــێوه و لـه  تیانـه بابه وێ بیهـه  کــه ن الیـه بێ دێرێکی چـاوه گشـت چاوی بــه گومـان بێ. بکـا ری داوه  اڵته سـه ده و ئــه ر سـه له ڕوانـێ، ده  اڵته سـه ده
 . وایه ناڕه کی تییه اڵتداره سه ده تی سوننه اڵتی سه ده  وه بێته رد وه  اڵته سه ده

 
 اڵتێکی سـه ده ری سـێبه ژێـر  لـه  کـه بـێ ش ڵکـه خه  ڵـه کۆمه و ئـه ی پێناسـه توانێ ده  یه وه خوێندنه و ئه ئایا:  دا ڵده رهه سه پرسیارێ دا لێره

 اڵتێکی سـه ده ریتی، نـه اڵتی سه ده ژین، ده ریتیدا نه کی ڵگایه کۆمه ها وه له ی ڵکه خه  ڵه کۆمه و ئه بۆ. نا بێگومان ر؟ سه  نه به ده ژیان دا تیری نه
 اڵتێکی سـه ده ی خانـه اونـ  خاتـه ده اڵت سـه ده کـانی جۆره کردنـی پـۆلین کـاتی  لـه ، اڵته سـه ده  جـۆره و ئه ر ویبه  یه وه شه هۆیه و به ر هه.  وایه ره
 . واوه ره

 
  ڵکـه خه  ڵـه کۆمه و ئـه لێک فاکتگـه چ بـوونی هۆی بـه و چـی بـۆ  وه بکاتـه شـی  وه ئـه  دایـه  وه ئـه وڵی هه  له دا، رانه وه ته و ئه ندی ناوه  له ر ویبه

 رووی  لــه بزانــێ  یکـه وه ئه یــاخۆ  هـاتووه  کوێــوه  لــه  ڕه هبـاو و ئــه بزانـێ  کــه ی وه ئـه  دانــه بێگــوێ ن، بـده  اڵته ســه ده و بـه ت رعییه شــه ن ئامـاده
 نا؟ یا  لمێنراوه سه  وه خالقییه ئه

 
 ردا مسـه جه دوو  لـه خـۆی اڵتێک سـه ده موو هـه  کـه  مانایـه و بـه. دراون ک یـه رووی دوو ت رعییه شـه و  ری روه سـه ربڕینـه، ده و ئه ی گوێره به

 و ئـه ری سـێبه ژێـر  لـه  کـه ن ڵکانـه خه و ئـه تـر رێکی مسـه جه و  یه وه سـته ده به اڵتیان سـه ده رکێفی  که تدارانناڵ سه ده رێک مسه جه ، وه دۆزێته ده
 و  ویسـت و  یـه هه نووسسـازی چاره کی  گرینگییـه اڵتێک سه ده وامیی رده به بۆ ڵک خه ندیی زامه ره و  گشتی ویستی دا نێوه و له. ژین ده دا اڵته سه ده

 ر هـه و  حـوکمرانی مـافی  لـه  نییـه متر کـه خـۆ یـا زیـاتر شـتێک ت رعییه شه:  وایه الی ر ویبه  بۆیه ر هه. بخرێ  الوه به ناکرێ ڵک خه ی ئیراده
 .کا ده  پێناسه ت رعییه شه  به حوکمرانی مێکی سیسته  بۆیه

 
 رێ،  وینـه بکه ڵی گـه له  وه  وریایییه  به بێ ده  ئێمه و  کانه  ایییهرۆژئاو ڵگا کۆمه  به ت باره سه زۆری  به ر ویبه کانی تیڕوانینه ی وه ئه ڵ گه له

 ؟ وه بینێتـه ده خۆی دا شکردنه دابه و ئه کوێی  له وا پێشه ی که اڵته سه ده لۆ گه  یه وه ئه دا لێره  ئێمه بۆ کی ره سه پرسیاری دا ش وه ئه ڵ گه له اڵم به
 گرینگتـر ش وانـه له گـرت؟ ده ی رچاوه سـه  کوێـوه  لـه   وایییـه ره و ئـه بـوو وا ره ر گـه ئه پێن؟ خۆسـه یـا بوو وا ره اڵتێکی سه ده ی، که اڵته سه ده ئایا

 ؟ وه ینه بکه جێ دا ری روه سه کانی جۆره  له ک یه  کامه ژێر  له توانین ده  اڵته سه ده و ئه فۆرمی
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 وا ی پێشه که اڵته سه جۆری ده

 
 ریتی نـه کی  تییه اڵتداره سـه ده شـنی چه  به نامۆ نیا ته  نه رۆکدا ناوه  له چ و  فۆرم رووی  له چ وا پێشه ی که  یهتی اڵتداره سه ده شنی چه جۆرو

ــوو، ــه ب ــه به ڵکوو ب ــه واوی ت ــه به  ل ــۆره ر رانب ــه ده  ج ــۆی دا وا اڵتێکی س ــه ده خ ــه فه.  وه دیت ــوه و  فه لس ــه رۆکی نێ ــه ده و ئ ــاری   تییه اڵتداره س  گوت
 و  نـرخ پاراسـتنی و وه تـه نه بـۆ سیاسـی مـاڵێکی بونیادنـانی ، رانـه داگیرکه اڵتی سـه ده  لـه کـورد نیشـتمانی کردنـی رزگـار. بـوو خوازی وه ته نه
 .بوو   خوازییه وه ته نه و ئه گوتاری پشتی ی بڕبڕه یی وه ته نه کانی ندییه وه رژه به

 
 و  بـێ رزگـاری تی وڵـه ده بێ  له کورد ک الیه  له ی وه ئه بۆ  وه ته نه تی اڵتداره سه ده بۆ ووب ک زگایه ده وا، پێشه ی که اڵته سه ده شدا نێوه و له

 کان  ترسـییه مه  لـه  وه تـه نه نیشتمانی سنووری ئاسایشی و  هێمنی و  تی اڵیه کۆمه ژیانی جۆری و کولتور و  زمان پاراستنی  وه تریشه کی الیه  له
 و یی وه تـه نه ئینتیمـای کـرا رخان تـه  وه ئه بۆ دا مانگه 11 و ئه ی ماوه  له  زگایه ده و ئه توانای و  وزه موو هه ، نهواڵ هه و ئه پێی به پێ. بپارێزێ

 مرۆڤـی بیـری و  مێشـک ر سـه به باڵ تێڕوانینێک و  بکا لێژ یی ناوچه و  فیکری ئینتیمای  به جێگا دا خۆی مانای رفراوانترین به  له بوون کورد
  .بیندرێ وه دا ش هاوبه نووسیی هاوچاره ستی هه و  یی وه ته نه ی ناسنامه  له کوردبوون  که ێشێبک دا کورد

 
 : هاتووه دا" کوردستان" ی رۆژنامه  له  وه یه باره م له
 
 ی شـارهئی  بـه ی وه ئـه پـاش  لـه ژاری، هـه و  ری سـه قوڕبه و ژمار ئـه بێ ڵـدانی هه تێ و نـد به و  رکزی سـه و  ری ده ربـه ده ساڵ ندین چه پاش''

 و  مژی ده کترمان یه خوێنی کتر یه ماڵی و  گیان  وتبووینه که... و  ڵباغی گه و  ورک گه و  دێبوکری و رزا زه و  ش مامه و نگور مه نێوی به دوژمنان
  بـه کتر، یـه نێـو  ینـه بخه  قـه فره ته و کی ره دوبه بوین ریک خه ر هه و چاو ر به  هاته ده نه شتێکمان هیچ خۆمان خسی شه قازانجی بۆ و  ڕشت ده

 بیرێکمـان خۆمـان فعی نـه یری غـه  بـه دا مانـه زه پوتۆزی تـه  لـه و  بووین نـه دا خۆمـان هاونیشتمانی بیری له ختێک وه هیچ ی وه ئه پاش کورتی
 ک یـه موو هـه. نـاکورێ بـێ لـێ جـودایی بـۆنی  کـه پیتـی ر هـه... و  دیبـوکری رزاو زه و ش مامـه و نگور مـه نێوی کوردستاندا  له ئێستا.. بوو نه
 کێتی یـه  بـه کیمان ره دووبـه و  نـدی مه وڵه ده  بـه ژاریمان هـه و  ربلێندی سـه  بـه رکزیمان سـه و  ئێمـه. وێ ده کوردمان کوردین،  ئێمه ڵێن ده نل ده

 (11). '' وه ته گۆریوه
 

 و نـــد مه وڵه ده ی وه تاقیکردنـــه و  زموون ئــه ورد، بیـــری. بـــوو ری  داهینــه رو رێکخـــه کی  تییه ســایه که بـــوو، ر رێبـــه  وه لــه جیـــا وا پێشــه
  وه ئـه ر هـه تیی مرۆڤایـه فیکریـی ی نموونـه باشـترین سـاڵ، 41 پـاش  که خۆڵقاند ی که وه ته نه بۆ وتۆی ئه سیاسیی مێکی سیسته ی که  زانایییه

 ری رانبـه به  نوختـه  لـه ریتی نـه اڵتێکی سـه ده نێوئـاخنی و  سروشـت ک تـه  لـه رۆکـدا نێوه  لـه ک روه هـه  اڵته سـه ده م ئـه  مانایه و به. خوڵقێنێ ده
 اڵتی سـه ده. بـوو کۆمـاری وا پێشـه ی که  تییه اڵتداره سه ده فۆرمی ، وه که یه به دژ ی خانه دوو  چوونه ده  وه فۆرمیشه و  بیچم رووی  له بوون کتردا یه
 کاربردنی بـه ی شـێوه و  اڵت سه ده ی راده بواردا لێک گه  له رچاو به کی یه راده تا  که بوو اڵتێک سه ده مانای  به دا چوارچێویه و له بوون زگا ده  به
  سـته رجه به کان  تییـه وڵه ده زراوه دامه و  ت وڵـه ده ک وه بونیاتی ڵێک کۆمه  له  که اڵته سه ده  واته. کرابوو دیاری ک یاسایه و رێسا مای بنه ر سه له
 .برد ده  ڕێوه به خۆیان رکی ئه  زراوانه دامه م ئه کانی سندکراوه په و بریار  به ستن به پشت  به رپرسان به  که   وه بووه ده
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 چ  لـه بـزانن ڵک خـه  ڕاوه گـه ده نه  وه ئـه بـۆ ، سـندکراوانه په و یاسـا و ئـه زانـدنی دابه کـاتی و  م ده  لـه ڵکی  خـه ڵیی گوێڕایـه و  چی ملکـه    
 تێکی وڵـه ده زگـای ده و زراو دامـه بڕیـاری ی وێنه  به  کراوانه سند په و ئه ڵکدا خه گشتیی روانینی  له ڵکوو به ، دراوه ر سه له بڕیاری  وه سێکه که
 بـوون حـازر  بۆیـه ر هـه. زرێنێ دامـه دا کان مرۆڤـه نێـوان ندیی پێوه  له تی اڵیه کۆمه زمێکی نه  دایه  وه ئه می غه  له  که  رواندراوه لێ  یی وه ته نه
 ن خـاوه تـاکێکی بۆ کردن چ ملکه مانای  به ،  وییه پێره و ئه  واته. بن کانی ندکراوه سه په چی که مل و  ن بکه لێ ویی پێڕه ل کۆمه ندامێکی ئه ک وه
 . کردوه واڵتی حوکمی  که  رگیراوه وه سیاسی اڵتێکی سه ده کراوی ند سه په  له کردن چ ملکه مانای  به ڵکوو به بوو، نه اڵت سه ده

 
 ریی به ڕێوه به زگای ده ڵک خه ی رۆژانه ژیانی کانی  پێداویستییه و  ل لوپه که نرخی ری سه  چوونه بۆ سنوورێک دانانی ستی به مه  به  وێنه بۆ
 دوایـین  له دا"کوردستان" ی16  ژماره  له کاتێ. ن کهب سند په کراو دیاری نرخی  پێداویستییانه و له ڵێک کۆمه بۆ  ڕه باوه و ئه ر سه  دێته کۆمار
 ک وه خسـروی لی عـه خوالێخۆشـبوو نـاوی پاشـان نووسـرێ، ده داری شـاره رۆکی سـه بینـین ده پێشـدا له  وه بینه ده ورد  ئاگادارییه و ئه کانی رسته
 رکی ئـه ی چوارچێـوه  لـه  کـه بینـی ده داری شـاره رۆکی سـه ک الیـه له دا نێـوه و لـه. کێشـێ راده خـۆی الی بـۆ ر خوێنـه رنجی سـه داری شـاره رۆکی سه

 بازاڕیـانی و  بازرگـان تـری  کی الیـه له نێ، یـه گه ده گشـتی رای  بـه  کـراوه سـند په بـانتر زگاکـانی ده  لـه  کـه کی  ئاگادارییه خۆی ی تیانه بابه
 سیاسـی اڵتێکی سـه ده زراوێکی دامـه کـراوی سـند په ک وه ڵکوو بـه اڵت سـه ده ن خاوه تاکێکی بڕیارێکی ک وه ک نه  بڕیاره و ئه  که بینی ده شاری 

 . یاسایه و بڕیار و  کراوه سند په ڵێک کۆمه نی خاوه  واڵت بردنی ڕێوه به بۆ و  حکمرانه یدا که واڵته  له  که کردن بووڵ قه  دێته
 
 خـۆی رکی ئـه ک یـه.  پۆکـه چه ژێـر و  سـت ژێرده و  ت عیـه ره ڵک خـه  نـه  بـووه رزتر بـه مرۆڤێکـی و ئاغـا بڕیـار ن خاوه  نه دا  ندییه پێوه و له

 حــوکمرانی ڵی گوێڕایـه ڵ کۆمـه  لــه تی ندامـه ئه هۆی بـه تـری  ی وه ئــه و  نێ یـه گه ده گشـتی رای  بـه تی وڵــه ده سـندکراوی په کی یاسـایه پێی بـه
 نـاوی  بـه حقـووقی -سیاسـی بیچمێکـی  لـه  کـه وا پێشه ی که  تییه اڵتداره سه ده جۆری دوێن ده  وه له  هێمایانه و ئه. کا ده اڵت سه ده ستانی ده کاربه

 .  وه ریتییه نه اڵتێکی سه ده کانی  ندییه تمه تایبه و  سروشت ی خانه  ناچێته گۆڕێ،  هاتبووه کۆماردا
 
 ن گمـه ده  بـه رۆک سـه ی ماڵه بنه ندامانی ئه نێوان  له ریت هن ی بناغه ر سه  له باو ی شێوه  به ریتی نه اڵتی سه ده ی ئیداره ی سته ده نی وشه که

 و  چـین ی زۆربـه ری نوێنـه لـوێ ده ی جێگایـه و ئـه تـا درابـوو وڵ هـه وادا، پێشـه ی که  تییه اڵتداره سـه ده  لـه  وانـه پێچه به چی کـه چـێ، ده تر واوه
 ی ئاوێنــه سیاســی اڵتی ســه ده ی پێکهاتــه و  وه ببینێتــه خــۆ دا بڕیــاردان و  اڵت ســه ده نــدی ناوه  لــه کــات و ئــه واریی کــورده ڵی کۆمــه کــانی توێژه

 .بنوێنێ خۆ له واری کورده ڵی کۆمه کانی جیاوازییه و  شنی چه فره بااڵنوێنی
 
  وه ئـــه بـــۆ دا تی حکومـــه کـــانی جۆراوجۆره  ئاســـته  لـــه کۆمـــار رزی بـــه پایه ســـتانی ده کاربه و  رپرســـان به کردنـــی دیـــاری: کیتر واتایـــه به

 ڵ گـه له یی ماڵـه بنه و  خسـی شه ئاسـتێکی چ  لـه کانیان  ندییـه پێوه و یـه هه وا پێشـه بۆ خسییان شه تی ئیراده  سانه که و ئه  نده چه  وه ڕایه گه ده نه
 تی ڕه بنـه جیـاوازیی و رق فـه وا شـهپێ جیهـانبینی جـۆری ڵ گـه له و  ریتییـه نه اڵتێکی سـه ده  بـه ت تایبه  شنه چه م له لێکی گه پێوانه.  دایه وا پێشه

 ڵ گـه ده  وه کـرده  بـه ی وه تاقیکردنـه و  زموون ئـه و  زایی شـاره ک وه لێکی گـه پێوانه کـرێ ده ی جێگایـه و ئه تا درابوو وڵ هه  بواره م ئه بۆ. بوو هه
 .دا تی حکومه کانی جۆراوجۆره  پله  له کان  تییه ایهس که تیی رپرسایه به و  رک ئه کردنی دیاری بۆ رێک پێوه  بکرێته خۆشناوی و  دۆستی ل گه

 



 

82 

 

 
 باشـی یی ماڵـه بنه و  خسـی شه کی  ندییـه پێوه  چونکـه داد و  عدلیـه ئیسـی ره  بـووه کرا نـه  وه ئـه بـۆ جـدی مه حوسینی ال مه مامۆستا  وێنه بۆ

 دیقی سـه و  ریمی کـه نافی مـه میـرزا یـاخۆ.  بـووه خـۆی می رده سـه ی بـواره م ئـه زای شـاره و پسـپۆڕ بـوو  وه ئـه بۆ ڵکوو به. بوو وادا پێشه ڵ گه له
 .بوون خۆیان رۆژگاری رخی چه رووناکبیری و  نگی رهه فه کی  تییه سایه که  چونکه بلیغات ته و  نل رهه فه زیری وه  کرابوونه  بۆیه ری یده حه

 
 ی مـه که  مـاوه و له ر هه. بوو ریتخوازی نه ی وه بووژاندنه و  پاراستن بۆ وڵدان هه  له دوور به شی که  تییه اڵتداره سه ده شنی چه  پێیه و به ر هه

 و  ن کرد شـه گه رێگـای ر سـه کۆسـپی ی ڕێوشـوێنانه و  ریت نـه و ئـه ی وه ئـه بـۆ درا زۆر وڵێکی هـه تـان ره ده و  ت رفه ده ی گوێره به دا  مانگه 11 و ئه
  بــه پێـدان ره په و  بارهێنـان و  رده روه پـه کـانی بواره  لــه ر هـه ببـردرێ، الوازی و  کـزی و ره بـه وون،بــ واری کـورده ڵی کۆمـه چـوونی وپێ  ره بـه

 و  ئیـداری زگـای ده نـانی بونیـات و  تی اڵیـه کۆمه ژیانی یاسای ڵێ کۆمه دانانی تا  بگره  وه  وارییه کورده ڵی کۆمه نێو  له واری خوێنده و  خوێندن
  لـه چـوون وپێ  ره بـه و  وتن پێشـکه بـوو  سته به مه و ئه بۆ م رجه سه تی، اڵیه کۆمه ژیانی کانی  پێداویستییه و  گرفت دنیڕان راپه بۆ تی حکوومه

 اڵت سـه ده به تیی چۆنییـه ڵ گـه له ری، رێبـه ی پلـه ی لوتکـه  بـه واش پێشـه یشـتنی گه مای بنـه دا نێـوه و لـه.  بکـرێ ر به سـته ده واری کـوده ڵی کۆمه
  لـه کـه بوو نـه یی ماڵـه بنه میراتێکـی می رهـه به شـتێ ر هـه  لـه ر بـه  اڵته سـه ده م ئـه. بوو هـه جیـاوازیی واوی ته به ریتی نه رێکی رێبه نییشت گه

 قــازی ی ماڵــه بنه واری کــورده ڵی کۆمــه  لــه  کــه کی یــه متمانه و رێــز و  ناوبانــل و  دۆســتی ل گه موو هــه ڵ گــه له. یشــتبێ گه وا پێشــه  بــه ئاکامــدا
 ی له سـه مه  وه وانـه له تـا بوون، نـه سیاسـی اڵتێکی سـه ده ری رێکخـه و ر رێبـه  یـه ماڵه بنه و ئـه نـدامانی ئه  لـه هیچکـام کـات و ئـه تا یانبوو، هه

. بوو نـه ریتی نـه و  یـی ماڵـه بنه یشـتووی گه میرات بـه اڵتێکی سه ده شنی چه  له وا، پێشه اڵتی سه ده  واته. یشتبێ گه میرات به وا پێشه بۆ ری رێبه
 کـورد ی وه بزووتنـه ریی رێبـه  وه دیاردانـه و ئه هۆی  به بتوانێ وا پێشه ی وه ئه بۆ بوون نه لێک هۆکارگه میراتی ، و  ریت نه  شێوه مان هه به ر هه
 .بگرێ  وه سته ده به

 
 وا پێشـه یانـدنی پێگه و ر کاراکتـه ر سـه له گرینگـی شوێنی خۆی ی نۆره  به یی، ماڵه بنه ی رووناکبیرانه وای شوهه که و کولتوور   راسته  وه ئه

  و  زانایی ک وه بوو، پێویست ندییتر تمه تایبه ڵێک کۆمه اڵت، سه ده ستی ده  گرتنه و  وه ته نه ریی رێبه ی پله  به یشتن گه بۆ اڵم به ، بووه هه دا
 . وه ببوونه کۆ ودا ئه تیی سایه که  له  که ی که له گه  کانی  توانایییه  به گشتی ندیی ڕمه باوه و  ری رێبه توانایی و  یشتوویی تێگه

 
 حاڵێکـدا  لـه ، وه رابردوه تێکی سوننه و  ت عاده یاندنی گه جێ به قالبی  چێته ده ندامان ئه ڵی گوێڕایه دا، ریتی نه اڵتی سه ده و  ری رێبه  له

 و  کــی ره ده هێزێکــی هــیچ. دا کاتـه و لــه بــوو  وه تـه نه نــدامانی ئه ی خوازیارانــه ویسـتێکی گێــڕا کی ره ســه وری ده ی وه ئـه وادا پێشــه ریی رێبــه  لـه
  لـه بـوو ڵکێشێک هه تێک  اڵته سه ده م ئه سروشتی. پێنن دابسه ڵک خه ر سه به وا پێشه تۆپزی  به و زۆر به ی وه ئه بۆ بوو نه ئارادا  له نێوخۆیی

  لـه بـوو اڵوێک تێکه دا م پێنجه کۆماری  له دۆگۆڵ اڵتی سه ده چۆن ک روه هه. قاڵنی ئه  و  یاسایی کی  رییه روه سه و  کاریزمایی اڵتێکی سه ده نێوان
 وا، پێشـه ریی رێبـه اڵتی سـه ده جـۆری کۆماردا یاندنی راگه  له ر به قۆناغی  له ی  جیاوازییه و به  ته  ڵبه هه. کاریزمایی و  یاسایی کی  رییه روه سه
  وه ئـه وا پێشـه کاریزمـایی ریی رێبـه  لـه  قۆناغه و ئه ندیی تمه تایبه.  وه دیته ده دا کاریزمایی رێکی رێبه ریی روه سه ی خانه  له خۆی واوی ته  به
 تیی بلیمـه و  یام پـه و  یت سایه که بۆ ڵک خه و ڵگا کۆمه ندیی ڕمه باوه. یاسا  له  نه و   گرت ده ی رچاوه سه  وه ته سوننه  له  نه   رییه روه سه و ئه بوو

  کاریزمابوونی تیی اڵیه کۆمه هێزی و  متمانه گرتبوو، ستۆ ئه  له تی وڵه ده بێ کی یه وه ته نه رزگاربوونی بۆ و ئه  که تێکی ریساڵه و وا پێشه
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 بڕیـاری دوایـین و گـرت ده ی رچاوه سـه  وه وه لـه  وه ره کالکـه یه و نووسسـاز چاره بڕیـاری لێک گـه و کردبـوو  رده روه په دا خۆی داوێنی  له وای پێشه

 .درا ده ر سه له
 
  وه تـه نه تیی اڵتداره سه ده زگای ده ک وه کۆمار یاندنی راگه  به و  ندان رێبه ی2 رۆژی ریی ماوه جه و  رین به ی وه کۆبوونه پێکهێنانی  به اڵم به

. بکـرێ رووت کاریزمـایی اڵتێکی سـه ده  لـه  قسـه نیا ته ناکرێ ئیتر پێویست، کانی تهئاس موو هه  له تداری وڵه ده زگای ده و  دام بونیاتنانی و
 رێکی رێبــه ک وه سیاســی بڕیــاری داڕشــتنی نــدی ناوه  لــه وا پێشــه نووسســازی چاره رۆلــی و  گرینگــی و جێگــا ی وه مانــه وێــڕای دا قۆناغــه و لــه

ــایی، ــه یاســایی  کی  رییه روه ســه کاریزم ــه  دێت ــۆ ، وه کای ــانر ب ــه ێزدان ــار و یاســا حــوکمی  ل ــه کــانی کراوه ســند په و بڕی ــه دامه و ئ ــه  زراوان   ل
 .ڵگادا کۆمه

 
 واری کورده ڵی کۆمه خستنی پێ  بۆ. بوو وا پێشه خودی ی وه کرده و بیر می رهه به م که یه ی پله  به ش رخه هاوچه  اڵته سه ده و ئه ری داهێنه

 و  پســپۆڕی و  زانســت فێربــوونی ســتی به مه  بــه واڵت ی وه ره ده بــۆ کــورد الوی و  نج گــه نــاردنی بــۆ لێــزان، و پســپۆڕ کــادری یانــدنی پێگه بــۆ
 .بوو مووان هه ی وه پێشه  له بۆخۆی وا پێشه نوێ، کی یه وه نه یاندنی پێگه و  لێهاتوویی

 
 کوردسـتان.  روه وه ختـه به النی گـه ریـزی  بێنـه  ی کـه واڵته ڵکی خـه بـوو  وه ئـه بـۆ وا پێشـه بریـای و خۆزیـا موو هـه دا کانی باسـه و قسـه  له

 موسسـات واڵت کاروبـاری بردنی  ڕێوه به بۆ. زرێ دابمه لێ ئابووری بونیاتی و  بنکه و  کارخانه و  ت نعه سه. ببینێ  وه خۆیه به ئابووری ی شه گه
 دا نیشـتمان و  ل گـه رخسـتنی سه  لـه خـۆی ندیی وه رژه به و  قازانج بوو  رانه رێبه و ئه ی زمره  له و ئه. بنرێ بونیات ئیداری زگای ده زراو دامه و 

 . وه دیته ده
 زۆ و  زوڵـم  لـه ی کـه وه ته نه یویسـت ده وا پێشـه. ی کـه وه ته نه بـوونی ت وڵه ده به بۆ بوو ک یه سه ره که و ئامراز اڵت سه ده مکی چه وا پێشه بۆ
  وه ئـه بـۆ نیا ته ش"اڵت سه ده" و"ت قودره" ی فه لسه فه شدا نێوه و له. ستی ربه سه  به  ی که نیشتمانه و  ینێبب دانی ئاوه  به ی که واڵته و  بێ رزگاری

 بـۆ ت قـه دا تیی اڵتداره سـه ده ی مـاوه موو هـه  له  بۆیه ر هه. بنێ بونیات ی که وه ته نه بۆ خۆ ربه سه کی ستاتویه  که بوو هه خی بایه وا پێشه الی
 خـۆی خسـی شه اڵتی سـه ده ی خورپـه دڵه و  تـرس کۆمـار، بـوونی زگـایی ده  بـه  لـه و  گرت رنـه وه خراپـی ڵکی کـه ی که اڵته سه ده  هل جاری  ک یه
 .خۆی ی وه ته نه کاریزمای به بوو  وشه ی قینه راسته مانای  به ش بۆیه ر هه. هات نه بیردا به

 
 وا کاریزما بوونی پێشه

 
 گرینـل لێکی ندیگـه تمه تایبه دا د ممه محه قازی تیی سایه که  له  که رخستبوو ده ی ڵکه خه و ئه بۆ  ساڵه ندین چه ی وه تاقیکردنه و  زموون ئه

 وا پێشــه دیپلۆماســیی و  سیاســی ی رگــه جه نــاو تێکۆشــانی و  کولتــوری وامی رده بــه کــاری و  تی اڵیــه کۆمه رزی بــه وتی ڵســوکه هه. کــرێ ده دی بــه
 دا خـۆی تیی سـایه که  لـه وان ئـه یی وه ته نه ڵچووی هه روحی ک الیه له م هه توانێ ده  که کردبوو دروست  ڵکه خه و ئه مێشکی و بیر له کی یه وێنه
  نـه دیمه م ئـه. بکا وان ئه یی وه ته نه ی مێژینه له فانتازیای و  گشتی ویستی تیی رایه نوێنه  دایه توانای  له  وه تره کی الیه  له م هه و وه بکاته کۆ
   له  واته. تی اڵیه کۆمه کی یه پێگه ن خاوه و نفووز ن خاوه و ر رێبه کی  تییه سایه که  کردبووه دا کورد ناو  له وای پێشه گشتی، بیروڕای  له
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 و ئـه ر سـه له  ڵکـه خه و ئـه  چونکـه بـوو  متمانـه جێگـای. ر کارتێکه کی  تییه سایه که م هه بوو  متمانه جێگای کی  تییه سایه که م هه گشتی بیروڕای

  لـه دا ده هـان  وه ئـه بـۆ کـورد مرۆڤـی و  وێنـێ ڕه ده کـورد مرۆڤـی نائـارامیی و  راوکێ دڵـه  یـه وه ئه بـۆ وا پێشه کانی وڵه هه موو هه بوون،  ڕه باوه
  لـه کگرتوویی یـه یتـوانی ده م هـه  ومانایـه هب بـوو، ری  کارتێکه کی  تییه سایه که وا پێشه کاتی  مان هه  له. بێ رزگاریی ستی ژێرده و  تی کۆیله
 ی رچاوه سـه. بکـا چـێ تبوون وڵـه ده به بـۆ کـورددا مرۆڤـی نێو لـه یی وه تـه نه ژانی هـه رینترین بـه می  هـه بنـێ، بونیات  وه ته نه ندامانی ئه نێو

 مان هه  به ر هه. بن ندی پابه بێ ده  بۆیه   ئاسمانییه ێردراوێکین وا پێشه  وه نه بکه بیر وا ڵک خه بوو نه  وه ئه ر به له ش  رییه کارتێکه و ئه هێزی
.  هـاتووه دیاری بـه بـۆی  وه ردوونـه گه هێـزی  لـه و   ئاسـمانییه اڵتێکی خـه یشتنی گه اڵت سه ده به بوو نه وا پێی هیچکات خۆشی بۆ وا پێشه  شێوه
 موو هـه بـوونی پـێ   وه تـه نه کیـانی و  وه تـه نه بـوونی دا واش پێشـه بیـری  له. بوو یی وه ته نه اڵتێکی سه ده ، اڵته سه ده و ئه رۆکی نێوه و  فۆرم

 . بوو تر شتێکی
 
. بـوو کوردسـتان کۆمـاری ری زرێنـه دامه و کـورد سیاسـی ری رێبـه و ئـه. بوو هـه تی رایـه مبه پیغه ئیـددیعای  نه و بوو ر مبه پێغه  نه وا پێشه''

 واقیعـدا جیهـانی  لـه یانـد جێگه به ی ئیلهامـه و ئـه وی  ئـه. کوردسـتان کۆمـاری زراندنی دامه بۆ  بووه لك خه یئیلهام پێکرابێ، ئیلهامی ر گه ئه
 (12). '' وه ببوونه کۆ کورد رکۆماری سه وری ده  له  کۆماره و ئه زراندنی دامه و  یاندن راگه کاتی  له سی  که زاران هه  به و  دایرشت
 و  لوتـف ی سایه  له کاریزما ری رێبه اڵتی سه ده ، کاریزماوه وانی یره په ی روانگه  له"  وایه پێی  که ر ویبه ی ێناسهپ  له  شه به م ئه  وایه  که

  هلـ  شـه به م ئـه.  نییه ر اڵمده وه کی یه پێناسه ربڕی ده وا پێشه بۆ خشرێ، به ده دیاریکراو سێکی که  به  وه زنه مه زدانی یه ن الیه  له  که مێکی ره که
 .بێ ئایینی رانی هێنه یام په شیاوی و  پێست پڕبه توانێ ده ر ویبه ی که پێناسه
 

. زرابێ دامـه رووت سـۆزاویی کی  ویسـتییه خۆشه و سـۆز ی بناغـه ر سـه له بوو نـه   ندییـه پێوه و ئـه نیا ته واش پێشه و  ڵک خه نێوان ندیی پێوه
 و  م غـه  لـه  چونکـه  وه ببوونـه کـۆ وا پێشـه وری ده  لـه  بۆیـه ڵک خـه. بـوو هـزری کی  ندییـه پێوه شـت، ر هـه  لـه ر بـه   ندییـه پێوه و ئه ی رچاوه سه

  بـه دیلی بـه فـارس، خـوازی زنی مـه ناسـیۆنالیزمی تیی کۆیلـه و  سـتی بنده  لـه کـورد مرۆڤـی و کورد نیشتمانی رزگاریی بۆ. دوا ده کانیان ئازاره
 .بوو هه  وه له گه و ئه ماددیی و  رۆحی ژیانی  به ندیی پێوه  که دوا ده  گرینگانه  له سه مه و له وا هپێش بیری و گوتار گۆڕێ، دێنا ی وه کرده

 کاریزمـایی کی  تییه سـایه که بـوونی پێویسـت دا، مێژوویـی ی بڕگـه نـدێک هه  لـه و دا ک یه وه ته نه ر هه نشێوی و وراز هه  له پڕ مێژووی  له
 . تمی حه کی یه دیارده  بێته ده

 
ــایی کی  تییه ســایه که ــه کاریزم ــه و ل ــه و دا کاتان ــو  ل ــه وه بزووتنه نێ ــه هــۆی  بێتــه ده کــورد، ی وه بزووتنــه ک وه رزگــاریخوازیی کی ی  ری فاکت

 هـیچ اژیانـد وتـی ره  لـه .کـانی ڕیزه باڵویـی و  پـڕش و  لێکـدابڕان  بـه هێنـان کۆتـایی بـۆ  وه تـه نه نـدامانی ئه گشت کڕیزیی یه و  کگرتوویی یه
 سـانێک که جار لێک گه دا وته ره و له. پێکبێنێ خۆیدا  له و  یه دیارده و له ئاڵوگۆڕ توانێ ده مرۆد.  نییه تایی تاهه هه تی اڵیه کۆمه کی یه دیارده

 و  یی وه تـه نه ژانی هـه ی وزه تـرین وره گـه  بنه ده و  موانن هه ی وه پێشه  له  ئاڵوگۆڕه و ئه بۆ. نن گمه ده کی  ندییه تمه تایبه ن خاوه  که ون که ڵده هه
 رێنـاس  بنـه ده. نووسن ده نووس چاره و  ل گه هاتووی نه بن  له هێزی  بنه ده. ژێنن هه ده نوستوو ریای ده و  پۆل شه  بنه ده. مێژوویی رخانی رچه وه
  کــه بــوو   کاریزمایییــه  نــه مه گه ده  مرۆڤــه و ئــه د ممــه محه قــازی وا پێشــه. تێــنن ڕه ده تی دیلــه و  تــاریکی نگی زه وه شــه و  وه تــه نه ری ڕێپێشــانده و 

  تی کۆیله قاقریی سارای بۆ بوو ت حمه ره بارانێکی کورد، ی ساڵه زاران هه برینی بۆ بوو توانێک  هه. کرد ق شه تی کۆیله و  زانی نه نگی زه وه شه



 

85 

 

 
 و  رزی ربه سـه کۆشـکی هێنـا، ر بـه خه وه کـوردی لی گـه نوسـتووی هێـزی بوو پێی  که  یامه په و به و  ل گه وای پێشه  به بوو و ئه. ستی بنده و 
 .زراند دامه دا، تانی ره بێده می رده سه له کوردی خۆیی ربه سه

 
 بـوو و ئـه. بـوو تی تایبـه  که   ریییه رێبه و ئه بۆ و   یییه شاوه لێوه و ئه بۆ ، کاریزمایه و ئه بۆ بوو هێما  وه له گه ن الیه له وا پێشه ناوی دانی

 و  کــارزانی ژیــری، و  زانسـت تی کــه ره به  بــه.  وه وجـوده جیهــانی  هێنایــه وابـوو، یاڵ خــه و  ون خــه ک روه هـه  کــه کــوردی ی مێژینـه له هیــوای  کـه
 و ئـه  کـه بـوو  وه ئـه گرینـل اڵم بـه بـوو، م کـه ی کـه ماوه نـد رچه هه. وشـا دره خـۆش بووی دا ل گه نێو  له بوو، هه لی گه بۆ  که ک  ویستییه خۆشه

 رۆیشـتن دویدا  به زاران هه  که کاروانێک ی رقافڵه سه و ر رێبه  به بوو و ئه. نا بونیات ی که وه ته نه و  خۆی ئاواتی کۆشکی ناردو خۆی یامی په
 .ستێ ناوه رێی پێوانی  له رگیز هه ی یه قافڵه و ئه. ڕۆن ده و 

 
 کی  تییه سـایه که وا پێشـه کـورد، ی وه تـه نه بـۆ. سـپارد ئه ڕۆژی پاشـه الوانـی کیـژو  بـه و ماوه ر هه ی که یامه په ماڵ به ژیا، نه زۆر رچی گه ئه

 وری ده و  رۆڵ رگرتنـی وه  بـه قایـل وا پێشـه  وه رۆژه و له. بوو یی وه ته نه ی وره گه کی  فانتازییه ڵگری هه و  وره گه مێکی غه وا پێشه. بوو ن گمه ده
 لی هـه  مه رده سـه و ئه ی ئاڵۆزه  دۆزه و له بتوانێ چۆن بوو دا  وه ئه پێناوی  له کانی وه کرده  و  زانایی موو هه بوو، ی که وه ته نه ژیانی  له یسیاس

 کی یــه دیارده ، هیان تی ســایه که  جــۆره و ئــه وتنی ڵکــه هه دا ک یــه وه ته نه ر هــه نــوێ و  کــۆن مێــژووی  لــه. خســێنێ بڕه کــورد بــۆ تبوون وڵــه ده به
 و وار شـوێنه زنترین مـه مانیشـیان نه دوای  لـه. ن کـه ده چـێ یان کـه وه ته نه نێو لـه یی وه تـه نه ژانی هـه ترین وره گـه هاتنیان ڵ گه له. نن گمه ده به

 و وه وه تـه نه ژیـانی نێـو  نـه خه ده ر هبـ له که ترین وره گـه مانیشـیان نه دوای بـه کاتـدا مان هـه  لـه. هـێڵن ده جێ به خۆیان دوای  له فیکری ئولگوی
 .نێ خایه ده دریژ و دوور سااڵنێکی وان ئه جێگای بۆشایی ی وه پڕکردنه

 
 .نابن ڕ تێپه ست ده کانی قامکه ی ژماره  له کدا یه وه ته نه ر هه نێو له و  واڵت ر هه  له  سانه که  جۆره و ئه ی وێنه و  ژماره

 
 و م ئه ژیانی چیرۆکی. کێنێ ته ڵده هه زگایان ده و  دام و الر ته و کۆشک و  کێشێ ده سێکدا که موو هه ر سه به شی ره باڵی وتان فه و  مان نه''

 زنی مــه و رێــز ری ســه دا ســانه که  جــۆره و ئــه ر رامبــه به له اڵم بــه.  وه  رامۆشــییه فه ی مبانــه هه  ئاخنێتــه ده یــان وه کرده و کــار و  وه شــواته ده و ئــه
  جـۆره و ئه ژیانی ی ماوه. بێ ده ق ره ستی ده یان وه کرده و کار و  ژیان چیرۆکی حاست  له کا ده گێل وان ئه الری ته و  کۆشک  له خۆی ێنێ،نو داده
 ، یانـه که وه ته هن کانی رۆڵـه دڵـی الریان ته و  کۆشک ، له گه ژیانی درێژایی به  وانه ئه ژیانی.  نییه بر قه گوێی تا  وه دایکه شی باوه  له  سانه که

 (11). '' له گه تی خزمه یان وه کرده و کار و  ته میلله ژیانی چیرۆکی
 

 وا اڵتی پێشه سه تی ده رعییه شه
 

 ڵک خــه مێکدا رده سـه و  کـات ر هـه  لــه  دیـاره.  یـه هه تیی تایبـه کی جێگایــه ت رعییه شـه و  وایـی ره ی له سـه مه دا سیاســی بیـری مێـژووی  لـه
 م ئـه. گـرن ده  وه سـته ده به اڵت سـه ده ی سـانه که و ئـه حاسـت  لـه و  مکـه چه و ئـه ی وه کرده بـه واتـای  به ر رانبه به  یه هه تیان تایبه ییشتنێک تێگه
   له باس اتیک  له گشتی کی یه شێوه به اڵم به. گۆڕدرێ ده کاتێکیتر بۆ  وه ته تایبه کاتێکی  له ترو کی جێگایه بۆ  وه که جێگایه  له ش یشتنه تێگه
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 فی لسـه فه ی روانگـه.  ڵناسـانه کۆمه کی یـه روانگه و  فی لسـه فه کی یـه روانگه.  وه بیننـه ده دا  روانگـه دوو حانـد  له خۆ اڵت سه ده تی رعیه شه ر سه
 مالی کـه و  ئیعتیـدال ت، زیلـه فه ت، دالـه عه: ک وه ری پێـوه ڵێک کۆمـه شـدا نێوه و لـه و  ت سیاسـه و بیـر ی فه لسـه فه هزروانـانی بـۆ  وه ڕێته گه ده

 .سیاسی اڵتێکی سه ده بۆ ت رعیه شه ی پیوانه  نه که ده ئینسان
 

 گشــت تی رعیه شــه ی رچاوه ســه: گــوترێ ده و  ورووژێنــدری ده  شــنه چه م لــه لێکی پرســیارگه ت رعیه شــه مکی چــه بــۆ دا یــه وه خویندنه م لــه
 ت رعیه شـه ڵگری هـه لێک تگـه حکومه شدا نێوه و له.  دایه زاندنی دابه وڵی هه  له  که  یه ئامانجه و  ست به مه م ئه جۆری یی گرێدراوه حوکمرانێک،

 ک وه کانی  خالقییـه ئه  خـه بایه و  سـت به مه دوای بـه دابـێ،  وه ئـه پێنـاوی  لـه کانی  رقاڵییه سـه موو هـه  کـه  واوه ره اڵتێکی سه ده ی خانه  چنه ده و
 نـدیی زامه ره: "ک وه لێکی رگـه پێوه  یـه روانگه و ئـه ی گوێره بـه ئیتـر  وه شـه یه سۆنگه و لـه ر هـه. ڕێ بگـه دا...  خێرخوازی و ت ادهع سه ت، داله عه"

 بـۆ دا ڵناسـانه کۆمه ی روانگـه  لـه اڵم بـه. ژمار هـه  نـه نایه سیاسـی اڵتێکی سه ده  به دان وایی ره بۆ" گشتی ی ئیراده" و" تی زۆرایه نگی ده" "گشتی
 سیاسـی اڵتیكی سه ده وامیی رده به و  بوون دایک له ی رچاوه سه و هۆکار:  که ڕواندرێ ده لێی  وه سووچه و له شتێ ر هه  له ر به" وایی ره" ی له سه مه
 ؟کرێ ده سنیشان ده لێک گه پێوانه و  رج مه چ  به وا ناڕه و وا ره اڵتێکی سه ده نێوان سنووری و  دایه چی وی گره  له

 
  بـه  یـه ئاماژه سـتابێ، وه گشـتی کی یـه ئیراده و  ویسـت و  نـدی زامه ره و  نـدی ڕمه باوه ر سه له اڵت سه ده ک جێگایه ر هه له دا یه وه خویندنه م له

 گرێـدراوی سیاسـی، اڵتێکی سـه ده و  م سیسـته  شـنه چه ر هـه وایـی ره ئاسـتی و  پله  مانایه و به. سیاسی مێکی سیسته بوونی یاسایی و  ت رعیه شه
  لــه دا باسـه و ئـه ی میانـه  لـه ر گـه ئه ئێســتا.  سـتاوه وه ڵک خـه گشـتی ویسـتی و  نـدی زامه ره  بــه سـتوور ئه پشـت  اڵته سـه ده و ئـه نـد چه  یـه وه ئه

 ڵگری هـه  بێتـه ده کاتـدا ک یـه له وا پێشـه بینـین ده بـڕوانین نـدان رێبه ی2سیی رۆژی  زار که هه 21 ی وه کۆبونه  له  وه ڵناسانه کۆمه کی یه روانگه
  لـه ،  گشـتییه   رییـه ماوه جه  وه کۆبوونه م ئه. کوردستان رکۆماری سه یاسایی تی رعیه شه و  کاریزمایی رێکی رێبه تی رعیه شه. ت رعیه شه جۆر دوو

 .ی که رکۆماره سه کۆمارو  به یاسایی نێکیدا وایی ره  به بۆ ژماردن  دێته کورد ی خوازیارانه کی  ندییه زامه ره و سند په دا راستی
 
 زار هـه 21  لـه پتر شداریی به  به ندان رێبه ی2 رۆژی  له ی نگدانه ده و  ندی زامه ره  شێوه م ئه توانێ ده مرۆد  وه  مێژووویییه ی وێنه باری  له

  شـاره دیمۆکراسـیی جـۆری. بنرخێنـرێ باسـتان یونـانی کـانی تـه وڵه ده  شـاره دێمۆکراسـیی جۆری ڵ گه له درا، ی که رکۆماره سه و کۆمار بۆ س که
 و  گشـتی ی ئیـراده  لـه عبیری تـه وخۆ راسـته کی یه شـێوه به ڵک خـه. بـوو وخۆ راسـته کی  دیمۆکراسـییه جـۆری شـنی چه  لـه یونانی  کانی ته وڵه ده

 وخۆ راسـته کی یه شـێوه به واری کـورده ڵی کۆمـه کـانی توێژه و  چـین ی زۆربه رانی نوێنه ندانی  رێبه دووی رۆژی  له. کرد ده خۆی سیاسیی بڕیاری
 .ی که رکۆماره سه و یه واره قه و ئه تی شرووعییه مه و  وایی ره مای بنه  نه که ده خۆیان ندیی زامه ره و  گشتی ی ئیراده
 

 ورۆیی ئـه ری خوێنـه بـۆ  رۆژه و ئـه شکۆی  و  ن دیمه لێکی هگ گۆشه دا ی رانه داهێنه کی  رییه خه سپێشه ده  له  رۆژگاره و ئه" کوردستان" ی رۆژنامه
 :نووسێ ده و  پارێزێ ده وتان فه  له کورد

 
   بایل قه رانی نوێنه و کوردستان دیموکراتی حیزبی کانی لکه مو هه ی مودیره تانی یئه هه مسی شه ی1126ی (دیماه)فرانبار  ی به26 رۆژی''
  و میللی ئیحساساتی کانونی بۆ  رێگاوه نل فرسه د سه ند چه  له ک یه ر هه مالیک  یره غه و  مالیک  له قات به ته واوی ته و شایر عه و
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 بـۆ  پولـه په کـو وه و  گـوڵ ال بـۆ بلبـل کوو وه هاباد مه میللی ئیفتیخاری  له پر شاری: خۆیان موانی هه فکاری ئه ری رووناکیده و زو ئاره ی قیبله

 حـوکمی  بـه نیا تـه ی ئێمـه برایـانی زار هـه نـد چه زۆردا رنـوی  فره بـه نێو بـه زستان ی چله رمای سه  ویشکه م له  وه ونهکۆبو و  هاتن چرا وری ده
 نیشـتمان، شقی عه... هاتن داو لێکیان توندی  به( ربا آهن) ئاسنڕفێن الی بۆ ئاسن کو وه بڵێم چاتر یا عشوق مه الی بۆ عاشق کو وه ویجدان

  وه پیکــه موو هــه داڵن... بــو خســت ڕێ وه وانی ئــه واریان بزورگــه ری هبــه ره و  ویســت خۆشه وای پێشــه شــقی عه خۆیی، ربه هســ و ئــازادی شــقی عه
 دێمـۆکراتی حیزبـی: ببـوون وز سـه و شین  وه ئه نشه مه ک یه له و جوت ک یه ڵ گه ده موو هه گیانیان بوون، فا وه و میهر  له پر  رچاوه سه ک یه له

 (16). ''ستبوو به  وه که یه به ی رواحه ئه و ئه ت  میللییه ستی هه و  راگرت  وه پێکه ی داڵنه و ئه کوردستان
 

 تـۆ ی سـاڵه زار هـه ش شـه مێژوویـی رۆژانـی روونـاکتر خۆشـترو یانی ی بـه6سـاتی  1126 ی(ماه ن همـه به) نـدان رێبه دووی رۆژی تا وه ئه''
 موو هـه کـوڕانی و  کچـان کانی  قوتابییـه ، وه کـه الیه له  وه حه سـله ئه و  رگ بـه و سـاز به ێمـۆکراتد هیزی بـه هیـزی قـازی، سـێڕێی  له ، یشتوه گه

 ریزیـان رتیب تـه  به خۆی جێی  له ک یه ر هه کورد رزی به ی وه ته نه قاتی به ته واوی ته  له ر فه نه زار هه بیست دی کی الیه له و  کان قوتابخانه
 لبی قـه  لـه  کـه ی وره گـه وای پێشه تی تایبه جێگای پی چه و  راست  له و وه که میتینگه کی الیه موو هه  له کوردستان گین ره سێ ئااڵی و  ستووه به

 . وه الرێته ده ، گرتووه راری قه دا میتینل
 

 رووی  لــه وری هـه ی رده هپـ رۆژ و  وه کـرده روونـاک و  ســاف خـۆی رووی هاباد مـه ئاسـمانی وا، پێشـه  رێــی  تـه بڕیوه چاویـان موو هـه حـوزار
 المی سـه نێو لـه ویسـت خۆشه وای پێشـه بزۆکـی دا کاتـه م لـه... وان پێشـه کی موباره وکیبی مه نووسی چاره موو هه و  ڵگرتووه هه خۆی هاالیساوی

ــه چه و  نیزامــی ــه ی وقولعاده فــه فی عه شــه و  وق شــه و  ئیحساســات هــوراو رێزان پل ــه وای شــهپێ و  وت رکــه ده وه دا  ڵ کۆم ــه رز ب ــه دا کاتێــک  ل   ک
 سـتۆی ئه بـوو دا ئیهتیـزار  لـه تریبـون پی چه و  راست  له کوردستان نگی ره سێ ئااڵی و  هاتن ده ری سه پشت  له زی رکه مه ی کومێته ندامانی ئه
 رموو فـه رۆژباشـی حـوزرا واوی تـه  بـه بـوو اکرساز پێشدا  له  که ک یه رنامه به موتابیقی. رمو فه ئیجاللی نزولی بۆ. ڵێنا هه ئاسمان بۆ رزی به

 و  هـات کوردسـتاندا کانی رگه پێشـمه و  ربازان سه ی سته ده و گروهان و  گوردان واوی ته پی   به و  خوارێ  هاته تریبوون  له شریفی ته پاشان
 و  ربازان سـه ن الیـه له سـفیر موو هـه ی رمانـده فه نیمعـاو سـتووری ده  بـه دا کاتـه م لـه رمو، فـه رۆژباشـی مووان هـه  بـه و  کردن ماشا ته مووی هه

 شـییلل کوردسـتان جمهوری ئیس ره ناساندنی و  کوردستان ستی ربه سه ئیفتیخاری  به بێوچان  قیقه ده  ده کوردستان ی تۆپخانه و کان رگه پێشمه
 (11). ''کرا شیلینل
 
 و  ئینسـان ربایجـان، ئازه و کـورد تی کیـه یه بـژی کوردسـتان، زرمی موعـه ریجمهـو ئیسـی ره بژی ، وره گه کوردستانی و کورد بژی: نگی ده''

 و  گریـان ده سرور تی شیدده ر به له بڕێک و ئازادی ی مه ستی مه هێندێ  که بوو شادی  له پر ها وه داڵن. خستبوو ما سه وه دیواری دارو یوان حه
 و دیــت ده دا روه ســه می عالــه ده خـۆی و  فــڕێ ده دا کوت لــه مه می عالـه  لــه روحــی وودانشـتب نل بێــده رچووبــوو ده گریـان ی لــه رحه مه  لــه هێنـدێک

 و  خۆیی ربه سـه شـانازی  بـه مووی هـه  مانه ئه. رزاند ڵه ده چیای ردو هه  مانچه ده و  نل تفه و  ل لسه موسه نگی ده دا کوچه و  قام شه  له بێوچانی 
 (14). ''...کرد ده کوردستانی جمهوری ئیس ره ناساندنی

 
  ئااڵ ڵکردنی هه رۆژی  که  یه سه که و ئه عبدل) کرباسی عبدل. خوارێ  بێته هات تریبون  له وا پێشه نابی جه ن ق، واوبونی ته پاش''
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  کـه دانوانـد نیشـا بـوو سـتا راوه تریبـون پشـت  لـه  وه اسلحه  به  که( قوربانی  به کردی ئااڵدا ری رامبه به  له کڕیو ن تمه د سه  به کی گایه

 رموو فـه نه بولی قـه  رزه بـه پێشـوای ممتـازی وشـی ره  لـه  کـه تواضع خۆی ر به له اڵم به خوارێ،  بێته و  دانێ شانی ر سه له پێ وا پێشه نابی جه
. کـرد ڵ گـه ده انبیعتیـ و کـرد مـاچ سـتیان ده موو هـه هێنـاو هورۆژمیـان شـاری ڵکی خـه و عشـایر واوی تـه دا کاتـه م لـه. خـوارێ  هاتـه بۆخۆی

 (16). ''... کویه  له وا پێشه نابی جه  که بیندرا ده نه ساتێک ی ماوه  که  گرتبو وریان ده ڵک خه جۆری به
 
 دووی سـی که زار هـه بیسـت ری ماوه جـه رینی بـه ی وه کۆبوونـه  لـه ی وه ئـه پـێ  وا پێشـه کـرا ر سـه له ی ڵوێسـته هه ر وبه مه له ک روه هه اڵم به
 رۆکی سـه نێـوان  لـه. بـوو یی  وه تـه نه رێکی رێبـه و  رکرده سـه ربگـرێ، وه کۆماری رۆک سه بۆ ی که وه ته نه ندامانی ئه  له خۆی وایی ره انند رێبه
 مێژوودا  له.  نییه یی وه ته نه کی یه رکرده سه مانای  به اڵت سه ده رۆکێکی سه موو هه.  یه هه زۆر کی  جیاوازییه یی  وه ته نه ی رکرده سه و  اڵت سه ده
 رۆکی سـه تێکۆشـانی کارو بواری. نن گمه ده و  م که  وه بنه ده   تییه رپرسایه به  جۆره دوو و ئه رگرتنی وه رووی رووبه کاتدا ک یه  له ی سانه که و ئه
 کـانی کراوه سـند په و یاسـا بردنی رێوه بـه و  اڵت سـه ده کـانی جۆراوجۆره  شـه به رێکخستنی ر سه به دێری چاوه.  کراوه دیاری کی ودایه مه اڵت سه ده

 دوای  لـه و  بژێردرێ ڵـده هه کـراو دیـاری کی یـه ماوه بۆ اڵت سه ده رۆکی سه.  اڵته سه ده رۆکی سه کانی رکه ئه گرینگترین ی زمره  له... و  پارلمان
 مانـای  بـه نیا تـه کـورد بـۆ وا پێشـه قامی مـه و  پلـه اڵم بـه. ێهێنـر ده اڵت سـه ده می ره هـه  لـه و ئـه رۆڵی و  خ  نه  به کۆتایی دیایکراو ی ماوه
 ی مـاوه بـۆ سـێک که بوو، نـه جۆرێک بـه دا نووسسـازه چاره و سـتیار هه  رۆژگـاره و لـه کـورد دۆزی. بوو نه ی ئیدار و  تی وڵه ده کی زگایه ده رۆکی سه
 . بهێنرێ پێ کۆتایی ی و ئه خشی نه و  رۆڵ ی که ماوه دوای  له و  ڵبژێردرێ هه ساڵی ند چه

 
 ری رێبـه دا یی  وه تـه نه بزاڤێکـی  لـه. بـوو کـورد ی وه تـه نه یی، وه تـه نه ری رێبـه و رکرده سـه بـێ، اڵت سـه ده رۆکی سـه ی وه ئه پێ  وا پێشه

 عبیر تـه دا کانی وه کرده و گوتار  له ، وه بکاته کۆ خۆیدا تیی سایه که  له ڵگا کۆمه روحی موو هه توانیبێتی  که گوترێ ده سێک که  به یی وه ته نه
 و  یـی داگیرکراوه  لـه نیشـتمان  وه، تـه نه نـدامانی ئه پشـتیوانیی هێزو بـه و  بکـات  وه تـه نه کانی  ماددییـه و وی  عنه مه و  روحی   پێداویستییه  له
 .بکات رزگار ی ته کۆیله  له  وه ته نه

 
 :  م هه دوازده سڵی فه کانی رچاوه سه
 

  116ل  2116سلێمانی . لی ر عه عفه جه. اسیۆنالیزم و ناسیۆنالیزمی کوردین -1
ر  سـه له م کـه  بکـه  رێزه و بـه دڵ سوپاسـی ئـه تی پڕبـه دا جێگـای خۆیـه لێـره.   د قازییه حمه ێز ئه پێنووسی به  به  شه و به موو ئه هه: تێبینی -2

 . وه روون کردۆته  وای بۆ ئێمه تیی پێشه می الوه رده و سه ماڵه ژیانی بنه  شێکی گرینگی له داوای من به

 . رگیراوه وه 1/  12/  2114وتی   رێکه  له  وه  یال خانمی قازییه ڵ سوهه گه ندی گرتن له هۆی پێوه  به   و زانیارییه ئه -1

  بروانــه( ئێــران)ێمــۆکراتی کوردســتان نــدی حیزبــی د ی ناوه ئۆرگــانی کومیتــه. 1462ئــاوریلی . 1111ی  لێوه خاکــه. 11  ژمــاره" کوردســتان" -6
 .وا ر ژیانی پێشه سه وتاری له

 وا ر ژیانی پێشه سه وتاری له 1111ی  لێوه خاکه 11  ژماره( ئێران)ندیی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان  ی ناوه ئۆرگانی کومێته" کوردستان" -1
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  .21  ی ژماره اڵت ی رۆژهه د، باڵو کراوه ممه نگیی قازی محه رهه تیی فه هسای که: ردێڕی ژێر سه  د قازی له حمه رێز ئه وتاری به  بروانه -4
. 1464ی مارسـی 16. تاوی ی هـه1126ی  مه شـه ی ره24  ممه کشـه یه. 21  ی بیری حیزبی دێمۆکراتی کوردستان ژمـاره باڵوکراوه" کوردستان" -6

 .وا تی محمد قازی پێشه زره حه''وتاری   بروانه

وتـاری  1462ئـاوریلی  1111ی  لێوه خاکـه 11  ژمـاره( ئێران)ندی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان  ی ناوه ئۆرگانی کومێته" دستانکور"  بروانه -6
  .وا ر ژیانی پێشه سه له

 .1111ی  لێوه خاکه 11  ژماره( ئێران)ندیی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان  ی ناوه ئۆرگانی کومێته" کوردستان" -4

 www.peshewa.com سایتی  له رگیراو وه وا، پێشه ی که پیرۆزه  کتێبخانه تی زیاره وتاری شا،ک له مه الل جه -11
زیــری  کــاف و وه_نــدامی کــۆنی ژێ ریمی ئه نافی کــه کانی میــرزا مــه ، قســه61ری  زبــه ره 11  م ژمــاره ســاڵی ســێهه  گۆڤــاری روانگــه  بروانــه -11
 .نگی کۆماری کوردستان رهه فه

کـاتی رۆیشـتن بـۆ   می کوردسـتان لـه زه وای موعه تی پێشه زره نوتقی حه. 1121الوێژی  ی گه6ممۆ  شه سێ 62  ژماره" ردستانکو"ی  رۆژنامه -12
 .ورمێ

 تاوی ی هه1121الوێژی  ی گه22ممۆ  شه سێ 64  ژماره" کوردستان"ی  رۆژنامه. وا نوتقی پێشه -11

 .11  ژماره.  اری روانگهگۆڤ  عیدی هومایوون له یز سه کانی به قسه  بروانه -16

 کردنی قاسمی قازی  ئاماده  و له بدوالی قازی کانی حاجی عه  رییه وه واڵتی من، بیره -11

  61ڕی  کردنی قاسمی قازی الپه ئاماده  و له بدوالی قازی کانی حاجی عه  رییه وه واڵتی من، بیره -14

 . وا قازی ری پێشه فته رپرسی ده خانی هومایوون به عید د سه ممه کانی یادزیندوو موحه یادداشته  بڕوانه -16

 .14ری  الپه... ی ژێکاف و ڵه زمان حاڵی کۆمه" نیشتمان"ز گۆڤاری  به ماڵ نه مامۆستا جه -16

 .111ڕی  یی کوردی الپه وه ته ز، بیری نه به ماڵ نه جه -14

 .44ری  ژار، چێشتی مجێور الپه مامۆستا هه -21

 .رگیرانی سید محمد صمدی ی ویلیام ایگلتون جوین وه نووسراوه  له 1464ساڵی   لهکۆماری کوردستان  -21

 .کاتی رۆیشتن بۆ ورمێ  وا له تی پێشه زره نوتقی حه 1121الوێژی  ی گه6ممۆ  سێشه 62  ژماره" کوردستان"ی  رۆژنامه -22

 . 61ڕی  ژار چێشتی مجێور الپه مامۆستا هه -21

 .1121ردانی  جۆزه. 11  ژماره" کوردستان" 21/  2/  1121میتینگی رۆژی    ا لهو تی پێشه زره نوتقی حه -26

 .11و  11کانی  ره نی قازی الپه سه رێز حه رگێر به وه. مۆبلی. ی ریچارد ئه. ربایجان کانی کۆماری کوردستان و کۆماری ئازه ندییه پێوه -21
 .11ری  ی پێشوو الپه رچاوه سه -24

و  کی پێشــه. ورامی فراســیاو هــه ئه. ر نووســینی د ســه رگێــڕان و له تی دا وه ی ســۆڤیه نامــه ڵگه به  اڵتی کوردســتان لــه هــهکــانی رۆژ رووداوه -26
 . 21و  22کانی  ره الپه 2116ی ژین، سلێمانی  شتی، بنکه رده یاسین سه. ڕاوویز بۆ نووسینی د و په وه پیداچوونه

 .1126ی  مه شه ی ره11ممۆ  م دوو شه که ساڵی یه 22  ژماره" وردستانک"ی  رۆژنامه. وتی سوور مزگه  میتینل له -26

 .1121ی  لێوه ممۆی خاکه م دووشه که ساڵی یه 26  کوردستان ژماره  له  هاباد باڵوکراوه مه  ورۆز له وا، جێژنی نه نرانی پێشه سوخه -24
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یمانی  ت سـوله ال عیـززه حموود مـه نووسـینی مـه  تی کوردسـتان لـه مهوریـهکتێبـی ج  بروانـه. تی خـۆی خـه  وا به کانی پێشه نامه  کێک له یه -11

 .146ڕی  م الپه رده خشی سه و په زگای چا  کانی ده باڵوکراوه  له 2111

 .کاتی رۆیشتن بۆ ورمێ  وا له نوتقی پێشه. 1464، ئووتی 1121الوێژی  ی گه6  ممه شه سێ 62  ژماره" کوردستان"ی  رۆژنامه -11

 .6ری  الپه 61  ژماره. 1121الوێژی  ی گه21ممۆ  ک شه م، یه که ساڵی یه. ئۆرگانی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان" دستانکور" -12

  .11ری  کۆماری مهاباد الپه. ئاز چی رۆزفلت -11
43 .Otto Brunner, Neue Wege der Verfawwungs-& Sozialgeschichte, 2. Auflage, Seite 

70, Göttingen 1968 

45 .Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Seite 218 

43 .Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Seite 218 

43 .Frau Prof. Dr. Liane Schirra- Weirich. Macht und Herrschaft nach Max Weber, 

Seminar: Einführung in wissenschaftliches Arbeiten. 

http://www.hausarbeiten.de/faecher/hausarbeit/soc/13963.html 

43 .Frau Prof. Dr. Liane Schirra- Weirich. Macht und Herrschaft nach Max Weber, 

Seminar: Einführung in wissenschaftliches Arbeiten. 

http://www.hausarbeiten.de/faecher/hausarbeit/soc/13963.html 

43 .Dr. Heino Sper, Soziologische Schriften, Band 28, Herrschaft und Legitimität, 

Duckner und Humblot, Berlin, Seite 45. 

34 .Max Weber. Wirtschaft und Gesellschaft, Verlag Mohr Siebeck. 

34 .Frau Prof. Dr. Liane Schirra- Weirich. Macht und Herrschaft nech Max Weber, 

Seminar: Einführung in wissenschaftliches Arbeiten. http://www. 

Hausarbeiten.de/faecher/hausarbeit/soc/13963.html 

34 .Max Weber WUG, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundniss der verstehenden 

Soziologie 5, Revidiertr Auflage, Besorgt von Johannes Winkelmann, Studienausgabe, 

Tubingen 1972, Seite 654. 

34 .Mogge_ grotjahn, Soziologie Eine Einführung für soziale Berufe. Freiburg im 

Breisgau.1996. seite 82. 

33 .Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Verlag Mohr Siebeck. 

35 .http://home.t-online.de/home/winfired.krauss/maxweber.htm 

http://www.club-der-toten-xoziologen.de;vom03.01.2001 
33 .Max Weber, RS I, Gesammelte Aufsätze zur Religion und Soziologie, Band 1, 

Tubingen 1963,5. Auflage. 
33 .Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Verlag Mohr Siebeck. 

33 .MaX weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Verlag Mohr Siebeck. 

http://www.club-der-toten-xoziologen.de;vom03.01.2001/
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33 .Eine Einführung in die drei Formen der Herrschaft nach Max Weber, Autor: Claudia 

Brand, http://hausarbeiten.de/faecher/hausarbeit/sor/26645.html 

54 .Frau Prof. Dr. Liane Schirra- Weirich. Macht und Herrschaft nech Max Weber, 

Seminar: Einführung in wissenschaftliches Arbeiten. http://www. 

Hausarbeiten.de/faecher/hausarbeit/soc/13963.html 

/  1/  1126ممۆ   پیـنج شـه. 1  ی بیری حیزبی دێمـۆکراتی کوردسـتان، ژمـاره باڵوکراوه" کوردستان"ری  رنووسه د حمیدی سه ممه ید محه سه -11
 . وتاری ئامانجی ئێمه  ، بڕوانه  21

نــدی حیزبــی دێمــۆکراتی کوردســتانی ئێــران  ی ناوه ی کومێتــه یاننامــه و به د، کومــاری کوردســتان ممــه وا قــازی محه پێشــه: وتــاری  بڕوانــه -12
مامۆسـتا   ناسـراو بـه.  زاده یوب نی ئـه سـه رێز حه نووسـینی بـه  زرانی کۆماری کوردستان، لـه مین ساڵرۆژی دامه سته ندان شه ی دووی رێبه بۆنه به

 .گۆران

ــاره  ی ناوه ئۆرگــانی کومێتــه" کوردســتان" -41 ــدانی  رێبه 1 نــدی حیزبــی دێمــۆکراتی کوردســتان، ژم ــه 1164رن ــه 1461ی  ژانوی ــاری   بڕوان وت
 .ل وای گه پێشه

ــتان" -16 و اســتقاللی  خۆیی ربه جێژنــی ســه: وتــاری  زنجیــره  بڕوانــه 1126نــدانی  ی رێبه11ممۆ  دووشــه. م کــه ســاڵی یه 11ی  ژمــاره" کوردس
 .کوردستان

 .و استقاللی کوردستان خۆیی ربه جێژنی سه: وتاری  هزنجیر  ندان بروانه ی رێبه11ممۆ  دوشه 11  ژماره" کوردستان" -11

  .خۆیی و استقاللی کوردستان ربه ی جیژنی سه ماوه: وتاری  زنجیره  بروانه 1126ندانی  ی رێبه26ممۆ  چوارشه 16  ژماره" کوردستان" -14
 اسـتقالل و  خۆیی ربه سـه جێژنـی ی مـاوه: وتـاری  یـرهزنج  بروانـه 1126نـدان  ی رێبه16  ممه چوارشـه. م کـه ساڵی یه 11  ژماره" کوردستان" -16

 .کوردستان
 

 2111ی  ی ژانویه11: وتی  ڕێکه/     یوب زاده یوب ئه ئه: وێباڵگی فەرمیی نووسەر:   رچاوه سه
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hausarbeiten.de/faecher/hausarbeit/sor/26645.html
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 ن ناكه  وی ر بۆ هیچ زۆردارێك نه كان سه كورده: د ممه محه  قازی
 

 قادر وریا:  رگێڕانی وه
 

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

  ڕاسـتی نێوه  اڵتی ڕۆژهه و فریقایی ئه  واڵتی زۆر  ری سه خۆیدا  ژیانی  ی ماوه  له  كه  مریكایه ئه  ئیتالعاتیی  رێكی فسه ئه رۆزوێڵت ئارچیباڵد
  باتی خـه و ژیـان و ژیـاوه ئێـران و عێـراق  له ك یه ماوه جیهانیدا  می دووه  ڕی شه  دوای  سااڵنی  له.  داوه

  ردانی سـه هاباد، مـه  لـه كوردستان  كۆماری  پێكهاتنی  دوای رۆزوێڵت.  ڕاكێشاوه ویان ئه  رنجی سه كوردان
.  بووه هــه  وتــووێژی و وتن چاوپێكــه د ممــه محه  قــازی  ڵ گــه له و كــردووه  هابادی مــه  شــاری و كوردســتان

 ." بووه دا حنه سه  له حازر  مریكایی ئه  دێری چاوه  تاقه ڕاستیدا له: " ڵێ ده  وه هی باره م له  بۆخۆی
 

  ی واڵتانـه و ئه  كانی ڕووداوه و كێشه ی باره  له  خۆی  كانی زموونه ئه و ری وه بیره رۆزوێڵت ئارچیباڵد
 خوالێخۆشــبوو  كچــی عیدی، ســه هبا ســه كتێبــه، و ئــه. كتێبێــك  بــه  كردوونــی و  وه كۆكردوونــه  دیتــوونی

  تاوی هـه  ی1161  سـاڵی  م كتێبـه ئـه  می كـه یه  چـاپی.  فارسـی  ر زمـانی هسـ  تـه ریگێڕاوه وه دا"آمـوختن شـوق"  نـاوی ژێر لـه سیرجانی،  عیدیی سه
ربایجـان و  ئازه  ی كێشـه  تی تایبـه ان و بهئێـر  كـانی ناوبراو بـۆ ڕووداوه  كتێبی  می چواره  سڵی فه.  وه باڵوكرایه  وه ئیتالعاته  نیی مه ن چاپه الیه له
نـدین  چه  لـه  زنجیـره  ، بـه وه كتێـب باڵوبێتـه  ی شـێوه  بـه  ی وه رلـه به" شـوق آمـوختن. " رخان كـراوه كوردسـتان تـه  كان و كۆماری كورده  ی له سه مه

 . وه دا باڵوكرایه"ارالعات"  ی ڕۆژنامه  ی ژماره
 
  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

. رچاو به  مه خه ده( وا هیدبوونی پێشه شه  ی ساڵه 14) 1161ی  لێوه خاكه  ی11  ی بۆنه دا به لێره[  1 ]  كوردی  به  ر كردوومه وبه مه له  ساڵ 11  كه
 .  رگیراوه ئارچیباڵد رۆزوێڵت وه  ڵ گه د له ممه محه  قازی  وتووێژی  قی ده  ، له ڵبژاردوه م هه م باسه بۆ ئه  ك كهتیترێ
 

. دانیشـتبوو  وره گـه  كوردسـتانی  ی وره گـه  كی یه قشـه نه نیشـت ته  لـه و ی كـه كاره  مێـزی پشت  له د، ممه محه  قازی  ی كه ژووره  چووینه كاتێك
  ڕوخســاره  والی ئـه و مال لـه و  بـوو دا ره بــه له  كاركراوی لـه پێشـتر  ربازیی سـه  كــۆتێكی  كـه بـوو وێقار بـه  بااڵی كورتــه  پیـاوێكی د ممـه همح  قـازی

 گرفتـاره  وه عیـدده هم  تونـدی  خۆشیی نه ست ده  به  كه گوت  ی ئێمه  به  دوایه و ئه. بینرا ده موو م كه  نكی ته  ڕیشێكی یدا كه زاهیدانه  نگبزركاوه ڕه
 .بخوا  دیكه  شتێكی ماست  له  جگه  یه هه وا م كه و
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 و ڵگرت هـه  زێكی كاغـه پارچه  ی كـه مێزه ر سـه له ، چییـه مان كه ته ئمووریه مه  ستی به مه و كێین  ئێمه  كه  وه كرده ڕوون بۆم  كه  ی وه ئه پاش 

 دا وه خوێندنـه  كـاتی  لـه و ، بـوو ئـارام  نگـی ده و ڕوون زۆر كان وشـه.  وه خوێندینـه بـۆ  فارسـی  نیزمـا  بـه  كراوی پێشـدائاماده له  كی یه نووسـراوه
 ئـازادی  نگری الیـه  میشـه هه مریكا ئه  كانی كگرتووه یه  واڵته: "گوتم اڵمدا وه  له من.  ئێمه  یڕوانییه ده  كانی چێشتووه" ریاچت"  چاوه  به وبار جار

 خۆیـان  كانی ئامانجـه  بـه جیهان  ڵكی خه موو هه  كه  دابێ ڕۆژێك هیوادارین  ئێمه و بووه كانیان مافه  به كان ئینسانه موو هه  یشتنی ستڕاگه ده و
  یزعـ وه خوازین ئاواتـه و مان، كـه ته وڵه ده  بـه  وه ینـه بده  كـه ڕاپۆرته و وه بكۆڵینـه كـان كورده  زعـی وه  لـه تـا كوردستان  هاتووینه  ئێمه. ن بگه

 ." 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 باشتر كان كورده
 

 و ئـه  نووسـینی و ربـڕین ده  لـه منـدان،  ی كـه ته وڵه ده  كـۆنترۆڵی ژێر لـه  كـه واڵتـدا  ی شـانه به و لـه ڵك خه  واوی ته: " گوتی د ممه محه  قازی
  ئیزنـی نها تـه ڵك خـه دیموكراتـدا  ربایجـانی ئازه  لـه.  دیتـوه خـۆم  چـاوی  بـه م وه ئـه: "گـوتم اڵمـدا وه  لـه من." ئازادن دڵیاندایه،  له  ی شتانه

  ڕادیـۆی  نگـی ده( هاباد مـه)  شـاره و ئـه  كانی قامه شـه  له ڕابردوو  وی شه حاڵێكدا  له. بگرن مۆسكۆ  ڕادیۆی و  ورێز ته  ڕادیۆی  كه  یه هه یان وه ئه
 ."لـێبوو  گوێ ئانكارام  ڕادیۆی و ن نده له

 
 اڵم بـه."  یـه هه جیاوازییـان  واوی تـه به هاباد مـه و  ورێز تـه  زعـی وه: " گـوتی بـوو، خۆش  پێ  منی  ی یه قسه و ئه دیاربوو  كه د ممه محه  قازی

 یــدا كه ته وڵه ده  نووریســ  لــه  ئێمــه  كــه  وه گێڕایــه بۆمــان كاتێــك
 ها روه هــه و  تێكچــوو  پێــی بــووین، وگرفــت گیر هێنــدێك  تووشــی
 ودا ئــه  یی رمانــده فه  ی بنكــه  لــه  كــه  وه لــه گــوت پــێم كاتێــك
 ، سـووڕماوه رم سـه و بینم ده  وی شووره  كانی بلیغاتییه ته  پۆستێره
 اپێبكــ تییان یارمــه ســێك كه ر هــه ناچــارن كــان كورده: " گــوتی

. ن ناكــه  وی نــه زۆردارێــك هــیچ بــۆ ر ســه اڵم بــه ن، بكــه  قبــووڵی
  سـێ  بـه خۆمـان  ودا سـكااڵی لـه و وه باڵوكرده كمان سكااڵیه  ئێمه

ــه وتوو ركه ســه  تی وڵــه ده ــه ڕدا شــه  ل   كۆنفرانســێكی  شــداری به  ك
 كان ئینگلیسـییه اڵم بـه. یاند ڕاگه بوون،( پۆتسدام)  وروپایی ئه

  كـه هیواداربـوون كـوردان موو هـه: " گـوتی ئاتالنتیك  نشووری مه  به كردن ئیشاره پاش و ئه." دا نه  پێ وتۆیان ئه  خێكی بایه كان یه مریكایی ئه و
 . ”داب  تی یارمه كانیاندا یه وتوویی دواكه ر سه به زاڵبوون  له وان ئه - جیهان  تی میلله وتووترین پێشكه - مریكا ئه  كانی كگرتووه یه  واڵته
 
 چ  واڵتـه و لـه ، ناردبایـه  ی(معلـم) مامۆسـتا د سـه نیا تـه ئێـران، بـۆ رباز سـه زار هـه  سـێ  نـاردنی  جیاتی لـه مریكا ئـه ر گـه ئه: " گوتی و ئه

  ی ڕێگـه له وی  ئـه و دا[ 2] كانیان توركـه  بۆوێنـه ، ئێمـه  دوژمنـانی  تیی یارمه ، ئێمه  تیدانی یارمه  جیاتی له كان یه مریكایی ئه اڵم به وما؟ قه ده
 ." ئێمه  ركوتكردنی سه بۆ وان ئه بۆ  نی مه قه ته و ك چه  ناردنی

  بــه ڕابــردوودا  كانی یــه ده  ی مــاوه  لــه وانی ئــه  كانی جۆره جۆربــه  كــاره و  دوا كان ئینگلیســییه  خراپــی  ئاكــاری  ی بــاره لــه  كورتی بــه پاشــان
  وه یشه دیكه  كی الیه له. پێهێنا  كۆتایی  بارزانی فا مسته ال مه  ی ربرده سه  به و كردین باس بۆ  كوردی  شۆڕشگێڕانی  ركوتكردنی سه  ستی به مه
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 بیسـتمان پاشـان. دابوو یان سووریه  كانی كورده  تیی یارمه  كه  یانه یی رانسه فه و ئه. بوو هه  باشی  رێكی زه نه كان یه یی رانسه فه  به ت باره سه

 و  كردبـوو  هابادی مـه  ردانی سـه دا دواییانـه م لـه بوو، هـه  پی چـه  ڕی وبـاوه بیر  كـه پرێس، فرانس  واڵنووسانی هه  له كێك یه ژاكل، ۆنناپلی  كه
 . باڵوكردبۆوه دا رانسه فه  نیی مه چاپه  له كوردكان  قازانجی  به  وتاری هێندێك دا ره فه سه و ئه  دوای به

 
  وتنێكی ركه سـه شـا، زا ڕه  قۆنـاغی  دوای لـه و ئـه  ی كـه ته وڵه ده  پێكهـاتنی  كـه یـانگوت ده و بـوون  ڕازی د ممـه محه  قازی  له ڵك خه  گشتی به

  ی كۆمیتـه  نـدامانی ئه  كانی بۆچوونـه و ڕوانگـه  ی پوختـه مدا كه ڕاپۆرته  له من.  مێنێ نه  ته وڵه ده و ئه  كه ن وه ئه  رانی نیگه نیا ته و بووه  وره گه
 :گونجاند  جۆره م به لێمانبیستبوون، هاباددا مه  له مان وه مانه  ی ماوه  له  كه ندیم ناوه

 
  وبــاری كار  لــه  وی شــووره  كردنی نــه ت خاڵــه ده ر ســه له اڵم بــه پێكهێنــاون، بــۆ  خۆیی ربه ســه  ئیمكــانی  كــه بــوون  وی شــووره  منوونی مــه وان ئــه
ــدا كه واڵته ــه و  یان ــه  یكردن هاتوچۆن ــاره ر بۆســه  وی شــووره  ئموورانی م ــداده یان كه ش ــه. )گرت پێیان ــه  ی زۆرب ــه  ســانه كه و ئ ــدا ڕواڵه  ل ــه ت  روا ه
  شۆڕشـگێڕانه  رجێكی لومـه هه  لـه خۆیـان(  بێ هـه كۆمۆنیزمـدا  الی بـه یلێكیان مـه  كـه رچاو بـه  هاته ده نه وا و بوون كۆن  تی شرافییه ئه  نگری الیه
  كانی كوردنشـینه  ناوچه موو هه  كه ن پێبده ره په  نده وه ئه یان كه ته حكومه هیوادارن یانگوت ده. رچاو به  هاته ده ناسیۆنالیستیدا  كیشۆڕشێ اڵم به

 ... . وه گرته ده ئێرانیشیان  تی وڵه ده  كۆنترۆڵی ژێر  كانی جنووبییه  ناوچه ، ناوچانه و ئه.  خۆی  بگرێته ئێران
 
 وان لـه كێك یـه م النیكـه و بـوون ران نیگه زۆر كاندا جنووبییه  ناوچه  له ئێران  ربازانی سه  له زۆر  كی یه ژماره  بوونی  له  میتهكۆ  ندامانی ئه
 .كرد كان كورده  هۆزه  له هێندێك  هاوكاریی  به  ندی ناوه  تی وڵه ده  پیالنگێڕیی  به  ی ئیشاره

ــه ــامبر  ی14  ڕۆژی  یانیی به رله س ــهچو دێس ــه  وین ــه  ردانی س ــه  ی چاپخان ــه هاباد م ــه  ك ــه  ی ڕۆژنام ــتان"  ی ڕۆژان ــدێك و " كوردس   گۆڤــاری هێن
  وه رچوونــه ده  تای ره سـه  لـه ر هــه كوردسـتان  ی ڕۆژنامـه كــانی ژماره  لـه مان نوسـخه هێنــدێك  ئێمـه.  وه كـرده باڵوده  كــوردی  زمـانی  بـه  تیراژی م كـه
 .زانیاریماندان  شی به رپرسی به  حویلی ته  كه شیعر  دیوانی ند چه و  گۆڤار ند چه ها روه هه و رگرت وه

 
  ڕۆیــه نیوه  نــانی بــۆ د ممــه محه  قــازی  كــه گــوتین پێیــان و المــان  هاتنــه ، یــه هه مان وه ڕانــه گه  مای تــه  ئێمــه زانیــان كــان كورده  كــه ر هــه

  لـه د ممـه محه  قـازی  ڵ گـه له  دوباره  ئێمه  ڕۆیه نیوه نزیك. ڕۆ دوانیوه  ینه بخه مان كه وتنه ڕێكه وه بووین ناچار  جۆره م به. كردووین  بانگهێشتنی
  ئێـوه  كـه خوشحاڵم: " گوتی و ئه. بوو كان نگییه رهه فه  له سه مه ر سه له زۆرتر مان كه باسه مجار ئه. وباس  قسه  به  وه ستمانكرده ده یدا كه ره فته ده

  نییـه شـتێكم مـن.  بزانێ  وه ئێمه  ی باره له شتێك موو هه كان كگرتووه یه  واڵته م كه زده حه  چونكه ، رگرتووه وه تان ئێمه  كانی باڵوكراوه  ی نوسخه
 ." وه بیشارمه

 
 ك نـه گـوترا ده  پێ یان"سئی ڕه"  كانیشی تخانه زاره وه  رپرسانی به و  بوو ر، ڕێبه  مانای  به ،"وا پێشه" نیا ته د، ممه محه  قازی و، ئه  نازناوی

  رگرتنـی وه  ی وه كرده بـه  ئامـانجی ت ڕواڵـه  بـه و زانـی ده  ئێرانـی  ئموورێكی مـه  بـه  خـۆی هێشـتا و ئـه وت كـه رده ده كانڕا نیشـانه  لـه ك وه. زیر وه
  بـه ت باره سـه و كترن یـه  خزمـی كان ئێرانییـه و انك كورده  كه گرت پێیداده  وه ئه ر سه له. بوو ئێراندا  كانی سنووره  ی چوارچێوه  له  خودموختاری

 .كردین بۆ  ی قسه كانن، ماده  كانی پاشماوه  له كرد ده  ئیددیعای  كه كان كورده  نی سه ڕه
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  ی21  ڕۆژی  هلـ و كـران  مـه موحاكه هاباد مـه  لـه نهێنیـدا و نیزامی  كی دادگایه  له قازی  دری سه و قازی  یفی سه د، ممه محه  قازی  سێ ر هه
  لـه بوو نـه خـۆش  پێـی" وام قه"  چونكه دواخرا،  وه تارانه ن الیه له ئێعدامیان  حوكمی  جێكردنی جێبه اڵم به. بوون حكووم مه رگ مه  به دا ژانوییه

 . وه بێته رز به ڵاڵ هه و نل ده ویدا شووره  ڵ گه له  كانی مه ئاسته  وتووێژه  ی نگه جه
 

 م نـده وه ئه  شـی به من و  هاباد، مه  چووه ئارا زم ڕه  نراڵ دا، ژه1466  ساڵی  ی فێورییه  له تاران،  له من  ی وه ڕانه گه  له ر به كورت  كی یه ماوه
  وتنی وپێكـهچا  چوومـه مـن.  سـپێردراوه و بـه  قـازی  برایـانی  ئێعـدامی ر سـه به  دێری چاوه  تی ئمووریه مه بم دڵنیا  كه بوون هه  وه سته ده به لیل ده

 ؟ كانی یـه قازی  زعـی وه  رانی نیگـه  نـده وه ئه  بـۆچی: "پرسـیم  لێـی فیرمان سـه. ین بكـه كارێـك تـوانین ده ئایا بزانم تا فیرمان سه  ئالێنی جۆرج
 "كرد؟ ده هاوكارییان كاندا وییه شووره  ڵ گه له وان ئه  بێ  رچی هه

 
 كانی  وییه شـووره و ن بـده  نجامی ئـه ڵك خـه  زعـی وه  باشـبوونی بـۆ  توانایاندایـه  لـه  رچی هه اد وڵیانده هه وان ئه اڵم به.  ڕاسته ، باشه *

  كـاره و ئـه  ریكی شـه  به  ئێمه ك جێیه موو هه  له بكرێن، ئێعدام وان ئه ر گه ئه. نیشاندا یان القه عه وان به ك كۆمه بۆ  كه بوون سانێك كه نیا ته
 .زانن ده

 م؟ بكه چ من ئه  وێ ته ده ، باشه *
 ر سـه له. 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 *
 ك یـه و ئـێالت  ی له سـه مه  كـه ربڕیبـوو ده  هیواداری دا وتنه چاوپێكه و له فیرمان سه. ڕێدابوو  خۆی  بۆالی  فیری سه  جێ ستبه ده شا فیر، سه  داوای

 ، بووه هـه هاوكارییـان كاندا وییه شـووره  ڵ گـه له كان یـه قازی  رچی گـه  گوتبـووی پاشـان و بكـرێ ر سـه چاره  باشی  به كان كورده  ی له سه مه وان له
 . داوه نجام ئه ڵكدا خه  فێركردنی  بواری  له زۆریشیان  تێكی خزمه اڵم به

 
 ر گـه ئه م؟ كـه باران گوللـه وان ئـه مـن  كـه  یه هه تان وه ئه  ترسی  ئێوه: "پرسیبوو  فیری سه  له  وه بزه  به و  بڕیبوو  وی ئه  ی كه قسه دا رهلێ شا

 ."نییه وتۆم ئه  یاڵێكی خه  وه ته ڕه بنه  له ر هه من بن دڵنیا ، یه وه ئه  كه له سه مه
و  شـا ڕاسـت ئـه  یـه وانه له. دار دابـوون لـه"  اعلیحضـرت شاهنشـاه"  مری ئه  كانیان به یه ، قازی[1]مارس  مانگی  ی11  یانیی به  تاریكوڕوونی

 . یاندبێ كانی ڕاگه یه قازی  ئێعدامی  ستووری ر، ده ده  داوه و هاتۆته پێوه  تاالری  رگای فیرمان ده سه  ی كاته
 
 :كان راوێزه په
 
 . وه دا باڵوبۆته( 1446  ی فێورییه) 1162  ندانی ی كوردستان، ڕێبه ڕۆژنامه  ی214  ژماره  پێشتر له  ته م بابه ئه[ 1]

.  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 ركهتو"  به  یه و وشه رگێڕ ئه ر یان وه نووسه

 11ك  نه  مارس ڕاسته  ی21[ 1]
 

 2112ی مارسی 26: وتی  ڕێکه/    نل گیاره ڕی ماڵپه:   رچاوه سه
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 ەدمدڵۆپێك لە زەریای ژیانی پێشەوا قازی محەم
 

 رەسووڵ سوڵتانی: وەرگێڕان و ئامادەكردن
 

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

ــازدە ــانگی لە رۆژ ی ــانەمەڕی م ــاڵی ب ــاوی ی1264 س ــبەر هەت ــی ی1411 بە بەران ــاڵەی لە زایین ــازی بنەم ــی ق ــاری لە عەل ــاباڵ ، ش  س
ــداڵێك ــك لە من ــێ دای ــاوی و دەب ــێن ن ــمەد دەن ــمەدەی ئەو هەر. محەم ــر كە محەم ــژوویم لە دوات  ێ

 لەسـەدەیەكی  زیـاتر تێپەڕینـی پـاش و تێكۆشان و خەبات بۆ سەرچاوەیەك دەبێتە نەتەوەیەكدا
 بەڕێــــوەبەرانی گرنگتــــر لەوەش و خەباتكارەكــــان و شۆڕشــــگێڕان گەلەدا، ئەو خەبــــاتی بەســــەر

 لێــی سەرباشــقەیەك و نمــوونە وەك نــاتوانن كوردســتانی  لە بەشــێك حوكمییەكــانی دامودەزگــا
 و نیازپاكـانە هەوڵـی بەژنـی لە روانین و ئێستایان كردەوەی و كار هەڵسەنگاندنی ۆب و نەڕوانن

 بــااڵنوێنی ئــاوێنەی بەر نەچــنەوە ســەركەوتنەكانیان، ئاســتی خســتنەرووی بــۆ و بەڕێوەبەرانەیــان
 . محەمەد قازی كردەوەكانی

 
 و بـووە خـۆی سـەردەمی باوەكـانی زانسـتە شـارەزای ەك كوردستان دەگمەنەكانی زانا لە بووە یەكێك محەممەد، قازی باوكی عەلی قازی

 .زانیوە گەردوونناسی و ئەستێرە زانستی لەسەر شتیشی زۆر
 

 هەبـووە، دەوروبەریـدا ناوچەكـانی و مەهابـاد لە هەر نەك كۆمەاڵیەتییـان بەهێـزی پێگەیەكـی كـۆنەوە لە هەر قازییەكـان، بنەماڵەی
 دادوەری كاروبـاری و بوون بەناوبانل و ناسراو ورمێشدا، دەوروبەری شارەكانی و ورمێ و نتارا وەك ئێرانیشدا دیكەی ناوچەكانی لە بگرە

 كێشــە چارەســەری بــۆ و هەبــووە پێیــان متمــانەی خەڵكــی  و بــووە ئەســتۆ لە خەڵكیــان نێــوان كاروبــاری رێكخســتنەوەی و مەســڵەت و
 . بردوون بۆ پەنایان جۆراوجۆرەكانیان

 
 الی لە خوێنـدنی سـەرەتای قۆناغەكـانی. خوێنـدن بە دەكات دەست باوكیدا خزمەتی لە سااڵنییەوە حەوت تەمەنی لە محەممەد، قازی

 . مەهاباد شاری سەردەمی ئەو زانای و پیتۆڵ كەسانی الی دەچێتە خوێندنەكەی كامڵكردنی بۆ و دەخوێنێ باوكی
 

 جیهانییە یەكەمی شەڕی ئەوی  كە نێودەوڵەتییەكان گەورە رووداوە لە یەكێك لەگەڵ بووە هاوكات محەمەد قازی مێرمنداڵیی قۆناغی
  و بڕۆ و تااڵن بەر دەكەوێتە كوردستان موكریانی بەشی كە دایە سەردەمە لەو. بووە سااڵنە چواردە قازی ئەوكات. دا1416 لە
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 بەرەو و دەهــێڵن جــێبە مەهابــاد شــاری نــاوچەكە خەڵكــی زۆربەی وەك قازییەكــانی  بنەمــاڵەی. عوســمانییەكان و روس كوشــتارەكانی

 لەوێ مانگێـك چەنـد و بـووە مـحەمەد قـازی خـاڵی بەگـی مسـتەفا مـوڵكی كە دەكەن، بار سەقز الی ی"كەندی سلێمان" گوندی و" یەكشەوە"
 كە ناچێـت پـێ زۆری بەاڵم. خۆیـان مـاڵەكەی دەچـنەوە و شـار دەگەڕێـنەوە ئەوانـی  دادەمەزرێـن، ساباڵ  لە عوسمانییەكان كە. دەمێننەوە

 چـۆڵ مەهابـاد دەبـن ناچـار دیسـان خەڵـكەكە و دەردەپەڕێنـنەوە ساباڵ  لە عوسمانییەكان و دەدەنەوە ناوچەكە پەالماری دیسان وسەكانرو
 و بـووە نزیـك ئەوكـات بۆكـانی شـارۆچكەی لە یەكشـەوەش گونـدی ئەوەی لەبەر و یەكشـەوە دەچـنەوە ئەمجارەش قازی بنەماڵەی. بكەنەوە

 بەشێكیشـیان و پاشـباڵ  و چۆملـو گونـدی بچـنە هەنـدێكیان و هەڵكشـێن پتر دەبن ناچار بووە، تەڕاتێنیان شدابەوێ عوسمانییەكان و روس
 زایینـی ی1411 سـاڵی. خایانـدووە سـاڵی سـێ و بـووە 1411 سـاڵی لە هیجـرەتە ئەو. تیكـاب هەوشاری ناوچەی لە سوالوكان گوندی بچنە

ــاوەیەك رووســەكان ــنەوە ســاباڵغدا شــاری لە م ــاری بەهــۆی و دەمێن ــن ناچــار عوســمانییەكانەوە پەالم ــاوچەی بەرەو دەب ــێ و ســولدوز ن  ورم
 عوسـمانییەكان پشـتیوانی و یارمەتیـدەر جـارێ هەمـوو نـاوچەكە خەڵكـی هەنـدێ ئـایینییەوە هەسـتی بەهـۆی كاتی  ئەو. بكەن پاشەكشە

 مەبەسـتی بە روسـەكان دادەپۆشـێ، ناوچەكە ئەمان بێ و قورس بەفرێكی كە دا1414 زستانی لە. كردووە شەڕیان رووسییەكان دژی و بوون
 كە عەلـی قـازی مـامی فەتـاحی قـازی. شـار سەر هەڵدەكوتنەوە پێشوویان، بەزینەكانی و شكست تۆڵەی و عوسمانییەكان دەرپەڕاندنەوەی
 قارەمانـانە رەكـانێیەكیبەربە دوای و دەكـات خەڵـكەكەی و شـار لە بەرگـری بـوو، موكریـان نـاوچەی بەناوبـانگی و ناسـراو كەسایەتییەكی

 رقێكـی و قـین بە روسەكان. محەمەدەوەیە قازی ماڵەكەی تەنیشت لە شادەروێ  مزگەوتی حەوشەی لە گۆڕەكەی ئەوە ئێستاش و دەكوژرێت
 .دەكوژن دەوروبەری ئاواییەكانی و ساباڵ  شاری تاوانی بێ خەڵكی لە كەس هەزار حەوت لە پتر و شار ناو دێنە  زۆرەوە
 

ــدا ەل ئەوەی ــارە دەژی، رووداوەكان ــك خــۆی مەرجێــك بە دی ــایە تۆزێ ــدابێ هەوێنــی و م ــایە ئەو و تێ ــنەش و م ــۆی بكــاتە هەوێ  داینەم
 كڵـی سـەر لە واتەنـی كـورد و دەبێـت بەمشـوور و وردبـین گومـان بێ خۆپێگەیاندن،

 كــوڕی خــۆی كە مــحەمەد قــازی. دەرێ دێــتە كــڵ لە و دەخــارێ زەمەنــدا كــوورەی
 بـوووە مەعنەوی پاڵپشتێكی بنەماڵەییەكەی ژینگەی و بووە ۆرەج لەو بنەماڵەیەكی

 و ئەرك ئەو هاوکــات دیــكەوەو الیەكــی لە رووداوەكــانی  و كارەســات دیتنــی بــۆی،
 ســـەركەوتووانە و ئەســـتۆی دەكەونە بـــاوكی مەرگـــی دوای كە بەرپرســـیارەتییانەش

ـــد"كـــاف ژێ" یۆتۆپیـــاكەی ســـەردەمی لە دەكەن، لـــێ وای رایانـــدەپەڕێنێت،  وەك اـ
 را، و تەگبیــر خــاوەن و بەمشــوور و متمــانە جــێ دەرهــاتووی لەكــڵ كەســایەتییەكی

 بــانگی پێویسـتییەك وەكـوو بەڵكـو كـۆمەڵەكە، نـاو بـۆ ئەنـدامێك وەك تەنیـا نەك
ـــكەن ـــتە كە ب ـــدام ببێ ـــۆمەڵەیەدا لەو ئەن ـــایبەتی بە. ك ـــازی كە ت ـــحەمەد ق  لە م

 ئاغـای سـمایل راپەڕیـنەكەی و بـووە چـاوكراوە الوێكـی سـیڤەردا پەیمانی سەردەمی
. بـووە خـۆی سـەردەمی رووداوەكـانی درشـتی و ورد لە ئاگـای و دیتووە هەر سمكۆشی
 پێشـەوای"كتێبـی لە هومـایون خـانی سـەعید میـرزا ئەوەتـا. دانـاوە زەینـی و بیـر لەسـەر حاشـاهەڵنەگریان كـاریگەریی یەك لەسەر ئەوانە
ــوون ــڕانە ئەم نووســەری كە دا"راب ــوردی، ەب كردوویەتــی دێ ــرا رووداوە: "دەڵــێ ك ــانی دوا لە یەك و خێ ــترانی و ســااڵنە ئەو یەكەكەك  بەس
 سەودایان و سات و ئینگلیزەوە دەوڵەتی الیەن لە كورد میللەتی بەرژەوەندییەكانی و ماف پێشێلكردنی و دا1421 ساڵی لە لۆزان پەیمانی
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 دەسـتەبەركردنی بـۆ زایینیدا ی1421 ساڵی لە توركیا لە پیران سەعیدی شێه راپەڕینەكەی ئەویشدا شوێن بە و ئەتاتۆرك كەماڵ لەگەڵ 

 پاشـا نـووری ئیحسـان ژەنەڕال رێبەرایەتیی بە توركیا كوردەكانی ئازادیخوازە دیكەی راپەڕینەكانی و كورد میللەتی كراوەكانی پێشێل مافە
 قـازی) قـازی مـحەمەدی میـرزا كە بـوون رووداوێـك كـۆمەڵە ،بەناوبانگە ئاڕاڕات راپەڕینی بە كە زایینیدا ی1411 تا 1426 ساڵەكانی لە

 مـحەمەد قـازی. هەبوو خۆیان هەڵوێستی و قسە رووداوانەشدا ئەو هەمبەر لە و بوون ئاگادار لێیان ئازادیخواز كوردێكی هەموو و( محەمەد
 و توركیـا ئازادیخوازەكـانی كـوردە گەڵلە هەبـوو پەیوەنـدیی نهێنـی بە بـوو، لەگـۆڕێ ئـاگری شۆڕشـەكەی كە دا1411 تـا 1426 سااڵنی لە

 سـریالوا ئەحـمەدی شـێه و فەوزی ئەحمەدی مەال وەك دیكەی نیشتیمانپەروەری كوردێكی چەند هاوكاریی و یارمەتی بە و دەكردن هاوكاریی
 دەسـت شـا رەزا كە نەداسـااڵ لەو هەر. دەكـردن هاوكـاریی و هەبـوو عێراقدا و توركیا لە ـەوە"خۆیبوون" رێكخراوی رێبەرانی بە پەیوەندیی

 سـاباڵ  شـاری لە وردە وردە كوردەكـان، ئـازادیخوازانەی هـزری و بیـر لەنـاوبردنی و سـەركوت بـۆ ئەتـاتۆرك كەمـال مسـتەفا دەستی دەداتە
 یــرزام. نەبــووە هەر مەهابــاددا لە نــوێیەكەی شــێوازە بە قوتابخــانە كــاتە ئەو تــا دیــارە. دادەمەزرێــن قوتابخــانە و ئیــداری دامودەزگــای

 قـۆڵ و سـاباڵ  پەروەردەی ئیـدارەی بەرپرسـی دەبێتە 1424 ساڵی خوێندنە، نەتەوەكەی رزگاریی رێگەی تاقە دەیزانی كە قازی محەمەدی
 بەنـاوی نـوێیەكەی بەشـێوازە كـوڕانە قوتابخانەی یەكەم كاتەدا لەو. ئەمڕۆیی شێوازی بە مۆدێرن قوتابخانەی دروستكردنی بۆ هەڵدەماڵێ

 لە بیــر مــحەمەد قــازی كە دایە ســەروبەندە لەو. دادەمەزرێــنن" پێرمــاس" نــاوی بە كچــانەش قوتابخــانەیەكی و" ســەعادەت" قوتابخــانەی
 . بێنن بۆ فەیزوڵاڵبەگیی بەگی گەنجعەلی كچی دەكەن پێ پێشنیاری بنەماڵەكەی و دەكاتەوە زەماوەند و هاوبەش ژیانی پێكهێنانی

 
 بـێ كوردسـتان، خەڵكی ژیانی هەموو كە سەردەمدا لەو. دەردەكەوێت قازی ژیانی و بۆچوون و ربی مۆدێڕنبوونی لە دیكە الیەكی لێرەدا

 كوردەوارییـانە و عەشـیرەتی نەریتـی و كوڵتـور بەرتەسكی چوارچێوەیەكی لە دابونەریتەكان، لە سەرەدەرزییەك الدانی بەبێ بەوال و ئەمال
 ژیـانی لە چـاو كە. دەكـاتەوە بیـر دیـكە شـێوەیەكی بە" بـافتە جـودا تـافتەی" ەنـیوات فارس قازی بەاڵم دەچوو، بەڕێوە دواكەوتووانەدا و

 بە كەسـێكی قـازی. نەكردبـێ جێبەجـێ كـردەوە بە بیركـردنەوەكەی و كـردبێتەوە بیرێكـی كە نیـیە ژیانیدا لە بڕگەیەك هیچ دەكەی، قازی
ــڕۆییەكەی، واتــا ــووە پراگماتیســت ئەم ــوو و ب ــووە ئەوەش. كــردووە پــێ دەســت خــۆیەوە لە گــۆڕانێكی هەم  كەســایەتییەكی و روخســار كە ب

 چـاوی پێشدا لە دەكات داوا كاتدا ئەو دواكەوتوانەی دابونەریتی و كولتوور بەندی و كۆت نێو لە ئەوەتا. بەخشیوە قازی بە كاریزماتیكی
 لە ئاگایـان خوێنـدنەوەوە رێگەی لە ئەوانەی كاتیشدا هەمان لە و بەتەمەنەكان. بیخوازێت ئەوجار بكات لەگەڵ قسەی و بكەوێت كچە بە

 نــاوچەی هەنــدێ لە هێشــتا ئەگەرچــی. بــووە بــڤە خۆیــدا كــاتی لە كــردووە، داوای قــازی ئەوەی كە دەزانــن بــاش هەیە، پێشــینیان ژیــانی
 قـازی كە. بـووبێ چـۆن نەریـتە ئەو لەمەوبەر سـاڵ هەشـتا دەبێ ئیتر بەاڵم بەداخەوە، ماوە هەر شێوەیەك بە حەساسییەتە ئەو كوردستان
 دەڵـێ، كـچە باوكی بكات، لەگەڵ هاوبەشیانی ژیانی باسی ئەوەی بۆ بخوازن بۆی دەیانەوێ وا بكەوێت كچە بەو چاوی دەكات داوا محەمەد

 لەگەڵ 1411 ســاڵی دواتــر و دێنــێ واز و دەبێــتەوە پاشــگەز مــحەمەد قــازی بــۆیە. ئــێمەیە دابــونەریتی پــێچەوانەی ئەوە و نــابێ وا شــتی
 بـۆنەی بە مەهابـاد شـاری خەڵكـی. دەمرێـت بـاوكی دواتـر سـاڵێك. دەكات زەماوەند خانم مینا ناوی بە ساباڵ  خەڵكی بەڕێزی خاتوونێكی
 و زانایــان عەلــی، قــازی مەرگــی دوای. دادەخەن ئیــدارەكانی  و شــار بــازاڕی و دووكــان و دەرك هەمــوو عەلــی، قــازی مەرگــی مــاتەمینیی

 ئیتـر. شـەرع قـازیی دەیـكەنە و دایـدەنێن بـاوكی جێـی لە و دەدەن مـحەمەددا قازی شانی بەسەر لیعە قازی عابای شار پیاوماقووڵەكانی
 بە و نـاوچەكە و شـار كاروبارەكـانی هەمـوو بەرپرسـیارەتیی باری بەر دەداتە شان و دێنێ پەروەردە ئیدارەی بەرپرسیارەتیی لە واز قازی
 .ناوچە خەڵكی گرفتەكانی و كێشە رەواندنەوەی و رەسەركردنچا بۆ هەڵدەماڵێ قۆڵ پترەوە بەپرسیارەتییەكی و ئەشق
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 لە حەز زۆری قـازی: دەڵـێ كتێـبەدا لەو هومـایون خـانی سـەعید. بـوون قـازی ژیـانی دانەبـڕوای شتی دوو خوێندنەوە، كتێب و وەرزش    

 دەرەوەی دەچـووە پیاسـە بە دەیكـرد، دەروێ شا مزگەوتی لە كە بەیانی نوێژی دوای بەیانیان. دەكرد ئاسنی یاریی ماڵەوە لە. بوو وەرزش
 چــۆمەكەی لە شــوێنێك دەچــووە رۆژێ هەمــوو هاوینــان و بــوو شــارەزاش مەلەوانێكــی. دەچــوو ســوور پــردی هەتــا راكــردن بە لەوێــوە و شــار

 دەرەوە واڵتـانی سەر لە زانیاریی زۆر و دەخوێندەوە زۆر ئینگلیزییەكانی كتێبە. دەكرد مەلەی لەوێ قازی، گۆمی دەگوت پێیان كە مەهاباد
 رووداوە هەمــوو لە ئاگــای قــازی. دەرەوە واڵتــانی بە بگــا چ نەبــوو خۆیــان گــوێی پشــت لە ئاگایــان ئەوكــات خەڵكــی حاڵێكــدا لە هەبــوو،

 ئەویـ . دەكـرد محەمەدیشـیان قـازی سـەردانی مەهابـاد، شاری دەكەوتە رێیان كات ئەو بیانییانەی ئەو. بوو خۆی سەردەمی جیهانییەكانی
 .دەگرتن وەری گەرموگوڕییەوە بە زۆر

 
 هەر نەبـووە ئەوە. كـردووە پـێ دەسـت لەخـۆیەوە گۆڕانێكیشـی هەمـوو كـرد باسـمان وەك. بـووە شـكێن نەریـت و نوێخـواز كەسـێكی قازی
" سـوور خورشـیدی و شـێر جەمعیەتـی" جار یەكەم بۆ كە 1426 ساڵی وێنە بۆ. بدات مەاڵس خۆی و بدات هان خەڵك و بكات بۆ بانگەشەی

 بـۆ و نەخۆشـخانە بە كـرا جێـیەكەی دواتـر كە خورشیدە و شێر كۆمەڵەی ئەو دەداتە باش زەوییەكی پارچە قازی دادەمەزرێت، مەهاباد لە
 . كرد دەوروبەرەكەی و مەهاباد خەڵكی خزمەتی نەخۆشخانەیە ئەو سااڵن چل ماوەی
 

 و گۆڤـار زۆربەی ئێـران، و جیهـان گۆڕانكارییەكانی و رووداو و هەواڵ لە و رۆژ مەسەلەكانی و باس لە ئاگاداربوونی بۆ محەمەد قازی
 دەکـرد دەری كەسرەوی ئەحمەدی كە" پەیمان" گۆڤاری و" ئیتالعات" و" سرخ شفق" رۆژنامەی. دەیخوێندنەوە و دەكڕی كاتی ئەو رۆژنامەكانی

 .كرددە دەری بەغدا لە سەجادی عەالئەدینی مامۆستا كە گەالوێژ كوردیی گۆڤاری و

 كە دا1414 سـاڵی رەشـەكەی الفـاوە لە وێـنە بـۆ. دەوروبەری و مەهابـاد خەڵكـی خزمەتـی بۆ كردبوو تەرخان خۆی ژیانی هەموو قازی
 و خەڵــكەوە هانــای بە چــوو ئەســ ، ســواری بە قــازی كــرد، دەربەدەر و مــاڵوێران زۆری خەڵكێكــی و رادا مەهابــادی خەڵكــی حــاڵی و مــاڵ

 .دا نەجات مەرگ و خنكان لە زۆری خەڵكێكی
 

 و قازی( ژێ كاف)
 

 نێــو بـۆ قـازی نەهـاتنی دەڵـێن وەك. كـۆمەڵەیە ئەو ئەنـدامی نەبــووەتە قـازی هێشـتا كـاف، ژێ كـۆمەڵەی دامەزرانـی دوای سـاڵێكی 
 ڵەیـانكۆمە یەكەمـی ئەنـدامی جێـی ژێكـافی  ئەنـدامەكانی خـۆی. وابووە بۆشاییەك وەك ژێكافەوە كۆمەڵەی ئەندامەكانی الی بە كۆمەڵە،

 هێشـتبۆوە قـازی بۆ هەر یەكەمیان ئەندامی شوێنی. كردبوو رێزێرد بۆ جێیان خۆیان الی دەڵێن ئەمڕۆ وەك و هێشتبووەوە بەتاڵی بە هەر
 و ژێكـاف ئەنـدامی دەبێـتە قـازی و دێـت خـۆی رۆژی ئاخرییەكەی. پێدەكەن دەست دووەوە ژمارە ئەندامی لە كۆمەڵە ئەندامەكانی ژمارەی و

 و ناوچەكوردنشـینەكان دەرەوەی تەنـانەت و موكریان دیكەی ناوچەكانی لە كۆمەڵەیە ئەو كرد وای ژێكاف ئەندامی بە قازی ونیبو دەڵێن،
 .بێ بەهێز ئێرانیشدا سنوورەكانی دەرەوەی

 
 كییەچــاال ئیعتبــاری و پــێگە و نــرخ بینــایی خــوازراوی نــاوی بە كــاف، ژێ كــۆمەڵەی ئەنــدامەتیی كردنــی قەبــووڵ بە مــحەمەد قــازی

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

 
 اكۆسەفەر بۆ ب

 
 حەوتـوو دوو مـاوەی بـۆ مـحەمەد قـازی لەگەڵ نـاوچە، كوردەكـانی عەشـیرەتە سەرۆك و دەمڕاست لە كەس سی بە نزیك سەفەرەدا لەو
 .كرد باكۆیان سەردانی

 
 

 تیدۆسـ ئەوان كە بنـوێنن وا دەیانویست بەوجۆرە و راكێشن خۆیان الی بۆ كوردەكان متمانەی و سەرنج بوو ئەوە سۆڤییەتییەكان ئامانی
 كوردەكــانی عەشــیرەتە بەتــایبەتی و كوردەكــان دیكەشــەوە الیەكــی لە. ببــنەوە نزیــك ئینگلیزەكــان لە كوردەكــان نەهــێڵن و كــوردن میللەتــی

 پـێكەوە دەیەویسـت بـاقرۆد بـۆیە هەبـوو، دەڤەرە ئەو ئازەرییەكـانی لەگەڵ تێكهەڵچوونیان و پێكدادان و كێشە هەندێك ورمێ دەوروبەری
 . بپارێزێت هاوزمانەكانی ماڵی و گیان نزیككردنەوەیان لێك بە و بكاتەوە ئاشتیان

 
 و بگەیەنێـت تـێ كـورد میللەتـی بۆچوونەكـانی و ویسـت لە سۆڤیەتییەكان دەیەویست ئەو. هەبوو دیكەی مەبەستێكی و نیاز قازی بەاڵم
 چارەنووسـی دەیەوێ كـورد میللەتـی كە بڵـێ ێیـانپ و رابكێشـێت كـورد میللەتـی الی بۆ ئەوان پشتیوانیی و سەرنج دەكرێت، بۆشی ئەوەندەی

 . بژیێت سەربەستی و ئازادی بە و بكات دیاری خۆی

 نەهێشــتنی و مەســڵەت بــۆ مــحەمەد قــازی. راوەســتا رووداوەكانــدا هەمــبەر لە زیــاترەوە متمــانەبەخۆییەكی بە گەڕایەوە، بــاكۆش لە كە
 پێـی و كـردنەوە ئاشـتی و كـرد الی دوو هەر عەشـیرەتێكی سـەرۆك چەنـد دامیسەر مامەشەكان، و مەنگوڕ نێوان دوژمنایەتییەكانی و كێشە
 هەیە ئەوەی توانـایی مـحەمەد قازی كە سەلماندی تێكهەڵچوونەكان، و كێشە كەمكردنەوەی. هەڵگرن ئاژاوە و شەڕ و كێشە لە دەست گوتن
 . گەورە رێبەرێكی ببێتە
 

 دامەزراندنی حیزبی دیموكراتی كوردستان
 

 سـەیفی خـانی حوسـێن حەمە و قـازی تەورێـز، گوڵسـتانی بـاغی لە سـۆڤیەتیدا، و ئازەربایجـان رووناكبیریی ناوەندی لە 1461 ساڵی
. گـۆڕێ هـاتە ئازەربایجـان و كوردسـتان وپەیوەنـدیی ئازەربایجـان و ئێـران كاروبـاری لە باس دانیشتنەدا لەو. كرابوون بانگهێشت قازیی 

 بـاڵی بـن بچێـتە بێـت شێوەیەك هەر بە كوردستان دەیانەویست ئازەربایجانییەكان. بوون تەورێز لە سۆڤیەتیی  پایەبەرزەكانی بەرپرستە
 میر. رادەوەستێت داوایەیان ئەو دژی توندی بە زۆر محەمەد، قازی پێشەوا بەاڵم. بكرێت بۆ حیسابی ئەوێ بەشێكی وەك و ئازەربایجانەوە

 و ویســت باســی تەســەلی و تێــر بە قــازی بەاڵم دەگرێــت، پشــتی ســۆڤیەتی  یكونســوڵەكە و گــۆڕێ دێنێــتە باســەكە پیشــەوەری، جــافری
 ئەو دواجـار و داوە رێـگەیەدا لەو شـەهیدی هەزاران كە دەكـات ئازادیـدا پێنـاوی لە سـاڵەیان چەنـدین خەبـاتی و كـورد میللەتـی داواكانی
 .تەوەنابێ شین لێ شتێكی هیچ دانیشتنە ئەو. ناكات قەبووڵی و دەكاتەوە رەت بیرۆكەیە
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 نـاوی ئەوەی بـۆ تەگبیـر و راوێـژ دەكەوێـتە كـۆمەڵە ئەنـدامەكانی لەگەڵ باكۆ، بۆ سەفەریدا دووەم لە محەمەد قازی گەڕانەوەی پاش    

 نــاوەكەی دواجــار بەاڵم كــۆمەڵە ئەنــدامەكانی لە بەشــێك بەرهەڵســتیی ســەرەڕای. كوردســتان دیمــوكراتی حیزبــی بــیكەنە و بگــۆڕن كــۆمەڵە
 و بەشـدارەكان نـوێنەرە دەنگـی بە كـۆنگرەیەدا لەو. دەگیردرێت مەهاباد لە حیزب نوێنەرانی كۆنگرەی یەكەم دواتر حەوتووەك و دەگۆڕدرێ

 كـورد میللەتـی پێشـەوای وەك پێـدەدرێ دەنگـی و حیـزب رێـبەری دەكـرێتە مـحەمەد قازی حیزب، مەركەزیی كادری و عەشیرەتەكان سەرۆك
 . هەڵدەبژێردرێت

 
 :ری كوردستاندامەزرانی كۆما

 
ــرین ــێ و گەورەت ــرین ب ــژووی روودای وێنەت ــورد نەتەوەی مێ ــدانی دووی رۆژی ك ــاڵی رێبەن ــدنی رۆژی واتە 1461 س ــی راگەیان  دامەزران

  .محەمەد قازی پێشەوایەتیی بە مەهاباد لە بوو كوردستان كۆماری
 

 ســــەرۆك و نــــاوچە و مەهابــــاد خەڵكــــی یخــــزوور لە مــــحەمەد قــــازی رۆژەدا لەو: دەڵــــێ كتێبەكەیــــدا لە هومــــایون ســــەعیدخانی
 بـۆت وتارە، ئەو خوێندنەوەی بە و هێناوەتەوە كتێبەدا لەو پێشەوای وتارەكەی دەقی. )كرد پێشكەش تایبەتی وتارێكی عەشیرەتەكاندا،

 و حەكیمـانە ندەچە و ویستووە خۆش چەندە خۆی نیشتیمانەكەی و خاك و بووە میللەتەكەی مێژووی شارەزای چەندە مرۆڤە ئەو دەردەكەوێ
 بە باپیرەكانمـان و بـاب كە رۆژەیە ئەو هەر ئەمـڕۆ:"... دەڵـێ وتارەكەیـدا بەشـێكی لە وێـنە بۆ.( كردووە قسەی قووڵیشەوە باوەڕێكی بە

 كیقوتابخـانەیە چەنـد مـاوەیەدا لەو. گرتـووە بەدەستەوە خۆمان چارەنووسی میللەتەكەمان، و خودا ویستی بە ئێستا. ... بوون ئاواتییەوە
 خەریكـی سـااڵن چەنـدین ئەوەی لەبـری و دەخـوێنن دەرس گەورەكـان و كـچ و كوڕ. كردووەتەوە شەوانەشمان قوتابخانەی و كچانە و كوڕانە
 بە. ....... دەبـن خۆیـان زگمـاكییەكەی شـیرینە زمـانە فێـری مانگـان شـەش پێـنج بە ئێسـتا نیـیە، خۆیـان زگمـاكیی زمـانی كە بن زمانێك
 خەبـاتی و تێكۆشـان لەسـەر و راگرتووە خۆمان لەناوبردندا و تواندنەوە شااڵوەكانی هەمبەر لە پتەوەوە ئیمانێكی بە هیواو لە پڕ دڵێكی
 بە كە پێشـن لە كۆسـپمان و هەڕەشـە زۆر هێشـتا دیـارە. كـورد میللەتـی ئـازادیی و سـەربەخۆیی بە گەیشـتووین هتـا بووین بەردەوام خۆمان

 ورد و وەرزێـر و ئاغـا بە كوردسـتان ناوچەكانی و توێژەكان و چین هەموو نوێنەرانی كە ئەمڕۆ. دەبین زاڵ بەسەریاندا بێوچانمان خەباتی
ــرە و هــاتوون درشــتەوە و ــۆ لێ ــوونەتەوە ك ــان یەك و دڵ یەك و ب ــل زم ــن بان ــێن و دێڵ ــازادی و دیموكراســی:"دەڵ ــانی بەســەرو و" ئ  پێكهێن

 ."(پێشەوە دەچینە ئاوەدان و ئازاد كۆمەڵگەیەكی
 

 سـەربانی لە كوردسـتان ئااڵی خۆی دەستی بە كوردستان پێشەوای محەمەد قازی تابەتیدا رێوڕەسمێكی لە 1461 سەرماوەزی ی24 رۆژی
 . دەشەكێتەوە و هەڵدەدات كوردستان، نیشتیمانیی بەڕێوەبەریی هەئیەتی بینای
 

 فرچكی دایكیدا شیری لەگەڵ بڵێی وەك و گەڕابێ دەمارەكانیدا و خوێن نێو بە دیموكڕاتیكبوون خڕۆكەی كە كەسێك وەك محەمەد قازی
 لەو وێــنە بــۆ. كــردوون جێبەجــێ بەكــردەوە شــتانەی ئەو هەمــوو گرتبــێ، ئینســان مافەكــانی رەچــاوكردنی و دیموكراســی و ئــازادیخوازی بە

 بنەماڵەكەی لە گۆڕانەكە ندیسا ئەو نەدەكران، رەچاو ژنان مافەكانی پێویست گوێرەی بە ئەمریكاش و ئەورووپا لە هێشتا كە سەردەمدا
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 ژنــان رێكخراوێكــی ئەو بــوون، نەخوێنــدەوار ژنەكــانی ی%111 و پیاوەكــانی ی%41 كە لەوكوردســتانەدا و پێــدەكات دەســت خــۆیەوە 

 . رێكخراوە ئەو بەرپرسی دەبێتە خێزانیشی میناخانمی و" یایان یەكیەتیی" ناوی بە دادەمەزرێنێ
 

 و مـاف هەمـوو بەڵكـو ناكـات، لەبیـر نەك ئایینییەكـانی  و نەتەوەیـی كەمیـنە مـافی موكراتەكەیدادی حكوومەتە چوارچێوەی لە قازی
 مەهابــاد، شــاری نێــو جوولەكەكــانی بــۆ تــایبەتی بە ئایینییەكــان و نەتەوە كەمیــنە بــۆ قوتابخــانە و دەگرێــت چــاو لەبەر ئازادییەكانیــان

 . دەگیردرێت لەبەرچاو بۆ موسوڵمانەكاندا كوردە لەگەڵ شیانیەكسانی مافی و دادەمەزرێنێت بۆ مامۆستایان و دەكاتەوە
 

 هەوڵــی لە بەردەوام بــوو، كۆمــارەكە رێــبەری و پێشــەوا خــۆی كە كوردســتاندا كۆمــاری حــوكمڕانییەكەی مانــل یــازدە مــاوەی لە قــازی
ــوو دیپلۆماتیكــدا ــاوی لە ب ــدا ســەفەرەكەی باســی لە 1464/ 1121 / 1 / 6 رۆژی. دەســتكەوتانەدا ئەو پاراســتنی پێن  خەڵكــی بە تارانی

 و هەوڵ ئەو و دانانیشـم و دەدەم هەوڵ رۆژ و شـەو بە كورد میللەتی مافەكانی كردنی دەستەبەر بۆ من دەزانن باش خۆتان:"گوت مەهابادی
 دەسەلمێنم وانیهەمو بۆ و هەڵناگرن فیداكاری و خەبات لە دەست ژیانم چركەساتەكانی دوا هەتا و دەزانم شانازی مایەی بە تێكۆشانەش

 .... بژیێت ئازادی بە ئەوەی شیاوی كورد میللەتی كە
 

 ئەوە ئــێمەش گــوتی، وتووێژانەمانــدا لەو و باشــە كــورد بەرامــبەر بۆچــوونی ئەو. كــرد قســە زۆرم قەواموســەڵتەنەدا لەگەڵ ئەمــن... 
 و بگـۆڕن كوردسـتان دیمـوكراتی حیزبـی نـاوی ەشئێـو باشـە پـێ وامـان و دامەزرانـدووە ئێرانمـان دیمـوكراتی حیزبـی و دیموكرات بووینەتە
 و بــدەم بڕیارێــك هــیچ نــاتوانم ناوەنــدی كــومیتەی بڕیــاری بــێ بە ئەمــن: گــوتم  وەاڵمیــدا لە. ئێــران دیمــوكراتی حیزبــی بــكەنە نــاوەكەی
 و بكـات دیـاری ئەوان یچارەنووسـ نـاتوانێ مـیللەتەكەی رای و پرس و راوێژ بەبێ كەس هیچ كە ئەوەیە دیموكراسی واتای چونكە نایدەم،
 ...."بدات لەسەر بڕیاری
 

 پـاش ئەوەیـكە هەتـا. میللەتەكەیـدا پێنـاوی لە فیـداكاری و خەبـات بـۆ بـووە تەرخـان هەمـووی مـحەمەد قـازی شـانازیی لە پڕ ژیانی
ــانی پاشەكشــەی ــزی گەڕانەوەی و ســۆڤیەتی هێزەك ــیباڵ یەك لەبەر و تێكشــكاندن و كوردســتان بەرەو تــاران ئەرتەشــی هێ ــرقەی وكردن  فی
 و كـورد سـەركردایەتیی هێشـتا. بـوونەوە نزیـك كۆمـاری  تەمەنـی رۆژەكـانی دوا سـۆڤیەتی، بەرەو رێبەرەكانیان دەرپەڕینی و ئازەربایجان

 لە و دێـنن كۆمـار پشـتیوانیی لە واز هەلپەرستەكان عەشیرەتە لە بەشێك كە بەردەوامن، بارەكانیان و كار سەر لە هەر كوردستان كۆماری
 دێـنە كۆمـار بەرپرسـانی لە كۆمەڵێـك مەهاباد، بگەنە شا هێزەكانی لەوەی بەر رۆژێك چەند. دەگرن شاوە هێزەكانی بە پەیوەندیی بنەوە
 و بـڕۆن دەڕۆن كـوێ بـۆ ئـازادن ئێـوە:"دەڵـێ وەاڵمیانـدا لە پێشـەوا بەاڵم سـۆڤیەتی واڵتی بەر بەرێتە پەنا دەكەن لێ داوای و قازی ماڵی
 بەتەنیـا مەرجێكـدا و هەل هـیچ لە داوە كوردسـتان خەڵكـی بە بەڵێـنم و ئـاد و پەیمان ئەمن بەاڵم. بیبەن خۆتان لەگەڵ پێویستە چیتان
 زیندانیشـم و دەگـرێ مـن شـا دەوڵەتـی دەزانم ئەمن. بكەم رزگار خۆم و بسپێرم خودای ئەمانی بە خەڵكەكەم ناتوانم ئەمن. ناهێڵم جێیان
 ئەزیەت خەڵـك ئیتـر و هەڵـدەڕێژێت منیـدا بەسـەر هەیەتـی قینـی و رق چیـی گەڕانەوەیـدا لە پاكەیسـو و دەوڵەت. دەشـمكوژێت و دەكات
 ."دەكاتەوە خەڵكە لەو من تۆڵەی رانەگات، من بە دەستیان بەاڵم ناكات،
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 پێشـەوادا كردنەكەیدادگـایی رەوتـی لە ئـازایەتییەی و قارەمـانەتی ئەو بەاڵم. دەكـرێن دەستبەسـەر قازییەكـان و دێنێت هەرەس كۆمار    
 و گەورەیــی. روانیــوە لێیــان و كــردووە ســەیریان دوژمــن وەك كە كەســانەوە ئەو زمــانی لە تــایبەتی بە. دەگــمەنە شــتێكی دەگێــڕنەوە، لێــی

 . بكات لێ حاشای نەتوانێ دوژمنەكەشی تەنانەت ئەوەی هۆی بووەتە پێشەوا، پتەوی ئیمانی و باوەڕبەخۆبوون
 

 لە مەهابــاد شـاری چــوارچرای مەیـدانی لە 1124 ســاڵی خـاكەلێوەی ی11 رۆژی بەیـانیی لە ســەر اوڕێكـانیه و مــحەمەد قـازی پێشـەوا
 ....قەفەزەوە بخەنە پڕشنگە ئەو و بدەن سێدارە لە قازییەكان بیری و هزر نەیانتوانی ئەوان خۆ بەاڵم دران، سێدارە
 

 د مه وا قازی محه بۆ پێشه
 
 بەستەڵەكدا كڕێوەو و تۆف نێو لە

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

 رووابووی بیاباندا جەرگەی نێو لە

**** 

 زار سەر دێتە كورد پێشەوای ناوی كە

 دەغەزرێ دڵڕەش دوژمنی ناخا لە

 پێشەوایە ئەو ورەی هیمی لەسەر

 دادەمەزرێ كوردان كۆماری یەكەم

*** 

 گەیشتن تا و تۆین رێبازی لەسەر

 ئەخوێنین خۆر سروودی ئازادی، بە

 بێین ئەگەر زانستی  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
 

 2112ی ئاوریلی 6: وتی  کهڕێ/  اڵت   ڕی بۆرۆژمه ماڵپه:   رچاوه سه
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 .پێشەوا بەڵێنی خۆی بردە سەر و ژیانی لە پێناو ئامانجی رەوای دانا
 

 الح گادانی سه
 
وپێـنج   سـت یـادی شه  لـه  م وتـاره ئـه  کـه  ، شـایانی باسـه یـه  الح گـادانی رێز کـاک سـه نووسـینی بـه  لـه  ستتان دایه ر ده به ی له م وتاره ئه
شــداری  به  ســمینارێک دا بــه  هیدانی کوردســتان لــه ڕۆژی شــه  لێوه ی خاکــه ١١نی هیدا ی شــه ســاڵه
نــد  چه  لــه  م وتــاره ، ئــه ش کــراوه والتــی ســوئێد پێشــکه  شــاری ئــورێبرۆ لــه  ڵکێکی زۆر لــه خــه
 . وه داته د ده ممه وا قازی محه رۆک کۆماری کوردستان پێشه ژیانی سه  ئاور له  وه ندێکه هه ڕه

 انیالح گاد سه
 
کۆماری کوردســتان و هاوڕێیــانی ســەیف  مەحــمەد ســەرۆک  پێشــەوا قــازی ١١٢٦ی خــاکەلێوەی ١١

قازی و سەدری قازی لە الیەن رژیمی پاشـایەتی ئێـرانەوە لە سـێدارەدران، بەم هیـوایە کە بیـری 
هەرلەم ســاڵەدا لە پەیوونــدی لەگەڵ کۆمــاری کوردســتاندا . کــوردایەتی و کوردبــوون بنەبــڕ بــکەن

سان نەتەوەکەمان شایدی لە سێدارەدانی ژمارەیەکی بەرچاو لە ئەفسەرانی کۆمـار لە شـارەکانی مەهاباد،سـەقز و بۆکـان و هەروەهـا هەمدی
 .شارەکانی باشووری کوردستان بوو

 
رێبـازی نـاچێ هەزاران رۆڵەی کـورد دەبـنە قـازی و  قـازی مەحـمەد دەکـوژن، بەاڵم زۆر پێ:" پێشەوا قـازی بەر لەسـێدارەدانی فەرمـووی

 ."دەگرن و درێژەی پێدەدەن
وچـان خەبـاتی کـرد و لەم پێنـاوەش دا هەزاران رۆڵەی  هەرواش بوو کورد درێژەی بەخەباتی رەوای خۆیدا و بۆ رزگاری نەتەوەکەی بێ

 .  کورد گیانی خویان فیدای رێبازی قازی واتە سەربەخۆیی کوردستان کردووە
 

دا، یـادی تێکـرای خەباتکـارانی شـەهیدمان لە  ربەرزی نەتەوکەمـانە لە پێنـاو سـەربەخۆییلەم رۆژەدا کە یادکردەنەوەی شەهیدانی سـە
دڵنیـام بنەمـاڵەی شـەهیدانی سـەربەرزی کوردسـتان سـەرفەراز و شـانازن کە . هەرچوارپارچەی کوردستان بەخێر بێت و رێگایـان پـڕ رێبـوار

ــانە ــی ئازیزەکانی ــورد ئەمگناس ــی ک ــەرما. نەتەوەی پێزان ــان بەس ــاندەر و ئەمەگی ــزوێن ،رێنیش ــات ب ــاکرێن و هەمووک ــر ن نەوە هەیە، لە بی
 .هاندەری خەباتن

 
ــادی  ــرەدا ی ــاوەری پێشــەوا قــازی و هەروەهــا ئەم ١١لێ ــۆ باســێک لە سەرکەســایەتی و ب ــانوو ب ی خــاکەلێوە رۆژی شــەهیدان دەکەمە بی

 .ئەزموونانەی بۆ ئێمەی کورد ماوەنتەوە کە لە درێژەی خەبات دا رەچاویان بکەین
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دا  لە مێژووی هەر نەتەوەیەک دا کۆمەڵێک رووداو یان کارەسات هەن کە بە باری جۆراوجۆردا کارتێکەریان لە سەر رەوت و چارەنووسی

دا یەک لەم رووداوە مێژووییـانەیە کە رەنگـدانەوەی تـایبەتی لە  ١١٢٧ی رێبەنـدانی سـاڵی٢دامەزرانی کۆماری کوردسـتان لە . بووە و دەبێ
 .خەباتی رزگایخوازانەی نەتەوەی کورد،  هەبووە و هەیەسەر درێژەی 

جێگە وپێگەی کۆماری کوردستان و فیداکاری سەرۆک کۆمـار و هاوڕێیـانی بـۆ هەر تـاکێکی کـورد بـوونەتە بەڵگەیەکـی مێژویـی جـێگەی     
 .شانازی

 
اری کوردسـتان و هاوڕێیـانی رۆژانێـک نـین کە کۆم ی خاکەلێوە رۆژی لە سێدارەدانی سەرۆک١١ی رێبەندان ساڵرۆژی دامەزرانی کۆمار و ٢

پێشـەوا سـەرۆک . تەنیا پەیوەندییان بە ناوچەیەک، مەڵبەندێک لە کوردستان یان خود تەنیا رێکخراوێکی سیاسـی کوردسـتانییەوە هەبێـت
 .گشت کوردستانکۆماری کوردستان بوو و ئامانجی کۆماری  

 
دەزانــین هەر لە چەنــد ســاڵی بەر لە راگەیانــدنی کۆمــارەوە هاوکــاری . ی نەبــووبیــری دامەزرانــی کۆمــار دەســکەوتێکی کــاتی و نــاوچەی
هاوکاری نێـوان رێکخراوەکـانی خۆیبـوون، . دابراوەکانی کوردستاندا لە ئارادابووە وسەردانی چڕوپڕ لە نێوان رووناکبیرانی کوردی بەشە لێک

ان و ســەردانیان لە ژێکــاف لە رۆژهەاڵتــی کوردســتان، دانیشــتنی هیــوا و ژێکــاف، هامووشــۆ و چــاوپێکەوتنی نــوێنەرانی بەشــەکانی کوردســت
هاوبەشی نوێنەرانی تێکرای بەشەکانی کوردستان و لێدوان لە سەر نەخشەی کوردسـتانی یەکگرتـوو لە دااڵنـپەر و پاشـان هەڵواسـینی هەر 

یری رزگاری و سـەربەخۆیی گەلەکەی دابـووە و ئەو نەخشەیە لە ژووری کاری پێشەوا دا ، ئەوە دەسەڵمێنی کە کورد تێکرا و هاودەنل لە ب
تر، راسـتە کۆمـاری کوردسـتان بە پێیـێ هەڵـومەرجی سـەردەم لە مەهابـاد دامەزرا  هاوخەباتی چرو پڕیان لە نێوان دابـوووە، بە واتـایەکی

رتەسکانە بە کۆمـاری مەهابـاد ، ناڕەوا، و بی بەاڵم هەڵەیە ئەگەر بە رووداوێکی ناوچەیی ئەژمار بکرێ و ئێمەی کورد بۆ خۆشمان بەهەڵه
 . بکەین  ناودێری
 

چــۆن ئەمــڕۆکە دانیشــتووییەکی کرماشــان، دیــاربەکر یــان قامیشــلی چــارەنووس و داهــاتووی سیاســی خــۆی گرێــدراو بە بــوونی   هەروەک
 .حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە دەبینێ و شانازە و لە خۆی بە نامۆ نازانێ

کۆمــاری . گیرکـراوی کوردســتان و هەر کــوێیەکی ئەم جیهــانە دا بـژی خــاوەنی ئەم دەســکەوتانەیەخەڵکـی کــورد لە هەر چوارپــارچەی دا
 .هەیە دا گەلەکەمان نەتەوەیی پێناسەی لەگەڵ لێکدانەبڕوایان قوولی پەیوەندییەکی کوردستان و ڕێبەرانی ئەم کۆمارە

 
  !بەڕێزان

 
 و دەناسـی خـۆی سـەردەمی دیپلۆماسـی و سیاسـی بارودۆخی باشی بە زۆر ەک بوو دێمۆکرات و رووناکبیر نیشتمانپەروەر مروڤێکی پێشەوا

ـــانە شـــارەزاییەوە، و لێوەشـــاوەیی بە ـــوەرگرت کەڵکـــی وردبین ـــوو و لێ ـــودێرنی و دیمۆکراتیـــک رەوتێکـــی بنـــاخەدانەری بە ب ـــات  م  و خەب
 .کۆمەڵ بە رێبەری بۆ گواستەوە تاکەوە دەستی لە جوواڵنەوەی بەرێوەبەری هەروەها. کوردستاندا لە دەوڵەتداری
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 ئەفســـەریکی کاتێـــک 1461 ســـیپتەمبری ٢٢ لە کۆمـــار راگەیانـــدنی لە بەر کە دایە وخوێنـــدنەوەیە وردبینـــی ئەم رووناکـــایی ژێـــر لە

 بەر دێنێـتە یەکگرتـوو کوردسـتانێکی لەمەر گەاڵڵەیەک قـازی دەکەوێـت، مەحـمەد قـازی بە چاویان مەهاباد لە ئەمریکی یەکی و بەریتانی
 بە 1462ی ئــوکتبری 22 لە هەروەهـا،. دەکــات نـاوچەدا لە بەریتـانی ئەرتەشــی سـەرکردایەتی چــاوپێکەوتنی داوای مەبەسـتە بەو و بـاس
 دۆزی یـارمەتی کە کـردووە ئەمریکـا و بریتانیـا واڵتـانی لە یـارمەتی داوای مەحمەد قازی لەتەوریز، بەریتانی کونسولگەری راپۆرتی پێی
 .بکات دابین خۆی لەمێژینەکانی سیاسییە ویستە بتوانێ کورد وەکو تا بدەن کورد

 
 دووهەمـی سەفەری لە بەاڵم بووە، هیوا بێ رۆژئاوایی هێزەکانی هاریکاری و یارمەتی لە کە هەرچەند دا چەشنە لەم دۆخێکی و بار لە

 کوردسـتان رۆژهەاڵتـی نەبـوایە، ەحـمەدم قـازی خـۆراگری ئەگەر کە گـرنگە رادەیە ئەو تا مەحمەد قازی سیاسی بوێری وردبینی  باکۆدا بۆ
 کـورد ئێسـتا کە گەلەکەمـان نەتەوەیـی ویسـتی نـوێنگەی ببێـتە نەیـدەتوانی و دەلکـا ئازەربایجانەوە بە پیشەوەرییەوە و باقرۆف بەپیالنی
 حیزبـی سـەرانی دا،هاوڕێیانیـ نـاو لە پـێگەی و خۆی قوولی باوەری لە وەرگرتن بەکەڵک کە بوو قازی  پێشەوا هەر. پێوەدەکات شانازی

 .بوەستن داوایە ئەم دژی کە هاندا دێمۆکراتی
 

 لە سـۆویەتی کاربەدسـتانی بەرلـۆمەی کەوتـنە بەتونـدی راگەیانـدرا کوردسـتان کۆمـاری بـاکۆ سـەفەری لە گەڕانەوەیـان دوای کاتێکی 
 سـەیف. راگەیانـدووە کوردسـتانتان اریکۆمـ کـێ ئیزنـی سـەر لە دەپرسـێ تەورێـز لە سـۆویەت نـوێنەرانی لە یەک برایموف کاتێک. تەورێز
  :دەڵێن دەدەنەوە واڵم شێه بابا حاجی و قازی
 

 ســەر لە و  ئێــوە دروشــمەی بەم بــاوەڕکردن بە ئــێمەش و پڕکــردوە دونیــای ئازادیخوازیتــان هــاواری و پێشــکەوتووترن ئــێمە لە  ئیــوە
 ئـێمە ئەگەر وەسـتاباین؟ خۆمـان گەلـی ویسـتی دژی ئایـا. پرسیار ژێر کەوتووینە ئێستا چی کە راگەیاندووە کۆمارمان کورد خەڵکی ویستی
 کە هەیە مانـای چ بـین پاشـکۆ هەر ئەگەر. دیـکە دەسـەاڵتێکی پاشـکۆی ببیـنە کە نیە مانایە بەو هەیە بەیارمەتی پێویستیمان کورد وەک
 .نەبین بووین، وەک  هەر

 
 لە کـردنە پێشـوازی کوردسـتانە، کۆمـاری و پێشـەوا نەتەوەیـی ویییەکگرتـو و یەکیەتـی بیری بوونی زاڵ کەنیشانەی دیکە بەڵگەیەکی

 بـوو سـۆوییەتیەکان چـاوەڕوانی و داوا پـێچەوانەی بە پێشـەاو هەڵوێستەی و هەنگاو ئەم. کۆماردا کاروباری لە بەشدارکردنیانە و بارزانی
 بە یـان بارزانی مەبەسـتە، بەو. بـن چـاالک کۆمـاردا کاروبـاری لە بارزانییەکـان نەهـێڵن کە بـوو ئەوەیان حەوڵی و بوون بارزانی بە دژ کە

 .رابگرن هێز بێ ئازەربایجاندا جمهوری بەرامبەر لە کوردستان وابوو حەزیان چونکە قەلەم دەدایە بەریتانیا ناردراوی
 
 هێـزی رێکخسـتنی و دامەزران لە هـاتبوون، کۆمـارەوە هانـای بە کە کـورد ئەفسـەرانی و بارزانی رۆلی گرنگی خۆیەتی جێگەی دا لێرە 

 .کارەوە خستە دا، پاراستنی و کۆمار بە خزمەت لە خۆیان تواناکانی هەموو وێنە  بێ  کە بدرێتێ خۆی بایخی کوردستان پێشمەرگەی
 

 .دایە  رێبەندان ی٢ رۆژی لە خواردنە سوێند کاتی پێشەوا نەتەوەیی هەڵوێستی لە بەرچاو دیکەی الیەنێکی
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ــواری بە اشــارەز مرۆڤێکــی وەک پێشــەوا ــڕوای ئەگەر قــازییەک وەک قــانوونی، ب ــارچەیی و ســەربەخۆیی بە ب ــوایە کوردســتان یەکپ  نەب

 ئەو کە دەدات پەیـامە ئەم ، بەری دەکـاتە ئونیفـۆرم و دەگـۆڕێ وبەرگ جـل دا رۆژە لەو وکـاتێکی  نەدەخـوارد کوردسـتان بەئـاالی سوێندی
 کـورد ئـایینی مامۆسـتایانی ئێسـتاش تـا خۆشـێیەوە بە کە رێبـازێکە ئەمە. پیـرۆزە ال لە چەنـد نەتەوەییەکەی ئەرکی و موسلمانە کوردێکی

 .نین کەم کردووە بەخت ژیانیان یان و دەکەن خەبات دا رێبازە  لەم کە ژمارەیان و رەچاویانکردووە
 

 :دەڵێ کە بوو چەشنە بەم بەشێکی دەخوێندرایەوە رۆژانە کە کۆمار سەردەمی سروودەکانی لە یەک
 

 کرماشانە و سرت لە                     ژیانە ئەوێ نەفتم
 هەمانە دا موسلی  لە                    دەزانێ باوەگوڕگوڕ

 
 دەسـکردەکانی  سـنوورە بەڵکـوو دەرێ، دەبـاتە کوردسـتان رۆژهەاڵتـی و لەمەهابـاد هەر نەک کۆمـار بەرنامەی و چوارچێوە ئەمەش کە

 .دوێدە کوردستان یەکپارچەیی ولە دەبەزێنێ
 

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

 ناسـیوە باشـی بە کـوردی عەشیرەتەکانی سەروک نێوان کێشەکانی و کۆمەاڵیەتییەکان پەیوەندییە و کورد خەڵکی پێشەوا بەدڵنییایەوە
 واڵتــانی نێــونەتەوەیی، دۆخــی و بــار دیکەشــەوە الیەکــی لە. نەبــووە ئاگــا بــی کۆمەڵگــاش خوێنــدەواری و روونــاکبیری الوازی ئاســتی لە و

 قەبـوول ژێکـاف ئەنـدامەتی پێشـەوا ئاوادا دوخێکی و بار لە. نەبووە شاراوە لێ سوویەتی و ،ئەمریکا بریتانیا بەرژەوندیخوازی داگیرکەر،
 لە بەاڵم.  وەربگــرێ کەڵـککــورد بـۆ ســەردەم هەڵـومەرجی لە کە هیــوایە بەم نێـونەتەوەییەوە ملمالنەیەکــی کێشـەو نــاو دەچێـتە و دەکـات

 کاربەدەسـتانی کۆتـایی  تـا داخەوە بە دەیخـوازی تـۆ کە بـڕوا دا ئاقـارە  بەو شـتێک هەمـوو کە ئەوەنـین مەرجەکـان دا سیاسـی خەبـاتی
 و خۆیـان پالنـی بەرژەونـدی لە واتە.  تیپەرببـێ بـوو ئازەربایجـان پێیان خۆیان کە لەوەی کۆمار دەسەاڵتی سنووری هێشت نەیان سۆویەت
 یــارمەتی بــۆ بەڵێنیــانەی ئەو. رایــانگرت لەدەســتیدا چــاو و بالتەکلیفــی لە و بــوون کۆمــار پەرەســتاندنی لە رێگــر ئازەربایجانــدا جمهــوری
 .نەهات وەدی تری هیچی ، سووک چەکی  ژمارەیەک و رادیۆ بچووکی ئیزگەیەکی چا ، دەزگایەکی دانی لە دابوویان

 
 مسـتەفا و میرحاج  شکاک، عومەرخانی بارزانی، ژنرال وەک پێشمەرگە بەرپرسانی گەڵ لە سەرا جبهەی لە  پێشەوا کاتێک تەنانەت

 رادەگەیەنـی پێیـان و دێـت ورمـیەوە لە هاشـمۆف بـوون، پـێکەوتن چاو خەریکی سنە بەرەو وەرێکەوتن ئامادەکارییەکانی دوایین بۆ خۆشناو
 بەرەکـانی لە ئێرانی  ئەرتەشی ئەگەر و ناگرین پشتتان ئێمە و بدا لێتان بەریتانیا هەیە ئەوە ئەگەری وپێیگوتن بگرن،را دەس دەبێ کە

 بــۆ کۆمــار وەزیرەکــانی لە یەک کەریمــی منــاف کە دا ســەروبەندەش لەم هەر. پێنــاگیرێ پێشــی ســوور ئەرتەشــی وا بکــات هێــرش را دیــکە
 ئێـران ئەرتەشـی دژی شـەڕی کە پێگـدەگات بەپەلەی پەیـامێکی دەچـوو، سەردەشـت بەرەو و بوو  دارێگا لە پێشمەرگە کاروباری رێکخستنی
  .رابگرێت
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 لە ژێـرەوە لە کە سـەرکردە و ئاغـا کۆمەڵێـک بـری بـنەوە لە دەستی و خۆییەکان ناو هۆکارە لە جیا کوردستان کۆماری هێنانی هەرەس

 ئەم بە بـوو بـاوەڕی بـێ ئەمریکـادا، و بەریتانیا بەرامبەر لە بوو سۆوییەت سیاسی ستیشک دا یەکەم دەرجەی لە پێکهاتبوون، دوژمنان گەل
 بـاکووری نەوتـی بەتەمـای کە بـوو سـۆویەت سیاسی فریوخواردنی. ژێردەستە گەاڵنێ رزگاریدەری و ناجی سوور ئەرتەشی گۆیا کە دروشمانە

  .پێکهات قەوام گەل لە ئیران
 

 و وتـووێژ بـکەونە ئێراندا حکوومەتی لەگەڵ کە دەدا ئازەربایجانیان جمهوری هانی کە بوون ۆویەتیس نوێنەرانی و سەفارەتخانە ئەوە
 لەگەڵ وتـوێژی لە نـابی کە دەکـرد قازییان سەدری و پێشەوا گازندەی کە بوون سۆویەت نوێنەرانی بەردەوامەوکانی ئامۆژگارییە. پێکهاتن
 .بن توندئاژۆ ئێراند
 

 لە هاشـمۆف پەیـامەکەی هەرەها و ببوو هیوا بێ ئازەربایجان جمهوری و سوور ئەرتەشی یارمەتێکی چەشنەهەر گەیشتنی لە کە پێشەوا
 دوای ناچـار بە ئێـران، ئەرتەشـی لەگەڵ عەشـیرەتەکان سەرۆک لە ژمارەیەک نهێنی  پێکهاتنی لە ئاگاداربوون کاتیشدا هەمان لە و سەرا

  بەم. راگەیانـد نەکردنـی شـەر بریـاری چـوو، بەڕێـوە مەهابـاد لە ئاغـادا عەبـاس ەوتیمزگ لە کە گشتی رای بۆ گوێگرتن و کۆبوونەوەیەک
 و پێشــەوا. هــات سیاســی ژیــانی بە کۆتــایی کوردســتان ســاوای کۆمــاری دا 1946 ســاڵی ســەرماوەزی مــانگی ئــاخری رۆژەکــانی لە چەشــنە

 .شا حەمەرەزا بیدادگاکانی  درانە و دەسبەسەرکران  رێبەرانی لە زۆر ژمارەیەکی
 

 کوردسـتان دووبەرەکی و وکوشتار کوشت و وێرانی نەیهێشت بەاڵم دانا رەوای ئامانجی پێناو لە ژیانی و سەر بردە خۆی بەڵێنی پێشەوا
  .بچێت ئازەبایجان دەردی بە و بگرێتەوە

 
 تـا کە متمـانە و ۆشەویسـتیخ سـەرچاوەی بە بـوو گەلەکەی بـۆ پێشـەوا فیـداکاری و دا کورتە ماوە لەم کوردستان کۆماری کاروکردەوەی

  .هەیە دا  لەگەلی هێزیان بە زۆر عاتفی پێوەندێکی و قازی حیزبەکەی دەڕواننە و ڕێزە و ئەمەگناسی بە کورد گەڵی بێ لەگەڵ ئێستاشی
 قـازی ڕێبـازی بە سـەر کاندیـداکانی زۆری هەرە زۆربەی.درا ئەنجـام ئـازاد هەڵبژاردنـی یەکەم پاشایەتی رژیمی رووخانی دوای کاتێک

 دێمــۆکراتی فیــرقەی کاندیــدای جەودەت دکتــۆر دا هەڵبــژاردنە لەم هەر. وەرگــرت خەڵکیــان متمــانەی دەنگــی کوردســتاندا سەرانســەری لە
  .هێنا دەنگی 6200 تەنیا ئەوکات میلیۆنی 19 ئازەربایجانی لە ئازەربایجان،

 
 و هەڵـــومەرج لە بەرچـــاوین گـــۆڕانی شـــاهیدی ئـــێمە. یتێپەردەبـــ کوردســـتان کۆماری ســـەرۆک یەکەم ســـیدارەدانی لە ســـاڵ 65 ئێســـتا
 سیاســی و ئــابووری سیســتەمی هێنــانی فەشــەل گەڵ لە. دا کوردســتان و نــاوچە نەتەوەیــی، نێــو کــۆمەاڵیەتی ئــابوری سیاســی، موناســباتی

 و بینــین زۆر ڵگــریهە دا خــۆی لە کە  ئــاراوە هــاتۆتە نــۆی بینێکــی جیهــان ســارد، شــەری ســەردەمی تەواوبــوونی و سوسیالســتی واڵتــانی
ــۆیە سیســتەمی ــدیە کە ن ــدەی و دیپلۆماســییەکان پەیوندن ــای و رۆژئــاوا زلهێزانــی بەرژەون ــوە ئاقــاریکی خســتۆتە دونی  هەلێکــی ئەمەش نوێ

 هەلە و دەرتـان ئەم قواسـتنەوەی و وەرگرتن کەڵـک کـورد، بەرژەونـدی بـۆ.  رەخسـاندووە داهـاتووەکەی و کوردسـتان بۆ باشی نێونەتەوەیی
 خۆی ئاشکرای و روون داوای دەبی کورد. بچێتەوە دا خۆی سیاسیەکانی بەرنامە و ویست سەر بە  وردی بە کورد  پێویستە  وییانەمێژو
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 گەڵیانـدا لە  نـاتوانین  وهەربـۆیەش  ببینـین یەک ەک و بااڵدەسـت نەتەوەی گەڵ لە داخوازەکانمـان و ویسـت نـاتوانین ئێمە. هەبێ 

 .بین یەک وەک ستراتیژی خاوەنی
 

 وداخــوازییە وریــایی ئاســتی دەتــوانێ کوردســتانی هاوبەشــی کەلتــووری سیاســی، درێژخایــانی بەرنــامەیەک مەر لە  پێکهــاتن و لێــدوان
 داهـاتوودا لە  دەتـوانێ کـوردەواری  کۆمەڵگـای سیاسـیەی وریـاییە ئەم. سـەر بەرێـتە کوردستانی ستراتێژی بە بۆخزمەت نەتەوەییەکانمان

 .دا دوارۆژ لە چارەنووسەکان دارشتنەوەی و دانوستان بۆ بەنرخ یپشتیوانێک  ببێتە
 

 !بێت پیرۆز کورد نەتەوەی رزگاری رێگای خەباتکارانی تێکرای و کوردستان کۆماری شەهیدانی یادی
       

 2112ی ئاوریلی 2: وتی  ڕێکه/    نل گیارهڕی  ماڵپه:   رچاوه سه
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 وای مرۆڤی کورد ، پێشهد ممه قازی محه
 

  عروف زاده رێبوار مه
 

 ی وه کـرده و  هـزر نێـوان  لـه  وه تاکـه و ورد ئاسـتی  لـه  کـه   مـرۆد، بـۆ  وه مرۆڤـه  لـه  ییه بازنه کی باییه ناته و ملمالنێ تی مرۆڤایه مێژووی
 ئـــایین، اننێــو  لــه و کشــێ ڵده هه  وه  کانــه ڵگه کۆمه و  فــره ئاســتی و ره بــه  وه  کانــه مرۆڤه

 ر سـه و   سـته رجه به اڵت سـه ده و سـامان و ریـا ده خـاک، ر سه  له کان وه ته نه و ئایدیۆڵۆژی
ــه نــوێ  لــه ــه.  وه بێتــه ده مــرۆد ڕوی رووب ــادا شــوێنی و کــات  ل ــه ر ســه  لــه جیاجی  تێک باب

 جیــاوازی  ی"ت قیقــه هه" دواجــار و  ئــاراوه  هاتۆتــه جیــاواز کــرداری و نووســین لێــدوان،
 کـداچوونێکی یه نێـو  بـه و  وه ڕوبوونـه رووبه  له  بریتییه مێژوو تی قیقه هه.  هاتوه م رهه به
 خاڵق ئـه زانست، و ئایین ریا، ده و خاک وی، زه و ئاسمان مرود، و خوا نێوان وامی رده به
ـــــه و ـــــه ت، سیاس ـــــاریخواز، و ر داگیرک ـــــه ده رزگ ـــــازادیخواز، و اڵتخواز س ـــــۆژ ئ  و مرۆڤک

  بـه ین، کـه ده دروسـت ک دادگایـه نـوێ  لـه ر سـه وین، کـه ده د ممـه محه قـازی تی قیقه هه شوێن  به کورددا ی وه ته نه مێژووی  له. کان مرۆڤدوسته
  جـۆره چ رگی مـه و ژیـان شـێوازی کـرداری، و هـزر د، ممـه محه قـازی خاڵقی ئـه و تی رپرسـیاره به تی، سـایه که ئـاخۆ  کـه وین کـه ده  وه ئه شوێن

 کـورد مرۆڤـی سـیمای ی کـه رێبازه  بـه سـتن پشتبه  بـه دواجـار  و گرێ ده جێ دا پێگه کام  له و کا پێده ست ده کوێدا  له  ه"بوون" و ئه ؟ هێک"بوون"
 . ین که ده ستنیشان ده

 
 و رع شـه یاسـای زانسـت، فێـری نـدی بیرمه مـامی و بـاوک ت خزمـه  لـه. بـێ ده دایـک  لـه 1411 سـاڵی ڕی مـه بانه ی 11  له د ممه محه قازی
. بــێ ده تـورکی و بی ره عـه فارسـی، زمــانی فێـری کوردسـتاندا اڵوازکـراوی  و کراو پارچــه رجی ڵومـه هه  لـه خــۆی وڵی هـه  بـه. بـێ ده جـوامێری

 سـاڵی  لـه. کـا هد یـدا په رووسـی و ی ڕانسـه فه و ئینگلیسـی ر سـه  بـه زایی شـاره ئێرانـدا ر سـه  به کان زڵهێزه نفووزی رجی ڵومه هه  له ها روه هه
ــداره رپرســی به 1421 تــا 1421 ــه و رۆشــنبیری ی ئی ــه مهابــاد وقافی ئ  ی وه کارکێشــانه  لــه ســت ده دوای  لــه 1424 ســاڵی  .گــرێ ده ســتۆ ئه  ل
 شـار ی کچانـه ی خوێندنگـه مین کـه یه دا یـه پێگه و لـه. شـار ی رده روه پـه و فێربـوون رپرسـی به  بێتـه ده" یفولقوزات سـه بولقاسـمی ئه میـرزا"مـامی

 رتر سـه  تییـه اڵیه کۆمه تی رپرسـیاره به نجامـدانی ئه رقاڵی سـه  کـه جـوامێر و ت بلیمـه نجێکی گـه و تـاک  لـه د ممه محه قازی دا لێره.  وه کاته ده
 اڵتی سـه ده ڵ گـه له  نـه   کـه کـا، ده وت ڵسووکه هه و  قسه و بینێ ده کدا زایه فه  له دا، نجامده ئه تی رپرسیاره به کدا زایه فه  له دا لێره و ئه ، نییه
 و خـۆی سـی که تاکه نێـوان  لـه نیا تـه دا لێـره و ئـه تی رپرسـیاره به ڵکوو بـه ، وه کاتـه نا ڕو رووبـه خـۆی سـت ژێرده کی یه وه ته نه ڵ گه له  نه و شا
 ودا لـه  کـه   کـردوه تی اڵیـه کۆمه دیـاڵۆگێکی و  تی پرسـیارهر به نجامـدانی ئه  بـه سـتیی ده دا دۆخه و له د ممه محه قازی راستیدا  له.  دایه ڵک خه
 و ئـه دۆخـی ر سه  له کوردی زمانی  به شاردا، پادگانی کانی ربازه سه نێو  له زایینی 1414 ساڵی  له.  یه هه بوونی ڵک خه و خۆی تاکێک ر هه

 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 کاتی
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 مــوریس ی دورگــه بــۆ شــا و ئێــران ر ســه  نــه که ده هێــرش کان یمانــه هاوپه  هێــزه  کــه ،1461 ســاڵی ئاگۆســتی ی 21 تــاکوو  ســزایه و ئــه 
 رفراوان بــه یی وه تــه نه و سیاســی تی رپرســیاره به بــۆ تی اڵیــه کۆمه تی ســیارهرپر به د ممــه محه قــازی دا لێــره. کێشــێ ده  درێــژه  وه، خرێتــه دوورده

  بـه و ئـه.  یـه هه بـوونی سـت ژێرده کی یه وه ته نه م هه و تی پاشایه اڵتی سه ده م هه  که کا ده وت ڵسووکه هه و  قسه کدا زایه فه  له  واته  وه کاته ده
 نجامــدانی ئه  بــه ســت ده د ممــه محه قــازی  کــه  دایــه لێره.  وه بێتــه ده ی کــه وه ته نه سســتی و اشــ زوڵمــی ڕوی رووبــه خــۆی وتی ڵســووکه هه و وتــن
 تی رپرســیاره به هوشــیار تــاكێکی ک وه ر هــه د ممــه محه قــازی شــدا دۆخه و لــه اڵم بــه کــا، ده سیاســی و یی وه تــه نه دیــاڵۆگێکی و تی رپرســیاره به

 ی وه ژیانـه ی ڵـه کۆمه  دیـاره. نێ یـه گه ده نجام ئـه  بـه ی، وه ته نه و سیاسی کی یه پێکهاته و گروو   جۆره ر هه ی وه ره ده  له یی، وه ته نه و سیاسی
 و سیاسـی کی یـه بناخه و فـۆرم  جـۆره کـرد، ده چاالکی  نهێنی کی یه شێوه  به  وه1416 ساڵی  له بوو، ناسیۆناڵیستی رێکخراوێکی  که" ک.ژ"کورد
 خــاکی  لـه شـێک به  لـه ت ســۆڤییه تی کیـه یه سـپای  کـه 1461 ســاڵی  لـه. زرانـدبوو دامه تی پاشـایه اڵتی ســه ده  لـه اوازجیـ و ر دژبـه یی وه تـه نه

 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
( ک.ژ) ڵـه کۆمه نـدامی ئه دا کاتـه و لـه قـازی  کـه دا وه ئـه ڵ گه له. بێ ده  تییانه سایه که و له کێک یه د ممه محه قازی  که کرێن ده بانگهێشت باکوو

 تی هرۆکای سـه  وه کـرده  بـه رووسـیدا زمـانی ر سـه  بـه زایی شـاره ها روه هه و بوێری و خۆیی ر سه  له رزی، به تی سایه که هۆی  به اڵم به ، بووه نه
ــه  کــه ڤده وه ــرێ ده ســتۆ ئه  ل ــه. گ ــه محه قــازی دا دۆخــه و ل ــه زۆر کی تییه رپرســیاره به د مم ــه تر وره گ ــه جــاران  ل ــرێ ده ســتۆ ئه  ل ــه چــونکی گ   ل

 یان وه رانـه گه شپـا. کـا ده ی کـه ڵکه خه تی سـایه که و شـۆناس و ویسـت تی رایـه نوێنه( کان رووسـه)دا دیکه کی یه وه ته نه ڵ گه له  وه ڕوبوونه رووبه
 قـازی  کـه  دایه ستنیشـانکردنه ده و ئـه دوای  بـه. سپێرن ده د ممه محه قازی  به  شوورایه و ئه تی رپرسیاره به  که پێکدێنن ک شووڕایه شار ڵکی خه
  چیدیکـه دا دۆخـه و لـه. رگرێ لێـوه نراوێژیـا و بکا رێنوێنیان  واته بکا ڵک خه ڵ گه له تی اڵیه کۆمه دیاڵۆگێکی وام رده به بێ ده ناچار د ممه محه
 رپرسـیار به دا ڵک خـه ژیـانی و ئاسـای  ر رامبـه به  لـه ڵکوو بـه ، نییـه رپرسـیار به خـۆی، ی روانگه و ویست پێی  به ، سێک که تاکه ک وه و ئه
 تی ندامـه ئه داوای کـا ده ناچـار  ڵه کۆمه تی رایه بهرێ د، ممه محه قازی یی کارامه و  هێزه به  رییه ماوه جه  پێگه و تی رپرسیاره به و ئه ر هه. بێ ده
 ری مبه سـێپته مـانگی کانی کۆتاییـه  لـه دواتـر. گـرێ ده سـتۆ ئه  لـه  ڵـه کۆمه تی رایـه رێبه 1466 سـاڵی  لـه د ممـه محه قازی دواجار و ن بکه و له

 نـدامانی ئه تی هاورێیـه  بـه ک.ژ ی ڵـه کۆمه رۆکی سـه ک وه یان مجاره ئـه اڵم بـه کـا، ده بـاکوو ردانی سه  دیکه جارێکی بۆ  د ممه محه قازی 1461
 اڵوێژی گـه 21  لـه بـاکوو  لـه یان وه ڕانـه گه دوای  لـه. وێ کـه ده بـاقرۆف  بـه چـاوی و کـا ده ربایجان ئازه کۆماری ردانی سه  ڵه کۆمه تی رایه رێبه
 دێمـوکرات حیزبـی زرانی دامـه گـا، ده( ک.ژ) ڵـه کۆمه نـدامانی ئه و کان تییه هسـای که  لـه س کـه 61 واژۆی  به  که ندراوێکدا، یه راگه  له دا1461
ـــه گه راده ـــه. نن ی ـــه یه  ل ـــه مین ک ـــدا ی وه کۆبوون ـــه 61 حیزب ـــه ک وه س ک ـــدی ناوه ی کۆمیت ـــازی و ن ـــه محه ق ـــه کۆمیته رپرســـی به ک وه دی  مم   ک
 و رونـاکبیران و شـایر عه  لـه پێکهـاتوو هـاوواڵتی، زار هـه 21 نگری الیـه و پشـتگیری  بـه سـاڵدا مان هـه نـدانی رێبه ی2  له. بژێردرن ڵده هه
  وه لێـره. کـرێ ده ستنیشـان ده کوردستان کۆماری رۆک سه ک وه دی  ممه محه قازی و زرێ مه داده کورستان کۆماری تی حکوومه ، کوردستان ڵکی خه

ــه محه قــازی ــه نه و سیاســی کی تییه رپرســیاره به د مم ــرێ، ده ســتۆ ئه وه یی وه ت ــه گ ــه جیاوازییه اڵم ب ــره  ک ــه وه ئه دا لێ ــه  ی ــه  ک ــه پێگه و ئ ــه  ی   وات
 خـۆی کـه  نییـه خسـی شه کی یـه پێگه دا ده بڕیـار و نووسـێ ده و بینـێ ده کا، ده وت ڵسووکه هه و  دیاڵۆگ،قسه ودا له  که کوردستان، رکۆماری سه

 ر هـه و   سـپاردوه ئه پێیـان دیـاریکراودا شـوێنێکی و کـات  لـه ڵک خـه  کـه  کـه یه پێگه.  ڵکییه خه و گرووپی کی یه پیگه ڵکوو به کردبێ، دروستی
 تێک میللــه حیســابی  بــه بکــات چــی ر هــه  کــه  حقووقییــه تێکی خســییه شه د ممــه محه قــازی دا زایــه فه و لــه.  وه بســتێننه لێــی تــوانن ده ڵکی  خــه
 نجامــدانی ئه شــێوازی یــن ده ده وڵ هــه کوردســتان رکۆماری ســه بڕیــاری و کــردار و نووســین  لــه ک یــه نموونه نــد چه ی وه هێنانــه  بــه. نووســرێ ده
 و کان زلهێزه و تی پاشایه اڵتی سه ده ئاست  له ، دیکه کانی وه ته نه ئاست  له هاوواڵتیانی، ئاست  له د ممه محه قازی تی رپرسیاره به
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 :ین بده نیشان م رده سه و کات و ئه ئاست  له دواجار

 
 کی یه شــێوه  بــه گۆڤــار و  رۆژنامــه ی وه باڵوکردنــه و چــا  کوردســتان کۆمــاری می رده ســه  لــه: هاوواڵتیــان و کوردســتان کۆمــاری رۆک ســه -1
 ی رۆژنامـه یرچـوون ده  بـه  ئاماژه کرێ ده کات و ئه کانی باڵوکراوه  له. درا نجام ئه  نه اڵیه مه هه و ن درێژخایه ئامانجێکی ژێر  له و یی زراوه دامه

  د ممه محه قازی. ین بکه...  و( کورددا مێژووی  له مندااڵن  به ت تایبه ی باڵوکراوه مین که یه) مندااڵن گروگاڵی و نیشتمان هاوار، کوردستان،
  لـه بـاس  مجۆره هبـ دا 1461 سـاڵی نـدانی رێبه ی2  لـه کوردسـتاندا کومـاری زرانـدنی دامه رۆژی  لـه خۆیـدا وتـاری  لـه کوردسـتان رکۆماری سه

 ی قوتابخانــه نـد چه: " کـا ده  وه باڵوکردنـه و چـا   لـه خۆیـان ئامـانجی
 کتێـب و کـرد دایـر مان وانه شـه ی قوتابخانه ، وه کرده کورانمان و کچان
  لــــه  وره گــــه پیــــاوی و کــــور و کــــچ. رگێــــران وه کــــوردی زمــــانی  بــــه

  لـــه خـــوێنن ده رس ده کـــوردی زمــانی  بـــه رۆژ و و شـــه کانــدا قوتابخانه
 فارسـی فێربـوونی و خوێنـدن ریکی خه ساڵ وت حه ش شه ی وه ئه جیاتی

 شـــتێک موو هـــه و وار خوێنـــده  بنـــه ده مانگـــدا دوو و مانگێـــک  لـــه بـــن
 رخســتنی ده و میللــی تی لیاقــه ناســاندنی بــۆ. نووســن ده و  وه خوێننــه ده

  بـه مـانخۆ هاواری یاندنی ڕاگه بۆ و کورد نگیی رهه فه و بی ده ئه ژیانی
 و چـا  ی سـیله وه  بـه پێویستیمان ت داله عه و ت رییه شه به دنیای گوێی

 و بیـر و چـێ رده ده  رۆژنامـه و گۆڤار خۆمان ی چاپخانه  به خۆمان، زمانی  به خۆماندا شاری  له دانرا، چاک زۆر ی چاپخانه بوو،  وه باڵوکرنه
 ." وه کاته ده باڵو دنیادا  له  ئێمه داخوازی و ست هه

 
 و نووسـین توانـایی و وارن خوێنـده نه ڵک خـه  کـه کـدا یه ڵگه کۆمه  لـه ، نییـه بوونی  وه باڵوکردنه و چا   که کدا یه ڵگه کۆمه  له راستیدا  له

 و  وه بخوێنێتـه انێتو نـه سـێک که ر گـه ئه.  نییـه بـوونی ر هه ش وه ته نه و  یه هه الوازی و سک رته به بوونیکی ئاماده مرۆد ، نییه یان وه خوێندنه
 دوورتـر و فراوانتـر ، وه ته ماوه تیس قه و  کردوه ند به خۆی ی، که شاره و ک ڕه گه و  شیره عه و ماڵ جوغرافیای  له  که  یه واتایه و به بنووسێ،

 ویسـت نی خـاوه تـوانێ ده  نه و بکا  قسه توانێ ده  نه  و ببینێ توانێ ده  نه  تێیدایه  که ی دیاریکراوه و سک رته به  کاته و شوێن و له رتر سه و
 بـۆ خـۆی ویسـتی و سـت هه و بیـر تـوانێ ده تاکێـک بێ، هـه بـوونی  وه باڵوکردنـه و چـا  و  قوتابخانـه  کـه کـدا یه ڵگه کۆمه  لـه. بـێ شوناس و

 یدا په یی وه ته نه کی شدارییه به و ۆگدیال جاڵی مه تاکێک ر هه ببینن، کتر یه ویستی و دۆخ توانن ده س که زاران هه و بنووسێ س که زاران هه
 کـا ده دروسـتی کوردسـتان رکۆماری سـه  کـه ی وه ئـه. یی وه تـه نه و ش هاوبه کی مێژوویه و ک یه بناغه ک، یه پێگه نی خاوه  بنه ده مووان هه و کا ده

. یی وه تـه نه کی مێژوویه و  بناخه دروستکردنی بۆ  وڵێک هه ،"هاوواڵتی  به بوون بۆ جالێک مه  و یی وه ته نه دیالۆگێکی بۆ جالێک مه  له  بریتیه
 چـی بـۆ مرۆدا ئـه جیهـانی  لـه  کـه"  بزانین و پێشوو  وه له ساڵ 41  له زیاتر بۆ  وه ڕێینه بگه توانین ده  ئێمه  که  یه وه ئه  وڵه هه و ئه می رهه به

 ش هاوبـه کی مێژوویـه و چێ نـا نێـو  لـه کـات رینی تێپـه  به هزرێک و  وه کرده  که  هی وه ئه  وڵه هه و ئه می رهه به.  ته وڵه ده بێ و واڵت بێ کورد
 . بێ ده دروست
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 کی یه وه رکردنه سـه  بـه  لـه د ممـه محه قـازی کاتێک دا 1464 ساڵی می که یه وتووی حه  له:"  دیکه کانی وه ته نه و کوردستان رکۆماری سه -2
 نێ یـه بگه تێـی و وێ بکـه کان ئاشوورییه کڵیسای ی شه قه  به چاوی وڵیدا هه کرد، ورمێی شاری ردانی سه  ێورم رۆژئاوای باکووری کانی ناوچه

" گـووت پێـی و  وه کـرده دڵنیـا ی شـه قه و  وه بێتـه  دووبـاره پێشـوو کانی تراژێدییـه ن ناده  رێگه و کانن ئاشوورییه مافی نگری اڵیه کان کورده  که
 ." چووه ر سه  به ترس می رده سه

 
. بێت نـه ر رێبـه ت قـه اڵم بـه بـێ، سـکرتێر سـااڵنێک بـێ، رکۆمار سـه سـااڵنێک سـێک که کـرێ ده  کـه  تـه بابه و ئـه  ینه بده رنج سه  پێویسته

 بینـێ، ده تی وایـه ته نه ی وه بزووتنـه قۆنـاخی دوو نێـوان نـدی هاوپێوه  کـه دا وه ئـه ڵ گـه  لـه  چۆنکه ، ره رێبه کوردستان کۆماری رۆک سه دا ڵێره
  نێوان ندی پێوه  که کۆشێ تێده. نوێ قۆناخێکی نێو  بباته تی وایه ته نه ی وه بزووتنه و  وه بچێته رابڕدوودا کانی ڵه هه ر سه  به دا ده وڵ هه

 
 رتر سـه  کـه ک یـه وه بزووتنه از،ئـازادیخو کی یه وه بزووتنه  بکاته کورد رزگاریخوازی ی وه بزووتنه و  وه دابرێژێته نوێ  له ر سه ئاشووری و کورد
 . کانه مرۆڤه بۆ و ی که وه ته نه بۆ ئازادی و ئاسای  دابینکردنی ستی به مه و ڕوانێ ده خاک ئازادی  له
 

 و ری وه پیشـه:  هـاتووه دا(ارالعـات)ی رۆژنامـه زمـانی  لـه تدا سـۆڤییه تی کیه یه دێکومێنتی  له: " کان زلهێزه و کوردستان رکۆماری سه_ 1
  بـه ر سـه و ربایجـان ئازه  لـه شـێک به  ببێته کوردستان  که  وه ئه ر سه  له بوون سوور  وه ره ده ستانی ده کاربه و ری وه پیشه بوون، باکوو  له قازی

 کوردسـتان ر گـه ئه  یانـدوه رایگـه و  داوه نـه ر سـه  له بڕیاری و  وه ستایه راوه  ڵوێسته هه و ئه دژی تووندی  به د ممه محه قازی اڵم به ببێت، وێ ئه
 ." وه بمێنێته تاران ندی ناوه تی وڵه ده  به ر سه  وایه باشتر بێت ورێز ته  به ر سه  بریاڕه
 

 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 سه دا لێره
  دیکـه کـانی هێزه ر رامبه به  له ی که ڵکه خه ویستی تی رایه نوێنه  که ڵک، خه هێزی و ویست  به ستوور پشتئه و گرتوو رچاوه سه ، که هی وه بزووتنه

 ڕی شــه ت سیاســه  کــه  وه ئــه  ینــه بده رنج ســه  پێویســته. کــان زلهیزه و ی کــه ڵکه خه نێــوان اڵڵــی ده و بازرگــان  بــه  ببێتــه  کــه ی وه ئــه ک نــه کــا ده
 بـێ، جیددی ساری خه تووشی 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
 خالقی ئـه نـدی هه ڕه ک تییه سـایه که  کـه  کاتێکـه  دۆخـه  و ئـه.  نییـه شۆڕشـگێر ت قـه  سـه که و ئه اڵم به  وه ببێته کوشتن ڕوی رووبه ی وه ئه بێ  به
  لــه تی رپرســیاره به و خالق ئــه نی خــاوه تکردن سیاســه  دا زایــه فه و لــه. بــێ ده زاڵ ریدا ســه  بــه قــازانج و بــازاڕ ڵــۆژیکی و  وه بێتــه ده نل مڕه کــه
 .کردن بازرگانی و دووکاندارێتی ک وه ر هه  که یه پیشه تکردن سیاسه ڵکوو به ، نییه ڵکدا خه ر رامبه به

 
 11  لـه ربایجـان ئازه کۆمـاری رووخـانی ئێـران،  له ت سۆڤییه تی کیه یه کانی هێزه ی وه کشانه  وانه له ک، هۆیه ند چه  به کوردستان کۆماری

 رۆک سـه تی خیانـه هـۆی  بـه ها روه هـه و اڵتن هـه ت سۆڤییه بۆ ری وه پیشه  وه روویانه سه  له ربایجان ئازه کۆماری رانی رێبه ودا له  که ر دێسامبه
 ی 4  لـه جـار دوایـین بـۆ کوردسـتان رکۆماری سـه ک وه د ممه محه قازی. رووخا مانل 11 پاش 1464 سالی ری دێسامبه 16  له کان، ته شیره عه

 قــازی دا یــه وه کۆبوونه و لــه.  وه بێتــه ده کــۆ کاندا ته شــیره عه رۆک ســه و کۆمــار ســتانی ده کاربه ڵ گــه له ئاغــا باس هــه وتی مزگــه  لــه ر دێســامبه
. سـتن 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

 .بن ده بوونیان واڵتیهاو تی سایه که رداری ستبه ده راستیدا  له و کوردستان کۆماری کانی وته ستکه ده و ئازادی رداری ستبه ده ڵک خه دواجار
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 هـیچ و  نییه کوردستان کۆماری رۆک سه د ممه محه قازی  چیدیکه دا ڵێره .  وه نه که ده داگیر مهاباد دا ز رماوه سه 24  له شا کانی هێزه  پێیه و به 

  لـه  چۆنکـه  نییـه حقـووقی کی تییه رپرسـیاره به ،ت ڵنایـه هه و  وه مێنێته ده د ممه محه قازی  که ی وه ئه.  نییه حقووقی کی تییه رپرسیاره به  جۆره
 و ت ڵنایـه هه کوشـتندا  ری گـه ئه  لـه  که ن ناکه یان که کۆماره رۆک سه  له داوا ن، ناکه رگری به خۆیان ڵک خه  که کاتێکدا  له قانونێکدا، هیچ

 قـازی کردنـی دادگـایی  لـه  دیـاره.  خسـییه شه خالقێکی ئـه و تی رهرپرسـیا به می رهـه به د ممـه محه قـازی ی وه مانـه دا ڵێـره  وپێیه به.  وه بمێنێته
 تی حکوومـه خۆیی ربه سـه یانـدنی راگه ی، وره گـه کوردسـتانی ی خشـه نه دروستکرنی واڵت، بۆ  بێگانه بانگهێشتکردنی  ک وه تاوان12 ددا ممه محه

 کرد ده نـه روانیـان چاوه وان ئـه.  وه نـه که ده ڕوی رووبـه...  و کوردستان خاکی ناوی  به ئێران خاکی  له  وره گه شێکی به داگیرکردنی و کوردستان
 قـازی ی سـته جه دا زایـه فه و لـه. ن ببـه نێـو  لـه کوردسـتان کۆماری رۆک سه تی سایه که وڵیاندا هه  مابووه  که اڵم به ، وه بمێنێته د ممه محه قازی
 قـازی  پێیـه و بـه.  کوردستانه کۆماری رۆک سه تی سایه که و هزر کوشتنی  یه شه ڕه هه و له نجئاما اڵم به کرێ، لێده کوشتنی ی شه ڕه هه د ممه محه
 م هـه مـرۆد  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
  لـه رتر سـه د ممه محه قازی  که  دایه ڵیره  .بێ سته جه نی خاوه ی وه ئه بێ  به بێ هه مرۆڤێک ناکرێ  واته  اتووهپێکه هزر  له م هه و  سته جه  له
 و هـزر پاراسـتنی پێنـاو  لـه  سـته جه فیـداکردنی  به کا ده ست ده ئازادی، و هزر نێوان  له دیالۆگکردن  به کا ده ست ده و ڕوا ده مرۆد خالقی ئه
 خۆیـان سـت ده  بـه مردنیـان اڵم بـه ، کـردوه ئـازادی ختی بـه خۆیان ژیانی  که ن هه ر رێبه زۆر دنیادا  له. کوردستان کۆماری ۆکر سه تی سایه که
 و ئــازادی ختی بــه و گــرێ ده خــۆی چنــل  لــه  شــی سته جه مردنــی ڵکوو بــه ژیــانی، ر هــه ک نــه چــونکی  کــورده خــودای د ممــه محه قــازی.  بووه نــه
 .  وه ئازادییه هزری ت خزمه  چێته ده مرۆد ی سته جه و ژیان ودا له  که  رێبازێکه ری بنیاتنه کورد ندی خوداوه. کا ده کوردی ستی ربه سه

 
 :کان رچاوه سه
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 2112ی مای 21: وتی  ڕێکه/    ڕی کوردستان و کورد ماڵپه:   رچاوه سه
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 یی و مرۆییمان وه ته شقی هزری نه رمه ینه سه د بکه ممه وا قازی محه با پێشه
 

 سوهرابی سمایل
  

سـتی  ی هه ڕادده وێک بـه سـاڵ بـڕم و  رده هیدانی کوردسـتان ده ڕێبازی شـه لێوه، وفاداریی خۆم بـه  ی خاکه11ڕی  گه ی ساڵڤه بۆنه کی به  پێشه
ـــگێڕانه، پێشکه ـــی بنه شۆڕش ـــه ش ـــه ماڵ ـــه ربه ی س ـــه هیدان ده رزی ش ـــه م به ک ـــه تایب   تی دایک

فی  ڕه ر نـا شـه گه دی بێنین، ئه بات ئامانجیان وه ی خهدان درێژه کان، هیوادارم به دڵسووتاوه 
 . نسیب بێ هیدبوونمان به شه

 
  کی دیکـه الیـه  ک سروشـتی مـرۆد، لـه ک وه الیـه  لـه  ی کـه گرینگانه  و پرسه کێک له یه

  وته سـکه ده یی و پاقێزگـاری له وه تـه ئـاڕا، پرسـی نه  وام دێتـه رده ک پێویستیی مرۆد به وه
ن  ت زۆر واڵت هــه نانــه ته. کان ڕێبازه قێبازێــک لــه  بۆتــه  ک کــه یه شــێوه ، به کانــه یهی وه ته نه
ن  خۆ و خـاوه ربه ر بـۆ واڵتـانی سـه گـه وابـوو ئه کـه . زراون یی دامـه وه تـه ر سیسـتمی نه سه له
گـرێ  ده  خۆوه تی بـه گرنگیی تایبه  کانی کوردستان موو پارچه یی بۆ کوردانی هه وه ته ی واڵت، پرسی نه بنچینه  پارێزی بۆته وه ته اڵت، نه سه ده

م  بۆئـه. ران  و زۆرداران قزگار کا  ستی داگیرکه ده    له که ڕێک بێ تێبکۆشێ نیشتمانه و باوه ر ئیده  ر هه سه  ، له ر تاکێکی کورده رکی هه وئه
یی و نیشـتمانی  وه ته ستهێنانی ئامانجی نه ده پێناو وه  باتگێڕی له ک سۆنبولی خه وه  که  یه د باشترین نموونه مه وا قازی محه ش پێشه سته به مه

 .ری رێبازی بین ده یری بکرێ ودرێژه و مرۆییدا سه

 
الم، سـعیدی  یـدیلال، شـێه سـه بینـین شـێه عوبه ین، ده ڵی کـورد بکـه ی گـه مێژینـه باتی له یری مێـژووی خـه سـه  وه چاوی ویژدانـه ر بـه گه ئه

می  باتگێرانـدا بـوون و بزاڤـی رزگـاریخوازیی گـه ی خه لوتکـه  فای بـارزانی و هتـد،  لـه المسـته د و مه ممـه قـازی محه  گاتـه تـا ده....سی وڕه نه
رکی  نل، ئـه رهـه کولتـورو فه  سـامان ، لـه  یی ،لـه وه تـه ی نه پێناسـه  ڵ،لـه گه رگری له ڕیان وابوو بـه باوه  چونکغ. تی کردوه رایه کوردیان ڕێبه

مکاراندا  کانیی سـته ره ربـه ڵ به گـه ندی  له پێوه  له  ن که وره کانی خوای گه یاندنی قاسپێردراوه جێ گه تدا به قانییه هه و له ییه وه ته نهئایینی و 
  انن، کـهی کـورد موسـوڵم وه تـه نه 41%  چی ئێستاش پتر لـه بێ، که ڕ ده ر ئیسالمدا تێپه سه ده به سه 11رچی نزیک له  گه ئه.  کراون  وانه ره
  ر شـانیان کـه 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 ک ئه الیه خۆی له  وه ئه
ت روونـاکبیر و  ڕواڵـه  هێنـدێک بـه،  وه داخـه اڵم به بـه. ن  ڵ و نیشـتمانیان بکـه گـه  رگری لـه ت بـه کانی قورئان و سـوننه روونه  قه پێی ده  به

  ک حاڵدا له یه  و ناکرێ له پارادۆکس دان   یی له وه ته ئیسالم و سۆزی نه  دوو گوتاری  یشتوو، پێیان وایه گه رووحی ئیسالم تێنه  هێندێک له
ش  وا قـازی دابـه ی پێشـه وه جێـی ئـه  م و بـه خاڵ بکه ند چه به  ئاماژه  ، پێویسته وه بیر کردنه  م شێوه ی ئه وه دکردنه بۆ ره.  وه سێکدا کۆ ببنه که
 .   بات شقی خه ر مه سه  ێنه بکه  پیاوه  زنه م مه باتی ئه ک ، ژیان وخه یه دژ به دوو گوتاری  ێن به بکه
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 چاو  ، چون مرۆد 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

تی پـێ بکـرێ یـان مـافی پێشـێڵ کـرێ،  گیـرێ و رێ نـادات سـووکایه ڕێـزی لـێ ده  وره الی خـوای گـه  ی لـه کـه وه ته کردنی جۆری ئایین و  نه
اڵتی کوردیـدا  سـه ری ده ژێـر سـێبه  هلـ  وه کـورده  یره کـورد و غـه  د دا، دانیشـتوانی کوردسـتان بـه ممـه وا قـازی محه می پێشـه رده سـه  ک له روه هه

ولقـد کرمنـا بنـی )،   ریحی قورئانـه قـی سـه ی ده ئامـاژه ڕێزن و مافیان پـارێزراوه،  ها به ی ره شێوه  کان به مرۆڤه که   وه ئه. یان گرتبوو ئوقره
 . ی که وه ته مرۆد ناوه، بێ رچاو گردنی جۆری ئایین و نه  رێزمان له  ئێمه    واته( آدم

 
ک  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
ر  سـه ن لهکا و نیشـانه ڵگـه به  لـه» : رموێت فـه ، ده 22ی  ی رووم ،ئایـه سـووڕه  چونکی قورئانی پیرۆز لـه. ژمار ئه  دێته  وره ی خوای گه نیشانه

رن  ڵمێنه ی سـه ڵگـه به  مانـه بـێ شـک ئه  کـه  یـه، نگـی ئێوه کان و جیـاوازیی زمـانی ئاخـاوتن و جۆراوجـۆریی ڕه دیهێنانی ئاسمانه هێزی خوا به
و  وه بچـووکتر، تیـره  تـه نـه  ت لـه نانـه کـان، ته جیاوازه  وه تـه ها نه روه هـه.  «نـدان زاناکان و بیرمه الی فره  له  ره و یی خوای گه وره ر گه سه له

ی پـێ  ک قورئـان ئامـاژه روه ، هـه ندێکـه ڕمه ر باوه رکی ئـایینیی هـه خواستی خوان و پاراستنیان ئـه  وه کانیانه ندییه تمه گشت تایبه کان به هۆزه
سـتی شوناسـی  به مه  ، بـه و هـۆز و تیـره  وه تـه نـد نه چه  و گێڕاومانن به  دیهێناوه ژن و مێردێک به  مان له ئێوه  ئێمه  ڵکینه ی خه ئه»: کات  ده
ت  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 ته  م ئایه له. 11حجرات،«ژیان  وه کتر و پێکه یه
ر  سـه سـت به ویتریان حـاکم بێـت و ده حکووم و ئـه وام مـه رده هک بـ یـه وه ته نه  رجێک کـه مه ناوی ئایین بێ ، یان مافی ژیان پێدان به ر به گه ئه
کتر  و یـه  ژیـانی ئاشـتیانه  وه پێکـه  قی قورئـان، کـه ستی ده به ڵ مه گه کانیدا بگێری، ده ییه وه ته نه  ندییه تمه نل و ئایین و گشت تایبه رهه فه

می، یـان ژیـان  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 ناسینه
  تی لـه ری و دژایـه روه رێتیی دادپـه یامبـه په  ریانه سه ت مامۆستایانی ئایینی له تایبه به. مکار خۆبپارێزن ری حاکمی زۆردار و سته ژێر سێبه له 
ها بـۆ  روه لی کـورد، هـه باتی گـه وتـی خـه ر ڕه سـه ریان له  باتی مێژوویی و کاریگه ی خه وه ئاوڕدانه  نن وبه یه جێ بگه ر دیکتاتۆراندا به رابه به
رکــه  م ئه ر ئــه رابــه به ن و له ڵکی رێنــوێنی بکــه وای ئــایینی ، خــه ک پێشــه ڵکی وه ی خــه و متمانــه  ره و نــدیی خــوای گــه زامه دانی ره ســت نــه ده له
 .  بن ویست وفیداکار دا خۆنه پیرۆزه 

 
ی بێنـێ و  کـه ئایینه  سـێک واز لـه کـرێ که ی ئـایین ده وانـه پێچه  بـه.  یـه وره و ویسـتی خـوای گه ستی خۆمانـدا نییـه  ده کوردبوونمان له -1

ب، فــارس یــان  ڕه اڵم نــاکرێ کوردێــک عــه بێ، بــه کوردێــک موســوڵمان نــه  وایــه ڕه  ڵبژێرێ بــۆ وێنــه دڵخــوازی خــۆی هــه  بــه  ئــایینێکی دیکــه
 ( دخ)ری ئیسالم  یامبه بێ، چون په  کی دیکه یه وه ته رنه هه

 
  لـه  فرینی کـردوه ها نـه روه ، هـه و نییـه راسـتیدا بـاوکی ئـه له  سـێنێ کـه سـێک بنا کوڕی که وا خۆی به ناڕه سێک به  که له   فرینی کردوه نه»

سـت  به تێبینـی مه« .بناسـێ  ڵێکی دیکه گه خۆی به وه  ندییه زامه ڕه  و به وه  بیسڕێته  خشیوه خوا پێی به  ی که ندییانه تمه و تایبه ئه  لێک، که گه
کـه وابـوو .   ی بـردووه ڕێوه ر بـۆ خـۆی  بـه یامبـه و په وایـه ره  مـه چـون ئه« تبنـی«، مندلی خۆ قبووڵکردن نییـه  ت به رواڵه به  یه رموده م فه له

ر  گـه ت ئه نانـه پێشێل بکات، ته  لێکی دیکه تیی گه وایه ته لێک مافی نه بۆ هیچ گه  وا نییه ڕهو   قه کی حه یه له سه تی مه کوردبوونمان و کوردایه
 گیرێ، رچاو نه به مافیان له  کات که لێک ناچارتان نه تیی گه دژایه»: رموێت فه قورئان ده  چونکه. کتری  بن کانی ودژی یه ره ربه به له 
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 »    . رست بن وێ خواپه یانهه ی ده سانه و که بۆ ئه  رسی نزیکترهڕچاو گرتنی ماف له خوات به چونکی له 

   
تی  منییـه تی ئـابووری ، دوو، ئه منییـه ک، ئه یـه:  ڕز کـراوه ی گرینـل فـه ر سیسـتمێک دوو بنچینـه ی ئایینی ئیسالم، بـۆ هـه روانگه له  -6

  وام  لـه رده بـه  وێ کـه کـه رده ین، بۆمـان ده ین واڵتـانی دنیـا بکـهوتووتر یری سیسـتمی سیاسـی و ئیـداریی پێشـکه ر سـه گه ئه. سیاسیی وژیانی
گشـتی و مامۆسـتایانی ئـایینی   مان بـه کـه ڵکه خه  رانییـه اڵم جێـی نیگه بـه. کۆشـن تی ئـابووری و سیاسـیدا تێده منییه ستهێنانی ئه ده پێناوی وه

دیهێنانی  مان و بـه که نه پێـدانی سـامانی نیشـتما  ره پێنـاو په  رشـان لـه سه  وێتـه هتیی ئایینییان ناک رپرسیاره به  که  وه نه تی،وابیر بکه تایبه به
ن خــوای  الیــه حـوکمی زۆرداران له  ڵوێسـتیمان و رازیبــوون بــه ر بــێ هه رابــه به ر پێمــان وابـێ له گــه ش ئه وه راپتر لـه خــه. یی وه تــه ئاسایشـی نه

ک  دات و وه یی، موسـوڵمانان هــان ده وه تـه تی ئـابووری و ئاسایشــی نه منییـه ابینکردنـی ئهبــۆ د   وره چــونکی خـوای گـه. سـزا نـادرێن  وه وره گـه
 (.6:قرش. )کا ستنیشانی ده لێک ده ر  گه وتنی هه رکه رجی سه مه
 

ڕان  ی نادروستی هاوباوهفتار ره  له  بێجگه  ، که وانه رفره ک به یه ڕادده نیگای ئیسالم به گۆشه  ق، له چاوکردنی حه یی و ره هێڵی لێبوورده -1
 : دا له سه دوو مه ئیسالم له  که  یه وه رنجڕاکێ  ئه اڵم خاڵی سه به.  وه گرێته یارانی  ده رانی نه که راپه ی خه اپه ر وهاونیشتمانان ، خه

 
 ... رستی و هتد  ت بت په هنان شتی و ته رده هوودی، زه سیحی، یه گشتی ئیسالم، مه ئایین به تی به ستدرێژی و سووکایه کاتی ده له -1

ڵکوو  هـیچ، بـه  وا نییـه یی ره گشتی، لێبوورده ک به یه وه ته ر نه ی هه وه یاران بۆ تواندنه وڵدانی نه یی و هه وه ته پێشێڵکردنی مافی نه  -2
(  فــرک کفایــه)،  رکی هێنــدێک نییــه ئــه  رکــه م ئه ش ئــه وه رنجڕاکێشــتر لـه سه.   رزکراوه رزی گیانــدان فــه ر مــه کانی وفیــداکاری تاســه ره ربـه به
رتان لـێ  خـودا بـه) ، ممتحنـه 4 - 6ی  ئایـه  سـتین بـه به ش پشـت ده م یاسـایه بـۆ ئـه(. فـرک عـین)،  ر تاکێکـه ر شانی هه رکی سه ڵکوو ئه به

ن و بـه  بکـه  ی ربـاره یان ده ناون، چاکـه هریـان نـ ده زێـدی خۆتـان وه چوون و لـه  دا نـه گژ ئێـوه ر دیـن بـه سـه ی له وانه ڵ ئه گه ده  ئێوه  ناگرێ که
دۆسـت ولێیـان   ببنـه  وانـه ڵ ئه گـه تان نادا ده ر رێگه نیا هه ته.  وێ  ن ئینسافی خۆش ده ن،خوا مرۆڤی خاوه ڵدا بکه گه فتاریان ده کسانی ڕه یه 

دۆسـتیان،   س ببێتـه رکـه هه. کتر پشـتیوانی یـه  رد و بوونـهک زێدی خۆتان ئاواره  یان له ڵتان کردو ئێوه گه ڕیان ده ر دین شه سه له  ببوورن، که
  و  لـه لویسـتیی ئـه ویسـتی و گه رگـرین و خۆنه رس وه وا قـازی ده گیان فیدایی پێشـه  له  کۆتاییدا پێویسته له(. ن که خۆیان ده  در له غه  دیاره

 .رێبازی ژیانمان  ین به یدا بکه که و نیشتمانه  وه ته پێناوی نه
 

 2112ی ئاوریلی 6: وتی  ڕێکه/   کوردستان کوردڕی  ماڵپه:   اوهرچ سه
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 ی خاکە لێوەو سێ دەرسی مێژوویی11
 

 برایم جەهانگیری
  

لە میــژووی گەالنــی جیهــان دا هێنــدی رووداو هەن کە لە الیەن حیــزب و الیەنەسیاســییەکان، کەسایەتییەسیاســییەکان و نووســەران و 
تــایبەتی دەدرێتــێ، لە گۆشــەیەکی بچــووکی ئەم جیهــانەش دا  رۆژنامەوانــان ســەرنجی

رووداوێکی گەورەی میژوویی سـەرنجی زۆر کەس و الیەنـی بـۆ الی خـۆی راکێشـاوە، لە 
نووســەرو رۆژنــامەوانی نــاو خــۆیی و ریــبەری حیــزبە سیاســیەکان را بگــرە تــا دەگــاتە 

یوە، تەنــانەت دیپلۆمــات و نوســەرانی بیــانی، دەیــان بــابەت و کتێبیــان لەســەر نووســ
دوژمنانی  نەیـان توانێـوە لە گەورەیـی و عەزەمەتـی ئەم رووداوە کەم بـکەنەوە، ئەو 

 لە ژێر ریبەری حیزبی دا و 1126رووداوە گەورەیە کوماری کوردستانە کە لە سالی 
دیمۆکراتی کوردستان دا، بە سەرۆک کۆماری پێشەوای نەمر قاز محەمەد لە چـوار 

مانــل تەمەنــی پــر لە ســەروەری خــۆی داخــالیکی دیــار و وەرچەرخــانێکی  11کۆمارێــک کە لەمــاوەی نزیــک بە . چــرای مەهابــاد راگەیەنــدرا
 .گرینگی مێژووی بوو بۆ دۆزی رەوای گەلی کوردستان

 
رۆژی زیاتر تێپەر نەکرد کە بە پیالنی داگیرکەران و بە بێ وەفایی دۆستانی مەسـلحەت ویسـت و  111تەمەنی کۆمار گەلێ کورت بوو، 

بە خەیانەتی بەشێک لە کارگێرانی ئەسلی کۆمار واتە هێندێک لە دەرەبەگ و سەرۆک عشیرەتەکان، هەرەسی هێنا و ئەو ئەستێرە گەشەی 
هیوای کوردان خامۆش کرا، ئەگەر چی بە تێک شکانی کۆمار و شەهید کردنی سەرۆک کۆمـارەکەی پێشـەوا قـازی، خەم و خەفەت و تـازییە 

ناو مالی کوردانی نیشتمانپەروەری گرتەوە بەالم کاردانەوەی کۆمـار لەسـەر خـۆزگەو ئارەزووەکـانی خەلکـی و ئەو  باری و نا ئومێدی هەموو
بوو بە بەیت و شیعرو پەخشان، بوو بە میژوو، بـوو بە بەلـگەی هەرمـانی , شەهامەتەی سەرۆکی کۆمار بەرامبەر بە دوژمنانی کورد نواندی

وەک رەمز و سیمبولی بوونی نەتەوەیەک هەلگری ئەو پەیـامە بـوو کە کـورد نەتەوەیەکە و خـاوەنی  میللەتێک، بە تایبەتی هەلکردنی ئاال
کیان و ئاالیە، دیارە ئەم پەیامە لەالیەن پێشەواو رێبەرایەتی کۆمـار هەم بە گـوێ دوژمنـان گەیەنـدرا و هەم بـۆ بەرەی داهـاتوو بـوو بە 

تا وەدی هاتنی ئاواتەکانی کۆماری کوردستان کە ئاواتی زۆربەی هەرە زۆری خەلکی ئەرک و وەزیفەیەک کەخۆی لەم رستەیە دا دەدیتەوە، 
 . کوردستانە، زەحمەتکێشان، الوان و رووناکبیرانی گەلی کورد، لە خەبات و قوربانی دان سل ناکەنەوە

 
رۆ و دەلەسە و بە فرێو و دەغەلکاری دوژمنانی ئازادی کە چاوییان بەرایی دیتنی حکوومەتێکی ئازاد و دێمۆکراتێکی نەدەدا بە هەزار د

توانییــان زۆر بە ئاســانی پێشــەواو هاورێیــانی دەداو بــخەن و دەس بەســەرییان بــکەن و پاشــان لە دادگــایەکی فەرمایشــی دا و بــێ ئەوەی 
ــاو موحــاکەمە کــران و پاشــان لە  ــان لــێ بکــا بە ن د حــوکمی دا لە چــوار چــرای مەهابــا 1124ی خــاکە لێــوەی 11وەکێلێــک بتــوانێ دیفاعی

 ئەگەر چی تا ئێستاش هیچ سەرچاوەیەکی.ئیعدامیان لەسەر پێشەوا قازی و حەمە حوسێن خانی سەیفی قازی و سەدری قازی بەرێوە برد
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ئەو تۆ لە چۆنییەتی بەرێوە چوونی دادگاو مەحاکەمەی قازییەکان لەبەر دەست دا نییە بەالم هەر بە پێی ئەو سەر چـاوانەی کە تـا  

ەن دەســەالتدارانی رێژیمــی پاشــایەتی ئەو کــات دا دراونەدەرێ دەردەکەوێ کە پێشــەوا زۆر ئازایــانە بەرەنگــاری پیــاوکوژانی ئێســتا لە الی
پێشـەوا قـازی لە رۆژەکـانی :سال خەبات لە پێناوی ئازادی و لەم پێوەندییە دا دەلـێ 61قاسملوو لە کتێبی . د. ریژیمی پاشایەتی بۆتەوە

ــــ ــــاری کوردس ــــکانی کۆم ــــی ش ــــوویەکەم ــــاو ب ــــاکی لە بەر چ ــــەلەی زۆر بە چ ــــردن : تانەوە دوو مەس ــــی م ــــاش دەیزان یەکەم ئەوەی کە ب
چاوەروانییەتی،تاقی کردنەوەی چەندین سال خەباتی گەلـی کـورد بـۆی دەرخسـتبوو کە دەگەل دوژمنیکـی زۆردار و فێلبـاز تێکەوتـووەکە بە 

را تـا دادگـا فەرمایشـییەکەی تێکۆشـا کە خـۆی بە بەرپرسـی هەمـوو  خوێنی ئەو و هـی وەک ئەو تینووە،هەربـۆیەش لەیەکەم رۆژی گیرانـی
قازی دەی هەویست بەم جۆرە هەم بە رێگـاو ئامانجەکـانی گەلـی کـورد . رووداوەکان و هەموو هەنگاوەکانی کۆماری کوردستان لە قەلەم بدا

     .لکوو کەمێک سزایان سووکتر بکاتوەفادار بمێنێتەوە و هەم ئەوەندەی دەکرێ لە تاوانی هاورێیانی کەم بکاتەوە، تا بە
 

دووهەم ئەوە بوو کە پێشەوا قازی زۆر باش دەیزانـی کە ئەوە شەخسـی قـازی مـوحەمەد نیـیە بەلکـوو جـووالنەوەی دیمـۆکراتی خەلکـی 
هەر . ن دادەنـێکوردستانە کە دادگایی دەکـرێ، ئـاوات و ئامانجەکـانی کـۆمەالنی زۆر لێکـراوی گەلـی کـوردە کە دادگـای نیزامـی بە تاوانیـا

 (1)بۆیەش وەک رێبەرێکی هەلکەوتوو بەرامبەربە جەالدەخوێنمژەکانی ریژیمی شا قارەمانانە راوەستا ودیفاعی لەکۆماری کوردستان کرد
 

لەباری ئـازایەتی پێشـەوا لە بەردەم بێـدادگای رێژیمـی پاشـایەتی دا گەلـێ بـاس و خـواس هەن و هەمـووی هەر بـاس لە ئـازایەتی و 
دادگـا   د له مه کیلی قازیی محه وه  ت کردبووی به حکوومه  ریفی که نل شه رهه پێشەوا دەکەن لە بەرامبەر دوژمنانی ئازادی دا، سه چاونەترسی
م  هر د بـه د له مـه قـازی موحه.  و دانایه  وره گه  و پیاوه د ئه مه بۆ قازی موحه  وه داخه  به: لێ  روو و ده  هێندی راستی خستۆته 1414دا، سالی 
 (.2)کرد ی دادگایی ده و دادگه ستیدا ئه را  دوا؛ له ری ژیری و بێ ترس ده و په دادگا دا به

 
وانی  ن قـازی ئـه ران قـازی دادگـایی بکـه جیاتی داگیرکـه  له  که  یه وه کرد ئه ی دادگایی ده و دادگه لێ ئه ده  که  یه و رسته ست له به مه  دیاره

النی ئێـران  تێکـرای گـه  لکوو دیفـاعی لـه لی کورد بـه گه  نیا دیفاعی له ته قازی نه  لێ که وا ده کیلی پێشه وه  وه رهو با ر له هه. کرد دادگایی ده
واو هاورێیـانی دیـاری  کیلـی پێشـه وی بـۆ وه بۆخـۆی ئـه  مـه حکه و مه  رانی سـوپای ئێـران بـووه فسـه ئه  کێک لـه خـۆی یـه  که  کێله م وه ئه. کرد ده

جۆرێـک   کـرد بـه ری خۆیـان ده و بیرو باوه  کێشه  رگرییان له به  مانانه و قاره ئه: لێ دا و لە هەمان ال پەرە دا ده  کی دیکه یه هجێگ  کردبوو له
  م لـه و شـیکی کـه ی درکانـدنی به بـاره  لـه( 1.)بوون شـیمان نـه کـانی خۆیـان په وه کرده  رگیز لـه وان هـه رسـام بـوو بـوو، ئـه پێی سه  دادگه  که
ترسـی  تی و چاونه ئازایه  ت له الله دهموو  ن هه خه ر ده ده تی وه ی رێژیمی پاشایه  بیدادگه  واو هاورێیانی له وتێ پێشه لسوکه هه  ی که داوانهروو
د کردنیشـیان هی کـاتی شـه  ت لـه نانـه ش ته ر بۆیه ن،هه که رۆک کۆماری کوردستان و هاورێیانی ده واو سه م پێشه که لی کورد و یه کانی گه رۆله
داری  شـاره  یـان هێننـه و ده شـه  ی نیـوه1رێ کـردن بـۆ تـاران سـات  بیـانووی بـه  دزی و بـه  ن و بـه کـه ری ترسـنۆکی دا ده و پـه له  و کاره دا ئه

  داری و چـاوی بـه شارهسالۆنی   و کاتێ دێته  زانێ چ باسه جێ ده س به وێ ده که ده(  ناره قه)کان دار ئیعدامه  وا چاوی به کاتێ پێشه. هاباد مه
لـێن کە گۆیـا رامـان  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

 (6...) یه وێ درۆزنی و دووروویی یاسای ئێوه که ر ده ک ده ؟ وه!تاران  گوێزنه ده
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دیق  ال سه مه  کاته روو ده  واو هاورێیانی، پێشەوا دووباره ری بێدادگای پێشه به  ریوه بار حاکمی یەکەم و به اوی پارسی تهر چ به له  دیاره

فـای ئەو گەلە  وه  ی بـه ر وا رۆلـه ی ژیـانم هـه ناسـه مـن تـا ئـاخرین هه  ی کورد بزانـێ کـه وه ته با نه" دیق ال سه مه  لێ بنووسه فارسی ده  و به
کـرا   دری قازی باسی لێوه یفی قازی و سه واو هاورێیانی سه دار دانی پێشه  و له مه حاکه ر مه مه کورتی له  ی تا ئێستا و زۆر به وه ئه(1.)بووم
 یی بۆ گەلەکەی بە جێ ماوە، ئەگەر چی دوژمنان پێیـان وایە کە بە شـەهید کردنـی گەورە پیـاوانی وه ته رۆکێکی نه سه  کە له  رسه م ده که یه

قارەمانـانی . مێژووی پر لە شانازی گەلەکەمان دەتوانن دەنگی گەل ک  بکەن، بەالم خوینی شەهید  ئاو نیـیە ئـاگری شـۆرش بکـۆژێنێتەوە
رانی کوردســتان  ری داگیرکــه یکــه په  لــه  بــر ترین زه وره ت دا گــه رێگــای میلــه  کــاتی پێوێســت و لــه  گەل و نیشــتمان بە فیــدا کردنــی گیــان لــه

ر  سـه  بـه  ده نیـو سـه  وبەو لە خـۆ بردووییەشـیان بـۆ هەمیشـە دەچـنە نـاو دل و دەروونـی گەلەوە، هەر بـۆیە ئێسـتا کە زیـاتر لـه وەشێنن ده
ل رۆژ هەر خۆشەویسـترن تـا ئەو جێگـایەی کە ئێسـتا  گه رێ ئەوان رۆژ ده په رۆک کۆماری کوردستان و هاورێیانی دا تی ده هید کردنی سه شه

 . لیکی نەتەوەییئیدی بوون بە سیمبۆ
 

دووهەمـین مەسـەلە کە پێوێسـتە ئـاوری لــێ بـدرێتەوە ئەوەیە کە بەداخەوە کەسـانێکی هەلپەرەسـت تەنهــا بـۆ خـۆ شـیرن کــردن لە الی 
کاربەدەستانی ریژیمی پاشایەتی زۆر زوو پشتیان دە وەعدەو بەلینییەکانی خۆیـان کـرد و نە تەنهـا پێشـەوایان بە جـێ هێشـت بەلکـوو لە 

مرۆڤە مەزنە کەوتنە پیالن گێران و ئیمزا کۆ کردنەوە، ئەوان بەو کارەیان هەتا مێژوو هەیە خۆیان و تەنـانەت بنەمالکانیشـیان دژی ئەو 
ئەگەر چی بنەمالەی ئەو کەسانە لە راستی دا هـیچ پێوەنـدییەکیان بە رەفتـاری خەرا  و هەلوێسـتی . )شەرمەزاری گەلی کوردستان کردووە

ئەوەش بۆ لێورد بوونەوە و هەلوێستە دەبـێ، کە ئێسـتا نە پێشـەوا مـاوە و نە زۆربەی ئەو ( . نیانی خۆیان نەداوەخەیانەت کارانەی پێشی
کەسانەی کەبۆ ئەوەی خۆیان لە الی دەربار خۆشەوێسـت بـکەن لە دژی پێشـەوا تۆماریـان ئیمـزا کـرد و پیالنیـان گیـرا بەالم قـازی بـوو بە 

ــیللەتەکەی خــۆی و ئەوانــی   ــانی م ــارقارەم ــرواننە کتێبــی  نهێنییەکــانی مەحــاکەمەی قــازی و . )قەرزدار و گوناهب ــۆ زانینــی ناوەکــان ب ب
 (.محەمەد رەزا سەیفی قازی:هاورییانی ، گردەوە کۆیی و وەرگێرانی 

 
 لە کەس شاراوە نییە کە یەکێـک لە هۆیەکـانی پێـک هـاتنی کۆمـار ئەو هەلـو مەرجە نێـو دەولەتیـیە بـو کە بە هـۆی شـەری دووهەمـی
جیهانییەوە لە ئارا دابوو و شوێنیشی لە سەر کوردستان و ناوچەکەش دانابوو، یەکەمین پاڵپشـتی دەرەکـی کۆمـار یەکیەتـی سـۆڤیەت بـوو، 
بەالم ئەوەی لە پێ  هەموو کەسی  دا پشتی دەکۆمار کرد ودەگەل قەوام سەرەک وەزیرانـی ئەوکـات دا کەوتە سـات وسـەودا و هـیچ گـوێی 

وەبە هێزەی کە بەر لە هەموو شتێک دژی دیکتاتۆری و دژی ئیستیعماری و بە گشتی دژی ئیمپریالیسـتی بـوو، یەکیەتـی نەدایە ئەو بزووتنە
سۆڤیەت بەو کردەوەی بە کوردانی سەلماند کە دۆستانی دەرەکـی لەوی هەرە شۆرشـگێریان را بگـرە تـا ئەوی هەرە خـۆ پـارێز،  هەتـا سـەر 

بەرژەوەنــدییان دەگەل دۆســتایەتی یەکــی گــرتەوە ئەوا دۆســتن و کــاتێکی  لە جێگــایەکی دیــکە دۆســتی کــوردان نــین و هەرکــات قــازانج و 
ــک و  ــانی گەلێ ــۆ ســەودایەکی بچــووکی بازرگ ــوو کە ب ــامێنی، ئەوە ب ــکەوت ئەوا دۆســتایەتییەکە ن ــێ هەل ــامەلەیەکی باشــتریان ل ســەوداو م

چـاو گرتنـی ئەو هۆیـانە بـوو کە پێشـەوا هەسـتی بە وەکـرد دیفـاع نەتەوەیەکیان جارێکی دیکە بە ژێر دەستەیی هێشتەوە، هەر بە لەبەر 
کردنی چەکدارانە فایدەی نییە و رەنگە تەنیا ببێتە هۆی وێرانی و مالویرانی زیاتر دەنـا شـتێکی دیـکەی لـێ شـین نەدەبـوو، ئەوە بـوو کە 

ەش هەم رێگـایەکی نـویی بـۆ خەبـات و بەرخـۆدان بە راوەستان و مانەوە لە پێتەختی کۆمار دا بە پیر مەرگێکـی پیـرۆزەوە چـوو و بەم کـار
 نێشانی گەلەکەی خۆی دا و هەم بەم شیوە پێشی بە تۆلە ئەستاندنەوەی دەسەالتی قین لە دلی ریژیمی پاشایەتی بەرامبەر بە گەلی 
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بە هـیچ الیەنێـک لە مێشـکی دیارە کۆمار و سەرۆک کۆمارەکەی بناخەی فکرو فەلسەوفەیەکیان دانابوو کە تازە بە هـیچ هێـز و . کورد گرت

پێشـەوا لەو . کوردان دا نەیەتە دەر،کورد نەتەوەیە و خاوەنی ئااڵ و خاوەنی میژووی دامەزراندنی یەکەم کۆماری دێمـۆکراتیکی کوردسـتانە
ی دەچـێ و کـاتێ کاتە دا کە دوژمنانی ئازادی بەرەو سێدارە دەیان برد پاش دانی ئەو درۆشمە بە هەنگاوی بە گۆڕ روو بە سـێدارەی بێـداد

مـن دەم هەوێ ...ئەی خائینان من لە بەرامبەر میلەت و نیشتمانەکەم دا شەرمەزار نـیم تـا چـاوم ببەسـتن"دەیان هەوێ چاوی ببەستن دەلێ
لە دوا چرکەساتەکانی ژینم دا بە سەربەرزی و شانازییەوە چاو ببرمە نیشتمانە خۆشەویست و جوان و دلرفێنەکەم کە چـۆن بەرۆکـی شـەوە 

 ("4.)نل و تاریکی دا دەدڕێزە
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 ر رێبه  میشه رێك بۆ هه رێبه
 

  وسفییهان یو كه
 

 توانێت نـه ن مـه زه  ڕبوونی تێپـه و  وه بمێنێتـه ر رێبـه دا، ك یـه وه ته نه  دیرۆكـی نێو  له  میشه هه بۆ رێك رێبه  كه سن به  ندی تمه تایبه هێندێك
 . وه بكاته نل ڕه م كه  ی كه یه  تی سایه كه  گرنگی و   یی وره گه

 
  ی وه بزووتنـه  ڵگری ئااڵهـه و  نل پێشـه و كن  یـه وه ته هن  دڵـی نێـو  ڵقواڵوی هـه  كه  ی رانه رێبه و ئه

  بێتـه ده چـۆن هێمـا و ئه  كه  ی وه ئه اڵم به ، وه ته نه و ئه بۆ ك هێمایه  بنه ده تێكن، میلله  ئازادیخوازیی
 بـۆ  وه ره رێبـه و ئـه ن الیـه  لـه  مێتۆدێكه و هزر  كردنی پراكتیزه و  داڕشتن پڕشنگدارتر،  كی یه ستێره ئه

ڵ  هـه بـۆ  باتی خـه  ئـااڵی  ره رێبـه و ئه  كه لێك داخوازیگه و  ویست  دیهاتنی وه و  رێبازه و ئه  دانی درێژه
 . كردووه 

 
  ئاســمانی  كـه بــوو  شـانه گه  ســتێره ئه و لـه كێك یــه د، ممـه موحه  قـازی وا پێشــه و رۆك سـه كــورد،  ی وه تـه نه  مێژوویــی و   یی میشـه هه  ری رێبـه

  بـه یشـتن گه  رێگـای  ری پێشـانده كـورد  لی گـه بـۆ  كـانی هزره  تیشـكی ش نووكـه هه و كـرد پرشـنگدار  تایه تاهه هه  كوردی  لی گه  لێدراوی  یكی تار
 .  باته خه  ی لووتكه
 

  بـه ر رانبـه به دا  كردنـی   نادادگـایی  كانی سـاته دوایـین  لـه  كـه وا پێشـه مر نـه  كانی وتـه دوایـین ر سـه  وه ینـه بده ئاوڕێـك  وێ مانـه ده دا لێره
  دڵـۆپێكی ر هـه  لـه اڵم به ن، ده ده  سێدراه  له دێك ممه موحه  قازی  ئێوه"  كه  یه یه  قاڵنی عه و  لوژیكی   وته م ئه ی  وه ئه و  تی  وتوویه ران داگیركه
  بـه و  ی  كـه وه ته نه  بـه ، خـۆی  بـه ر رامبـه به  تی رپرسـایه به  بـه سـت هه  كـه رێك رێبـه ".بێـت ده دایـك  لـه  دیكـه  دێكی ممه موحه  قازی من  خوێنی

  پێـوه  شـانازی داهـاتووش  كانی وه نـه ڵكوو بـه  خـۆی  می رده سـه  كانی وه نـه ك نـه  كـه  یڤێ پـه ده جۆرێـك كـات، ده داهـاتووش  كانی وه نه و داهاتوو
  واقعێكـی  ببێتـه  وه یڤـه په  لـه توانێـت ده  قسـه و ئـه  كـه  بـووه دڵنیا ند چه تا و  وتووه  ی قسه و ئه ك مایه بنه چ ر سه له د ممه موحه  قازی. ن بكه

 ست؟ رهه به و ئۆبژكتیڤ 
 

 ؟"بێت ده دایك  له  دیكه  دێكی ممه موحه  قازی من  خوێنی  دڵۆپێكی ر هه  له"... 
 

  ی سـاڵه د ندسـه چه  كی مێژوویـه  ناسیۆنالیسـتی  گوتـاری. بـوو سـت ژێرده  كی یـه وه ته نه  ئـازادیخوازی  ی وه بزووتنـه  ری رێبـه د ممـه موحه  قازی
  و ئه. ئامریكا و   ڕانسه فه  ی نۆزده  ی ده سه  كۆتایی  كانی شۆڕشه بۆ  وه ڕێته گه ده  ی تاكه ره سه ش، وه ته نه ـ ت وڵه ده  ی دیارده  مكی چه و  یه هه
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 اڵم بـه زاڵ  گوتـارێكی كـوو وه  وه یـه  جیهـانی   می كـه یه  ڕی شـه  كۆتـایی  دوای  له ، رۆژئاوایی  ڵگای كۆمه  ستێندراوی ئه ره په  هزرێكی كوو وه  گوتاره

 . كوردی  روناكبیری و  سیاسی   تاقمی ت تایبه به و ناڤین   اڵتی رۆژهه  ڤی رۆژه  گوتاری  بووه سكرد ده
 

  كانی ئیمپراتورییـه  تێكڕووخـانی  دوای  وه النـه گه و  تـاك ن الیـه  له ت حاكمییه و  اڵت سه ده  ستی ده وه رتنهگ و  نووس چاره  مافی  كردنی  دیاری
  كـه  تـه وڵه ده  وه ئـه ش نووكـه هه تـا  وه رۆژانـه و لـه  كـه ، وه تـه نه ــ ت وڵـه ده یـان ده  پێكهـاتنی و  دروسـتبوون  هـۆی  بـووه ئـوتری  و   عوسمانی

  بێت، ك یه وه ته نه  بوونی   ری لمێنه سه دا كان یه   یی وه ته نێونه  ڵه كۆمه و كۆڕ نێو  له توانێت ده
 ، وه تـه ماوه كـاڵو  بـێ  ری سـه 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  بۆچی اڵم به
 . وه ناخیه ناو  ناچینه دا لێره و  یه  مێژوویی و  ل سه تێروته  باسێكی
 
  تێكی وڵـه ده  دروستكردنی  خولیای و بوو  كوردی  ئیلیتی  تاقمی نێو  له زاڵ  گوتاری ، ناسیۆنالیستی  گوتاری دا كاتانه و له گوتمان ك وه ر هه

  كی یـه وه بزووتنه بێـت ده  یی وه تـه نه  تی وڵـه ده  پێكهێنـانی بـۆ زانـین ده ك هرو هه اڵم به بوو، ڵگا كۆمه  له  تاقمه و ئه  خولیای نیا ته ، یی وه ته نه
  دی وه ڵگادا كۆمـه  دڵی نێو  له  یی وه ته نه  ئاگایی  دروستكردنی  به نیا ته ش وه ئه  كه بێت پێك  ناسیۆنالیستی  كی یه پڕۆژه ن خاوه  ناسیۆنالیستی

  وه كـه یه به  تـه بابه م ئـه و وا پێشـه  كانی قسـه  وێ مانـه ده دا لێـره. مابوو ئاكام  بێ  وه یه  كوردی  ئیلیتی ن الیه  له  وڵه هه و ئه كات و ئه تا  كه دێت
 .ین بده  گرێ
 

 نیا تـه نـینبی ده  ئێمـه كاتی  و ئه تا  كه  كورده  لی گه  ئازادیخوازی  ی وه بزووتنه  كانی ته بلیمه و ئیلیت  له كێك یه د ممه موحه  قازی بێگومان
 نـامۆ كـان جۆره  لـه جۆرێـك  بـه دا یه ندێشه ئه م ئه ڵ گه له ڵگا كۆمه  ی زۆرینه و بوون   ناسیۆنالیستی  گوتاری  ڵگری هه كان ئیلیته و  كان ركرده سه

 .بوون
 
  وه رونـاكبیره  تـاقمی نێـو  لـه  یـه گوتاره م ئـه  ی هو گواستنه جیاواز، و شاز  رێكی رێبه  كاته ده وا پێشه كوو وه  كی یه  تی سایه كه  كه  ی وه ئه اڵم به

  بـه  دراوه گـرێ  كه  وه گواستنه م ئه. تێك میلله و ر ماوه جه  ی زۆرینه  خولیای  كرده تاقمێك  هزری  له  ی گوتاره م ئه و ڵك خه و ڵگا كۆمه  دڵی نێو بۆ
 ها روه هــه و زۆر  ســانێكی كه  كردنی رده روه پــه و رتووك پــه و  رۆژنامــه و گۆڤــار  ی وه باڵوكردنــه و  كوردســتان  رگی مــه جوانه  كۆمــاری  زرانــدنی دامه

 خودموختـار  اڵتێكی سـه ده  دروسـتكردنی ڵكوو بـه( independentiste) خـواز، خۆ ربه سـه  جـۆری  لـه ك نه  كوردی  اڵتێكی سه ده  پێكهێنانی
(autonomiste)، ئاستی  له رباڵوتر به و فراوانتر  كی یه  پانتایی  له  یی وه ته نه  ئاگایی  ندنی سه ره په و  كردن شه گه  هۆی  بووه ش مه ئه  كه  

 و تـوێژ گشـت  كـه  ی وه ئـه  هـۆی  بـووه هزرێـك ها وه به ڵگا كۆمه  یاركردنی ته ها روه هه. دا  كوردستان  ی دیكه  كانی شوێنه و  كوردستان  اڵتی رۆژهه
  یی وه تـه نه  مـافی  ركردنی مسـۆگه ی  وه ئه  كه  وه ببیننه ریزدا ك یه  له خۆیان ش هاوبه  خواستێكی  ستهێنانی ده وه بۆ بتوانن ڵگا كۆمه  كانی چینه
  كـه  هو كـرده  شـرۆڤه بۆیـان  رانی داگیركه  ی ڵه هه م ئه  یه وته م به و یشتبوو تێگه  یه له سه مه م له  وردی و   باشی  به د ممه موحه  قازی وا پێشه. بوو
 ن، بكـه  ئاسمیله  كوردی  ڵگای كۆمه و  رن به  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

  كگرتوویی یــه و  بات خــه  كی چــه ت نانــه ته و تێك  میللــه  ی ندێشــه ئه و فیكــر  بۆتــه و  نیــه دێك ممــه موحه  قــازی  ی ندێشــه ئه و گوتــار نیا تــه  ئیــدی
 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 تی  میلله و  تێك میلله
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   . بخولقێنێ  دیكه  قازی یان ده توانێت ده  یه   خودئاگایی

 
 و  وایه پێشــه  ی قســانه م ئــه  راســتی  ری رخــه ده كــورد  لی گــه  وامی رده بــه  باتی خــه یبینــین ده ش نووكــه هه و   كــردووه  اریتۆمــ مێــژوو ك روه هــه

 لـێ  كانی یـه   ندی فكه ره شـه و قاسـملوو ش تـه میلله و ئـه و   وه باتـه خه  كـانی ریزه نێـو  هاتنـه وا پێشـه  كانی ئاواتـه  دیهـاتنی وه بـۆ س كـه زاران هه
 كـرد هید شـه كانیشـیان ندیه فكه ره شه و قاسـملوو و  وه یـه   نوسـی مێژوو ر سه له خۆیان  ی كه ڵه پوچه  فیكره  وه دیسانه ران داگیركه اڵم به ، وه وته كه
 نێـو  لـه" وا پێشـه" كـو و وه رانێك رێبـه  وره گـه  كـه  ی تـووه و ئـه  كـه  لماندی سه مێژوو اڵم به رن، به نێو  له  ندێشه ئه و فیكر و ئه  كه  هیوایه و به

ــی ــه  دڵ ــان ڵگا كۆم ــد بووی ــه چان ــه ئه و دات  ده چ وه ر ه ــدی  مڕۆك ــه  ئی ــورد،  لی گ ــه وه ته نه ك ــراو  كی ی ــاوه و ناس ــه   جیهانی  كی یه پێناســه ن خ  و  ی
 .كراو یار ته  یی وه ته نه  وشیاری  به ڵگاش كۆمه
 

 2111ی ئاوریلی 4: وتی  ڕێکه  /ڕی کوردستان میدیا   ماڵپه:   رچاوه سه
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 زن بوو رگیشی مه د مه ممه وا قازی موحه پێشه
 

 كر كاوسین بابه
 

 تی اڵیـه كۆمه كی تیه سـایه كه ڕاش ره سـه بوو خۆشی ی كه مه رده سه روناكبیرێكی بوو، ئایینی كی زانایه ی وه له  جگه د ممه موحه قازی وا پێشه
  بـه بـوو و ببینـ  رۆژێـدا وإ له  وره گه رۆڵێكی توانی سیاسیشدا بواری له بوو، ش كه هناوچ ی وره گه

  كـه زۆرن  ركردانه سـه و  ئـه.ی كه له گه ویستی خۆشه و ی كه له گه تی وایه ته نه ی وه بزوتنه سونبوولی
 ســت ده به نیانوت ركه ســه زۆریشــیان و  بینیــوه یان وره گـه رۆڵــی كانیانــدا وه ته نه رزگــاری مێژووی لـه

 ج  نابـــه ی وه كـــرده و كـــار هۆی بـــه یان ویســـتیه خۆشه و  ئـــه  وورده وورده زۆریـــان اڵم بـــه ، هێنـــاوه
 بــوون، شكســت تووشــی یــان رۆیشــتوون وی تــاكڕه و ت دیكتاتۆریــه و  ره بــه یــاخود  ســتداوه ده له

 سـتالین ك وه ێكیسـ كه و دیكتـاتۆر  بـه بوون وتن ركه سه دوای 1416 شۆڕشی وی شۆره شۆڕشگێڕانی
 خـۆی ی دیكتاتۆرانـه اڵتی سته ده تاكو، كوشت ی كه حزبه كانی ركرده سه و ندام ئه له زاری هه دان سه

ــه ــه پێن  بس ــه چی، ك ــری  ی ركرده س ــه ت ــه ن ه ــه ك ن ــان ر ه ــدای ژیانی ــازادی فی ــه و ئ  خۆیی ربه س
 ژیـان د قـه به رگێك مـه نیشـتمان، و  وه ته نه له دان رنه به ست ده له  پڕبووه  كه  بووه ك یه نیشانه و  ئاماژه رگیشیان مه ڵكو به  كردووه یان كه له گه
 دوای ، كــه بووبــ  ویســت خۆنه ســانی كه و  پســاوه نه باتی خــه ی نموونــه كوبــا شۆڕشــگێڕی گیڤــارا رچی گــه ئه ، بــووه زێن بــه دوژمــن باتیان خــه و

. كـوژرإ ده شـدا وپێناوه له ر هـه و پێـدا  درێـژه شۆڕشـی و پۆلیڤیـا  كاتـه رووده و هێڵ  جێده به زیری وه ی پایه و  پله كوبا، له شۆڕش وتنی ركه سه
 و كـوژراون پێكدادانـدا و ڕ شـه ی نگـه جه له یـان كـوژراون فێلڕ و در غه به  كه  تێدایه وایان ی نموونه زۆر كورد كانی شۆڕشه كانی ركرده سه وا ئه
،  تـه و بووه  كانی كـورد بـووه باتی رۆڵـه ری هانـدان و خـه درێژایی مێـژوو فاكتـه بـه  ویسـتیه تی و خۆنه ی ئازایـه ئامـاژه  ، پڕ لـه كوشتنه و  ئه

فێلڕ و  ن بـه ڕدا ناتوانن چـۆكی پێدابـده شه له  دا كه 1661  نگور له مزاغای مه هه. بات پێدانی خه ترسی و درێژه ری و چاونه سونبولی چاولێكه
ی هـیچ  وه وا قازی  دوای ئه در كوژرا، پێشه مان فێلڕ و غه هه ر به دا هه 1411  یكوژن، سمكۆی شكاك له اری دهناوی گفتوگۆ و میواند در به غه

كـرد دوای روخـانی  ڕوانی ده چـاوه  ك كـه كوشـتار و تااڵنییـه  ی لـه كـه له ب ، گه دا هـیچ نـه ولڕ ده ی نابین ، هه ساواكه  ك بۆ كۆماره پشتیوانییه
لڕ  گه كانی كۆمار له ، هێزه چونكه.  رگی خۆشی بووه مه ر به گه ڵكی كوردستان بب ، بپارێزإ ئه ی كوردستان تووشی خه وه رتنهو گ  ساواكه  كۆماره
الی  زۆریـان بـه  كان كـه شـایره ی كۆمـار و لێكترازانـی عه سـاواكه  ڕاش ناڕێك و پێكی هێزه ره كرا، سه ده راورد نه تی تاران به كانی حكومه هێزه

رگریكردن،  ر و هۆكـاری تـر، بـه یـان فاكتـه ڵكی كوردسـتان و ده ژاری خـه نگی و هـه ی جـه سـه ره می تفاق و كه و كه  تاراندا بایاندابۆوهرژێمی 
ی كردبــوو، ئــاواش ویســتی  كــه له شــی گه وا چــۆن ژیــانی خــۆی پێشكه پێشــه  ڵك، بۆیــه ر خــه بــوو بۆســه  وره ســاتێكی گــه ی شكســت و كاره مایــه

ــی بــ مه به ــه ڵكه ژیانی خه رگری لــه هرگیش ــمه  ڕاســتی  بووبــه به  بكــات، وه  ك ــه و مه  ئــه. ی كــه له ی گه رگه پێش   ی كــه و ئیعدامكردنــه  ، ئــه رگ
ی  ك لوتكـه وه  وه نه  به  وه تی ماب  نه ، تا مێژووی مرۆڤایه ڵكی كوردستانه ری خه وه نێوبیره كی روناكی چوو تابلۆیه ڕێوه چوارچرای مهاباد به له

 می نگی دووه جه  له. وه مێنێته و ده  وه نوسرێته ده  زنه مه  و پیاوه  یی ئه وره ل دۆستی و گه ویستی و گه خۆ نه
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كـانی  زای كـوڕی، هێزه ره  جێبهێڵ  بۆ حمه تی به ختی پاشایه شا ناچاركرا ته 14/4/1461  بوو له ربازی نه داگیركردن ده ئێرانی  له جیهانی، 

.  وه قز كشـانه ی سـه و ناوچـه  ره كو مهابـاد هـاتن و دواتـر بـهریتانیا تـا به
ــۆڤێتی له له ــوری س ــكری س ــه ناوچه ش ــه  ك ــوو، س ــر ب كان  رووســه  ركرده جێگی
كاندا،  تیه سـایه رۆك هـۆز و كه لڕ سـه گه ندی له یوه دروستكردنی په  وتنه كه

هێزكردنی جێپێـــی خۆیـــان بـــوو  ئامانجیشـــیان پاراســـتنی ئـــارامی و بـــه
ــهكو له ــه رنامه ی هــیچ به وه ردســتان، بێئ ــان هــه ی . ب  كی سیاســی دیاریكراوی

رۆك هـۆز و  دا ئاگـاداری سـه 1461یلولی  ئه ند مانگ  له ر دوای چه هه  بۆیه
  ئـه. ن ردانی سۆڤێت بكه س بوو سه كه 11یان  ژماره  ناودارانی كورد كرا كه

هشـت   فـده ردانی وه سـه له.بوو وز نـه هیچی لـێ سـه  یه رنامه ب  به  ردانه و سه
ربایجـان دانیشـتن و دوای  زیرانـی ئازه رۆكی وه ر بـاقروف سـه عفه لڕ جه گه دا بوو، له كه فده ردووك وه هه قازی محمد له  مدا كه ی دووه كه سیه كه

كـات، ئاغـاش  الدێیی زۆر زۆر سوپاسی دهخش  و كابرای  به ك ده الدێییه ك به ك تانجییه ئاغایه  كه:  وه ی بۆ گێڕایه یه رگوزشته م سه گفتوگۆ ئه
و  كـردن بـۆ ده  ی زاخانـدا قسـه ره  تی حكوومه  یی سته ژێرده  كورد له  لی گه  پێناو رزگاری  له  وه ییه وه ته و نه  رزگاریخوازانه  مێن  باری ری سوڕده سه

  رێكخسـتنی و كـورد  لی گـه  رزگـاركردنی بـۆ  وه توانایـه موو هـه  بـه د هممـ محه  زاشا،قازی ره  ملهوڕی  رێژیمی  پاش رووخاندنی.  وه كردنه ده  وشیاری
  لـه  كـه كردبـوو   كـارێكی یبوو، هـه ڵك خـه  الی  لـه  كـه  ی ویسـتییه خۆشه و ئه و ڵك خه نێو  له وا پێشه  زۆری  نفووزی. تێكۆشا ڵك خه  اڵنی كۆمه

كان  ته شــیره نێــوان عه  ڕی شــه  تــا پــێ  بــه1126و  1121  ســااڵنی  كاتــه ده  كاندا كــه ته شــیره عه و هــۆز  تیی اڵتداریه ســه ده و   وقڕی قــات  ســااڵنی
 . ڵبگرێ بڕشت هه  به  نگاوی كوردستاندا هه  پێناو رزگاركردنی  و له  بگرێ

 
  ر لـه هـه: " نووسـێ غـدا، ده به  بریتانیـا لـه  ی كـدا بـۆ باڵوێزخانـه یه نامه  تاران لـه  بریتانیا له  ی دا، باڵوێزخانه1462  نی ژوئه  ی11  له

دا  یـه و نامه ر لـه هـه". ن كگرتوو بكـه كـان یـه كورده  وڵیان داوه د هـه ممه محه  ك قازی وه  شادا، پیاوانی  زۆرداری  رزگاربوون له  كانی م رۆژه كه یه
د  ممـه محه  قازی  چاویان به  وێ و له هاباد مه  یشتنه گه  اییئامریك  كێكی و یه  بریتانیایی  رێكی فسه دا، ئه1461سێپتامبری   ی21  له: " كه  هاتووه

  هێنایـه  كـه بریتانیایه  ره فسـه ڵ ئه گـه كگرتوو له یـه  ڕ كوردستانی مه له  كی یه اڵڵه واندا گه ڵ ئه گه كردن له قسه  كاتی  د له ممه محه  قازی. وت كه
 (. 1") گۆڕێ
 

  ڕای ره سـه  یـه و رێكخراوه ئـه  كـرد كـه  وه بـه  سـتی و هه  وه كـورده  ی وه ژیانـه  ی ڵه كۆمه  ریزی  دا، چووه1421  ساڵی  د له ممه محه  وا قازی پێشه
.  وه بـۆ بدۆزێتـه  ی رێگاچـاره  بـێ ده  كـه  تێدایـه  الوازی  كـورددا، هێنـدێ  ی وه تـه نه  پێنـاو رزگـاركردنی  لـه  كانی و باشـه تیـڤ پۆزه  موو خاڵه هه

  ی21  لـه  ر بۆیـه ڵگا بێت، هه كۆمه  كانی ڕوانییه چاوه  ری اڵمده وه  واوی ته  به  توانی یده و نه و داخراو بوو   نهێنی  كاف، رێكخراوێكیژـ   ی ڵه كۆمه
زرا  كوردسـتان دامـه  یدێموكرات  و حیزبی  وه شێندرایه ڵوه كورد هه  ی وه ژیانه  ی ڵه وا، كۆمه پێشه  كانی رێنوێنییه  پێی  دا به1126  ساڵی  الوێژی گه
 . د بوو ممه محه  وا قازی حیزب، پێشه  رۆكی سه  كه

 
   تێكۆشانی  ئاخری  د له ممه محه  قازی: " نووسێ دێموكراتدا ده  حیزبی  زرانی دامه  د له ممه محه  وا قازی پێشه  ڕ رۆڵی مه دوكتور قاسملوو له
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ند  رچه هه  بۆیه.  یه و رێكخراوه ئه  وتووی ڵكه و هه رچاو به  تێكی خسییه شه  وت كه ركه و زۆر زوو ده  هڵ كۆمه  ندامی ئه  ـ كاف دا بوو به ژ  ی ڵه كۆمه
  دێمـوكراتی  كاتێـك حیزبـی. ـ كـاف  ژ ێ  ی ڵـه كۆمه  ریی بـه ڕێوه به  بـوو بـه  وه كـرده  ، بـه ڵـه چوو بوو بۆ نێو كۆمه  دیكه  سی زۆر كه  نگتر له دره

  ی ڵـه كۆمه  یشـتبوو كـه تێگه  و پێویسـتییه ئـه  و له  ته رووره و زه له  دیكه  سێكی ركه هه  د زیاتر له ممه محه  قازی  وت كه ركه ا، دهزر كوردستان دامه
. وردسـتان بـێك  كورد لـه  لی گه  باتی خه  ری اڵمده وه  خۆی ناتوانێ  رێكخستنی  ی شێوه  و به  خۆی  كانی ئامانجه  ركیبی خۆی، به ته  ـ كاف به  ژێ
  ق قـازی حه  به  ر بۆیه هه. بوو كوردستاندا، هه  دێموكراتی  حیزبی  رزاندنی دامه  له  ستی س زیاتر ده موو كه هه  د له ممه محه  ش قازی ر بۆیه هه
دێموكراتـدا   حیزبـی  و كـاتی رانـی ئـه بـه ڕێوه موو به نێـو هـه  لـه  تـوانین بڵێـین كـه و ده   ناسـرێ دێمـوكرات ده  حیزبی  ری زرێنه دامه  د به ممه محه
 (. 2")رزتر بوو و به رچاوتر به  دیكه  وانی موو ئه هه  له  تی الحییه و سه  زموون و ئه   یشتن تێگه  ی هاوتا بوو، راده  بێ  تێكی خسیه شه
 

بـوو،   و شـاره ئـه  بانی شـاره  هاباد كـه مـه  شـاری  لـه  تی پاشـایه  رێژیمـی  واری دا، دوایین ئاسه تاوی هه  ی1126  ساڵی  زی رماوه سه  ی24  له
كوردسـتان،   كۆمـاری  رۆكی كـوو سـه د وه ممـه محه  وا قـازی و پێشـه یانـدرا كوردسـتان راگه  دا كۆماری و ساڵه ئه  ندانی رێبه  ی2  و له پێچرا  وه تێكه

 . خوارد  یاسایی  سوێندی
 

  ئـااڵی  كـه  رۆژێكـه.  كـورد دا باشـترین رۆژه  ی وه ته نه  مێژووی  مڕۆ له ئه: " و وتی دا ئاخاوتكورستان  كۆماری  یاندنی راگه  رۆژی  وا له پێشه
.  یـه هه  ڵبژاردنی و هـه  ئـازادی  جیهـان، مـافی  كانی وه تـه موو نه ك هـه كـورد وه  ی وه تـه نه.  ڵكراوه هاباد هه مه  شاری  رزایی ر به سه  كوردستان له

مڕۆ،  ئـه.  مێـژوو كـردووه  ش بـه پێشـكه  زاران قوربـانی دا هه یه و رێگه و له كات بات ده كان خه ترین مافه تایی ره سه  تن بهیش بۆ گه  دان ساڵه سه
  كـه  كـه و چرایه   یـه ئێوه  ر شـانی سـه  ش لـه م كـاره ئـه.  بـێ  كاوه ر شه كوردستان هه  ی ئااڵكه  بێ ده.  یه هێزمان هه و هاوڕێی به خۆین ربه سه  ئێمه
 (. 1)  وه بكوژێته  نابێ

 
و    یی وه تـه نێونه  ئاسـتی  ر سـێ هـه  كۆمـار لـه  رووخـانی  كـانی هۆكاره. رگ بـوو مـه  كوردسـتان جوانـه  دا كۆمـاری1121  زی رماوه سـه  ی24  له
  ن رێژیمـی الیه  له  زۆر كه  وه ئه  ری گه ئه  یزانی ده باش  كه  ی وه ئه  ڕای ره د سه ممه محه  وا قازی پێشه.  وه بیننه ده دا خۆیان  و نێوخۆیی   یی ناوچه

 .  وه هاباد مایه مه  خۆیدا له  ڵكی نێو خه  ر له اڵم هه ، به ر بكرێ سه ستبه ده  زاشاوه ڕه مه حه
 

  لـه  قـازی  یفی و سـه د ممـه محه  وا قـازی ، پێشـه وه ئێرانـه  ن سـوپای الیـه  لـه  ری ورووبـه ده  كانی و شـاره هاباد مـه  شاری  ی وه پاش داگیركردنه
ــه ــه  دری و ســه ســتگیر كــران ده  زاشــاوه ڕه مه حه  ن رێژیمــی الی ــدا ده  قــازی  ل ــه ســتگیر تاران ــه  و ل ــه به  كورســتاندا خرای ــه.  وه ندیخان  4  رۆژی  ل
  وا قـازی پـاڵ پێشـه  تیان دایـه ناو تۆمـه ڵێك بـه مـهنمایشـیدا كۆ  كی دادگایه  و له هاباد مه  هاته  وه تارانه  تێك له یئه دا، هه1121  ندانی رێبه
  اڵم لـه ت بـوون، بـه ت تۆمـه رواڵـه  كیشـیان بـه یه و ژماره تـدا ناڕاسـت بـوون ڕه بنه  ر لـه هـه  تانـه و تۆمه ك له یه ژماره  كه  و هاوڕێیانی د ممه محه
  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

 .پێشوو، پێك هات  دادگای  كانی حوكمه  به  وه پێداچوونه  ناو دادگای  دا، به  تاوی هه  ی1124  ی لێوه خاكه  ی6  وتی رێكه  مانل دواتر، له
 

  كـوردی  دوژمنـانی  و بوێرانـه  و ئازایانـه كـورد  لی گـه  یی وه تـه نه  مـافی  لـه  رگری شوێنێك بۆ بـه  هكرد  ی و دادگایه د ئه ممه محه  وا قازی پێشه
 شدار بوو، رۆژێك پاشتر،  دا به و دادگایه له  كه  ریفی روان شه سه.  كوردستان بووه  كۆماری  رۆكی و سه ر ق رێبه حه  دا به  نیشانی  ناساند كه
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ها  روه هـه(". 6)كـرد ده  محاكمـه  دادگـای  د بـوو كـه ممـه محه  وا قـازی پێشـه  وه ئـه: " ڵـێ و پێیـان ده كان قازییه  ماڵی  چێته ده  لێوه خاكه  ی1  واته
  وه ندانـهزی  ی گۆشـه  مـن لـه: " تی و گوتوویـه  وه جوواڵیـه  زۆر ئازایانـه  ی كـه له گه كردن له داكـۆكی  وا لـه پێشه  كه  وه گێڕێته پسیان ده  فقولی جه نه

موو  ت هـه وڵـه ڕ ده گـه ئه.  خسیر كـردووه خۆماندا یه  واڵتی  تان له ئێمه.  ئێمه  ن تاوانبار، نه ئێوه  ڵێم كه ئێران ده  تی وڵه ده  و به م كه هاوار ده
خۆیـان،   ، بـا كاروبـاری زانـێ ر ده وهر نیشـتمانپه  وان بـه ری  ئـه گـه و ئه  ڵبگرێ كوردسـتان هـه  سـت لـه ، بـا ده زانـێ تكار ده خیانـه  كان به كورده

  اڵم ویسـتم لـه ، بـه وه ڕێمـه سـنوور بپه  لـه  متـوانی ده  ئاسـانی  ڕۆیشـتووم، بـه نه  لێره وه داماوییـههۆی   به  بێ پێتان وانه. ن ببه  ی ڕێوه خۆیان به
 (. 1")گرم نهڵ ست هه م ده كه و نیشتمانه خاك  و له هێڵم نه  جێ م به كه ڵكه دژواردا خه  رۆژانی
 

  ڕێوه ، بـه قـازی  دری و سـه  قـازی  یفی د، سـه ممـه محه  وا قـازی پێشـه  دانی سـێداره  لـه  ، حـوكمی لێوه خاكـه  ی11  رۆژی  یانی بـه ره نجام به ره سه
ئێـران   تی وڵه ده  و هێزی م چواره  شكری له  ی رمانده ، فه هومایونی  ئیمزای  به  لێوه خاكه  ی11  رۆژی  ی6كاتژمێر   یاندراوێكدا كه راگه  له.  برێ ده
ئێعــدام   ڕدا بــه شــه  می رده ســه  نیزامــی  دادگــای  ، لــه قــازی  دری و ســه  قــازی  یفی د، ســه ممــه محه  قــازی: " ، هــاتبوو. وه كوردســتان باڵوكرایــه  لــه
  ی11  رۆژی  ی4عات  سـه  و لـه سند كـرد په  یانی كه نشا، حوكمه ههشا  ت هومایونی زره عالحه ها ئه روه و هه  وه پێداچوونه  دادگای. كران  حكوومه مه

 (. 4")چوو  ڕێوه به  كه دا حوكمه لێوه خاكه
 

اڵ م  حرا روا بــوو، بــه ســه  د گوڵێــك بــوو لــه ممــه محه  قــازی: " نووســێ د، ده ممــه محه  وا قــازی پێشــه  تیی ســایه ڕ كه مــه دوكتــور قاســملوو له
و  و ئـازار رد و ده ئـه  رخسـتنی و ده گـۆڕ  هێنانـه  لـه. یشـتبوو زۆر بـاش تێگه  كانی و ئاواته و هیوا و ئازار رد نزیك بوو، ده خۆی  ڵی گه له  كه دیسانه

ار مج كـه بۆ یه  ویست بوو كه خۆشه  نده وه كوردستان ئه  ڵكی خه  الی  بوو كه نه  خۆڕایی  به. وتووتر بوو ركه س سه موو كه هه  دا له هیواو ئاواتانه
 (. 6")دا بوو پێ  ی"وا پێشه"  ڵك خۆی نازناوی خۆیدا، خه  مێژووی  له

 
كوردسـتان نـاودێر   هیدانی شـه  كـوو رۆژی وه  ی لێوه خاكـه  ی11  د، رۆژی ممه محه  وا قازی پێشه  ئێران، حیزبی  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی

  ، رۆژی لێوه خاكـه  ی11  رۆژی  كـه  دیـاره.  گـرێ كوردسـتان ده  اڵتی سوورخه  هیدانی شه  دووییختكر و گیانبه  فیداكاری  دا رێز له و رۆژه و له  كردووه
  كانی ندییـه تمه و تایبه  یه وه كانیه شـه موو به هـه  كوردسـتان بـه  هیدانی شـه  د، رۆژی ممـه محه  وا قـازی كوردستان، پیشه  ركۆماری سه  هیدبوونی شه
 : ن مانه ئه  ندییانه تمه و تایبه له  هێندێ. زۆرن  رمی فه  كی یه شێوه  موو كوردستان به هه  هیدان له شه  رۆژی  بۆ بوون به  لێوه خاكه  ی11

 
 .دا مێژوو  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  ین حیزبیم كه یه  ری زرێنه د، دامه ممه محه  وا قازی پێشه :م دووهه

ــاری :م ســێهه ــاری  كۆم ــتان، كۆم ــه  كوردس ــوو، به ه ــتان ب ــه  شــداری موو كوردس ــه دوو ه ــه زار ك ــزی  س ل ــه  هێ ــه و له ر ده كۆڵن ــكان ن   هاتووی ش
و  ئـه  شـاهیدی  و سـووریه  توركیـه  كـانی كورده  شـداریی ها به روه و هـه دا  هو شۆڕشـ لـه  فا بـارزانی المسـته مر مه نه  تیی رۆكایه سه  كان به بارزانییه
 .ن راستییه

 . 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

 ك نیشتمان یه  به  موو كوردستانی دا هه  كانی ئاخاوتنه  وام له رده كوردستان، به  رۆك كۆماری هكوو س د وه ممه محه  وا قازی پێشه :م پێنجه
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فا،  ال مسـته مـه: " ڵـێ و ده كـا ده  دادگایـه  و بـێ ئـه  ناو قـازی بـه  كاتێك روو لـه.  بینرێ دادگادا ده  له  داكۆكیكردنی  ش له م راستییه و ئه  زانیوه 

 ".  تی خۆیه  و كوردستان واڵتی   كوردستانه  ڵكی وو خهڵك ، به نیه  بێگانه
  بــاری  م لــه كوردســتاندا، هــه  ی دیكــه  كانی شــه ر به ســه  وا لــه تیی پێشــه رۆكایه ســه  كوردســتان بــه  كۆمــاری  زرانی دامــه  ری كاریگــه :م شــه شه

 .  ببوێرێ خۆی لـێ  یتوانیوه كورد نه  ی له سه مه  هیچ مێژوو نووسێكی  كه  هزۆر بوو  نده وه ئه  وه روونییه و ده   رۆحی  یاری  م له و هه  ئیستراتیژیك

نووسـی  رۆژنامه  ر مێـژووی سـه  لـه  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 پارچهموو  هه  دا له كوردی  رتووكی و په   كوردی

ــته هه ــانی :م ش ــزی  پێكهێن ــه  هێ ــی  رگری ب ــه  میلل ــاوی  ل ــر ن ــرۆزی  ژێ ــۆ یه" رگه پێشــمه"  پی ــه دا ب ــه ك ــار ل ــژووی  مین ج ــورد  مێ ــه ك ــر   دا ل ژێ
 . وادا پێشه  كانی رێنوێنییه

  كوردسـتان، لـه  كۆمـاری  دژی  لـه  و توركیـه  و عێـراق  ئێـران  تی وڵه ده  سێ  وه موویانه هه  رووی سه  و له كورد  كگرتوویی دوژمنانی یه :م نۆیه
 .  موو كاتێك زیاتر بووه هه

مجار  كـه بۆ یه  بوو كه  وه كوردستاندا ئه  كۆماری  كورد له  لی گه  ی وره گه ره هه  وتی ستكه بێگومان ده: " نووسێ ك دوكتور قاسملوو ده وه :م یه ده
 ". چێشت  ئازادی  و تامی  گرت  وه سته ده خۆی بهنووسی  چاره

 
 : كان رچاوه سه
 
 .21، ل 2111ژین،   ی ، بنكه بریتانیادا، سلێمانی  ی وه ره ده  تی زاره وه  كانی نامه ڵگه به  كوردستان له  اڵتی رۆژهه/ ر نوه ، ئه سوڵتانی -1

 . 61ئازادیدا، ل   پێناوی  بات له حمان، چل ساڵ خه بدوالڕه عه.قاسملوو، د -2

 . 61، ل 1161،  فردوسی  ی اسناد، چاپخانه  ی ینه كردستان در ێ  و جمهوری محمد  ، قاچی خۆشحاڵی -1

 . 241پێشوو، ل   ی رچاوه سه -6

 .پێشوو  ی رچاوه سه -1

، ل 2111ژیـن،   ی ، بنكـه بریتانیـادا، سـلێمانی  ی وه ره ده  تـی زاره وه  كانی نامـه ڵگه به  كوردسـتان لـه  اڵتی رۆژهـه/ ر نوه ، ئـه ـ سـوڵتانی1 -4
116. 

 . 112ئازادیدا، ل   پێناوی  بات له حمان، چل ساڵ خه بدوالڕه عه.ـ قاسملوو، د2 -6

 . 46 پێشوو، ل  ی رچاوه سه -6
 

 2111ی  ی فێوریه6: وتی  ڕێکه/  ڕی کوردستان نیت   ماڵپه:   رچاوه سه
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 ...مان  زه سوقراتی... د مه قازی محه
 

 حسەین یەزدانپەنا
 

 . یه هه رگیاندا مه و ژیان  له دیار وێکچوونی هێندێک دا د ممه محه قازی وا پێشه و( سوکرات)سوقرات نێوان  له
نی  مـه ته  له.  دایک بووه له( سینا ئه)نزیک ئاتێن  له« لیکابتوس»گوندێکی بناری شاخی   زایین، له  ر له ی به 644 ساڵی  له سوقرات 
 .جێ کرا ر جێبه سه هر له خواردنی ژه  ساڵیدا گیرا و حوکمی ئێعدامی به 61

 
  سـاڵ دواتـر بـه 64ی  و شـاره شاری مهابـاد، ئـه  ی زایینی له1411د ساڵی  ممه وا قازی محه پێشه

ی  لێوه ی خاکــه11  لــه.  دایــک بــووه  تی جمهــوری کوردســتان، لــه وڵــه ختی ده  پێتــه  و کرایــه بڕیــاری ئــه
 . دراوه  سێداره  دا له 1466
 
ــه  ــه م ئ ــه موو ه ــانی زه ودا م ــه مه و م ــه ، کانیی ــه چی ک ــه و ئ ــه موو ه ــه!  وێکچوون ــی ده ر ه  ردی ده ڵێ

ـــه ـــه و کان مرۆڤ ـــی ڵگاکانی کۆم ـــه مرۆڤ ـــه ڕای ره س ـــه کانیان، جیاوازیی ـــدا ناوه  ل ـــه ک وه رۆک ـــیان پێشه و وان ک ی ـــاوه وایانیش ـــار نی خ  و ئاک
 :کن یه  له ێزیکن ندیی تمه تایبه
 
ی «ئانکسـاگوراس». و خۆشـیان لێـی ئاگـادار بـوون  ترسـی بـووه پڕمه  ڵبژارد کـه کیان هه ر دووکیان، رێگایه وا، هه سوقرات و پێشه - 1

قـازی . دانـا رێ  ری لـه گرت و سـه هێنـدی نـه  سـوقرات بـه.  وه دا ئاگـادار کـرده و رۆژگاره له  فه لسه ترسیی فه مه  وی له مامۆستای سوقرات، ئه
و  لـه. ن، ئاگـادار بـوو رزگـاری بکـه« م جـه عه»سـتی  بنده  ت و لـه وڵـه ده  نـه کـورد بکه  ی ویستوویانه رکردانه و سه نووسی ئه چاره  د له ممه محه
 . ر دار سه  دا چووه و رێگایه له.  وه رپرینگایه نه  نووسه چاره

لی دابـڕاو  دووای پرسیارگه  ڕان به جیاتی گه  سوقرات له. ڵگای خۆیان بوون ی کۆمهوا ردووکیان پێشه د، هه ممه سوقرات و قازی محه - 2
:  گـرت کـه داه  وه ر ئـه سه ها پێی له روه هه. دروشمی خۆی  ی کردبووه «خۆت بناسه». بارودۆخی ژیان وێڵ بوو  دووی پرسیار له  ژیاندا، له  له
می رمێنـی  رده سـه  م لـه و ده کیی ئـه ڵگای خێڵه کۆمه  د له ممه قازی محه. « خی نییه بێ، بایه هی تێدا ن وه و توێژینه  وه پێداچوونه  ژیانێک که»
کانی  و تاکـه  وره ی بـۆ بڕیـاری گـه کـه وه ته یی بوو و نه وه ته ریی نه روه وداڵی سه دا عه«ر تانجیی راوکه»و « زینی چاک»و « سپی کوێت ئه»

 .نل دا بۆ خوێندن ده

نگی  ستی پارسـه ربه سلیمی واقع و ده ته. ڵ راسان نده اڵتدارانی زۆردار و زاڵم و گه سه ده  ردووکیان له د، هه ممه ی محهسوقرات و قاز - 1
 .خت کرد دا گیانیان به م رێگایه رتکیان له هه. ولی گۆڕینی واقعیان دا بوون و حه هێز نه

   وته.   ندیی خۆیان بووه وه رژه به  خۆیان و له  تر له وره خی گرینگتر و گه یهها و با پێناو به  و کرداریان له  ردووکیان بیر و وته هه - 6
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   !ر و ماڵ سه. ریان دانا سه  ی بوویان له وه ئه. هێنان دیی نه خسی بۆ به وتێکی شه سکه کانیان هیچ ده و کرداره

ی یۆنـانی  پانانـه و گۆڕه لـه  واتـه« ئـاگورا«  سـوقرات لـه.  بووه تیان هه کی تایبه ربڕیندا لێهاتووییه ئاخاوتن و ده  ردووکیان، له هه - 1
کانی ژیــان  ل و پێداویســتییه لوپــه شــوێنی کــڕین و فرۆشــی که  کــۆن کــه

رنجڕاکێ   سـه  نـده وه و ئه کانی ئـه وتـه.   کـرد ده کانی خۆی  ، قسه  بوونه
 قـازی.  بووه ریان هـه دا، بیسـه« ئـاگورا»را و هوریای  هه  له  بوون که

کار هێنــاوه و  رۆکیبـه ی کـورت و پڕنێوه کردندا رسـته قسـه  د لـه ممـه محه
ی  کـــه نگه رده د به ممـــه و راوێـــژی قـــازی محه  وتـــه.  ئـــارامی دوواوه  بـــه

بــاس و   کانی، لــه نتقی قســه هێــزی مـه.  وه رییــه ژێــر کاریگه  ته خسـتووه
سـ   وه" ار ئاس مبه پێغه"د  ممه سیمای قازی محه.  ری خستووه گفتگۆدا سه

 . کراوه
کانی  وا، هیچکامیــان بیــر و بۆچــوون و قســه سـوقرات و پێشــه - 4

ــده  وه ســوقرات ئه . نووســراو  تــه کردووه خۆیانیــان نه ــۆ قســه ن ــات ب   ی ک
ــه له ــه ڵ خــه گ ــه قامه شــه  ڵک ل ــاتێن ت ــه کانی ئ ــرد ک ــه ده  رخان ک تی  رف

  .وت که ست نه نووسینی ده

ی قـازی «مـه حکه مه«  یشتبوو، له ێگهپ  وه و رۆژه د له ممه قازی محه
ڵک  ی خــه رکردنی کێشــه ســه کانی خــۆی بــۆ چاره لی دانیشــت و کاتــه عــه
  ییـه وه ته نه  و کیانـه رخسـتنی ئـه موو ژیـانی خـۆی بـۆ راگـرتن و سه زرانـدنی کۆمـاری ، هـه پـاش دامه  زرانـدن و  می دامه ده  له. رخان کرد ته
 .وت که اڵم فریای نووسین نه به. بوو دا هه ی که کتێبخانه  زاران جڵد کتێبی له هه.  ی کردوه ندا قسهکا ی بۆنه زۆربه  له. رخان کرد ته

ــه رفــه ده  ردووکیان هوشــیارانه وا، هــه ســوقرات و پێشــه - 6 ــێڵن  بووه یان هــه وه تی ئ ــڕۆن و واڵت جــێ به ــه ڕۆیشــتوون و ماونه نه. ب .  وه ت
 .دان وه سته ده سلیم و خۆ به ک ته ، نه ڵوێست بووه ر هه سه  ستان و سوور بوون له یان راوه وه مانه

  لێبوردونخــوازی لـــه  ، چ بــه بووه رگیان هــه نــد و مـــه به  ربــازبوون لــه گیـــراون، رێگــای ده  ردووکیان کــه وا هــه ســوقرات و پێشــه – 6
ڕێی  زینـدان چـاوه  سـوقرات لـه  ی کـه و رۆژانـه ئـه. ر بـه ته وهگرتو یان نه و رێگایانـه هیچکامیان، ئه. زیندان  اڵتن له هه  اڵتداران و چ به سه ده
زینـدان بـۆ   اڵتن لـه کی بـۆ هـه یه خشـه نه"  ڵـێ  ی هـاوڕێی پێـی ده«کریتـون».  ریان لـێ داوه ، دۆسـتانی سـه ی کردووه که چوونی حوکمه ڕێوه به

ر  گـه ئه  لمێنن کـه یسـه ن ده هـه  زۆر ئاماژه. سوقرات قبووڵی ناکا". نگر اڵتنی نه هه  رێ له  که  کانی رازی کردووه موو زیندانبانه و هه  کێشاوه
. بـرد ر خـۆی الده سـه  رگی لـه کردبا، حوکمی مه« نشا شاهه«  ر داوای لێبوردنی له گه ها ئه روه هه. کرا رباز ده زیندان ده  وا، ویستبای له پێشه

 . چۆکدا هێنا  رگیان به ر دوو کیان مه هه. رێ کردنی خۆی کڕنۆش بۆ دوژمن بهی جێبهێڵێ؛یان بۆ رزگار که ڵکه بوو، خه نه  اڵم ئاماده به

  کـه  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 - 4
سـوقرات .  بووه  ی فه لسه کانی فه ک بڵێی پۆلی وانه وه  که  دا جۆرێ دواوه بێدادگایه  و له سوقرات.  تی تێدا نییه داڵه و عه  یه«بێدادگا«  وه ئه

روان  سـه»،  وایه پێشـه  ت بـه باره رچی سـه هـه! اڵت بکـرێ ، خـه ی کردوویـه تانـه و خزمه ت بـه باره جیاتی حوکمی ئێعدام، سه  له  کا پێشنیار ده
 ". کا دادگا، دادگایی ده    ده ممه قازی محه  وه ئه:" ڵێ ی ده که ماڵه بنه  به« ریفی شه
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،  نووسـه و چاره بـه  بووه وان پێیان وانـه ئه. رگ چوون و مه ره به  وه و دڵنیاییه  رزی هێمنی و وره به  ردووکیان به وا هه سوقرات و پێشه -11

کــۆڕی   لــه  کــه ژاره  ڵقوڕانــدنی پیاڵــه هه  ر لــه تێک بــهن ســا ســوقرات چــه. کانن وان زینــدووترینی زینــدووه ئــه. نا بــوون تووشــی شکســت و فــه
م  ره و بـاوه ر ئـه سـه اڵم من له به.  کانه موو شته رگ کۆتایی هه زانن مه وا ده  یه ڵیان هه په ی ژیانێکی نزم و چه وانه نیا ئه ته»:ڵێ دۆستانیدا ده

،  وه بێته ک جیا ده یه  له  ئێستا ئیتر رێگای ئێمه»:ڵێ ها ده روه و هه ئه. «گیرێن هرد دا وه قینه جیهانی راسته  ژیاون، له  وه فه ره شه  ی به وانه ئه
 «.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

 
ی بـاری هێمنیـی دڵ و  که تنامه سـیه رۆکی وه ڕشـتن و نێـوهدا.  ی نووسیوه که تنامه سیه کانی ژیانیدا، وه دواساته  د، له ممه وا قازی محه پێشه

  ئێسـتا مـن لـه  کـه  تره وره گـه  وه وتنێک لـه رکه تێک و چ سـه وتووم، چ نێعمـه رکه مـن سـه  و خوایـه بـه»:نووسـێ وا ده پێشه. ن خه رده روونی ده ده
 . نێم ر و ماڵ و گیانم داده مدا، سه که ت و واڵته ل و میلله ی گه رێگه
 
ــاره  وه دڵمــه  ن مــن خــۆم لــه ڕ بکــه اوهبــ ل و  ســووڵی خــوا و گــه حــوزوری خــوا و ره  لــه  رگێک بمــرم کــه مــه  ر مــردم، بــه گــه زووم بــوو ئه ئ
رگ کۆتـایی  زانـن مـه ، وا ده یـه ڵیان هه پـه ی ژیـانێکی نـزم و چه وانـه نیا ئه تـه «! وتنه رکه سـه  رگـه و مه مدا رووسوور بم؛ بۆ من ئه که ته میلله
 !مان بوو د سوقراتی زه ممه قازی محه....  کانه موو شته هه

 
تـی رۆشـنبیریی  زاره وای وه هـۆڵی پێشـه  لـه« فستیڤاڵی کۆماری کوردستان«  له 2116 / 6 / 6مجار، رۆژی  که م بۆ یه ته بابه  م ی ئه پوخته

 [ 1.]ش کرد خت، پێشکه ولێری پایته هه  له
 
 

 2111ی مارسی 11: وتی  رێکه/  رشیڤ   ڕی ئه ماڵپه:   رچاوه سه
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 توانا و گاندی کوردستان بوو  توانێکی به د سیاسه ممه قازی محه
 

  می ن حاته سه حه   
 

 و ژیـان هێمنـی ئیمکانـات، کـات،  بـه پێویسـتی(  نوخبـه)  وتـه ڵکه هه سـازو مێـژوو سـانی که ر سه  له کردن  قسه و  وه لێکۆلینه و نووسین
  . یه هه جۆراوجور ی چاوهر سه

 
 دا، مان که وه ته نه وای ره مافی و ئازادی بۆ تێکۆشان و بات خه حالی  له ی ئێمه  وه داخه به

 بــۆ و نــادڵخواز ی تاراوگــه  لــه ونــه -.بات خــه ســڵی ئه ری نگه ســه ک وه -کوردســتان  لــه  نــه
 و بـه اڵم بـه. نیمـه مـن م کـه النی یان. پێکرد م ئاماژه  که  نیه مان پێویستیانه و ئه ڵبژێراو، هه

ـــۆ ش حاڵـــه ـــه ب ـــه وی ئ ش و تـــاڵی  ، رۆژی ره1466ی  لێوه خاکـــه 11دی ســـاڵیا مین شێســـته  ل
رۆک کۆمــاری  مین ســه کــه د یه ممــه وا قــازی محه دانــی پێشــه  ســێداره  مان، رۆژی لــه کــه له گه

ــه یفی قــازی و ســه حوســێن خــانی ســه  مه کوردســتان،حه ــه ســه  دری قــازی، دارێکــم ل ردێک  ر ب
 .بڕم رده کورتی ده  زیندوو، به  میشه وای هه ر پێشه سه  دانابی، بیروڕای خۆم له

 
کی  یـه نێـو ئابووره  وار، لـه خوێنـده ئیسالمی، نه -واو ئایینی ری کوردستانی ته وبه مه  ساڵ له 111  توویی زیاتر له کی دواکه ڵگایه کۆمه  له

کوردستانێکی   ڕی جیهانی، له دوژمن و دوو شه  کی پڕ له دنیایه  مارگژ و خۆ ویست، له یی ده شیره کی عه یهڵگا کۆمه  ئاژڵداری وجوتیاری و له
 .!وا چۆن خوڵقا؟ پێشه. نوا شکراو و بێ پشتیوان و بێ ئه دا به
 

پێـی   سـاڵی رابـردودا، بـه 111  هکـانی کوردسـتان، لـ ر رووداوه سـه  ریان لـه د، کاریگـه ممـه ی قـازی محه ماڵه تی بنه رپرسایه به  ست به هه
تی  اڵیـه کۆمه  ری کێشـه سـه  کان جێی هێـوا و ئومێـد و جێـی چـاره ماڵی قازیه. نای ئازادیخوازان بوون  رو ئازایان پشت و په سانی تێکۆشه که
 .کۆی شۆڕشگێری  بوو ت مه نانه رز و زانیاری و ته نگی به رهه بایی، جێی فه جێی ئاشتی و ته  و مااڵنه ئه. ی موکریان بوو کانی ناوچه یه

. د ممـه داێـک بـوو، نـاوی نـرا محه  ناوبانگی قازی منداڵێک له  کی خۆشناو و به یه ماڵه بنه  له( تاوی هه1264)ێ زایینی 1411ساڵی   له
 .رد دای کو وه ته مێژوویی نه  تی له سایه ترین که سته رجه ویستترین و به خۆشه  کێک له یه  پاشان بوو به  و له ئه

. وی  کـه رده کان زیـاتر ده ر رووداوه سه  له  یه ماڵه و بنه ری ئه ندی و کاریگه تمه ی قازی دا، تایبه ماڵه ر بنه سه  چاو خشانێکی خێرا به  به
کــۆ   وانــدرهی دی ناوچــه  کانی لــه و تایفــه  شــیره رۆک عه ســه" شــێه المشــایه"نــاوی   ی قــازی بــه ماڵــه بنه  وره تاوی گــه ی هــه1214ســاڵی   لــه

کوڕی شێه المشایه بـۆ  -تتاح تاوی قازی فه ی هه1241ساڵی   له. رانی بریتانیا بپارێزن ر هێرش که رانبه به  تا کوردستان له ، هه وه کردۆته
 .ڕی کرد و گیانی فیدا کرد ڵویستی گرت، شه ر هێرشی رووس و عوسمانی هه رانبه به  کانی له ره ربه به
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 د ممـه محه شـێه رینی راپـه ڵ گـه  لـه  کـه هێنا؛ پێک ی-د ممه محه ی وه جوواڵنه زایینی ی1411ساڵی   د له ممه زی محهلی باوکی قا قازی عه

 توانـا  بـه شـاعێرێکی و توو ڵکـه هه کی زانایه د ممه محه قازی مامی" القضات سیف ابولحسن" ها روه هه. بوو هه ندی پێوه وڕێز ته  له یابانی خه
 ری کارێگـه کانیـان، ئاکاره و  یانـه تی سـایه که و ئـه موو هـه. بوو د ممه محه ی وه بزووتنه رانی زرێنه دامه  له کێک یه بوو، ت مههیم  به سێکی که و

 .بوو هه د ممه محه قازی یشتوویی پێگه ر سه  له خۆیان
 

 و زانســت پێـدانی ره په بــۆ  بۆیـه. یــت ده ده دا وییتو دواکـه و واری خوێنـده نه  لــه کی ره سـه ردی ده کانی، زانیاریــه پێـی  بــه د ممـه محه قـازی
 زیــری وه -ریمی کــه ناف مــه خێر بــه یــاد ولی قــه  بــه. دانــا کچــانی ی ســه دره مه هاباد مــه  لــه جــار م کــه یه بــۆ. دا ده جیــددی ولی هــه واری خوێنــده
  کـه بـوو؛ ت میللـه کانی رگه پێشـمه باشـترین پـێ نیکا قوتانخانـه مامۆسـتاکانی د ممـه محه قـازی ، ــ کوردستان کۆماری بارهێنانی و فێرکردن
 هێنـاوین؛ پێـک بۆیـان دوژمنـان  کـه وتوویی دواکـه و زانی نـه ڵ گـه  لـه و  وه سـتیانه ده  به  که یانن که مه ڵه قه یان، که چه باشترین و جوانترین

  .ن که ده بات خه
 

 د ممـه محه قازی: نووسێ ده -. بووه ڵی گه  له شوێن زۆر  له  که د، ممه حهم قازی زای خوشک -هومایون عیدخانی سه ،  دیکه خێرێکی  به یاد
. بوو هـه کـردن موتاال و کتێب  به تی تایبه ئۆگری. بوو زا شاره زۆر کردن را و سواری س  ئه وانی، له مه  له.بوو هه ورزی   به زۆری کی ئۆگریه
 . وه خوێنده ده کانی رۆژنامه ش رۆژانه زانیاری بۆ. بوو هه ندی مه وڵه ده کی یه کتێبخانه. کڕی ده زۆر کتێبی
 

 زانسـتگا  لـه بـوو خسـا ره نه بـۆ ی لـه هه و ئـه گانـدی ک وه و ئـه. بـوو دا تی تایبـه تێکی زعییـه وه  لـه تی تایبه کی یه دیارده د ممه محه قازی
 چـی ر گـه ئه بریتانیـا -.بوو نـه روو و  ره بـه بریتانیـاش ک وه نـدی قانوونمه اڵتێکی سـه ده ڵ گه  له و بخوێنێ رس ده بریتانیا کانی وتووه پێشکه

  بـه بـوو مـارکس ر گـه ئه. بـوو جیهـانی  واڵتـانی وتووترین پێشکه  له کێک یه بوو جێهانی ری ئیستعمارگه رانی داگیرکه ترین وره گه  له کێک یه
 بـۆ لی هـه دا، بریتانیـایی دێموکراسـی نێـو  لـه و هێمنی و ئارامی  به ئینگلستان ک وه وتووی پێشکه واڵتێکی  له جیهانی، ی وره گه فیلسوفێکی

 .بوو ش واڵته و ئه زراوی دامه سیستێمی دژی  به  که ، وه کاته باڵویان و بنووسێ خۆی کانی تێزه خسا، ره
 

 نـدین چه کـوردی  یبوو، هـه  کـه تـی سـوننه و دمـارگرژی  لـه پڕ کی ڵگایه کۆمه ڵ گه  له قازی ،( باڵنسه ئانتی) ناهاوسان   رئاورده به و به
. بوو نـه واڵێک هـه ر هـه کوردسـتان  لـه ت سیاسـه و علـیم و زانسـتگا  لـه. بوو نـه مودێڕنیشـی و  میانه رده سـه ی سه دره مه بوونی بوو، هه دوژمنی
 .بوو م که زۆر بوو، هه ر گه ئه. بوو نه  وه باریه و له زانیاری. بوو ر سه باسی زگماکی زمانی  به خوێندن
 

 و وتوویی دواکــه نــوێنی بــااڵ ی ئاوینــه ژیــانی ی، زانســتگاکه و خوێنــدواری و سیاســی ی فێرگــه  کردبــووه خــۆی ی کــه ماڵه د ممــه محه قــازی
 و ی کــه زانیه قــانوون و خــۆیی ر ســه  لــه و هێمنــی و یانــدنی خۆپێگه و زانــایی. بــوو ی کــه له گه یی ســته ده ژێــر و وســاویی چه و خوێنــداری نه
. بێ هــه تی تایبــه  بــه هاباد مــه  لــه و گشــتی به موکریــان نێــو  لــه ی ســته رجه به کی تیه ســایه که ، وه ئــه هــۆی  ببوونــه ی، کــه عاداڵنه  تــه اوهز قه

  یانـده نه ی تـاران کانی سـته ده  بـه اڵت سـه ده  کـه بـوو،  سـته رجه به  نـده وه ئه خۆیدا، ی که ڵه کۆمه نێو  له د ممه محه قازی تی سایه که ری کارێگه
 .ڵک خه کانی گیروگرفته زاوتی قه بۆ و ئه جێنشینی به ببوو زانای، باوکی مانی نه دوای. گرن نه چاوی ر به  له توانی،
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 و -پێشــوو -وی شــووڕه بریتانیــا، واڵتــانی شــدا، که ناوچه کــانی رووداوه  لــه. قــاف و ئــه و نگی رهــه فه زگــای ده رپرســی به  کردبوویــه رێــژیمی 

 .د ممه محه قازی الی  چنه نه و موکریان  بچنه توانی یانده نه یکامر ئه
 

 د ممـه محه قـازی بـانگکردنی جـار دوو نوانـد؛ خـۆی دا. ک.ژ ی ڵـه کۆمه  لـه تی ندامـه ئه دوای د، ممه محه قازی یشتوویی تێگه و تی سایه که
 نی یـه گه ده نـاوبراو یی شـاوه لێوه داواکانیـان  لـه گرینـل شێکی به نیکرد قبووڵ و وی شووڕه بۆ کوردستان کانی ڵه -ماقوو  پیاوه رۆکی سه ک وه
 -میللـی ی،.ک. ژ رێکخـراوی  لـه ؛ هـاوبیرانی ڵ گـه  لـه ت ره مشـوه  بـه جیهـانی می دووهـه ڕی شه دوای رجی مه و ل هه نگاندنی ڵسه هه دوای  که
 .زراند دامه  میانه ده -ر سه و خواز ئاشتی و پارێز  وه ته نه ، دێموکرات حیزبێکی بی، زهه مه

 
 سـتێنی به و ئـه. وت رکـه ده زیـاتر کوردسـتان دێمـوکراتی حیزبـی می کـه یه ی کـونگره سـتنی به  به د، ممه محه قازی یی وته ڵکه هه بینی دوور

 چێ نـه بیرمـان  لـه -.کـرد اوانفر ر به کوردستانی  جنووبی ک یه راده تا و شیمال و ره به ، وه موکریانه  له سیاسی و حیزبی پراتیکی و فیکری
 لـێ مریکایی ئـه و بریتانیـایی کـانی هێزه م هـه بـوو، دا تـاران اڵتی سـه ده ژێـر  لـه م هـه کوردسـتان اڵتی رۆژهـه ی(جنووب)باشوور ی ناوچه  له

 -.کـردن ده تیشـیان فه خاله مه و دا ده نـه دێمـوکرات حیزبی و ک.  ژ  به ییان رێکخراوه و سیاسی گرتوویی ره په ی ئازادانه ئیزنی و بوون جێگیر
 مـالێی ربانی سـه  لـه کوردسـتان، ئـااڵی ڵکردنی هـه ،(پیویسـت پێێ به  وه کرده) پراگماتیست تمدارێکی سیاسه ک وه د ممه محه قازی تی سایه که

 دا جیهـان  لـه کـورد کۆماری تی وڵه ده مین که یه کردنی دروست و چوارچرا یدانی مه  له کوردستان کۆماری یاندنی راگه ،(ری دادگوسته) قانوون
  به -نیزامی هێزی زیران، وه تی یئه هه نی، خاوه  که
  لــه -نێوخــۆیی ئاسایشــی هێــزی و - رگه پێشــمه نــاو

.  ڵک خـــه ژیــانی تی منیــه ئه بـــۆ پــولیس، ی شــێوه
ــه ده ــی دانی رج ــه ژینرال ــه  ب ــیدی ره ری چوارتێکۆش  ش

 مر نه یبارزان فا مسته ژینڕاڵ ڵبژاردنی هه و کورد؛
  یشــته گه ، رگه پێشــمه هێــزی گشــتی رمانــدری فه  بــه

 زانسـت و زانیـاری. تی اڵیه کۆمه و سیاسی ی لووتکه
  لـه کوردسـتان ڵگای کۆمه کردنی ئاگا و فێرکردن و

 زن مـــه وای پێشـــه بوچـــوونی بیـــرو می کـــه یه ریـــزی
  پڕله نی مه ته مانل 11 ی ماوه  له  بۆیه ر هه. دابوو

 ی لـه هه و ئـه -کـات و ئـه -وتی سـکه ده پڕ و شانازی
 کتێبـــــی کوردســـــتان، ی رۆژنامـــــه  کـــــه خســـــاند ره

 . بوونه ده باڵو... و مندااڵن و مێرمندااڵن بۆ -مندااڵن گروگالی و  اڵڵه هه -الوان بۆ نیشتمان کوردستان،هاواری کانی کوردی،گۆڤاره
 

 ڵگای کۆمـه زانیاری ی راده ری سه  ردنه به و ئاگاکردنی بۆ  که بوون  مرازانه ئه و ئه ما، سینه ری، شانۆگه میللی، ی کتێبخانه کوردی، رادیوی
 و کتێب چاپی بۆ ران نووسه ی سته ده هێنانی پێک. دا ت وڵه ده ی کابینه  له بلیغات ته زیری وه دانانی. هێنرا کار  به واری کورده
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 ڵکـی  خـه کانی زانیاریـه  بـه دا ده زیـاتری گرنگـی...  و سـوولی ره دڵشـاد ری،نـاد برایم زبیحی، ژار، هه هێمن،: ک وه کوردی کانی باڵوکراوه 

 .کورد
 

  میانه رده سـه باتی خـه نێـو بۆ هێنانیان کانیان، مافه ناسینی  به ئاشناکا ژنان،  واته ڵ کۆمه ی نێوه ی وه ئه بۆ زیندوو،  میشه هه وای پێشه
 پێـک الوان و ژنـان سـینفی، رێکخـراوی دا وڵی هه گرێ، ر وه ڵک که بوونیان فێر بۆ  ئاماده کیمێش و کان الوه هێزی  به زی وه  له ی وه ئه بۆ و

 ی نزیکـه.خوێنـدن بـۆ ورێز تـه  ناردیـه و کایـه هێنایه ی کـه تاقانه  کـوره و کانی کچه و ژن. پێکرد ستی ده خۆیڕا   ماڵی  دا،له ش باریه و له. بێ
  تـه خه ی کارانـه و بـه قـازی. 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

  .کرد  ئاواڵه ی -کان  وتوێژه جێن موو هه ی الیانه  مه  هه یاندنی پێگه بۆ رێگای و زاند به کوردستانی داخراوی ڵگای کۆمه کانی سووره
  

 بـوونی جێگیـر پێویسـتی  به خۆی بروای  که بوو  قینه راسته دێموکراتێکی د ممه محه قازی:"  نووسراوه دا د ممه محه قازی وا پێشه ی باره  له
 کۆمـاری اڵتی سـه ده ژێـر ی ناوچـه  لـه ئێـران کوردسـتانی  لـه کانی یـه دێمـوکراتی  ئازادیـه. بـوو دا نیشان  وه کرده  به دا ڵ کۆمه  له دێموکراسی
 و ئـه ر گـه ئه.  بووه هـه ی نموونـه متر که دا  ناوچه واڵتانی  له ئیستاش تا  که ببوون جێگیر جۆرێک  به برد؛ ده ی ێوهر به قازی  که دا کوردستان

 وی ڵ گـه  لـه تی دژایـه  بـه -بوو م که زۆر ژماریان  که-کانی موخالیفه دا، د ممه محه قازی رکۆماریی سه ورانی ده  رله هه  که  وه بێنمه بیر وه  خاڵه
 کات و ئه بگری، پێ پێشیان بێ، هه س که ی وه ئه بێ ؛ وه کرده ده باڵویان دا ڵکی خه نێو  له ئازادی  به و نا داده شێعریان و نووسی ده انوتاری

 .وێ که رده ده بۆ باشتر دێموکراسی بوونی جێگیر پێویستی  به دتان ممه محه قازی ئیمانی
 

 ی مه رده سـه و ئـه کانی شـاعیره موو هـه. بوو هـه رزی بـه زۆر کی یـه پایه دا کـورد نێـو  لـه د ممـه محـه قـازی" "  نزاده سه حه بدوڵاڵ عه مامۆستا
... و شـیواو ری، یـده حه گی بـه لی عـه یدکامیل، سـه قیقی، حـه مین، خاڵـه هـێمن، ژار، هـه. یی کۆکـه ی_مـارف ال مه:  کوو وه ئێران کوردستانی

 و ال مـه ،{شـایر عه}ئێـل، رانی سـه توانان، سیاسـه ران، نووسـه شـاعیران، دا خـیی ژیـانی می رده هسـ  لـه.  وه تـه هونیوه دا ستایشی  له شیعریان
 .برد ئه ناویان  وه ستایشه رێزو به  میشه هه کورد کانی پیاوه وره گه

 
 .ژاند هه{ کورد}ڵکی خه موو هه ویژدانی دانی، سێداره  له. کورد ستی ربه سه و ئازادی مزی ره  به ببوو قازی

 
 و ئـارامی و هێمنـی  بـه دا، وڵی هـه دا ژیانی ی ماوه  له  چونکه.  کوردستانه گاندی پێ م-د ممه محه قازی من  بۆیه  (فا مسته وشیروان نه)

 .بێنی دی وه کورد ی وه ته نه کانی یه ئازادی و ماف ئاشتی،
 

 ی، که شـکراوه دابه  واڵتـه شـێکی به  له -.بوو هه دا واش پێشه ری باوه  له کردی؛  وره گه هیندوستانی خییی به ر سه بۆ گاندی  که ی کاره و ئه
 خـاکی ی شـه به و دا،لـه کوردسـتان کۆمـاری وتی ستکه ده  له پڕ و شانازی  له پڕ وتی ره  له. زراند دامه کوردستانی کۆماری بوو، هه ئیمکانی  که

 ورمـێ ، ده غـه نه میانـداو، ک وه شـاری نـد چه  لـه و -.زاشـا ره مـانی زه شـینی به دا پێـی  بـه.  وتوه ڵکـه هه بایجـان ر ئـازه ی ناوچـه  له  که واڵت
  کی یه شێوه به کان جیاوازیه ی وه بوونه نه  وره گه و  کێشه هێندێک دامرکاندنی بۆ ژین؛ ده تێدا تورکی و کورد... و خۆی،ماکۆ ، ڵماس ،سه
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ــڕژێ، نووس هاوچــاره نــاوبراوی ی وه تــه نه دوو  لــه ســانێک که خــۆێنی ی وه ئــه بــێ و ئــارام و  هێمنانــه ــه د ممــه محه قــازی ب  ر عفــه جه ڵ گــه  ل

ــه ری رێبــه -ری وه پیشــه ــاری وکاتی ئ ــه رێوه به هــاو و تی دۆســتایه یمانی پــه -ربایجــان ئازه کۆم ــه ،(ڵکردنی هــه  وه پێکــه) تــولێرانس ری، ب  و ئ
 .کرد مۆر نایان ناوچه
 

  لـه قـازی اڵم بـه.  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
 و دام ڵ گــه له د ممـه محه قــازی. بـوو روو و  ره بــه هاتوو، ڵنـه هه کــورد  بـه چـاو فێڵبــازی ی" السـ نه– قــوام" کـورد،  دژه زاشــای ره  مـه حه ڵ گـه
 .بوون دا کورد( وی توانده) ئاسیمیالسێون بیری  له  بوو،که هه روکاری سه تانێکدس اڵتبه سه ده و ك زگایه ده

 
 ی وه ئـه بـۆ ؛ پا سـه ردا سـه  بـه 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

  یــه نیزامــی  هێــزه پێشــوازی  بــه هاوڕێیــانی  لــه ک یــه ژماره ڵ گــه  لــه بێ، نــه ری ده ربــه ده و  وره گــه کوشــتاری و زیــان تووشــی کــورد ی وه تــه نه
 تا هـه ؛ بـوون فیـدا کوردسـتان دێمـوکراتی حیزبـی و کوردسـتان کۆمـاری رانی تێکۆشـه و هاوڕێیان  له س که 11 و قازی. چوون کان خوێنرێژه

 ک وه واڵتێکـی ڵ گـه  لـه گانـدی ک وه د ممـه محه قـازی. بن نـه زاشـا ره مه حه ڕۆی ره سـه یپۆشـان پۆسـتاڵ قینـی و  تۆلـه قوربـانی س که زاران هه
 نووسـین. بـوو کوردسـتان گانـدی د ممـه محه قـازی بڵیـین، توانیین ده من بڕوای  به کردن باسم ی ندیانه تمه تایبه و به. بوو نه ف ره ته بریتانیا

 و  وه توێژینــه  بــه داهــاتوو، کانی وه نــه و مڕۆ ئــه الوانــی ئاواتم بــه.گری ڵــده هه زۆر کانی ندیــه تمه تایبه و د ممــه محه قــازی وا پێشــه ر ســه  لــه
 و یانـدن خۆپێگه بـۆ چـون و  ژیـاوه تێیـدا ی ڵگایـه کۆمه و ئـه کانی، وه کرده و کورد ی وه ته نه ی ته بڵیمه  یه تی سایه که و ئه ر سه  له  وه لێکۆلینه

 ڵک کـه  بـه جۆراوجـۆری وتـاری و کتێـب رگ به ندین چه... و  داوه وڵی هه ی که وه ته نه مافی و ی که ڵکه خه زانیاری ی راده چوونی پێ  و  ره به
 .نابێ ر مسۆگه بۆ خۆی داهاتووی بێ، نه ئاگادار خۆی رابردووی  له ک یه وه ته نه ر هه  چونکه. بنووسرێ

 
 و گیانیان،هـاوڕێی ی بانـه ڵه داوته فیـداکاری  قازی،بـه دری سـه و قـازی یفی سـه حوسـێنی  مـه حه ک وه پیـاوانی،  وره گه  که  باسه شایانی

 ی رێگایـه و ئـه و بـێ نیا تـه  بـه نابێ ت قه وا پێشه  که لماند سه یان راستیه و ئه وان ئه. دا نیشان وا پێشه ڵ گه  له یان یه میشه هه باتی هاوخه
 .نابێ رێبوار بێ ت قه پێکرد ستی ده وا پێشه
 

  لـه نیا تـه  نـه مان، کـه له گه رانی رێبـه و مخوران خـه  کـه کـرد، خۆیـان 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 بن، نیا ته  به نابێ دا بات خه و ژیان
 

 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 عیشق بۆ  سێداره ڵدرا هه وا بوو،  لێره
 چوارچرا ی ناله دادو بۆ گرت نه گوێی س که م که داخه
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 . لێوه خاکه 11 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

  2116 ی لێوه خاکه
 

 : کان رچاوه سه
ــایی و به -1 ــی دادگ ــه کتێب ــازی محه رگری ــه کانی ق ــه-د مم ــه م ــا   هاباد ل ــی ش ــای نیزام ــه 1464-1666دادگ ــه ی ئه وه کۆکردن ــه د محه حم د  مم

 .دی ممه د محه حمه ئه: رگێڕان بۆ فارسی دین ساڵح وه درئه ، به(رنجیا ره)مین ئه
 /     .ن نده له -کانادا( حدکا)-2111ندانی  ی رێبه2کانی ساڵیادی  نامیله -2
 

 2116ی مارسی 11: وتی  ڕێکه/  نل   ڕی گیاره مالپه:   چاوه ر سه
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 تانی دا ره ده بێم و  لێڵی خه بوومه  ی هومێد له سپێده
  

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

 ئاشق
 
 ڕوونــاکی و کـرد ده تـاریکی  بـه ی کشـه پاشه ورده  ورده  سـپێده ی کاتـه و ئـه تاوی، هـه ی1124 سـاڵی ی لێوه خاکـه ی ده ڕۆژی یانیی بـه ره به

 رانی پـــارێزه گـــرت، ده ئـــامێز  ده ی"قوڵقـــواڵ " و" وبـــووکزاوا" چیـــای ی لووتکـــه  ره بـــه ره به
 ختی پێتــه هاباد، مــه چــوارچرای یــدانی مه  لــه بێــدادیان داری رســتی، په کۆنه و ڕۆیی ره ســه

ــــاره ــــه ناکامه  کۆم ــــد چه کوردســــتان ی ک  کوردســــتان، رکۆماری ســــه قــــازی وا پێشــــه و قان
ــێنی مه حه ــه حوس ــازی یفی س ــری وه ق ــه زی ــه رگریی ب ــ و ئ ــه و  ارهکۆم ــازی، دری س ــه ق  ری نوێن

 .دا  سێداره  له ئێرانیان، کاتی و ئه جلیسی مه  له کوردستان
 

 و ی کـه وه ته نه ئامـانجی ڕێگـای  لـه خۆی دابوو ڵێنی به  که کوردستان ی وره گه وای پێشه
 داری ژێـر  لـه قوربـانی،  بکاتـه دا هاونیشـتمانانی ماڵومنداڵی و گیان  له کردن پارێزگاری

 . دابوو شار حه دا خۆیان  له رینیان به کی مانایه  که کرد، یان به دا  وشه ند چه  له ستی به مه دوو دا، عدامئی
 
 ر سـه  بـه رگبڕی جـه ئـاوا سـاتێکی کاره کـورد ی وه بزووتنـه ڕووخـابوو، کۆمـار  کـه دا  سـامناکه و دژوار  رجـه لومه هه و له و کات و ئه  نگه ڕه
 اڵم بـه بوون، نـه رچاو بـه و دیـار زۆر یار نـه و یـار بـۆ  وتانـه و ئـه رۆکی نێـوه و مانا دی، ده دا وتن رکه سه ی لووتکه  هل خۆی دوژمن و هاتبوو

 موو هـه  لـه کـورد تیی وایـه ته نه وای ڕه ی وه بزووتنـه ی وه سـتانه هه نجام ره سـه و بات خـه کانی قۆناخـه کانی نشـێوه و وراز هـه مان، زه ڕینی تێپه
 کوردسـتان، مێـژووی ی زنـه مه  مرۆڤه و ئه  که وت رکه ده و  وه کرده ڕوون باشتر یان قازی وا پێشه ی وتانه و ئه رۆکی نێوه کوردستان، انیک پارچه

 ، کـردوه کی یه پێشـبینی و  بووه نـه درۆشـمدان  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
 . وتووه رکه ده ڕاستبوونی واوی ته  به دواتر  که

 
 ی وه تـه نه تـاکێکی 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 هد  درێژه  باته خه و ئه ڕێگای و  دێکه ممه محه قازی کورد
 
  ئامانجی و قازی بیری بینین ده دا، کارەساتە ئەو سەر بە دەیە شەش لە زیاتر تێپەڕینی دوای ئێستا. بوو وا ر هه دا ڕاستی   له
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 و ئه ستی هد  به  که ش ئااڵیه و ئه و  وه ته ماوه زیندوو دا کورد لی گه ی ڕۆڵه میلیۆنان  به باتی خه و  وه بزووتنه وت، ڵسوکه هه مێشک،  له قازی

 . وه کێته شه ده دا کورد ی وه ته نه ڕزگاریی ڕێگای ڕێبوارانی ستی ده  له ئێستاش ڵکرا، هه هاوبیرانی و
 

 :رمووی فه ستۆی، ئه  نه بخه ی سێداره نافی ته قوڵفی وجار ئه ستن، ببه چاوی ویستیان کاتێک پاشان
 
 دوایــین  لــه وێ مــه ده و رزم ربه ســه ڵکوو بــه ســتن، ببه چــاوم  کــه نــیم  نده رمه شــه دا نیشــتمانم و  وه تــه نه حاســت  لــه مــن خاینــان، ی ئــه" 
 بـژی کـورد، ی وه تـه نه بـژی. دا ده تـارێکی  بـه دڕ چـۆن ببیـنم و بـڕوانم جوانم نیشتمانی ئاسۆی یانی به ره به ی سپێده  له دا ژیانم کانی ساته

 !"کوردستان ڕزگاریی
 
 و لـه ر هـه. بـوو ڵ تێکـه رمان هـه جیهـانی ڵ گـه  لـه وا پێشـه ڕووحی. زاند به داری و ناف ته سامی  که بوو، ێزه به  نده وه ئه  رزه به وته و ئه
ــه ــنه دا  کات ــه کی یه ش ــه رمی ن ــه هاری ب ــه"   ل ــه ی کلک ــه" و" زایی خ ـــه"حموودکان م ــه  وه ـ ــه دوای و کردێ ڵی ه ــۆی ی وه ئ ــه خ ــۆن  ب ــه به و ب  ی رام

 ، وه الوانـده رداری سـه رزی ربه سـه رداری سـه سـێ روڕووی سـه" چـوارچرا" یدانی مه  له کرد، بۆنخۆش" گواڵن باغی" نیکا جۆگه م ده کانی وشه نه وه
 ڕزگـاریی  بـه هیـوا و  وه سـتانه هه  به هومێد تۆوی و کرد دا کوردێک ماڵه موو هه  به خۆی ، بۆوه باڵو کوردستان و هاباد مه پانایی  به پاشان

 .چاند دا کورد کچانی و کوڕان دڵی  له کوردستانی
 
 داری تاقـه  لـه سـاڵوێک ی وه ئـه پـاش وێ، کـه رده ده  وه ه"جید داشـامه" ری سـه  لـه کاتێـک خـۆر، یانان، بـه وه، سـاته کاره و ئه دوای ڕۆژی  له

 و قام شـه و وا پێشـه تی وومـهحک گـای باره و مـاڵ شـوێنی ،"چـوارچرا" ر سـه  بـه خـۆی زێڕینـی قی به شـه و کـا ده دار تازیـه ئێستاش دوشداماوی
 ی تگـه زیاره زاری مـه بـۆ کڕنـۆش دا، الده رکۆمار سـه گڵکـۆی ر سه  له ر سێبه رووپۆشی  ره به ره به ، وه کاته ده باڵو دا کۆمار ختی پێته کانی که ڕه گه

 : 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
 
 "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، ندرێژی  مه ته و تووش  نده رچه هه زستان"
 

 2112ی مارسی 26: وتی  ڕێکه/  اڵت تایمز   ڕی رۆژهه پهماڵ:   رچاوه سه
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 .وه زیندوویی هێشته  به  د به وا قازی بۆ ئه ی پێشه و سێداره ئه
 

 لوقمان زەهرایی
 

 هیدانی کوردستان مین ساڵرۆژی شه 44،  لێوه ی خاکه11 ی بۆنه  به
 
 کۆمـاری رۆککۆماری سـه محەمـمەد قـازی وا پێشه زاینی ی 11/  1/  1466ر به   مبهرا تاوی به ی هه1124ی  لێوه ی خاکه11یانی  به ره به  له

 بـرای قازی دری سه بولقاسمی ئه و وا پێشه ئامۆزای و کۆمار رگری به زیری وه قازی یفی سه خانی حوسێن  مه وێرای حه کوردستان دێموکراتێکی
 چـوارچرای  لـه تـاران  لـه میللـی شـورای جلیسی مه  له هاباد مه ری ونوینه وا پێشه
ــه ــه راســت هاباد م ــه ی شــوێنه و ل ــاری  ک ــێ کوردســتانیان کۆم ــدبوو راگه ل ــه یان   ب
 ئامــانجی. دران  ســێداره  لــه زاشــا ره مه حه روکوردکوژی داگیرکــه رێژیمــی رمانی فــه
 یی وه تـه نه بیری گۆرنانی  له ڤاالنی هه و قازی وا پێشه دانی سێداره   له کی ره سه
 تی رۆکایه سـه  بـه کوردستان کۆماری  که بوو کوردستانی و کورد زیخوا شوناس و

 ی وه کردنـه د ڕه کوردسـتان دێمـوکراتێکی کۆمـاری. کرد ده ی پێناسه قازی وا پێشه
 و ویسـت ده بۆخـۆی ئێرانـی موو هـه  کـه بـوو حاکم ومی قه ی هورانه مل تی سیاسه

 کۆمـاری. بوو نـه بول هقـ خـۆی یری غـه ی دیکـه کی یـه وه ته ونه وگـرو  س کـه هیچ
  بـه زاشـا ره مه حه رێژیمـی  کـه تێک سیاسـه. بـوو  وه تـه نه  فـره ئێرانـی کردنی وه ته نه ک یه  به تی سیاسه وخۆی راسته کردنی تی دژایه کوردستان
  لـه فـارس یری غـه کانی وه تـه نه ی وه تواندنـه. بـرد ده یان رێوه بـه دونیـا هێـزی زل  تـازه ئامریکای و بریتانیا  واته کۆن ئیستعماری پشتیوانی

 سـت ده بـااڵ ومی قـه نـاو  لـه مرۆ ئـه ی وه رئـه هه. ''ن بکـه دروسـت ئێـران ی وه تـه نه''  خۆیـان ولی قـه  بـه ی وه ئـه بـۆ نرخێـک ر هـه  بـه دا ئێران
 رزی عـه ی چوارچێـوه پاراسـتنی  بـه پێویستیان'' ایران ملت'' ناو  به و ئه وپاراستنی ڕاگرتن وبۆ  باوه'' ایران ملت''   به دا کانی سته ره ونژادپه

 . یه هه اڵچۆکردن وقه وئێعدام وزیندان ڕوکوشتار شه و رکێشی شکه له بری زه  به ئێران
 

 و تی خۆیـه نیشـتمانی و ومێـژوو نل رهـه وفه زمان نی خاوه کورد  که دا وی هله په ری داگیرکه تی وله ده  به ی یامه په و ئه کوردستان کۆماری
 زمـان ک ویـه ئـاال ک ویـه  وه تـه نه ک یه''  تی سیاسه وێ یهه وده کا وده ئه یی وه ته نه شوناسی  له حاشا  که بێ تێک وله ده چی که مل نابێ  ئاماده

  تــهنوخ کوردســتان کۆمــاری زرانی دامــه راســتیدا  لــه. بکــا جێ بــه جــێ ئێــران ی دیکــه کانی وه تــه ونه کــورد ی وه توانــه رحیســابی سه  لــه'' 
. بـوو کـوردی تی وهۆوییـه شـوناس ی وه سرینه ئامانجی  که بوو فارسی ناسیۆنالیزمی ر مبه هه  له کوردی ناسیۆنالیزمی مێژوویی رخانێکی رچه وه

 کـوردی لی گـه یی وه تـه نه ی وئیـراده خواست ر هه ک نه زرابوو، دامه  له وگه ئه کانی رۆله ستی ده  وبه ڵقواڵبوو هه کوردستان دڵی  له  که کۆمارێک
 . جیاوازه کورد ڵ گه  له  وه بارێکه موو هه  له  که ی که نیشتمانه ری داگیرکه ر مبه هه  له بوو کوردی ی قینه راسته ی پێناسه ڵکوو به بوو، پشت  له
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 ژێـر  لـه جۆرێـک هـیچ  وبـه  بـووه جیـاواز خۆو ربه سـه تێکی ولـه ده واوی تـه  بـه دا  وه ئاکـاروکرده  لـه کوردسـتان کۆمـاری دا الم کـه ک یـه  له
 دیـاری ت سـۆڤیه کێتی یـه وان لـه ک ویـه ر وروبـه ده تـانی واڵ بـه کانی ندییه یوه په جۆری خۆ ربه سه وخۆی  بووه دانه ندی ناوه تی وله ده ری کاریگه
 میللـی سـوپای جیاواز، وئاالی زیران وه ی ابینهزیروک وه رۆک سه کۆمار، رۆک سه بوونی.   بووه هاباد مه کۆمار ختی ته پایه یان ند ناوه.  کردووه

  لـه کـوردی زمـانی کردنـی رمی فـه  بـه.  بـووه جیاواز وی هله په روکوردکوژی داگیرکه شکری له  له واوی ته  به پێکهاتبوو  رگه پێشمه هێزی  له  که
 و ئـه خۆیی ربه سـه دیکـه گۆڤـاری ندین وچه کوردستان ی نامهرۆژ رکردنی وده کوردی زمانی  به  رده روه وپه خویندن کۆمار، ستی ژێرده کانی ناوچه
  .خا رده ده واوی ته  به  بووه تی شایه  که ندی ناوه تی وله ده  له  کۆماره
 
ــار کانی رمییــه فه  ڵگــه به ــه کۆم ــاربووه زمانحــالی  کــه کوردســتان ی ورۆژنام ــار خۆبوونی ربه ســه  کۆم ــه کۆم ــه ده  ل ــاران تی ول ــه ت ــه  ب  واوی ت

 کۆمـاری اڵتی سـه ده مانـل11 ی ماوه  له کورد.  بووه نه قبوڵ قابیلی زاشا ره مه حه رێژیمی بۆ هیچکات  که  بووه ک یه له سه مه ش وه وئه لمێنن سه ده
 بوونی نه  له یخۆ زێدونیشتمانی ر سه  له ستی ربه وسه ئازادی و  کردووه کورد کوو وه خۆی یی وه ته نه ی ناسنامه بوونی  به ستی هه دا کوردستان

 وپـڕ وکـوت وت ڵکـه هه  بـه روا هـه کوردسـتان کۆمـاری زرانی دامـه.  پێکـردووه سـت هه واوی ته   به وخوێن گۆشت به تاران ری داگیرکه اڵتی سه ده
 زاخـان ره سـتی ده  بـه کـورد ی وه تواندنـه تی سیاسـه وئاکـامی کوردسـتان التی رۆژهه  له کورد مافی وبێ وزۆری زولم می رهه به ڵکوو وبه  بووه نه

 ن بکـه ڕزگـار تان شـیره وهۆزوعه وم قـه سـت ده  لـه ئێـران خۆیـان ولی قـه  بـه یانویسـت ده ئاتـاتورک  لـه  وه کردنه السایی به  که  بووه ی که وکوڕه
 . زرێنن دابمه وتوویی دواکه و ت سووننه جێگای  له  ومۆدێرنیته

 
نـدانی  ی رێبه2  لـه کوردسـتان کۆمـاری یانـدنی راگه کـاتی  ولـه کۆمـار رۆک سـه  بـه بـوون کـاتی  لـه چۆن ک روه هه محەممەد قازی وا پێشه

 وتـاکوو بکـا ت خزمـه ی کـه وه ته ونه نیشـتمان  بـه خـوارد سوێندی هاباد مه شاری چوارچرای  له 22/  1/  1464به  ر رامبه به تاوی هه ی1126
 و ل گـه  بـه  کـه ی که یمانه وپه سوێند  به  سێداره تی په ژیر  چوونه ودواتری  نیزامی دگایدا کاتی  له تی، کوردایه رێبازی  به بێ فادار روه سه

. بفرۆشــێ ر داگیرکــه  بــه ی که ونیشــتمانه  وه تــه نه خــۆی گیــانی کردنــی ڕزگــار بــۆ بوو نــه  وئامــاده  وه فادارمایــه وه روا هــه دابــووی ی که نیشــتمانه
 رانی به رێوه به ی وه داچوونه گژ بۆبه و ی ئازایانه ڵوێستی هه و ر داگیرکه رێژیمی رمایشی فه دادگای کاتی  له قازی وا پێشه ی وه بوونه نگار ره به

  کۆمــاره و ئـه کردنـی ری ورێبـه کوردسـتان کۆمـاری زرانی ودامـه کـانی وه کرده کـارو  لـه ک نـه قـازی وا پێشـه  کـه ن خـه رده ده  راسـتییه و ئـه دادگـا
 بۆکـوردانی کـوردی سیاسـی کی یـه واره قه کردنـی ودروسـت کوردسـتان کۆماری زرانی دامه  وه وانه پێچه  به ڵکوو به ، وه بۆته نه ز وپاشگه شیمان په

 خۆیـان راوبۆچـوونی س کـه نـدین چه دا دادگـا  لـه قـازی وا  پێشـه ری روه ونیشـتمانپه تی ئازایـه ی بـاره  لـه.  ه زانیـو خۆیـان مـافی  به الت رۆژهه
ــه ــه ستایشــی موویان وهــه  نووســیوه  وه وباره ل ــه رێوه به چــۆن  کــه ن کــه ده قــازی وا پێشــه ترســی نه و تی ئازای ــژیم رمایشــی فه دادگــای رانی ب  رێ

 تی سووکایه ناچار  وبه  بووه نه واڵمیکیان داهیچ قازی وا پێشه ی نامه رگری به ئاست  له وان وئه  کردووه بوونی زه و یی توڕه تووشی ری داگیرکه
 . کردووه کورد ی وه ته نه  وبه کوردستان کۆماری  وبه وا پێشه  به تیان ورمهح وبێ

 
 ری داگیرکـه رێژیمـی رمایشـی فه دادگـای  لـه قـازی وا پێشـه ی ئازایانـه ڵویسـتی هه  لـه بـاس دا  ڕسـته نـد چه  لـه''  سـیان په فقولی جه نه''

'' کـوتن ده پێێ و  وه دایه ده تارانی تی وله ده ی وه وئاکاروکرده ت سیاسه رچی رپه به دمحەممە قازی دا دادگا کاتی  له''  لێ وده کا داده وی هله په
   ئێوه.  ئێمه ک نه ن ئێوه تاوانبار لێم وده  وه مه که رزده به کانی رۆکه وسه تاران تی وله ده دژی  له خۆم نگی ده دا  گرتووخانه قوژبنی  له من
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  مـاڵی  ئێـره: " ڵـێ ده قـازی وا پێشـه دا اڵم وه  لـه كـا، تاوانبارده ت یانه خه  به وا پێشه دادگا  رۆكی سه كاتێك. ''داگیرکردووین لێ واڵتتان

 ."ڵگرم هه  لێ  ستی ده توانم ده چۆن ، منه  جدادی ئه و باپیر و  باب  خاكی كوردستان  خاكی,  منه
 

 ن رتازه هـه ش ئێمه می رده سه وبۆ ئێستاش  وکه  کردووه باس ستیاری وهه لگرین ی له سه مه لێک گه دا ی که نامه ت سییه وه  له قازی وا پێشه
 کانی وتـه. کوردسـتان رانی داگیرکـه سـتی ده  له ڕزگاربوون بۆ وتێکۆشانیان بات خه رێگای چرای  نه بیکه بێ ده کوردی حزابی ئه رانی وسه وکورد
  بـه''  رمێ فـه ده قـازی وا پێشـه.  فرۆشـتووه ر داگیرکـه  بـه خۆیـان  کـه  یـه وانه له یڕوو می  وهـه تی یـه که وه ته نه  لـه ڕووی م هـه قـازی وا پێشه

 مـاڵی بـۆ وخۆتـان ستن رابوه دا دوژمن ر رامبه به  له. کتربن یه پشتیوانی و بن کگرتوو یه ڵگرن، هه کتر یه تی دوژمنایه  له ست ده خودا خاتری
 دوژمنـانی. وان  وپاشـماوه زبـڵ کـوو وه  ئێوه و ئه ودوای کاردێنێ به  ئێوه خۆی کانی ندییه وه رژه هب بۆ نیا ته دوژمن. فرۆشن مه دوژمنان  به دونیا

 چتـان کـورد ی وه تـه نه  ئێـوه.  بوونـه  وه کـه یه وبه کێتی یـه ک یه وه ته نه ر هه رزی ربه سه مزی ره. ویژدانن ردوبێ ونامه زالم زۆرن، کورد ی وه ته نه
 بـوون کگرتوو یـه نیا ته بوون، ڕزگار  که ی النه وگه ئه.  زیاتره زۆر  ئێوه خۆبردوویی  وله تی وپیاوه تی ئازایه.  مترنیه که  هدیک کانی وه ته نه  له
 ن کـه کترداده یه گژ  به  وئێوه ویژدانن وبێ حم ره بێ. دوژمنن ر هه بن، ونژادێک نل وره گرو  و سته رده هه  له کورد ی وه ته نه دوژمنانی. س وبه
 تـاکوو  بگـره  وه شـکاکه ئاغـای سـمایل  لـه. تێنن ڵـه خه ڵده هه  ئێـوه  درۆزانـه لێنی وبـه واده  به. ن بکه دابین خۆیان کانی ندییه وه رژه به ی وه بۆئه
. کـردن هیدیان شـه  نـهوناجوامێرا خـوارد یان لعونانـه مه و زاڵم و ئه فریوی  دیکه مانی قاره ندین وچه نگور مه ئاغای مزه وهه برای رئاغای وه جه
 پـێ نگوینتان هـه دوژمـن ر گـه ئه دڵنیـابن،.  چیـه سـوێندوقورعان زانـن ده ی کـه  مانـه ئه ئاخر. فریودا وقورعان سوێند  به یان وانه ئه مووی هه

 وان ئـه الی بـوون کـورد.  یـه ئێوه بردنـی نـاو  رلـه هه سـتی به مه بخـۆا، قورعـان  بـه سوێند زارجاری  هه دوژمن ر گه ئه.  هره ژه  به ڵ تێکه بدا،
 ست ده. ناموسی  ونه ماڵی  نه سیاسی، تی یانه خه  نه ن، که مه کتر یه  به ت یانه خه. زانن ده الل حه  به وماڵتان روگیان سه  شه ربۆیه وهه  تاوانه

 مـاڵ بێ، هـه خۆیتان ربه وسـه بێ هـه تێکتانروال گـه ئه.  نیـه هـیچ دونیـا مـاڵی. بـێ ده ڕزگارتـان سـتی ده ژێـر  تاکوولـه گرن، ڵمه هه بات خه  له
 م وهــه ئــابروو م وهــه ت ولــه ده م هــه ت، روه ســه م وهــه مــاڵ م هــه. بــێ ده شــتێکتان موو هــه کــات و ئــه.  خۆتانــه هــی مووی هــه ونیشــتمان وخــاک

 .''نیشتمان
 

  وه بـاره و ولـه کوردستان کۆماری رووخانی هۆی  بۆته  هک کا ده گرینل کجار یه خاڵی دوو به  ئاماژه دا ی که نامه ت سییه وه  له قازی وا پێشه
  بـه ی که سـته وداروده شـا. بـرد فریـودان و درۆ  بـۆ نایان پـه  بۆیه ، وه ببنه  ئێوه رووی ڕووبه ڕ شه یدانی مه  له توانن نه  چون وان ئه'' . رمێ فه ده
. ن کــه درۆده  کــه مزانــی ده مــن. بــڕژێ وخــوێن  ئــاراوه  بیتــه ڕ شــه  کــه ازنونــاخو ودانوســتانن وتــووێژ ی ئامــاده  کــه نــارد یامیان پــه جــار یـان ده
 .''هێنا ده نه شکستی رگیز هه کۆمار با، نه کان ته شیره عه رانی سه  له لێک کۆمه خۆفرۆشی و فریوخواردن و ت یانه رخه گه ئه

 
 دا  یـه بازنه و رلـه هه کـورد ، دیکـه زارانی هـه  بـه بـوونی هیـد وشه ڤااڵن وهه وقازی وا پێشه کرانی هید شه  له ساڵ 44 ودوای  وه داخه  به

 حزابی ئـه نێـو  لـه کگرتووی یـه بوونی نه.  کردووه پێ ی ئاماژه دا ی که نامه ت سییه وه  مرله نه وای پێشه ر به مه له ساڵ 44 پێ   که  وه خولێته ده
ــتانی، ــه کوردس ــه کی، ره دووب ــه کتر ی ــه بول ق ــتن کردن، ن ــێتی،وجا خۆفرۆش ــه ش ــی ت سیاس ــدێک کردن ــه هین ــه  ل ــۆ حزاب ئ ــالی ب ــا م ــه دونی   ب

 سێ  له کورد قازی، وا پێشه درانی سێداره  له دوای  له ساڵ 44 پاش. ردابوون داگیرکه ت خزمه  وله  وه کوردستانه ی دیکه کانی شه ربه سه
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 سـتی ده ژێـر  لـه کوردسـتان ر هـه هێشـتاش.  شـه به بـێ خـۆی شـتیوسرو ئینسـانی مافی مترین که  له هێشتا دا داگیرکراو کوردستانی ی پارچه 

 .  وه کترکردنه یه تی ودوژمنایه خۆخۆری ریکی خه ریزی، ک ویه کگرتوویی یه جیاتی  له وکوردی  ستن بااڵده  که وانن ئه ر وهه  دایه ران داگیرکه
  
 کوردی هێلسینکی 2611ی  لێوه ی خاکه4
 

 2111ی مارسی 24: وتی  ڕێکه/  ل  ن ڕی گیاره ماڵپه:   رچاوه سه
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 کوردستان کۆماری سەرۆک
 

 سۆران کرباسیان
 

دەوڵەتی جمهوری کوردستان کە لە سەر ئیرادە و ویسـتی زۆریـنەی ئێلیـت و نـوێنەرانی نەتەوەی کـورد بە پێـی بـوار و هەل و مەرجـی      
ئەو . میـــاری نەتەوەی کـــورد دەژمێـــردرێرەخســـاو ڕاگەیێنـــدرا، لە جـــوانترین وێنەکـــانی شۆڕشـــی ڕا

ڕاگەیاندنەش پێویستی بە کۆمەڵێک فاکتەری گرنل وەک پێشینەی ویستی نەتەوەی کورد، نەبـوونی 
ـــیار و  ـــەرکردەی ووش ـــاکبیر، س ـــت و ڕوون ـــرکەر، ئێلی ـــانی داگی ـــییەک بە واڵت ـــنە دڵخۆش ـــیچ چەش ه

کـــورد و زلهێزانـــی ئەو کاریزماتیـــک، هەل و مەرجـــی تـــایبەتی رەخســـاو لە الیەن هێـــزی نێوخـــۆی 
حەوجە دەکا لە سەر هەر کام لە فـاکتەرە کاریگەرەکـان شـرۆڤە و وردبـوونەوە . هەبوو…سەردەم و 

لێـرە هەوڵ . بکرێ تا بتوانین وێنەیەکـی زۆر نزیکتـر لە مێـژووی ڕاسـتەقینەی کۆمـار سـاز کەیـنەوە
داچوونەوەی مژارەکـانی دەدرێ بە کورتی ئاوڕێک لە سەرۆکایەتی کۆماری کوردسـتان بـدرێتەوە و پێـ

 .دیکە دەهێڵینەوە بۆ دادێ
 

رەوانشـاد . بـوو” محمـد همـام قاضـی”ناوی سـەرۆکی کۆمـاری کوردسـتان کە زۆریـنە بە ناوەکـانی قـازی مـوحەممەد و پێشـەوای نـاو دەبەن، 
یشـتووە، لەم پێوەنـدییەوە لە ڕووی یادداشـتەکانی ئەو بە چـا  گەی” قاضـی”کە پەرتـووکی مێـژووی بنەمـاڵەی ” میرزا خلیل فتاح قاضی”

 :فەرمووبووی
 

 : خوالێخۆشبوو میرزا عەلی قازی، دوو کوڕی هەبوو
 . میرزا محەمەدی هومامی قازی کە دواتر بە قازی محەمەد، نێوبانگی دەرکرد -١
 [1[]2[]1]. ئەبولقاسمی سەدری قازی -٢
 

پێ کرد کە پـاش داواکـارییەکی زۆر لە الیەن نیشـتمانپەروەران  پێشەوای کوردان یەکەم چاالکی رامیاری خۆی بە فەرمی کاتێک دەست     
لە دواییشـدا کە حیزبـی دێمـۆکراتی کوردسـتان لە سـەر هەمـان . ک بە دەسـت بگـرێ. ژ. و ئێلیتی کـورد، قبـووڵی کـرد تـا سـەرۆکایەتی ک

لە دەرفەتێکــی گونجــاودا پــاش [ 6.]ک ڕاگەیەنــدرا، وەک ســەرۆکی حیــزب هەڵبژێــردرا. ژ. ک لە ســاڵڕۆژی دامەزرانــدنی ک. ژ. بنەمــای ک
هەڵسەنگاندنی هەمەالیەنە و پێویستییەکی مێژوویی، ئەم حیزبە وەک یەکەم حیزبی مۆدێرنی نەتەوەی کورد توانی بە هاریکاری سـەرجەم 

سـەروەرترین  ئەو کوردانەی کە بواری بەشدارییان هەبوو، دەوڵەتی جمهـوری کوردسـتان ڕابگەیێـنن و جەنـابی پێشـەواش کە لەو سـەردەمدا
 .ئاڵتێرناتیڤی نەتەوەی کورد بوو، وەک سەرۆک کۆمار هەڵبژێردرا
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پێشەوای کوردان لە بنەماڵەیەکی زانا، دەوڵەمەند و خاوەن ڕێز پەروەردە ببـوو بەاڵم ئەمـانە هۆکـاری سـەرەکی بـۆ هەڵبژاردنـی ئەو      

هاتوویی و توانای بەرزی ئەو هاندەری سـەرەکی جەمـاوەر بـوون تـا وەک ڕێبەری نەتەوەکەی نەبوون، بەڵکوو کەسایەتی تایبەتی ئەو و لێ
 .ئەو وەک سەرۆکی خۆیان هەڵبژێرن

 
یەک لە ئەرکەکانی سەرۆک ئەوەیە کە کۆمەڵگا ووشیار بکاتەوە، ورەیەکی بەرزی هەبێ و لە بەرەوپێشبردنی بەرنامەکانیـدا بە سـەر      

جەنـابی پێشـەوا وەک بەڵگەکـانی کۆمـاری کوردسـتان پشتڕاسـتی . ا هەڵـس و کەوت بکـاگرفتەکاندا زاڵ بێ و لە پێناو بەرژەوەندی گشتید
ئەو بە تێبینــــی و [ 1.]دەکەنەوە، بەردەوام لە ڕێــــگەی قســــەکردن و بەڕێــــوەبردنی کــــۆڕەوە، هەوڵــــی ووشــــیارکردنەوەی جەمــــاوەری دەدا

راد کە لە بەشـە جۆراوجۆرەکـانی فەرهەنگـی، رامیـاری، هەڵسەنگاندنی دروستەوە کەسایەتییەکانی بۆ پراکتیزەکردنی پالنەکـانی هەڵـدەبژ
سەرۆکێکی سـەرکەوتوو لە ڕەوشـی نالەبـار و شـپرزەدا هەوڵ دەدا کەمتـرین ئـازار و زەرەر بە کۆمەڵگـا . ئابووری و ئەرتەشیدا ڕەنگیان داوە

ان لە کاتێکدا کە ئیتـر ڕێـگەی درێـژەی زۆرینەی سەرچاوەکان و فاکتی بەر دەست ئەمە پشتڕاست دەکەنەوە کە سەرۆک کۆماری کوردست. بگا
و قبـــووڵی ئەوەی نەکـــرد نەتەوەکەی واڵمـــدەری [ 4]ژیــان بـــۆ دەوڵەتـــی کوردســـتان نەمــابوو، خـــۆی کـــردە قوربـــانی هەمــوو نەتەوەکەی،

تێـک کە جەنابی پێشەوا لە دوایین قسەکردنی دەگەڵ جەنابی ژێنێـراڵ مطـ فی بـارزانی، کا. بەرپرسیارەتییەک بێ کە خۆی پەژراندبووی
 :داوای لێ کرابوو تا دەگەڵیان بێ، فەرمووبووی

 
 [6.] پێم باشترە لە نیشتمانی باب و باپیرانی خۆم بکوژرێم و خەڵک لە ناخۆشی و تەنگانەدا بە تەنێ بەجێ نەهێڵم 
 

ەی هەیە و لە پێنـاو سەرکردەیەکی سـەرکەوتوو هەرکـات هەوڵ بـۆ یەکگرتـوویی دەدا، بـڕوای بە ئامـانج و قـازانجی گشـتی نەتەوەک      
نوتقەکــانی جەنــابی پێشــەوا کە بەشــێکی بەرچاویــان لە ڕۆژنــامەی کوردســتان بە چــا  . بەرپرســیارەتیدا ڕادەوەســتێ و خــۆی ناشــارێتەوە

گەییشتبوون، ئەمە پشتڕاست دەکەنەوە کە جەنابی پێشەوا لە هەر دەرفەتێـک بـۆ پتەوکردنـی ڕۆحـی یەکگرتـوویی و تەبـایی نێـوان هێـزی 
 .لە تێکۆشان دابووکوردی 

 
ــەپێنێ      ــادا نەس ــەر کۆمەڵگ ــۆی بە س ــامان و زۆرەوە خ ــلەی س ــێ و لە رووی پ ــت ب ــتە خۆشەویس ــەرۆک پێویس ــامەی . س ــارەی ڕۆژن زۆر ژم

کاتێـک سـەرنج بە ڕەوشـی ئــازادی . کوردسـتان ئـاوێنەیەکن لە ئەویـن و خۆشەویسـتی جەمــاوەری کـورد بەرانـبەر سـەرۆک کۆمـاری کوردســتان
باڵوکردنەوە لەو سەردەمدا دەدەین، گومان لەوەدا نامێنێتەوە کە ڕەنگـدانەوەی خۆشەویسـتی کۆمەڵگـا بەرانـبەر جەنـابی پێشـەوا دەربڕین و 

بـوو و دەسـەاڵتی کۆماریـان بـۆ ” محمـد همـام قاضـی”نەک لە ڕووی ترس، بەڵکوو لە بەر هەڵس و کەوتی دێمۆکراتانە و ژیـاری جەنـابی 
کۆماری کوردسـتان بە مەبەسـتی دابینکردنـی گـارانتییەک بـۆ بەرگـری . ان بە سەر زۆرینە دەکار نەگرتبووداسەپاندنی بۆچوون و حەزی خۆی

[ 6.]لە تونــاکردنی ناســنامەی نەتەوەیــی کــورد و ئاسایەشــیان ڕاگەیێنــدرابوو، نەک بە مەبەســتی بەرژەوەنــدی بنەمــاڵەیی یــان تاکەکەســی
ەنگــی دابــۆوە کە هەڵــس و کەوتەکــانی هەڵگــری پەیــامی شارســتانی نەتەوەکەی هــونەری ســەرۆکایەتی جەنــابی پێشــەواش زۆرتــر لەوەدا ڕ

ــوارەوە بەرژەوەنــدی خــۆی و . بــوون ــۆ تێرکردنــی پێویســتییەکانی ئەو پێــک نەهــاتبوو، بەڵکــوو لە زۆر ب دەســەاڵتی ســەرۆک کۆمــار نەک ب
 ەری سەرۆک کۆمار هاندەری ئەو بوو تا لە جیا لەوە کە بیری نیشتمانپەرو. بنەماڵەکەشی خستە دوای بەرژەوەندی گشتی نەتەوەکەی
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خزمەت بەرژەوەندی نەتەوەکەیدا هەنگاو بنێ، بە هۆی ئەوە کە پێشتر دادوەرێکی لێهاتوو و کارامە بوو، توانیبووی لە سەر ڕەچـاوکردن و 

ەو سـەردەمدا تۆمـار کـران، زۆریـنەی نوتقەکـانی جەنـابی پێشـەواش کە ل. پاراستنی مافی تاک لە کۆمەڵگادا کـاریگەری بـێ وێـنەی هەبـێ
زۆر کەس لە مێـژوودا . سەلمێنەری ئەوەن کە گوتاری ئەو لە سەر بنەمای ماف و دادپەروەری و ڕەچاوکردنی بەرژەوەندی گشـتی سـا  ببـۆوە

ەن بەاڵم بە مێدالیا و تاج و نیشانی سەیر و سەمەرە هەوڵی ئەوەیاندا خۆیان لە بەر چاوی کۆمەڵگـادا زەق و بەرچـاو و جـوان نیشـان بـد
خۆشەویســـــتی و ڕێزێـــــک کە ئەمـــــڕۆکە لە الیەن نەتەوەی کـــــوردەوە لە جەنـــــابی پێشـــــەوا دەنوێنرێـــــت، تەنیـــــا لە بەر دادپەروەری و 

بە کورتی دەکرێ بگوترێ کە سەرۆکی کۆمـاری کوردسـتان لەو سـەردەمدا وێـنەی ئیـرادەی نەتەوەکەی دەنەخشـاند و . خۆقوربانیکردنی ئەوە
 .ن سەرکردەکانی نەتەوەکەی دێتە ئەژماردنئێستاش لە خۆشەویستتری

 
بڕیاری کۆتایی جەنابی پێشەوا کە خۆبەختکردن لە پێناو پاراستنی ئاسایەشی نەتەوەکەی بوو، سەلمێنەری ئەم ڕاسـتییە کە لە الی      

ــوو ــدی شەخســیدا هەب ــوازی و بەرژەوەن ــەرۆکێکی ســەرکەوتوو . ئەو ئەرک و بەرپرســیارەتی، ســەروەری بە ســەر خۆخ ــات هەســت بە س هەرک
لێپرسـینەوە لە بەرانــبەر گەل و مێـژوودا دەکــا، هەر بـۆیە لە هــیچ چەشـنە ســزا و خەسـارێکی شەخســی ناترسـێ و خــۆبەختکردن لە پێنــاو 

 .بەرپرسیارەتیدا بە گیان و دڵ قبووڵ دەکا
 

رزی ڕوانـین و هـزری سـەرکردە دەگەڵ ئەمە هێـزی بە. بوێری و غیرەت پێویستە لە گوتار و هەڵس و کەوتی سەرۆکێکدا بوونی هەبـێ     
ســەرۆک لە دەربڕینــی گوتارێــک کە بەرژەوەنــدی گشــتی . شــێوەی دەربڕینەکەیەتــی کە لە نــاو گەل و مێــژوودا دێــتە بەر هەڵســەنگاندن

سـتییە هەمـوو هەڵـس و کەوت و گوتـارە تۆمارکراوەکـانی جەنـابی پێشـەوا و بڕیارەکـانی ئەم ڕا. نەتەوەکەی تێدا بەدی بکرێ، ڕاناوەستێ
دەسەلمێنن کە جەنابی پێشەوای کوردان، نەک هەر زانا، خاوەن ڕێـز و دڵسـۆز، بەڵکـوو سـەرکردەیەکی بە غیـرەت بـوو و لە بڕیارەکانیـدا 

 .بەرژەوەندی نەتەوەکەی بە سەر هەموو هێزی داگیرکەر و زلهێزانی جیهانیدا سەروەر کرد
 

سەرۆکێک هەبوو کە هەم زانایانە هەڵسـەنگاندنی لە سـەر ڕەوش و ڕووداوەکـان  بەڕێوەبەری دەوڵەتی جمهوری کوردستان پێویستی بە     
کردبا، هەم بڕوای بە دیسیپلین و قانوون هەبوایە و هاوکات لە ناسینی کەسـانی دەورووبەری خۆیـدا سـەرکەوتوو بووبـا و زۆر واقعبینـانە 

بــان کە ســۆز و خۆشەویســتی و دادپەروەری بەرانــبەر نەتەوە و ئەمــانە دەبــوا بە شــێوەیەک لە دەســەاڵتداریدا گەاڵڵە کرا. هەنگــاوی نابــا
جنـابی ”ئەرکێکی قورس کە دەگمەن سەرۆکێک لە مێژوودا توانیـوێتی سـەربەرزانە وەک پێشـەوای کـوردان، . نیشتمان لە بەر چاو بگیردرێن

 .مێژوو لە پاش خۆی تۆمار بکا” حضرتی قاضی محمد
 

 :سەرچاوە و ژێدەر
 
، چـاپی یەکەم، ٢١١١ازی، کورتە مێژووی بنەماڵەی قازی لە ویالیەتی موکری، وەرگێڕانی حەسەنی قازی، هەولێـر خەلیلی فەتاحی ق[ ١]

 ١١چاپی ئاراس، الپەڕەی 
ی زایینـــی کـــۆپی ســـێ نوســـخەی دەســـتخەت و ئیمـــزای ڕاســـتەقینەی جەنـــابی پێشـــەوام بـــاڵو کـــردەوە و ٢١١٢دووی ڕێبەنـــدانی ســـاڵی [ ٢]

 .امە سیاسییانەی کە بە ناوی سەرۆک کۆماری کوردستان باڵو بوونەوە، ساختە، جعل و سازکراونسەلمێندراش کە هەموو ئەو ن
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ی زایینـی ئۆسـلو، ٢١١٢ی کوردسـتان؛ گەڕانەوە بـۆ ڕاسـتییەکان، دووی ڕێبەنـدانی ”مسـتقل”سـۆران کرباسـیان، کۆمـاری سـەربەخۆ و : بڕوانە

 ٢١تا  ٢٦الپەڕەکانی 
 

 .سخەی دیکەش بۆ بەڵگە لە بەر دەست دایە کە لە داهاتوودا باڵو دەبێتەوەجیا لەم سێ نوسخەیە نو: تێبینی
 
ــرزا [ ٣] ــی می ــامەیەکی دەستنووس ــی”ن ــن اویس ــت ”رحم ــت پشتڕاس ــاری دروس ــان زانی ــاو کە هەم ــتراوە بەر چ ــوودا خس ــەرچاوەی پێش ش لە س

 .دەکاتەوە
ــەربەخۆ و [ ٢]  ــاری س ــیان، کۆم ــۆران کرباس ــ”مســتقل”س ــتان؛ گەڕانەوە ب ــدانی ی کوردس ــتییەکان، دووی ڕێبەن ــلو، ٢١١٢ۆ ڕاس ــی ئۆس ی زایین

 ١٢تا  ١٢الپەڕەکانی 
ڕۆژنـامەی کوردسـتان، بـاڵوکەرەوەی : بڕوانە دەقی قسەکانی سەرۆک کۆماری کوردستان لە ژمـارە جۆراوجۆرەکـانی کوردسـتان، بـۆ وێـنە[ ٢] 

 .ی زایینی، الپەڕەی یەکەم١١٢٧ی ٢ی ٧بەرواری ، ساڵی یەکەم، ١١بیری حیزبی دێمۆکراتی کوردستان، چاپی مەهاباد، ژمارە 
 :هەر بۆ وێنە بڕوانە ئەم سەرچاوانە. سەرچاوە بۆ ئاماژەکردن لەم پێوەندییەوە زۆرن[ ٧] 
 

، چـاپی یەکەم، ٢١١١خەلیلی فەتاحی قازی، کـورتە مێـژووی بنەمـاڵەی قـازی لە ویالیەتـی مـوکری، وەرگێڕانـی حەسـەنی قـازی، هەولێـر 
 و پێشووتر ١٢١ەڕەی چاپی ئاراس، الپ

 
 ١٢١، الپەڕەی ٢١١٢حامید گەوهەری، کۆمەڵەی ژیانەوەی کوردستان، چاپی ئاراس، هەولێر 

 
فــاکتێکی مێژوویــی گەلێــک بەهێــز بــۆ پشتڕاســتکردنەوەی ئەم دەربــڕینە هەیە کە پێویســتی بە مــژاری ســەربەخۆ و لێوردبــوونەوەی تــایبەت 

بردە سەر شاری تەورێز تا حکومەتی نەتەوەیـی ئازەربایجـان بـڕووخێنن، لە هـیچ چەشـنە کاتێک کە حکومەتی پاشایەتی هێرشیان . هەیە
. بە ســـەدان خەڵکــی ســـیڤیل و بــێ چەکـــی ترکیــان لە تەورێـــز کوشـــت. جەنــایەت و پێشـــێلکارییەکی مــافی مـــرۆد دەســتیان هەڵنەگـــرت

. نیشـدا نەهـاتەوە و خسـتیاننە بەر دەسـتدرێژی جنسـیپەرتووکەکانیان ئاگر تێبەردان و زۆر مەخابن بەزەییان بە ژنان و کچـانی بـێ تاوا
دوکتـوور . بە دڵنیاییەوە گەر پێشەوا خـۆی نەکردبـا بە قوربـانی نەتەوەکەی، هەمـان کارەسـاتی تەورێـز لە کوردستانیشـدا دوپـات دەبـۆوە

 .جمال نەبەز گوتەنی، پێشەوای کوردان گیانی لە سەر بڕوا و ڕێبازی دانا
 
 .نیشانی ئاماژە پێکراو لە سەرچاوەی پێشووبڕوانە یەکەم ناو و [ ٦]
بڕواننە ژمارە جۆراوجۆرەکانی ڕۆژنامەی کوردستان کە کۆمەڵێک وتـار، دروشـم و بـابەتی تێـدایە کە کەسـانی جۆراوجـۆر خۆشەویسـتی [ ٨] 

 .جەنابی پێشەوایان لە ناو کۆمەڵگادا هێنابوو سەر زمان و کاغەز
 

 بیری خوێندکار: سەرچاوە 
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 .وامان  ر گڵکۆی پێشه بۆ سه  مێالقه  گوڵه  پێنج چڵهست و شه
   

 نزار کوێستانی
 
 هید شـه رچی گـه م واکه پێشـه.  هاباد مـه  لـه دارا  بـه کـرا ئـازادی بـۆ رزی به ردنی گه ، الت رۆژهه سپی کاکۆل کۆتری  ساڵه وپێنج ست شه
 کاتــدا مان هــه  لــه الم بــه ، ردانــه وده ئــاخ ی بڵێســه کۆی مــه دڵمــا نێــو  لــه بوونــت

 .  کوردانه هیوای ستی ربه سه مبولی سه
 مگینی خـه خـاکی  بریـه نیگـات و بوی نیا ته ی کاته و ئه تدا ناسه هه ئاخیر  له

 خویی ربه ســـه کانی روانــه چاوه  چــاوه و  ڵبره هــه ر ســـه تــۆزێ ئێســتا.  کوردســتان
 بـاالی  رواننه ده دڵ چاوی ملیون ، ملیون وا که بهێنه ڵ هه سپایی ئه  به کوردستانت

 خشـان وپه  هـونراوه  بـه و کـه زار هـه زاران هه. زایی خه ی لووتکه  له رزتر به رزی به
 قاسـپیان  قاسـپه ، سـیپان دونـدی و ئـارارت و ندیل قه وشاهۆو داالهۆ داوێنی  له

 ومـالی گیـان پاراسـتنی پێنـاوی  لـه خشـینت به گیان ی ماسه حه باسی ن که وده دێت
 .ننیشتما لی گه

  ته نیشـتوه وپـۆپی لـق  لـه پر داری کوردستانمان ی ساواکه  کۆماره ی کۆرپه ، ساوامان مامی نه چلون زن مه باشووری  وبروانه  ڵبره هه ر سه
 . ژیانمان بۆ رێ وبه گول ر سه

 الم بـه ، بـووی  سـته ده رچی گـه ،  درێژتـره م کـه له گه نی، مـه 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

 ، وشـن خه وبـێ پـاک  نـده وه ئه کانـت کرداره کانیـاوی .   ئاسـمانه م ئـه لۆکانی هـه موو هـه بـاڵی  لـه وتیژبـاڵتر 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
 م که خاکه ی ئه

  بــه ی وه ربوه بــه پــو  ، نیی چیمــه زیی و ســه  میشــه هه رێکی وبه ســنه  لێــره  الوێنــه وبــی  بژێنــه رای م کــه باکه بــێ  ده ممــه حه مه قــازی خــاکی
 .  زانه خه تووشێکی بووی تووش وانیت رغه ئه  وگوله  شکۆفه  له  نجه په پر ی که شیرینه  داربادامه ، همیوان الت ، رشانا سه

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

 کان تیه الیه کۆمه  تۆره بۆ ناردن
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 رۆژی شەهیدانی کوردستان و چەند ئەرکێک
 

 کەریم ئەڵالوەیسی
 

 11 رۆژی کارەســاتی وان لە یەک بــووە، کارەســات زۆر تۆوشــی دا خــۆی چەرمەســەریی لە پــڕ تەمەنــی لە کــورد زۆلملێکــراوی نەتەوەی
 کۆمـــاری ســـەرۆک یەکەم دا تـــاڵە رۆژە لەم. یە هەتـــاوی 1124خـــاكەلێوەی ســـالی 

ــتانکور ــد قــازی پێشــەوا س ــری قــازی ســەیفی و محم  قــازی ســەدری و دیفــاع وەزی
 کۆمـــار، پێتەختـــی لە ئێــران، کـــاتی ئەو مەجلیســـی لە مهابــاد خەڵكـــی نــوێنەری
 .دران سێدارە لە راگەیێندرابوو کوردستان کۆماری کە شۆینە لەو هەر مەهاباد
 

ــووتەنی، قاســملوو دوکتــور شــەهید ــوو محمــد قــازی شەخســی ئەوە گ  لە کە نەب
ــرا، دامحــاکمە رەزاشــا محمــد دادگــای  خەڵکــی دێمــوکراتی جــوواڵنەوەی بەڵکــوو دەک

 گەلـی زۆرلێکـراوای کـۆمەاڵنی وئامانجەکـانی ئاوات کرا، دادگایی کە بوو کوردستان
 قارەمانـانە اشـ رێژیمـی جەلالدەکـانی بە بەرامـبەر هەڵکەوتـوو رێبەرێكـی وەک پێشـەوا هەربـۆیەش.  دانـان تاوانی بە دادگا کە بوو کورد

 .کرد کورستان کۆماری لە دیفاعی و ڕاوەستا
 

 زۆر بــراوە نــاو کوردســتان گانــدی بە جاروبــار کە کــورد نەتەوەیــی ســیمبولی یــان کــوردی نەتەوەیــی ڕووحــی محمــد قــازی پێشــەوا
 و بینـی سـەرەکی ڕۆڵـی دا کـورد مێژوویـی قونـاغێکی لە نەتەوەیـی کاریزمـایەکی وەك ئەو. کردبـۆوە کۆ دا خۆی لە گەورەی تایبەتمەندیی

 :  ئەوانەن تایبەتمەندییەکانی لە هێندیک. داگرێ دا کورد نەتەوەی مێژووی لە مەزن پانتایەکی توانی دانیشی سێدارە لە پاش
 

 پێشــکەوتنخوازی، ئــازاد، گەالنــی برایەتــی بــۆ ڕێزدانــان و خــۆازی یەکیەتــی بــوون، دێمــوکڕات ســەربەخۆییخوازی، بــوون، کوردســتانی
 . بۆێری و وەییلێبورد

 تـورکی، عەڕەبی، زمانەکانی دا دیکە بواری زۆر لە زانست لە جگە نەخۆیندەواربوون، کوردستان خەڵکی ی ١١سەدا کاتێکدا لە پێشەوا
    .زانیوە وفەرانسەوی ڕووسی ، ئینگلیسی ، فارسی
 
 بەشـدارانی لە یەکێک شەریفی سەروان: دەکەن باس پێشەوا سەر لە شێوەیە بەم ئەوان بەرباس، بێنینە کوردێک غیر چەند قسەی با 
 .ژێرپرسیار هێنانیە بارێکەوە هەموو لە و کرد محاکمە دادگای ئەفسەرانی و بەرپرس بوو پێشەوا ئەوە: دەڵێ دادگاە
 

 : دەڵێ ئەرتەش گۆڤاری کاتی ئەو هەواڵنووسی و دادگاە بەشداری سالحی کیومەرس سەروان
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 کە بـوو ش یە ونەترسی لەخۆبوردوویی ئەو هەر نەدیوە، ڕووڕاستم و بەجەرگ ئاوا کەسی بەاڵم بووم، داربەش دا مەحکەمە زۆر لە من     
ــووی و ببەســتن چــاوی نەیهێشــت کــردن ئێعــدام کــاتی  لە چاوەکــانم بە پــڕ و ســەربەرزی بە دا ژیــانم لەحــزەی دوایــین لە حەزدەکەم فەرم

 .بڕوانم خۆم نێشتیمانەکەی
 

 :دەنووسێ مەهاباد لە کوردستان کۆماری کتێبی لە کەوتبوو پێشەوا بە وچاوی مەهاباد هاتبووە خۆی کە ئەمریکایی رۆزوێلت ئارچی
 کاتیشـــدا لەهەمـــان بکـــا، فیـــدا دا پێنـــاوی لە خـــۆی ئامـــادەیە و هەیە پـــتەوی زۆر بـــاوەرێکی بیـــرو محمـــد قـــازی کە دەردەکەوێ وا

 .بوو لەسەرەخۆ رۆناکبیرێکی
 

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

 چلـۆن کە دەبیسێ پێشەوا خۆڕاگری و گەورەیی باسی شایەتی، رێژیمی بەرپرسانی زاری لە دێرین تێکۆشەرانی لە جگە کە هەرکوردێک
ــاری ســەرۆک ــورد کۆم ــایە لەو ک ــبەر دا دادگ ــن بە بەرام ــتاوە دوژم ــاعی ڕاوس ــورد لە ودیف ــانی داوا و ک ــردوە ڕەواک  کە پێشــەوابووە ئەوە و ک
 حیزبـی هێـنەری پێـک پێشـەوا کە دەکـا فەخـر و دەڵـێ وهاوڕێیـانی پێشەوا بە ئافەرین هەزاران بەحەق کردوە، کوردی دوژمنانی محاکمەی

 .وکوردستان دکور بۆ بووە سەربڵیندی فخرو جێگەی دا بۆارەکان هەموو لە کوردستان کۆماری و کوردستان دیموکڕاتی
 

  :ئازەربایجان کۆماری و کوردستان کۆماری رێبەرانی جیاوازی
 

 خەڵـک فیـدای خـۆم مـن: دەفەمـووی دا کۆمـار تێکچـوونی ڕەشەکانی رۆژە لە دا نەمر مستەفای مەال لەگەل ئاوایی ماڵ کاتی لە پێشەوا
 کۆشـت بە ئاسـایی خەڵکـی و تێکۆشـەر کەسی هەزاران و بێ شەاڵڵ خۆیندا لە واڵتەکەم ناهێڵم و ناکەم پیشەوەری وەک کات هیچ و دەکەم
 .قوربانی ببنە و بچن

 گرتـووە خـۆوە بە کـورد شەڕەفی و عیززەت لە پڕ مێژووی لە الپەڕەیان زۆر کە دەستكەوتەكانی و کوردستان کۆماری و پێشەوا سەر لە
 -1بــایخی  بە و گەورە نەماشــینامەی دوو نووســەری بۆخــۆی پێشــەوا دەکەن بــاس کەس زۆر وەک وێــنە بــۆ هەیە نەگــوتراوی  خــاڵی زۆر و

 سەر لە تەئسیریان ئێجگار و دراون نیشان دیکە شاری و چەند مەهابادلە  1126دایکی نیشتیمان ـە کە لە سالی  -2سوڵتان صالح الدین 
 . هەبوو کوردستان جەماوەری نەتەوایەتی هەستی بەرزکردنەوەی

 تێـزی کەس دەیـان و نووسـراوە سـەر لە نووسـراوەی و زۆرکتیب ، کوردستان کۆماری و کورستان دیموکراتی حیزبی دامەزرێنەری پێشەوا
 شـێوە و کوردسـتان کۆمـاری پێکهێنـانی. نووسـیووە کوردسـتان کۆمـاری تـایبەت بە پێشـەوا هەنگاوەکـانی کـارو سەر لە دوکتورایان و ماستەر

 هەروەهــا و دران ئەنجــام مانــل 11 بە نزیــک مــاوەی لە کە بایخــانەی وبە نــرخ بە کــارە هەمــوو وئەو کۆمــار دادپەروەرانەی بەڕێــوەبردنی
 بۆ ئاموژگاری و درس وەك خۆیەتی جێی هەمووی کە بوو، وکوردستان کورد دۆژمنانی کردنی دادگای ڕاست کە وهاوڕێیانی پێشەوا دادگای
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 . وەربگیرێ لێ كەڵكیان کورد

 
 از)  نـاوی بە پێشـوو سـۆڤیەتی یەکیەتـی هەتـا مەهابـاد لە تێپەڕبوون کاتی لە ەتتایب بە بارزانی مەالمستەفای نیزامی عەمەلیاتی

 خەبــات پێویسـتە کـورد، بـۆ بـوو فخـر جێگـای کە دەگــوتراوە درس بە ئێـران نیزامـی زانکوکـانی لە( ارس رود كنارەهـای تـا خـۆنین مهابـاد
 سیاسـیی کالسـەکانی هەمـوو لە مێـژوو پیاوەی گەورە ئەو ەتیوەسی و پێشەوا دادگای و کورد كەڕامەتی لە پر کۆماری لە باس و وتیکۆشان

 نەوەی بـۆ میـراتە ئەو بابەکـان و دایـک هەروەهـا و بگـۆترێنەوە درس بە کوردسـتان بەشـی چـوار هەر کوردی سیاسیی وسازمانەکانی حیزب
 !بگوێزنەوە سبەی و ئەمڕۆ
ــعود وتەی بە ــەتمەداری تەک مس ــاکوور کــوردی سیاس ــەهیدێکی کــورد: ب ــگەی لە یزۆر ش ــوو داوە دا واڵت ڕزگــاری رێ  رۆژی رۆژێــک هەم

 قـازی پێشـەوا کەسـایەتی و کوردسـتانە کۆمـاری و کـورد کۆمـاری سـەرۆک یەکەمـین محمـد قـازی ئەوە هۆی بە بەاڵم کوردستانە، شەهیدانی
 کۆمـاری سـەرۆک سـێدارەدانی ەل رۆژی ، کوردسـتان شـەهیدانی بـۆ رۆژ گۆنجـاوترین و باشـترین بـۆیە کوردە هەموو رەزامەندی جێگەی محمد

 .ە محمد قازی کوردستان
 

 :ئەرکەکانمان
 
 کـاکڵی کە بـدا پـێ گرینگـی هـاتووە دا وسـیەتنامەکەی لە کە پێشەوا ئامۆژگاریەکانی پێوستە واڵت و ل گه بە دڵسوز کوردێکی هەر -1

 دەرس. کـورد گەلـی دوژمنانی بە نەبستن پشت و تییەكێ. تەبایی و یەکیەتی. فێربوون و زانست بە دان وگرینگی خۆیندن: ئەوەیە باسەکە
 تیکۆشـانی و خەبـات بـۆ نیشـاندان رێ چـرای ببێـتە وانانە ئەو پێویستە. یەکتر بە نەکردن خەیانەت. کورد نەتەوەی مێژووی لە فێربوون

 .کۆردێک هەر
 جوواڵنەوەکـانی زۆربەی لە دیارە ، ینگەگر ویەکگرتن تەبایی کە کوردە تاکێکی هەر لە ڕووی پێشەواش و گوتراوە جار بەهەزاران -2

 و پـات دوو پیشـوو هەڵەکـانی هەمـان ویەکـم بیسـت وسـەدەی سـیهەم هەزارەی لە چـی کە بـوو شـکانی هۆیەکـانی لە یەکێـک ئەمە کوردی 
 . ەوەبێت کەم زۆر گرینگیەکەی حیزبی و تاکی بەرژوندی ونەتەوەیی گشتی بەرژوەندیی بۆ هاتووە ئەوە کاتی. دەبێتەوە سەدپات
 و کوردسـتان پارچەی چوار هەر ئی واتە کوردستان هەمووی شەهیدانی ببێتەرۆژی پێوستە خاکەلێوە١١ ، کوردستان شەهیدانی رۆژی -1
 هەرێمـی حکۆمەتی بۆ داوایە ئەم ئێران کورستانی دیموکراتی حیزبی و کوردستان دیموکراتی حیزبی دووحیزب، تایبەتی بە بکرێ بۆ کاری

 کوردستان پارلەمانی پێوستە. بکەن داوایە لەم پشتیوانی کوردستانی  دیکەی بەشەکانی رێکخراوەکانی و حیزب و بکەنەوە بەرز کوردستان
 پێوسـتە دەکەن، هەرناوێـک یـان کەمپـین نـاوی بە مەسـەلە ئەو بۆ کار کە رێکخراوێک و حیزب هەر لە کورد چاالکانی. بدا لەسەر بریاری

 . بگرن لەبەرچاو گشتی دیبەرژەوەن دا ئەرکە لەم ئەوانی 
 
 تــایبەت بە کوردســتان شــەهیدانی هەمــوو بــۆ دادەنــوێنم حــورمەت و قەدرزانــی ســەری پێشــەوا بــوونی شــەهید مــین ســاڵیادی  65 لە

 و ئامانجەکانی ئاوات بە کورد و بێ ودی شەهیدانە ئەو هەمووی ئارەزوی و ئاوات دەکەم ئارەز و دڵ بە پڕ و خاكەلێوە11 رۆژی شەهیدانی
 .بگا
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 پێشەوا قازی لە پێرسپێکتیڤێکی نزیکتر و ڕوانگەیەکی ڕوونترەوە
 

 ئیبڕاهیم الجانی
 

 و دەخــوا نانێــک و یدەردێنــ کۆڵەپشــتی نێــو توشــەبەرەی و الدەدا دەبــن، شــل هەنگــاوی و دەلەرزێ ئەژنــۆی کە دوور ڕێــی ڕێبــواری
 ی١١خەبـــاتی ، ڕێگــای ڕێبــوارانی ئــێمەی بــ . بەر دیــتەوە ورەی و ڕۆیشــتن  هێــزی ســەرلەنوێ
 ورەمــان هەمیشــە ئیلهــام، ســەرچاوەی وەک میللەتەکەمــان، شــەهیدانی بــۆ گەڕانەوە و خەکەلێــوە

 . ئاودەداتەوە خەباتگێرانەمان ڕووحیەی خەنجەری و وەبەردێنیتەوە
 

ــەوا ــوتکە ئەو پێش ــای گەورەی ل ــمی جوغڕافی ــتانی، ناسیۆنالیس ــرێ کوردس ــەنیگای لە دەک  گۆش
 بکەیـن، سـەیری جیـاوازترەوە پێرسـپێکتیڤی لە و بڕاوانـی لێی تاپتر. بکرێ سەیری جۆراوجۆرەوە

 هەنـدێک بە دیـکەش جـارێکی ڕۆژانە ئەو مـن. دەردەکەوێ بۆ مەزنەمان ئینسانە ئەو گەورەیی پتر
 گۆشــەنیگای لە پێشــەوا کە هەڵگرتــوون یاداشــتم هەنــدێک زۆرم، ســەرقاڵی ســەرەڕای و چــومەوە ارداکۆمــ ســەردەمی بەڵگەنامەکــانی لە

 .دێننەبەرچاو نزیکترەوە
 
ــاوەکورتەدا لەو هەر قــازی • ــایە پێــێ کە م ــدانی ن ــی کــوردی،بە سیاســەتی مەی ــوو زۆر خێراییەک  شــنگداری پــڕ هەرە ئەســتێرەی بە ب

 بـۆتە و فیـداکاری بـوون، قوربـانی سـەمبولی بـۆتە ئێسـتا ئەوەتـا. میللەتەکەمـان نەتەوەیـی و نیشـتیمانی خەبـاتی و کـوردایەتی ئاسمانی
 .کوردستان لە کورد ڕۆلەکانی هەموو بۆ خەبات سەرمەشقی و ئیلهام سەرچاوەی

 
 واهەر ئێســتاش و هەیە مەوزوعیەتیــان هەروا درێــژەش، مــاوە ئەو پەڕینــی تــێ پــاش پێشــەوا، سیاســی بەرنــامەی و سیاســەتەکانی •

 ســـتەمی ســـڕینەوەی دێموکراســـی، دامەزرانـــی. واڵتەکەمـــانن و کوردســـتان گەشـــەکردنی و هەڵـــدان و ئێـــڕان گیروگرفتەکـــانی ڕێگاچـــارەی
 و فەرهەنگـی و کـۆمەاڵیەتی پەرەسـەندنی کردنـی دابـین واڵتەکەمـان، مەزهەبیەکـانی و میللـی کەمایەتیە مافی کردنی دابین نەتەوایەتی،

 لە بتـوانن تـا ئێـران دیـکەی بندەسـتەکانی نەتەوە کـوردو بـۆ هەلـومەرج هێنـانی پێک و مەرکەزی دەسـتەاڵتی دنیدیسانتڕالیزەکر ئابووری،
 .ئێراندا سیاسەتی لە ڕۆژن مەسەلەی هەروا بکەن بەشداری دا میللی حاکـمیەتی و سیاسی پرۆسەی

 
 و کوردســتانی دەســتەاڵتی دامەزرانــدنی. کــورد هــاوچەرخی ناسیۆنالیســمی و کــوردایەتی مانفێســتی بــۆتە پێشــەوا سیاســی بەرنــامەی •

 کە جــادەیە ئەو. کوردســتاندا بەشــەکانی هەمــوو لە کــوردە بــزووتنەوەی هەرەبەرزی ئامــانجی هەروا خۆنوســین، چــارەی مــافی دیــاریکردنی
 شـانازیمان گەورەتری ەوئ دوای نەسلەکانی ئێمە. کردوە موهەندیسی پێشەوا کە جادەیەیە ئەو هەر دەڕوا، پێدا کوردی جواڵنەوەی قەتاری
  ئاسمانی بە شەهاب وەک. پێشێ بردۆتە ئەومان خەباتەکەی و بێتەوە کوێر ڕێبازەکەی هێشتوە نەمان کە هەرئەوەبێت، ڕەنگە تەنیا



 

154 

 

 
 پەنــجەرەی لە دا تــاریکە شــەوەزەنگە لەو ئێســتاش و ڕاچڵەکانــد ژێرچەپــۆکی غەفلەتــی خەوی لە کــوردی کشــاو مانــدا میللــی خەبــاتی

 .دەدرەوشێتەوە و دەبینرێ هەروا مانەوە،مێژوو
 
 خـۆی پـێ  ڕێبەرانـی سیاسـیەکانی ئامـانجە و ئەزمـوون. بـوەوە خوێنـد کـوردی میللیەکـانی ڕاپەڕینە و کورد میللەتی مێژووی پێشەوا •

 دەوڵەتـی و رووسـتکردد مـۆدێڕنی تەشـکیالتی و حیـزب پڕۆژەیە ئەو ڕێبەریکردنی بۆ. دایڕشت سیاسیدا پڕۆژەیەکی شێوەی لە و فۆڕمۆلەکرد
  .پێکهێنا سیاسیە پڕۆژە ئەو پیادەکردنی بۆ جمهوریدا شکڵی لە

 
 کـورد میللەتـی ئامانجەکـانی و خـۆی سیاسـی بەرنـامەی و کـار لە دیفـاعی تـاران بۆ دا سەفەرەکانی جەرەیانی لە و لەدادگادا دواتر •
 .میللەتدا پێناو لە فیداکاری ڕەمزی بە بوو مردنیشی دوای. ردک بەخت پێناویاندا لە خۆشی گیانی و وەفادارما پێیان تاسەر و کرد

 
 بە توونــد ئیســتیعماری دژی بــزووتنەوەی رێبەرانــی ، نــاوچەدا واڵتــانی هەمــوو لە. دا ئیســتیعماریەکان دژی بــزووتنەوە دەورانــی لە •

 و ئـازادی بـۆ کـردەوەدا، و سیاسـەت لە پێشـەوا. دەرچوون سەرەڕۆ و دیکتاتۆر یان هەموو دواتری  و نوسابوون ئیستعماریەوە دژی خەباتی
 ئەوپەڕی لە. وەفـاداربوو هەرسـێکیان بە و تێدەکۆشـا فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتی پێشکەوتنی و نەتەوایەتی ستەمی لە ڕزگاری ، دێموکڕاتی
 ڕێبەرانـی نێـو لە ێـژووییەدا،م دەورانە لەو. مـایەوە دێمـوکڕاتی  و بوو دێموکڕات هەڵسوکەوتدا لە و خاکی و خەڵکی سیاسیدا، ئیقتداری

 .سەرەرۆییەوە داوی نەکەوتۆتە کە پێشەوابووە تەنیا ئەوە میللەتتاندا، خوازی ڕزگاری بزووتنەوەی
 
 مەسـەلەی و ئەرزی ڕێفـۆڕمی. دیـارە ڕوون ڕۆژی وەک پێشەوادا حکومەتی کارنامەی و سیاسی بەرنامەی لە پێشکەوتنخوازی عونسوری •

 ئەو نمــوونەی باشــترین دادگاکــان ســکۆالریزەکردنی و قەزایــی ئەمنیەتــی و فێرکــردن پەروەردەو پەرەپێــدانی و ژنــان مافەکــانی دابیکردنــی
 و نەکـردوە هەڵسـوکەوتی حکومەتـدا و حیـزب لە دینـی ڕێـبەری وەک کات هیچ بەاڵم بووە، ڕووحانی پیاوێکی کە ئەوەدا گەڵ لە. قسەیەن

 حیـز و سیاسـەت نە و خـۆی سیاسیەکانی ئامانجە خزمەت خستۆتە دینی نە. کردوە سەیق سیاسی و میللی ڕێبەری وەک جێگایەک هەموو لە
 و ئەرزی ئیســاڵحاتی دژی ئاخونــدەکان ئەودەم ئێرانــدا لەسەرتاســەری. مەزهەب و دیــن دەســتی بووکەشوشــەی کــردونەتە حکــومەتی و ب

 .ڕۆژانە ژیانی اقعیەتێکیو بیانکاتە تێدەکۆشا پێشەوا بەاڵم دەکردن، دژایەتیان و بوون ژنان مافەکانی
 
 تـا داهاتووشـدا لە و هەمـانە ئێسـتا تـا ئەوەی. کوردسـتانە و کـورد هـاوچەرخی مێـژووی قۆنـاخی پڕشـنگدارترین کوردستان کۆماری •

ــانبێ، چاوبڕدەکــا ــڕا هەر دەم ــدەکا دەســت لەوێ ــنەوەی بانــل، بیــل وەک. پێ ــڕا کوردســتانی هــاوچەرخی ناسیۆنالیســمی گەورەی تەقی  لەوێ
 .دەگا پێی گەورەیەوە تەقینەوە لەو هەر دەگرێ وەری کە ئینێرژیەی ئەو ئێستاش و وەدەگرێسەرچا
 
 و حکـومەت سـەرباری نەکـردە حیزبـی. حیـزب ئـاڵقەبەگوێی نەکـردە حکـومەتی قەت ،بەاڵم بـوو سـەرکۆمار و حیزب سەرۆکی پێشەوا •
 بڕیـارە. بکـات نـازل فەرمانـان حیزبەوە سەرۆکایەتی و رکۆماریسە دەفتەری سینای کێوی لە نەبوو قەت. حکومەت پێی و دەست بۆ زەنجیر

 باڵودەکـرانەو کوردستاندا ڕۆژنامەی لە جادوایەش تێدەپەڕین پێویستەکاندا فیلتێرە بە و سەردەکرا لە ڕاوێژیان و دراون دەستەجەمعی کان
  نەک بوو تواناکان مۆبیلیزەکردنی و میللەت ێکخستنیڕ و بەرنامەکان پێشی بردنە ماتۆڕی حیزب. دەگەیەشتن گشتی بیروڕای ئاگاداری بە و
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  و دانەدەنا ناوەندی کۆمیتەی جێێ لە خۆی قەت. پێچەوانەوە بە نەک حکومەت خزمەت خستبووە حیزبی ئیمکاناتی هەموو. دەستوپێگر
 مـیللەت خزمەتـی بـۆ دەوڵەتـی و رکۆمـا و حیـزب و خـۆی. دانەدەنا میللەت جێی لە حیزبیشی دانەدەناو حیزب جێی لە ناوەندیشی کۆمیتەی
 بیروبۆچـونی ڕوانـگەو و میللەت گشتی بیروڕای نەداتە گوێ نەبوو کەسێک. بوو هەست سەر لە گشتی بیرووڕای بەرانبەر پێشەوا.  دەویستن

 .دەگرت گرنل بە هاوکارەکانی
 
 لە کوردی فەرهەنگیەکانی و زانا و ئەدیب .خۆشدەکرد کوردستان کۆمەڵگای متەوەستی چینی پێگەیشتنی و بوون درووست بۆ مەیدانی •
. میللـی فێرکردنـی پەروەردەو و کولتـور و ئەدەب و زمـان پەرەسـەندنی و مـیللەت خـزمەت خسـتبوونیە و کۆکردبـونەوە کۆمـار و حیزب دەوری
 جێـی بە خـۆی دوای لە ئەو حیـزبەی ئەو. کوردسـتان حکـومەتی بەرنامەکـانی و خەبـات خـزمەت خستبوە کوردی ئینتلیکتوێلی توانای هەموو

 پێشـــەوا پێشـــەوایەو حیزبـــی کە دێ وەڕا لە زۆر ڕادەیەکـــی تـــا ئەوەش و کوردســـتانە خەڵکـــی خۆشەویســـتی هەروا ئێســـتاش هێشـــت،
 .دایمەزراندوە

 
 و حیزبـایەتی رێگـای لە پێشـەوا. هاتونەتەسـەر ئـایینیەوە و عەشـیرەتی نفـوزی پـیگەو هۆی بە کورد بزووتنەوەی ڕێبەرانی پێشتر •

 هەم و ئەخالقـی یەکپـارچەگی هەم و سیاسی و زانستی لێوەشاوەیی هەم هەبوو، مەشڕوعیەتی هەم ئەو.  سەر هاتبووە رێکخراوەیەوە ریکا
 و خۆشەویسـتبن خۆیانـدا میللەتـی نێـو لە ئـاوا رێـبەرانەی ئەو کەمـن. مـایەوە خۆشەویسـت هەروا مەرگیشـی پاش. جەماوەری مەحبووبیەتی

 .ەبمێننەو خۆسەویستی  هەر
 
 و دیوانسـاالری ئەو. هەبـوو پێوەنـدی مـیللەت گەڵ لە ڕاسـتەوخۆ. بـوو شۆڕشـگێر و پێشـکەوتنخواز ئـازادیخواز، رزگـاریخواز، پێشەوا •

 پێشـەوای وەک بەاڵم کردن، درووست کۆمار و کۆمەڵ بۆ موئەسەساتی و هێنانەکایە کۆمار پڕۆژەکانی و بەرنامە پێشی بردنە بۆ بۆرۆکراسی
 ڕیـزی لە و دەکـرد ڕیبەرایەتـی کـردەوە بە ئەو. بکـا زینـدانی دەوڵەتیـدا و حیزبـی بۆرۆکراسـی تەسـکی قاوغی لە خۆی اتنەه قەت میللی

 هـاتبوو ئەو. بـوو تەکەبـوور فیـزو بـێ و خۆمـاڵی و خـاکی. بوو گیروگرفتەکاندا چارەسەری بۆ تێکۆشان و هەوڵ و خەبات و کار پێشەوەی
 . بکا نیشتیمانەکەی و میللەت فیدای سەروماڵی فەرمووی، اسوێندخواردنەکەید رۆژی لە بۆخۆی وەک

 
 کۆماری حکومەتی دەورانی. کولتوردەدا و ئەدەب و فەرهەنل بە زۆری بایەخێکی هەربۆیەش بوو، فەرهەنل خاوەن و زانا ئینسانێکی •

 و ئەدەب و زمـان و فەرهەنـل ەشـەکردنیگ قۆنـاخی پڕشـنگدارترین دوایـی، سـاڵەی دەدوازدە ئەو تـا کوردا، میللەتی مێژووی لە کوردستان
 سـەردەمی لە کە زمـانە هەمان هەر دێنین، بەکاری ئەمڕۆ سیاسیەی و ئەدەبی زمانە ئەو. دیوە خۆیەوەی بە مێژوو کە کوردیە رۆژنامەگەری

 . کوردی ڕۆژنامەگەری و سیاسی و ئەدەبی زمانی بە بوو کوردستاندا کۆماری
 
 لە حکـومەتی و حیزبـی دەسـتەاڵتی پێشـەوا. بـوو زۆر هەرە سـەهمی و نەخـ  دەستەاڵتدا، و ەبزووتنەو لە خەڵک سەهمی و نەخ  •
. بـوو خـزمەت وی بـۆ معیار. وە دەبوە جێگایان دا ژێری لە هەموو بوو گەورە چەترێکی. وە کۆنەکردبووە دا کارەکانی و کەس و خۆی دەستی

 بەاڵم نەبوون، پشت لە تایفەی و عەشیرەت هیچ بوو، کەم تەمەنی. بوو موشتەڕەک مەخرەجی. بوو هاوبەش کۆلکەی گەورەترین ئەو
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 و ناتەبــا و گەورە عەشــیرەتە هەمــوو کە گەورە هێنــدە میللــی کاریزمــایەکی ببێــتە کوردســتاندا، ئەودەمــی دواکەوتــوی جــامعەی لە تــوانی 

ــانەت ــردا، گەل لە نەحەواوە تەن ــدەییەکی دەوری لە یەکت ــی و سیاســی فەرمان ــاتە نیزام ــانەت و وەکۆک ــانی تەن ــەکانی کوردەک ــکەی بەش  دی
 . کوردستان کۆماری میللی ئۆتۆریتە ژێر ڕاکێشێتە کوردستانی ،

 
 و خەڵـک و مـیللەت مەزنـی و گەورەیـی لە خـۆی مەزنـی و گەورەیـی کە بەرزدابـوو هێنـدە پلەیەکـی لە پێشەوا ئەخالقی یەکپارچەیی •

 مەزنــایەتی و گەورەیــی دەیزانــی ئەو پــێچەوانەوە بە. بنــێ وەالیــان و نەبینــێ دی یکەســان نەبــوو بەوە پێویســتی و دەدی دا هاوکارەکــانی
 کە ئــاخر. پــێچەوانەوە بە نەک کــۆکەیەوە بەرنامەکانــت و خــۆت دەوری لە ئۆتــۆریتە بە و گەورە کەســانی و خەڵــک بتــوانێ کە دێ لەوەڕا
 و فکـری و سیاسـی توانـایی کە کەسـێکە ئەوە کۆدەکـاتەوە، خۆیـدا دەوروبەری و خـۆی لە حکومەتی و حیزبی و سیاسی دەستەاڵتی کە سێک

 بـزوتنەوەی کـرد، سـازی نیهـاد پێشـەوا. هاتوون نە لێ و کارە هیچ دەوروبەرەکەشی هەیەو هێزی بێ کاراکتێرێکی مەحدودە، ئەخالقیەکەی
 بـوو میللـی بەرینی جەبهەیەکی ەوادا،پێش سەردەمی لە دێموکرات حیزبی سیاسی، سێکتێکی و فیرقە نەکردبووە حیزبی. گشتی و میللی کردە
 بـۆ سـوژدەیان کـورد، ملیـۆن بە وتەنـی شـاعیر دەزانی هیخۆیان بە شیان هەموو و دەبۆوە یان جێ نێویدا لە کوردستان ڕۆڵەکانی هەموو کە

 .دەبرد
 
 حیزبـی. میللـی حیزبـی ەکـردی پێشـەوا کە دێ دەمەڕا لەو هەر جێمـاوە بە دێمـوکڕات حیزبـی بـۆ میـرات وەک کە میللیە خسڵەتە ئەو •

 خـۆی ڕێـبەری خەباتێـک هەر دەلـێن. کرد خۆشەویست حیزبیشی دواتر و گەل پێشەوای بە بوو حیزبەوە ڕێگای لە و کرد دروست دێموکراتی
 رێــبەرە ئەو بــۆیەش بــوون، بەریــن گەورەو و میللــی و جەمــاوەری پێشــەوادا ســەردەمی لە کوردســتان بــزووتنەوەی و حیــزب دەکــا، درووســت

 کـوردایەتی مەکـکەی و پەروەری نیشتمان سەمبوولی بوونەتە پێشەوا، گۆڕی چراو چوار مەیدانی ئێستاش ئەوەتا. مەیدان هێنایە رەیانگەو
 و ڕێبـاز و زینـدوە هەر کـوردا میللەتـی ویژدانی و کورد نەتەوەی دڵی لە پێشەوا و کوردستان ڕزگاری ڕێگای رێبوارانی زیارەتگای قیبلەو و

 . کوردستانن خەڵکی بەرینی کۆمەاڵنی ئامانجی ەرواه ئامانجەکانی
 
 ئەوە. پێشـەوایە گـۆڕی بە گەورەیـان سـوێندی خەڵـک کوردسـتاندا سەرتاسـەری لە و کوردایەتی جۆشدانی کورەی بۆتە پێشەوا گۆڕی •

 لە ڕوو و هەیە وعیەتـیمەوز و دادەنـرێ پێشـەنل بە هەروا هێشـتاش پێشـەوا سیاسی بیری. هەیە ئەخالقی و مەعنەوی گەورەی مانایەکی
ــە ــتەی ئەو. گەشەش ــەوا درەخ ــدی، پێش ــر هەروادێ چەقان ــتاندا لە ڕەگ پت ــوتێ کوردس ــرژەیە ئەو. دادەک ــیە ئینێ ــتی لە کە میلل ــەری پش  س

 ئینێـرژیەیە ئەو هەر الدا، خـۆی ڕێلی لە یا بشکێ، دێموکرات حیزبی نەیهێشتوە هێزەکە ئەو تایبەتی بە هەیە، کوردستانەوە بزووتنەوەی
 .دەگا پێی پێشەواوە لە کە

 
 هێـزە هەمـوو. خەباتیـان ڕێگـای ڕێنیشـاندەری مەشـخەڵی کـردۆتە پێشـەوایان پەیـامی کوردسـتاندا هەمـوو لە کـورد ملیـۆن بە ئەمڕۆ •

 شـەجەرەی مەزهەبیەکـانی ، تەنـانەت و چە  چەپـی تا ڕاستەوە ڕاستی لە دیکە، بەشەکانی لە یا ڕۆژهەالت بەشی لە چ کوردستانیەکان
 خــۆر لە ڕوونـاکی و تـین خـۆر کـۆمەڵەی هەسـارەکانی هەمـوو. لێـوەرگرن مەشـروعیەتی دەیـانەوێ و پێشـەوا سـەر دەبەنەوە خۆیـان یاسـیس

  دەگاتە نایەو بن لە ڕووناکیەش و گەرمی ئەو. وەردەگرن پێشەواوە لە ڕووناکی و تین کوردستانی  سیاسیەکانی هێزە هەموو وەردەگرن،
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 هێشـتوە، جێـی بە کوردسـتان میللـی ویژدانـی و کـورد سیاسـەتی کـورد، میللەتـی کـورد، تـاکی سەر لە پێشەوا وارەیشوێنە ئەو. هەمووانی 

 . قسەیەن ئەو بەڵگەی باشترین
 
ـــاری ڕاســـتە • ـــتان کۆم ـــزووتنەوە و ڕووخـــا کوردس ـــەی ب ـــرد، پاشەکش ـــری بەاڵم ک ـــکا،چونکە نە پێشـــەوا بی ـــت ش  قەت ئەوەیە شکەس

  بە پێشەوا، خەباتی و پێشەوا حیزبی و سیاسی بەرنامەی. نەشکاوە هەستێتەوە، زوو یا درەنل ەوتنەخوارک پاش هەرکەس. هەڵنەستیەوە
 

. بخـات هەڵـدانیان و گەشـە لە نەیتوانیـوە، ئاخونـدی ، ئیسـتبدادی ڕەشـی شـەوەزەنگی ئەوتا کە داکوتاوە، رەگیان کوردستاندا لە جۆرێک
 پـێ خۆیـانی کوردسـتان داهاتووی و ئێستا نەسلەکانی و ڕێفێڕانسە بوونەتە ئێستا پێشەوا سیاسی بەرنامەی و کوردستان کۆماری و پێشەوا
 زێرێنـی سـەردەمی و هەیە تـاریخی بەرجەسـتەگی کـوردا میللەتـی مێـژووی لە کوردسـتان، جمهوری دەوڵەتی قۆناخی چونکە دەکەن، پێناسە
 .کوردە هاوچەرخی دەستەاڵتداریەتی مێژووی
 
 گەڵ لە پێوەنـدی لە چ و زلهێزەکـان گەڵ لە چ و تەورێـز گەڵ لە چ و تـاران دەگەڵ پێوەنـدی لە چ تەکانیهەڵوێس هەموو پێشەوا •

 لە وێــنەی بــێ مەهــارەتێکی. دەگــرتن دێموکراســیەوە و کوردســتان بەرژەوەنــدیی گۆشــەنیگای لە تەنیــا کوردســتاندا، نێوخۆیەکــانی مەســەلە
 کردبـوە پێشـەوای بوو ئەوەش. بوو هە دێموکڕاتدا حیزبی و کوردستان خەڵکی سیاسی یپەیام و کورد میللەتی داخوازەکانی کردنی فۆڕمۆڵە

 . مایەوە پێشەوای  بە هەروا و پێشەوا بە بوو خۆڕانیە لە. میللی تەواعەیاری ڕێبەرێکی
 
 و کـورد میللەتی لە ختانەسەرسە دیفاعی بەاڵم کوژن، دەی دەزانێ دا دادگاش لە ئەو. نەبوو تەڵەبکاری  و کرد فیداکاری پێشەوا •     

 و پـێ  بەرنە خەبـات دەکـا کوردسـتان ڕۆڵەکانی لە داوا هەر سێدارەش سەر لە داو وەسیەتنامەکەشی لە. دەکا کورد میللەتی داخوازەکانی
 ەمجۆرەب. بیبەخشن نەتەوەکەی هەیە قسوری ئەگەر لە دەکات داوا و کردوە خۆی میللەی خزمەتی وماڵ بەسەر کە دەگرێ بەشاهیدی خواش

 بە خۆیـان و وێکـدەن پـاڵ مـیللەت ئەوەیە داوای تەنیـا. تەڵەبکاربێـت مـیللەتەکەی لە نەکـردوە بۆیە فیداکاریشی و تەڵەبکارنیە هیچ ئەو
 بـزووتنەوەی کـاکی بە کاکی پێدەشتی لە بۆیەیە. بکەوێت نێڵە لە خەبات ئاگری نەیەڵن و بەرنەپێ  خەبات و تەییارکەن زانست و عیلم
 .واڵتپارێزی و پەرستی نیشتیمان و گیانبازی و فیداکاری هەرەبەرزی لوتکەی ەبۆت کوردا

 
 نـاوچەو کۆنەپەرسـتیی و ئێرانـی خـوازی مەزنـی ناسـیۆنالیزمی و ئێـران دەوڵەتـی تەبلیغـاتی دەزگای تەواوی کە دەیەیە چەند ئەوە •

 هەر نەک بەاڵم ڕەشـکەن، کارنـامەکەی و بەرنـامە و خـۆی و کەن تەخریـب پێشـەوا تـا کەوتونەتەخـۆ ئێـرانی  و کورد زڕەچەپی تەنانەت
 و دەبــێ خۆشەویســتر و تــر مەزن و هەروادێ پێشــەوا بەڵکــو ، کەنەوە کەم پێشــەوا خۆشەویســتی و گەورەیــی لە زەڕەیەک توانیــوە نەیــان

 .خۆشەویستەکەمان واڵتە گیروگرفتەکانی ڕێگاچارەی بەرنامەی بۆتە ئەمڕۆ پێشەوا سیاسی بەرنامەی
 
 حیـزب. بکا هیدایەت دونیا سەر بۆ کوردەوە میللەتی منداڵدانی لە کوردستان، ڕزگاری و ئازادی کۆرپەی تێدەکۆشا بوو مامانێک ئەو •

 . بوو نیشتیمان و گەل بە خزمەت کەناڵی ئەو بۆ حیزب و کارەدەوستن ئەو بۆ تەشکیالتی و
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 سیاسـی بەکـاری دەسـتی کە کـوردا مـاوەیەکی لە. پێشـەوە هێنـابوویە زەمان و کورد مێژووی بوو کەسێک. نەبوو ئەڵترناتیوی پێشەوا •
 و خـۆی. بـوو درووسـتکار ئەو. ناپلیۆنێک،مانـدێالیەک گانـدیەک، بە بـوو دا خۆی میللەتی مێژووی لە کە گێڕا، هێندەگەورەی نەخشی کرد،

ــلە بە نەک درووســتکاری ئێســتاش. فەســاد و گەنــدەڵی لە دووربــوون حکــومەتەکەی دەزگــای  کەچــی دادەنــرێ، مــوعجیزە بە بەڵکــوو تفەزی
. ویژدانیـی سـەالمەتی و سیاسـی ئیسـتڕاتیژی و بەرز ئەخالقیەتـی لە بـوو کێوێک ئەو. دووربوو بە ئالودەگیەک و فەساد هەموو لە پێشەوا

 ئــاوا پێشــەوا کوە کــوردا نێــو لە توانیــوە نەی کەس. هەبــوو میللەتــدا نێــو لە گەورەی مەعــنەوی و سیاســی ئیعتبــارێکی بــوو بــۆیەش هەر
 .بێنێ وەدەست سیاسی ئیعتباری

 
 هەرە ڕیـزی لە نـاوچەدا، دیـکەی میللەتـانی و کـورد میللەتـی سیاسـی ڕێبەرانـی نێـو لە پێشـەوا. ناکـا کەس بە ڕووحم مێژوو دەڵێن •

 هـێمن.  دەر هـاتوونە سـوورڕوو و دەرچون مێژوو سەختی ئیمتیحانی لە کە کەمە، زۆر داخەوە بە ژمارەشیان کە ڕێبەرانەدایە ئەو پێشەوەی
 . شەڕەف و شانازی لە پڕاوپڕبوو کورتە عومرە ئەو بەاڵم هەبوو، کورتی عومری وتەنی
 
 و ئەو دژی لە کـــورد دوژمنـــانی و ئیمپڕیـــالیزم و کۆنەپەرســـتی کە دێ گەورەیەڕا پـــیالنە لەو پێشـــەوا گەورەیـــی دیـــکەی الیەنێکـــی •

 شــێوە باشــترین بە لەداردانیانــدا و قازیەکــان حوکمــدانی چــۆنیەتی لە و دادگــادا ڕەوتــی لە ڕاســتیە ئەو. بــرد رێوەیــان بە حکــومەتەکەی
 ئەو. ئەودابــوو کــۆنترۆڵی دەرەوەی لە کە وەڕێخــرا ئەو دژی لە نەتەوەیــی نێــو پیالنێکــی بەاڵم نەبــوو، کیفــایەت بــی پێشــەوا. دەردەکەوێ
 درووسـتکاری و لیوەشاوەیی تواناو. وەرگرت کەڵکی شێوە باشترین بە انکارتەک هەموو لە دابوون، دەست لە یاری بۆ کارتی کەم ژمارەیەکی

 و ئیمپڕیـــالیزم هاوبەشـــی پیالنـــی ئاکـــامی ڕوویـــدا ئەوەی. کرابـــۆوە تـــاقی بـــواردا زۆر لە پێشـــتر پێشـــەوا تەگبیـــری بە و مـــودیریەت و
 .بوو کۆنەپەرستی

 
 مێـژوودا و مـیللەت بەرامـبەر لە کـورد میللەتـی پێشـەوای و بەررێـ وەک ئەو کە ئەوەیە پێشـەوا تایبەتمەنـدیی گەورەترین من بەبڕوای

 ئەو ئەوەیە گرنگتـر هەمـوان لە بەاڵم فێـربن، پێشـەوا لە نرخ بە دەرسی زۆر دەبێ کورد ئێستای ڕێبەرانی. دەکرد بەبەرپرسایەتی هەستی
  .فێربن نەمر قازی لە دا، مێژوو و میللەت بەرانبەر لە مەسئولیەتە ئیحساسی

 
  ئۆسلۆ/  الجانی   مئیبڕاهی

  خاکەلێوە دەی سیمناری

 قاغەزەکــانی کــوتە سـەر لە خــۆم قەڵەمەکـانی نــوکە و یادداشـتەکان یــارمەتی بە دۆســتیک دواتـر و بــووە شـەفاهی باســێکی باسـە ئەو
 .دەکەم لێبووردن داوای هەبوو کەمووکوڕی ئەگەر و دەکەم سوپاسی کە کردوە ئامادەی بەردەستم
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 ؟!ی خاکەلێوەیەکی ترو ئیترهیچ١١یادکردنەوەی
 

 جەمیل ئەحمەدی
 

 رزگـاری و کـزە هەر سـەرکەوتنمان هێـوای نـووری ترووسـکایی کە یـادکردەەوە خاکەلێوەمان ی١١ تاڵی بیرەوەری حاڵێکدا لە ئەمساڵی 
!  دەخـوازرێ ئـاوات بە کۆمەڵگەمـان تـاکێکی هەر الی تەوەحەسـرە بە کە ئامانجێکە نەتەوەکەمان

 یــان کوتــووە مۆعتەرزەمــانە پرســیارە ئەم بــووە جــارێکی  بــۆ ئەگەر ئــێمە لە هەرکــام وایە پێــیم
ــۆچی کە بیســتووە ــادە ب ــان ی ــام بە هەر مێژوویەکانم ــێ و پەی ــان هەڵپەڕک  مۆمێــک داگیرســاندنی ی
 بڵێـــین دەتـــوانین گشــتیترەوە، روانگەیەکـــی لە بــابەتەکە گرتنـــی بەرچــاو لە بە ؟!دەبـــێ تێــپەر

. دەبینیـتەوە سـتراتیژی بەرنـامەی داڕشـتنی بـۆ نەدان هەوڵ و نەبـوون قەیرانـی لە خـۆی پرسەکە
 ســتراتیژی الیەنــی بە ئەوتــۆ گرینگییەکــی سیاســیدا گەمەی لە راهــاتووین وا کــورد ئــێمەی رەنــگە

 راهێنـاوە وامـانی مێژوومانـدا درێژایی لە فاکتەرەکان لە کۆییەک دیکە واتەیەکی بە یان نەدەین،
 .بێ داوێنگیرمان پرسە ئەم کە

 
 ئـابووری بـاری کزی دیکەش کەسانێکی و الوازە مێژوویمان خوێندنەوەی کە لەوەدایە گرفتە ئەم بنەمایی هۆی پێیانوایە کەس هەندێ 

 یەکـدا لەگەڵ گەوهەرییـان دژایەتیەکـی هـیچ و ەکتـرنی کەری تەواو منـدا دیـدی لە ئیـدیعایانە ئەم هەردووی ئەگەرچـی. دەگـرن بنەما بە
 کــردنەوەی بابەتیــانەتر مەبەســتی بە و موناســبەت بەحــوکمی بــابەتەکە، فــاکتەری چەنــد بــاری لە ئاگاداریمــان لەگەڵ لێــرەدا بــۆیە. نــیە

 خوێنـدنەوەی الوازیـی کەریکـارتێ سـەر لە هەبـێ خێرامان خوێندنەوەیەکی تێدەکۆشین و دەپۆشین چاو رەهەندی چەند ئەسلی لە پرسەکە،
 لە هەروەک. کـوردی سیاسـەتی کـردەی بـوونی ئایـدیالیزە بە ئاکامـدا ولە ستراتیژمان بەرنامەی و بیری لە الوازی لێکەوتنەوەی و مێژویی

 .خوێنەرەوە دەستی بەدینە لۆژیکی هەڵئنجراوێکی زیندوو نموونەیەکی هاوردنەوەی بە تێدەکۆشین دەرئەنجامدا
 

 جەســتەی و بــۆتەوە شــۆڕ ئــێمەدا سیاســەتی لە مەزنە خەســارێکی ســتراتیژی، بیــری بەرامــبەری خــاڵی ووەک ەڕێکــردنرۆژب سیاســەتی
 قەدەر و قەزا هیـوای بە و دەکێشـین پەلەقـاژە لە دەسـت کە دەکـا ناهۆمێـدیمان تووشـی ئەوەنـدە جـار هەنـدێ کە تەنیـوە وا هێواکانمانی

 !دەکەین زیندوویی بە هەست مونجییەکدا ڕوانییچاوە لە و دەدەین داماویمان و خۆمان تەسکینی
 

" یـان جۆرێـک بە. کـردووە پەتـی ی"ئایـدیالیزم" تووشـی کـوردی سیاسەتی گۆڕەپانی ستراتیژی بیری نەبوونی و رۆژبەرێکردن سیاسەتی
 پاشەکشــەی و انیخــۆکەمز سیاســەتی چەشــنێک بە و کــردووە پەیــدا لــێ پێچەوانەمــان تێگەیشــتنێکی یــان لەبیرکــردووە" پۆلیتیمــان ریــال

 بەتـاڵ دەبـێ کـورد وەکـوو سیاسـەتمان کە نـیە واتەیە ئەو بە ئەمە دیارە. دەزانین سیاسی واقیعگەرایی بە دوژمندا، بەرامبەر لە بەردەوام
  ئەرکی رێ لە ئاگاهانە خۆبەختکردنی و شۆرشگێڕانە خەباتی بابەتی خودی. ئەخالقی ئایدیالیزمی تایبەتی بە ئایدیالیزم لە بێ

 



 

160 

 

 
 پێشـەوا شـەهید هەموویان سەرووی ولە سوورخەالتمان شەهیدگەلی و هەیە ئیدیالیستی گەوهەرێکی راستیدا لە نەتەوەیدا رزگاری پیرۆزی

 خەبـاتی و کـردوە مەیدانی بەهێزی دینامیزمێکی خۆیاندا ناخی لە بفکرین تێی درۆستی بە ئەگەر کە دەناسرێن تەوەرە ئەم سەمبۆلی وەک
 . پراکتیکن

 
 یـادکردنەوەی کـردووین لێی وای نەتەوەکەمان مێژوویی جیاوازی بڕگەگەلی سەر لە مێژوویی خوێندنەوەی الوازی یان نەبوون خەوەبەدا

 مەزڵــووم ،(خەیــالی کــوردایەتی) دەمــارگرژانە بنــاژۆخوازییەکی تووشــی جــاران لە زیــاتر لێکــدانەوە، و شــرۆڤە بــێ بە قوناخــانە ئەم
 .کردووە خۆخەڵەتێنمان دانەوەیەکی تەسکین و حیزبی پڕوپاگاندایەکی حاڵەتدا باشترین لە نیا و کوێلەئاسایەنە نوێنییەکی

 
 دەتــوانێ -عەمەلیــدا ئێرادەیەکــی هەبــوونی ئەگەری لە- زێــڕینە دەرفەتێکــی شــازەکانی تایبەتمەنــدیە هەبــوونی بە خــاکەلێوە ی١١

 و بکەیــن هەدایەتــی رەوانــدا و راســت رێڕەوێکــی لە و دانــین ویزە لەســەر سیاســەتمان پێالقەگەلــی ئەوەیــکە بــۆ بــێ بــاش یارمەتیــدەرێکی
 .بێنینەوە چنل بە رۆیشتومان دەست لە هۆمێدی
 

 :ی خاکەلێوە11 تایبەتمەندیگەلی گرینگترین
 
 : کەسایەتی سەمبۆلی و تایبەتمەندی رەفتاری سیاسیی پێشەوا قازی محەممەد( 1
 

 ووشـە پڕپێسـتی واتای بە کە بوو ئیستا لە بەر ساڵ 44ەسەاڵتی بەرێوەبەری لە پێشەوا قازی یەکێ لەو دەگمەن رێبەرانەی خاوەن د
 هەوڵــی و کــۆمەاڵیەتی-سیاســی نــایەکگرتوویی لە تێگەیشــتنی و کــوردی کــۆمەڵگەی لە قــووڵی دەرکــی و شەخســی زانــایی. ژیــا خەڵــک بــۆ

 تێیـدا بەداخەوە کە)بـاڵوی و پەرش و دووبەرەکی نیلەناوبرد و کەمکردنەوە بۆ هاوسەنگی لە نەوعێک دروستکردنی مەبەستی بە بێووچانی
 رێـبەر وەکـوو بەرپرسیاریەتی بە هەست بەرزی ئاستی لەگەڵ( بەختکرد پێناویدا لەو ئەفسانەیی شێوەیەکی بە پاکی گیانی و سەرنەکەوت

  و کردوە دروست ەول پەسەنی خەڵک و کاریزمایی کەسیەتییەکی گشتی بە سیاسی، بەریوەبەری لە شانازی جێی تەجریبەیەکی و
 

 بـۆەتە و تێیپەڕیـوە حیزبـی چوارچێـوەی لە پێشـەوا کەسـایەتی کە چەشـنێک بە بەخشـیوە، پێـی مەزنێکـی سیاسـی قورسایی و میحوەرییەت
 . هاوچەرخماندا میژووی لە نەتەوەیی کەسایەتییەکی

 
 گشـتی بە. خەونگەرایـی و واقیعگەرایـی اننێـو هاوسـەنگی لە جۆرێـك لە بـوو نمـوونەیەک پێشـەوا ئەخالقیـی-سیاسیی رێڕەوی و رەوش
  :دەبێ ئەمرۆژمان سیاسی کردەوەی و هزر یارمەتیدەری الیەنەوە دوو لە هەتاوی ی1124 خاکەلێوە ی١١ کارەساتباری داستانی

 بەرگـری یمەبەسـت بە سیاسی کردەیەکی وەکوو مەرگ، چوونی پیرەوە بە و نەمر قازیی ئاگایانەی کردەی: ئایدیالیستی الیەنی /یەکەم
 لە رێـبەری ئەخالقـی لە فیـداکارانەیە نموونەیەکی نابەرامبەردا، مەیدانێکی لە دوژمن کێشانی( چال ) پێکۆڵ بە و نیشتمان و خەڵک لە

 .دا شکست و مەترسی بەرامبەر لە بەرپرسیارە و سەرکەوتندا لە هاوبەشە رێبەر دەڵێ کە کردەوەیەک. قەیراندا کاتی
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 لە یەکـێ وەکـوو کـۆمەاڵیەتی-سیاسـی نـایەکگرتوویی تـایبەتی بە کۆمـار، شکسـتی هۆکارەکـانی خوێنـدنەوەی: تیریالیسـ الیەنی /دووەم
 مەترســییاکانی لە تێگەیشــتن لەگەڵ ئەگەر کە نــرخە بە تەجــریبەیەکەی خــاکەلێوە ی11 خولقــانی و تێکرووخــانی بنەماییەکــانی هۆکــارە
 لە هێـــز" لـــۆژیکی( فەرسایەشـــی) پـــرووکێنەر خەبـــاتی ســـاڵ 44 دوای لە کە ەئەوەی وانەی کەمتـــرین یەکبخـــرێن، کۆمەڵگەمـــان ئیســـتای

 "یەکگرتندایە لە مانەوەمان: "بڵێین ئەگەر نەکوتووە زێدەمان کە بڕگەیەکداین لە و بۆتەوە کاڵ کورد ئێمەی الی" یەکگرتندایە
 
 بـووە حدکا گشتی سکرتێری یەکەم قازی وییەوەمێژو لەباری ئەگەرچی: سیاسی رەقیبی نەبوونی و مۆدێڕن کوردایەتی لە دەسپێکێک( 2

ــزبە ئەو و ــنەری بە خــۆی حی ــار دامەزرێ ــی بە بەاڵم دەزانــێ، کۆم ــکە پێ ــژی مێژوویەکــی ئەوەی ــدیەکانی هــاتووە، ســەردا بە درێ  تایبەتمەن
 تەجـریبەی تەنیـا و پێکدەس وەکوو کوردستان کۆماری واقیعی خودی ئەنجامدا، لە و کرد باسمان یەکەمدا بڕگەی لە کە پێشەوا کەسایەتی
 و بەزانــدووە نــاوبراوی حیزبــی ســنووری کــوردایەتییە، هــزری وزەبەخشــی تیشــکی خۆرەتاوێــک وەک کە خۆمــاڵی دەســەاڵتداریەتی مــۆدێڕنی

 ی١١ واتە مێـژووییە، بـڕگە ئەم دەوری لە پێکهـاتن و تێگەیشـتن هەربـۆیە. بـووە کـز زۆر دیـکە حیزبەکانی الی سیاسی نەرێنیی هەستیاری
ــاری و کەلێوەخــا ــتان کۆم ــک کوردس ــانترە گەلێ ــاترەیەکی هەر لە ئاس ــی خ ــکە مێژووی ــەرەڕای. دی ــانەش س ــاریگەری ئەم  کە جەزەبەیەک و ک

 و حیـزب هەر الی مێژوومـان بـڕگەیەی لەم کـردن نکـۆڵی و خۆدزینەوە کە کردووە وای پێشەواهەیە، شەخسی نیسبەت بە خەلکەوە لەالیەن
 .نابێ تێچوو کەم و وەاڵم بێ خەڵکەوە لەالیەن دەکا، ەتیکوردای ئیدەعای کە پێکهاتەیەک

 
 پاشـخانێک هەبـوونی و(هەتـاوی ی 1124ی خـاکەلێوەی ١١تـا  1126ی رێبەنـدان 2)گرینگی تەجریبەی مێژوویی کۆماری کوردسـتان ( 1

 ئەوەیشــدا لەگەڵ کە ژوویەمێــ نمــوونەیەکی کوردســتان کۆمــاری بەســەرهاتی دوفــاکتۆی شەخســیەتی: خۆمــاڵی دوفــاکتۆی دەســەاڵتدارەتی لە
 . زیاتر توێژینەوەی و خوێندنەوە بۆ کردەکیە دەرفەتێکی ئەوەی  سەرەڕای بەاڵم هات ە، بەسەردا زۆری سااڵنێکی

 
 هەڵگـری هەم دەتـوانێ پێکهـاتنە ئەم بەسەرهاتەدا، ئەم دەوری لە سیاسی تەفاهۆمێکی و هاوبەشییەک هەر بوونی دروست ئەگەری لە
 چـاوەڕوانکراوی ئایەنـدەی لە گەورەتـر و هاوچەشـن کاری بۆ بێ بەنرخ بنەماییەکی هەم و دوژمن و دۆست بۆ بێ بەهێز یواتایەک و پەیام

 .ناوچەدا
 
 هەنـووکەیی پێویسـتی بە ئامـاژەکردن بە و هـاتن پێشـدا لە خـااڵنەی ئەو بەپێـی: سیاسـی گۆڕەپانی پراکتیزەکردنی بۆ دەرفەتێک (6

 پێــدانی لە جیــای کوردســتان، رۆژهەاڵتــی لە شــەهیدان رۆژی وەکــوو خــاکەلێوە ی١١ کردنــی پەســەند بە ،سیاســییمان پانتــایی و کــۆمەڵگە
 سیاسی پەتی و رووت ئایدیالیزمی لە دەربازبوونە دیکەی بایەخی کەمترین شەهیدانمان، بیرەوەری راگرتنی بەرز وەکوو مەعنەوی بایەخی

 زەینــی و عەینــی الیەنگەلــی ئەساســی ســەر لە هــاوبەش کــاری بەرێنتــری یــدانێکیمە نێــو چــوونە بــۆ کــردەوە بە دەرفەتێکــی دۆزیــنەوەی و
 .مەوجوود

 
 کوردیـدا سیاسەتی پانتایی لە پەتی ئایدیالیزمی لە بابەتیانە و زیندوو نموونەیەکی زۆرتر، شیکاری مەبەستی بە و بێم ئەگەر بۆیە
  لە ساڵە چەندین کە پرسێک. بکەم کوردستان رۆژهەاڵتی کانیسیاسەیە هێزە بۆ هاوبەش بەرەی پرسی بە ئاماژە دەتوانم بێنمەوە،
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 بـێ خـوالنەوەیەکی لە بەدەر و دەبێ گۆر ئاڵ هێزدا ئەو و هێزو ئەم نیوان لە رۆژهەاڵتدا سیاسەتی گوڵەی بێ مەیدانە ئەم گۆڕەپانی

 کۆمێـدی  روومەتێکی و دەرازێندرێتەوە یزبیح شەڕە بە پرسە ئەم جاری  هێندی لەوەدایە، داستانی  تەنزی. نەبووە سوودێکی هیچ واتا
 . خۆی دەگرێتە
 

 دیـدی بە دەرفەتێـک سـتراتیژی، بیـری کـایەی هـاوردنە لەگەڵ و بکـرێ هاوسـەنل دەبـێ ئـێمە سیاسیی کردەی: یەکەم وایە پێیم بۆیە
ــرانە ــدرێ رەخنەگ ــع الســەنگی و بنرێــت وەال ســەد و ســفر جەمســەری دوو سیاســەتی و ب ــدانی و ورســترق سیاســی گەرایــی واقی  دروشــم مەی

 .بکەینەوە بەرتەسک
 

 . سیاسی هاوبەشی کاری و پێکگەیشتن بۆ بێ زێڕین دەرفەتگەلێکی دەتوانێ مێژوومان هاوچەشنی بڕگەگەلی و خاکەلێوە ی11 :دووەم
 و بـاش"  وردسـتانک پـارچەی چوار هەر شەهیدانی ڕۆژی بکرێتە خاکەلێوە ی11" کەمپەینی راگەیاندنی وەکوو سیاسی کردەگەلی :سێهەم

 :مەرجێک بە بەجێیە
 
 
 .تایبەتەوە گرووپێکی یان حیزب پڕوپاگەندای چوارچێوەی نەچێتە و بێ شێلگیر حەرەکەتێکی -1
 بــارودۆخی ئیســتادا لە مــادام واتە ئەرکیــیەوە، ســەردێڕی بخــاتە( گەرایــی واقیــع) ریــالیزم و نەبــێ سیاســی ئایــدیالیزمی تووشــی -2

 پیـرۆزە ئەرکە ئەم وایە باشـتر هەنبـانەدایە، لە چەشـنەمان لەم نەسـەرکەوتووی تەجریبەی و نەگونجاوە ستانکورد چوارپارچەی کۆدەنگی
 بە هۆمێـدی بکەیـن وا ئەگەر کە بێنـین پێـک بۆ کۆدەنگی و جیدی بەرباسی بخرێتە کوردستاندا رۆژهەاڵتی سیاسیی گۆڕەپانی و مەیدان لە

 .ەبێد زیاتر چوارپارچەیشدا لە کردنی کوردستانی
 

 2112ی مارسی 11: وتی  ڕێکه/  اڵت تایمز   رۆژهه:   رچاوه سه
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 ك یه وه ته نه  تیی وایه ته نه  ی د، ناسنامه ممه محه  قازی
 

  عارف نادری
 
  لـه زن مـه  كی یـه وه ته نه ، یه ده سـه نیـو  لـه زیـاتر  كـه د، ممه محه  قازی  دایكبوونی له  ی ساڵه 114ڵ  گه له  مساڵ هاوكاته ئه  ڕی مه بانه  ی11

 و زن مـه  ی"وا پێشه" كوو وه و  لێناوه یان"وا پێشه"  ناوی لێكدابڕاودا، و تكراو له  نیشتمانێكی
  رێبــــازی ر ســــه  لــــه و  یــــه هه  پێـــی ڕیــــان باوه خۆیــــان  تایی تاهــــه هه و مر نــــه رگیز هـــه
 مرۆیـی  ئامانجه و ئاوات  دیهێنانی به بۆ بات خه  ری ده درێژه و  وامن رده به  ستنیشانكراوی ده
  .كانین دێموكراتیكه و  

 
 و ر رێبـه لێك گـه  نی خـاوه  دیكـه  النی گـه موو هـه كـوو وه كـوردی   ی وه تـه نه گومـان  بێ

كـورد   نشـێوی و وراز پڕهـه  مێژووی  كانی ڕه الپه  كه  شانازییه  ی جێگه و  ناودار  تیی سایه كه
  كانی ڕه الپه نێو  له د ممه محه  قازی  كه  یه وه ئه ت قیقه حه اڵم به.  كردووه ر به سته ده دیرۆكییان  زێڕینی  قۆناخی و   وه ۆتهرازاند كوردستانیان و 

  مێـژووی ر سـه  بـه  كه رۆژێك ر هه  كه  جۆرێ  به.  هاوتایه بێ و   ناوازه ، خۆی پاش و  خۆی  له پێ   رانی رێبه ڵ گه له راورد به  به دا مێژووه  م ئه
 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 تـه نه م ئه  باتی خه و  رخۆدان به

  دی وه  لـێ  پیـرۆزی  وێنـای و ش  هاوبـه  ایر و  كـرێ ده ر سـه  لـه  ختی جـه و وێت  كه رده ده گرینگییان ختێك وه موو هه  له زیاتر  كانی كراوه پێشنیار
 .دێت

 
  كانی تییه ســایه كه  لـه جیـاوازتر  كی ســێتیه كه و  ی  كـه وه ته نه  رخی هاوچـه و   دوێنـێ  مێــژووی  ی تاقانـه  كاتـه ده د ممــه محه  قـازی  كـه  ی وه ئـه

  واقێعبینـی و   كـرده  بـواری ردوو هـه  لـه د ممه محه  قازی  بوونی اگماتیستپر رێك فاكته موو هه  له زیاتر خشێت به پێده  وروپشتی ده  كانی وه ته نه
 ، سـامانداری ، یی ماڵـه بنه  رزی بـه  ی پێگـه  نی خـاوه د، ممـه محه  قـازی  رچی گـه ئه.  بـووه واقێعـدا  رزی ئـه ر سـه  لـه كـردار و  ت سیاسه و،   سیاسی

  ندییانـه تمه تایبه م لـه ك یـه هیچ اڵم به ، بووه...  ریتی نه  ی ئۆتۆریته زمان، وت حه ڵ گه له  زایی شاره ، رێمی هه  اڵتی سه ده  ئاستی  له  قورسایی
 میـرات  بـه  ئاوانسـه  لـه  قـازی  دابڕانـی ڵكوو بـه.  نیـه كـوردان  وای پێشـه كـوو وه  دیاریكردنی و د ممه محه  قازی  كاریزمابوونی  كیی ره سه  هۆكاری

  رخسـتنی ده م، رده سـه  قبـووڵكراوی  اڵتی سـه ده و   ریتی نـه  زاڵـی  سیسـتمی  له جیاوازتر  سیستمێكی  خوڵقاندنی و  گۆڕان بۆ نوڵدا هه و  كان ماوه
  بـه  یقـازی كانـدا، وازه بانگه و  رنامـه به پێناو  له نرخدان و بردن ڕێوه به  یدانی مه  له  خۆی  خۆدی  بوونی نل پێشه و كرداردا  پانتایی  له  بیرۆكه
  ی وه كۆكردنـه و ك  یـه وه ته نه  مـۆدێڕنی  رخانی رچـه وه  مێـژووی  سـپێكی ده  ببێتـه تـا ڵبژێردراو هـه  كی یـه بژارده  كردیه و ناساند  وه"وا پێشه"  ناوی

  بـه سـتن به پشـت  ی جێگـه  بـه یـدا، هك وه ته نه  مێـژووی  له جار مین كه یه بۆ  قازی. نیشتمانیدا  شی هاوبه  شوناسێكی و رێباز ر سه  له یان زۆرینه
  دڵـی  قـوواڵیی نێـو  دێتـه ، وه دانـه ڵك خـه  بـه رمان فـه و  ڵك خـه  نزانینی خـاوه  بـه خـۆ  شـكی ته  لـه و   یی شـیره عه ــ  یی ماڵه بنه  ی جێگه و  پێگه
  و  قایم و  قورس  كی یه ئیراده  نی خاوه  كه ستێت به ده ازگۆڕانخو و فیداكار وار، خوێنده  الوی  نوێی  كی یه وه نه  به پشت و  ڵك خه  اڵنی كۆمه
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   پێویسته  كه بوون  ته ناعه قه و ئه ر سه  له ڵكوو به بوون، هه و زاڵ   دۆخی  له شێك به  ته بوونه نه و  بوون تواناكانیان و  خۆیان  به ند ڕمه باوه
 كان تێچووه و  كردن ریسك  له و  ن رێكخه خۆیاندا ڵ گه له  كه رجه لومه هه و مان  زه زاڵ،  ایو هه و  ش كه و مان  زه ڵ گه له خۆڕێكخستن  ی جێگه  به

  شـێوازێكی قازیـدا،  لـۆژیكی و  نـدی  زمه ئاوه و  زموون ئـه ، توانـایی  ری سـێبه ژێر  له سانێك كه ها وه  ئازادیخوازی  خولیای  بۆیه. بێت نه ترسیان
  ری وه ختـه به و  سـتی  ربه سه  رێگـای  بڕینی و  ڕین تێپه بۆ ك یه قشه نه و  ك یه وه ته نه  تی وایه ته نه  شوناسی  چمگرتنیبی بۆ پێویست اڵم به باو دژه

 ێـوانن  ودای مـه و   بۆشـایی و  لێن كـه  قـازی.  بـووه  ی قینه راسـته  هێمای  قازی  خودی  كه ئاواتێك و   ڕوانی چاوه گۆڕان، كولتوور،.  ئاراوه  دێنێته
 و ژار هـه كـوو وه الوانێـك ڵ گـه له هـات  خـۆی بـۆ و الیبـرد  واوی ته  به بواریشدا زۆر  له و  نل مڕه كه  كوردستانی  ڵگای كۆمه  كانی چینه و  كان وه نه

 و سـپاو چه  كی بڕوایـه  قـازی. ن رخه سـه نیشـتمانیان ك، یـه  شـانی شانبه بتـوانن تـا هاوشـان، و هاومـاڵ  ر، نگه هاوسـه هاوبیر،  بووه... و هێمن
  جێكردنی جێبـه و بڕیـار و  وه بیركردنـه  توانـای و ن  خودسـاخته  سـانێكی كه  مانـه ئه وابـوو  پێـی  چوونكـه ، بووه  نوێیه  وه نه و  توێژه  م به  واوی ته

 . یه هه بڕیاریان
 

 ما بنـه  كـه  ی جـۆره و ئـه  وه دیكـه  كی الیـه  لـه. بـن رۆنـان و  یاتنـانبن  هێـزی و  گـۆڕان  دینامیزمی توانن ده  مانه ئه  وه قازییه  دیدی  له  بۆیه
 و هۆكـار خات ریـده ده د ممـه محه  قـازی  كانی ڵوێسـته هه و  كان لێدوانـه و  كۆمـار و  دێمـوكرات  حیزبـی پاشـان و  كـاف ـ ژ  ی ڵه كۆمه  كانی فیكرییه

 و  ش هاوبـه  دوژمنـی  ئـارایی و  بوون  له كوردستان  ی مه رده سه و ئه  جڤاكی  جیابیری  اكبیریروون  توێژی و  قازی  ڤڕایی هه و   یی وه پێكه  وێنی هه
 وێـدا له  كـه  بـووه دێموكراتیـك و نـوێتر  سیسـتمێكی و  كیـان  دروسـتكردنی  ئامـانجی و  ئارمـانج و  ئیـراده ڵكوو بـه ، بووه نـه ڕۆدا ره سه  ری داگیركه

  كی واتایـه  بـه بێـت، پـارێزراو و ر به سـته ده كوردستاندا  سیاسیی  ی كه یه نێو  له  جێ نیشته  كی كۆیه و  تاك موو هه  انیك یه  یی وره گه و  ت رامه كه
 . ویتر ئه  هێشتنی نه و  وه سڕینه رووخاندن، ر سه  له ك نه ، بنیاتنراوه دروستكردن ر سه  له  كانی بیرۆكه و   قازی  كاری  مای بنه  دیكه
 

 و  مێـژووه  تایی تاهـه هه  های بـه نیا تـه  ئـازادی ، وه قازییه  ی روانگه  له  چوونكه ، بووه  قازی  الی  تی تایبه  پیرۆزیی و واتا ، ئازادی  مكی چه
 ، ئـازادی  سـتدانی ده هل  كـه  ی وه ئـه ر بـه  لـه. دات ده سـت ده له  خـۆی  شـتێكی موو هـه ، بێ هـه  ئـازادیی  لـه جیـاواز  ئامـانجێكی ك یه وه ته نه ر گه ئه

  ژیانی ، ئازادی  له نداریكردن خاوه و  وه  هێشتنه زیندوو بۆ  كه  كه یه وه ته نه زیندوو،  ی وه ته نه و   كانه مرۆڤه  بوونی مرۆڤـ  پرسیاری ژێر  خستنه
  وابـوونی ره و  اڵت سه ده  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

ئـازادی   ربوونی به سته ده بۆ و ئه  رجی مه. دات ده م ڵه قه له مدا سیته پێناو  له یاسا  كارهێنانی به  به  ڵی نده گه  ڕی وپه ئه و   زانێ ده  اڵتداری سه ده
 وێـدا، له  كـه یشـتنێك پێگه. كترن یه  ری واوكه ته  ری مسه جه دوو تی  قیقه حه و   ئازادی  وه وه ئه  یدید  له و  ته قیقه حه  رستشی په ئازاد  ژیانی و  

  رووخانــدنی و ویتر ئــه  بوونی نــه  لــه خۆیــان  بــوونی كان وه تــه نه و  پێناســه  بنــه ده كان یــه یی  بنچینــه و  قــووڵ  گۆڕانكارییــه و كان رۆنانــه نیا تــه
 . وه نابیننه ردا انبهر به  تی شارستانیه

 
  پێویســته  كــه ن وه تــه نه  تكارانی خزمــه و ران  رێبــه  مــه ئه ڵكوو بــه ســێك، كه هــیچ  قوربــانی  ناكاتــه ك یــه وه ته نه  رۆحــی  كــه ك یه فه لســه فه

  ئـازادی و  ت قیقه حه  نێواخنی  شنه چه و به تا بێت هه یان راستییه و ئه  لماندنی سه  زاڤری و  وره پراكتیك  كی یه شێوه  به و بن   وه ته نه  قوربانیی
 . وه نه بكه  تاڵی به  ئازادی و ت  قیقه حه  ی قینه راسته  های به  له  ویستوویانه  كه  بێ كدا یه وه ته نه  ری به  به گیان، و  بكرێ   سته رجه به
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  خالقی ئــه  ی وانــه  كــانی وه كرده و  تــه وڵه ده  بــێ  كی یــه وه ته نه  تیی ایــهو ته نه  هێمــای و  پێناســه نێــواخن، ،"وا پێشــه" د، ممــه محه  قــازی  بۆیــه

ــه ته نه ــی ، تی وای ــه رزه به  ویژدان ــدیی پێبه و   مرۆیان ــه رایه رێبه  ن ــه و ســت روه ده نل، پێشــه  كی تیی ــه  ره ئافرێن ــا  ك ــژووی  ی میشــه هه ت  و واڵت   مێ
 . یانه وه مانه  گیانی و رابوون   وای پێشه ، ی كه وه ته نه

 
 2114ی مای 4: وتی  ڕێکه/  كوردستان میدیا  :   چاوه سه
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 بیابانا رووابوو  بوو له  د گوڵێ ممه محه  قازی
 

 بدوڵاڵپوور ژیر عه هه
 

  كی یــه ڕه الپه ، ڕێ پـه تێده د، ممـه محه  قــازی ان،م كـه وه ته نه  رمانی هـه  میشـه هه  شــنی رچه سه و مـان قاره  هیدبوونی شـه  لــه  كـه  سـاڵێ ر هـه
  لـه مان كـه وه ته نه  وای ره و  قخوازانه هه  باتی خه  شانازی  له پڕ  مێژووی ر سه چێته ده تر زێڕینی

 و ڕۆ ره ســه  رێژیمــه  لــه زۆر  كی بێزارییــه و  یی تــووڕه هاوكــاتی  و كوردســتاندا  ری رانســه سه
 .  ستێنێ ده ره په كان دیكتاتۆره

 
  قازی  دانی سێداره له  له تر ساڵێكی مساڵی ، ئه( هیدان شه  رۆژی)  لێوه خاكه  ی ده!  ڵێ به  

  دیمـــۆكراتیكی  كۆمـــاری  ری زرێنـــه دامه و كوردســـتان  دیمـــۆكراتی  حیزبـــی  رۆكی ســـه د، ممـــه محه
  پـانی گۆڕه  لـه ، تاوی هـه  ی1124  ی لێوه خاكـه  ی ده  یانی به  چواری كاتژمێر.  ڕی تێپه كوردستان

  رگری بــه  زیــری وه)  قــازی  یفی ســه حســێن د ممــه محه د، ممــه محه  قــازی هاباد، مــه  چــوارچرای
  لـه هاباد مـه  شـاری  ری نوێنـه)  قـازی  دری سـه  بولقاسـمی ئه و( كوردستان  یی وه ته نه  تی حكوومه
  سـێداره  له  وه تییه پاشایه  شی رته ئه  خوێنمژانی و كوردكوژان ن الیه  له( كوردستان  ریناودا و دیار  سیاسیی  تی سایه كه و پارلمان  ی16  خولی
 .دران

 
  ری رانسـه سه  لـه كـورد  ی وه تـه نه  نشـێوی و وراز هـه  لـه پـڕ  باتی خـه  مێـژووی  لـه بـوو وتوو ڵكـه هه و دیار  كی تییه سایه كه د ممه محه  قازی

  پتـه  نـدی پێوه  بوونی و  ئاشتییانه  ژیانی وه پێكه  به  وی پته  كی بڕوایه  كه بوو پارێز نیشتمان و ئاشتیخواز  تێكیدیمۆكرا وا پێشه. كوردستاندا
  یزرانـدن دامه  بـه و كردبـوو  ی كه له گه  تی وایه ته نه  می سته  به  ستی هه  باشی  به  وه یه سۆنگه م له ر هه و بوو هه دراوسێ  واڵتانی ڵ گه له باش و

 یادگـار  بـه  خـۆی  لـه كـورد  ی كێشـه  ری سه چاره بۆ  نی گمه ده و  ناوازه  كی یه چاره رێگه كورد،  ی وه ته نه  مێژووی  له كوردستان  كۆماری  تی حكوومه
 .جێهێشت به

 
 و نـا داده سـت كده یه  نیشـتمانێكی ك وه  كوردسـتانی  نیشـتمانی  میشـه هه كانیـدا لێدوانه و ئاخـاوتن  له كوردستان  ركۆماری سه ك وه وا پێشه

  دادگــای  ری دادوه  بــه روو  كــه كاتێــك ، رچاوه بــه و روون تیدا پاشــایه  رێژیمــی  بێــدادگای  لــه كانیــدا رگرییه به  لــه  باشــی  بــه ش راســتییه م ئــه
 و".  تی خۆیــه  نیشــتمانی كوردســتان و  یـه خاكه و وئــا م ئــه  ڵكی خـه ڵكوو بــه ، نییــه  بێگانـه  ســێكی كه  بــارزانی فا مسـته ال مــه: " ڵــێ ده  تی رواڵـه

  خــۆی كوردســتان  باشــووری و بــاكوور  كــوردی  تیی ســایه كه یــان ده  حــوزووری و  بــارزانی  ری ده كۆڵنــه  ی رگه پێشــمه دان ســه  شــداریی به ها روه هــه
 . یه گره ڵنه حاشاهه  راستییه م ئه  ری لمێنه سه
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  كی بوێرییـه و  تی ئازایـه  بـه و  ی كـه وه ته نه  واكـانی ره  مافـه  لـه رگریی بـه بـۆ شـوێنێك  كاتـه ده  رمایشی فه  ی دگهدا د ممه محه  قازی وا پێشه

 ، بـووه شـدار به دا رمایشـییه فه دادگـا و لـه  خـۆی  كـه  ریفی شـه  روانی سـه. قاودا لـه  كـوردی  ی وه تـه نه  نگی نگاوڕه ره  دوژمنانی  رۆكی ناوه  وه بێوێنه
  لـه وا پێشـه  كـه  وه گێڕتـه ده پێسـیان  فقولی جـه نه ها روه هـه".  وه پرسـیاره ژێـر  بردبـووه  دادگـای  كـه بـوو د ممه محه  قازی وا پێشه  وه ئه: " ڵێ ده
  كه ڵێم ده ئێران  تی وڵه ده  به و بڕم هڵد هه نل ده  وه زیندانه  كونجی  له من: یگوت ده و دوا ده  وه واوه ته  كی بوێرییه  به  ی كه وه ته نه  له  رگریی به

  وایـه باشـتر ، زانـێ 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
  ". بسپێرێ خۆیان  به خۆیان  كانی كاروباره  اباشترهو ، زانێ ده رستیان نیشتمانپه  به ری  گه ئه و  ڵگرێ هه كوردستان  له ست ده

 
  یی وه تـه نه  تی حكوومـه دوو  ردانـی وه خـوێن و خـاك  لـه پـاش شادا،  ری فه سه  به ت باره سه  خۆی  كانی رییه وه بیره  له ردوست فه شبود رته ئه

  : یه ناوچه و ئه بۆ كوردستان و ربایجان ئازه
  چێتـه نه  كـه وتبـوو پێیـان شـا  كـانی راوێژكاره و نـد وپێوه¬سـت ده. چـوو ده  رووحـی  برێكـی زه ك وه شـا بۆ وردستانك بۆ ر فه سه: " نووسێ ده

 :  یه ناوچه و ئه  ڵكی خه  چونكه كوردستان،
  یشـتینه گه  كـه. وتین ڕێكـه وه كوردسـتان و ره بـه جیپێـك  بـه. چـن ده  وه پێشوازییه  به ڵك خه  كه وابوو  پێی و كرد ده نه  ڕی باوه شا. ن تووڕه

ــاد ــه شــار مهاب ــوو عتیل تــه  واوی تــه  ب ــه ڵك خــه. ب ــه په  ب ــه  ل  و داخســت كانیان دووكان
 د ممــه محه  قــازی  كــه چــوارچرا  پــانی گۆڕه  یشــتینه گه  كــاتێ. كــرد چــۆڵ كانیان قامه شــه
  كـه وت كه د ممه محه  قازی  تی حكوومه  ئااڵكانی  به  چاوی شا درابوو،  سێداره  له وێدا له

ـــی ده ر ســـه له ڵك خـــه ـــه  رك ـــدابوو هه كانیان ماڵ ـــه. ڵیان ـــپارده ر ســـه  ل ـــانی كه  ی راس   س
. هێشـت جێ مهابادمـان و  وه وتـه دووركه  شـوێنه و لـه  زوویی  به ناوبراو شا،  ری ورووبه ده
 ".د ممه محه  قازی  دانی سێداره له  به ت باره سه بوو ڵك خه  ی وه دژكرده  وه ئه

 
  دیـاری  بـه  ی كـه وه ته نه بـۆ وا پێشـه  كـه  ی زنانـه مه  وته سـكه ده و له كێك یه بێگومان

 و سـت ده  گرتـه  خـۆی  نووسـی چاره  یـه وه ته نه م ئـه جـار مین كـه یه بـۆ  كه بوو  وه ئه هێنا
ــاخێوی راســتیدا له. شــت چه  ئــازادیی  تــامی ــۆ كوردســتان  ڵكی خــه  ویســتی و  ئــازادی  ئ  ب
  وه رێـزه  چـاوی  بـه كـوردانی   كـه  یه وه شـه یه سۆنگه م لـه ر هه. بوو  وه شتێكه موو هه روو سه  له وا پێشه  الی  له خۆیان  نووسی چاره  ستی ده گرتنه

  ته سـفه و نسـی  پڕه و هب هێشتاش و ناوبراو  ری روه نیشتمانپه و  راستبێژی ها روه هه و د ممه محه  قازی  كانی مرۆییه و رز به  ئارمانجه  ڕواننه ده
 .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

 
 ، مـازووجی میـد حه ، ووقیفـار د حمـه ئه ، شـێرزاده  لی عـه ك وه  سـانی كه  ری وه بیـره و یـاد ددا، ممـه محه  قـازی  دانی سـێداره  له  ساڵڕۆژی  له

  بوونـه یـان  كـه  دیكـه  باتگێڕی خـه یـان ده و  یۆسـفی زیز عـه ، ریفزاده شـه ئیسـماعیل ، ئـاواره ال مـه ، مـوعینی سـلێمان نفێكر، وشـه ره بدوڵاڵ عه
 بـۆ وازشـیان نه رێـز  ری سـه و نـرخێنین هد رز بـه بـرد، ر سـه به شـادا  كانی زیندانـه  كونجی  له نیان مه ته  شێكی به یان و وا پێشه  نووسی هاوچاره

 وێنین نه داده
 کوردستان و کورد:  رچاوه سه
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 د مه وا قازی محه دانی پێشه سێداره  ی له ساڵه« 64» یادی  له

 
 زا شوان ره

 
 شــاری   لــه ســتان،كورد اڵتی ڕۆژهــه  لــه 1900 ســاڵی  لــه ، ده حمــه ئه میــرزا كــوڕی بولقاســم ئه كــوڕی لی عــه قــازی كــوڕی د مــه محه قــازی

 هـۆزی  لـه ،دایكـی بووه دایك له موكریان ی ناوچه ناسراوی كی یه ماڵه بنه  له «ساباڵخ»هاباد مه
 سـاڵ ت سـه چـوار  لـه ر بـه بۆ دا، هاباد مه  له یان كه ماڵه بنه ڕابردووی.   یه «گی به یزۆڵال فه»

.  واوكردووه تـه ئـایینی خوینـدنی هاباد مـه شـاری  لـه د مـه محه قـازی..  وه ڕێتـه گه ده ئێستا پێ 
 و تــوركی و بی ره عــه و فارســی زمــانی د مــه محه قــازی. هاباد مــه شــاری قــازیی  بــه  بــووه دوایــی

 و ناســــراو كی تییه ســــایه كه ، زانی ئـــه ڕووسیشــــی و ئینگلیــــزی كی  یـــه ڕاده تــــا و نســـی ره فه
  لـه ر هه ، گرت لێئه ڕێزیان مان كه له گه كانی توێژه و چین موو هه. .  بوو هاباد مه ویستی خۆشه

..  بزوانـد سـۆزی و سـت هه كوردسـتان و كـورد ئـازادیی شقی ئه و ویستی خۆشه  وه الوییه نی مه ته
 شـی كه نهێنییه ناوه. بوو«  ك.  ژ»  كورد ی وه ژیانه ی ڵه كۆمه چاالكی ندامێكی ئه د مه محه قازی
 دیمــوكراتی پــارتی زرانــدنی دامه نــاوكی  بــه بــوو ش، یــه ڵه كۆمه م ئــه ر هــه.. بــوو« بینــایی» 

  لـه بێنـی گرنگـی ڕۆڵێكی د مه محه قازی..  یه هه دا كورد ڕزگاریخوازی ی وه بزووتنه  له گرنگی رچاوی به ڕۆڵێكی مڕۆش ئه تا  كه..  كوردستان
 و ئــه ری بــه.. ن ئێــرا گۆڕی گۆڕبــه شــای رتی پــه كۆنه و رســت زپه گه ڕه ڕژێمــی دژی  لــه ڕین ڕاپــه بــۆ ، مان كــه له گه كانی ڕۆڵــه ی وه هۆشــیاركردنه

 :بوو وه ئه ، مان كه له گه ی كڕیزییه یه و نگی كده یه و ئه و ڕین ڕاپه و كۆش  و بات خه
 
  لـه «چـورارچرا »نگی شـه قه پـانی گۆڕه  لـه دا، 1946 سـاڵی«  مـی دووه كـانوونی ـــ یـانواری ی 22»  وتی ڕێكه«  ندان ڕێبه ی2«   له
 و رفرازی سـه و ئـازادی تینـووی و زرۆ تامـه  كـه مان، كـه له گه كانی ڕۆڵـه  لـه س كـه زاران هـه بوونی ئامـاده  بـه شـیریندا، ی« هاباد مه »شاری

 پـڕ چاوێكی  به ، وه زواڵڵه نگێكی ده  به د مه محه قازی مر نه وای پێشه خواست، ئه یان پرشنگداره  ڕۆژه و ئه دیی هاتنه هیوای بوون، دیموكراتی
 و لـه ،  خۆشـه  ساته و له ئای. یاند ڕاگه ی «كوردستان كۆماری» زراندنی دامه ، وه گریانه  كره شه  له پڕ كی روویه گه  به ، وه شادییه شكی ئه  هل

 نازنــاوی  تایــه هه تا هــه هابادی  مــه و چــوارچراو..لێبكرێــت گوزارشــتی  ناتوانرێــت نووســین و  وشــه  بــه رگیز هــه  كــه ، مره نــه و پیــرۆز  ڕۆژه
 .خشرا به پێ پیرۆزییان

 
 ری مان،تێكۆشـه كه له گه ری ماوه جـه تێكـڕای نگی ده  به چوارچرادا، پانی گۆڕه  له دا،«1946 یانواری ی23 « له  واته دوایی ڕۆژی بۆ ر هه
 خشـی، به پـێ یان«وا پێشه »نازناوی  وه ڕیزیشه ڕی وپه ئه  به و، ڵبژێررا هه كوردستان ركۆماری سه  به د، مه محه قازی مان كه وه ته نه دڵسۆزی

 مین كـه یه تی پایتـه  بـه كـرا مـانی  قاره و نگـین ڕه و جـوان هابادی مـه شـاری.. بـوو  نازنـاوه و ئـه و  یـه پایه و ئـه شـایانی ڕێزیان بـه ر هه  كه
 .كوردسـتان كۆماری
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 قـازی ركۆمار سـه بوونی ئامـاده  بـه دا، چـوارچرا پـانی گۆڕه  لـه ر هـه دا،« 1946 رماوزی سـه ی26»  ڕۆژی یانیی بـه ی ده كـاتژمێری  له     
 ی رگه پێشـــمه تیپێكـــی نـــد چه و، كوردســـتان تی حكومـــه كـــانی زیره وه موو هـــه و د مـــه محه
 و ڕۆشـــنبیر و شـــاعیر یـــان ده  بـــه و نـــاودار ســـانی كه نـــدین چه و، كوردســـتان شـــكری له

 رێكی ماه جـه و، هاباد مـه شـاری كانی هقوتابخانـ قوتابیانی و مامۆستایان و، ند رمه هونه
 و زۆڕنـا و هـۆڵ ده نگـی ده  بـه و لێدان ڵه هڵهه و ڕێزان پڵه چه  به..مان كه له گه شوماری بێ

 كوردسـتان پیـرۆزی و نگـین ڕه ئــااڵی جـار مین كه یه بۆ ، كوردسـتان و كورد بژی هاواری
 خۆش ڕكێی ڵپه هه و گۆرانی و رشیع و سروود ندین چه و تیمان وایه ته نه ماڕشی. ڵكرا هه
ــه و ــه محه قــازی وا پێشــه..كــران ش پێشــكه جۆش ب ــه دی  م ــه م ل ــارێكی دا پیــرۆزه  بۆن  وت

 .بوو ردوام به  ئێواره تا  ڤاڵه رنه كه م ئه.. كرد ش پێشكه نرخی به
 
 خـۆی كانی یـه پێ ر سه له ، و بگرێ پێ كوردستان كۆماری هێشت یان نه ، خاوه ده  به
 گرنگتــرین.. كــرد رگیان مــه جوانه ســاوایی  بــه ركــی، ده و نــاوخۆیی پیالنێكــی  بــه.. دی بهێنێتــه تــری ونی خــه و هیــوا نــدین چه و، ێســت ڕابوه
 كی هۆیـه. ئێرانـدا تـری كانی شـوێنه و كوردسـتان ی ناوچه  له بوو ت سۆڤیه سۆپای ی وه خۆكێشانه كوردستان، كۆماری رسهێنانی هه یكانی هۆیه

  چوونـه و جـاش  بـه بـوون و، كـرد تیان خیانـه و ناپـاكی كوردمـان كانی خۆفرۆشـه و زی به  هۆزه رۆك سه  له ندێك هه بوو، وه ئه تری  گرنگی
 شــكری له بــوو، تــر كی هۆیــه كــدا، چه و هێــز  لــه ری  رانبــه نابه..كــرد ئێرانیــان ری هێڕشــكه ســۆپای هاوكــاری ، و ئێــران تی حكومــه پــاڵی

  .بوو نه پێویستیان نیی مه قه ته و قورس كی چه «رگه پێشمه»  كوردستان
 
 دۆزی ركردنی ســه چاره بــۆ ر، بــه بگرێتنه دیلــۆك و گفتوگـۆ زمــانی ی وه ئــه جیــاتی  لـه ، و رســت زپه گه ڕه دیكتــاتۆری گۆڕی گۆڕبــه شـای زا ره

 12 /  17ڕۆژی   لـه..كان ناپاكـه  جاشه هاوكاریی  هب دا، كوردستانی الماری په  دڕندانه ،  وه الحه به زه كی سوپایه  به چی كه ، كوردمان وای ڕه
 كۆمـار رۆك سـه  لـه داوایـان زۆر..  هـات كوردسـتان كۆمـاری نی مه ته  به كۆتایی دا ڕۆژه و له.  وه هاباده مه شاری ناو  چووه دۆژمن دا، 1946 /

 : وتی بوو، نه ڕازی وا پێشه اڵم به.. بكات رباز ده خۆی و دات نه  وه سته ده به خۆی  كه ، كرد د مه محه قازی
 
 خــوێنم تنــۆكی دوا تــا ، خــواردووه ســوێندم مــن ، وه بێتــه ده نووســی چاره ڕووی ڕووبــه دا بارودۆخــه م لــه م كــه له گه و ڵبێم هــه مــن چــۆن »

 دوا تـا  ر،كه روه نیشـتمانپه و ل گـه و دڵسـۆز ڕاسـتی  به ی ركرده سه ی جوامێرانه ڵوێستی هه  یه مه ئه «هێڵم نه جێیان و م بكه لێ پارێزگارییان
  بـه بـوو بـوو، دا ی كـه له گه شكسـتیی و وتن ركه سـه ڵ گـه و،له یی شێنه و  نگانه ته ڵ گه و،له خۆشی نا و خۆشی موو هه ڵ گه له ژیانی ی ناسه هه

 .دلێری و گیانفیدای و مری نه ی نموونه
  

  بـــه «وا پێشـــه بـــرای»  قـــازی دری ســـه بولقاســـمی ئه و،«  وا ێشـــهپ ئـــامۆزای»  قـــازی یفی ســـه حوســـێن د مـــه محه و، د مـــه محه قـــازی
 و كردن دادگایی ڕووی ،ڕووبه وه ترسییه چاونه و باكی بێ ڕی وپه ئه  و،به  وه نینه كه پێ  به و ش گه و خۆش كی ڕوویه  به..گیران  وه رزییه ربه سه
 :ڵێ ده مر نه یمێرد پیره رمان روه كوردستانپه شاعیری.. وه بوونه دان سێداره  له
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 « قوربان  به بوون نه دا ن ته وه ڕێی  له - كوردان ی وره گه ك وه ومێك قه هیچ ی وره گه »
 
 ر و،هـه دانـا«  تار بـه پـارس»  نل رهه سـه تی رۆكایه سـه  بـه ربازیی سه كی دادگایه ئێران، تی حكومه د، مه محه قازی كردنی دادگایی بۆ

.. ڕاســپارد هاوڕێكــانی و د مــه محه قــازی  لــه داكــۆكیكردن بــۆ یــان«  ریفی شــه روان ســه»  ربازی ســه قیبی نــه فارســی، رێكی پــارێزه خۆشــیان
 و زن مـه پیاوێكی د مه محه قازی» :  ڵێ ده ریفی شه روان سه دا، كردنی دادگایی كاتی  له د مه محه قازی ترسیی چاونه و رگی جه  به ی رباره ده

 كـورد كانی مافـه  لـه داكـۆكیی  وه ته سـاره جه و بـوێری  بـه زۆر كـرد، ی قسـه كـورد لی گـه دۆزی ی ربـاره ده  وه تییه ئازایه ڕی وپه ئه  به بوو، دانا
  لـه و، كرد ئـه ڕژێمـی دادگـایی د مـه محه قـازی ڕاسـتیدا،  لـه» :ڵێ ئـه ریفی شه ر هه« ..خۆنووسین ی چاره مافی و موختاری خود  له ، كرد ئه

 ڕ مــه  لــه وتیان ڵســوكه هه ، وه نییــه وه قیزه  بــه و ردی مــه نا  بــه  كــه كرد، ئــه اڵتداری ســه ده ڕژێمــی پرۆتســتۆی ۆی،خــ  لــه كــردن رگری بــه بــاتی
 و د مــه محه قــازی خــۆڕاگریی و ترســی چاونه و تی ئازایــه  لــه ربازیی ســه كردنــی دادگــایی ی ســته ده«كــرد كــورد لی گــه ی كێشــه ركردنی ســه چاره

 كانی تییـه وایه ته نه وا ڕه  مافه هێنانی ست ده وه  له سووربوون ر هه شدا، خته وه  ساته و له  كه وڕما، واقیان و بوون رسام سه زۆر هاوڕێكانیدا،
  لـه د مه محه قازی ی جوامێرانه ڵویستی هه ی باره  له ر هه.. كردبوویان ماندا كه له گه پێناوی  له  كه ی وه له بوون نه شیمان په..  كوردمان لی گه
 دادگــایی هــۆڵی نــاو  لــه  بوو،كــه ئێــران ســوپای ربازیی ســه واڵنێرێكی هــه  كــه«  ســاڵحی رس كیومــه روان ســه» .. كردنیــدا دادگــایی تیكــا

 اڵم بـه ، بوومـه ئاماده واڵنێرێك هـه ك وه كاندا، ربازییه سـه و یـدانی مه كانی دادگاییه ی زۆربه  له من»:ڵێ ئه و نووسێ بوو،ئه ئاماده دا كه كردنه
 تـرس  كـه زانی یئـه نه ، كردنیـدا دادگـایی كـاتی  له.. بێت دلێر و بوێر و رگ جه به د مه محه قازی ی ڕاده  به  ،كه دیوه نه سێكم كه هیچ رگیز هه

» : وت ایدادگـ  بـه د مـه محه قـازی ڵی، ئـه یامنێر پـه روانی سـه« ..  وه دایه ئه كانی پرسیاره اڵمی وه و كرد ئه ی قسه باكی بێ  به زۆر..  چییه
 ئـازادیی ڕێگـای  لـه  كـه ، م بكـه  رزییه ربه سـه  مردنـه و لـه پێشـوازی  وه ئاواڵـه شـێكی باوه  بـه  كـه ، كردووه  ئاماده  وه ئه بۆ خۆم  وه زووه  له من

  كـه م ئامـاده چـۆن  تـازه بمـرم، وانیشـدا ئه پێناوی  له و بژیم دا ڵیان گه  له ، داوه م كه وه ته نه  به  كه  ڵێنێكه به  وه ئه كوژرێم، ئه مدا كه میللته
 « بشكێنم خۆم ڵێنی به

 
  ئیـوه.  ئێمـه ك نـه ن ئێـوه تاوانبـار» :ڵێ ئـه و  وه داتـه ئه واڵمـی د مـه محه قـازی كات، ئـه توانباری تاوانبار  به دادگا، رۆكی سه  كه كاتێ

 «  داگیركردووین لێ واڵتان
 ر هــه.. «ڵگرم هــه لــێ ســتی ده توانم ئــه چــۆن ،  منــه جــدادی ئه و بــاپیر و بــاب خــاكی نكوردســتا خــاكی ،  منــه مــاڵی  ئێــره» : شــڵێ ئه

 قـازی منـدا، خـوێنێكی  تنۆكـه ر هـه  لـه ، كـه بـزانن  وه ئـه اڵم بـه كوژن، ئـه دێ مـه محه قـازی  ئێـوه» : وتـی د مـه محه قـازی دادگـادا م رده به له
 تی وڵـه ده  بـه ڕ بـاوه بخـات، ك یـه كوردسـتاندا ڕزگـاریی پێنـاوی  لـه خـۆی باتی خـه ، م كـه هئ كورد لی گه  له داوا.  وه بێته ئه شین دێك مه محه

   « كوردستان بژی ـــ كورد بژی.. ن كه مه تاران خۆفرۆشی
 
 و یت بكـه  ئێمه ی قسه  به ر گه ئه ڵی ئه قازی  به «نالین جۆرج» مریكی ئه ری نوێنه ، بوو دا ندیخانه به  له د مه محه قازی  كه ی كاته و ئه

» :  ڵێ ئـه و  وه داتـه ئه اڵمـی وه دی  مـه محه قـازی وا پێشـه.. ین بكـه ڕزگـارت و ین بـده تیت یارمـه توانین ئـه یت بكه كار  ئێمه ندیی ه رژه به بۆ
 «  ناكات ئیمپریالیزم واڵتانی  له ك یه چاكه هیچ ڕوانیی چاوه كورد لی گه

 كان الده جه..برد دان سێداره  له بۆ یان وانه پاڵه  مانه قاره سێ و ئه  كه كاتێك..  ن كه ده یانییان به نوێژی ، دران سێداره  له ی ڕۆژه و ئه
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  نییـه شـتێك هـیچ» : وت پێیـانی د مـه محه قـازی وا پێشه.  وه ستنه ببه چاویان هێشت یان نه سیان كه اڵم به ، وه ستنه ببه چاویان ویستیان

  لـه و سـات دوا  لـه م كـه زئه حه..  وه سـتنه ببه چـاوم  مدا، كه ویسـته خۆشه نیشتمانه و م كه له گه كانی ڕۆڵه م رده به  له تا ، م بكه لێ رمی شه  كه
 ی وتـه دوا«  بـڕوانم كوردسـتان م كه ویسـته خۆشه و جـوان  نیشـتمانه  لـه ،  وه كراوه چاوی  به و رزی ربه سه ڕی وپه ئه  به ژیانمدا، ی چركه دوا

  كــه كـرد، ر داگیركـه ئێرانـی سـوپای ی دارانــه پله  ره فسـه ئه  و رپرس بـه و ئـه و دادگاگـایی ی ســته ده  لـه مـی ده ڕووی ، د مـه محه زیقـا وا پێشـه
 «رزترن به  ئێوه ری سه ئاستی  له كانم پێاڵوه ڵواسراوی  هه  به.. ناترسم  سێداره  له من» :  وتی بوون، دانیان سێداره  له بینینی ی ئاماده
 
 حوسـێن د مـه محه و، د مـه محه قـازی وا پێشه دا، وان پاڵه هابادی مه شاری  دا،له چوارچرا پانی گۆڕه  له دا، «1947 / 3 / 30»ڕۆژی  له

 . وه كوردستانه و كورد كانی مره نه م رده هه  هیده شه كاروانی ڕیزی  چوونه.. دران  سێداره  له قازی دری سه بولقاسم ئه و، قازی یفی سه
 
 دا،« 1979 / 1 / 30«   لـه.. رناچێـت ده دڵسـۆزدا كـوردێكی هـیچ روونی ده و دڵ  له رگیز، هه هاوڕێكانی و مر نه دی مه محه قازی ادیی

 هیـوادرین. یانـد ڕاگه«  كوردسـتان هیدانی شـه ڕۆژی»  ك وه  هاوڕێكـانی و د مه محه قازی دانی سێداره  له ڕۆژی كوردستان، دیموكراتی حیزبی
 رێكی روه كوردسـتانپه و كـورد« 1947 ـــ1900» د مـه محه هیدان قـازی شـه ڕۆژی  بـه بكرێت دا وره گه كوردستانی كانی شه به موو هه  له  هڕۆژ م ئه
  شهمی هه..بوو ڵواسی ی هه 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
 ژنـان مـافی  لـه واوی تـه كی داكۆكییـه.. دا ئـه ی وه خوێندنـه و خوێنـدن هـانی.. وه كرده ئه كورد كڕیزیی یه و كێتی یه و تی برایه ر سه له ختی جه
 و تی وایـه ته نه بیـری..  نییـه دلسـۆزییدا و دلێـری ئاسـتی  لـه و  مه كه ر هه د، مه محه قازی وا پێشه ی باره  له بنووسین و بڵێین ند چه. كرد ئه

 بێگومـان..مڕۆمان ئـه ی وه نـه بـۆ ش گـه كی چرایـه  بـه بـوون ، تی كوردایه و بات خه وێنی هه و ئیلهام  به بوون د، مه محه قازی پیرۆزی ڕێبازی
 ..بێت ئه داهاتووشمان و مڕۆ ئه كانی وه رنه سه له یان وه نگدانه ڕه و تاوتێكردن

 
 كوردمـان لی گـه  بـه چـۆك بتـوانن  كـه  خـاوه ێاڵیان خـه  كـه بزانن، باش  ڕاستییه م ئه كوردستان، رانی كهداگیر 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 و نوشستی ر هه دوای كورد.. ن دابده
 
ــه ســاڵێك موو هــه  ــزه و شــانازی ڕی وپــه ئه  ب ــادی ، وه ڕێ ــدنی دامه ســاڵڕۆژی ی ــاری»  زران ــااڵی ڵكردنی هــه ڕۆژی»  و« كوردســتان كۆم  ئ

 .گرین ئه ڕایان پیرۆز و رز به و  وه ینه كه ئه «كوردستان هیدانی شه ڕۆژی »و «كوردستان
 
 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 مردنی  و واییڕس
 .كوردستان نگینی ڕه و پیرۆز ئااڵی بێت  كاوه شه و بڵند و رز به  میشه هه
 

 نل گیاره/    ٢١١١/  ٣/  ٢٨/  رویج نه/  كورد مندااڵنی ی ڵه كۆمه رۆكی سه/  شـوان زا ره
 

 21111ی مارسی 26: وتی  ڕێکه/  نل   یارهڕی گ ماڵپه:   رچاوه سه
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 .. !!زن  دی مه مه قازی محه  رکرده هیدی سه شه
 

 زیز مید عه حه
 
 ڵ گـه له و ڕێت پـه ده تـێ 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

  رکرده سـه.  ین کـه ده پـێ سـت هه واریمـان کورده ڕۆحـی بـۆ  زۆره هێنێکـی خۆشی که ش وره گه کی یه ربڵندی سه
 سـتی هه یـان ده و مـه ئه  بۆیـه دواڕۆژ ی وه نـه و ئێسـتامان بۆ  یه تی کوردایه زنی مه مامۆستای د مه موحه قازی
  یـاده و ئـه  نـده رچه هه ازنـد مه وای پێشه یادی کاتی له بێت ده دروست تێدا مرۆڤدۆستیمان و نیشتمانی تری
 .. !!  ناخۆش یان بێت خۆش

 
  د مه موحه قازی  رکرده سه هیدی شه بۆ شیعریی  وتاره  کورته

 
 کن مێژوویـه کانی جوانـه  خامـه ستیشـیان ده و سـتێره ئه  به بێ ده چاویان  بۆیه کانن دیده م سته شخوراوو به  وه ته نه کوڕی جیهان مانانی قاره

 بژین ئازاد باشترو ینێیان سبه کانی وه نه ی وه ئه بۆ لیان گه  به خشن به ده ڕۆحیشیان و ربڵندی سه و خوێن نیشتمان بۆ یان وه ته نه تی خزمه بۆ
 نیشـتمانی تاوی هـه پریشکی  له جوانترن ڕوناکترن ترن وره گه ئاسایی مرۆڤی یی وره گه و جوانی و ڕوناکی تیشکی  له مانانه قاره و ئه  بۆیه. 
 جـوانترن ڕترن تـه ئـاڵترن لێویـان گـڕی دنیـا خـوازانی ئـازادی موو هه لێوی ی نه خه رده زه جوانی له رمترن گه سۆزترو به هاوینترو دنیا موو هه

 ڕووبــاری و  لــه جۆگه ئاســای قــرژاڵ چــاوی و کــانی یــان ڕمێنــراو مــاڵ یــان ســووتێنراو خــاک ری روه پــه نیشــتمان و مــان قاره.  بــانترن میهره
 و ئـه.  رنادرێت بـه رگیز هـه ڕێبازیـان و ڕێگـه  تۆقێنـه دوژمـن پیرۆزیـان ڕقـی  بۆیه کراون حف مه نیشتمانێکی و وه ته نه نی خاوه یان وداپۆشرا
 رد بـه نه ئـازاو و وان پاڵـه و ن وره گـه  پیاوانه و ئه نادات وان ئه تی پیاوه یی زه ربه جه تامی دی سی که مێژوون پیاوی  ڵه که  مانانه قاره  پیاوه

 در غـه وواڵتـی و خـاک کانی یـه یی وه تـه نه  دروشـمه هێمـاو و ربڵندیی سـه تایی تاهه هاوڕێی  بنه ده و ران روه په نیشتمان زانکۆی ڕیزی   چنه ده
 ژیـن ده بۆی و یان که ره داگیرکه  نیشتمانه دڵی ناو  وه چنه ده دی جارێکی و بن ده هید شه پیرۆز بونێکی دایک له کو وه  زنانه مه و ئه  بۆیه لێکراو

  بنــه ده  مانانـه قاره و ئــه  بۆیـه شــکراویان دابه برینـدارو لێکــراوی زووڵـم ی دیـده م ســته ی وه تـه نه بــۆ  ڕێگـه پــردو  بـه بــن ده بـۆی و وه مرنـه ده و
 کـو وه ئاسـایی مردنی بـه  زنانـه مه  پیـاوه و ئـه.  مرۆڤـدا بـوونی و ئـازادی دنیای لـه داهێنـان و ژیـان و رسـتی په  وه تـه نه و خاک ی قوتابخانه

 . زنتره مه مووان هه له هیدی  شه بن ده هید شه ڵکو به نامرن ئاسایی ڵکی خه
 

 وا   دی پێشه مه بۆ قازی محه  هۆنراوه
 

 بوو ڕت باوه خت سه شاخی کام

  بوو کانت ئازاره میوانی ییدا وره گه له ندێک هۆشمه چ
    بوو بیرت و هۆش یر فه هاوسه نیشتمان کی یه بڵێسه چ



 

173 

 

 
   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 سومبولێکی 

   اڵوی شخه مه کی مێژوویه نوسینی بۆ پێنوس تۆی

  برسی نیشتمانێکی ی کێڵگه بۆ نم گه  گووڵه
 و کوڕان تینووێتی بۆ ئاوی 

  ۆرانب باو ختی سه ڕۆژانی رگی جه به کوڕانی

 رگری به و نل جه ڕۆژانی ئازای کوڕانی

 اڵن شخه مه بۆ بووی ئاوازێک

   کوردستان بۆ کی  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 شمهپێ  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 کی  ڵۆیه هه  قوتابخانه و بیت شۆرش

 ڵکرد هه ئااڵت  که ی مه ده و ئه

 کرد پێ ستی ده ت وه ته نه گریانی قوڵپی

  ستان ڕاوه بێ بچووک 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



 

174 

 

 
   رگه پێشمه ک وه س مووکه هه پێ 

  دوودڵی بێ ر هه وا پێشه

 خشاند نه ئااڵی خۆی خوێنی به

 کاند ڕاچڵه دوژمنی بچوکی و وره گه

      ووت دووژمنی  به وا پێشه

   منه وی  ئه و م ئااڵیه نگی ڕه و ئه من

  و مه که وه ته نه خوێنی و ئه

    دوژمنه چاوی دڕکی پڕ ستم ده منی 

  کۆمار و کوردستان ئااڵو

  منه ڕۆحی ی ناسه هه کوردی  کوردن مێژوی

  وا پێشه ی ئه ڵێم ده منی 

 ی ئێمه ی وره گه رو روه سه تۆ
   ی ئێمه هیوای و شانازی جێی تۆ
 ت  وه ته نه بۆ ژیان و نان عاشقی ی ئه

   دوژمنان چاوی بۆ بووی وزڕان خه

  کوردستان 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 تانکوردس 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 باوکی

  کوردستان کوردو خاکی بۆ بیت سومبولی 
 

 2116ی ئاوریلی 1: وتی  ڕێکه/  نل   ڕی گیاره ماڵپه:   رچاوه سه
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 " وتنه ركه سه  رگه و مه بۆ من، ئه: "وا قازی پێشه
 

 یانی قاسم ره
 

  رجـه لومه هه و لـه اڵم بـه. 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
 دوای كـــورد ڵكی خـــه بـــوو، كوردســـتان نـــاوی  كـــه جیهانـــدا ی هبچووكـــ  شـــوێنه و لـــه و  تییـــه تایبه

ــازده كی یه وه ســانه حه ــه  مانگــه  ی ــاری ری ســێبه ژێر ل ــه كوردســتاندا كۆم ــه پــڕ نووســێكی چاره و ره ب   ل
 هــات ده ك الیــه له ر گــه ئه دا كورتــه  مــاوه و لــه كوردســتان كۆمــاری. ڕۆیشــت ده تانی ره بێــده و تــاریكی
 رانی داگیركـه چـاوی چقڵـی  ببـووه  وه تریشـه كی الیـه له رێ، بـه  دیكـه ئاقارێكی و ره به كورد مێژووی

ــی زراوی و كوردســتان ــدبوو زلهێزان ــاری نووســی چاره. تۆقان ــه كوردســتان كۆم ــه  ب  سیاســی رازووی ت
 ی كورتــه  مــاوه و لــه  بێجگــه ، رازووه تــه و ئــه ی فــه كه قورســایی.  ســترابۆوه به دا كــه ناوچه  لــه جیهــان

 نــدی وه رژه به و ســوود  بــه رگیز هــه و رگیز هــه الوازی،  بــه زۆر وی  ئــه یبوو، هــه كوردســتان اریكۆمــ
 . شكاوه دانه كوردستان كۆماری و كورد لی گه

 
 و م رده سـه كانی گرینگـه  ڕووداوه ڕاسـتی ناوه  خستییه و كوردستان تی سیاسه كۆی سه ر سه  هێنایه دی ممه محه قازی وا پێشه مێژوو ستی ده

 شـدا ته سیاسه و ئـه ئاكـامی  لـه و دابشـكێنێ كوردسـتان سـوودی  بـه  نگه سه پاره و ئه باری ویستی  ژیرانه وا پێشه. بوو نه وت ڵكه هه  به ش وه ئه
 .دایكبوو له كوردستان كۆماری
 

نیـازی   بـه  تاوه ره سه  ر له وا قازی هه ێشهپ  بۆیه". بوون نه  ڵ پۆكری سیاسی بێگانه گه له[ "1] داوڵ ك مه یوید ده ی گوته  به كان قازییه
 كـان ئینگلیزه ری نوێنـه  بـه چـاوی دا1461ی سێپتامبری ساڵی 21  سوودی كورد، له  نگی سیاسی به سه كانی داشكاندنی پاره رجه دابینكردنی مه

  ، بۆوه دڵسارد كان ئامریكاییه و ئینگلیزی  له  كه قازی وا پێشه. وتبوو كه
 بـواری  لـه قـازی وا پێشـه. كـرد ت سـۆڤیه ی كـه ته داوه  لـه پێشوازی تی، وایه ته نه ندی وه رژه به ستی به مه  به  ئاوااڵوه كی یهڕوو  به ناچار

 و لـه كـوردی كیـانێكی زرانـدنی دامه  كگرتنـه یه و ئـه بێ به یزانی ده و بوو كان ته شیره عه رۆك سه كگرتوویی یه و ڕێكخستن ریكی خه  وه نێوخۆشه
 . ئاراوه  ته نایه مدا رده سه

 
 ڵكو بـه 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

 سیاسـی دیمـوكرات، خۆ، ربه سـه كی مرۆیـه ك وه وا پێشـه تیدا اڵتدارییه سـه ده مانـل  یـازده ی مـاوه  لـه. زرانـد دامه كوردسـتانی كۆمـاری  بوێرانه
  وه وڵـه هه  لـه بـاقرۆد  كـه ی وه ئـه ڕای ره سه. كرد كاری  ناسانه ماندوونه و بێوچان ڵناس، كۆمه و ئاشتیخواز ر، روه دادپه دیپلۆمات، عیلمانی،

  و خۆیی ربه سه كۆماری كوردستان، زراندنی دامه  هب وا پێشه اڵم به ،[2"]زرێنن دامه جۆییاز تێكی وڵه ده ناتوانن  ئێوه"  كه نێ یه گه ڕاده



 

176 

 

 
 .نیشاندا خۆی بڕیاردانی ستی ربه سه

 
 خـۆی  كـه  وه ئـه ڕای ره سـه و ئـه.  وه كرده نـه دوور سیاسـی ی ردوونـه گه  لـه خـۆی  به دژ ڵكی خه رگیز هه بوو، دیموكرات رێكی ڕێبه وا پێشه

 كرد نه ڵ تێكه سیاست ڵ گه له ئایینی رگیز هه ینااڵند، ده  وه الیانه مه و شێه ست ده  به واری كورده كاتی و ئه ی ڵگه كۆمه و بوو ئایینی كی مرۆیه
 نـاوخۆ بـواری  لـه م هـه دیپلۆمات، كاتیشدا مان هه  له و كی ئاشتیخواز مرۆیه ك وه وا پێشه. بوو  سیكۆالرانه ی كه ته وڵه ده تی سیاسه مای بنه و
 دوو كی یـه یمانامه په ئیمزاكردنـی  بـه ناچـار ری وه پیشـه تی رایـه ڕێبه  بـه ربایجـان ئازه تی وڵـه ده.  وه جوواڵیـه ده دا وه ره ده بـواری  له می  هه و

 بـاقرۆد پشـتیوانی ت سـۆڤیه ربایجـانی ئازه رۆكی سـه  بـه ری وه پیشـه  كـه نـد رچه هه ورمـێ، ی له سـه مه ئاست  له كرد هاوكاری و ئاشتی قۆڵی
 لی گـه مافی دابینكردنی بۆ ئێران و ت سۆڤیه مریكا، ئه ئینگلیس، رانی نوێنه ڵ گه له وتووێژ و دانیشتن  له رگیز هه وا پێشه. بوو ستوور پشتئه
. كـرد كـاری  بێوێنه كان كورده  ته شیره عه رۆك سه ڕازیكردنی و ڕاگرتن و ڕامكردن و كی ره دووبه ناوبرنی له بۆ وا پێشه. كرد ده نه كۆتایی كورد
 هێشـتنی نه نگری الیه و ژاری هه دژی  كه ی وه ئه ڵ گه ده وا، پێشه. بژارد ڵده هه كیدا ره دووبه و ڕ شه ر رامبه به  له وتووێژی و لیم سه قڵی ئه و ئه
 شـینی دابه  لـه سـتی ده كوردستان، می رده سه و ئه سیاسی ناسكی و م ئاسته باری سرنجدانی  به اڵم به بوو، كورد ڵكی خه ژاری هه و ستكورتی ده
 .نێ یه گه ده و ئه واری كورده ی ڵگه كۆمه ڵناسی كۆمه باری ش وه ئه ، وه هێشته داهاتوو بۆ وی زه رێفۆرمی و دا نه زار و وی زه

 
  لـه كۆمـار رانی ڕێبـه و بوو نـه  وه مانـه  بـه ك هیوایـه مترین كـه ت سـۆڤیه جیـدی پشـتیوانی بێ به" داوڵ ك مه یوید ده بۆچوونی ی گوێره به
 [1.] نییه  متمانه ی جێگه وتۆ ئه كی پشتیوانییه  كه یانزانی ده  وه دڵیانه قوواڵیی
 

 چ كـورد وتنی كه رنه سـه ئاكـامی یزانـی ده و بـوو ئاگـادار  ته سیاسـه و ئـه ئاكـامی  لـه  وه كۆمارییه رۆك سه می كه یه ڕۆژی  له ر هه وا پێشه
: تی گوتوویـه  كـه  بیسـتوه لێیـان كۆمـار، رۆك سـه  بێتـه ده و چێ ده چوارچرا و ره به  كه ی ساته و ئه ،شاهیدان ی گوێره به. بێ ده  دواوه به شتێكی

 : كه  یه ڕاستییه و ئه ری لمێنه سه ش دادگایه ی وه لێكدانه و ئه ."وێ ده رداری سه  چوونه خت رته سه  چوونه"
 
 [6... ]ناسی ده باش زۆر شم ئێوه بووم، ئاگادار خۆم ی كه كاره نجامی ره سه  له باشی  زۆر ،...بڕۆم كرد نه زم حه خۆم من ـ
 

 ڕاوێژكــارێكی  نـه وا پێشـه. بـوو ئاگــادار كـورد ری روه سـه كانی خراپـه و چــاك  ئاكامـه موو هـه  لـه فاف شــه و زواڵڵ بیرێكـی  بـه وا پێشـه
 و وار خوێنـده و ئـه كاتیشـدا و ئـه كوردسـتانی اڵتی ڕۆژهـه  لـه  نـه و بكا هاوكاری  كه بوو هه ویی ته نێونه تی سیاسه پسپۆڕێكی  نه و ئاكادێمی
 ری وه ره سـه گیـرا، رده وه لـێ سـوودی ی وه ئـه و بـوو سـتی ده ر بـه له ی وه ئـه بـوونی  بـه نیا تـه تـاكی وا پێشـه. ون كه فریای  كه بوون هه  زانایایه

 دوایـین  لـه و بـوو، كـورد دواڕۆژی  بـه شـبین گه و دووربین كی مرۆیه وا پێشه ، وانه ئه مووی هه ڕای ره سه. واقیع ڕووی  هێنایه كوردی ی وه ته نه
 و كـورد  لـه رگری بـه وا پێشـه دادگـاییكردنی وتـی ڕه موو هـه. بوو هـه كوردسـتان و كـورد خۆیی ربه سـه و ری روه سه  به بڕوای ژیانیدا كانی ساته
 .كرد ی كه له گه و خۆی  له رگری به خۆی قانوونناس و مودێرن كی مرۆیه ك وه گادا‡د  له وا پێشه.  كورده خۆیی ربه سه

 
  دادگادا  له. بوو گرینگتر بۆ كوردستانی موو هه ندی وه رژه به و ناسی ده نه ت سمییه ڕه  به كوردستانی نێوان ستكردی ده سنووری وا پێشه
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 :یاند ڕایگه بارزانی هاتنی اڵمی وه  له

 
 [1]الم سه وه و خۆی ماڵی ی دیكه شێكی به بۆ  هاتوه  وه خۆیه  ماڵه شێكی به  له بارزانی...  و...   وردێكهك موو هه ماڵی كوردستان...  ـ

 :گوت رانی داگیركه  به و گرێداو كوردستان دواڕۆژی  به هیوا ڵ گه له خۆی ی بۆچوونه و ئه وا پێشه
 
 دادگـایی تێـدا منـی  كـه ی خـانووه و ئـه ر سـه له  كـه بارزانی؛ هێزی به و ناتوا به ستی ده  به  ئااڵیه و ئه و بێت ڕۆژێك  خوایه  به هیوام ـ

 [4.] وه كێته بشه كوردستان كانی رزه به  شوێنه موو هه ر سه له و كرێم ده
 

 ئــاواتی و سـتی ربه سه دانی سـێداره له و كـورد لی گـه چاوترسـێنكردنی ڕاسـتیدا  لـه یـارانی و وا پێشـه دانی سـێداره  لـه دوژمـن سـتی به مه
 كانی سـنووره و قام شـه ر سـه له كوردسـتان ی ئااڵكـه ئێسـتا و لماند سـه وای پێشـه ی كـه بۆچوونه مێـژوو اڵم بـه. بوو كورد ی وه ته نه خۆیی ربه سه
 . هستپێكردو ده ژوویان وئاوه ره به ژماردنی ، ڕۆژه و ئه بۆ كوردستانی  تری كانی شه به و ، وه كێته شه ده كوردستان  له شێك به

 
 تـری، هـاوڕێی دوو و قـازی وا پێشـه كورد، لی گه ختی خۆشبه و ستی ربه سه ڵی شغه مه ی وه كوژاندنه یاڵی خه  به كوردستان رانی داگیركه

. ندرا سـێداره له هاباد مـه شـاری چـوارچرای  له تاوی، هه ی1124ی  لێوه ی خاكه11ری  رابه ، به1466ی مانگی مارسی 11 ڕۆژی یانی به ره به  له
 .خۆی رزی به ترووپكی  یانده گه نیشتمانی و ل گه  به وینداری ئه  شنه چه و به

 
 :خۆی ی گوته  به و بوو هه ربازبوونی ده تی رفه ده  كه ی وه ئه ڵ گه ده وا پێشه

 
 اڵم بـه[. 6]بچـم ر ده ئێـران كیخـا  له و بڕۆم متوانی ده  بووایه یلم مه ساتێك و كات ر هه بوو، هه سدا رده به له ئۆتۆمبیلم ندین چه...  ـ

 : وه داویه ئاوا دوژمنانی اڵمی وه بوو، ژیانی ی فه لسه فه موو هه نیشتمان و ل گه ی وه ئه ر به له
 
 [6... ]ژیاون  لێره باپیرانم و باب!  كوردستانه خاكی  ئێره. ڕۆم ده كوێ بۆ من...  ـ
 

 :سپێرێ ڕاده و كا ده كورد لی گه  له ڕوو یدا كه سێتنامه وه  له و  فاداره وه  یه فه لسه هف و به ر هه ژیانیشیدا كانی ساته دوایین  له وا پێشه
 م هـه ، یـه هه شـتێكتان موو هـه  كاتـه و ئـه بـێ، خۆتـان هـی و كه نیشتمانه و خاك و ماڵ بێ، هه كو ستیه ربه سه بێ، هه واڵتێكو ر گه ئه ـ
 [6]بێ ده نیشتیمانیشتان و ئابڕو و ت وڵه ده م هه ت، روه سه م هه ماڵ،

 
 ، یـه وه ئه كـان(پـاتریوت)  روه نیشـتمانپه  ئێمـه و كان ناسیونالیسته جیاوازی: ڵێ ده ئینگلیزی ئاشتیخوازی و سوف یله فه راسێل، بێتراند

 [4.]ین ده ده كوشتن به نما كه واڵته بۆ خۆمان ر وه نیشتمانپه ی ئێمه اڵم به كوژن، ده تر ڵكی خه یان كه واڵته بۆ كان ناسیونالیسته  كه
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 :كان رچاوه سه     

 
 66. دین ساڵح، ل هدر به ڤكردنی رهه به ئێراندا، دادگای م رده به له كوردستان كۆماری رۆك سه قازی، وا پێشه ی سێتنامه وه  له: ردێڕ سه
  رگێڕانی ئیبراهیم یونسی فارسی، وه  ، تاریه كوردستان به1و  1
 یانی د ره ممه رگێڕانی محه نی كریس كۆچێرا، وه، مێژووی كورد، نووسی2
 11 - 11. دین ساڵح، ل دره به: ڤكردنی رهه م دادگای ئێراندا، به رده به رۆك كۆماری كوردستان له ، سه6 و  7، 6، 5،  4،  4

  11 - 11. ح، لدین ساڵ دره به: ڤكردنی رهه م دادگای ئێراندا، به رده به رۆك كۆماری كوردستان له ، سه6و   7، 6، 5 
  . نییه یاد  له م كه رچاوه سه  وه داخه ، به9
 

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

 ٢١١٧ی مارچی ٨: ڕێکەوتی /  ئارشیڤی ماڵپەڕی دیمانه  : سەرچاوە 
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  كۆماری  قۆناخی  د له ممه محه  قازی  تیی سایه كه  ت به باره ك سه یه وه لێكدانه
 هاباد دا مه  كوردستان له

 
  ند  خالید زوورمه

 
 ك وه  كـه  هاباده مـه  لـه كوردسـتان  كۆمـاری  زرانی دامه  قۆناخی كورد  لی گه  رزگاریخوازیی  باتی خه  مێژووی  كانی گرینگه  خاڵه  له كێك یه

  كردنی مییانه رده سـه  بـه  رێفـۆرمی و   نوێخوازی و ره به  ریتی نه  باتی خه  له راگواستن و  رخان رچه وه  خاڵی
 :  قۆناخی دوو  به كورد  باتی خه  كرێ ده  وه كرده  به  یه پێوانه و  به.  كرێ ده  پێناسه بات خه
 

 كۆمار   ر له به  ریتیی نه  باتی خه -1
 .ین بكه ش دابه كۆمار،  دوای  مۆدێڕنیزمی و رووه  باتی هخ - 2
 

 و   ئـایینی  پیرۆزیـی و  فێئـۆدال و هـۆز رۆك سـه  پیـرۆزی  تیی نایه سـه ره و   كی هـۆزه  زاڵـی  ری كاراكتـه  بـه كۆمـار  له ر به  ریتیی نه  باتی خه
  كی ره سه  ری وه ته  به بوون  بارستایی" پووری له كه ـ  ریتی نه"  باندۆڕی و   تی زنایه مه  نداربوونی خاوه  هۆی  به  كه كورد  كانی ییه ناوچه  میرنشیینه

ــان  ریتیی نــه و ن ســه ره  پۆزیســیۆنی  لــه رگتن ڵكوه كــه  بــه دا ده وڵیان هــه و بوو هــه تێــدا باتیان خــه  ری هانــده و ــه هادان بــه و  خۆی   داخــوازه  ب
 دابین یان كه  وه بزووتنه  گوڕی و هێز"  یی وه ته نه ـ  تنیكی ئه" و " كولتووری ـ  زمانی" ،" بی زهه مه ـ  ئایینی"  كانی كۆنه و  ن سه ره ها به و   تایی ره سه
 و  وڵ هـه جـاری   نـدێ هه  كـه ن بكـه دابـین دا  ڵ كۆمـه  ی بیرگـه  لـه بات خـه بـۆ پێویسـت  وایـی ره  كۆنانـه و   ریتی نـه  ره پێـوه و بـه ر هه و  ن بكه
 ت ڵبـه هه.  رانـاوه خـۆی ، ریتی نـه  بزاوتـی  كانی شـێوازه  لـه دابـڕان و  وان ئـه  كرانی مۆدێڕنیزه  به و ره به باندۆڕ م كه و   وازه رته په  كی الیه قه هت

  ری كاركتـه و   تی تایبـه  ارودۆخیبـ  می رهـه به  باتـه خه  شـێوازه و ئـه  چوونكـه ، نیه كۆمار  له ر به  بزاوتی  له گرتن خنه ره نیا ته ست به مه دا لێره
 هـا ئاوه  رچی گـه ئه  ئێمـه  ڕای بـه  كـه  مه رده سـه  ی پێوانـه  پێـی  بـه گـۆڕان و  رخان رچه وه  خاڵی  ی وه دۆزینه ست به مه.  یه كاته و ئه  زاڵی  ریتیی نه
  بــه اڵم بــه  یــه هه  گــی ره بێگومــان پێشــوودا  كانی وه جوواڵنــه  ی میانــه  لــه و گرتوو نــه  ری ســه دا  مــانی زه  كی یــه بڕگه  لــه نیا تــه رخانێك رچــه وه
 م كـه  النی یـان رخان رچـه وه  خـاڵی  ناودێركردنی بۆ  كی ره سه  پاڵێوراوی  به كوردستان  كۆماری  قۆناخی  كرێ ده  وه یانه رخه ئه واو ته  ربڕینێكی ده

 نێـت راده كۆمـاردا  ی تازه و شاز  ندیی تمه تایبه  ندێ هه خۆی مۆدێڕنیزم و  ره به  ریتی نه  تیبا خه  ی شێوه  له گۆڕان. بزانرێت  راگواستنی  قۆناخی
 بـۆ دا  بات خـه و  اڵت سـه ده  لـه كان چینـه موو هـه  ی ئاگادارانـه ك یـه تاراده  شـداریی به. بـن  یه شـه بانگه و ئـه  ری لمێنه سه  هێماكانی توانن ده  كه
 كـات و ئـه  پێـی  بـه  كـه) رادیـۆ ، رۆژنامـه و گۆڤـار یـان ده  دایكبوونی لـه و  ر ماوه جـه  روونـاكبیریی  ئاسـتی  ی وه رزكردنـه به  وڵی هـه جـار، م كه یه

 و   شــنه چه و لـه  وڵی هــه یـان ده و   كـوردی  خوێنــدنی و  زمـان  كردنـی  رمی فــه  بـه ،( بـووه وتوو پێشــكه مێـدیای  زرانـدنی دامه بــۆ گرینـل  كـارێكی
  والوه بـه كۆمـار  له. ن هێمایانه و له  ندێ هه ، مییانه رده سه  واتای و داخواز  جێگیربوونی و  كان كالسیكه و   تایی ره سه  داخوازه  كزبوونی ها روه هه

  و   كولتووری  مافی ، ری هراب به ، یی وه ته نه  مافی دێموكراسی، ك وه كان ردوونییه گه  سندكراوه په  پێوانه و   زانستی و نوێباو  لی واتاگه ئیتر
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 ئاغاكـان و  شێه و  میرنشین  ریتیی نه  تیی زنایه مه  ی جێگه  ره به ره به و بزاد  ی كاكڵه و  ڕۆك نێوه كرێن ده... و خودموختار  كۆماری ، زمانی

  ئامانجــه و داخــواز و ئــه  بانــدۆڕی دا تری  كانی چــهپار موو هــه  لــه  دواوه بــه و لــه  كــه ســتپێك ده  بێتــه ده كۆمــار  قۆنــاخی  پێیــه و بــه.  وه گرنــه ده
 و ر رابــه ك وه وا پێشــه  تیی ســایه كه  ی وه لێكدانــه ســت، به مه نیا تــه دا باســه و لــه.  وه گرنــه ده  ریتی نــه  كانی ئامانجــه و  ویســت  ی جێگــه  مۆدێرنانــه

 و ڵگا كۆمـه  ریی یـادوه  لـه وا پێشـه  پیرۆزكرانـی هـۆی  بێته ده لێك هۆكارگه چ لۆ گه.  راگواستنه  قۆناخی ك وه كۆمار،  قۆناخی  كیی ره سه  ری وه ته
 كـورددا  یره غه و كورد  ڵكی خه ناو  له ش نووكه هه تا  كه وا پێشه  به  دراوه رز به  هێنده  ئاستێكی تا  تی زنایه مه  كه  زانرێ ده ردا؟ ماوه جه  هزری

 تـا ت نانـه ته و  گیرێ رده وه لێ  ڵكی كه دا ئاخاوتن و گوتار  له رباڵو به و  رمی نافه  ئاوای  به و  ناودێركراوه" او پێشه شۆڕشی"  ناوی  به  قۆناخه و ئه
 لـك ك وه بات خـه و ( ساقه)  كه یه ره كۆته وا پێشه دا  شۆكی ره  ڵكی خه  هزری  له م النیكه  یه پێوانه و به. كان نووسراوه  كردۆته  درزی كی  یه راده

  قۆنـاخی  لـه كی ره سـه و  تیـڤ پۆزه  رێكی كتـه ئه ك وه وا پێشـه  تیی سـایه كه  ناسـینی و   وه لێكدانـه  پێیـه و بـه  لـێ.  سـتاوه وه  وه ریه سـه به پۆ  و 
 و  زنـه مه  كی پێویسـتییه  كردارانه و ئه  واری شوێنه و و ئه  كانی كرده  كردنی  شرۆڤه و  كورد  ی وه ته نه  ی مافخوازانه  بزاڤی  راگواستنی و  رخان رچه وه

 .بن گرینگێك ها وه بۆ چڵ نیوه و كورت  كی یه ئاماژه كارن ده نیا ته  دێڕانه و ئه  وه رووه و له.  كه ره گه  ی فره  چاخی و   وزه و هێز
 

  :ین ده ده وا پێشه  تیی سایه كه  تیۆریكی  ی راڤه  وڵی هه  نیگاوه گۆشه  سێ  له دا  لێره  ئێمه
 
 :ڵگا كۆمه  كانی توێژه و بات  خه  كانی ریزه ر سه له و ئه  كاریزمایی  شوێندانانی و وا پێشه -1
 

ــه وه ته نه و  ل گــه ر هــه  باتی خــه  مێــژووی ــاو  لــه ك ی   وتووی ڵكــه هه و ر كاریگــه  تیی ســایه كه  نــدێ هه دا خــۆی  ســتیی ربه سه و   رزگــاری پێن
  گـۆڕانی ، وه بۆتـه تـۆخ رزتر بـه  قـاتی نـد چه  بـه دا  وان ئـه  وازی بانگـه و  وان ئـه  تیی سـایه كه  ی كڵێشـه  له بات خه  وتی ره  دوای  كه  خوڵقاندوه

  بـه و  بات خـه  ری خوڵقێنـه  بێته ده خۆی بات خه  خوڵقاوی  تیی سایه كه تر ربڕینێكی ده  به.  بووه  رخانی رچه وه ت نانه ته و   بینیوه خۆ به كی ره سه
  ری سـه  وه وه ئـه  نـاوی  بـه بات خه ئیتر و   یی وه ته نه  ڵدانی رهه سه  سمبۆلی  بۆته دا خۆی  رێنی نه یان  رێنی ئه  ی رانه داهێنه  ستپێكراوی هه  ئاستی

 م ئـه  خـۆی و   خـوڵقێنێ ده كاریزمـا و پسـپۆڕ  تیی سـایه كه بات، خـه. خـات رده ده سـتپێكراو هه  دیـالێكتیكیی  كی یه وسـه پرۆ  كه  یه وه ئه.  داوه  ڵ هه
  پرۆســه و لــه.  وه بێتــه ده ق زه  وه وه ئــه  ناوی بــه ئیتــر  كــه خشــێت به ده بات خــه  تۆبــه نوێبــاو( شــكل)  بێچمــی خــۆی  داهێنــانی  بــه  تییه ســایه كه

 :  یه هه  بۆی بات خه  نوێباوی  بێچمی دا دیالێكتیكییه
 
  شـوێنی  كردنی واشـه چه نیا ته  وه ئه دا راستی  له  كه بدات قوت و ئه  هاكانی به و  ئامانج و  كتاوبكاتپا پێشوو  باتی خه  كانی پاشماوه -1

 .  وه وێته بكه  لێ  باتی خه  ری دژبه  سیستمی بۆ  وه ڕانه گه جۆرێك  به  نگه ره دا خۆی  ڕی په و له و   تی كانیه واره ئاسه  ی وه سڕینه و  بات خه
  كـه بـدات بات خـه  بـه گـوڕ پێشـوو  لـه وتر پتـه خـۆی  نوێبـاوی  گوڕی و هێز  به و  بێت و ئه  ری واوكه ته و پێشوو  باتی خه  ری ده درێژه -2

ــره ــاوكردن  تی بابــه دا لێ ــیك  دیــالێكتكیی  ی وه ســڕینه و  پاكت ــامێنێ  واتــای كالس ــه پێشــوو  باتی خــه و   ن ــك تێــز  ك  و  ر كاركتــه ، هێنــێ ده پێ
 .كات ده شه گه و  پارێزێت ده ،( گێڕی ده نتێز سه  رۆڵی)  كه نوێباودا  بێچمی  ی میانه  له خۆی  كانی ییهند وه رژه به

 
  و دیار خۆی  شوێنی  یه وه ئه  ئامانجی دا  راستی  له كاریزما رو وه ته  ئافراندنی  به الن گه  مافخوازیی و   رزگاریخوازی  باتی خه  وتی ره
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 یـان و  بـروات دژدا  شـوێنی به  كـه  یـه هه بـۆی كاریزما،  تیی سایه كه و ئاكار به  ستراوه به اڵم به  بخوڵقێنی  خۆی  ری بهدژ ك نه بكات پاقژ

  مـژاره و ئـه ن، بـده پیشـان دا  بات خـه پێنـاو  لـه خۆیـان  ویسـتیی خۆنه دا  بات خـه ت خزمـه  له كاریزما و  س كه ئاستێك چ تا. بێت ر واوكه ته
  نـاوداری  ی رسـته.  وه وێته كه ده لێ(  كانه باته خه  خۆخواردنی جۆرێك ویان ئه  كه)  ی وه سڕینه ت نانه ته و  كردن واشه چه یان بردن ێشڤهپ  هۆكاری

 گشـتگیر  ربڕینێكـی هد  كه ناكارێت وكات ئه  وه بخوێندرێته روانینێك ها وه  پێی  به ر گه ئه."  لووشێ ده  ڵ هه خۆی  كانی قینه راسته  رۆڵه ڕین راپه"
  لـه كان باتگێڕه خه موو هه  راهێنانی  وڵی هه كان ڕینه راپه  كانی كییه ره سه و   ری وه ته  تییه سایه كه:" وه بكرێته سا   به  شێوه م به  پێویسته و  بێت
  ".ن ده ده كانیان ئامانجه و  ویست و  خۆیان مێتۆدۆلۆژیای ك ته

 
 و  كـراوه  رامـانی و  روانـین  بـه  یـه هه  نـدیی پێوه وخۆ راسـته ، ی دیكـه  كانی باتـه هاوخه ك تـه له كاریزمـا  كردنی ڵـه مامه  تیی چۆنیه دا لێره

ــان  دێموكراســییانه ــه  ی( ڕۆیانه ره ســه")دیســپۆتیك" و مــارگرژ ده نل، رچاوتــه به ســك، بیرته ی ــا ســی كه ر گــه ئه. و ئ ــه كاریزم ــاو  ل  و  گــۆڕان پێن
 دا لێـره  كـه بینێـت ده  كی ره سـه  روی ده ڵگا كۆمـه  رباڵویی به  هزری بێگومان كات و ئه بگات  ویستی خۆنه  ئاستی  به دا كی له گه  یبات خه  نوێخوازیی

  یبیــر  نی خــاوه كاریزمــا ر گــه ئه  وه وانــه پێچه  بــه رێــك.  نــه گمه ده  دۆخێكــی ڕین راپــه  كانی رۆڵــه  خــورانی و نیــه ئارادا لــه پاكتــاوكردن پرســی
 تـا وكات ئـه  كـه  وه وێتـه كه ده لێ( ممتـازبودن)  ڤیازبوونی هـه و   زلبینی خۆبـه خولیـای و ئـه  وازی بانگـه و هێـز بێت، رخواز ئۆتۆریته و  سك رته به
 تـاك و  نێـت راده خـۆ اسیئۆتۆكر و  دیكتاتۆری. كرێت ده پات قه ڵگا كۆمه  هزری ر سه له كان ربیجه ده موو هه و  بێت ده خۆد به هۆگر تر زێده ڕوا ده
  قوربـانیكی  بـه و  بات خه  شوێنی  بوونی واشه چه  هۆكاری  كه یه و ئه.  پێنێ سه ده وتن ركه سه پاش  سیستمی خۆی  سكی بیرته  روانینی  به نیا ته و 

  .كات ده تۆخ ڕین راپه  كانی رۆڵه  كرانی
 

  مكی چـه  قای بارتـه ها روه هـه و  بـووه الن گـه  كانی باتـه خه  وتنی كه رنه سـه  والی الوئـهم ئه  بـێ  رێكی فاكتـه كاریزمـا  تیی سایه كه  خوڵقاندی
ــه  خۆبوونی هۆگربــه ــاتۆر  ڵدانی رهه ســه وان ئ ــاخی  لــه دیكت ــادا  ن ــووه  واری شــوێنه كاریزم ــه  ی وانــه پێچه.  ب ــه وی  ئ  دا  كان ناســراوه  باتــه خه  ل

 ددام، سـه ئاتـاتۆرك، هیتلێـر، ك وه  خۆخـوازی و  سـك بیرته  ئۆتۆریتایـانیزمی دا  م كـه یه  ری مسـه جه  لـه.  ردوهرك به سـته ده  النی گه  ریی وه خته به
 كاریزماكـان  خۆبردوویی لـه دا  ری  رامبـه به  ری مسـه جه  لـه و  ڕێنن تێوپـه پێشـوو  می ننـه هه جه  لـه بات خـه  نجامی ئه...و  ئێستالین و   ینی خومه

 تــا گڤارا، چــه ، گانــدی مانــدێال، ك وه بات خــه  شــوێنی  بــه  قینه راســته  نــدیی بڕوامه و ڕین راپــه  كانی ئامانجــه  بــه ت باره ســه وان هئــ  فــاداریی وه
  . هێناوه پێك خۆیان  ژیانی بۆ ك تییه هامه نه  جۆره ر هه  كردنی رێ ئه  ی نده زه مه  به ڵكیان خه  یشتنی گه ئامانج به  رێگای... و  لێنین ك یه راده

 
  بـه  كـه  شـازه  كی ندییـه تمه تایبه  ڵگری هـه خـۆی  واكـانی ره  مافـه  ركردنی به سـته ده پێنـاو  لـه بات خـه و كـورد  لی گه  رزگاریخوازیی  بزاڤی

 م ئـه و بێـت تر سـی كه  ناتوانێ كورد  له  جگه مێژوو  لی گه زۆرلێكراوترین  كه  نیه دا وه له گومان.  یه هه  ندیی پێوه  وه له گه و ئه  تیی تایبه  دۆخی
 نــد رچه هه ین بــده  یه شــه بانگه و ئــه  لماندنی ســه و الن گــه موو هــه  نگاندنی ڵســه هه  وه پێكــه  وڵی هــه  كــه نــادا پێ مان وه ئــه  ودای مــه  یه نووســراوه
 یـان ل گـه زۆرلێكراوتـرین بێگومـان"  كه  نیه توون چه  كارێكی ش بڕوایه و ئه  لماندنی سه ها روه هه.  پۆشراوه دانه س كه  له  كه یه م ئه  ئاشكرایی

  ری كاراكتـه و ئـه ر هـه شـی كه باته خه كـات ده بات خـه ر گـه ئه  وه پێودانگێكه ها وه گۆڕ  له ر هه." كانن وه ته نه و  ل گه ئاشتیخوازترین كان وه ته نه
  ئاشـتیخوازی و   مرۆڤدۆسـتی  ی پێوانه  له  ناتوانێ  دۆخه م ئه  می رهه به ك وه و ئه ، قێنێخوڵ ده ك كاریزمایه ر گه ئه و پارێزێت ده  ئاشتیخوازترینه

   به و بووه  ستدرێژی ده  ی مێژینه  له  ئامانجی و كردوه نه  ستدرێژی ده ، داگیركراوه وام رده به و  بووه نه ر داگیركه كات  هیچ  كه لێك گه.  بترازێ
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. ر وسـێنه چه و ر بكـه ك نـه  بـووه  وسـاوه چه و ركار بـه  میشـه هه كرێـت ده  وسـاوه چه و ر وسـێنه چه  كانی ندییـه پێوه  له  قسه  كاتری و ئه  گشتی

 بـۆ نیا تـه  بـووه  بزاوتێكـی كـورد، ر گـه ئه.  بێ هـه  بێـزی  سـتدرێژی ده و  وه وسـانه چه  كانی ندییـه هاوپێوه  لـه  كـه  سروشـتییه رێك وه بوونـه وها ئه
 مینـا كـورد لی گـه  كاریزمـای و   ری وه تـه  رانی رێبه. دا  ران داگیركه  پاكتاوی و   نكۆڵی  پیالنی و  رامیاری ر مبه هه  له  بوه  خۆی  بوونی  ماندنیل سه

ـــه ـــی  بـــه وا پێش ـــه رزترین بـــه  دان ـــان، شـــی پێشكه و كان نرخ ـــتی خۆنه  وه كرده بـــه گی ـــان  مرۆڤدۆســـتیی و   ویس   كی ندییـــه تمه تایبه ك وه خۆی
  ی خانه  خاته ده  گشتی  به كورد  لی گه  باتگاری خه  هاكانی به موو هه و  تی تایبه به وا پێشه  ربڕێنه ده و ئه.  كردوه رچین رزپه به و (ممتاز)ڤیاز هه

 رزتر، بـه قـات دان سـه و  یـان ده  بگـره كات،نا  واشه چه  كانی ئامانجه و  بات خه  شوێنی ر هه ك نه وان ئه  كاریزمابوونی  به و   رێنی ئه  كاریزمای
 و رزتر بـه  خۆیشـی  تێداچوونی پاش ت نانه ته دا  وام رده به  وتێكی ره  له  باته خه و ئه  دێموكراتیكی و  ری روه مرۆڤپه  بارستایی و  دات ده پێ  گوڕی

  ی وه بزووتنـه ڵ گـه له و ئـه  اڵویی تێكـه  كـه  گونجـاوه  وه رووه و لـه وا هپێشـ  كاریزمـاتیكی و   ئاسـایی بان  ریی كاریگـه  لماندنی سـه. كات ده رزتر به
  شـنه چه هـیچ  كـه رچاو بـه  خاتـه ده  تی تایبـه  دۆخێكـی وا پێشـه  هاوكـاریی و  پارتـه و ئه  ندامانی ئه  زۆری  داكۆكی  به وی  ئه ،"ك ژـ"  ی ڵه كۆمه
 ئیتـر و  ركی سـه  ی ره وه تـه  بێتـه ده خـۆی  كـانی پاقژه و  ندانـه بڕوامه  كـرداره و   ویستی خۆشه هۆی  به نیا ته  چی كه  نادیترێ تێدا  پاندنێكی خۆسه
  كـوردی   یره غـه و كـورد  ریی وه یـاده  لـه كـورد  ی قۆناخـه و ئه  بزاڤی تر كی واتایه  به.  وه گرێته ده تر ناوێكی ر هه  ی جێگه" وا پێشه شۆڕشی"  ناوی
 گرینگتـرین  لـه راگواسـتن  قۆناخی ك وه كرا ئاماژه پێشتر  كه.  وه بنێته ده خۆی وادا پێشه  تیی سایه كه  ی كڵێشه  كه تێك بابه ر هه  له زۆرتر دا،

  لـه و ئـه  اڵوبوونی تێكـه  می رده سـه  لـه ر هـه و   دراوه وا پێشـه  تیی سـایه كه  بـه  كـه ك تییه زنایه مه وها ئه.  كورده  باتی خه م رجه سه  كانی قۆناخه
  كی اڵتدارییه سـه ده مینـا ، بـاوانی و  خـۆی  ئـایینیی  پاڵپشـتیی و و ئـه  ی ماڵـه بنه  ریتیی نـه  تیی زنایـه مه ك وه ر، فاكته  ندێ هه هۆی  به  دا بزاد

.  هێنێ ده پێــك وا پێشــه  خــودی  یرا و ویســت  پاندنی ســه  تــانی دره ك یــه راده چ  مــژاره و ئــه  كــه  دیــاره  روونــی  بــه. كرێــت ده پیــرۆز  مێتــافیزیكی
  بـه ؟ كاریزمـاوه كـام  ی خانه  وێته كه ده  وه ئه  پێی  به و  بووه دا دۆخه و ئه ك ته  له  كی یه ڵه مامه جۆر چ وا پێشه لۆ گه  یه له سه مه و به رنجدان سه

  ریی كاریگـه و ئـه كاریزمـایی یـان  وه وتۆتـه لێكه  قـازی سـی كه ئۆتۆكراسـیی و   خـۆزلبینی و بـوو  رێنی نـه وا پێشـه  كاریزمـایی ئـاخۆ تر كی واتایه
  رانی رابـه  ری مسـه جه ردوو هـه  ری نوێنـه ڵ گـه له وا پێشـه  پێویسـته اڵم وه  ی وه دۆزینـه بـۆ ؟ ئافرانـدوه دێموكراسـی و   ویسـتی خۆنه و  بووه  رێنی ئه

 پشتاوپشـت ، ریتی نـه  ی" بی زهـه مه ــ ئاریسـتۆكرات"  تـوێژێكی ئێسـتا  لـه ر بـه  یه ده ش شه  له زێد. بكرێت راورد به ردوون گه  النی گه  كاریزمای
ـــه"  كه اڵتدارییه ســـه ده و   ئـــایینی  كی پیرۆزییـــه  نی خـــاوه ـــ  ریتی ن ـــه ـ ـــه  كـــه ، بـــووه"  ربابی ئ ـــه  وه زۆره  داوای و  داكـــۆكی   ب   باتێكی خـــه  ریی راب

.(  لمێنێ سـه ده و ئه  ویستیی خۆنه  ندیی تمه تایبه رشت هه  له ر به اڵت سه ده  رگرتنی وه  له وا پێشه  ارێزكردنیپ. )پاڵ  خرێته ده  ی خوازانه وه ته نه
  وه ئـه. بێـت ده زن مـه  مرۆڤی بـان و  تاقانـه  سـێكی كه  ئاسـتی تا هـه دا كـات و ئـه  ڵگای كۆمـه  ی" كی هـۆزه ــ  ریتی نـه"  هـزری  لـه ئیتـر یان جاره و ئه

  خولیــای ر گـه ئه  كـه  دراوه پــێ  كـۆنتڕۆڵی و   رێسـایی  ی كڵێشــه  لـه ر ده بـه  ســنووری بێ  اڵتێكی سـه ده و   وایه پێشـه  یشــتنی گه اڵت سـه ده به  چیرۆكـی
 و  ویسـت  ری پـارێزه  كـه  زێنێ دابمـه"  بی زهـه مه ــ فێئـۆدال"  كی اڵتدارییه سـه ده و  وێنـه م كه  كی دیكتاتۆرییه  یتوانی ده  بایه خۆ هۆگربه و اڵت سه ده
 ڵك كـه  شی ماڵه بنه و  خۆی  ریتیی نه و   ئایینی  ستڕۆیشتوویی ده  له  یتوانی ده  كه  یكه وه ئه  پاڵپشتیی بۆ. بێت خۆی  تیی تایبه  كانی وندییه رژه به
  ی شـیمانه  ڕووی رووبـه  هێزێكـه نیا تـه  ی كـه له گه ر مبه هه  له و ئه  ی قینه راسته  دڵسوزیی و وا پێشه  ویستیی خۆنه و  خۆبردووی له اڵم به  ربگرێ وه
 زۆر گیان  پاراستنی بۆ تان ره ده دا كاتێك  له و  گرێ رده وه سارێك خه و   تی هامه نه موو هه ماندێال و  گاندی مینا و،  وه بۆته لێك خوازیارگه وها ئه
  كی هایـه به و   یی وه تـه نه  وانێكی پاڵـه  بێتـه ده  میشـه هه بـۆ یـان جاره و ئـه م دووهـه  بژاردنیڵ هه  به كاریزما  وای پێشه ، یه هه تر زێده مردن  له

  .پیرۆز
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 نگێندرێن سـه ڵ هه  وه پێكـه ، رێنیـه ئه  كاریزمای  ری نوێنه  كه وا پێشه و  ـ  رێنی نه  كاریزمای  قی زه  ری نوێنه ـ  ینی خومه  تیی سایه كه ر گه ئه

  النی گـه موو هـه  باتی خـه دا هاوشـێوه  دۆخێكـی  لـه تر جـارێكی.  كتره یـه  ی وانـه پێچه واو تـه وان ئـه  كـانی كرداره موو هه ، ئاكامی  كه  وێ كه رده ده
  بی زهـه مه و   ریتی نـه  بانـدۆڕی ن خـاوه  ئاخوندێكی  تیی سایه كه  له  ره وه ته و ئه و دات ده  تی كیه یه  ری وه ته و  كاریزما  خوڵقاندنی  وڵی هه ئێران

  لـه  نێ تـه"  ئـایینی  فێئـۆدالیزمی" نوێبـاو،  كی اڵتدارییه سـه ده وا پێشـه  ی وانـه پێچه  بـه  وجاره ئـه  ی" بی زهـه مه ــ ئاریسـتۆكرات. " وه دۆزێته ده دا
  لـه تێئۆكراتیـك  دیكتـاتۆریی بات، خـه  كانی ئامانجـه ووم هـه  ی وانـه پێچه  بـه.  زرێنێ مه داده دا خۆی  ئایدۆلۆژێكی و سك رته به  بیری  ی چوارچێوه

  بـه ڕین راپـه و  كـرێ ده قـوت  واوی تـه  بـه رامـان  ستیی ربه سه و   جیابیری  تانی ره ده نێ، راده خۆ چڕتر وی  هله په  پێشووی  رووخاوی  اڵتی سه ده
  بـه. كـرێن ده نل ئاسـته واو تـه كان یـه یی وه ته نه و   ئـایینی  تییـه مایه كه. كـا ده خۆی  كانی رۆڵه  خواردنی  به ست ده كراو نه ڕوان چاوه  كی یه شێوه
 و بیسـرا نه كۆمـار  رێمی هـه  كانی یـه یی وه ته نه و   ئـایینی  تییـه مایه كه  زایی نـاڕه جـارێكی  نیا تـه دا كوردسـتان  كۆمـاری  قۆناخی  له  وه وانه پێچه

  .دیترا نه  رامیاری  كی ندییه به
 

 وام رده بـه  ی وه جوواڵنه  ی رێگه  له  كه یه و ئه و  یه هه خۆی  وامی رده به  چاكسازیی  به  پێویستی كاریزما  ی وه مانه ،"وێبێر ماكس"  بڕوای  به
  لێـی و  بـن ده ژیوان پـه  شـیكانی وه پێڕه و   دۆڕێنـێ ده  خـۆی  پیـرۆزی  سـیمای و بێـت ده داكشـان تووشـی نـا ده ، وه دۆزیـه ده ڵگادا كۆمـه  قـازانجی  به
 . وه پرینگێنه ده

 
  راوێزخســتنی په و  پاكتــاوكردن  بــه ســت ده اڵت، ســه ده  یشــتنه گه پــاش رۆژ نــد چه نیا تــه ئێســتالین و  ددام ســه ، ینی خومــه دا كاتێــك  لــه

  له  وه وانه پێچه  به بینین ده ناهێڵن، جیاواز  بیروڕای و  ست ربه سه  رامانی بۆ تانێك ره ده هیچ و ن كه ده خۆیان  پێشی رۆژ ن چه  كانی باته هاوخه
  .گرێت رده سه بارودۆخ  پێویستیی  پێی  به و   گشتی  رای  مای بنه ر سه له وخۆ راسته گۆڕانێك  شنه چه ر هه وادا پێشه و  ماندێال و  گاندی  باتی خه

 
  زانرێ ده.  بووه دێموكراسی بان  تیی تایبه  شێوازێكی  ی نیشانه وا، پێشه  به  بوونی و ركۆمار سه ك وه د ممه محه  قازی  ڵبژاردنی هه ت نانه ته

 تێـدا  پاندنێكی سـه  شـنه چه ر هه ك نه و   قازی  به درا  یه پله و ئه ،"ك ژـ"  ی ڵه كۆمه  ندامانی ئه  پێداگریی و ڵك خه  خودی  داخوازیی ڕ مه  له  كه
  زۆری  النـی  كـه یه و ئـه بـۆ باو  ی(تبلیغات) ئاژیتاسیۆن  لێی  به و  ڵبژاردن هه  وتی ره  له تا بژارناكات به خۆی س كه ت نانه ته ناكرێت،  دی به
  بــه ناچــار و بژێردرێــت ده  ڵ هــه هــا ره  ی رێــژه  بــه ڵك خــه  الی  لــه اڵم بــه  ناســاندوه نه پــاڵێوراو ك وه خــۆی  قــازی دا لێــره.  وه كۆبكاتــه نــل ده

  .كرێ هد  قبووڵكردنی
 
  بـه  كرێتـه ده  ڵـه كۆمه  نـاوی.  زاڵـه دا بڕیارێـك ر هـه ر سـه به  گشتی وتنی رێككه و  نیه دا قۆناخه و له سی كه تاكه  بڕیارێكی هیچ  تانی ره ده

 هـیچ اڵم بـه...(  و  ئێـران  كوردسـتانی بۆ  ئۆتۆنۆمی  به كرێت ده  وره گه  كوردستانی  خۆیی ربه سه) دێت، ردا سه به گۆڕانیان كان ئامانجه و "حدك"
  وابێ كـه ، بێ نـه  زایی نـاڕه  ودای مه و ئه ترسی  له و  پێنێ بسه  بڕیارانه و  گۆڕان و ئه  كه  نیه وتۆ ئه  اڵتێكی سه ده ت ڵبه هه  نابیسرێ ك زاییه ناڕه
  . یه قینه راسته دێموكراسیی  بوونی هه وی  ئه  وه مێنێته ده  كه یه و ئه بۆ هۆكار ك یه نیا ته

 
  و  راگواستن  قۆناخی  به ڕ مه له  ئێمه  ی شه بانگه  كه كۆمار  قۆناخی  كانی شازه  ندییه تمه تایبه  له: كۆماردا  قۆناخی  له سێكۆالریزم -2
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  روونی بـه تێیـدا ، كه اڵته سـه ده  یریت نـه  تیی زنایـه مه و   ئـایینی  پیرۆزیـی  ی وه سـرینه  وڵی هـه ، وه كاتـه ده پشتڕاست زیاتر زانین، رخان رچه وه
 ژــ"  ی ڵـه كۆمه  بـه ندیگرتن پێوه  تای ره سه له ر هه وا پێشه.  دیاره  روونی به دا كه یه و له وا پێشه  رووناكبیریی  تیی سایه كه  ریی كاریگه و  رچاوه به
 ك وه ، ئـایینی  واری ئاسـه  نـدێ هه دا ڵـه كۆمه  ی پێكهاتـه  لـه. كـرد  پـێ سـت ده  وه كـرده  بـه  ئـایینی  پیرۆزیـی  ی وه سـڕینه بۆ  ی وڵه هه و ئه  وه"ك

 پـێ  ئایینیی یره غـه و  ئـایینی  تیی زنایـه مه  كـه بوو هـه  تایی تاهـه هه  هاوكـاریی بـۆ سـتن به یمان پـه و  كـان پیرۆزه  رتووكه په  به سوێندخواردن
  ی داهێنانـه و ئـه وڕۆ ئـه  بـه تـا. نـامێنن هیچیـان  تانـه بابه و ئـه" حـدك"  به  ڵه كۆمه  گۆڕینی و و ئه  داهێنانێكی  پێی  به  دوایی  كه.  خشێ به ده 

ــه وا پێشــه ــوكراتی  حیزبــی  سیســتمی  ل ــران   كوردســتانی  دێم ــه و  وه تــه ماوه دا  ئێ ــه پێچه  ب ــه  ی وان ــه  ی زۆرب ــه  تــری  كانی پارت  هــیچ كــورد،  لی گ
  . نیه تێیدا  وه مانه یان بوون ندام ئه  به بۆ ناچاركردنێك

 
  كـه ن هـه زۆر  ی ڵگـه به.  یـه هه  بایی ناتـه دا سـێكۆالریزم  مـژاری ڵ گـه له  كـه یه و ئـه و كـرد وا پێشـه  كاریزمـایی  باندۆڕی  له باسمان  ئێمه

 هۆكـار دو بـۆ وا پیشـه  كاریزمـایی  مـژاری. بوودا  ركردنی سه چاره  وڵی هه ش وه كرده  به و كردبوو  پێ ست هه  ی یه كێشه و ئه وا پێشه لمێنن سه ده
 ویان ئـه  كـه بوو هـه  تیی زنایـه مه جۆرێك كۆماری   له ر به ناسراو  ئایینی  كی تییه سایه كه ك وه وا پێشه وترا پێشتر ك روه هه ئاـ:  وه ڕێته گه ده

  ی وه جیاكردنـه بـۆ  زۆری  وڵی هـه اڵم به بوو، بڕوا به و   ئایینی  كی زانایه خۆی ند رچه هه. مابوو ر هه كۆماری  رۆك سه  وای پێشه ر سه له  شوێنی
 ر سـه له الن گـه موو هـه  رێتیی نـه  روانینـی ــ ب.  وامـه رده به كـورد  بزاڤـی ر سـه له ئێسـتاش تـا  تیڤی پـۆزه  بانـدۆڕی  كه  داوه اڵت سه ده  له ئایین

 و   زانیــاری  نزمیــی ئاســت  بــه  ندیــداره پێوه  كــه  یــه هه دا مــاك  لــه  تی وڵــه ده  زانینــی پیــرۆز  بــه و زلزانین بــه جۆرێــك  بــه ت وڵــه ده و  اڵت ســه ده
 و  وه وێتـه كه ده  لـێ  وه ره ماوه جه  الی  له  بینینی  تیی زنایه مه  به جۆرێك كۆمار، رۆك سه ك وه وا پێشه  تیی اڵیه كۆمه  پۆزیسیۆنی.  وه وارییه خوێنده
 و ئـه ر مبـه هه  لـه  كانێ ره ربـه به بـۆ وا پێشـه. دا ده  ی ویكـه ئه  ی دنـه تر زێـده كوردسـتان  كیی هـۆزه  زاڵـی  ی پێكهاتـه و  واری ندهخوێ  الوازی  ئاستی

 و   واری خوێنـده و  زانسـت  بـه  زۆری  گرنگیـی كۆمـار  گشـتی  بـه و دا ده  شارسـتانی و  مـۆدێڕن  سیسـتمێكی  زرانـدنی دامه  وڵی هـه ك الیـه  له دا كه یه
 بڕوانرێـت، مۆدێڕنیزاسـیۆن  لـه وكات ئـه  می كـه زۆر  ی رمایه سـه و  ت رفـه ده و  كان هێزه  له نجدان ره سه به ر گه ئه.  داوه  سازی پیشه و  وتن پێشكه

  بـه كـرا كۆمـاردا  قۆنـاخی  لـه  كـه  گشـتی  كاروبـاری ڕ مـه له ش هاوبـه  بڕیـاردانی تر كی الیـه  لـه. تۆماربكرێـت ك شـانازییه ك وه  بێ ده  ڕاستی به
  وای پێشـه. بوو دا  سێكۆالریزم پێناو  له گرنل  وڵێكی هه و اڵت سه ده  تیڤی نگه  تیی زنایه مه ڵ گه له كردن  كانێ ره ربه به ك یه شێوه خۆی كولتوور،

 نیا تـه  وه ئـه بێگومـان  كردبێ نـه  رێی ئـه ، گشـتی  رای و   یدابێتـ تـاك  به  كه بریارێك نیا ته  كه بوو هه  گشتی  رای  به  بڕوای ك یه راده تا مر نه
 بۆ بوو و ئه  وڵی هه  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
  چـاالكێكی ك وه وا پێشـه ، ئـایینی  ی پلـه یـان  اڵتداری سـه ده هـۆی  بـه  نیـه پیرۆز وا پێشه ئیتر. راڵتدا سه ده ك وه خۆی  تیی زنایه مه  ی وه سڕینه

 . ی كه له گه  ی(اسگوره)میتۆلۆژیا  له شێك به  بۆته ، خۆڕاگری  مبۆلی سه و  یی وه ته نه  كی هایه به و ر تێكۆشه
 
 ناسـیۆنالیزم، دۆسـت؟ مرۆد(پاتریۆئۆتیست) رێكی روه نیشتمانپه یاخود  بووه رست زپه گه ره و ئاژۆ توند  ناسیونالیستێكی وا پێشه لۆ گه -3
  ڕۆیی زێـده جۆرێـك  شـۆڤینییانه  هـزری.  وه بێته ده لێ  شۆڤێنیزمی دا خۆی  ی ڕۆیانه ره سه  ی شێوه  له و  گرێت ده خۆ له  واتایی  رینی به  كی یه پانتایی
 ك وه تر كانی وه تــه نه و  ل گــه چاو لــه بســت مه لی گــه ، هــزره و ئــه  نی خــاوه  كــه ناســرێت ده  رســتی لپه گه  بــه و  دایــه  ویســتی خۆشه ڵ گــه له كــردن
 وا ره  بـه  وه تره كانی وه ته نه 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

  نما هه  كه مرۆڤدۆست و  دێموكراتیك  خوازیی وه ته نه  ستی هه  بوونی اڵم به.  ناسیۆنالیزمه  واتای  رێنی نه  ری مسه جه  وه ئه و   بنیێ ده
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 دا مـژاره و لـه.  مرۆڤدۆسـتییه  سـتی هه  بوونی هـه  كانی كییه ره سـه  ره فاكتـه  له ڵكوو به  نیه زیانبار  مژارێكی ر هه ك نه ، رییه روه نیشتمانپه

 و  ل گـــه  رزیی ربه ســـه و  وه دۆزێتـــه ده دا  مرۆڤدۆســـتی  مكی چـــه  لـــه  خـــۆی  زی گـــه هاوڕه و زێـــد  ویســـتیی خۆشه  نـــدی هه ره ر، روه نیشـــتمانپه  تـــاكی
.  ناسـیۆنالیزمه  واتـای  رێنیی ئـه  ری مسـه جه یان وه ئه و  وه دۆزێته ده دا  كان مرۆڤه موو هه  ری رابه به و وا ره  مافی  ركرانی به سته ده  له  ی كه نیشتمانه

 یــاخود بوون رســت زپه گه ره ڕ مــه له وا پێشــه  تیی ســایه كه  لی ســه تێروته  ی راڤــه  وڵی هــه  وردی بــه  كــه  نــابینێ خۆیــدا  ی وزه  لــه  یه نووســراوه م ئــه
  ی ئامــاژه  نــدێ هه اڵم بــه  وه هێڵێتــه ده  زایانی شــاره لێكۆڵین،بــۆ  شــیاوی و ( تخططــی) پرۆفیشــناڵ  تێكی بابــه ك وه و بــدات ربوون روه نیشــتمانپه

  ی رانه روه نیشـتمانپه  سـتی هه  كـه یـن ده ده پیشـان الن گـه  ری رابـه به  مـافی  به  ندی بڕوامه و   مرۆڤدۆستی ڕ مه له وا پێشه  كانی داخوازه  تایی ره سه
  قۆنـاخی  لـه  دیكـه  كانی شـخوراوه به  لـه گه ڵ گه له  تی دۆستایه و   هاوكاری  بوونی تر، النی گه و  نكوردستا  كۆماری ئاـ.  وه كاته ده پشتڕاست و ئه

 ــ ب.  بـووه كۆمـار رۆك سـه  وای پێشـه  تێكۆشانی  نجامی ئه رچاو به  كی یه تاڕاده خۆی  وه ئه و   كۆماربووه  گرنگی  كانی ندییه تمه تایبه  له كۆماردا
 ژــ"  ی ڵـه كۆمه  قۆنـاخی  له  كه  گۆڕانێكه گرینگرتر كورد،  خۆیی ربه سه بۆ ئاڵتێرناتیڤێك ك وه دێموكراتیك،  ژیانی  وه پێكه ۆب بات خه  وڵی هه
  ئاگـاداری  بـه وا پێشـه اڵم بـه  وه تـه هێناوه هۆكـار ك وه"  قۆنـاخی  پێویسـتیی"  گۆڕانـه و ئه بۆ وا پێشه  رچی گه ئه. دێت رچاو به وه" حدك" بۆ" ك
  النی گـه و  كـورد  لی گـه  قـازانجی  بـه  خۆیی ربه سـه  لـه زیاتر" ر رابه به  مافی و   دۆستانه  ندیی هاوپێوه و  الن گه  ژیانی وه پێكه"  كه  ی ته بابه و له

  لـه مافیـان  كـه بوون هـه كوردی  یره غـه  النی گـه  لـه ك تییـه مایه كه كۆمـاردا  اڵتی سـه ده ژێـر  رێمی هـه  لـه ـ ج.  هێناوه پێك  ی گۆڕانه و ئه ، تره
 شۆڤێنیسـت و  ره لمێنه سـه  كی یـه ڵگه به یان وه ئـه.  دیتراوه نـه یان وه وسـانه چه و   زایی نـاڕه  له ك یه نیشانه هیچ. بوو پارێزراو دا  لۆژیك  ئاستێكی

ــ د.  وه كاتــه ده پشتڕاســت وا پێشــه  تیی ســایه كه و كۆمــار  بووی نــه   قۆنــاخی كــرا، بــاس دا وتــاره م ئــه گشــت  لــه ك وره نگترهــهگری موو هــه  لــه ـ
 خـۆی یان وه ئـه.  رانـاوه خـۆی دێموكراسـیدا ــ  لـۆژیكی  ئاسـتێكی  لـه وكات ئـه  رجی لومـه هه  پێی به و، ئه  كۆماریی  رۆك سه و كۆمار  اڵتدرایی سه ده
 هیچكـات ش وه ئـه  ی وانـه پێچه وشـی ره.  وه ناكرێنـه كـۆ  وه پێكـه نل رچاوتـه به  رسـتیی زپه گه ره و  دێموكراسـی.  یـه هه  لێكدژیی شۆڤێنیزم ڵ گه له
.  بـووبێ  ی دێموكراتییانـه  وتی ڵسـوكه هه دا، خۆشـی  ی وه تـه نه و  ل گـه  لـه ت نانـه ته شۆڤێنیسـت  گرووپـی یـان تاك  اڵتداری سه ده  كه  دیتراوه نه
  یـه... و  كان مرۆڤـه  ریی رابه به و   تی مرۆڤایه  به بڕوا  بوونی نه ، نگی رچاوته به ، مارگرژی ده ك وه  ندیی تمه تایبه  ندێ هه  داگری  رستی زپه گه ره
  . بووه  ندییانه تمه تایبه و له پاقژ وا پێشه  اڵتداریی سه ده و كۆمار  قۆناخی و  دێموكراسین  ی وانه پێچه واو ته  كه

 
 .... نوێنێ ده خۆ مرۆڤدۆست و  رانه روه نیشتمانپه  مرۆڤێكی ك وه او پێشه  تیی سایه كه  كورته  ئاماژه و به
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 قازی محەممەد

 
 لە ویکیپیدیاوە، ئینسایکڵۆپیدیای ئازاد

 
 سـاڵی لە کوردسـتان، کۆمـاری سـەرۆکی و دامەزرێـنەر و موکریـان نـاوچەی ناسـراوی باشـی بە دادوەر،( ١١٢٦ - ١١١١) مـحەمەد قازی

 شـاری چـوارچرای مەیدانی لە تاران کاتی حکوومەتی الیەن لە هاوڕێکانی دەگەڵ قازی دا١١٢٦ ساڵی لە کۆمار ڕووخانی دوای. بوو دا١١٢٧
 .دران سێدارە لە مەهاباد

 سەرەتای ژیان
 

 نە ئەوان. دەگەڕێـتەوە پێشـتر سـەدە چـوار بـۆ مەهابـاد شـاری لە وبـانگینا کە بنەمـاڵەیەک لە عەلـی، قازی کوڕی محەممەد، قازی
 زانین پـێ و رێـز جـێگەی حکـوومەتی ، بەرپرسـانی و دەسەاڵتداران لەالیەن بەڵکوو خەڵک لەالی تەنیا
 پیـاوی دا جیهـانی یەکەمـی شـەڕی لە. بـوون نیشـتمانپەروەر و ئـازادیخواز و زانـا بنەماڵە بە هەر. بوون
 کـــوڕە بـــوو، شـــەهید لـــێ ڕووســـەکان دەگەڵ راســـتەوخۆ بەرەنگـــاریی لە قازییـــان تـــاحیفە میـــرزا وەک

 و کـران بەڕێ کـات ئەو رووسـیەی دوورەکـانی شوێنە بۆ و گیران دیل بە( محەممەد و ساالر) الوەکانیشی
 .بوون دا دیلی لە هەر ئۆکتۆبر شۆڕشی تا

 
 پێـک مـحەمەد بـزووتنەوەی نـاوی بە کـوردی رێکخراوێکی مەهاباد لە ١١٣١ لە باوکی، عەلی قازی

 یـ ١١٣٢ سـاڵی تا هەبوو، پێوەندی تەورێز لە خیابانی محەمەد شێه جوواڵنەوەی لەگەڵ ناوبراو. هێنا
 .بووە بەردەوام کارە ئەو لەسەر کرد دوایی کۆچی کە

 
ــی، قــازی ــوڕی دوو عەل ــووە، ک ــان هەب ــووە( قــازی ســەدری بە ناســراو) قــازی ئەبوالقاســم یەکی ــکەوە الیەن لە ەدەور دوو کە ب  خەڵ

 بـۆ بـاوکی، ڕاسـپاردەی لەسـەر پەڕلەمـان کـاری تەواوبـوونی دوای. هەبـووە تـایبەتی کـاریگەرێتی و بڕوا جێ و پەڕلەمان نوێنەری کراوەتە
 .مابۆوە تاران لە هەر خەڵک دانی یاری و سیاسییەکان کارە ڕاپەڕاندنی

 
 و زانسـت خولیـای زۆر دا الوی و منداڵی لە محەممەد قازی. بووە لەدایک دا بنەماڵە لەو زایینی ی١١١١ ساڵی کە محەممەدی  قازی

 ئاشـنایەتی ڕووسـی ڕادەیەکـی  تـا و ئینگلیـزی و فەڕنسـی زمـانی دەگەڵ فارسـی، و عەرەبـی لە جـگە و بـووە بیانیەکـان زمـانە بوونی فێر
 ســەرۆک و نیشــتمانپەروەر کــوردانی گەورەکــان، کەســایەتیە زەمــان، زانایــانی دەگەڵ تــێکەاڵوی بە حەز زۆری محەمــمەد قــازی. کــردووە

 .هەبووە عەشیرەتەکان

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Qazi_Muhammad.jpg?uselang=ckb
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 دەستپێکی فەرهەنگی

 
 خەڵـک، زانیـاری بردنەسەرەوەی و فەرهەنگی کاری بۆ خۆی ئارەزووی بەر لە. شار ی(قازی)دادوەر بە بوو باوکی، دوایی کۆچی  دوای

 خزمەتـی و گرتـووە ئەسـتۆوە بە مەهابـادی شـاری ئەوقـافی و رهەنـلفە دایەرەی بەرپرسـایەتی ئەوەش دوای و ١١٢١ لە بەر ساڵەکانی لە
 دەگەڵ ئەوە لەبەر هەر. کـراوەتەوە مەهابـاد لە کچـان قوتابخـانەی یەکەم ئەودا، بەرپرسـایەتیی کـاتی لە و کـردوە فەرهەنگـی بەرچاوی

 .بووە نزیکی پەیوەندی مامۆستایان و رۆشنبیران خوێندکاران، لە زۆرێ
 
 هـاتووە، پێـک کوردسـتان کۆمـاری کە ١١٢٢ تـا ١١٢١سـااڵنی  لە واتە تـاران، ناوەنـدیی دەوڵەتـی نابەسـامانی یمـاوە ساڵ چەند لە

 لە زۆر. بــووە بەرچــاو دەورێکــی یەکاندا عەشــیرەی کێشــە چارەســەریی لە تــایبەتی بە و دا کاروبارەکــان بردنــی پێ  لە ئەو بەڕێــوبەرایەتی
 .بووە چارەسەر دەوت، پێ مەحکەمەیان کە ەودائ دیوانی لە خەڵک ڕۆژانەی کاری گرفتەکانی

 
 ڕاوێژیــان ک.ژ دامەزرێنەرانــی لە زۆر. هەبــووە( ک.ژ) کــورد ژیــانەوەی کــۆمەڵەی دامەزرێنەرانــی بــۆ تــایبەتی ڕێــزی محەمــمەد قــازی

 .کۆمەڵە ئەو ئەندامی ببێتە تا داوە دەگەڵ هەوڵ گەلێکیان و ویستوە خۆش زۆریان و کردووە لەگەڵ
 

 کەس هەر. هەبـووە تـایبەتی ڕێـزی کردبـوو، دابەش دا خۆیـان لەنێـو ئێرانیـان ئەوکـات کە شـەوە بیانی نوێنەرانی انگەیڕو لە قازی
 دەگەڵ کە بــووە، پەیوەنــدیەدا لەم هەر ســۆڤیەت بــۆ کرانــی بانــل. بــکەوێ ئەو بە چــاوی کەس هەمــوو لە بەر تێکۆشــاوە مەهابــاد چــۆتە

 .کرد باکۆیان سەردانی گەورە وەفدێکی
 

 سایەتی قازیکە
 

 خەبــاتگەرێکی دا کــات هەمــان لە و راوێــژ ئەهلــی دۆســت، هــونەر و ئەدەب بەیــان، خــۆش دۆســت، فەرهەنــل مرۆڤێکــی مــحەمەد قـازی
 هێزیــان و هەســت لە پێویســتدا کــاتی لە و هەبــوو هەڵســوکەوتی توێژێــک و چــین هەمــوو لەگەڵ. بــوو خۆشەویســت گەل و نیشــتمانپەروەر

 .دەگرت وەر کەڵکی
 

 هەربـۆیە. بـوو سـەرکەوتن هـۆی گەورەترین پێ کوردی یەکگرتوویی و برایەتی محەممەد قازی هاتوو، وەسیەتەکەیدا لە وەیئە وەک
 و سـەرکەوتن مەرجـی و دواوە برایەتـی و یەکیەتـی بـابەتی لەسـەر کراون چا  ئەوکات کوردستان، ڕۆژنامەی لە کە وتارەکانی زۆربەی لە

 .زانیوە دا دوژمنانی بەسەر ەوتنسەرک هۆی و کۆمار ڕاگرتنی کۆڵەکەی
 

ــد ــی هەرچەن ــانی دەیزان ــورد دوژمنەک ــاکەن ڕاســت ک ــووێژدا لە بەاڵم ن ــکاوی بە زۆر وت ــد ڕای ڕاش ــورد دەگەیان ــا حەز ک ــای لە دەک  ڕێگ
 .دەیکا بکرێ بۆی ئەوەی نەبێ وا ئەگەر بەاڵم بگا، خۆی مافی بە ئاشتییەوە
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 فەرمـی شـێوەی بە کۆمـار دامەزرانـی دوای لە دەکـرا، لـێ باسـی پێشـەوا نـاوی بە کوردسـتان رۆژنـامەی لە جاربەجـارە کۆماردا پێ  لە    

 .باوە هەر دا خەڵک کۆمەڵی و کۆڕ لەنێو ئێستاش تا ناوە ئەو و بەخشراو پێ پێشەوای نازناوی
 

 ژیانی سیاسی و کۆمار
 

 پێـک خەڵـک و بەرپرسـان بـۆ زیـاتری هیـوایەکی ،دانـرا بۆ بینایی نهێنی ناوی و ک.ژ کۆمەڵەی ئەندامی بە بوو کە محەممەد قازی
 حیزبـی بە بـوو ک.ژ کە بـوو کۆمەڵەدا بەرپرسانی گەیشتنی قەناعەت بە و ئەو سیاسی ئازایەتی و وەخت بە تێگەیشتنی ئاکامی لە. هێنا

 کە تـایبەتی ڕێـزی لەبەر قـازی. سیاسی خەباتی و تێکۆشان بە کرد دەستی پێشکەوتوو و دێموکرات حیزبێکی وەک و کوردستان دێموکراتی
 زۆربەی سـەرنجی بۆیەش هەر و دانا ک.ژ دامەزرانی ڕۆژی گەالوێژ، ی٢٢ بە هەر دێموکراتیشی حیزبی دامەزرانی بناغەی هەبوو، ی ک.ژ بۆ

ــک ــۆ بەرپرســانی تەواوی بە نزی ــو لە تێکۆشــان ب ــی نێ ــوکراتی حیزب ــزب. ڕاکێشــا کوردســتاندا دێم ــی بە زۆر حی ــەند وپــۆی پەل خێرای  و س
ــوو لە تێکۆشــانی ــاوچەی هەم ــازادی ن ــدنی زۆر بە قەیرانــی. ســەند پەڕەی دا کوردســتان ئ  و کــرد حەل ئازەربایجــانەوە بە کوردســتان لکان
( هەتـاوی کـۆچیی ی١٣٢٢ رێبەنـدانی ی٢) ١١٢٧ ژانـویە ی٢٢ لە کـۆنگرەدا، یەکەم لە. بـکەن کوردستان بۆ جیاواز حیسابی کردن مەجبووری

 توێژەکـانی و چـین هەمـوو نـوێنەرانی و عەشـیرەت سـەرۆک و بارزانی مستەفا مەال و کوردستان دیکەی پارچەکانی نوێنەرانی بەشداریی بە
 .ڕاگەیێندرا کوردستان کۆماری یەکەم پێکهاتنی کوردستان
 
 کــاتی وەزیرانــی ســەرۆک) قەوام و ئێــران شــای بە ڕاشــکاوی بە زۆر بــوو پێویســت ئەوەی کوردســتان کۆمــاری داڕی دەســەاڵت مــاوەی لە

 دا خۆتـان قسـەکانی لە ئێـوە گوتـون، پێـی ئاشـکرا بە. دانـاوە کـورد گەلـی بە بەرانـبەر الوازییەکانیـان لەسـەر قامکی ڕاگەیاندوە،( ئێران
 .بکەن چارەسەر کوردستان مەسەلەی ناتانەوێ و دوودڵن
 

 لەالیەن تــاران، دەچێــتە ١١٢٧ وئەنــیژ ی٢٨ ڕێکەوتــی لە و دەکــرێ بانگهێشــت تــاران بــۆ الســلگنەوە قــوام لەالیەن پێشــەوا کاتێــک
 پێشوازی فڕۆکەخانە لە کرێکاران یەکیەتی و حیزبەکان نوێنەری و تاران کوردەکانی نوێنەری و پارلمان نوێنەرانی وەزیران، لە ژمارەیەک

 :دەنووسێ ئەوکات هەر ما ایران ڕۆژنامەی. دەکرێ لێ
 

 و ئــازادی جێگیرکردنــی ئەو ڕای و بیــر کە دەردەکەوێ کەوتــوە، پێــی یــانچاو ئــازادیخوازان و تــارانە لە محەمــمەد قــازی کە ئێســتا
 سـوودی بە کارێـک هەر. دایە گـۆڕێ لە کـوردی  نەتەوەی بـۆ ئینسـانی و سیاسـی و کـۆمەاڵیەتی مافی و دایە ئێران تەواوی لە دێموکراسی
 کەڵـک یە مێژوویـی سـەفەرە لەو قەوام جەنـابی ینهیـوادار. دەکـرێ لـێ پێشـوازی دڵەوە بە کوردسـتانەوە پێشـەوای لەالیەن بێ دێموکراسی

 .وەرگرێ
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 ڕووخانی کۆمار

 
 بەشــوێن بــۆیە هەر. نەکــران چارەســەر گرفتەکــان و نەگەشــتن هــاوبەش خــاڵێکی بە کوردســتان کۆمــاری و تــاران زۆر، وتــووێژی دوای     

 ســـەرۆک بڕێـــک الیەن لە مەهابـــاد کۆمـــاری نـــدنیڕووخا لە یارمەتیـــدان بـــۆ بەڵـــێن هێنـــدێ گرتنـــی وەر دوای بە و هەڕەشـــە، مـــاوەیەک
 بــۆ تەورێــز دەکــاتە هێــرش دا پــێ  لە تــاران کردبــوو، باکۆیــان ســەفەری قــازی دەگەڵ لەوانەی کەس چەن تەنــانەت عەشــیرەتەکان،

 .کوردستان سەر دەکاتە هێرش پاشان و ئازەربایجان کۆماری ڕووخاندنی
 

 ی١١٢٧) هەتـاوی ی١٣٢٢ سـاڵی سـەرماوەزی ٢١ ڕۆژی بـوو، قـۆڕازە و کۆن تانکی چەن شەریان ئامێری قورسترین کە ئێران ئەرتەشی
 شـاری ئەرتەش و ڕووخـا ئازەربایجـان کۆمـاری سـۆڤیەت بـۆ کۆمـار سـەرۆکانی هەاڵتنـی بە٢١ ڕۆژی و تەورێـز شاری دەرۆی گەیشتە( زایینی

 بە خۆیـان کە دا مەهابـاد باشـوری لە دیـکە ناوچـانەی ەوئ لەو. کەوت ڕێ مەهابـاد بەرەو لەوێڕا ئەرتەش ئەوە دوای. کرد داگیر تەورێزی
 نزیکـی هەتـا مەریـوان دیوانـدەرە، سـنە، شـارەکانی لە واتە نـادەزانی، ناوەنـدی حکـوومەتی بە تارانیـان دەسـەاڵتی و دەزانی کۆمار بەشی

 کە نـارد سـەقز بـۆ قەزوێـن ڕێگـای ەل نـوێی هێـزی ئەرتەش تەورێز دوای بەاڵم کردبوو؛ ئامادە هێزیان ئەوە، پێ  مانل چەن لە سەقز،
 گـرتە مەهابادیـان ڕێـگەی شـا، حکـوومەتی سـەربە کوردەکـانی لە هێندێ یارمەتی بە بۆکان ڕێگەی لە و سەقز گەیشتنە سەرماوەز ی٢١ لە
 واڵت پێنــاوی لە ئەگەرچــی. پێــوەیە مــاڵوێرانی چــون بپــارێزن خــۆ شــەڕ لە دەکــرێ هەتــا دەدات دەســتوور کۆمــار ســەرۆک وەک قــازی. بەر

 داگیـر کوردسـتان ڕۆژ چەن مـاوەی لە خێرایـی، بە زۆر سـۆڤیەت، هێزەکـانی سەرنجڕاکێشـی جـوواڵنەوەی هـۆی بە بەاڵم تێدەکۆشن هەمووان
 سـۆڤیەت یـارمەتی بە پشـتی ئەونـدە بۆ کە دەگیرێت جەماوەر متمانەی جێی و کۆمار سەرۆک وەک قازی، لە ڕەخنە ئەو چی ئەگەر. دەکرێ

 کۆمـار ڕووخـانی هـۆی گەورەتـرین لەوەدەچـێ بەاڵم چـوو؛ تێـدا کۆمـار خێرایـی بە ئاوەهـا کۆمار پاڵپشتی لە کێشانی  ستدە بە کە بەستبوو
 وەرن، کە تـاران بـۆ نـارد نامەیـان کـرد، چـۆڵ کوردسـتانی سـۆڤیەت هەتا هێندێ کە ڕادەیە ئەو تا ببێت، دەستەکان هەوموو نەبوونی یەک

 پاراســتنی بــۆ دەرەوە، ببــاتە خــۆی دەگەڵ قــازی کە دا هەوڵــی مســتەفا مەال کۆمــار داهــاتووی لە بــوون ئاگــادار بە. هێرشــە کــاتی ئێســتە
 لە دەڕووخێـت؛ کۆمـار زوویـی بە کە دەزانێ قازی. بمێنێتەوە خۆی بەڵێنی سەر لە دەبێ بوو وا پێی نەبوو، ڕازی بەوە  قازی بەاڵم گیانی،
 نەتەوەیـی قارەمـانێکی وەک کـردن، وێـران و کوشـتن لە بەرگـری بـۆ خەڵک، گیانی بەرپرسیارێکی وەک دان، خۆبەدەستەوە یان شەر نێوان
 نەیــدەتوانی دواتــر بڕۆشــتایە، مســتەفا مەال دەگەڵ قــازی ئەگەر ئایــا کە ڕەخنەدەگــرن  بەوە، ســەبارەت هەڵــبەت. دەدات بەدەســتەوە خــۆ

 وەک و مسـتەفا مەال بە دەسـپێرێ کوردسـتان ئااڵی قازی فا،مستە مەال لەگەڵ ماڵئاوایی کاتی لە بەاڵم  گەلەکەی؟ بۆ بێت زیاتر قازانجی
 خـوێن لە واڵتەکەم تـا ناکەم ئازەربایجان سەرانی و پیشەوەری وەک کات هیچ و دەکەم خەڵکی فیدای خۆم من: "دەڵێ پرسیارە ئەو جوابی

 ."بچن کوشت بە کەس هەزاران بێو شەاڵڵ دا
 

 زیـاتری کـاتێ تێـدایە، کۆمـاری دەسـەاڵتی شارەی ئەو وەک و کۆمار پایەتەختی وەک مەهاباد دەگاتە سەرماوەز ی٢١ ڕۆژی ئەرتەش
 دەبـێ، چۆن وی دەگەڵ حکوومەت هەڵسووکەوتی و قازی سزای دەیانزانی هەموان و بۆخۆی قازی هەم پێشدا لە هەر ئەگەرچی. دادەنێن بۆ

 .دەکرێن دادگایی سەرەکی تاوانی چەن بە کۆمار ئەندامانی و قازی تێیدا و دەخرێت ڕێ دادگایەک بەاڵم
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ــدران، ســۆڤیەت پاڵپشــتی لەســەر ئازەربایجــان و کوردســتان کۆمــاری هەردوو ئەگەرچــی  ڕاســتقینە کوردســتان کۆمــاری بەاڵم دامەزرێن

 و مەهابـاد الوازی کۆمـاری هەردوو تـاران دەسـەاڵتی و کێشـاوە پاڵپشـتی لە دەستی خۆی سوودی بۆ سۆڤیەت. بوو کورد جەماوەری ئارەزووی
 .بوو مانل ١١ مەهاباد کۆماری درێژەی. خنکاند ئازەربایجانی

 
 دادگایی کردنی قازی

 
 زا ڕه سـەرهەنل سـەرۆکایەتی بە هـاتبوون تـارانەوە لە کە تـایبەت لێژنەی( زایینی١١٢٦ -هەتاوی١٣٢٢) ساڵ هەمان ڕێبەندانی ی٧
( قـازی سـەیف قازی، سەدر محەممەد، قازی) قازیەکانەوە الیەن ەل. نەبوون ڕوون دادگا پرسیارەکانی. ڕێدەخەن دادگا و مەهاباد دەگەنە
 .نەبوو دەستەوە بە بەڵگەیەکی هیچ دادگا ئەو کە بوو ئاشکرا. دەکرد بەڵگەیان داوای و کرایەوە ڕەد تاوانەکان هەموو

 :بوون ئەمانە قازی تاوانەکانی
 
 ئێران واڵتی نەخشەی کردنی دەستکاری و گۆڕین -١
 کوردستان ناوی بە ئێران خاکی لە بەشێک کردنی داگیر و ربەخۆییسە ڕاگەیاندنی -٢
 ناوەندی دەوڵەتی ڕەزامەندی و ئاگاداری بێ بە سۆڤیەت لەگەڵ نەوت کردنی بازرگانی -٣
 سووریا و تورکیا عێراق، ئێران، کوردستانی لکاندنی بە  گەورە کوردستانی نەخشەی کردنی ساز -٢
 (بارزانی مستەفا مەال مەبەست) دەستی ژێر خستنە ئێران خاکی لە بەشێک و بێگانە ناوەی هێنانە -٢
 سۆڤیەت ئااڵی شێوەی بە داس و چەکوچ نیشانی بە کوردستان بۆ جیاواز ئااڵی دانانی -٧
 ڕووسی ڕووپیەی وێنەی بە کۆردستان بۆ پووڵ سکەی لێدانی -٦
 

 بە سـەبارەت. سـۆڤیەت ئـااڵی وەک دەڵـێن ئەوان ئەوەی وەک نە بەاڵم دانـاوە ئـااڵم دەڵـێ دا وەاڵم لە و دەکـاتەوە ڕەد هەمـوو قازی
 بە کوردێــک هەر و کـوردێکە هەمـوو مــاڵی کوردسـتان و کـوردە ئەو نەیهێنــاوە، کەس و مەهابـاد هـاتووەتە خــۆی بـۆ ئەو بـارزانی، مسـتەفا

 .بژی دەتوانێ کوردستاندا خاکی بستە هەر سەر لە خۆی ئارەزووی
 

 بەخێرهـاتن بـۆ گەرم شـێعرێکی نووسـینی مـحەمەد قـازی بـرای و کۆمـار سـەرۆک جێگـری قازی، سەدر یسەرەک تاوانەکانی لە یەکێک
 .بوو بارزانی مستەفا مەال بە وتن

 
ــار دانــی بە دادگــاکە ــوو کــارەکە کۆتــایی ئەمە بەاڵم. هــات کۆتــایی تاوانبــارەکە ســێ هەر دانــی ســێدارە لە بڕی  لە قازیەکــان. نەب

 بـوون بـڕوا ئەو سەر لە هەموان چی ئەگەر چوو، بەڕێوە  پێداچوونەوە دادگای شێوە هەمان بە دیسان. مانل سێ ماوەی بۆ کران  بەندیخانە
 .کرابوو نیشان تارانەوە لە دادگاکان ئامانجی وەک دا پێ  لە هەر قازی ناسینی تاوانبار بە کە
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ــانی و پێشــەوا ــدەی هاوڕێی ــاوەی لە ئەوەن ــازدە م ــانگی ی ــاردا م ــدا، کۆم ــدەش ەره هەوڵیان ــا لەو ئەوەن ــوو، دادگ  و خــۆبردوویی لە ب

 .داوە نیشان خۆیان لە ئازایەتییان
 

 بە بڕوایـان تەنیا نە هاتبوو، پێک بۆیان مەهاباددا پادگانی بەندیخانەی لە کە تاڵەی ژیانە ئەو و دەروونی ئازاری هەموو لەگەڵ
 .ونببو ورەتر بە ئەرخەیانترو زۆر بەڵکو نەببوو الواز ئامانجەکانیان،

 
 :گوتوویانە بوویانە، خۆیان باوەڕی جێی مرۆڤی دوو یەک لەگەڵ کە دا نهێنی چاوپێکەوتنێکی لە

 
 .دانەنێ چەک و بدات درێژە سەربەستی و ڕزگاری بۆ خۆی خەباتی و نەخوا فریو کورد نەتەوەی با فریودا، ئێمەیان

 
 : گوتبوویان هەروەها

 
 نانووسـین وا شـتی نەتەنیـا ئـێمە بەاڵم. هەڵبگرێ دەست کە بنووسین مستەفا مەال بۆ ەیەکنام تا سەر خستووینەتە زەخت زۆریان کە    

 .بیکا ناپیاوانە ئەو دەگەڵ دەبێ دەکرێ بۆی ئەوەی پێمانوایە بەڵکوو
 

 لە یزیشـیئینگل و ئەمەریکـا دادگـایە ئەو ڕاسـتیدا لە. سـوڕماوە سەریان ئەفسەرەکان کە بووە ڕادەیەک بە دادگاکاندا لە ئازایەتییان
 کە بــۆتەوە بــاڵو شــت زۆر ئەوانەوە رێگــای لە هەر بەاڵم نەبــووە، لــێ نــامۆی کەســی خۆیــان کاربەدەســتانی لە جــگە هەرچەنــد. بــوو پشــت

 .بیزانین پێویستە
 

 کە شـەریفی سـەروان وتەی بە و کـردوە قسـەی کـاتژمێر چوار لە زیاتر کراوە دادگایی ناو بە کە جارە دوو لەو جارێک هەر پێشەوا
 .پرسیار ژێر هێناویەتە بوارێکەوە هەموو لە و کردوە دادگایی حکوومەتی کە بووە محەممەد قازی ئەوە:  بووە پارێزەری
 

 دادگـایییە لەو ئینگلیـز و ئەمەریکا پشتگیریی بە سەبارەت دەردەچوو، کوردی زمانی بە بەغدا لە سەردەمدا لەو کە ئازادی ڕۆژنامەی
 هیوایــان. دەدی خۆیــان سەرســەختی هەرە دوژمنــی هاوڕێکانیــدا و محەمــمەد قــازی وجــوودی لە ئەمریکــا و ئینگلــیس ئیســتێعماری: نوســیبووی

 هـیچ بەاڵم ڕابکێشـن، خۆیانیـان الی بـۆ بتـوانن تـا دوان دەگەڵیان چوون نوێنەرەکانیان بەندیخانەش لە دابێننو چۆکیان بە بتوانن هەبوو
 .نەبوون سەرکەوتوو کات

 
ــامەی دواتــر ــانئازەرب ڕۆژن ــاکۆ لە ایج ــیبووی ب ــازی نوس ــمەد ق ــوێنەری بە محەم ــا ن ــالێن جــورج) ئەمەریک ــوو ی(ئ ــی: گوتب ــورد گەل  ک

 .نیە ئیستێعماری واڵتانی لە چاکەیەکی هیچ چاوەڕوانی
 



 

192 

 

 
 مەدمحەمـ قـازی دا دادگـایی کـاتی لە :دەنووسـێ و دەکـاتەوە کـورت رسـتەدا چەنـد لە دادگـادا لە پێشـەوا وتەکانی پسیان نەجەفقولی     

 دژی لە دەکەمەوە بەرز خــۆم دەنگــی گرتووخــانەوە قــوژبنی لە مــن: "دەیگــوت و تــاران دەوڵەتــی ئاکــاری و سیاســەت ســەر دەبــردە پەالمــاری
 داگیرکردووین لێ واڵتتان ئێوە. ئێمە نەک ئێوەن تاوانبار دەڵێم و سەرۆکەکانی و تاران دەوڵەتی
 

 :گوتی قازی دەڵێ، اوەکانیدانووسر لە خ.سلیمان نێوی بە دیکە رۆژنامەنووسێکی
 

 بــا دەزانــێ خــائین بە کــوردان تەواوی دەوڵەت ئەگەر. دەوڵەتە داگیــرکەرانەی سیاســەتی ئاکــامی ڕووداوانە و بەســەرهات ئەم تەواوی    
 .دەست بگرنە خۆیان کاروباری خۆیان بگەڕێ لێ با دەزانێ نیشتمانپەروەریشیان بە ئەگەر هەڵبگرێ، مەڵبەندە لەو دەست

 
 قـازی کە دەگێـڕنەوە ئێرانییکـانەوە ئەفسـەرە زمـان لە. نووسراون بابەتانە لەم شت زۆر سۆڤیەت یەکیەتی رۆژنامەکانی و بەڵگە ەل

 :گوتویە بووە سۆڤیەت نیشانی   دەست مەهاباد کۆماری کە ئەوەی جوابی لە
 

 دامەزرێـنەری خـۆم تەنیـا من ئێستاش. ناوە پێ ژێر لە بنەڕەتیتان قانوونی خۆتان ئێوە کە دابوون ئەوەی ئاکامی لە ڕووداوانە ئەو
 .داوە هان کارانە ئەو بەڕێوە بردنی بۆ منی کورد بێبەشی. نەداوە هان منی بێگانە هێزێکی هیچ و کوردستانم لە دێمۆکراسیەت

 
 و بـاپیر و بـاب کیخـا کوردسـتان خـاکی مـنە، مـاڵی ئێـرە: دەڵـێ دا وەاڵم لە دەکـا تاوانباریـان خەیـانەت بە دادگا سەرۆکی کاتێک

 .هەڵگرم لێ دەستی دەتوانم چۆن منە ئەجدادی
 

 لە دووهەم دادگـایی. دا قازییەکـانی ئیعـدامی حـوکمی و خایانـد رۆژی چەنـد و پێکـرد دەسـتی ژانـویە مانگی ی١١ لە یەکەم دادگایی
 .پێهات کۆتایی مارس ی٣١ رۆژی و کرد پێ دەستی( خاکەلێوە ی٦ واتە) ١١٢٦ مارسی ی٢٨

 
 سێدارەپەتی 

 
 ئـامۆزای)قـازی سـەیف خـانی حەمەحوسـێن قـازی، پێشەوا( ١١٢٦ مارسی ی٣١)هەتاوی ی١٣٢٧ ساڵی خاکەلێوەی ی١١ بەرەبەیانی لە
 گەلـی دوژمنـانی بەدەسـتی فەرمایشـیدا و نایاسـایی دادگـای دوو لە دران حـوکم دوای بە( پێشـەوا بـرای)قـازی سەدر ئەبولقاسم و( پێشەوا

 لێـی کوردستان کۆماری( ١١٢٧ ژانویە مانگی ٢٢) هەتاوی١٣٢٢ رێبەندانی ی٢ کە شوێنەی لەو هەر واتە مەهاباد، شاری چوارچرای لە کورد
 .شەهیدکران و دران سێدارە لە راگەیەندرابوو،

 
 ازیقـ. لێهـاتووە ئەفسانەی و چیرۆک وەک دەیانگێڕێتەوە شا دەرباری رۆژنامە نووسێکی کە دران سێدارە لە کاتی قازی هەڵسوکەوتی

  دەنووسێت نامەیەک وەسیەت پاشان. نادەن پێ ڕێگەی بەاڵم نیە، ئایینی دان سێدارە لە چوونکا بکەن تیربارانی کە دەکات داوا دا پێ   لە



 

193 

 

 
 هەنگــاو ٦ بە بــۆیە هەر و دەزانــی ســەرکەوتن بە مــردنەی ئەو  قــازی. سیاســیەوە بــاری لە و کــۆمەاڵیەتیەوە بــاری لە ســەرنجە جــێگەی کە

 :دەڵێت و ببەستن چاوی نەدا ڕێگەی سێدارە پای لە. پێوا سێدارەکە ۆالیب ڕێگەی
 

 .بڕوانم خۆشەویستم نیشتمانی لە کراوەوە چاوی و سەربەرزی بە دا ژیانیشم چرکەی ئاخرین لە دەکەم حەز
 

 دیـکە محەممەدێکـی زیقـا مـن، خـوێنێکی تنـوکە هەر لە بـزانن بەاڵم دەکوژن، محەممەدێک قازی ئێوە: دەڵێ گەل خوێنمژانی لە ڕوو
 تـاران خۆفرۆشـی دەوڵەتـی بە بـاوەڕ نەخـات، پەک دا کوردسـتان ڕزگاریی لەپێناو خۆی خەباتی دەکەم کورد گەلی لە داوا. دەبێتەوە شین

 .کوردستان و کورد بژی. مەکەن
 

ـــی ـــەهیدانە ئەو تەرم ـــەر رۆژە ئەو هەر ش ـــان لەس ـــی و ش ـــی پیل ـــرەفی بە خەڵک ـــاد ش ـــتانی لە مەهاب ـــامی مەال گۆڕس ـــاکی بە ج  خ
 .دایە چاودێری ژێر لە ئێستاش گۆڕەکەیان شوێنی. سپێردران نیشتمانەکەیان

 
 سەرچاوەکان 

 
 PDKI ماڵپەری لە قازی پێشەوا بە تایبەت الپەڕەی
 بەڵگەکــانی وەرگێــڕاوی/  ســاڵح بەدرەدیــن کردنــی ئامــادە/  قــازی ســەیفی و ســەدر و مــحەمەد قــازی پێشــەوا کردنــی دادگــایی دەقــی

 ٢١١١ هەولێر/  ساڵح کەیومەرس سەروان وەنووسرا
 محەمەد قازی وەسیەتنامە
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 ساڵ 46پەیامەكەی پێشەوا قازی دوای 
 

 حەسەن ئامەد
 

 خەڵكتۆڕی میدیای 
 
 
ــنەر و ســەرۆك كۆمــاری كوردســتان لە مهابــاد ســاڵی   ــار ١١١١قــازی مــحەمەد دادوەر و دامەزرێ ــوە و  دوای ڕووخــانی كۆم لە  لە دایكب

ی مارســـی ٣١)ی هەتــاوی ١٣٢٧ی خــاكەلێوەی ســاڵی ١١بەرەبەیــانی 
دا لەگەڵ هاوڕێكــــانی لە الیەن حكــــومەتی كــــاتی تــــاران لە (١١٢٦

 .مەیدانی چوارچرای شاری مهاباد لە سێدارە دران
 

عەلی كەریمی سیاسەتمەداری كوردی رۆژهەاڵتـی كوردسـتان بـۆ 
سـەربەخۆیی و پێشـەوا قـازی مـحەمەد بە بڕیـاری :"دەڵێـت ( خەڵك)

ــژوی  ــاد جــێگەی خــۆی لە مێ دامەزرانــدنی كۆمــاری كوردســتان لە مهاب
 ".كوردایەتیدا كردەوە

 
 ".لە ڕۆژی لە سێدارەدانیشیدا پێشەوا چەسپاندی كە لە پێناوی میللەتەكەیدا گیانی خۆی فیدا دەكات:"وتیشی 

 
 ژیانی پێشەوا

 
ئەوان نە . انگی لە شـاری مهابـاد بـۆ چـوار سـەدە پێشـتر دەگەڕێـتەوەقازی محەممەد، كـوڕی قـازی عەلـی، لە بنەمـاڵەیەك كە ناوبـ

هەر بە بنەمــاڵە زانــا و . زانین بــوون تەنیــا لەالی خەڵــك بەڵكــوو لەالیەن دەســەاڵتداران و بەرپرســانی حكــومەتی ، جــێگەی رێــز و پــێ
قازییــان لە بەرەنگــاریی راســتەوخۆ دەگەڵ  دا پیــاوی وەك میــرزا فەتــاحی لە شــەڕی یەكەمــی جیهــانی. ئــازادیخواز و نیشــتمانپەروەر بــوون

بە دیل گیران و بۆ شوێنە دوورەكانی رووسیەی ئەو كات بەڕێ كران و تـا ( ساالر و محەممەد)ڕووسەكان لێ شەهید بوو، كوڕە الوەكانیشی 
 .دا بوون شۆڕشی ئۆكتۆبر هەر لە دیلی

 
نـاوبراو لەگەڵ جـوواڵنەوەی . بـزووتنەوەی مـحەمەد پێـك هێنـالە مهاباد رێكخراوێكی كـوردی بە نـاوی  ١١٣١قازی عەلی باوكی، لە 

  .دوایی كرد لەسەر ئەو كارە بەردەوام بووە ی  كە كۆچی١١٣٢شێه محەمەد خیابانی لە تەورێز پێوەندی هەبوو، تا ساڵی 
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ــان ئەبوالقاســم قــازی  ــووە، یەكی ــوڕی هەب ــی، دوو ك ــووە كە دوو دەورە ل( ناســراو بە ســەدری قــازی)قــازی عەل ــكەوە ب ە الیەن خەڵ

دوای تەواوبـوونی كـاری پەرلەمـان لەسـەر ڕاسـپاردەی بـاوكی، بـۆ . بڕوا و كـاریگەرێتی تـایبەتی هەبـووە كراوەتە نوێنەری پەرلەمان و جێ
 .دانی خەڵك هەر لە تاران مابۆوە ڕاپەڕاندنی كارە سیاسییەكان و یاری

 
لە منداڵی و الوی دا زۆر خولیای زانسـت و فێربـوونی زمـانە . یك بووەی زایینی لەو بنەماڵە دا لەدا١١١١قازی محەمەدی  كە ساڵی 

قــازی . بیانیەكــان بــووە و جــگە لە عەرەبــی و فارســی، لەگەڵ زمــانی فەڕەنســی و ئینگلیــزی و تــا ڕادەیەكــی  ڕووســی ئاشــنایەتی كــردووە
 .نیشتمانپەروەر و سەرۆك عەشیرەتەكان هەبووە محەممەد زۆری حەز بە تێكەاڵوی لەگەڵ زانایانی زەمان، كەسایەتیە گەورەكان، كوردانی

 
لە بەر ئـارەزووی خـۆی بـۆ كـاری فەرهەنگـی و بردنەسـەرەوەی زانیـاری خەڵـك، لە . دوایی باوكی، بـوو بە دادوەری شـار دوای كۆچی

وە و خزمەتـــی و دوای ئەوەش بەرپرســایەتی دایەرەی فەرهەنــل و ئەوقــافی شــاری مهابــادی بە ئەســتۆوە گرتــو ١١٢١ســاڵەكانی بەر لە 
هەر لەبەر ئەوە لەگەڵ . بەرچــاوی فەرهەنگــی كــردوە و لە كــاتی بەرپرســایەتیی ئەودا، یەكەم قوتابخــانەی كچــان لە مهابــاد كــراوەتەوە

 .زۆرێ لە خوێندكاران، رۆشنبیران و مامۆستایان پەیوەندی نزیكی بووە
 

كە كۆمـاری كوردســتان پێــك هــاتووە،  ١١٢٢تــا  ١١٢١ااڵنیلە چەنـد ســاڵ مــاوەی نابەسـامانی دەوڵەتــی ناوەنــدیی تـاران، واتە لە ســ
زۆر لە . یەكاندا دەورێكـی بەرچـاو بـووە دا و بە تـایبەتی لە چارەسـەریی كێشـە عەشـیرەی بردنـی كاروبارەكـان بەڕێوەبەرایەتی ئەو لە پێ 

 .دەوت، چارەسەر بووە گرفتەكانی كاری ڕۆژانەی خەڵك لە دیوانی ئەودا كە مەحكەمەیان پێ
 

ك ڕاوێژیــان .زۆر لە دامەزرێنەرانــی ژ. هەبــووە( ك.ژ)ی محەمــمەد ڕێــزی تــایبەتی بــۆ دامەزرێنەرانــی كــۆمەڵەی ژیــانەوەی كــورد قــاز
 .لەگەڵ كردووە و زۆریان خۆش ویستوە و گەلێكیان هەوڵ دەگەڵ داوە تا ببێتە ئەندامی ئەو كۆمەڵە

 
هەر كەس . ن لەنێو خۆیان دا دابەش كردبـوو، ڕێـزی تـایبەتی هەبـووەكات ئێرانیا شەوە كە ئەو  قازی لە ڕوانگەی نوێنەرانی بیانی

ــكەوێ ــوو كەس چــاوی بە ئەو ب ــاد تێكۆشــاوە بەر لە هەم ــووە، كە دەگەڵ . چــۆتە مهاب ــدیەدا ب ــۆ ســۆڤیەت هەر لەم پەیوەن ــی ب بانــل كران
 .وەفدێكی گەورە سەردانی باكۆیان كرد

 
دا خەباتكــارێكی  دەب و هــونەر دۆســت، ئەهلــی راوێــژ و لە هەمــان كــاتقــازی مــحەمەد مرۆڤێكــی فەرهەنــل دۆســت، خــۆش بەیــان، ئە

لەگەڵ هەمــوو چــین و توێژێــك هەڵســوكەوتی هەبــوو و لە كــاتی پێویســتدا لە هەســت و هێزیــان . نیشــتمانپەروەر و گەل خۆشەویســت بــوو
 .كەڵكی وەر دەگرت

 
هەربـۆیە . ی كوردی پێ گەورەترین هۆی سەركەوتن بـوووەك ئەوەی لە وەسیەتەكەیدا هاتووە، قازی محەممەد برایەتی و یەكگرتووی

 لە زۆربەی وتارەكانی كە لە ڕۆژنامەی كوردستان، ئەوكات چا  كراون لەسەر بابەتی یەكیەتی و برایەتی دواوە و مەرجی سەركەوتن و 
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 .دا زانیوە كۆڵەكەی ڕاگرتنی كۆمار و هۆی سەركەوتن بەسەر دوژمنانی

 
ــا ــی دوژمنەك ــد دەیزان ــكاوی ڕایهەرچەن ــووێژدا زۆر بە ڕاش ــاكەن بەاڵم لە وت ــورد ڕاســت ن ــای  نی ك ــا لە ڕێگ ــورد حەز دەك ــد ك دەگەیان

 .ئاشتییەوە بە مافی خۆی بگا، بەاڵم ئەگەر وا نەبێ ئەوەی بۆی بكرێ دەیكا
 

ر بە شـێوەی فەرمـی لە پێ  كۆماردا جاربەجارە لە رۆژنامەی كوردستان بە ناوی پێشـەوا باسـی لـێ دەكـرا، لە دوای دامەزرانـی كۆمـا
 .بەخشراو و ئەو ناوە تا ئێستاش لەنێو كۆڕ و كۆمەڵی خەڵك دا هەر باوە نازناوی پێشەوای پێ

 
 ژێكاف و حیزبی دیموكرات

 
ك و ناوی نهێنـی بینـایی بـۆ دانـرا، هیـوایەكی زیـاتری بـۆ بەرپرسـان و خەڵـك پێـك .قازی محەمەد كە بوو بە ئەندامی كۆمەڵەی ژ

ك بـوو بە حیزبـی .گەیشتنی بە وەخت و ئازایەتی سیاسی ئەو و بە قەناعەت گەیشتنی بەرپرسانی كۆمەڵەدا بـوو كە ژلە ئاكامی تێ. هێنا
قـازی لەبەر ڕێـزی تـایبەتی كە . دیموكراتی كوردستان و وەك حیزبێكی دیموكرات و پێشكەوتوو دەستی كرد بە تێكۆشان و خەباتی سیاسی

ك دانا و هەر بۆیەش سـەرنجی زۆربەی .ی گەالوێژ، ڕۆژی دامەزرانی ژ٢٢ی دیموكراتیشی هەر بە ی هەبوو، بناغەی دامەزرانی حیزب ك.بۆ ژ
 .نزیك بە تەواوی بەرپرسانی بۆ تێكۆشان لە نێو حیزبی دیموكراتی كوردستاندا ڕاكێشا

 
ــی پەل  ــزب زۆر بە خێرای ــەند  حی ــتان دا پەڕەی س ــازادی كوردس ــاوچەی ئ ــوو ن ــانی لە هەم ــەند و تێكۆش ــۆی س ــی بە زۆر . وپ قەیران

 .لكاندنی كوردستان بە ئازەربایجانەوە حەل كرد و مەجبووری كردن حیسابی جیاواز بۆ كوردستان بكەن
 

 كۆماری كوردستان لە مهاباد
 
بە بەشداریی نـوێنەرانی پارچەكـانی دیـكەی كوردسـتان پێكهـاتنی یەكەم كۆمـاری كوردسـتان  ١١٢٧یەكی ٢٢لە یەكەم كۆنگرەدا، لە  

 .اڕاگەیێندر
 

ســەرۆك وەزیرانــی كــاتی )داڕی كۆمــاری كوردســتان ئەوەی پێویســت بــوو زۆر بە ڕاشــكاوی بە شــای ئێــران و قەوام  لە مــاوەی دەســەاڵت
دا  بە ئاشـكرا پێـی گوتـون، ئێـوە لە قسـەكانی خۆتـان. ڕاگەیاندوە، قامكی لەسـەر الوازییەكانیـان بەرانـبەر بە گەلـی كـورد دانـاوە( ئێران

 .مەسەلەی كوردستان چارەسەر بكەندوودڵن و ناتانەوێ 
 

ــرێ و لە ڕێكەوتــی  ــاران بانگهێشــت دەك ــۆ ت ــی ٢٨كاتێــك پێشــەوا لەالیەن قــوام ســەلتنەوە ب ــاران، لەالیەن  ١١٢٧ی یەك ــتە ت دەچێ
 ێشوازی ژمارەیەك لە وەزیران، نوێنەرانی پارلمان و نوێنەری كوردەكانی تاران و نوێنەری حیزبەكان و یەكێتی كرێكاران لە فڕۆكەخانە پ
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ــرێ ــێ دەك ــات دەنووســێ. ل ــا هەر ئەوك ــران م ــامەی ای ــوە، : ڕۆژن ــی كەوت ــان پێ ــازادیخوازان چاوی ــارانە و ئ ــمەد لە ت ئێســتا كە قــازی محەم

ــۆ  ــۆمەاڵیەتی و سیاســی و ئینســانی ب ــافی ك ــران دایە و م ــازادی و دیموكراســی لە تەواوی ئێ ــی ئ ــر و ڕای ئەو جێگیركردن دەردەكەوێ كە بی
. هەر كارێـك بە سـوودی دیموكراسـی بـێ لەالیەن پێشـەوای كوردسـتانەوە بە دڵەوە پێشـوازی لـێ دەكـرێ. لە گـۆڕێ دایەنەتەوەی كوردی  

 .یە كەڵك وەرگرێ هیوادارین جەنابی قەوام لەو سەفەرە مێژوویی
 

 ڕووخانی كۆمار
 

هەر بــۆیە بەشــوێن . ەســەر نەكـراندوای وتـووێژی زۆر، تــاران و كۆمـاری كوردســتان بە خـاڵێكی هــاوبەش نەگەشــتن و گرفتەكـان چار
ــاد لە الیەن هەنــدێ لە ســەرۆك  ــاری مهاب ــدنی كۆم ــدان لە ڕووخان ــۆ یارمەتی مــاوەیەك هەڕەشــە، و بە دوای وەر گرتنــی هێنــدێ بەڵــێن ب

دا هێــرش دەكــاتە تەورێــز بــۆ  عەشــیرەتەكان، تەنــانەت چەن كەس لەوانەی لەگەڵ قــازی ســەفەری باكۆیــان كردبــوو، تــاران لە پــێ 
 .ندنی كۆماری ئازەربایجان و پاشان هێرش دەكاتە سەر كوردستانڕووخا

 
ئەرتەشی ئێران كە قورسترین ئامێری شەڕیان چەند تانكی كـۆن و قـۆڕازە بـوو، بە هەاڵتنـی سـەرۆكانی كۆمـار بـۆ سـۆڤیەت كۆمـاری 

لەو ئەو ناوچــانەی . اد بە ڕێ كەوتدوای ئەوە ئەرتەش لەوێــڕا بەرەو مهابــ. ئازەربایجــان ڕووخــا و ئەرتەش شــاری تەورێــزی داگیــر كــرد
دا كە خۆیان بە بەشی كۆمـار دەزانـی و دەسـەاڵتی تارانیـان بە حكـوومەتی ناوەنـدی نەدەزانـی، واتە لە شـارەكانی  دیكە لە باشوری مهاباد

ز ئەرتەش هێـزی سنە، دیواندەرە، مەریوان هەتـا نزیكـی سـەقز، لە چەنـد مانـل پـێ  ئەوە، هێزیـان ئامـادە كردبـوو؛ بەاڵم دوای تەورێـ
ی سەرماوەز گەیشتنە سەقز و لە ڕێگەی بۆكان بە یـارمەتی هێنـدێ لە كوردەكـانی سـەربە ٢١نوێی لە ڕێگای قەزوێن بۆ سەقز نارد كە لە 

قازی وەك سەرۆك كۆمار دەستوور دەدات هەتـا دەكـرێ لە شـەڕ خـۆ بپـارێزن چـون مـاڵوێرانی . حكوومەتی شا، ڕێگەی مهابادیان گرتە بەر
ئەگەرچی لە پێناوی واڵت هەمووان تێدەكۆشن بەاڵم بە هۆی جوواڵنەوەی سەرنجڕاكێشی هێزەكـانی سـۆڤیەت، زۆر بە خێرایـی، لە . پێوەیە

ئەگەر چـی ئەو ڕەخـنە لە قـازی، وەك سـەرۆك كۆمـار و جێـی متمـانەی جەمـاوەر دەگیرێـت كە بـۆ . ماوەی چەن ڕۆژ كوردستان داگیر دەكرێ
كێشانی لە پاڵپشتی كۆمار ئاوەها بە خێرایی كۆمـار تێـدا چـوو؛ بەاڵم لەوەدەچـێ   ەت بەستبوو كە بە دەستئەوندە پشتی بە یارمەتی سۆڤی

نەبـوونی هەومـوو دەسـتەكان ببێـت، تـا ئەو ڕادەیە كە هێنـدێ هەتـا سـۆڤیەت كوردسـتانی چـۆڵ كـرد،  گەورەترین هۆی ڕووخانی كۆمار یەك
 .شەنامەیان نارد بۆ تاران كە وەرن، ئێستە كاتی هێر

 
  مەال مستەفا بارزانی كە ئەوكات لە مهاباد بـو، هەوڵـی دا كە قـازی لەگەڵ خـۆی ببـاتە دەرەوە، بـۆ پاراسـتنی گیـانی، بەاڵم قـازی

قـازی دەزانـێ كە بە زوویـی كۆمـار دەڕوخێـت؛ لە نێـوان شـەڕ یـان . بەوە ڕازی نەبوو، پێـی وا بـوو دەبـێ لە سـەر بەڵێنـی خـۆی بمێنێـتەوە
وەك بەرپرسیارێكی گیانی خەڵك، بۆ بەرگـری لە كوشـتن و وێـران كـردن، وەك قارەمـانێكی نەتەوەیـی خـۆ بەدەسـتەوە خۆبەدەستەوە دان، 

ڕەخنەدەگرن كە ئایا ئەگەر قازی لەگەڵ مەال مستەفا بڕۆشتایە، دواتر نەیدەتوانی قـازانجی زیـاتر بێـت   هەڵبەت سەبارەت بەوە،. دەدات
ی لەگەڵ مەال مستەفا، قازی ئااڵی كوردستان دەسپێرێ بە مەال مسـتەفا و وەك جـوابی ئەو پرسـیارە بەاڵم لە كاتی ماڵئاوای  بۆ گەلەكەی؟

 من خۆم فیدای خەڵكی دەكەم و هیچ كات وەك پیشەوەری و سەرانی ئازەربایجان ناكەم تا واڵتەكەم لە خوێن دا شەاڵڵ بێو : "دەڵێ
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 ."هەزاران كەس بە كوشت بچن

 
ز دەگاتە مەهاباد وەك پایتەختی كۆمار و وەك ئەو شارەی دەسەاڵتی كۆماری تێدایە، كاتێ زیـاتری بـۆ ی سەرماوە٢١ئەرتەش ڕۆژی 

ئەگەرچی هەر لە پێشدا هەم قازی بۆخۆی و هەموان دەیـانزانی سـزای قـازی و هەڵسـووكەوتی حكـوومەت لەگەڵ وی چـۆن دەبـێ، . دادەنێن
 .كۆمار بە چەن تاوانی سەرەكی دادگایی دەكرێنبەاڵم دادگایەك ڕێ دەخرێت و تێیدا قازی و ئەندامانی 

 
ئەگەرچــی هەردوو كۆمــاری كوردســتان و ئازەربایجــان لەســەر پاڵپشــتی ســۆڤیەت دامەزرێنــدران، بەاڵم كۆمــاری كوردســتان ڕاســتەقینە 

ری الوازی مهابـاد و سۆڤیەت بۆ سـوودی خـۆی دەسـتی لە پاڵپشـتی كێشـاوە و دەسـەاڵتی تـاران هەردوو كۆمـا. ئارەزووی جەماوەری كورد بوو
 . ئازەربایجانی خنكاند

 
 . لیژنەی تایبەت كە لە تارانەوە هاتبوون بە سەرۆكایەتی سەرهەنل غۆاڵم حسەین عەزیمی دەگەنە مهاباد و دادگا ڕێدەخەن

 
ن ڕەت هەمــوو تاوانەكــا( قــازی محەمــمەد، ســەدر قــازی، ســەیف قــازی)لە الیەن قازیەكــانەوە . پرســیارەكانی دادگــا ڕوون نەبــوون

 .ئاشكرا بوو كە ئەو دادگا هیچ بەڵگەیەكی بە دەستەوە نەبوو. كرایەوە و داوای بەڵگەیان دەكرد
 

 :تاوانەكانی قازی ئەمانە بوون
 

 گۆڕین و دەستكاری كردنی نەخشەی واڵتی ئێران
 ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی و داگیر كردنی بەشێك لە خاكی ئێران بە ناوی كوردستان

 وت لەگەڵ سۆڤیەت بە بێ ئاگاداری و ڕەزامەندی دەوڵەتی ناوەندیبازرگانی كردنی نە
 بە لكاندنی كوردستانی ئێران، عێراق، توركیا و سووریا  ساز كردنی نەخشەی كوردستانی گەورە

 (مەبەست مەال مستەفا بارزانی)هێنانە ناوەی بێگانە و بەشێك لە خاكی ئێران خستنە ژێر دەستی 
 ردستان بە نیشانی چەكوچ و داس بە شێوەی ئااڵی سۆڤیەتدانانی ئااڵی جیاواز بۆ كو

 لێدانی سكەی پووڵ بۆ كۆردستان بە وێنەی ڕووپیەی ڕووسی
 

سـەبارەت بە . قازی هەموو ڕەت دەكاتەوە و لە وەاڵم دا دەڵـێ ئـااڵم دانـاوە بەاڵم نە وەك ئەوەی ئەوان دەڵـێن وەك ئـااڵی سـۆڤیەت
مهابــاد و كەس نەیهێنــاوە، ئەو كــوردە و كوردســتان مــاڵی هەمــوو كــوردێكە و هەر كوردێــك بە مســتەفا بــارزانی، ئەو بــۆ خــۆی هــاتووەتە 

 .ئارەزووی خۆی لە سەر هەر بستە خاكی كوردستاندا دەتوانێ بژی
 

 یەكێك لە تاوانەكانی سەرەكی سەدر قازی، جێگری سەرۆك كۆمار و برای قازی محەمەد نووسینی شیعرێكی گەرم بۆ بەخێرهاتن 
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 .ە مەال مستەفا بارزانی بوووتن ب

 
ــار لە ســێدارە دانــی هەر ســێ تاوانبــارەكە كۆتــایی هــات ــی بڕی ــوو. دادگــاكە بە دان قازیەكــان لە . بەاڵم ئەمە كۆتــایی كــارەكە نەب

ا بـوون بەڕێوە چوو، ئەگەر چی هەموان لە سەر ئەو بـڕو  دیسان بە هەمان شێوە دادگای پێداچوونەوە. كران بۆ ماوەی سێ مانل  بەندیخانە
 .دا وەك ئامانجی دادگاكان لە تارانەوە نیشان كرابوو كە بە تاوانبار ناسینی قازی هەر لە پێ 

 
ــوو، لە خــۆبردوویی و  ــا ب ــدەش لەو دادگ ــدا، هەر ئەوەن ــاردا هەوڵیان ــانگی كۆم ــازدە م ــاوەی ی ــدەی لە م ــانی ئەوەن پێشــەوا و هاوڕێی

 .ئازایەتییان لە خۆیان نیشان داوە
 

اری دەروونی و ئەو ژیانە تاڵەی كە لە بەندیخانەی پادگانی مهاباددا بۆیان پێـك هـاتبوو، نە تەنیـا بڕوایـان بە لەگەڵ هەموو ئاز
 .ئامانجەكانیان، الواز نەببوو بەڵكو زۆر ئەرخەیانترو بە ورەتر ببوون

 
 سێدارە

 
ئـامۆزای )حوسێن خـانی سـەیف قـازی پێشەوا قازی، حەمە(١١٢٦ی مارسی ٣١)ی هەتاوی ١٣٢٧ی خاكەلێوەی ساڵی ١١لە بەرەبەیانی 

بە دوای حـوكم دران لە دوو دادگـای نایاسـایی و فەرمایشـیدا بەدەسـتی دوژمنـانی گەلـی ( بـرای پێشـەوا)و ئەبولقاسم سەدر قـازی( پێشەوا
ارە دران و كۆمـاری كوردســتان لێـی راگەیەنــدرابوو، لە ســێد( ١١٢٧ی یەكــی ٢٢)كـورد لە چــوارچرای شـاری مهابــاد، واتە هەر لەو شـوێنەی 

 .شەهیدكران
 

تەرمی ئەو شەهیدانە هەر ئەو رۆژە لەسەر شان و پیلی خەڵكی بە شرەفی مهاباد لە گۆڕستانی مەال جامی بە خاكی نیشتمانەكەیان 
 .دایە شوێنی گۆڕەكەیان ئێستاش لە ژێر چاودێری. سپێردران
 

 پێشەوا لە سێدارە درا، بەاڵم ئیرادەی گەل بەهێزتربو: بارزانی
 

مـحەمەد سـەرۆك   قـازیی  لە سـێدارەدانی  سـاڵەی ٧٨عود بارزانی سەرۆكی هەرێمی كوردستان لە بەیانێكـدا بەبـۆنەی سـاڵوەگەڕی مەس
 ."بەهێزتر بوو  گەل بۆ ئازدیخوازی  پێشەوا لە سێدارە درا بەاڵم ئیرادەی:"كوردستانەوە، دەڵێت   كۆماری

 
بەهێزتـر بـوو، نە لەسـێدارەدان و نەقڕكـردن و   درا، بەاڵم خەبات و ئـازادیخوازی رایگەیاندووە، پێشەوا لە سێدارە  مەسعود بارزانی

 ."كوردستان بشكێنن  گەلی  نە ئەنفال و كیمیاباران و تیرۆر هیچكامیان نەیانتوانیوە، ئیرادەی
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 لەو رۆژەوە ئامانجی سەربەخۆیی گەورەتر دەبێ:  سەرۆكی پەرلەمان

 
سـاڵ لەمەوبەر قـازی مـحەمەد سـێدارەدا، بەاڵم لەو رۆژەوە تـا ئێسـتا  ٧٨اژە بەوە دەكات، پـێ  سەرۆكی پەرلەمانی كوردستان  ئام

 ".ڕۆژ بەڕۆژ ئامانجی سەربەخۆیی الی نەوەكانی كورد گەورەتر و بااڵتر دەبێت
 
گەورەی لە بـواری مانل بوو، بەاڵم كۆمەڵێك هەنگـاوی  ١١كۆماری مەهاباد، تەمەنی تەنها : "یوسف محەمەد بەم بۆنەیەوە دەشڵێت  

 ".ڕیفۆرمی پەروەردەیی و سیاسی و كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگیدا نا
 
ــت .د ــارەیەوە دەڵێ ــراق، لەوب ــوێنەرانی عێ ــدامی پێشــووی ئەنجــومەنی ن ــود عوسمان،سیاســەتمەدار و ئەن ــاری " مەحم ــاوبردنی كۆم لەن

ریتانیـا بـۆ ڕژێمـی شـا، پێشـەوا قـازی مـحەمەد سـەرۆكی كوردستان لە مهاباد بەهۆی كشانەوەی سۆڤیات و پشـتیوانی تەواوی ئەمریكـا و بە
پێشەوا خـۆی ڕادەسـتی هێزەكـانی تـاران كـرد تـا كۆمەڵكـوژی وەكـو  ،1466 / 1 / 11كۆمار وسەدری قازی وسەیفی قازی لەسێدارەدران لە 

 ".ئازەرباینجان ڕوونەدات واتە خۆی كردە قوربانی بۆ گەلەكەی 
 

و لەوەسیەت نامەی نوسـراوی خۆیشـی داكـۆكی لەسـەرتەبایی و یەكگرتنـی گەل و دیموكراسـی و   پێشەوا لەسەرپەتی سێدارە:"وتیشی 
 ".دادپەروەری و ئازادی و پێكەوە ژیان ئەكات ئەم بنەمایانەی كەبۆ ئێستا و ئایندەشمان زۆر پێویستن و دەبێت پەیرەوی بكەین

 
 ٢١١٢ی مارچی ٣١: ڕێکەوتی /  خەڵك   میدیای تۆڕیماڵپەڕی: سەرچاوە
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  ت نامه سیه وه  رکۆماری کوردستان له م و دوایین سه که ی یه ڕوانگه  ی دوژمن له پێناسه
  ؟ !یدا  که گیراوه هێند نه  رگیز به هه

 
 سدێق بابایی

 
  !زانن کانیان ده زووه و ئاره دیهاتنی خواست ی ڕاوێژ یا  به تاران بە قیبله  و حێزب و الینانه بۆ ئه  لێوه خاکه ی11ند و ئا مۆژگاری  په
هۆمێدی   کان به راره ول و قه ڵێن و قه ، به  موو ڕاسپارده وکات هه وا ، ئه کانی  ژیانیدا پێشه دواکاته  له
و  ره بـه  بن داری سـێداره م لـه رجه ی سـه کـه له کانی بـۆ دواڕۆژی گه مرۆییه  می ئامانجه ری النی که به  سته ده

کانی پاش  سڵه کان  نه  تاڵه  س نیشان کردنی ڕاستیه ده  م به دا النی که ول ده ، حه بینێ ڕووی خنکان ده
 .بن ی نه که و و کۆماره رهاتی ئه سه  خۆی تووشی به

 
ک  دا  وه یان بـۆ لێـده پڵه موان چه هه  ڵکێک  زیاتر له زانێ خه بخوازێ نیشان بدات ، ده  وه ک ئه قازی وه

 : تی  رموویه تاران بێنن  فه  یدایی و تلێسمی  واز له شه  ته حمه ی  زهو مێژووی دوورتر ، پاش ئه
 
یان  لعونانـه مه  م زۆرداره فریـوی ئـه..... نگوڕ ئاغای مـه مزه ر ئاغـا ،  هـه وهـه سمایل ئاغـا ،  جه. تێنن  ڵه خه ده  ئێوه  ڵێنی درۆزنانه به  به" 

 . قورئان و سوێند فریو دا   موویان به هه. هید کران  شه  ، ناپیاوانه  خواردوه
 

م  رجه ســه  ت لــه رســی عێبــره ده  ببێتــه  رگی ئێمــه اڵم هیــوا دارم مــه فریــو بخــۆن ، بــه  ن کــه هــه  لێکی دیکــه مــان گــه ش قاره دڵنیــام پــاش ئێمــه
 باتگێڕانی ئازادی کوردستان  خه

و   ند وشـه چه  لمێــندراو  له اڵم  سه لی کورت به گه ی وشه وه وتنه  کورد بهیاری  اڵتی  نه سه یدا ده  رۆکه که پڕ ناوه  ت نامه سیه  وه   وا له پێشه
 .  کات ده  پێستدا پێناسه  ی پڕ به سته ڕه
 
 ... ".خالقی  و ،  فێڵبازی ، بێ ئه  ڵێن و سوێندی درۆزنانه به  ر به تکار،خاپێنه رد، درۆزن ، خیانه نامه"

 
  اڵتدار لـه سـه رپرسـانی ده ت به تایبه ی زاڵ به وه ته تکاری نه ری زاتی سیاسه وهه ک جه یان جار وه ده  به   گریه ڵنه حاشا هه  و ڕاستیه ئه   وه ئه

کانی  وه رانی دوور و نزیکـی جوواڵنـه رپاکی ڕێبـه کانی  قـازی و سـه نجامه رئه رگ سـه مـه  زموونـه ئه  درێژایی مێژووی دوورو نزیک له  تاران به
 ؟.! م لێداوه قه ی کوردی ڕه ی ، بێئاکامی  ئێمه باتی خوێناوی  مافخوازانه ر هاتی خه سه  به(  برلین تا  راغه مه  له)کورد 
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ڵکی کوردسـتان   ر چـاوی خـه بـه  خاتـه ی  ده ی خـوه بـه جره لکاوی خۆ تووش کـردوو ته زه  جات  کورد له ڕای نه ولی خۆیدا ئه دوا حه  وا له پێشه
 : تی موویهر دا فه ندیه م پێوه و له ئه
 
 ". دیلی  بپارێزن   ی خۆتان بۆ ڕزگاری له تی و متمانه ڕ ، برایه ت ، باوه تی ، حورمه کیه یه" 
 

ر بـوون ،  ده ربـه ، زینـدان و ده  وزان ، سـێداره خـوێن گـه  تی ، کوژران و له لماندوویه د سه مه ی قازی مۆحه که  ته سیه مێژووی پێ  و دوای وه
ت ،  تی نێوخـۆیی ، حورمـه کیـه پاراسـتنی یه  لـه   وه ک ئـه ران  وه ی ڕێبـه الی زۆربـه  باتکاران لـه باتی خه ی خه وه هێشتنهها بێ ئاکام  روه هه

ری دواڕۆژی  سـه  کان بـۆ چـاره نێوخۆییـه  باییـه ناته  یر کـرا بێـت  گرینگـی پێویسـت بـه ند و گونجاوتر سـه سه ڤدوو  په هه  به  ڕ و متمانه باوه
 !   وهدرا کورد نه

 
 ٢١١٢ی مارچی ٢٨: ڕێکەوتی /  ماڵپەڕی پێشمەرگەکان  : سەرچاوە 
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پێشەوا مین ساڵرۆژی لە سێدارەدانی  ٧٦نرخ و بەهاکان بە بۆنەی  -رێبەری 
 .قازی محەممەد و هاوڕێیانی

 
 مەجید حەقی 

 
نەوەیەکی باوەر، کردار و هەڵسوکەوتی رێبەرانی ئەو رێکخراوەیە و میراتێکە کولتوور و چاندنی رێکخراو یان هەر گرووپێکی مرۆڤی رەنگدا

پێشـــەوا قـــازی مـــحەمەد یەکەم رێـــبەری حیزبـــی دێمـــوکراتی کوردســـتان و . کە بەجێیـــان هێشـــتووە
نەریتێـک کە کەسـایەتی  carakter_leader.یەکەمین سـەرۆک کۆمـاری مێـژووی کوردسـتان بـوو

موکراتی کوردستانی ئێران بەجێی هێشتووە، ئەمـرۆش لە نەریـت پێشەوا قازی محەمەد بۆ حیزبی دێ
 . و بەهاکانی بەنرخ و گرنگی حیزبن

 
ــۆ  ــێمە ب ــی ئ ــی و گرووپ ــیۆنی تاکەکەس ــۆ و مۆتیڤاس ــردنەوەی ه ــی ک ــریتیە لە ش ــورتی ب ــا بە ک بەه

بەهاکـان دەتـوانن ئەرێنـی یـا خـود لە . گرنگیدان بە کارێک و هەوڵـدان لە پێنـاو جێبەجـێ کردنـی
بەهـا لەناوەرۆکـدا . بڕوا، داهێـنەری، خۆشەویسـتی، راسـتگۆیی، دڵپـاکی و شـەفافیەت: بەها ئەرێنیەکان بریتین لە. رۆکدا سنووردارنناوە

 .بەکارهێنانی هێز، سەرکۆنەکردن، خۆبەزڵ زانی و پلەو پایە پەرەستی، خۆ بەسەر خەڵک دا سەپاندن: سنووردارەکان بریتین لە
 

چاندێک لە گەڵ خۆیان دێنن، کە بەهاکـانی ئەوان دوای نەمانیانیشـیان بەدەیـان سـاڵی دیـکە ش ببـنە بەهـای رێبەرانی گەورە کولتوور و 
 . هاوبەش و سەرەکی رێکخراوەکانیان

 
رۆڵـی رێـبەر، بەرێـوەبەری بەهاکـانی : "نووسەر و لێکۆلەری ئەمریکی بواری رێبەری لەو پێوەندیەدا دەڵێـت( Tom Peters)تام پیتێر 
 . "رێکخراوەیە

 
ئەو نرخ و بەهایانەی کە قازی محەمەد لە دوای خۆیدا بەجێ هێشتووە، بوونەتە هۆی ئەوەی حیزبی دێمـوکراتی کوردسـتانی ئێـران نزیـک 
بە هەفتا ساڵە گەورەترین و لە رووی سیاسـی و کـۆمەاڵیەتیەوە سـەرنج راکێشـترین حیزبـی کـوردی رۆژهەاڵتـی کوردسـتان و جیـددی تـرین 

 . نەتەوایەتی لە سەرانسەری ئێران بەرەو پێ  دەبات رێکخراوێکە کە پرسی
 

ئەو رێکخـــراوانەی کە خـــاوەنی بەهـــای مرۆڤـــی بـــن، تەنـــانەت کاتێـــک کە رکەبەرەکانیـــان بە هـــۆی هەلـــی تـــازەی سیاســـی، ئـــابووری و 
ــنن ــت بێ ــەرکەوتن بەدەس ــوانن س ــان، دەت ــنە لێگەری ــان بب ــوانی بێتی ــراوەییەوە ت ــەر ب. رێکخ ــراوانەی کە لەس ــانەوە ئەو رێکخ ــای بەهاک نەم

 لە بەرامبەردا ئەو رێکخراوانەی . دامەزراون، ڕێز لە ئەندامانیان دەگرن و بەشداریان لە پرۆسەی سیاسی و رێکخراوەیی بە گرنل دەزانن
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://khakelewe.com/kurdi/index.php?option=com_content&view=article&id=250:2013-09-12-22-33-32&catid=29:dqasmlw&ei=9EV3VcP3EYigyASaj4PoDw&bvm=bv.95039771,d.aWw&psig=AFQjCNF3XUt6F6bWEfSWSNP-2LygWBO9Og&ust=1433966429898087
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وەی کە کە ئەندامانیان وەک کەرەسەیەکن بۆ گەیشتن بە ئامـانج و رێگایـان بەرتەسـکە لە بەشـداری سیاسـی و رێکخراوەییـدا، سـەرەرای ئە

تووشـی هەرەس " یەکگرتـوویی"لەوانەیە ماوەیەک بە هۆی ئۆتۆریتەی رێبەرانیان سەرکەون، لە کاتی رووخـانی ئۆتـۆریتە و نەمـانی ترسـی 
رێبەرێک کە بەها کان بکاتە ستراتێژی سیاسـی و ئەرزشـە کۆمەاڵیەتیەکـان بکـاتە بنـاخەی رێکخراوەیـی خـۆی، . هێنان و لەناوچوون دەبن

بــۆیە رێکخــراوی وا ســەرەرای بــوونی قەیرانــی بــڕوا، سیاســی و تەنــانەت لە هەنــدێک قۆنــاغەدا . جیــانەبووە لە کۆمەڵگــا دەبێــتە بەشــێکی
 .قەیرانی رێبەری هەروا جێی هیوای کۆمەڵگای خۆیانن

 
تونـدئاژۆڤەکان و  قازی محەمەد لە سەردەمێکدا بە دامەزراندنی حیزبی دێموکرات بوو بە رێبەری بزاڤـی نەتەوایەتـی کوردسـتان، کە بەهـا

فەرهەنگـی تونـدوتیژی خـوازانە بە هـۆی شـەری دووەمـی جیهـانی بەسـەر نـاوچەدا حـاکم بـوو و دیکتاتۆرەکـانی گەورەو و بچـووکی نــاوچەی 
لەو سـەردەمەدا . رۆژهەاڵتی ناوەراست نـاوچەی ژێـر دەسـەاڵتیان دادەمەزرانـد و جیابیرانیـان لە رێگـای بەهـا سـەختەکانەوە لە نـاو دەبـرد

ی مــحەمەد وەک گانــدی لە هیندوســتان کوردســتان دەکــاتە مەکــۆی خەبــاتێکی درێژخــایەن بــۆ لەنــاو بردنــی زوڵــم و زۆری و ئاســەواری قــاز
رەنگە لەو رووەیەشەوە بێـت کە قـازی بە جیـاتی بەجـێ هێشـتنی کوردسـتان و رزگـاری گیـانی خـۆی، وەک سـەرۆک کۆمـارێکی . نابەرامبەری

ی لە پلە و پایەی گەورەتر بوو و ئامانجەکەی لە ژیانی بەنرختر، دوای هێرش هێزەکـانی حکـوومەتی بەرپرس و رێبەرێک کە گەلەکەی بۆ
ئێران سەرۆکۆماری کوردستان، خـۆی بەدەسـتەوەداو تـا لە بێـدادگاکانی حکـوومەتی پەهـلەوی، بە فەلسـەفەی خەبـاتی خـۆی، داگیرکەرانـی 

 . کوردستان بە چال  بکێشێ
 

بیرمەندی بەناوبانگی بواری رێبەری و کولتـووری رێکخراوەیـی لە پێوەنـدی لە گەڵ رێکخـراوانەی  (Richard Barrett)ریچارد بارێت 
رێکخـراوە بەهـا ناوەنـد رێکخـراوێکە کە بەهاکـانی دەکـاتە بنەمـای بڕیاردەکـان و بەردەوام لە : لە سەر بنەمای بەهاکان دامەزراون دەڵێـت

" فەرهەنگـی بەرگـری"ئەو بەهایانە لە سەردەمە ئاستەمەکاندا دەبنە هـۆی پێکهـاتنی ." حالی ئەزموونی دوارۆژێکە کە دەیهەوێ پێک بێنێت
بـۆ ئەوەی رێکخــراو بتوانێــت لە ســەردەمە سـەختەکاندا خــۆی لە گەڵ ژیــنگە بگونجێنێــت و بە نەسـرەوتوویی رێگــای خەبــات بــۆ وەدیهێنــانی 

ــۆ گەیشــ. ئامانجەکــان هەوڵ بــدات ــانەن کە رێکخــراوەکە لە ســەر ئەوەی کە رێکخــراو بەرەو پــێ  دەبــات ب تن بە ئامانجەکــانی ئەو بەهای
 . بنەمای دامەزراوە

 
لە رۆژی دامەزرانــدنی حیزبــی دێمــوکراتەوە بەهاکــانی مــرۆد دۆســتی، مــافی دیــاری کردنــی چــارەنووس، دژایەتــی لە گەڵ تونــدوتیژی 

یەتی و پــێکەوە ژیــانی پێکهێنەرانــی کوردســتان، سیســتماتیک، دژایەتــی لە گەڵ تیــرۆر و تیرۆریــزم، الیەنگــری لە تۆلێرانســی کــۆمەاڵ
دێموکراسی، یەکسانی کۆمەاڵیەتی و کۆمەڵگایەکی دوور لە کێشە و تەنگەژە چینایەتیەکان، کـردە بەردی بنـاغەی خەبـاتی نەتەوایەتـی و 

پـێکەوە ژیـان و ئاشـتی  پێشەوا قازی محەمەد بە هـۆی رابـردووی تاکەکەسـی و بنەمـاڵەیی و بەهـۆی بـاوەری قـووڵی بە. کۆمەاڵیەتی خۆی
کـۆمەڵەی ژیـانەوەی (نێوان سروشت و مرۆد تاقانە رێبەرێک بوو کە لەو سەردەمەدا ئەو بەهایانەی هێنایە ناو ریزەکانی کـۆمەڵەی ژکـاف 

ێموکرات و و دەوای ئەودا بە دامەزراندنی حیزبی دێموکراتی کوردستان، ئەو بەهایانە بوونە ناوەرۆکی یەکەم راگەیاندراوی حیزبی د( کورد
 .هێلەسەرەکیەکانی سیاسی ئەو حیزبە بۆ دامەزرادنی کۆماری کوردستان

*** 
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قازی محەمەد بە هۆی کەسایەتی ریالیستیەوە، لە رۆژی دامەزرانێ حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە، ئامانجی قۆنـاغی دیـاری حیـزب و ئەو 

ەمرۆشی لە گەڵ بێت، بەهاکانی تازەیی خۆیان پاراستووە و خەونەکانی بەهایانەی کە بەردی بناخەی حیزبن بە شێوەیەک دارشتووە کە، ئ
 . خەونی رۆژەڤی سیاسی کوردن

 
 :پێنج تایبەتمەندی سەرەکی کە دەکرێ لە کەسایەتی پێشەوادا ببیندرێت بریتین لە

 ئامانج بۆ پێشەوا گەورەتر لە پلەو پایە و تەنانەت گیانی خۆی بوو.1.1

 ی و خزمەتکردندادەروەست بوون لە رێبەر.2.2

 (هوشمندی احساسی)رێبەری بە شێوەی هۆشمەندی هەستی .1.1

 دەروەست بوون بە نموونەی هەڵسوکەوتی شارۆڤەندی.6.6

زانینی ئەو راستیە کە کوردستان بەشێک لە سیستەمی ئابووری سەرانسەریە کە گەشەکردن و پێشكەوتنی بە پێشـکەوتن و گەشـەکردنی .1.1
 . رێدراوەسەرانسەری ناوچەیەوە گ

 
( 6رێــبەری حیــزب و رێکخــراو و ( 1رێــبەری خەڵکــانی دیــکە، ( 2خۆبەرێــوەبەری، ( 1: لە هــونەری رێــبەری دا مەرجــی رێــبەری بــریتین لە

کەسێک کە نەتوانێ رێـبەری کەسـانی دیـکە . گەر مرۆد نەتوانێ خۆی بەرێوە ببات، ناتوانێت کەسی دیکەش بەرێوە ببات. رێبەری کۆمەڵگا
نێـت رێـبەری حیـزب و رێکخـراوێکی  بکـات، گەر نەتـوانی رێکخراوێـک بەرێـوەبەری، ئەوکـات نـاتوانی کۆمەڵگـا و نەتەوەیەک بکات، ناتوا
پێشـەوا خـاوەنی ئەو تایبەتمەنـدیانە بـوو کە بتوانێـت جیـا لە خـۆی و خەڵکـانی دەوروبەری لە مـاوەیەکی کـورت دا ببێـتە . ریبەری بکەی

 . ک کۆماری کوردستان رابگەیەندرێترێبەری گەلی کورد و وەک یەکەم سەرۆ
 

کاتێک بیروباوەر و بەهاکانی رێبەرێک دەگۆردرێت، کـردار و هەڵسوکەوتیشـیان دەگۆردرێـت، ئەمەش کـاردانەوەی دەبێـت لە سـەر کولتـووری 
رێـبەری دەسـت پـێ  ئـاڵوگۆری رێکخراوەیـی بە ئـاڵوگۆری. رێکخراوەکە و لە ئەنجامدا هەڵسوکەوتی رێکخراو لە گەڵ دەوروبەری دەگۆردرێـت

بـۆیە لە لێکـدانەوەی ئاڵوگۆرەکـانی مێـژووی حیزبـی دێمـوکراتی کوردسـتانی ئێـران، . دەبێت، ئەوە مرۆڤەکـانن دەگـۆڕێن نەک رێکخراوەکـان
 .وردبوونەوە لە کەسایەتی رێبەران و پێرسۆنەلیتی ئەوان دەتوانێت یاری دەری چاک بێت بۆ تێگەیشتن لە ئاڵوگۆرەکانی ناو ئەو حیزبە

پێشەوا قازی محەمەدی دامەزرێنەری حیزبی دێموکراتی کوردستان، خاوەنی کەسایەتیەکی وابوو، کە توانی بـڕوای کـۆمەاڵیەتی و نـاوخۆیی 
بە دوای ئەودا تەنیـا لە سـەردەمی رێـبەری دکتـۆر . و ناونەتەوەیی کاریگەری سەردەم بۆ الی خۆی راکێشێت و کۆماری کوردستان دابمەزرێـت

ی دێمــوکراتی کوردســتانی ئێــران، بــووبە حیزبێکــی جەمــاوەری و مەکــۆی هاوبەشــی خەبــات لە پێنــاو ئــازادی و مــافی قاســملوودا حیزبــ
ناونیشانی نسکۆکان و الوازی حیزب و رێکخراوەکان دوای ئەو دوو رێـبەرە سـەرەرای میراتـی گەورەی بەجـێ مـاو لەوان، دەبـێ . چارەنووسدا

 .بدۆزرێتەوەلە الی کەسایەتی رێبەرانی سەردەمی حیزب 
 

 ٢١١٢ی مارچی ٢٦: ڕێکەوتی /  ماڵپەڕی پێشمەرگەکان  : سەرچاوە 
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 كوردستاندا كۆماری زرانی دامه  له رۆڵی و د ممه محه قازی تی سایه كه
 

 مید حه هاوار. ئا
 

 د ممه ی قازی محه ماڵه بنه
 
گ و  بــه ره اڵتی ده ســه ژێــر ده  تــه وتووه كه  وه مێژه ر لــه كوردســتانی ئێــران هــهاڵتی  رۆژهــه  وێتــه كه ده  ی كــه كــورده  شــه و به ئــه  گومــانی تێدانییــه 

وڵی  هـه  وتووه ركه ی تیاداده ماڵه ڵێك هۆز و بنه كۆمه, ر رستی داگیركه په كۆنه
.. ران اڵتی داگیركـــه ســـه ژێر ده ركردنـــی لـــه بـــۆ ئـــازادكردنی و ده  زۆریانـــداوه

 . ه(د ممه قازی محه)ی  ماڵه بنه  مااڵنه و بنه كێك له یه
 
لی كــوڕی میــرزا قاســم كــوڕی میــرزا  كــوڕی قــازی عــه  د كــه ممــه قــازی محه  
  لــه  ركردووه ناوبانگیانــده  وه مــه كه نگی جیهــانی یه تای جــه ره ســه له  ده حمــه ئه

  ده بـۆ  چوارسـه  وه ڕێتـه گه ساباڵخدا ده  له  یه ماڵه م بنه موكریاندا، مێژووی ئه
ت  نانـه گشـتی ته و كـورد به  كـه ڵكی ناوچه الی خـه لـه  یه ماڵه م بنه ئه, پێشتر

موو  لمشـایه هـه د واتـا شـێه ئه ممـه ی قازی محه وره گه بابه 1611ساڵی   ، له قدیربوونه ی رێز و ته جێگه  وه تیشه اڵتدارانی حكومه سه ن ده الیه له
ها ئازادی  روه ، هه دژی ئینگلیزی كردوه( كێتی ی یه بهه جه)دا داوای  یه وه و كۆكردنه و له  وه ته ی كۆكردووه كه كانی ناوچه ته شیره رۆك عه هۆز و سه

 ( 1.)كوردستانیشی پێشنیاركرد
 
 كـورد بـۆ  ر بـه رامبـه به  بووه هێزیان هـه ری بـه روه تی و نیشـتیمانپه وایـه ته سـتی نه هه  وه كـه ڵه چه ره  ر له د هه ممه ی قازی محه ماڵه بنه  واته كه  

 1414سـاڵی   لـه. ن وێست كوردستان داگیربكه یانه ده  ی كه سانه وكه ر به رامبه به  بووه ستی توندیان هه شدا هه وه ڵ ئه گه رزگاركردنی كوردستان له
سـاالر و )شـی  كه هالو  و دووكـوڕه  هیدكراوه كان شـه وخۆی روسـه ر هێرشـی راسـته رامبـه به د له ممـه ی بـاپیری قـازی محه كـه تاح برابچووكه قازی فه

 ( 2.)ڕێكران به  وكاته كانی روسیای ئه دووره  دیلیگیران و بۆ شوێنه كان به ر هێرشی روسه رامبه به له( د ممه محه
 
تی  یهمی پاشـا ڵ ئازادیخوازانی ئێران بۆ گۆڕینی سیسته گه نل بوون له شداربوو، هاوكار و هاوده دا به شروته ی مه وه بزوووتنه  تاح له قازی فه  
ر  هـه  باتیكردووه سـتوری زۆر خـه دیهێنانی یاسـای ده پێناوی  بـه له  كه  تاوه ره سه ر له تاح هه ، قازی فه(1) تی مشرووته پاشایه  ها به ره( مگلق)
ڵكی  ڵێك خـه ی خـۆی و كۆمـه تهڵوێسـ و هه ر ئـه سـه وامبوو له رده ر به تاح هه قازی فه( 6.) ندكراوه تاران به  ندینجار له ش چه سته به م مه رئه به له
قـازی   بۆیـه, لی كـورد بـۆ گـه  باتی زۆریـانكردووه وڵ و تێكۆشان و خه هه  یه ماڵه م بنه ئه. ستوری ستهێنانی یاسای ده ده بۆ به  وه ور كۆبوونه ده  له

   ناوه  وه ده ممه قازی محه  ی پاڵی به كه ماڵه ێنی بنهوامبوو رابردووی خاو رده ی و باوباپیرانی به كه ماڵه ی بنه وه و رێڕه ر ئه سه دی  له ممه محه
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كاریــان بــۆ   وه رزه ســتی زۆر بــه وریــایی و هه  بــه  یــه ماڵه م بنه ئــه  بات و تێكۆشــان بكــات، بۆیــه ی ئــازادكردنی كوردســتان خــه رێگــه  زیــاتر لــه

  نهێنی لـه ئاشـكرا چـی بـه لی كورد چی به بۆ گه  باتی زۆریكردووه خه  همانشێو هه وی  به د ئه ممه لی باوكی قازی محه كرد قازی عه یان ده كه له گه
 (1.)تیدا وایه ته ستی نه ی هه وه باڵوكردنه

 
د  ممـه ی شـێه محه وه ڵ جوواڵنـه گـه نـاوبراو له. پێكهێنـا( د ممه ی محه وه بزوووتنه)ناوی  مهاباد رێكخراوێكی كوردی به  له 1411  لی له قازی عه  

بولقاسـم  ئه( كیان بوو یـه لی، دوو كـوڕی هـه قـازی عـه.  وامبووه رده بـه  وكاره ر ئـه سه له 1416بوو، تاساڵی  ندییان هه یوه ورێز په ته  خیابانی له
كۆچیـدواییكرد فتوحـاتی قـازی بـۆ قـازی  1414سـاڵی   لی لـه قـازی عـه.  د بـووه ممـه ویتریشیان قـازی محه ئه, دری قازی سه  ناسراو به( قازی
 (4.) وه ڕایه د گه همم محه
   

 د ممه ژیانی قازی محه
 
د بۆچـوونی جیـاواز  ممـه دایكبوونی قـازی محه سـاڵی لـه  ت بـه باره سـه  لی كوڕی قازی قاسم كـوڕی شـێه مشـایخه د كوڕی قازی عه ممه قازی محه 

سـاڵی   له:  ڵێ د و كۆماری مهاباد ده ممه وا قازی محه شهكتێبی پێ  له( دین ساحیب  هائه د به ممه محه)بۆچوونی دانا   و بۆچونانه كێك له یه  یه هه
د  زار و سێسه ی هه لێوه  ی خاكه ده: )كتێبی  لیل گادانی له دا و جه21, 14ی  ده سه  كتێبی كورد له  ها كریس كۆچیرا له روه هه.  دایكبووه له 1411
ی  وه رئـه به دایـن له 1411ڵ سـاڵی  گـه ش له ئێمـه  بۆیـه,  دایكبووه ابـاد لـهمه  لـه 1411سـاڵی   لـه: ڵێـت ده( هیدانی كوردسـان شتادا رۆژی شه و هه
د  ممـه ساڵ بـوو، قـازی محه(  66)نی  مه ته 1466ساڵی   درا له سێداره د كاتێك له ممه دان و قازی محه م بۆچوونه ڵ ئه گه ی مێژوونوسان له زۆربه

و  ئـه  یـه كی ورد و زیـاتر هه یـه وه لێوردبوونه قـازی پێویسـتی به( 6.) ر و روونـاكبیر بوونـهموویان زانـا و ژیـ هـه  دایكبوو كـه ك له یه ماڵه بنه  له
دا  وڕۆژگاره لـه  وتوو بـوو كـه ڵكـه وا قـازی روونـاكبیرێكی هه پێشـه. لی كـوردا مێـژووی گـه  لـه  یـه تی هه كی تایبه یه وپایه پله  زنه مه  تییه سایه كه

زابوو،  واوی شـاره تـه كانی جیهان به زع و رووداوه وه  ها له روه و هه  تی و زانستی تازه قازی شارستانییه. كرا دیده م به ناو كوردا زۆر كه ی له وێنه
قازی پیاوێكی دیندار و خواناس بوو كـاتی   نی وتنه ی شایه وه ئه(  6.)زانی نسی و روسی ده ره بی فه ره زمانی توركی و فارسی و ئینگلیزی و عه

ندام  د پیاوێكی ئه ممه ها قازی محه روه هه, وامبێت رده دابوو هێمنی وئاسای  به وه وڵی ئه هه  وام له رده دا به ده فیڕۆنه به  وه كییه وهشتی ال  خۆی به
قـازی ( 4.)وت ركـه روخسـاری جـوانی ده  ڕاسـتیدا بـه بوو له وره ك گـه ری كورتبـوو، چـاوی تاڕادایـه ردبـوو، تـووكی سـه نگـی زه مێك ره باریكبوو كه

ڕاسـتی  رخۆیی و هێمنیـدا به سـه ڵ روونـاكبیری و له گـه ڵبوو له ی تێكـه تانه سـڵه م خه موو ئـه ڵكدا هه ناو خه ڕپێكراوبوو له پیاوێكی ماقوڵ و باوه
ڵ  گـه رگرتبـوو له نی وهوا وشـتی ئـه ت و ره ك خاسـیه یـه كاندا تاڕاده ڵ روسـه گـه بوو له كی زۆری هه اڵوییه د تێكه ممه قازی محه..  ی تێڕوانینه جێگه

دیان  ممـه وشـتی قـازی محه كـورد باسـی ره  ر له ده ر به لێك نووسه گه. بوو وه موویانه ر هه سه ی له كه رییه روه تی و كوردپه وایه ته ستی نه شدا هه وه ئه
ســتی  ده  شــتبایه بگه  روویبدایــه  ر كێشـه گــه ، ئهتی و سیاســیدا اڵیـه بـواری ئــایینی و ئــابووری و كۆمه  لــه  بووه واوی هــه زایی تـه شــاره  كــه  كـردووه

ــه ر ده ســه ی له وه لێكۆڵینــه ــه دا هــه رده ســه وجا بڕیــاری له كــرد ئ كان  ركردنی كێشــه ســه ، قــازی بــۆ چاره وه بووه ده زنه بڕیــاری خــۆی پاشــگه  رگیز ل
  هابادی لــه وقافی مـه تی معـارف و ئـه رۆكایه سـه  تی بـداتێ یـهی قازی ی بــاوكی ئیجـازه وه پـێ  ئـه. ری بێـت روه كی دادپـه یه شـێوه  دا بـه وڵیـده هه
 (11. )خوێندن و زانست و رۆشنبیریدا  زابێت له ك قازی شاره وه وتبوو كه كه رنه سی وای تێداده می كورد كه رده و سه ستۆدابوو، تائه ئه
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 تیدا وایه ته ستی نه هێزكردنی هه به  رۆڵی قازی له

 

گیـداكوتابوو،  دڵیـدا ره  ل لـه ویسـتی نیشـتمان و گـه كرابوو خۆشه رده روه ر پـه روه حێزانێكـی نیشـتمانپه  لـه  ی كه وه رئه به ر له د هه ممه قازی محه 
هـۆی   ش بـووه وه ر ئـه هـه. رستانی ئێـران په ران و كۆنه اڵتی داگیركه سه ژێر ده ل ونیشتمان له دا بۆ رزگاركردنی گه وڵیده هه  چاالكانه زۆر به  بۆیه
كی بچـووكی  یـه ڵه كۆمه 1411 -1426سـاڵی   بوو لـه  وه ئه, ت بێت دنیای سیاسه  ڵ  به تێكه  وه تای ژیانیه ره سه  ر له د هه ممه قازی محه  كه  وه ئه

دا  و  كـه ناوچه  بوو لـه هـهكی دیاریكراویـان  ناوبانگییـه  ی كه كه ماڵه تی قازی خۆی بوو بنه سایه ر بوونی كه به ر له هه, زراند سیاسی كوردی دامه
  ماڵــه رۆك هــۆز و بنه ی ســه وه كۆكردنــه  بوو لــه ری هــه وریكــی كاریگــه ی قــازی خــۆی ده وه لــه جگه,  لی كــردووه تی گــه خزمــه  وه كــه موو الیه هــه  لــه

 ( 11.)كان ناوداره
 
تی  سـایه ر كه بـه قـازی له  نی وتنـه ی شـایه وه ئـه,  وه ری كۆبونـه وروبه ده  له  كه كانی ناوچه ی الوه كانی زیادیكرد زۆربه ندامه ی ئه ژماره  مجۆره به  

مان  و هـه  وه وری كۆبوونـه ده  لـه  كـه ڵكی ناوجه كی زۆری خـه یـه ژماره  ڵه م كۆمه ی ئه وه هۆی ئه  دا بووه كه ناوچه  ی له كه ماڵه خۆی و ناوبانگی بنه
دروسـتبوو ( ك. ژ)ی كـورد  وه ی ژیانـه ڵـه كۆمه  ش بـوو كـاتێ وه رئه به ر له هه. تیدا وایه ته ستی نه هه  له  رگرتووه دیان وه ممه ڵوێستی قازی محه هه
  وی  بـه ئـه  وه ڵـه ریـزی كۆمه  داوایـانلێكرد بێتـه  وه ده ممـه قازی محه  ندییانكرد به یوه كرد په ده ڕینه س تێپه كه( 21)  كانی له ندامه ی ئه ژماره  كه

ــازێ ــاك و نی ــی پ ــتهدڵێك ــووه  وه كی راس ــه  چ ــزی خ ــانه ری ــه له  وه بات و تێكۆش ــه ڵ كۆمه گ ــه ڵ ــورد وه ی ژیان ــاش ماوه, ی ك ــه پ ــاره ی ــوو  ك ژم ی زۆرب
  ی وتنـه ی جێگـه وه ئـه( 12.)ینن ی كورد بگـه وه ی ژیانه یه ڵه ی كۆمه رنامه ك به موو الیه هه  ی به وه بۆئه  وه كاندا باڵوكرایه ناوچه  تی له ركردایه سه
تێكۆشـان   سـتیانكرد بـه كانی زیـادیكرد ده ندامـه ی ئه اڵم كاتێـك ژمـاره بـه, كرد نهێنی كاریده مبوو به كانی كه ندامه ی ئه كاتێك ژماره  ڵه م كۆمه ئه
  نا و كـاتێ دایـده تگوزار سـێكی راسـتگۆ و خزمـه كه  ڵك بـه د خـه ممـه قـازی محه  وه رئـه به لی كـورد له ڕی راست بۆ رزگاركردنی گـه ر بیروباوه سه له

ی  ڵـه وری كۆمه ده  ڵكی زۆر لـه خـه  وایلێكرد كـه  وه رزكردبووه به  نده وه دی ئه ممه ش قازی محه مه ئه   وه ی گرته كه باوكی كۆچیدواییكرد قازی جێگه
ــه  وه ژیانــه ــه به,  وه كۆببن ــان كــه تی مــه تایب ــه  الكانی موكری ــۆ كۆمه خزم ــه  ڵــه تێكی زۆریــانكرد ب ــه ڵه م كۆمه ئــه  بۆی واوی  الی رۆشــنبیران و تــه  ی
. ن سنیشـانبكه ده  ڵـه رۆكی كۆمه كی نهێنیـدا سـه یه وه كۆبونه  ی كورد بڕیاریاندا له وه ی ژیانه ڵه ی كۆمه وه دوای ئه. وت ركه لی كورد ده كانی گه چینه

د  حمـه مـاڵی ئه  لـه: ڵێـت  ئیگلتـون ده( لی ریحـانی عـه)مـاڵی   هك رێكخـرا لـ یـه وه مهاباد كۆبونه  له 1466می  كه كانی تشرینی یه رۆژه  رۆژێك له
مــاڵی   لــه))ئینگلتــون   وه یــه مباره و وتــووێژ، له  بوون و قســه بوون پــاش هــاتن و ئامــاده ده كــرا بــۆ ئامــه د ده ممــه ڕوانی قــازی محه ئیالهــی چــاوه

ی  ربـاره یانكرد ده ددا قسـه ممـه ڵ قـازی محه گـه ڕسی له م قادری و قادر مدهپێشدا قاس ڕوانبوون له چاوه  ڵه ندامی كۆمه ئه( 26)دی ئیالهی  حمه ئه
  ڵـه مڕاسـتی كۆمه ر و ده اڵم رابه به, بوو ندی نه ی ناوه ندامی كۆمیته د ئه ممه قازی محه  نده رچه دواییدا هه بێدوودڵی قبوڵیكرد له, ندامبوونی ئه به
ی  ركرده سـه  ڵبژێرا به بوو هه ڕنه د تێپه ممه تی قازی محه ندامه ر ئه سه كی زۆر به یه ر ماوه هه  گوایه  كه  یه را هه  ندێ كیتر هه الیه له, وبوو ر ئه هه

ــه كۆمه ــه,  ڵ ــه ب ــی شــاعیر ل ــه رییه وه بیره  اڵم هێمن ــدا ل ــانی خــۆی له  كانی ــدا هاوژی ــك و روون ــه پێشــكی تاری ــه ك رووداوه ت ــانی ئ ــه ك دا  مه رده و س
 ( 11.)بوو( بینایی )بوو ناوی نهێنی   ڵه ی كۆمه ندامێكی ساده د ئه ممه ا قازی محهو پێشه. خات رده واده

 
ڵكــدا  موو خه دڵــی هــه  ی خــۆی لــه جێگــه.. رشــانی سه  وتــه ی نیشــتمان كه ییــه وره گه  ركــه و ئه ڵبژێردرا ئــه د هــه ممــه قــازی محه  ی كــه وه دوای ئــه  

كاتێـك   وه میـدا بـۆ كۆبوونـه ری دووه فه سـه  بـاكۆ لـه  د چوونـه ممـه تی قـازی محه رۆكایه سـه  نی كـورد بـهرا ی نوێنه وه اڵم دوای ئه به,  وه كۆكردبووه
   كانی  به كورده  وه گرێته ی كورد ده وه ی ژیانه ڵه جێگای كۆمه  م حیزبه ئه  زراندنی حزبی دیموكراتیكوردستانی كرد كه پێشنیاری دامه  وه ڕانه گه
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ڵك  رچاوی خـه بـه له  ره بـه ره به( ك. ژ)ی  ڵـه كۆمه,  ڵـدا كـراوه گه درۆیـان له( ك. ژ)ی  ڵـه ن كۆمه الیـه ت زۆرجـار له ال عیزه هحمودی م بۆچوونی مه

  نـدێ حیزبـی دیمـوكراتی كوردسـتان و هه  چوونـه  نوێ ر لـه سـه( ك.ژ)ندامانی  ئه.  وه شرایه ڵوه تی هه بڕیاریكی تایبه  به( ك.ژ)وت و پارتی  كه
بـــۆ لێپرســـراوانی   وه ڕێتـــه گه زرانـــدنی حیزبـــی دیمـــوكراتی كوردســـتان ده و دامه( ك.ژ)البردنـــی حیزبـــی   ن كـــه كـــه ده وه به یتر ئاماژه اوهرچ ســـه
بــۆ پێشــنیاری   وه ڕێتــه گه دروســتبوونی حیزبــی دیمــوكراتی كوردســتان ده  داین كــه م بۆچوونــه ڵ ئــه گــه  ش لــه ئێمــه  بۆیــه. ت ربایجــانی ســۆفیه ئازه
خۆیی  ربه بـۆ سـه  زۆر پێویسـته  دی بۆیـه تـه نایه( ك.ژ)كـو  كی بچـووكی وه یـه ڵه ی كۆمه رێگـه  ی داهاتووی كورد و ئاواتی لـه وه رئه به له, ت یهسۆف

بات و  خـه  بوو لـه ی هـه وره ورێكی گه حیزبی دیموكراتی كوردستان ده  بۆیه, كو حیزبی دیموكراتی كوردستان وه, زرێت دابمه  وره كورد حیزبیكی گه
دا  مـه پێ  ئه لـه  چونكـه, كگرتوو پێكبهێنێـت كی یه ڵگایه كۆمه  ی كه وه هۆی ئه  بووه  م حیزبه ی قازی له وه له جگه, لی كورد پێناوی گه تێكۆشان له

  بۆیـه, اڵتی  سـه نی یاسـا و دهبوو نـه  لـه ڵگای كـوردی كێشـابوو، جگه ر كۆمـه سه واری بااڵی به خوێنده كی و نه ری و خێڵه گه ی تیره ندین كێشه چه
ر  ترسی بـۆ سـه مه  ی كه یه وڕاده ئه  یشته ند و گه یسه ره ش بوو حیزب په وه رئه به ر له هه  ره گه كۆس  و ته  بوو پڕبوو له ش شتیكی ئاساننه مكاره ئه

ی  شـێوه  كانی كوردی به تییه اڵیه یی و كۆمه وه ته نه  جهش ئامان وه ڕای ئه ره ش رزگاری كوردستان بوو سه م حیزبه ئامانجی ئه, ئێران دروستكرد بوو
هـۆی   بـووه, بـوو  م حیزبـه نجامی ئـه ر ئـه تـوانین بڵـێن هـه ده( 16.) و پرۆگرامـی نـوێ  رنامـه نی به خـاوه  رخسـتبوو و كردیـه ئاشكرا و روونتـر ده

 .كی زۆری بینیِ وری كی هۆشیار ده یه ركرده كو سه وه  كه ددا ممه یی قازی محه كی و كارامه پاڵ زیره دروستبوونی كۆماری كوردستان له
 

 زراندنی كۆماری كوردستاندا دامه  رۆڵی قازی له
 
الی رۆژئـاوا و خـوارووی رۆژئـاوا  ریتانیا لـه و هێزی به  سێ الوه  له  وه ی ئێرانه وه ره الی سه هێزی روسی له 1461موزی  ی ته1رۆژی   بوو له وه ئه 

و   ڵ كێشـه گـه وخۆ له ت راسـته رووی كوردسـتانی ئێـران جێگیربـوون سـۆڤیه سـه ت له كـانی سـۆڤیه هێزه. ئێرانـدا  خۆێـانكرد بـه  وه هك ند الیه چه  له
ڵوێسـتی  ر هه سـه وامبوو له رده د بـه ممـه قـازی محه  وه دوای داگیركردنـی ئێرانـه ر لـه بوو هـه وه ئـه( 11), رووبووه لی كـورد رووبـه كانی گه گیروگرفته

ی كوردسـتانی  خشـه د نه ممـه بوو قـازی محه وه وڵبـدات ئـه زیاتر هه  نا كه  وه ده ممه قازی محه  تی پاڵی به وایه ته ستی نه دا هه مڕۆژه ر له ۆی، ههخ
تای داگیركردنــی  ره ســه  ر لــه هــه  شــه مه رئه به ر له هــه  سـتبهێنێ ده خۆیی به ربه كان ســه كوردییــه  ی  شــاره وه ســتانی ئینگلیــز دا بۆئــه ده پیشـان كاربه

تی  حكومـه 1462سـاڵی   شـدا لـه یه م كێشه نجامی ئـه ئـه  لـه, ی سـاڵێك سـتیپێكرد تانزیكـه ڵ روسـیا و بریتانیـادا ده گـه ی كورد له كێشه  وه ئێرانه
. ن بكه قسـه  وه ی كـورد و ئێرانـه باره  ی له وه بنێرن بۆ باكۆ بۆئه  رێ ند نوێنه ی لێكردن چه وه رانی كورد نارد و داوای ئه روسیا بانگهێشتی بۆ سه

  ســی پێكهێنــا و بــه كه( 11)فــدێكی  وه  مــه د بۆئه ممــه قــازی محه.. كرد كــاری خۆیــده  وه ره ده و لــه  ناوه ی كــورد لــه وه ی ژیانــه ڵــه دا كۆمه مكاتــه له
 ( 14.)باكۆ  تی خۆی چوونه رۆكایه سه
 
رانی  و ســه  ی گفتووگــۆوه رێگــه  ربكات لــه ســه یان چاره كه بوو كێشــه وه رانی كــورد بــۆ ئــه دنی ســهبانگهێشــتكر  ســتانی روســیا لــه ده ئامـانجی كاربه  

  ی بــه مــه ها روســیا ئه روه بوو بــۆ كــورد، هــه یان هــیچ خــاڵێكی گرنگــی تیانــه مجاره اڵم ئــه كــرد، بــه خۆیی كوردســتانیان ده ربه كــوردی  داوای ســه
خۆیی  ربه داواكردنـی سـه  وامبوون لـه رده ر بـه رانی كورد هـه اڵم سه به, تی كورد بكات  سایه كه  له  وه ێكۆڵینهل  وه نزیكه  ی له وه ك دانا بۆئه رێگایه

( بـاغرۆف)  وتن چونكـه كـه رێكنه( بـاغرۆف)ڵ  گه رانی كورد له نوێنه  چونكه, نجام ئه  یشتنه گه دا نه ره فه و سه  وه م كۆبوونه له  ربۆیه كوردستان هه
داواكـانی   وامبوون لـه رده ر بـه كـان هـه كورده  وه رمایـه هه  كه ش كێشـه مه دوای ئه تی كورد بدات  و له یارمه  كه  دا نییه وه باری روسیا له نا وایداده

 ر بانگكردنی  سه ند ساڵێك به چه  بۆیه,  وه بدۆزینه  یه م كێشه ر بۆئه سه وانی  چاره كرد ئه وا پێویستیده  بۆیه, روسیا و ئینگلیز  خۆیان له
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بوو قـازی  وه ش دوای ئـه ره فه م سـه رانی كـورد بانگهێشـتكران بـۆ بـاكۆ ئـه نوێنـه 1461یلولی  مـانگی ئـه  لـه,  ڕیبوو رانی كورد بۆ باكۆ تێپه نوێنه
اڵنی بـۆ  د و هـاوه ممـه زی محهدا قـا ره فه م سـه لـه. ربایجـان زرانـدنی حیزبـی دیمـوكراتی ئازه دامه  شـیكردن لـه ورێز بۆ هاوبه د چوو بۆ ته ممه محه
( بـاغروف)اڵم  خۆیی، به ربه ستهێنانی سه ده واكانی كورد بۆ به ره  ی مافه رباره نجامدا ده ندین دانیشتنیان ئه و چه  وه باكۆ مانه  ی مانگێك له ماوه
  باغروف راوبۆچونی وابوو كـه  وه رئه به كورد بكات له  هپشتگیری ل  یه اڵم روسیا ئاماده ، به ئێستادا ئیمكان نییه خۆیی كوردستان له ربه یوت سه ده

لی  بێـت گـه رزگاربێـت و ده  كه شـه به  رسـێ كـانی هه واتـا كورده.. ئێـران و عێـراق وتوركیـا  لی كورد ئازادبێت لـه بێت گه كوردستان كاتێك ئازادده
بـاغروف   یه م قسـه ئینجـا بـه  وه تكـرده یان ره مـه كـان ئه اڵم كورده بـه, تخۆدا بێـ ربه ربایجـانی سـه ئازه  شێك له ژێر چاودێری به ئێران له  كورد له

مـافی گشـتی   یـه دانا و وتـی تـا روسـیا هه  كه ر مێزه سه ستی له ئاكامدا باغروف ده  وتووێژكردن و له  به  ستیانكردووه تبوو، جارێكیتر ده حه ناڕه
شاشـیان پێبـدات  و ماشـین و تـۆب و ره  سـلیحه ئه  تیانبـدات لـه یارمه  كانـدا كـه كورده  ی بـهڵێن ی باغروف به وه پاش ئه  یه ی كورد هه وه ته بۆ نه

ركردنـی كتێـب و  ده  تیانبـدات لـه ڵێنیـدا یارمه ها به روه ی نیزامـی بـاكۆ هـه زانسـتگه  كـان بنێرێتـه الوه  كـورده  ك لـه یـه ڵێنیـدا ژماره ها به روه هه
 (16.)ن ربكه فه اری تفلیس سهكانی  بۆ ش ی كوردی و كورده رۆژنامه

 
  شـێكی زۆر لـه به  ز پێكهێنـا كـه1461كۆتـایی تشـرینی   كی فراوانـی لـه یـه وه د كۆبوونه ممـه ، قـازی محه وه ڕانـه رانی كـورد گه بوو سه وه ئیتر ئه  
یان و  كه ره فه نجامی سـه ۆخی سیاسی كوردستان و ئهی بارود باره كردن له قسه وته د كه ممه دا قازی محه یه وه وكۆبونه شداریانتێداكرد و له ڵك به خه
ڵكی  ها خـه روه ی كـورد بـۆ حیزبـی دیمـوكرات كوردسـتان بگۆڕێـت، هـه وه ی ژیانـه ڵـه كۆمه  یانـد كـه ی رایگه وه د ئـه ممه دا قازی محه یه وه وكۆبونه له

  كـه  وه ر كۆبكاتـه ماوه نگـی جـه ی ده وه بۆئـه  وه سـووڕایه ڵكی ده نـاو خـه ڵگرد بـه كی هـه یه د خۆی الفیته ممه كرد قازی محه خۆییان لێده ربه داوای سه
  كـرد كـه  وه ی بـه د ئامـاژه ممـه دا قـازی محه یـه وه وكۆبونه ر له هـه  وه ی كوردی البرد حیزبی دیمـوكراتی كوردسـتان جێگـای گرتـه وه ی ژیانه ڵه كۆمه
ها قـازی  روه مان لێبگرێـت هـه خنـه تی روسـیا ره هێڵین حكومـه ین نـه وبكـه ورێزدا پته اتی تـهڵ دیمـوكر گه ندی خۆمان له یوه بێت په ی كورد ده ئێمه
پـاش ( 16.) زرێنێ ڵیاندا دابمه گه  ندی خۆی له یوه ورێز بكات و په ردانی ته و سه  تی خۆی پێكبهێنێ رۆكایه سه  ك به یه د بڕیاریدا لیژنه ممه محه
ر  سـه وتن له عاتی رێككـه نـد سـه كی چه یـه وه وت دوای كۆبوونه ك كـه یـه ربایجـان چاویـان به ی ئازه ڵ فیرقـه هگـ ورێزی كـرد له ردانی تـه ی سه وه ئه

ها بڕیاریانـدا  روه كانی  هـه ڕیوبردنی ناوچـه ر بـه سـه كانـدا و له ناوچه  كردنی زمانی توركی و كـوردی لـه شه ردوو حیزب و گه هاوكاریكردنی هه
 . ی ئابووری ركردنی كێشه سه ردووال بۆ چاره نێوان هه ێنن لهكی ئابووری پێكبه یه لیژنه

   
 د ممه كانی قازی محه كاره

 
ی  وه شـتێكی گرنگبـوو، بۆئـه  م كۆماره پاندنی یاسا بۆئه ێوبردن و سهِ ڕ زموونی حكومڕانی خۆبه بوونی ئه نه.  وه ربازییه ڕووی سه كانی له كاره. 1 

  ببات بۆیـه ڕێوه خـۆی بـه  ی بتـوانێ وه ربازی بـوو بۆئـه هێـزی سـه  بـواری حكومڕانیـدا، پێویسـتی بـه  لـه  وه مێنێتهوتوو بێت و ب ركه سه  م كۆماره ئه
اڵتی  سـه ژێر ده وام لـه رده لێك بـه گـه  یگرت كـه رچاوه سـه  وه وه ش لـه مـه ئه, كرا ری بـۆده سـه ربازی چاره رێگای سیاسی و سـه  نها له ی كورد ته كێشه

  تی كوردستان بـه حكومه  بۆیه. ی سیاسی كورد خۆی بۆ متمانه  وه ڕێته گه ش ده مه خۆی حوكمی خۆی بكات ئه  ی كه وه ر ئه سه بوو هاتهراندا داگیركه
ا ه روه هـه, ركێكی دوژمـن ر ئـه و هـه  وه نگاربوونـه ره اڵتێكیتری جیهان سـوپای نیزامـی پێكبهێنێـت بـۆ رۆژانـی به سه موو ده كو هه پێویستی زانی وه

 . ل و نیشتمانی پێبپارێزێت ری گه روه ی سه وه بۆئه
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فای بـارزانی  ال مسـته ها مـه روه هـه, زرا دامـه  م سـوپایه د ئـه ممـه رمانی قـازی محه فـه  رباز بـوو بـه سـه( 1211)ربازانی  ی سه ژماره  م سوپایه ئه  
ی  وه دات بـۆ مانـه تی كوردسـتان ده تی حكومـه یارمـه  ی كـه و هـۆ گرنگانـه لـه  كێكـه ش یه مـه ئه( 14.) وه م سوپایه ڕیزی ئه ری خسته نگاوه زار جه هه

  كرده وام هێرشـیده رده ندیی ئێران بـه تی ناوه وڵه ده  چونكه, ربازی كارێكی زۆر پێویستبوو زراندنی هێزی سه دا دامه وكاته له  چونكه, حوكمی خۆی
 .دا كه ناوچه  اڵتی خۆیان له سه پاندنی ده بۆ سه  وه كیتریشه الیه ك و له الیه له  مه ریان و ئه سه
 
سـتانی  ده سـتی كاربه ژێر ده كانی كـورد لـه وییـه ی زۆری زه زرانـدنی كۆمـاری كوردسـتان زۆربـه پـێ  دامه  ی لـه وه رئـه به له  وه ڕووی ئابووریه له. 2 

هـۆی زۆربـوونی   ش بـووه مـه ئه, ر جوتیارانـدا سـه ویـوزار به شـكردنی زه ك پێكهێنـرا بـۆ دابه یـه زراندنی كۆمار لیژنه دوای دامه  ئێراندا بوون بۆیه
موویان  هــه  مانــه زرانــدنی ئه دامه  وه كایـه ل هاته لوپــه ی كه وه سـتی هــاتوچۆ و چــاالكی بازرگـانی و گۆڕینــه ربه ها سه روه می كشــتوكاڵی هــه رهـه به

  وه ورێزه رێگای تـه  له  بوو كه  وه ته كێتی سۆڤیه كی یه كۆمه  كی له ره ت و داهاتی سه رامه اڵم ده ، به وه ك بازاڕی سنووری كۆماری بووژانده یه تاڕاده
رژێمـی شـا   نـده رچه هه  وه كر پڕبكرێتـه شـه  كۆمـاری كوردسـتان بڕیاریشـدرا بـه  رز دابوو بـه قه  نی به تومه( 21)ربایجان  نێردرا، كۆماری ئازه ده

( 61)  تـووتنی كوردسـتان بكڕێـت بـه  و سـاڵه ت تـوانی ئـه اڵم سۆفیه به, رزكردنی كڕینی تووتن تی قه تایبه به  كه ر ناوچه سه ی خستبووه ئابڵۆقه
كانـدا دیسـان  بانكه  لـه  بانـك و دانـانی پـاره  وه نی كردنـه الیـه كردنی ئـابووری له شه وڵی زیاتردا بوو بۆ گه هه  له  میشه قازی هه( 21.)ند پاوه

 . رگیراوه كرد وه كانی كۆماری ده ره ربه به  مهاباد كه  ك خێزانی شافیعی له ند وه مه وڵه ێزانی دهخ  ندێ هه  وی له زه
 
رخۆ  سـه له  كـه كاره  نـده رچه یكرد، هه شه تی گه اڵیه نی كۆمه نی سیاسی و ئابووری الیه كردنی الیه شه شانی گه شانبه:  وه تییه اڵیه ڕووی كۆمه له. 1 

یان  بچووكـه  م كۆمـاره ڵكی وایلێهـاتبوو ئـه خـه  و زوڵملێكردنی زۆردابوو بۆیـه  وه وساندنه ڵ چه گه له  كه  یه تی خۆی هه تایبه وی  هۆكاری بوو ئه
ت قـازی  نانـه ته. سـتان ده سـتی كاربه ده یشـت به گه ده  رچی داواكاریـان بوایـه مابوو هـه كـو جـاران نـه زوڵـم وه  چونكـه, زانـی مـوڵكی خۆیـان ده  به

ر  خــۆی هــه  نگـی هاواڵتییــان بـه و ده  یانــدنی نامــه ی گه تی رێگـه تایبــه بوو به هـه  دیاردانــه  مجۆره تی بـۆ ئــه و شـوێنی تایبــه  دی  رێگــه ممـه محه
 كان باشــتر خۆیـــان ییــهِ اڵت كۆمــه  نــه بیـــر و الیه  و كــه  قۆنــاغێكی نــوێ  وتــه تی كه ی كوردایـــه وه كردنی بزووتنــه شــه ش بــوو گه وه رئــه به له
نــدین  چه  وه تییــه اڵیه ڕووی ئــایینی و كۆمه لــه, یانبوو هــه  ی كــه و داوایانــه ڵك دابــوو بۆئــه خــه  ســتی بــه ربه د سه ممــه قــازی محه( 21),ن ربخــه ده

  وره كـارێكی گـه  هناویانـدا بـ تی له ژیان و برایـه وه ها پێكـه روه هـه, ز و ئـایین و زمـان گـه ره  بێگوێـدان بـه به.  وه ڵك كردبـووه زگای بـۆ خـه داموده
ت  كاندا ئـافره وتووه پێشـكه  واڵتـه  ی لـه وه كـو ئـه تـان وه ها پێكهێنـان و رێكخسـتنی الوان و ئافره روه كانی، هـه وته سـكه زانی بـۆ پاراسـتنی ده ده

سـتی  ربه كسـانی و سه نێت قـازی یه یـه گه ده  وه ش ئـه مـه ئه, جێبكات و مافی خۆی بپارێزێت ئیشوكاری واڵت جێبه  زۆر له  شانی پیاو بتوانێ شانبه
 . سپاندووه دا چه و كۆماره ڵكی ئه نێوان خه ڕی له بیروباوه

 
ش  مـه رئه به ر له قازی گرنگی زۆری پێدابوو هـه  ی كه گرنگانه  وكاره له  كێكیتره یه  رده روه نی زانست و په بێگومان الیه:   وه ڕووی زانستییه له. 6 

دایكبوونی  تای لـه ره سـه  ر لـه هـه,  ن داوه م الیه ی به ره كانیتر په كاره  زیاتر له  ی زانا و رووناكبیر و زمانزانبوو بۆیهسێك قازی خۆی كه  بوو كه
كیان پێكهێنـا بـۆ دانـانی كتێبـی كـوردی و خوێنـدنیان  یه ها لیژنه روه هه,  وه ته جیاجیاكاندا كردووه  ناوچه  ی له ندین قوتابخانه دا چه كه كۆماره
و  واری لـه خوێنـده هێشـتنی نه ها بڕیاریانـدا بـۆ نه روه هـه, ر زمـانی كـوردی  رگێـررا بـۆ سـه نـدین كتێـب وه ی  چه وه ڕای ئـه ره كـوردی سـه  كرد بـه
( انشـگا د)  ی لـه وه ت بـۆ ئـه كێتی سـۆفیه قوتابیان نارد بۆ یـه( 11)مجار بوو  كه س فێری خوێندن و نوسین بكرێت و بۆ یه موو كه دا و هه واڵته

   ئامانجی قازی له  گومانی تێدانییه( 22.)كانی زانیاریدا ی لقه زۆربه  ورێز بۆ خوێندن له ندانیتر بۆ ته ها چه روه هه, كاندا بخوێنێت رزه به
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ت و  ی شارســتانییه یــهزانســت ما  چونكــه, واری خوێنــده نه  بــوو رزگاریبێــت لــه  وه و نــاردنی قوتابیــان بــۆ واڵتــانیتر بۆئــه  ی قوتابخانــه وه كردنــه
هاباد دوو  شـاری مـه  بوو له  رده روه رۆكی په ، كاتێك قازی سه نه م الیه ش بوو قازی زۆر گرنگی دابوو به وه رئه به ر له هه  ڵگایه وتنی كۆمه پێشكه

 (. روانه په)ۆ خوێندنگای ناوی گۆڕا ب  وه دوای ئه  كه( یرماس)ناوی  ویتریان به ئه( وی هله په)ناوی  خوێندنگای دروستكردبوو به
 
تی ئیسـالمدا  ریعه ی شـه چوارچێـوه  كانی لـه كانی و بڕیاره موو كاره هه  سێكی دیندار و موسڵمان بوو بۆیه قازی خۆی كه:   وه ڕووی ئایینییه له. 1 

جێگای زانسـت و   رستی بووه ی نوێژكردن و خواپه گهی جێ وه له واریدا جگه ناو كورده بوو له ی هه وره كی گه وت گرنگییه ش مزگه وه رئه به ر له بوو هه
ش شــوێنی  وه ڕای ئــه ره یشــتوون، ســه وتــدا پێگه مزگه  كان لــه كــان تــا كۆتــایی چلــه ر و رووناكبیره شــاعیر و نووســه  زۆر لــه  بۆیــه  حوێنــدن بــووه

ی  وه رئـه به ، له تی كوردسـتان بـووه وت گرنگیی زۆری بـۆ حكومـه ش مزگه وه رئه به ر له كان بوو، هه رپرسه ڵك و به یمانی نێوان خه و په  وه كۆبوونه
  وه بــووه مڕاســت و ئاغاكــانی كــورد كۆده وایانی ئــایین و ده ڵ پێشــه گــه وێــدا له كــرد و له وتــدا ده مزگه  كانی لــه گرنگــه  وه قــازی زۆر كۆبوونــه

  ینی بـه اڵم قـازی بڕیاریـدا وتـاری هـه بـه, سـمی بـوو بی ه ره رسـی یـان عـهزمـانی فا  ینی به كاندا وتاری هه وته مزگه  ها له روه هه, كرد راوێژیده
وبێت و  واو پتـه ڵكـدا تـه ناو خه ی ئـایین لـه وه بۆئـه  وه كانی كوردستان كرده شاره  وتی له ندین مزگه قازی چه  بۆیه( 21.) زمانی كوردی بخوێنرێ

 . پێدان و گرنگیپێدانیداوه شه ی گهوڵ ش قازی هه مه ربكات به سه وتدا چاره مزگه  كان له كێشه
 

 ودانی قازی سته ده داگیركردنی مهاباد و خۆبه
 
  وره هێرشێكی گـه  ستا به ش هه مه ، بۆئه وه ستی خۆیه ژێر ده  ربایجان جارێكیتر بیخاته بۆ ئازه  وه ڕێته تی ئێران بڕیاریدا بگه وڵه ی ده وه دوای ئه 

 21) ر  ی ئێـران هـه م هێزه ئه.  ڕووی هێز و تواناوه ی كوردستان له وه تر بوو له وره تێكی گه ربایجان حكومه ئازه ی وه رئه به ربایجان له ر ئازه بۆسه
مــدا  كی زۆر كه یــه ماوه  اڵم لــه بــه, ســوپای ئێــران گــرت  ربایجــان پشــتیان بــه كانی ئازه كــداره چه, ڕبوون رچــوون تووشــی شــه تــاران ده  كــم لــه( 
  سـوپای ئێـران لـه  بوو بۆیـه وانـه  كه ڕه اڵم شـه بـه, ڕیتركرا شـه  نـدێ ورێز هه ری تـه وروبـه ده  له  ستاوه وه ورێز نه كرد و تا تهكانیان چۆڵ ره نگه سه
ش  ســته به م مه بۆئــه. هاباد مــه  یشــته ش بــۆ رۆژی دوایــی گه یــه وڵه م هه ئــه  ورێز داگیربكــات، بۆیــه تــوانی تــه 1464می  كــه ی كــانوونی یه(11)
شـێه   تی حـاجی بابـه رۆكایه سـه  نل بـه ن شـورای جـه ی بـزانن چیبكـه وه مـاڵی قـازی بۆئـه  مانی حیـزب و لێپرسـراوانی كۆمـار روویـانكردهنـدا ئه

و   وه اڵم دوای بیركردنـه بـه, رانی ئیـران دژی داگیركه  ن له نگبكه ی بڕیاریاندا جه وه دوای ئه. ڕبكرێت م بڕیاردرا شه كه دانیشتنی یه  پێكهات بۆیه
ی  وه رئـه به ن له كـه نگنه بـوو جه  وه و بڕیـاری نوێیـان ئـه  وه شـانده ڵوه یان هه و بڕیاره ئه  وه ندامانی حیزبه ن قازی و ئه الیه كی زۆر له یه وه لێكدانه
رگریكردنی  وردسـتان توانـای بـهكـو كۆمـاری ك ئایـا كۆمـارێكی بچـووكی وه  ڕی پێكـراوه ك رۆژ شـه یه  وه موو توانایه و هه ربایجان به تی ئازه حكومه

  و كۆمـاری كوردسـتان بچووكـه  یـه وره تیكی گه وڵه بوو ئێران ده  وه رئه به كردن زیاتر له ڕنه شه ئامانجی قازی له. سۆپای ئێران  ر به رامبه به  یه هه
هاباد  ڵكی مـه ڵ خه گه توندی له هاباد داگیربكات زۆر بهكاتێك م, ڵیدا گه ڕبكرێت له ر شه گه ئه  بۆیه, توانیت داگیریبكات ئاسانی ده  زۆر به  بۆیه
ربچێـت و سـنووری عێـراق  سـنووری كۆمـار ده  له  قازی كرد كه  ندی داوایان له ی ناوه ندامانی كۆمیته ئه  ی  زۆر له مه رئه به ر له هه  وه جووڵێته ده

  ی خـۆی بـه موو رقوكینـه تی ئێـران هـه حكومـه  وه ربچـم ئـه ده  م شـاره ر من لـه گه بوو وتی ئه رازینه  م پێشنیاره اڵم قازی به یان روسیا بگرێت، به
  ها قونسـولی ئینگلیـز لـه روه هـه, مان داوایلێكـرد فای  هـه ال مسـته مـه  كات، بۆیه وێرانده  كه كجاری شاره یه به  ڕێژێ ده  كه ژاری ناوچه ڵكی هه خه
وامبوو  رده ڵوێسـتی خـۆی بـه ر هه سـه قـازی له  یه مشـێوه به(. 26.) وه اڵمیدانه وه  مانشێوه هه اڵم به به ,مان داوایانلێكرد كان هه مریكییه ورێز و ئه ته

 هاباد  و مه ره به  وه بۆكانه  هێزی ئێران له( 1464/می  كه كانونی یه/16)رۆژی   له  بۆیه  ڕێ وته و مهاباد كه ره ی هێزی ئێران به وڕۆژه تا ئه
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سـمی پێشـوازی  ڕه ی به وه وڕوویان چـوون بۆئـه ره لێپرسـراوانی كۆمـار بـه  ڵێكی زۆری لـه شیه و كۆمه  قازی و حاجی بابه  وڕۆژه هر ئ ، هه ڕێ وته كه

ر  هێـزی ئێـران هـه( 21.)رمی پێشـوازیلێكردن گـه سـوپای قـازی به  وه پێشه یشته گه  ن، كاتێك كه ی هێزی نیزامی ئێران بۆ مهاباد بكه ناوه هاتنه
  نـدێكیان لـه اڵم هه ندامانی كۆمار رایانكرد، بـه ئه  ندێك له هه  ڵكگرتن بۆیه توندوتیژی وخه  ستیانكرد به مهاباد ده  یان له وه ناوه چوونهڵ  گه له

اڵتی ئێـران  سـه واوی ده تـه به  نـد رۆژێـك كـه ، دوای چه وه ژێر چاودێرییـه وتـه ی خۆیـدا كه كـه ماڵه  ڕوانی گرتنبوون، قـازی لـه بوون چاوه  وه ماڵه
واوی  تــه دانی قــازی كۆمــار به وه ســته ده خۆبه ر به هــه( 24.) وه ندیخانــه به  ســتگیركران و خرانــه بوون ده وه وریــه ده ی به وانــه جێگیربــوو قــازی و ئه

 . هێنێ سده ره هه

ی پـارتیزانی،  شێوه ڕكردن به ڵهاتن یان شه یان هه رگریكردن به  وامدا بوو به رده به ندین شێوازی له دانی قازی چیبوو؟ چه وه سته ده هۆكار خۆبه  
  بویــه  وه تــه بووه واوی رووننه تــه دان به وه ســته ده بــۆ خۆبه  نــابێ  وه قازییــه  ی پــاڵی بــه و هۆكارانــه دانی ئــه وه ســته ده اڵم ئێســتا هۆكــاری خۆبه بــه
  كه  یه وه دانی قازی ئه وه سته ده رترین هۆكاری خۆبه كاریگه  پێموایه( 26.) لی كورده مێژووی گه  له  دان شتێكی زۆر گرنگه وه سته ده ڵوستی خۆبه هه

ڵێن و  ش بـوو بـه وه رئـه به ر له ڵكی مهابـاد بێـت هـه ڵ خـه گـه له  ناسـه یدانی چـوارچرا تـاكو دواهه مه  ڵكی مهاباد دابوو له خه  ڵێنی به پێشتر به
 . ناسه شكاند تا دواهه یمانی نه په
 

 قازیدادگایكردنی 
 
كــانونی /12رۆژی)  دژی ســوپای ئێــران لــه  كرێت لــه ڕنه وت قــازی پێشــتر بڕیاریــدابوو شــه ڕێكــه و مهابــاد به ره ی ســوپای ئێــران بــه وه دوای ئــه  
اڵم  بـه, كردر مهابـاد و داگیریـان سه هێرشی كتوپڕیان كرده( 1464/می كه كانونی یه/11)  و مهاباد له ره بۆكان پاشان به  یشته گه( 1464/می كه یه

ــه قــازی و ئه ــدامانی پێشــوازیانلێكرد ئ ــه  و پێشــوازیلێكردنه ن ــوودی ن ــه, بوو هــیچ س ــه ی نامه شــێوه ڵكو به ب ــدان هــه مه هاتنه  ردان ــه ی ی (16)  ر ل
ــران و خرانه ومانگــه ئه ــه پــاش ماوه( 26.) وه ندیخانــه به دا قــازی و هاوڕێكــانی گی ــه ی ــاد ده  ك ل ــاری مهاب راگرتنی قــازی  ســه ستبه رووخــانی كۆم

عاتێكی خایانـد،  نـد سـه چه  كـه ی دادگاییكردنه وه كۆبوونـه  نی باسـه ی شـایه وه ئـه. سـتیپێكرد ك دادگـاییكردن ده یه بوو پاش ماوه وه ئه. نرا یه راگه
ر پرسـیارێكی   بـۆ هـه  وه یـهكانی دا اڵمـی پرسـیاره هێمنی وه ڕووی دادگـا قـازی  زۆر بـه ن خرانـه سـه ن دادسـتان حه الیـه كان له پرسیاری تاوانـه

ـــرد و به یان ده ڵگـــه كان داوای به قازییـــه ـــه كان له شـــی زۆری پرســـیاره ك ـــه الی ـــه تده كان و ره ن قازیی ـــه وه كرای ـــه ، ئ ـــه ی قـــازی محه و خااڵن د  مم
 :بوو مانه پێیتاوانباركرابوو ئه

 
 .تی روسیا و كۆماری كوردستان وڵه نێوان ده وت له بازرگانیكردنی نه. 1

 .ورێز و ئیالم و كرمانشان و ته  ی ورمێ وه ی ئێران و جیاكردنه خشه ستكاریكردنی نه ده. 2

 .دانان و دروستكردنی ئااڵ بۆ كۆماری كوردستان. 1

 .تی كوردستان ی پوول بۆ حكومه لێدانی سكه. 6

 .  وه یه كه رچوار پارچه هه  به  وره ی كوردستانی گه خشه دروستكردنی نه. 1

 .فای بارزانی ال مسته كو مه بۆ كوردستان وه  بێگانههێنانی . 4

 . ندی تی ناوه وڵه ڵكی كوردستان دژی ده كردن و هاندانی خه شه ڕه هه. 6

 .ندی تی ناوه وڵه ڵ روس دژی ده گه ستن له یمانبه په. 6
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 .ڵ باغرۆف گه له  وه ردانی روسیا و كۆبوونه ی واڵت و سه وه ره هاتوچۆكردن بۆ ده. 4

 ( 24.)ندین خاڵیتر قازیی پێتاوانباركرابوو و چه  مانه ئه, ی خاكی ئێران وره شێكی گه تی كوردستان و داگیركردنی به یاندنی حكومه راگه .11
   
   
 : وی  خاڵدا نا ئه  سێ  نها دانی به ته  وه تكرده ی ره مانه موو ئه قازی هه  
 
 .ڵ  باغرۆف گه له وتن ربایجان و چاوپێكه چوونی بۆ باكۆی ئازه. 1  

 .بوونی ئااڵی كوردستان. 2  

 . تی و  كوردستان ماڵی خۆیه  كورده  ، چونكه وی  خۆی هاتووه هاباد ئه فای بارزانی بۆ مه ال مسته هاتنی مه. 1  
   
ی دادگــای  وه كردنــه ك بــۆ دووباره هی ســته شــی ئێـران ده رته ســتادی ئه  دا دواتــر لــه كـه ر داگیركردنه ســه مانــل به  ی ســێ ڕبوونی نزیكــه دوای تێپـه  

, نـدام روان حوسـێن ئه سـه, رۆكی دادگـایی تا سـه ب عـه جه نل ره رهه ، سه(دادستان)نل رارا نیكوزادا  رهه سه: ستنیشانكران ده  مانه كان له قازییه
  وێ لـه  ڕێ وتنـه ورێز كه و تـه ره بـه  وه تارانـه  لـه( 21/1/1466رۆژی )  ی دادگـا لـه یه سـته م ده ئـه. كان ر بـۆ قازییـه ك پـارێزه وی وه به روان نه سه
پاشــان ,  دی لێیــه ممــه بڕیــاری دادگــاییكردنی قــازی محه  ی كــه و شــوێنه ئــه  یشــته گه( 26/1/1466)رۆژی . هاباد بــۆ مــه  یوه وه و میانــدوا لــه ره بــه

ـــاییكردن ده ـــتیپێكرد دادگ ـــه. س ـــه تاوان ـــه كان ه ـــه ماده( 12)و  مان ئ ـــ ی ـــهی پێشـــووتر ب ـــه له  وون ك ـــای ســـه الی جـــاری پێشـــوو   وه ربازییه ن دادگ
قـازی .  وه بهێنێتـه  ڵگـه ر تاوانێـك به دادگـاكرد بـۆ هـه  داوای لـه  بۆیه  وه درۆخستنه به  دانه به  كانی دانه د تاوانه ممه قازی محه  وه ڕویكرایه رووبه

, كرد ر قازیــدا خــۆی تــووڕه ســه به( دادســتان)كانی دادگــا  ی تاوانــه وه تكردنــه ر ره ســه هۆی پێــداگرتنی قــازی له بــه, رخۆبوو ســه ئارام و له زۆر بــه
ر  گـه ئه  چـۆن بۆمتـان دروسـتكردووه  موو درۆ و بوختانـه م هه دادستانی وت ئه  قازی به  بۆیه  وه رئه سه بوو له ی هه مانشێوه ی هه وه قازی  كاردانه

قـازی   وی  بـه ئـه( 11.)ری خۆی دا سه بستی  له  ت وایلێكرد به نانه كرد ته دادستانی زۆر تووڕه  یه م قسه ئه  ڕوو بۆیه نه بخه  ڵگه ن به كه راستده
ن مـن  ر ئێـوه گ و بێئـابڕوو هـه اڵمدا وتی سـه وه ر قازی و له سه كرده ی دادستان هیچ كارینه شه ڕه یی و هه وڕه اڵم ته به, تن گ سیفه وت كوردان سه

ــه ردانه مه  و مردنــه م بــه كه كوشــت و شانازیشــده م به بــده پێناو كــورد خــۆم م لــه ئامــاده اڵمــی  كانی بڕیاریــدا وه واوبوونی قســه قــازی دوای تــه,  ی
یاند،  كاتی پشوودانی دادگای راگه  وه زبێته ی خۆی پاشگه كه ر بڕیاره سه رخۆی و له سه  ی قازی بێته وه دادستانی  بۆ ئه..  وه داته كان نه پرسیاره

  وه ڕاگۆرینـه وتنه نێو خۆیانـدا كه ی دادگـا لـه سـته ، ده وه دایـه اڵمینه اڵم قـازی وه بـه,  وه كان بداتـه اڵمـی پرسـیاره وڵیاندا وه ان زۆر ههدوای پشوود
، دادسـتان  وه سـتیپێكرده ده  نوێ رله كان سـه ، پرسـیاره رۆكی دادگاكـه سـه  تای ببێت بـه ب عه جه نل ره رهه شوێنی نیكوزدا سه  ناچار بڕیاریاندا له

كام بیـر و   نی و وتی ئێمه اڵمدا قازی پێكه وه  ، له یه وت هه وتن بۆ بازرگانیكردنی نه تی روسیا رێككه وڵه ڵ ده گه له  ی لێكرد كه وه پرسیاری ئه
فتی  نـه  بێت بـه تـده هاباددا ره شـاری مـه  بـه  بڵێن كه  و رووبارانه ئاوی ئه  نگه ین، ره بكه تا بازرگانی پێوه  ستدابووه رده به وتمان له كۆمپانیای نه

فا  ال مسـته اڵمـدا وتـی مـه وه فای بـارزانی له ال مسـته ك مـه كوردسـتان وه  تـه ی هێناوه ی بێگانـه وه پرسـیاری ئـه  اڵمی قازی لـه ها وه روه بزانن، هه
 .تی و كوردستان ماڵی خۆیه  بووه نه  بێگانه

 
نل  رهه سـه. ستابوو توندی وه ری به رامبه به  ی قازی له وه رئه به له  وه كرده تیده وام ره رده ر به اڵم هه رد بهتایی پرسیاری زۆری لێك نل عه رهه سه  

 نل تفێكی لێكرد و  رهه سه.. ربوو سه كوش و داسێكی له وز بوو چه نگی سوور و سپی و سه ره  رهێنا كه ی ده جانتاكه  قوماشێكی له  پارچه
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كوش و داسـی  ئـااڵی كوردسـتان چـه  چونكـه  بووه و نـه  رگیز ئـااڵی كوردسـتان نییـه هـه  مـه ئه  جـارێ: ردا وتـی رامبـه به زی لهژێرپێی، قا  خستییه

ی منـی  م خـانووه ر ئـه سـه ئااڵی كوردستان له  دێ  رۆژێ  ی كه وه له  ها دڵنیابه روه هه.  وێ ستت ناكه ده  ئااڵی كوردستان به  و دڵنیابه  ر نییه سه له
هێمنی و  كاتێكـدا تـۆ بـه  چیبـوو لـه  نل نیكـوزاده رهه ر سـه رامبـه ت به ییه و تووڕه موو ئه تایی لێیپرسی هه درێت، عه ڵده كرێم هه تیادا دادگاییده

  م حوكمی لـه كه له ی گهپێناو  م بكات ئێستا من له كه له گه  به  م گاڵته س ناده كه  به  و مافه اڵمدا قازی وتی من ئه وه له.. رخۆیی ناسراویت سه له
 .  ردا دراوه سه دانم به سێداره

 
  لــه  وه دایــه كانی ده اڵمــی پرســیاره بێترس وه تونــدی و بــه وی  زۆر به كـرد ئــه قــازی ده  تای پرســیاری لــه یكێشــا و عــه درێژه  وجۆره دادگـایی بــه  

،  وه ڕمـه سـنوور بپه  ڵبێم و لـه متـوانی هـه ئاسـانی ده  ڵكو زۆر بـه بـه, بـوو  وه توانینمه هۆی نه هاتم به ڵنه هه  زانن كه وائه:  كۆتاییدا قازی وتی
 .هاتم ڵنه هه  ڵیاندابم بۆیه گه له  ناسه م دابوو تا دواهه كه له گه  ڵێنم به ی به وه رئه به ستدابوو له رده به ش جێب و دوو ئۆتومبیلم له شه  چونكه

 
جێكردنی بڕیـاری دادگـا  ستور هات تـا جێبـه ناكاو ده و تاران بچێت له ره ی دادگایی ویستی به لیژنه  یهدادگا هێنرا، بۆ  كۆتایی به  یه مشێوه به  
نـدی  تی ناوه ن حكومـه الیـه ركردنـی دوابڕیـار له پـاش ده(. ی مـارت11رۆژی)  جێكرا له تا حوكمی دادگا جێبه  وه مانه  وێ له  بن بۆیه ئاماده  وێ له

نـــدی  تی ناوه وڵـــه ی ده كـــه سنیشـــانكردنی شـــوێنێك تـــا بڕیاره بـــۆ ده  وه ڕاگۆرینـــه  وتنـــه بدرێت، كه ســـێداره  د لـــه مـــهم قـــازی محه  كـــه  وه ئێرانـــه
بینـی   وه نێورێزێكـه  زانـد چـووه كی چوارچرادا دایانبه یه چوار گۆشه  رگایی له ند ده كی چه م بینایه رده به  یانده جێبكرێت، پاشان قازییان گه جێبه

بوونی  ر مێزێــك و ئامــاده ســه له  وره كــدارێكی لێبــوو و بــوونی قورئــانێكی گــه نــد چه واری و چه كی كــورده الیــه و مه  نل نیكــوازده ههر دادســتان ســه
دڵنیـابوو   وه ش قـازی لـه مـه به  وه بڕیـاری دادگـای خوێنـده  نل نیكـوازده رهه پاشان دادسـتان سـه.. هاتبوو  وه تارانه  له  ندروستی كه رۆكی ته سه
نووسـینی   سـتیكرد بـه قـازی ده  بۆیـه. ی بنووسـێت تنامه سـیه دوا وه  دا دادسـتان داوایلێكـرد كـه وكاتـه ر له بدرێت هـه سێداره  ر ئێستا له بێت هه هد
  بوون بــه ڕنــه باوهها  روه كتری و هــه یــه ســتن به ل و پشتبه كانی گــه نێــوان رۆڵــه  كێتی لــه ی یــه باره گشــتی لــه ی به كه تنامه ســیه وه..   تنامه ســیه وه

ی  كه ته ســیه ی وه چوارچێــوه  لێك شــتیتر لــه ڵ گــه گــه كان له ییــه زگــا ئیداره ده  ودان بــه وپێشــچوونی ئاســتی زانســت و بــره ره ها به روه ، هــه بێگانــه
خۆمان و  سـتن بـه پشتبه  كـات كـه ردهمان فێ و راسـتیه كـات، ئـه ی ده كـه له نیشـدا جـوانترین ئامۆژگـاری گه مه كانی ته دواچركـه  لـه  وێت كه كه رده ده
نگی بـااڵی  بێـده  ی كـه نگه زه  وه وشه له. لی كورد وتنی گه ركه ترین پشتیوانن بۆ سه وره كان گه یی و ئایینه رده روه زگا زانستی و په ده  ودان به ره به

نزیـك دوو   وه خوابپاڕێته  ن نوێژ بكات و له ی بده رێگه  سێداره تی م په رده به  ی ببرێته وه هاباددا و قازی  داوایكرد پێ  ئه ر مه سه كێشابوو به
ی (1) یشـته عات گه بۆڵ تـا سـه بۆڵـه  سـتیكرده رانكردبوو ده ش دادستانی نیگـه درێژه  مكاته ئه, بوو وه ی نوێژ و پاڕانه وه ریكی خوێندنه عات خه سه
  لـه  چونكـه.. درێت نه سـێداره  وت داوایكـرد لـه كـه  تی سـێداره پـه  چـاوی بـه  ر چـرا كـهیـدانی چـوا مه  هێنایانـه  وه كه رگایه ده  له  مه و پاش ئه شه

بیانووی  كرد بـه ندنه سـه یان په اڵم دوژمنان راكـه ن، به ده م مه سێداره  اڵم له ن به ڵكو تیربارانمكه ، به نده سه ئیسالمدا كارێكی ناپه  دان له سێداره
و    تی سـێداره ژێر پـه  هێنرایه 11/1/1466وتی  رێكه  یانی كه ی به1111  یشته كات گه  دا كه وه وشه جێبكرێت له ێبهبێت دادگا ج ر ده هه  ی كه وه ئه

 . فڕی  بڕاوه شتی نه هه و به ره گیانی پاكی به  قیقه دوو ده  متر له پاش كه
 
یانزانی  ربچێـت نـه مـاڵی خـۆی ده  س لـه و كـه نابێـت شـه  ابوو كـهبڕیـاردر  ر ئێـواره هـه  ودا بـوون كـه شـرینی خـه  كاتێك له هاباد له ڵكی مه خه  
ڵكی  ر شـانی خـه سـه له  وڕۆژه ر ئـه سوكاریان و هـه كه  كانیان درا به هیده ی شه ك الشه یه پاش ماوه.. دات رووده  كراوه ڕواننه چاوه  وكاره و ئه مشه ئه
 (      11.)ی پیرۆزی نیشتمان سپێردرانخاك  به( جامی)ال  گۆڕستانی مه  هاباد له فی مه ره شه  به



 

216 

 

  
 
 كان رچاوه سه  
 
 264ل, م كه چاپی یه, باتی د ره ممه محه: ڕگێرانی وه, دا14,21ی  ده سه  كورد له: كریس كۆچیرا. 1

 11ل, 1461سلێمانی , م كه چاپی یه, د و كۆماری مهاباد ممه وا قازی محه پێشه: دین ساحیب هائه د به ممه محه, دانا. 2 

 66ل, 2116, سلێمانی, م كه چاپی یه: ك مێژوویه مهاباد و كورته: كی له ر به عومه. 1 

 11ل, ی پێشوو رچاوه سه: دین ساحیب هائه د به ممه محه, دانا. 6 

 264ل, ی پێشوو رچاوه سه: كریس كۆچیرا. 1 

 21ـ 14ل, هیدانی كوردستان رۆژی شه1611ی لێوه خاكه: لیل گادانی جه. 4 

 141ل, 2112سلێمانی , م كه چاپی یه, تی كوردستان جمهوریه: ت ال عیزه حمود مه مه. 6 

 61ی پێشوو، ل رچاوه سه: كی له ر به عومه. 6 

 264ـ 266ل, ی پێشوو رچاوه سه: كریس كۆچیرا. 4 

 142ل, ی پێشوو رچاوه سه: ت ال عیزه حمود مه مه. 11 

 146ل:  رچاوه مان سه هه. 11 

 14ل, ی پێشوو رچاوه سه: دین ساحیب هائه د به ممه محه, دانا. 12 

 46ل, ی پێشوو رچاوه سه: ت ال عیزه حمود مه مه. 11 

 116, 61،46ل,  رچاوه مان سه هه. 16 

 64ل, هید ی شه بجه ڵه م، هه كه چاپی یه, اڵتی كوردستان رۆژهه  كۆماری كورد له: مین د ئه حمه ئه, نجیار ره. 11 

 216ل, ی پێشوو رچاوه سه :كریس كۆچیرا. 14 

 246, 211ل,  رچاوه مان سه هه. 16 

 24ی پێشوو، ل رچاوه سه: مین د ئه حمه ئه, نجیار ره. 16 

 64ل,  رچاوه مان سه هه. 14 

 244ـ  246ل, ی پێشوو رچاوه سه: ت ال عیزه حمود مه مه. 21 

 261ل,  رچاوه مان سه هه. 21 

 16ـ12ل, ی پێشوو رچاوه سه: احیبدین س هائه د به ممه محه, دانا. 22 

 161، ل1441, ولێر هه, م كه چاپی یه, تیدا ی سۆفیه مه گه  كورد له, تی كوردستان حكومه: مین فائه وشیروان مسته نه. 21 

 41ـ14ل, ی پێشوو رچاوه سه: مین د ئه حمه ئه, نجیار ره. 26 

 244ل, ی پێشوو رچاوه سه: مین فا ئه وشیروان مسته نه. 21 

 41ل, ی پێشوو رچاوه سه: مین د ئه حمه ئه, نجیار ره. 24 

 261ی پێشوو، ل رچاوه سه: ت ال عیزه حمود مه مه. 26 

 66ل, ی پێشوو رچاوه سه: دین ساحیب هائه د به ممه محه, دانا. 26 



 

217 

 

 
 6ل, 2111,ولێر ههم،  كه چاپی یه, م دادگای ئێراندا رده به رۆك كۆماری كوردستان له سه: دین سالح  دره به. 24 

 246ی پێشوو، ل رچاوه سه: مین فا ئه وشیروان مسته نه. 11 

 .14, 11ل, ی پێشوو رچاوه سه: دین سالح  دره به. 11 

  
 ٢١١٣ی فێوریەی ٢٣: ڕێکەوتی /  ۆڤاری کۆچ  گ: سەرچاوە 

  
 
 

 
 

 
 



 

218 

 

 
 

 د مه کانی قازیی محه ته سڵه و خه  پێشینه
 

  یده دیع جووه وه: نووسینی
 نی قازی سه حه:  وه ئینگلیسییه  رگێڕان له هو

 
 

. بـوو  سـتۆوه ئه  بـه هابادیان مـه ری داوه ی پلـه  وه کۆنـه  لـه  که بوو ئێران کوردستانی کانی ناسراوه  ماڵه بنه  له کێک یه  به ر سه د مه محه قازیی
  وه رستیشـه په نیشـتمان و تی ئازایـه ڕوی  لـه بوو، نـه پارێزکـاری و زانست ر به  له نێ ته  یه ماڵه بنه و ئه نێوبانگی

 ، دا یرانی قــه و دژوار می رده ســه پێشــی  هاتنــه کــاتی  لــه  کــه ی نموونانــه و ئــه بوون نــه م کــه. بــوون نێوبانل بــه
 یرپرسـیار به  وه تییـه ئازایه ڕی پـه و بـه و  گرتبـێ ستۆ ئه وه خۆیان ی که له گه ری ڕیبه  یه ماڵه بنه و له ک رایه تاکوته

 و دینـی ی وره گـه چاوی بـه ری وروبـه ده کانی گونـده و هاباد مـه ڵکی خه دا ئاکام  له. کردبێ بووڵ قه تییان رایه ڕێبه
 .کرد ده وانیان ماشای ته دنیایی

 
 داگیـر م ده بـه کان هڕووسـ زۆرداری و زوڵم باری ی وه کردنه م که بۆ ئامۆزاکانی  له کێک یه مونعیم، قازیی و د مه محه قازیی بابی لی عه قازیی
 کانی ناوچـه  لـه زۆر وماوی لێقـه و قـڕی و قـات  کـه ندێک روبه سـه دا، زۆریـان ولی حـه دا جیهانی می که یه ڕی شه  له رێ وێنده نیزامی کردنی

 ردانی سـتێوه ده و ت تییهشـڕوو مه شۆڕشـی  لـه ی ئاڵۆزییانـه و ئه م ده  به لی عه قازیی مامی تاح فه قازیی. داگرتبوو ئێرانی ڕۆژئاوای باکووری
 گـوترێ ده و گێـڕا چـاالکی ورێکـی ده دا یی ناوچـه خـۆڕاگریی نگـدانی ده و ڕێکخسـتن  له گۆڕێ،  هاته دا ربایجان ئازه  له ری یسه قه ی رووسییه

 (11).کووژرا وان ئه ست ده  هب دواتر ک یه ماوه و، ری یسه قه ی رووسیه کانی هێزه دژی  به جیهاد بۆ کرد ڵک خه  له وازی بانگه و پۆشی کفنی
 
  کـراوه بـاس وا ت نانـه ته. بـوو ر بـه  لـه یان ماڵـه بنه و ئـه ڕێزی ئێران ستانی ده کاربه م هه و ڵک خه م هه  که بوو نه خۆڕا  له  وه ئه ر به  له جا
 بـابی  لـه ڕێزی و  بووه وان مێهره  یه ماڵه بنه و به ت باره سه بێ هه کان دینییه  تییه سایه که ڵ گه  له لوتفی بوو نه وای نێوبانگی چ  که زاشاش ڕه

 و شـکری له سـتانی ده کاربه ی ڕاسـپارده پێـی  بـه کـرد دوایـی کـۆچی 1111/  1411 سـااڵنی ڕاست نێوه  له و ئه کاتێک و  گرتووه د مه محه قازیی
 (12).هاباد مه  له ت زاوه قه بۆ  وه گرته خۆی بابی جێگای د مه محه قازیی. رێم هه نی ده مه
 

 و  پلــه نی خــاوه ی کــه ییه ماڵه بنه  ئعتیبــاره هــا وه ر هــه و خــۆی توانای بــه تی ســایه که و  زانســت ر بــه  لــه د مــه محه قــازیی  نییــه تێــدا گومــانی
 جمهــووری کۆمــاری رۆک ســه  بــه کــرد وی ئــه ڕۆژگــار کانی چوونه پێشــوه  کــه ی کاتــه و ئــه تــا اڵم بــه هاباد مــه  لــه بــوو چــاوڕاکێ  اڵتێکی ســته ده

  بێگانانـه و ئـه ر سـه  لـه باشـی زۆر شـوێنێکی وی ی سـاده ژیـانی و دڵپاکی دڵنزمی،. بوو نه یی وه ته نێونه نێوبانگی چ هاباد، مه  له کوردستان
 .بوو هه ڵی گه له ندییان پێوه دا ندی روبه سه و له  که دانابوو
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  وه کێشـێته ده وی لـه کـوڕ ڕوزڤێلتـی ئارچی   ی یه وێنه و ئه وتبوو که پێی چاویان و بوو دا د مه محه یقازی  له ریان سه  که دا ی سانه که و ئه نێو  له
 و زانـا بـوردوو، خۆ لـه و ر روه په نیشتمان کی تییه سایه که ک وه د مه محه قازیی ، وه یه باره و له دا کانی نووسینه  له ، تره ویستانه خۆشه موان هه له

ــدی وه رژه به ن خــاوه ــه ن ــه درێ ده نیشــان  خۆیانه ره ســه له بۆچــوونی و رباڵو ب ــه ته  ک ــه ت نان ــه و ئ ــه ش کات ــه  ک ــوو دا اڵت ســته ده ترۆپکــی  ل ــه ب   ل
 ڵێکی کۆمـه ئاکـامی  کـه نوانـد ده نه ی توندئاژۆییـه و ئـه و بوو نـه مـارگرژ ده کرا، ده نـه دی به تێدا زانینی زل به خۆ تی سڵه خه چ دا وتی ڵسوکه هه
 و بـووردوویی خـۆ  لـه ن خـاوه سـێکی که رچاو، بـه  هاتـه ڕم بـاوه  بـه و ئیمـان  به پیاوێکی ک وه من" نووسێ ده ڕۆزڤێلت ی جۆره و ئه.  نگه بروزه زه به

 ی کـه برایه و و ئـه  بیسـتی کاتێـک دا هاباد مـه کۆمـاری ڕووخـانی دوای  به( 11)..."  چاوکراوه و ڕۆ میانه دا حاڵ مان هه له و،  تاقانه تی ئازایه
 خـۆی گیـانی ڕزگـاری بـۆ -بـوو وی تی سـایه که تی تایبـه تی سـڵه خه  کـه ی جـۆره و بـه -  وه تـه بڕاوه بـۆ دانیـان  سـێداره  لـه حـوکمی قـازی دری سه
 (16).  یه رهو گه کی تییه داڵه ناعه وی دانی  سێداره  له بڕیاری بوو پێی  که دا خۆی ی که برایه ڕزگاری وڵی حه ڵکوو به ، پاڕاوه نه
 

 جمهووری کوردی مەهاباد: اوە چسەر
 

 :کان ژێرنووسه
 

 .454 ی ڕه الپه.  نییه دیار  چاپخانه ئاراس،تاران، کناری تا   وه خوێناوییه هابادی مه  له. پێسیان فقوڵی جه نه -44
 .بوو قازی ی ماڵه نهب زنی مه دا جیهانی می که یه ڕی شه ی ماوه  له تتاح فه قازیی نیکیتین، نووسینی پێی  به

Basil Nikitine, Les Kurdes: Etude Sociologiyue et historique(Paris,1956),136,n.1 

 454 ی ڕه الپه. مانجێ هه پێسیان،-44
44- Roosevelt,262. 

 زانیـاری بـۆ. بکـرێ راورد بـه ربایجـان ئازه  له ت شڕووتییه مه شۆڕشی رانی ڕێبه  له کێک یه خان، تتار سه ڵ گه له د مه محه قازیی کرێ ده دا  ندییه پێوه و له
 : بڕوانه تتارخان سه تی سڵه خه ی ره به ره به تێکچوونی  به ت باره سه زیاتر

Edward Granville Browne, The Persian Revolution of 1905-1909 (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1910),570. 

 
 2112 جوونیی 16:  وتی  ڕێکه/ ی رۆژ   و شرۆقه  نووچهندی  هری ناو ماڵپه:   رچاوه سه

 
 رەحمان نەقشی –لێ هەڵبژێردراوە  قازییەوە هەیە تەنیا ئەوە بەشەی کە پێوەندی بە کەسایەتیی پێشەوا: تێبینی 
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 قازی محەممەد لە ئاوێنەی حەقیقەتدا
 

 سەالح سەدباری: ن
 

 راسـتترین و جـوانترین حەقـیقەت ژیانـدا، گۆڕەپـانی لە مرۆڤـانە رێڕەوی بەری گرتنە و کەسێک و شتێک هەر باشەی سەلماندنی بۆ      
 پێناویـدا لە و گەورەکـان مرۆڤە ئەستۆی دەکەوێتە کە مێژووییە رەسالەتی و بەرز ئامانجی نوێنگەی
 کە مەعنەویـدا و مـادی ژیـانی لە بێـت خـۆی شـیاوی پێگەی و رێز خاوەنی مرۆد ئەوەی بۆ دەجەنگن

 هەڵگـری مـوحەممەد قـازی. نەخشـاندووە کوردی مێژووی گەورانەیە، مرۆڤە لەو یەکێک کوردان قازی
 چێکردنی لە خۆی کە، ئازادیدا پێناوی لە بوو گەلێک مرۆڤتەوەرانەی هەوڵی و باوەڕ بیرو و ئیرادە

ــاری ــیەوە کوردســتاندا کۆم ــوو و بینی ــانی لە گرنــل مێژوویــی وێســتگەیەکی بە ب  ینەتەوە سیاســی ژی
 خـۆی مەرگـی بە و سـەردار چـووە لێـوە خـاکە ی11 لە حەقیقەتـدا پێناوی لە کوردستان قازی. کوردا

 مێـژوو رەوڕەوەی و هەبـێ کـورد تا و هەیە درێژەی شەهیدان رێبازی و ئازادی ئارمانی کە سەلماندی
ــت، لە ــازی جووڵەدابێ ــتان ق ــی و سیاســی ئەخالقــی پێشــقەڕاوڵی کوردس ــانەی و نەتەوەی ــێمەی مرۆڤ ــوردە ئ ــافی و ک ــانە م ــانازی خۆم  بە ش

 گــۆڕانی و مــۆدێرن و نــوێ فــۆرمی لەســەر نەتەوە چێکــردنەوەی پێنــاو لە بکــا ئیــرادە ئەوەی بــۆ رێکخســتەوە کــوردی کە بکەیــن کەســێکەوە
 بە ەکەیـند خۆمـانەوە رابـردووی بە شـانازی و پێشـە لە سـینگمان ئێسـتا ئەگەر. کوردسـتان کۆمەاڵیەتی و سیاسی موهەندیسی نوێخوازانەی

 فێـری کوردسـتان قـازی. بـارزانییەوەیە مستەفای مەال واتە کوردایەتی قافڵەی سەر و کوردستان قازی وەک مێژووییەکانی کەسایەتییە هۆی
 حەقیقەتــی سـەرکەوتنی پێنــاوی لە ئێسـتا لە بەر دەیە 6 بە نیزیـک مەبەســتەش ئەم بـۆ و رێکبخەیـنەوە ســەردەم پێـی بە نەتەوە کـردین
 گەیشـتە کوردسـتان قـازی کـاتەی ئەو. مۆدێرن ژیانی بۆ کوردان پرۆگرامی و ئیرادە و خواست نوێنگەی دەیکاتە و دێنێت پێک رکۆما کورددا

 دەســەاڵتی و دیمــوکراتی وشــەی واتــای تەنــانەت هەبــوو کەس دەگــمەن بە نــاوین رۆژهەاڵتــی لە هێشــتا دیمــوکراتیەت، نمــونەیی ترۆپکــی
 نێوەراسـت، رۆژهەاڵتـی لە مەدەنـی خەبـاتی و سیاسـەت گۆڕەپـانی هێنانە الوانی و ئافرەت موحەممەد قازی کاتەی ئەو. بزانێت نەتەوەیی

 رۆژنــامەگەری ئــازادی کوردســتان قــازی کــاتەی ئەو. چیــیە واتــای بە مەدەنــی کۆمەڵگــای بزانــێ نەبــوو کەس هەر بگــرە و کەس دەگــمەن بە
 قـازی کاتێکـدا لە. دەدا ئێمەیـان شوناسـی سڕینەوەی و نەتەوە کردنی قڕ النیپی ئێمە دوژمنانی دا شانۆ و مێدیا بە گرنگی و کرد پەیڕەو

 کەس سـەدان بە دەوروبەردا واڵتـانی لە نەبـوو رۆژ بـوو، قایل کوردستان کۆماری سنووری نەتەوەکانی کەمە بۆ شارۆمەندی مافی کوردستان
 مانـل 11 مـاوەی لە چـونکە بکەیـن، قـازییەوە بە شانازی خۆمانە مافی. دەبوو زیاتر و زیاتر بەردەوام رەگەزکوژی و نەکرێن بەچاڵ زیندە

 قـــازی دەســـەاڵتەکەی لە. بـــووە کـــۆمەاڵیەتییەوە و بنەمـــاڵەیی کێشـــەی هـــۆی بە ئەویـــ  کـــوژرا کەس یەک تەنهـــا ئەودا دەســـەاڵتدارێتی
... تـر نمـوونەی سـەدان و دەکـرا کەوتهەڵسو زیندانیان لەگەڵ کۆیلە وەک دەوروبەر واڵتانی لە کەچی نەبوو، سیاسی زیندانی کوردستاندا

 لە چـونکە دەنوێنێ، خۆی رۆژێک هەموو حەقیقەتدا ئاوێنەی لە قازی بەاڵم نەماوە، دونیاییدا ژیانی لە مەزن موحەممەدی قازی کە راستە
 هەمیشـە بـۆ کـوردی و کوردسـتان دوژمنـانی خـۆی مەرگـی بە و سـەردار چـووە سەردارانە حەقیقەتیشدا پێناوی لە و ژیا حەقیقەتدا پێناوی

 ئازادی دوژمنانی بۆ سەرشۆڕی و کورد مەزنی پێشەوای یادی بێت بەرێز و بەرز. کرد شەرمەزار
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 و قازی محەممەد لەبەرابەر مێژوودا سوقرات 
 

 ەوشەنیشەفیع ر: بێهزاد خوشحاڵی و: ن
 
 

 ...دەكا پەیدا مانا حەقیقەتخوازی و حەقیقەت لەگەڵ بوونی  مرۆد و مرۆڤەكانە هاوبەشی زمانی حەقیقەت، زمانی
 
 و دەدا نیشـان كامـڵ مرۆڤێكـی تایبەتمەندیی خۆی، پێنووسی بە كتێبەدا، لەم ئەفالتوون. مێژوویە گەورەكانی شاكارە لە یەكێك" ئاپۆلۆژی"

" فەلسـەفە شـەهیدی" وەك نـاوبراو مێژووییەدا، دادگا لەم سوقرات كانیبەرگرییە رووكردنی بە
 بـووە كە جـۆرە بەو سـوقرات مامۆسـتا، قوتابیی وەك ئەفالتوون لەوانەیە.  دەناسێنێ مێژوو بە
 یەكێـك وەك كە كتێـبە ئەو نووسراوەی و ئاپۆلۆژی بڵێین دەتوانین كەواتە.  دەناسێنێ ئێمەی بە
 لە ئەفالتـوون كە ئەوەیە هەر دەركـردوە، ناوبـانگی سـوقرات ادگـایید ەكانی"مستند" بەڵگە لە

 .نووسیویەتی دا"ئاپۆلۆژی" كتێبی
 
 و محەمـــمەد قـــازی دادگـــا ی" كراوەكـــانی ســـەبت بەڵـــگە و "ئـــاپۆلۆژی" كتێبـــی خوێنـــدنەوەی بە

 تەنیـا نە مێژوویـی، مەودای سـاڵ سێسەد و هەزار دوو كە  دەردەكەوێ راستییە ئەم ،"هاوڕێیانی
 كە یە"راســـتی" ئەم دەرخەری بەڵكـــوو ، بگـــۆڕێ ی"راســـتی" و "حەقـــیقەت" رواڵەتـــی ەیتوانیـــوەن
 .بێنن بەسەردا گۆڕانى ناتوانن" شوێن" و "كات" و نەگۆڕە" حەقیقەت"

 
 ئامـاژە كە كاتێـك یـان."  هەبـێ حەقیقەتێـك كە  دەبـێ بەهرەیـان مـرۆد بـۆ كاتێـك زانست، و ئازادی: " دەڵێ سوقرات كە كاتێك نموونە بۆ

 لە" حەقـیقەت نەبـوونی" بـۆ سـەرچاوەكەی بەڵكـوو نـیە، جیهـان ی"خـود" هـی هەیە، جیهاندا لە كە ناپاكییەك و ناحەزی جۆرە هەر: "دەكا
 لە گەرچـی ــ مێژوویییەكـان جۆراوجـۆرە سـەردەمە و ئەندێشـەكان مرۆڤەكان، كە  دەردەكەوێ بۆ راستییەمان ئەم ،"دەگەڕێتەوە مرۆڤەكان الی

 .دەبنەوە یەكتر نزیكی شێوەیەك هەر بە ـ سەرووتردا لیمەدارگە
 

 و سـوقرات دادگـایی دەقـی نێـوان لە بەراوردێـك بە  دەدرێ هەوڵ وتـارەدا، لەم
 راستەقینەكان، مرۆڤە كە  بدرێ نیشان نەگۆڕە راستییە ئەم محەممەددا، قازی

 و بـاوەڕ لە شـێوەیەك چ بە حەقـیقەت، لە بەرگـری و حەقـیقەت سەلماندنی بۆ
 هیچ خۆیان گیانی فیداكردنی لە تەنانەت ،"شەخسی بەرژەوەندیی" و "شوێن" و "كات" لە تێپەڕین بە و دەبنەوە یەكدی نزیكی كردەوەدا و وتار

 .نیە ترسێكیان
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 راسـتییەكان داكاتیش هەمان لە و راوەستین" حەقیقەت نەبوونی" دژی لە دەتوانین چۆن كە دەدا نیشانی خۆیدا دادگایییەكەی لە" سوقرات" 

 و "ئەخالقـی هێـزی" داكۆكیـاری ئەو(. اسـتغنا")بەسـتراوەیی" نەك دایە ئەولەویـیەت لە" سـەربەخۆیی" سوقراتەوە روانگەی لە. بدەین نیشان
ــایەتی" ــی و یە"كەس ــرۆد وایە پێ ــتەی م ــیە ئەوە شایس ــان بەرابەر لە كە ن ــدا و جیه ــەری جیهانییەكان ــۆڕ س ــاتەوە ش ــوقرات. بك ــاتی لە س  ك

 مـرۆڤە كلیشـەیییانە، هەڵسـوكەوتە لەم تێـپەڕین بە و الوە نـاوەتە ی" دەبـێ چ كۆتاییـدا لە" و "هەیە؟ جیاوازییەكی چ" ییكردنەكەیدا،دادگا
 و پاشەكشـە و هیـوایی بێ" نەك یە،"بەرگـری" و "ئەخـالق" و "كەسـایەتی" مـرۆد، الی حەقـیقەت كە دەكـاتەوە دڵنیـای و باوەڕە ئەو سەر دێنێتە

 دا"قابلیـت" و "لێهـاتوویی" بەرابەر لە بەڵكـوو ترس، و "عیبادەت" بەرابەر لە نەك ی(تقوا" )چاكە" وشەی هەروەها ناوبراو". نەویكردن سەر
 مرۆڤـی بـۆ بەشـێكی شوناسـە ئەم. دەكـا پێناسـە دا"توانـایی" و "لێهـاتوویی" ،"مـرۆد" گۆشـەی سێ لە سیاسـەت و مـرۆد پێوەندیی و دەبا بەكار

 لە كە محەمـمەدە قـازی و سـوقرات نێـوان هاوبەشـی خـاڵی یەكەمـین دا،"مـرۆد حەقیقەتـی" ناسـینی تایبەتمەنـدیی چوارچێوەی لە حەقیقی
 .دەكا دروست" بەتوانا" كاتدا هەمان لە و "باوەڕمەند" بەاڵم" سیاسی" مرۆڤگەلی ئەو، كەسایەتیی

 
 لە پێـڕەوی بە شـێوەیە بەم". سیاسـەت" دەڕوانێـتە ــەوە" ئەخـالق" روانـگەی لە محەمـمەد، قازی هزریی بنەمای وەك" فەلسەفە پێغەمبەری"

 :  دەڵێ خۆیدا وەسیەتنامەكەی لە محەممەد قازی ،"ئازادیخواز" و "حەقیحەتخواز" مامۆستای
 
 یەكتــر بە خیــانەت"... "نەخــۆن فریــو تــا  ســەرێ بەرنە خۆتــان زانیــاریی و زانســت." "...مەفرۆشــن خۆتــان ژیــان، پتــر رۆژی چەن بــۆ"...  

 سـەرئەنجام خیـانەت و رووڕەشـە خـودا الی لە خیانەتكـار. نامووسـی خیانەتی نە و گیانی و ماڵی خیانەتی نە سیاسی، خیانەتی نە ،مەكەن
 لە ئـابڕوو و سـروەت و مـاڵ. شـتێك هەمـوو خاوەنی دەبنە ئەوكات ، هەبێ ئازادیتان و سەربەخۆیی و سەرزەوی ئەگەر" ... "خۆی بۆ دەگەڕێتەوە
 ."دەگرن وەسەرچا ئازادییەوە

 
 نیشـانە بچـووكترین بكەیـن، قسە دروست و راست  بمانەوێ ئەگەر: "كە دەكا پێ دەست شێوەیە بەم دادگایییەكەیدا لە سوقرات بەرگرییەكانی

ــددیعانامەی لە حەقــیقەت، لە ــدا بانگەشــەكەرانی ئی ــابینرێ من ــام هــیچ كە ئەوەیە لەبەر ئەمەش و  ن  و حەقــیقەت" هەڵگــری قســانە لەم ك
. بـكەنەوە جیـا یەك لە ناسـەرە و سـەرە و نـاحەق و حەق قەزایـی دادوەرانـی و خەڵكـی ئێـوە ئەوكات دەكەم، خۆم لە بەرگری من. نین" راستی
 ."ناحەقە شتێك چ و حەق شتێك چ بزانن بڕوانن

 
 خەڵكـی قسـەی ئێـوەش: " ڵـێدە دادسـتاندا وەاڵمـی لە خۆیـدا، دادگـایی دەسپێكی لە چۆن كە یاد دێنەوە محەممەدمان قازی وتەكانی لێرەدا
 كە درۆیە هەمـوو ئەم بـۆ. بـن پیـاو تۆزێـك النـیكەم نـیە، ئـاخیرەت رۆژی بە باوەڕتان و ناناسن خودا و دینن بێ ئەگەر." دەكەن كاوێژ دیكە

 ئێـوە. نێندانـا یاسـادا، و خەڵـك و خۆتـان نێـوان لە سـنوورێك هـیچ كە ئێـوەن ئەوە. نـیە بەڵگەشـتان یەك تەنـانەت داناون یەكتان لەسەر
 ."بەس و بن خۆتان گەورەكانی بڕیاری بەڕێوەبەری دەتوانن تەنیا

 
 ئەسـتۆ، دەگـرێتە بەرپرسـایەتییەكەی و دەكـا پێ دەسـت كارێـك كە كاتێـك مـرۆد: " دەڵـێ خۆیدا دادگایییەكەی لە دیكە بەشێكی لە سوقرات
 ــ نـرخ روانگەی لە كارە ئەم كە ئەوەی نەك بدا، مرۆد بە ەمەسەلەی ئەو خزمەتی دەرەجەی و ناحەقبوون یان حەق بە بایەخ  دەبێ تەنیا

  مەگەر: " دەڵێ" ئاشیل" بە ئاماژە وێڕای سوقرات لێرەدا." بدا بڕیار كارەوە ئەو ئەنجامدانی لەبارەی ئەوكات و بداتەوە لێك سوودەوە
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 هەڵخەڵەتێـنەرەدا پێشـنیارە هەمـوو ئەو بەرامـبەر لە ئایـا هەڵنەبـژارد؟ مەرگـی سەرشۆڕانەدا، ژیانی و سەربەرزانە مەرگی نێوان لە ئاشیل

 حەقـیقەت! ئـاتێن خەڵكـی هـۆ" بـكەم؟ پتـر زەوی قورسـایی لە تەنیـا بچووك، مرۆڤێكی وەك كە ئەوەی تا باشترە بمرم پیاوانە: "نەیگوت
 زۆر مـردن مـن بـۆ.  بمـرێ وانەپیا بوو، پێویست هەركاتی  و خۆیەوە دڵی بخاتە ترسێك هیچ  نابێ ناسی، خۆی رێگای كە كەسێك. ئەمەیە

 جینــایەت لە زۆر ئەمە. بــدەم ئەنجــام راســتی و حەقــیقەت و حەق دژی نــاڕەوا كردەوەیەكــی بەرامــبەردا، لە و بترســم لێــی كە بچــووكترە لەوە
 سـەروەریی بـۆ ەزانیـو پێویسـتیان بە خەڵـك نـوێنەرانی كە دیكە شوێنێكی هەر و" دلیون" ،"پولیس ئامفی" ،"دایا پوتای" لە من. گەورەترە

 حەقیقیـی دەروونـی بەدوای گەڕان و حەقیقەتە زیندووكردنەوەی كاتی كە ئێستاش. زانیوە ژیان لە بچووكتر مردنم و كردوە شەڕم شوێنە ئەو
 ترسـی لە ئەگەر وایە پـێم نـیە؟ شـەرم بـكەم، كۆتـایی دیـكە، هەڕەشـەیەكی هەر یـان مردن ترسی لە ئەگەر ئایا سپێردراوە، من بە مرۆد

 شـانازییەكی حەقـدا، رێگـای لە مـردن كە  دەڵـێ مـن بە حەقـیقەت. بدرێم سزا و بكرێم دادگایی  دەبێ بكەم، حەقیقەت لە چاوپۆشی دن،مر
 ..."گەورەیە

 
 بـۆ كە ئەوەی. كردبـوو ئامـادە رۆژێـك وەهـا بـۆ خـۆم لەمێـژە مـن،: "...  دەڵێ چ هاوشێوەدا پرسیارێكی وەاڵمی لە فەلسەفە شەهیدی بەاڵم
 ..."دەكەم خۆم مردنەی بەم شانازی و خودایە رەحمەتی تەنیا بكوژرێم ەكەمنەتەو

 
 دوایــین لە ســەروەری، و ئــازادی بــۆ خــۆی، نەتەوەی مــافی نیشــاندانی بــۆ محەمــمەد قــازی كە  دەنــوێنێ خــۆی دووبــارە راســتییە ئەم لێــرەدا

 خەڵـك گشـتیی دەنگـدانی بە مەهابـاد لە شـەڕ لە ەڵگـرتنه دەسـت یـان شـەڕ درێژەی لە خۆی مانەوەی و مردن تەنانەت كۆماردا، رۆژەكانی
 نەتەوەیـی رەزامەنـدیی ئەو. دەكـا قەبـووڵ مـردن راسـتیدا لە و  هەڵـدەگرێ شـەڕ لە دەسـت گشتیدا، ئیرادەی و ویست بەرامبەر لە و  دەسپێرێ

 ".دێموكراسی شەهیدی" نێوی شیاوی بكاتە خۆی تا قوربانی دەبێتە و حەقیقەت دەستمایەی دەكاتە خەڵك حكوومەتی بنەمای وەك گشتی
 
  دەڵـێ و دەكـا قسـە ئەسـرارەوە لەبـارەی ئەو. دەكـا نـاڕەوا قسـەی و دەدا ئەنجـام نەشیاو كاری سوقرات: "هاتووە سوقراتدا دژی بانگەشە لە

 شـەڕ خـودا دژی لە مـن ەك بـدەن نیشـان و بسـەلمێنن خۆتان قسەكانی راستیی ناتوانن هیچكات ئێوە: " دەڵێ وەاڵمدا لە سوقرات." نیە خودا
 ."بسەپێنن كۆمەڵگادا بەسەر خۆتان نەزانیی ناتوانن هیچكاتی  و، دەكەم

 
 بەدوای النـیەكەم بـكەن، دروسـت مـن بـۆ تاوانێـك  دەتـانەوێ ئەگەر ئێـوە: " دەڵـێ دادسـتانەوە ناڕەواكـانی تـاوانە لەبـارەی محەمـمەد قازی

 راسـتییەوە لە هەڵبەسـتووە، منتـان بـۆ یاسـایی تـاوانی وەك كە تاوانـانەی ئەو.  بێ داتێ راستییەكی و  بێ باوەڕ جێگای كە بگەڕێن شتێكدا
 ."دوورن

 
 تاوانبـار نیشـتمان دوژمنـایەتیی و خوداكـان نكـۆڵیكردنی و فەسـاد بە مـن لێـرەدا: " دەڵـێ خـۆیەوە ئیـددیعانامەكەی لەبارەی دووبارە سوقرات
 ."راستییەكانە و حەقیقەت ئاشكراكردنی من گوناحی تەنیا. كردوە شەڕم ئاتێندا پێناو لە من كە حاڵێكدا لە دەكەن،

 
 مـن ئێسـتا. بكـا نەتەوەكەم بە حـورمەتی بێ نـادەم كەس هـیچ بە ئیـزن مـن: " دەڵـێ خۆیـدا تووڕەبـوونی هۆكـاری وەاڵمـی لە محەممەد قازی
  دەویست، خۆمم خودای لە كە ئەوەی. بدەم ەستید لە نیە شتێكم ئیدی من. بووم مەحكووم مەرگ بە كورد، نەتەوەی لە بەرگریكردن لەبەر
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 چــاوپێكەوتنی بــۆ ســەربەرزانە و ئــاوەاڵ روویەكــی بە هیــوادارم و هێنــاوە وەدەســتم نیشــتمانەكەمدا، و  ئــایین پێنــاو لە بــوون شــەهید واتە

 ."بڕۆم خۆم مەعبوودی
 

 خـۆی نووسـیوە، مـن دژی ئیـددیعانامەی ئەم كە میلتوس: " ەڵێد و دەكا قسە" میلتوس" لەمەڕ دادگاییكردنەكەیدا، دیكەی بەشێكی لە سوقرات
 درۆ بە و كـردوە دادگـا بانگهێشـتی خەڵكـی بەڵـگە، بە بەسـتن پشـت  بـێ بە و   دادەنـێ بچووك بە ئاتێن دانیشتوانی كاری كە ئەوەی بەهۆی

 ئەو بــاش مــن. جینایەتكــارترە كەس ەمـووه لە خــۆی ئەو. نەدەدان  پــێ بـایەخێكی هــیچ بــوو  دوێنــێ تـا كە دەكــا بابەتگەلێــك لە بەرگـری
 شەخسـییەكانی بەرژەوەندییە نەزانی، پەرپێدانی سەرەڕای من، لەنێوبردنی بە ئەوەی بۆ دەكەن تاوانبار من هاوكارانی، و میلتوس. دەناسم
 ."یەوە"نیخودبی" داوی كەوتوونەتە هۆیەوە بەم و دەبینن ئاتێن گەورەیی لە بانتر" خۆیان" ئەوان. بكەن دابین خۆیان

 
 لە ئێـوە لەالی هیچكـات وت منـی بە ئەو ناسـیوە، ئێـوەی بـاش مسـتەفا مەال: " دەڵـێ یەوە"بـارزانی مسـتەفا مەال" زمـانی لە محەممەد قازی

 ناتەوانیــدا، رۆژەكــانی لە و، مرۆڤەكــانن ویژدانتــرین بێ و خــوێنڕێژترین زاڵبوونــدا، ســەردەمی لە ئێــوە چــونكە نەبــم، دڵنیــا خــۆم گونــاحی
 شەخسـییەكانتان، بەرژەوەنـدییە بە دەستڕاگەیشـتن بـۆ ئێـوە دەزانـم، بـاش من. سەرزەوین گیانلەبەرانی دووڕووترین و درۆزنترین وونتر،زەب

 ."كردوە مەرگ بە مەحكووم منتان بكەن، دادگاییم ئەوەی پێ 
 

 ئاتێنم هێشتنی بەجێ یان دوورخرانەوە ئامادەی نیا دەكەم بەخشین داوای من وادەزانن ئێوە: " دەڵێ بوو، مەحكووم كە ئەوەی دوای سوقرات
 جـاری سـەد ئەگەر و نـاكەم كـارە ئەم كە بـزانن بـاش. بەرم بەسـەر ئاوارەییـدا بە و خـۆم واڵتـی لە دوور ژیـانم رۆژەكـانی دوایین ئەوەی بۆ

" ئـاتێن شـەرەفی" خـاتری لەبەر و "خـۆم" خـاتری لەبەر مـن. هەڵناگرم رۆشنگەری لە دەست خودا بە سوێند ببم، مەرگ بە مەحكووم دیكەش
 ."دەمێنێتەوە زیندوو حەقیقەت بەاڵم دەمرم من. نابەم كەس بۆ كڕنۆش

 
 جــار چەنــدین مســتەفا مەال: " دەڵــێ دەرنەچــووی؟، مەهابــاد لە مســتەفا مەال لەگەڵ بــۆچی كە پرســیارەدا ئەو وەاڵمــی لە محەمــمەد قــازی

 مـردنە ئەم ئەگەر چـونكە نەكـرد، قەبـووڵم خـۆم مـن بەاڵم بـكەن، رزگـار مـن تـا  رێبنێـ كوردستان پێشمەرگەكانی كە نارد من بۆ پەیامی
 و ئەوان لەگەڵ مــن ژیــانی. نــاهێڵم  بەجــێ ئەوان هیچكــات كە دابــوو خــۆم نەتەوەی بە بەڵێنــیم مــن. شــانازیە جێگــای مــن، بەشــی بــووبێتە
 لەوان منتان تۆڵەی و دەكوشت مەهابادتان خەڵكی ئێوە بێڵم،  جێبە مەهاباد ئەگەر كە دەزانی باشم.  دەبێ ئەواندا پێناو لە هەر مردنیشم

 ."دەزانم خۆشبەخت بە خۆم نابم، كوردستان و خودا شەرمەندەی و دەكوژرێم نەتەوەكەمدا ئازادیی رێگای لە چونكە بۆیە، دەكردەوە،
 

 ئەم و دەكـا مەحكووم ئێوە منەوە كوشتنی بۆنەی بە داهاتوو، وەچەی بەاڵم دەمرم، من: " دەڵێ خۆیدا دادگاییەكەی بەشی دوایین لە سوقرات
 ."دەمێنێتەوە ئێوە بۆ هەمیشە بۆ رووڕەشییە

 
 و محەممەدێكـن قـازی هەركامیـان كوردسـتان، داهـاتووی منـدااڵنی بـن دڵنیـا بەاڵم دەكـوژن، مـن ئێـوە: " دەڵـێ بـارەیەوە لەم محەمـمەد قازی

 مـردن بەرەو كە هـاتووە ئەوە كـاتی ئێسـتا: " دەڵـێ سـوقرات سـەرئەنجام." داناوە خۆم گیانی پێناویدا لە من كە حەقیقەتێكن ئااڵهەڵگری
 ." دەزانێ خودا تەنیا ئەوە ؟، دەبێ گەشمان داهاتوویەكی ئێمە لە یەك كام بەاڵم بكەون، خۆتان ژیانی دوای ئێوەش و بكرێم رەوانە
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 دژوارەكانــدا رۆژە لە نەمویســت كە ئەوەی لەبەر دەچــم مەرگەوە ریــیبەرەوپی ئێســتا: " دەڵــێ خــۆیەوە تــاوانەكەی لەبــارەی محەمــمەد قــازی

  دوایین تا و هەڵبژاردوە كوردم نەتەوەی بە خزمەتكردن من. هەڵگرم نیشتمانەكەم و خاك لە دەست و بهێڵمەوە بەتەنیا نەتەوەكەم
 

ــانم ســەرەنجام گەورە خــودای هاوكــاریی بە. نەكەوتم پــێ لە هەناســەش ــوادارمه. دەدەم شكســت دوژمن .  كردبــێ قەبــوواڵ منتــان قســەكانی ی
 .كوردستان دوژمنانی بۆ نەمان و ئێوە بۆ سەربەرزی

 
 ."رفتیم و كردیم خدا با را حوالت گفتیم و بود نطیحت ما مراد" 
 

 ئەنجام
 

 ئەو زمـانی هـۆیەوە مبە. دەكـا پەیدا مانا حەقیقەتخوازی و حەقیقەت لەگەڵ بوونی  مرۆد و مرۆڤەكانە هاوبەشی زمانی حەقیقەت، زمانی
 شوێن و كات و مێژوو سنوورەكانی لە بوونەتەوە، ئازار و ئەشكەنجە تووشی یان كردوە فیدا خۆیان گیانی حەقیقەتدا رێگای لە كە مرۆڤانەی

 سـاڵ سێسـەد و رهەزا دوو سـەرەڕای كوردسـتان، و یوونان بڵێین باشتر یان مەهاباد و ئاتێن كە بدەین نیشان دەتوانین روونی بە.  دەپەڕێ تێ
 شـەهیدی و فەلسـەفە شـەهیدی دادگـایی لە تێڕامانێـك بە. دەبنەوە نزیك یەكدی لە شێوەیەك چ بە شوێن، زۆری مەودای و مێژوویی مەودای

 [خـوێنی] مرۆڤایەتیـدا و  مێـژوو پێنـاو لە هەرچەنـد یوونـان، و كوردسـتان كە بـاوەڕە ئەم بگەیـنە دەتـوانین دیكە لۆژیكێكی بە و دێموكراسی
 ، بچــێ لەبیرمــان  نــابێ ئەگەرچــی نەبــووە، خــوێنە ئەو رادەی بە حەقــیقەت، و ئــازادی لە هەردووكیــان دەســكەوتی بەاڵم بەخشــیوە، زۆریــان
 ئیـرادە كە كـاتەوە لەو نەتەوەكان و مرۆڤەكان كە راستییەن ئەم نیشاندەری كوردستان، لە محەممەدێك قازی و یوونان لە سوقراتێك بوونی
 ژیـان،  بـێ دەتـوانن نەتەوەكـان و مرۆڤەكـان كە بكـرێتەوە جەخـت بـاوەڕە ئەم لەسـەر دووبـارە  دەتوانرێ هەروەها. ئازادن ن،ب ئازاد دەكەن
 .بن گەورە ئازادی  بەبێ ناتوانن نەتەوەیەك هیچ و مرۆد هیچ بەاڵم بن، ئازاد

 
 رەوشەنی شەفیع: وەرگێڕانی خوشحاڵی بێهزاد: نووسینی

 
 ی2 بــۆنەی بە" الوان" گۆڤــاری ئەوكــاتی نووســەرانی دەســتەی كە" نیشــتمان هــاواری" ژمــارەی یەكەم لە 2116 یســاڵ بــابەتە ئەم: بینــی تێ

 .بۆتەوە باڵو و چا  كردەوە، باڵومان رێبەندانەوە
 

 
 ٢١١٣ی ژانویەی ١١: ڕێکەوتی /  ی الوانی دێموکراتی کوردستانی ئێران  یماڵپەڕی یەکیەت: سەرچاوە 
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 نی پێشوا قازی محەممەد و ئەزموونێکی بە نرخ،لە سێدارە دا
 

 دیان ممه د محه ممه محه
 

 لـێ یادێکمـان یـا و لێبگرین رێزیان کە نێیە ئەوە بۆ تەنیا کورد جووالنەوەی مێژوویەکانی رووداوە یا گەلەگەمان رێبەرانی لە یادکردنەوە
 دانـی درێـژە لە تـا کە نیانالوازەکا و هێز بە خالە لە ئەزموونیشە وەرگرتنی بەلکو کردبێتەوە
 .وەربگرین لێ کەلکی بتوانێن یا و، بێت سەرنج جێی دا کورد بزوتنەوەی

 
 سـۆزدڵ و هەلەکەوتـوو رێبەرێکـی وەک چەند هەر کە رێبەرانەیە لەو یەکێک محەممەدی  قازی

ــت ســەیری ــت بەرز شەخســیێەتی و دەکرێ ــی زۆربەی وەک بەداخەوە مبەاڵ دەنرخرێ ــورد رێبەران  ک
 !.نەهات کۆتایی ەهەڵ بێ بە ێژووکەیم برگە

 
 و دێمــۆکرات حیزبــی رێـبەری بێــتە ئەوەی پــێ  بەلکـو دەرکــرد نــاوی و رێـبەر نەبــووە پــر لە کـورد رێبەرانــی زۆربەی وەک محەمــمەد قـازی

 و هەل کە بــویەش هەر. بــوو خۆشەویسـت و خۆشــناو دا کخەڵــ لەنێـو و هەبــوو بەهێـزی یەتیکــۆمەاڵ بنــاخەی کوردسـتان، کومــاری سـەرۆک
 خەلـکەوە پێداویسـتەکانی و داخـواز هانـای بە و بێـت دا گەلەکەی خـزمەت لە زیـاتر هەیە کە لەوەی کـرد بەوە هەسـتی رەخسا بۆ مەرجی
 لـێ تـری الیەنێکـی یـا حوکـومەتی ئیـدارەیەکی هـیچ جیهـانیوە دوهەمـی شـەری هـۆی بە کوردسـتان خاکی لە بەشە ئەو دا کاتێک لە. بچێت
 هەر و خەلـک پێداویسـتەکانی بە راگەیەشـتن پـێ و ئیـدارە دروسـتکردنی بۆ و هەلمالی هیمەتیان قۆلی هاوبیرانی و پێشوا نەدەکرا بەدی
 .دامەزراند کوردستانیان کۆماری هاتبوو پێک کورد پرسی بۆ کە مێژوویەی هەلە لەو وەرگرتن کەلک وەها

 
 وە سیاسـی حیزبێکـی یـا قەوارەیەک هـۆی بە دەبـێ حوکـومەت، ردنیدروسـتک کە کرد بەوە هەستی محەممەد قازی کۆمار، دامەزرانی لە بەر

ـــت ـــونەی ئەم. دابەمەزرێ ـــانەی پێشـــەوا بۆچ ـــایی نیش ـــۆنێتی لە ئەو ئاگ ـــک چ ـــاتنی پێ ـــومەتێکی ه ـــکەوتوو حوک ـــا هەر و پێش ـــری وەه  بی
 سـەر لە دیمـۆکرات نـانی نـاو خـودی. دامەزرانـد ژکـاف کـۆمەلی بنـاخەی سـەر لە دێمۆکراتیان حیزبی بویەش هەر. بوو ئەو دێمۆکراتخوازی

 ئەو کە کـۆمەالیتییەی هـاتە پێـک ئەو. نەبـوو ئاسـان بریـارێکی ناوەراسـت رۆهەالتـی لە گشتی بە یا کوردەواری کۆمەلی نیو لە رێخراوێک
 سـەر لە ناوێـک وەهـا بەوێـرن الیەنێـک یـا کەسـێک دەگـمەن بە بـوو زال دا سـەری بە عەشـیرەیی سیسـتمی و کەوتوویی دوا کە هەبوو کات

 محەمـمەد قـازی نەترسی و بیرکردنەوە شێوەی دەرخستنی حیزبەکەی، سەر لە ناوە ئەم هەلبژاردنی. دابنێنن کارەکەیان پرۆسە یا رێکخراو
 .بوو ئەو تی کۆمەالیه بناخەی بوونی پتەو و خۆشەویستی وەها هەر و
 

 لە تەنـانەت تـر گەالن ناو لە دێومانە دا مێژو لە. بوو دا اش بەندیخانەی لە ئەو خۆراگری پێشوا هێزەکانی بە الینە هەر لە تر یەکێکی
 الیـان خویـان قسـەی لە بەلینـی، هینـدە انـی  بەد یـا ئەشـکەنجەدا هەرەشـەو ژیر لە بەرپرسانەی یا سەرکردە ئەو هەبوونە دا کوردی  نیو
  خۆی بەلێنەکانی و ئامانج بە سێدارە ەتیپ ژیر چووە کاتەی ئەو تا محەممەد قازی بەالم.  کردوە بەلێنەکانیان لە پشتیان و داوە
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 .مایەوە وەفادا

 
 کـرد دروسـت کـورد بـۆ زێرینـی مێژوویکـی بەرگە و ناسـراوە خـۆی سـەردەمی هەلکەوتووی و دلسۆز رێبەرێکی وەک محەممەد قازی چەند هەر

 .هاتن توشی هاوشێوە جۆری بە یخۆیش دوای و خۆی پێ  رێبەرانی کە بووە هەلەیەک روبەروی نەبوو، هەلە بێ داخەوە بە بەالم
 

 لە مەسـەلکە کردنـی حەل نێـازی بە تـا چـوو وە شـا لشکری پێری بەرەو ئەو دابوون شەر لە پێشمەرگەکانی کە کاتێکدا لە محەممەد قازی
 مەکە پـێ یـانبروا: ووت محەمـمەدم قـازی بە>: دەلێـت دا بیرەوەریکـانی لە نەمـر بارزانی وەک هەر. دانیشێت گەلێان لە وتویژەوە رێگەی
 داووم پـێ بەلێنیـان ئیـران کاربەدەسـتانی دەمێـنمەوە، ئیرە لە من: داوە والمی محەممەد قازی بەالم مەدە دەستەوە بە خۆت و وەرە لەگەلم

 .بکەین ارەسەرچ جۆرێک بە مەسەلکە کە
 
 ،. بووە دانا بووی شا رژیمی کە انوسانەەوەد و وتوویژو داویی کەوتە محەممەد قازی وەرگەراو وەراست بارزانی بەرێز قسەکانی داخەوە بە

 .بوون پێوە پێی تری  رێبەرانی وەک هەر خرج کەم و ئاسان پیالنێکی
 

 :بێت دواوە بە دەستکەوتانەی ئەم توانی دەی نەدایە دەستەوە بە خوی محەممەد قازی  ئەگەر
 
 حکـومەتی بەردەسـت نەدەکەوتـنە و دەکەوتـن وەرێ محەمـمەد قـازی گەل لە کە بەدەرەو نـاو ئینسانی و کادر دەیان گیانی کردنی رزگار -1

 .نەدەدران سێدارە لە و ئیران

 ئەیلولیــان مەزنــی شۆرشــی و باشـور کوردســتانی بــۆ گەرانەوە مــاوەیەک پـاش بارزانێکــانی هەروەک شــۆرش، پێکردنــی دەسـت و گەرانەوە -2
 توانیـایە نەی دا رووی باشـور کوردسـتانی لە کە بەوشـیوەش ئەگەر و کوردسـتان بگەرێـتەوە دەیتوانی محەممەدێ  قازی ، پێکردەەوە دەست
 . بردایە پێشوە بەرەو کوردی پرسی و کردایە ئەیلوولی شۆرشی یارمەتی بوو هەی بارزانێکان لەگەل کە تێکالویی بەو دەیتوانی ،بەالم

 پـاش دیمـان وەک هەر. نەدەکـران ترسـێن چـاو ەلـکخ و دەهێشتەوە بەرز ئیرانی کۆردستانی لە کوردی نەتەوەی مۆرالی و ورە راگرتنی -1
 .خەوت ئیران کوردستانی لە شورش سال دەیان بۆ کوردستان کۆماری روخانی و محەممەد قازی  سێدارەدانی لە
 

 دمەهابـا خەلکـی کە ئەوەی بـۆ!: نەبـژارد هەل مقـاومەتی رێگەی یا و نەروێشت محەممەد قازی بۆ کە ئەوەی سەر لە هەیە چوون بۆ هێندە
 .نەکرێن کوشتار

 ئەو بـۆ هینـانەوەیە پاساو تەنیا و نییە دروست بۆچوونیکی دا بەدەستەوە خۆی مەهاد خەلکی کوشتاری لە بەرگری مەر لە قازی کە ئەوەی
 ئەنفـال یـا نەکـردایە، شۆرشـی ئەگەر نەدەکـوژرا کوردسـتان خەلکـی بلـێن کە ئەوەی وەک هەر ،.هـات توشـی مەحەمـمەد قازی کە هەلەیەی

 .هێنایە خەبات لە وازی یا دایە، بەدەستەوە خۆی باشور کوردستانی رێبەرایتی ئەگەر ەکرانەد

 و بـکەن تەسـلیم خۆ نەکوژریت خەلک ئەوەی بەر لە نە دراون، گەمارو گوندیک لە ببێت کەم ژۆمارەشیان چەند هەر پێشمەرگە جار زۆر یا
 کـــوردی  رێخراوەکـــانی نە و، بـــدەن دەســـتەوە بە خـــۆ کە هەبـــوە مرگەپێشـــ لە چاوەروانیـــان یـــا کارییـــان داوە ئەو گونـــدی  خەلکـــی نە

  ئەوی  کردوتە بیریان شت یەک لە تەنیا ال دوو هەر. بن تەسلیم ئاوادا حالەتێکی لە دابێت پێشمەرگەکانیان بە تۆیان ئەو دەستوورێکی
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 .!بوونە دەرباز خۆ یا مقامەوت

 
 . شەخسەوە بە کوردستان خەلکی کوشتاری دانی گرێ نە و، دروستە بەدەستەوەدان خۆ بائاسانی نە دەوابوو

 
 ئامـادەی ئامانجەکانیـان پێنـاو لە و دەویسـت خـۆش بەدلەوە مەهابـادی خەلکـی تـایبەتی بە کوردسـتانی خەلکی چەند هەر محەممەد قازی

 و هەسـت دوژمـن هەرەشـەی و ، ەدەنب دەسـت ئاسانی بە کە دەکرد قەبوول ی مەهاد خەلکی بۆ نە و خۆی نە هەرگیز بەالم بوو، فیداکاری
 . بەرێت بێن لە ئەوان ورەی

 
 کەوتە و خـوارد ئیرانـی کاربەدەسـتانی پوچەکـانی بەلینە و دروینە بزەی فریوی کورد تری رێبەرانی وەک محەممەد قازی بێت راست ئەوەی
ــالۆگەوە خیــال بە داوی نیــو ــو کە داوەی ئەو هەر. درا ســیدارە لە داخەوە بە و، دی ــایەوە، شــکاکیان یســمکۆ ب  شورشــی کە کاتیکــدا لە دان

 سـمکۆیان وتـوێژەوە نـاوی بە ، خەرج کەم و ئاسـان پیالنیکـی بە ئیـران کاتی ئەو رژیمی دابوو کردن گەشە حالی لە شکاک ئاغای سمائیل
 کە ئەوەی. کـرد شـەهیدیان وەشی بەهەمان هەر دانایەو قاسملوویان دکتور بۆ داوەی ئەو یا. کرد شەهیدیان و کرد بانگهێشتن شنۆ شاری بۆ

 . رووداوەکانە شوینی و ،جی کات تەنیا هەیە فەرقی پیالنانەدا لەو
 

 ئەو وایە پییــان نینــو ئاشــنا دوژمــن رەوانــی و کلتــور بە بەتەواوی کــورد رێبەرانــی کە دەردەخەن بــۆ شــتمان یەک کارەســاتانە ئەم هەمــووی
 سـەداقەت و دلپـاکی لە کـورد رێبەرانـی داخەوە بە. راسـتییە بە کەن دەی ئەوان کە یکردنە سەما و بلین ئەو یا لیویان سەر لە کە بزەیی
 .دوژمن کەوتی و هەلس دەرواننە خویانەوە بوونی

 
 وەدی خەونەکانیـان وایە پێیـان و دەکەن سەما دا ئیران لە سەوزەوە بزوتنەوەی موسیقای دەم بە کوردی الیەنی هیندە ئیستاش ئەوەی هەر

 حەلکردنـی هەرچەنـد. هێشـتۆتەوە دا چـاوەروانی لە کوردیـان سـالە سـالهای دیالۆگەوە و 161 مادەی ناوی بە باشور دستانکور لە یا دێت،
 مـۆدی تـر جارەسـەریکی رێگە هێج خۆت مافی هینانی وەدەست بۆ بەالم شیوەیە زیانترین کەم و ئاسانتر سیاسیەوە رێگای لە گیروگرفتەکان

 لە خۆیـان بەرژەوەنـدەکانی پاراسـتنی بـۆ یـا هەق بـۆ والت دێمۆکراسـیترین هەنـووکەیی دەورانی لە کە ئەوەی وەک هەر ،.نەچووە سەر بە
 .بەکاردەبەن چەکەکانیان پێشکەوتووترین و وەردەگرن کەلک شەر

 
 .کوردستان و کورد ئازادی رێگای شەهیدانی هەموو و قازی پێشوا گیان بۆ سالو هەزارن

 
 ٢١١١ی مارچی ٣١: ڕێکەوتی /    ماڵپەڕی پێشمەرگەکان: سەرچاوە 
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 کورتەیەک لە چاوپێکەوتنی کاکشار ئۆرەمار لەگەڵ
 

 (وا قازی ری پێشه فته رپرسی ده به)«عیدخانی هومایوون د سه مه موحه»خوالێخۆشبوو 
  

 
 :وا و یارانی ی پێشه مه تی گرتن و موحاكه چۆنیه *

 
 

 ڵكی خـه پاراسـتنی بـۆ و جێبێڵێ بـه ڵك خـه بوو نـه  ئامـاده درا، ڵی گـه له ڕۆیشتن بۆ ی لالیه قه ته و ول حه موو هه و ئه ڕای ره سه قازی وا پێشه
 نیزیـك مامیانی حـه دێـی  لـه جارێـك. بـوو هومایوونی رتی  سه ڵ گه له موالقات ی ئاماده كورد

 ت وڵـه ده ڵ گـه  لـه مهووری جه ردانی پشتبه  به  كه  ئیلخانیزاده حموود ئاغای مه ماڵی  له بۆكان
 و كـرد ئێرانـی شـكری له ی رمانـده فه موالقاتی میاندواو شاری  له می  دووه جاری و، سازابوو

 ئـارامی  بـه شـی  رته ئه و بـێ سـلیم ته ڕ شـه بێ بـه هاباد مـه  كـه دانـا ڵ گه له راری قه و ول قه
 نێـو  بێنـه  یـهنی قیان هـه شـایر عه بێ، نـه شـار واریـدی ئێـران شكری له تا هه و شار نێو  بێته
 . وه شاره

 
 ئیحتیات و ترس  به زۆر ئێران سوپای هێزی تاوی، ی هه1121زی ساڵی  رماوه ی سه24 ڕۆژی

 و ك چـه ی وه كۆكردنـه و چاكـداماڵین سـتی به مه  بـه ڕۆژێـك نـد چه دوای. بوو هاباد مه واریدی
 رمانـداریی فه ری فتـه ده بـۆ مـابوون شـاردا  له ی ستانه ده كاربه و ئه و واقازی پێشه نی، مه قه ته

  وه كۆبوونــه م دووه ڕۆژی اڵم بــه. خۆیـان مــاڵی  وه ڕانــه گه دا كـه  وه كۆبونه  لــه شــداران به موو هـه و وا پێشــه ڵ وه ئــه وی شـه كــران، بانــل نیزامـی
 نیزامـی رمانـداریی فه  لـه قازی یفی سه و او پێشه. ڕاگرت ستانیان ده كاربه  له  دیكه كی یه و ژماره وا پێشه شێوان نوێژی دوای و پێدرا ی درێژه

 .دران وانی شاره زیندانی حویلی ته كان زگیركراوه ده باقی و
 

 نل رهه سـه تی رۆكایه سـه  بـه ڵ وه هـه دادگـای. كـان زگیركراوه ده ی مه موحاكه و لێپرسین  به كرد ستیان ده و درا شكیل ته نل جه مانی زه دادگای
 قـازی دری سـه دا یه ماوه و له. پێكهات شكر له ستادی ئیسی ره «فیوزی» 2نل  ره سه دادستان و هاباد مه نیزامی ییرماندار فه «بار ته پارس»

 دوورودرێـژ ماتێكی موحاكـه دوای. هاباد مـه  هێنـدراوه  مـه موحاكه بـۆ و كـرا زگیـر ده تـاران  لـه بوو جلیس مه ری نوێنه  كه د مه موحه قازی برای
 قـازی وا پێشـه ڵ گـه ده زیندانـدا  لـه كان مریكاییـه ئه  كـه بوو هـه نگـۆ ده دا یـه ماوه و لـه. ركـرد ده كانی قازییـه ئیعـدامی یحـوكم ڵ وه هـه دادگای

 .  بووه نه وان ئه تی زاره نه سلیمی ته وا پێشه اڵم به  كردووه دیداریان
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 جدیـد ته دادگـای زیندانـدابوون،  لـه و هاباد مـه ی ربازخانه سـه  هلـ دوایـی نیـوی و مانل  كه زیندان  له  وه مانه نیو و مانل دوو نیزیك دوای
 .پێكهات  وه ورێزه ته  له ر فسه ئه ك یه ژماره هاتنی  به(  وه نوێكردنه بڕیار)ر زه نه
 
  مه موحاكه عات سه 66 دوای م دووه دادگای. بوون «نیكوزاد» نل رهه سه  مه حكه مه داستانی و «تا عه »نل رهه سه م دووه ی مه حكه مه رۆكی سه
 ئێـران، شـای و ش رتـه ئه سـتادی ئییـدی ته دوای  كـه پاند سـه كانیـدا هاواڵه و وا پێشـه ر سـه  بـه ڵیان وه هـه دادگای حوكمی تاوانباركردن، و

 .كران هید شه هاباد مه شاری چوارچرای یدانی مه  له تاوی ههی 1124ی ساڵی  لێوه ی خاكه11وی  شه
 

 :كانی وا و هاواڵه كرانی پێشههید تی شه چۆنیه* 
 

  لـه و، شه ی12 عات سه  له تاران، بۆ ن به بیان  هاتووه ستوور ده  كه یێنن گه ڕاده كانی هاواڵه و وا پێشه  به زیندان  له ، لێوه خاكه ی11 وی شه
 یـدانی مه  لـه داری شـاره ئێسـتای تی عیمـاره) مـینیزا رمانداریی فه بۆ یهێنن ده و ن كه ده رباز سه  له پڕ ماشێنێكی سواری قازی وا پێشه پێشدا

. داری شـاره تی عیمـاره  نه یبه ده ، كردووه ڵ گه له درۆیان  كه زانێ ده زۆر سربازێكی ی وه كۆبوونه و یدان مه زعی وه دیتنی  به وا پێشه(. چوارچرا
 بـن، ده دا یـه هۆده و لـه للی حـه مه كی ڕوحانییه و بار ته پارس نل رهه سه نیزامی رمانداری فه و م دووه ی مه حكه مه دادستانی نیكوزاد نل رهه سه
 دوای  وه خۆیـه ترسـی نه و  وره گـه ڕوحـی و بـه وا پێشـه.  بیكـه  یه هه سێتێكت وه ر هه ڵێن ده و  وه خوێننه ده قازی وا پێشه بۆ دادگا حوكمی وێ له

 ی، كـه ته میلله ئـازادی بـۆ خۆی داوای زانینی ق رهه به دوای خۆیدا مێژوویی ی امهسێتن وه  له. نووسێ ده خۆی ی سێتنامه وه دادگا حوكمی بیستنی
 چـوونی ی ئامـاده نـوێژ ت كاعـه ڕه دوو دوای. كـا ده رخان تـه هاباد مـه شاری  له بیمارستان و  سه دره مه دروستكردنی بۆ خۆی دارایی  له شێك به
 بوڵ قـه لـێ ی داواكـه اڵم بـه. ن بكـه بارانم گولللـه م كـه داواده  نییـه بـاش داردان  لـه سـالمدائی  لـه چونكـوو: رموێ فه ده و بێ ده ئیعدام یدانی مه

  لـه چـاوم ژیانیشـمدا دواكاتی  له وێ مه ده نیم زار رمه شه خۆم تی میلله الی من ستن به مه چاوم رموێ فه ده ستن ببه چاوی دێن ختێك وه. ن ناكه
  تره قـه ر هـه  لـه اڵم بـه كـوژن، ده دێك مـه موحه قـازی  ئێـوه»: رموێ فـه ده رز بـه نگێكـی ده  بـه ئیعدام ورسیك ر سه  له  وه ئه دوای. بێ كوردستان
 خـۆی پـاكی و  وره گـه ڕوحـی و كا ده فا وه خۆی ولی قه  به وا پێشه  جۆره و به. «كوردستان بژی دێ، وجود  به دێك مه موحه قازی من خوێنێكی

 .كا ده كوردستان و كورد فیدای
 

 بــۆ دادگــای حــوكمی و رمانــداری فه ژووری  نــه به ده ، كــراوه م دووه ماشــێنی ســواری  كــه قــازی یفی ســه ڕاڵ نــه ژه قــازی، وا پێشــه ئیعــدامی دوای
 خـۆی ی امهسـێتن وه و نیشـێ داده میزێـك پشـت  لـه  وه ته هامه شـه  به حوسێنخان مه حه. بیكا  یه هه سێتێكی وه ر هه ن كه لێده داوای و  وه خوێننه ده
  تـه عره نه و كـا ده ری وروبـه ده كانی ربازه سـه  بـه  ملـه حه بینـی ده  وه داره  بـه وا پێشـه رمی تـه و چـوارچرا یدانی مه  یهێننه ده ختێك وه نووسێ، ده

: گـوڕڕێنێ ده و ستێنێ ڵده هه و خه  له یدان مه ری وروبه ده دانیشتووانی و  وه دوژمنانه دڵی  خاته ده  رزه له و ترس هێز، به نگێكی ده  به و دا لێده
 هێـزی  كـه نافه ته سـتۆی، ئه  نـه خه ده دار نافی تـه زۆر  بـه و گـرن ده وری ده كان ربازه سـه. كوردسـتان بـژی كوردسـتان، می موعزه وای پێشه بژی
 و ن ده ده داری  لـه وێ لـه كرابوو، ئامـاده قـازی دری سه بۆ  كه م سێیه داری ر به  یهێننه ده ناعیالج پچڕێ، ده و نابێ قازی یفی سه ڵكێشانی هه
  حوكمی و  وه كه ژووره  نه به ده قازی  دری سه. ن كه ده چواررا یدانی مه واردی  یه قازی دری سه ڵگری هه  كه م سێیه ماشینی. ن كه ده هیدی شه
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 ی11 مۆ دووشـه ڕۆژی ی وه ڕوونبوونـه ختـی وه  لـه ی، وره گـه كچـی بـۆ ك یـه نامه نووسـینی و سـێتكردن وه دوای وی  ئـه.  وه خوێننـه ده بـۆ دادگـای
 (.بێ شاد ڕوحیان) كرێ ده هید شه و ئیعدام  لێوه خاكه

 
 هـاتوچۆ كردنی غـه ده قه یاسـای ر بـه  لـه. نرابوو ته رباز سه  به  وه وه شه نیوه  له كان ماڵه ربانی سه و چوارچرا ری وروبه ده كانی قامه شه واوی ته
 سـتیان هه كـان داره ڵخسـتنی هه ی قـه ته و كان ربازه سـه هاتوچۆی لـه چـوارچرا یـدانی مه ڕووی ڕووبـه كانی ماڵـه نیا تـه بوو، نـه وه ره ده  به س كه
ــه كــرد، ده ســاتێك كاره به ــه زانی یانــده اڵم نه ب ــه.  چیی ــه  ب ــه شــار ڵكی خــه هــاتوچۆ، ی غــه ده قه البردنــی و ڕۆژ ی وه ڕووناكبوون   ســاته كاره و ل
 ڕوویـان ڕۆڕۆ و هـاوار  بـه هاباد مـه شـاری پیـاوانی ی زۆربـه و منداڵ و ژن واوی ته ر، حشه مه  به بوو هاباد مه شاری. بوون ئاگادار  زێنه ڵتهد

 .چوارچرا  كرده
 
 وێ لـه. د حمـه ئه یحـاج وتی مزگـه  بردیاننـه شـوتن و غوسڵ بۆ و، خوارێ  هێندرانه یانی به شتی هه عاتی سه  له كان هیده شه پیرۆزی رمی ته
 ی نـده وه ئه ر هـه. ڕێخران وه جید داشامه كێوی داوێنی  له شار گۆڕستانی و ره به كفنكردن و شوشتن دوای ربازدا سه گروهانێك دێری چاوه ژێر  له

 و ژن و، دا گابۆڕیـان  لـه هیدان شـه تـابووتی دیتنـی  بـه( ڵك خـه دی سـه  لـه د وه نـه)شـار ڵكی خـه واوی تـه بوون گۆڕستان واردی كان تابووته
 و دا كانیان نگـه تفه  لـه یان رنێزه سـه و ترسـان زۆر  زعـه وه و ئـه دیتنـی  بـه كان ربازه سـه. كـرد ده خۆیـان ر سـه وه برانیان رقه سـه خـۆڵی منداڵ
  بـه ڵكیان خـه كان هیده شـه اكسـپاردنیخ  بـه دوای.  وه كـرده كانیـان گۆڕه ر سه ڕێگای  رنێزه سه زۆریی  به و نل تفه ی لووله ر به  برده كیان فیشه
 ڕووداو شـاهیدی ی سـانه كه و ئـه بیـر  لـه ت قه  ڕۆژه و ئه دیتنی.  وه مانه گۆڕستان  له كان ربازه سه و  وه دوورخسته برستان قه  له  رنێزه سه زۆری
 . وه ناچێته بوون

 
 وا قازی ی پێشه مه موحاكه  ك له یه خاتره* 

 
 
 قــازی، یفی ســه و در ســه و وا پێشــه ئیعــدامكردنی داوای و تاوانبــاركردن ڵ گــه له دادگــا دادســتانی نیكــوزاد نل رهه ســه مــدا، دووه دادگــای  لــه
 ی كه ڵییه نده سـه  بـه سـتێ، ڵده هه و بـێ ده  تـووڕه قـازی وا پێشـه. دا ده م ڵـه قه له ت سـفه گ سـه  بـه كـوردان و كـا ده كـورد تی میلله  به وهین ته

 .ی بكه كورد تی میلله  به وهین ته وێ ڕێتناكه تۆ ئه: ڵێ ده دا، پێداده ی كه كورسییه حاڵێكدا  له و دا ده دادستان الماری په ژێرخۆی
 

  لــه دادســتان و دا ده خــۆی كــاری  بــه  درێــژه دادگــا ، دووبــاره ی وه كۆبوونــه دوای. كــرێ ده عتیل تــه  مــه حكه مه ك یــه ماوه بــۆ و ژێ شــڵه ده دادگــا
 و كـا ده دادسـتان بـۆ هێـرش  دووبـاره و بێ ده تـووڕه قـازی وا پێشـه دیسـان بـا، ناوده ئێـران  به خاین  به كانی هاوكاره و وا ێشهپ كانیدا، قسه
 و  خاكـه و به من ئه ، دایه خاكه م له پشتم شت هه ئێسقانی من ئه ین، كه ده خۆمان مافی داوای  ئێمه ن، ئێوه ر داگیركه ن، ئێوه خاین: رموێ فه ده
 موو هـه نـد رچه هه مكـوژن، ده شـمزانی ده و گیـرێم ده  ئێـوه ی وه هاتنـه  بـه مزانـی ده من ئـه ، م ناكـه ت یانـه خه خـۆم بـاپیرانی و باب ئێسكی  به
 مـن بـۆ شتنڕۆی نا ده واڵت، ی وه ه ده بۆ بڕۆم و جێبهێڵم  به كوردستان ڵكی خه و  خاكه م ئه متوانی نه من ئه بوو، ئاماده بۆمن ڕۆیشتن ی سیله وه

  .بوو ئاسان
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 نی كۆماری كوردستاندا مه ته  ی خۆم له خۆشترین و ناخۆشترین خاتره* 

 
 ی خاتره ر هه مووی هه كوردێك ر هه و من بۆ كۆمار نی مه ته ی كساڵه یه و ئه چونكوو ، دژواره  خاتره خۆشترین بۆ ك یه خاتره ستنیشانكردنی ده

 ئـااڵی ڵكردنی هـه  لـه دا، ورانـه ده و لـه مـن خۆشـی خـاتراتی.. بـوو زوڵملێكـراو و شـخوراو به لێكی گـه ی مێژینـه له ئاواتی دیهاتنی به و خۆش
 و رم گـه كی پێشـوازییه تـاران،  لـه  كـه ،(بووم نـه هاباد مـه  لـه دا كاته و له خۆم ند رچه هه)بوو مهووریدا جه یاندنی ڕاگه ڕۆژی  له و كوردستان

 خـۆش ی دیكـه كی یـه خاتره اڵم به. بووم شاهیدی بۆخۆم و كرا د مه موحه قازی وا پێشه  له  وه كانه كورده و ئێران نیئازادیخوازا ن الیه له شكۆ به
 ت خزمـه  لـه  كـه رێكدا فه سـه  لـه: بـوو  وه ئـه  چاومـه پـێ   لـه و  یادمـه  لـه ر هـه ئێسـتاش و دانـا ری سـه ئه من ستی هه و بیر ر سه  له زۆر  كه

 و شـار و ئـه موو هـه  لـه كردمـان،( مـاكۆ و خـۆی ڵماس، سـه ورمـێ،) ئـازاد كوردسـتانی بـاكووری بـۆ باباشێه حاجی نابی هج و قازی وا پێشه
 ختێـك وه كـرا، هاوڕێكانی و كورد كۆماری رۆك سه  له تین  به و رم گه كی پێشوازییه  وه كوردستانه دانیشتووانی و ڵك خه ن الیه  له دا دێهاتانه

  وه فره بـه سـپی ری مێـزه  بـه( ئـاڕاڕات) ئاگری رزی ربه سه كێوی  وه دووره  له ڕۆیشتین ده ماكۆ و ره به  وه وێشه له و ڵماس سه و هر به خۆی شاری  له
 و لــه.. ئــاگری ی ئــه تــۆ  لــه ســاڵو ئــاگری، ی ئــه تــۆ  لــه ســاڵو: رمووی فــه جــار دوو  وه ئیحساســه  لــه پــڕ دڵێكــی  بــه قــازی وا پێشــه وت، ركــه ده
 بـۆ وای ڕه داوای و كـورد تاریخی  به وی ڕی بیروباوه ئاشكرا،  به لێكردنی ساڵو و ئاگری دیتنی  له كورد ی وره گه وای پێشه ستی هه دا هی حزه له
 ردكـو ی وه تـه نه ئـازادیی ڕێگـای فیدای خۆیان پاكی خوێنی و  گێڕاوه وریان ده ئاگریدا قیامی  له ی هیدانه شه و ئه و ئازادی و ماف رگرتنی وه

  لـه بـووم  سـاڵه 22 الوێكـی  كه من ئه. خست رده ده كورد تی میلله و كوردستان موو هه ئازادی بۆ وای پێشه هومێدی و هیوا و، دا نیشانده  كردوه
 و كـورد تی میلله و ئاگری ر رانبه به  له و خوارێ هاتنه چاومدا  به فرمێسك و كرد ئیفتیخارم و شادی و غروور ئیحساسی ، نه دیمه و ئه دیتنی
 .دانواند كرنۆشم و عزیم ته ری سه بوو، و پته و رز به ئاگری كێوی د قه  به ی وره  كه كوردستاندا وای پێشه

 
 چـوار یـدانی مه  لـه قـازی یفی سـه و قازی دری سه و د مه موحه قازی وا پێشه پیرۆزی رمی ته دیتنی زێنی دڵته ی خاتره شم، خاتره ناخۆشترین

 ی وانــه ڕه كانمان رمــه ته  كــه ی كاتـه و ئــه كــرد، ده م ردارانه ســه و ئـه رمی تــه ماشــای ته گێــژ و كـاس  كــه  ســاته و ئــه بـوو،  وه هدار ر ســه  بــه چـرا
 و تـاڵیی ، ڕابـووه ت قیامـه تگـوت ده  كـه دیـت هاوشـاریانم بچـووكی و  وره گـه و منـداڵ و ژن ڕۆڕۆی و هـاوار و كـرد هاباد مه شاری گۆڕستانی
 .ناچێت بیر  له مردن تا م شه ڕه  ڕۆژه و ئه ی ژاره په و م غه و ناخۆشی

 
  وه ده مه وا قازی موحه ڕی پێشه خالق و بیروباوه ی ئه باره  له* 

 
_ لی و دایكـی  خوالێخۆشـبوو قـازی عـه_ دنیـا، بـاوكی   تـه هاتووه( هاباد مـه)شـاری سـاباڵ    تاویدا له ی هه1264ی ساڵ  له قازی وا پێشه

هلی موتـااڵ و بـۆ  زۆر ئـه  وه تای خوێندنیه ره سه  ر له وا هه پێشه.  گی بووه یزوڵاڵبه ی فه وره ی گه ماڵه بنه  له( گ كچی ئاغاشێربه)رتاج  وهه گه
خوێنـدی   نـدیی بـه مه القه ر عه بـه عاریفی ئیسـالمی، له رسـی علـوومی دینـی و مـه واوكردنی ده دوای تـه.  كۆششـی كـردووه  فێربوونی شـتی تـازه

ی 1111ســاڵی   عاریفی لـه تی مـه رۆكایه ش سـه وه ر ئــه بـه و، له  هاباد داوه مـه  لـه  شـكڵی تــازه  ی بـه سـه دره وڵی دانــانی مه اڵنی كـورد هـهمنـدا
  لــه و  دانــدراوه بــاوكی جێگــای  لــه لی عــه قــازی فــاتی وهتاوی دوای  ی هــه1111ســاڵی   لــه.  گرتــووه  عــۆده  هاباد بــه شــاری مــه  تاویـدا لــه هه
 كتێب مۆتااڵی مان، زه وزاعی ئه  له ئاگاداری و زانست بااڵبردنی بۆ وا، پێشه.  هاتووه بۆ موكریانی ی ناوچه تی زاوه قه رمانی فه  وه انیشهتار
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 . هات بۆده  غداوه به  له ی(الوێژ گه) گۆواری وا پێشه ، بیرمه له. بوو زۆر گۆواری و  ڕۆژنامه و
 

 رجی لومـه هه  لـه  كـه خوێنـد ده ئینگلیزی زمانی رسی ده بوو،  شه قه و نیشت داده هاباد مه  له  كه مریكایی ئه ی(یلرم) ر میسته ن الیه له وا، پێشه
 زمــانی رســی ده نیشــت داده هاباد مــه  لـه و بــوو ئاڵمــانی  كــه( شـاڵك) میســیۆ الی لــه ها روه هــه. بــوو  بێوێنـه و  تــازه زۆر شــتێكی مانــدا زه و ئـه

 (.بوو هه ریان نوێنه  وه بییه زهه مه نێوی  به هاباد مه  له ئاڵمانی و مریكایی ئه دا مه رده سه و له). خوێند ده ئاڵمانی
 

  لـه كـڕی، ده كتێـب زۆری.  وه خوێنـده ده كتێبـی نانخواردنیشـدا ختـی وه  لـه  كـه بوو، هـه موتـااڵی و فێربـوون وقی شـه ك یـه ندازه ئه  بـه وا پێشه
 هاباد مـه  لـه وی ی كتێبخانـه دا مه رده سـه و لـه. بوو هه یی ڕانسه فه و ئینگلیزی كوردی، فارسی، بی، ڕه عه كتێبی  شنه چه موو هه یدا كه كتێبخانه

 ینان سـبه موو هـه. كـرد ده میلبـازی ینان سبه خۆی ماڵی  له. بوو هه رزیشی  وه  به ی القه عه زۆر وا پێشه. بوو خسیی شه ی كتێبخانه ترین وره گه
 بـوو، چـۆل هاباد مـه شـاری ڕۆژئـاوای الی  ختـه وه و ئـه. وت كـه رده ده وه اڵتن هـه و وی ڕه پیـاده بـۆ سـاڵدا سڵی فه چوار ر هه  له دننوێژكر دوای
 و سـ  ئه سـواری  بـه ی القـه عه ها روه هـه. ڕۆیی ده اڵتن هه  به( هاباد مه ددی سه_ ند ئاوبه  ته بووه ئێستا  كه) سوور پردی تا ینان سبه موو هه
 دوایی  ی سااڵنه م ئه تا.  له مه  چوه ده ڕۆیان نیوه ڕۆژێ موو هه واخۆشیدا هه ختی وه  له. گرت ڕاده سواریی سپی ئه  میشه هه. بوو زۆر كردن له مه

 .بوو نێو به زۆر وانێكی له مه قازی وا پێشه. بوو شهوور مه ر هه( وا پێشه ی له مه جێگای)  قازی گۆمی
 

  ڕۆژانـه. بـوو ده  تـووڕه م كـه زۆر. كـرد ده یـاری و  كایـه كان منداڵـه ڵ گـه له. بوو ڕووخۆش زۆر خۆی منداڵی و ماڵ ڵ گه له  وه ماڵه  له وا، پێشه
  ختـه وه و ئه  كه خۆی زیرایی په تاغی وه  هاته ده بوو، هه كاروگرفتاریان ی سانه كه و ئه و شار ڵكی خه  له زیرایی په بۆ خواردن رچایی به دوای
 ڕێكخسـتنی ریكی خـه ڕۆ نێـوه ختـی وه تا هـه و، ڵك خـه دڵـی ردی ده و ت شـكایه و سـكااڵ  به یشتن پێڕاگه جێگای یانی گوت؛ پێده یان مه هحك مه

 موو هـه  لـه. بـوو وانـدا ئه كاروبـاری ڕانـدنی ڕاپه و ڵك خـه  بـه ت خزمه  له ر هه نوستن ختی وه تا ڕۆیانی  نیوه دوای. بوو ده ڵك خه كاروباری
 الی  لـه ڵكیان خـه تێگیـراوی و كـار بـرای قـازی دری سـه ڵ گـه له و تی خزمـه  هاتـه ده  بووایـه گرفتـاری و كـار س ركـه هه  وه موكریانـه ی چهناو
  واڵـهئا  بایـه هه كاریـان سـانێكی كه ر هـه و میـوان ڕووی  بـه وا پێشه ی مه حكه مه و ماڵ رگای ده. كرد ده ر سه چاره هاباد مه ئیداراتی و ت وڵه ده
 . بوو
 

 بـۆ  جێگایـه و ئـه تی به موناسـه  بـه دا ك یـه وه كۆبوونه و كـۆڕ موو هـه  لـه ش وه ئه دوای و زاشا ڕه مانی زه  له. بوو  وره گه ناتقێكی قازی وا پێشه
 بــۆ ڵكی خـه كانیـدا ئاخافتنه و لێــدوان ی زۆربـه  لـه و كـرد ده ی قســه خۆ ره سـه له زۆر و، ئـه. كـرد ده ی قســه ر ماوه جـه ی وه ڕوونكردنـه و ڵك خـه

 . دا ده هان كاروكۆش  و خوێندن
 رسـی ده جۆراوجۆری پرسیاری كرد، ده ی قسه كان خوێندكاره ڵ گه له و دا ده كان به كته مه  له ری سه زووزوو بۆخۆی كۆمار، زراندنی دامه دوای  له
 . وه كردنه شیده بۆ بارودۆخی كان منداڵه یشتنی تێگه ی گوێره  به و كردن لێده ڕۆژی كانی ته بابه و
 
 موو هـه بـۆ دابـوو سـتووری ده كا، نـه زۆریـی و می كـه  بـه سـت هه دار نـه و دارا و، بێ نل ڕه ك یه  له كان خوێندكاره لیباسی و رگ به ی وه ئه بۆ

 . بكڕدرێ  وه كوردستانه تی حكوومه ن الیه له نل كڕه یه لیباسی قوتابیان
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 زۆرجـار و گرت رنـه وه كوردسـتان تی حكوومـه  لـه كی یـه پاره و پـووڵ و  مووچـه  شـنه چه هـیچ كۆمـاردا، تی رۆكایه سـه ی مـاوه  لـه قازی وا پێشه
 .كرد ده داماو ڵكی خه و ت حكوومه  به ماڵیی گی كومه بۆخۆی

 
 ن الیـه  لـه ی وه لـه بـوون ت حـه ناڕه و تـی خزمـه  هاتبوونـه كان قوتابخانـه مامۆستای  له ر فه نه ند چه كۆمار زرانی دامه پێ  ساڵێك  بیرمه  له

 شـم مه حكه مه ی رشـانه فه و ئـه ر گه ئه بن خۆتان كاری ریكی خه  ئێوه رمووی فه وا پێشه. نانێردرێ بۆ یان مانگانه و  مووچه  وه ئێرانه تی حكوومه
 . كردن دابین بۆ كانیشی پێداویستییه. بن پووڵ بێ  ئێوه ناهێڵم فرۆشتبێ

 
 بۆخـۆی  وانه شـه ، ببووایـه شـاریدا  لـه ك تییـه حه ناڕه و ترس ختێك روه هه كۆماری ، شكیلی ته پێ  بوو، رگ جه به و ئازا زۆر زیقا وا پێشه

 ختێـك وه ر هـه. كردبوو ئامـاده ك دژوارییـه موو هـه بـۆ خۆی بوو، نه ب ڵه ته ت ڕاحه. یشت گه ڕاده كان كێشكچییه ر سه  به و كێشا ده شاری كێشكی
  وه كوردسـتانه ی بـاره  لـه ناخۆش واڵێكی هه یان پێ   هاته ده ك تییه حه ناڕه

 بــێ ی كــه كورده ی ئــه”:رموو یفــه ده  وه خۆیــه ر بــه له ب غڵــه ئه ، وه بــووه باڵوده
 .“.. كه یاره بێ ی كه كاره بێ ی كه پاره بێ ی كه چاره

 
ـــانیع زۆر وا پێشـــه ـــه و ق ـــۆراك م ك ـــوو خ ـــۆی. ب ـــۆ خ ـــه ب ـــی موو ه  و دژواری

 بوڵی قــــه و رمدۆســــتی مه  لــــه ڕاســــتی  بــــه. كردبوو ئامــــاده ك تییــــه حه ناڕه
 نیزامیـی دادگـای  لـه و  مـه موحاكه كـاتی  لـه. بـوو  وێنـه بـێ دا ت سئوولیه مه
  ی مه حكه مه دادستانی و دادگا رۆكی سه  به ئاشكرا  به نگدا جه مانی زه
 

 مـن سـتووری ده  بـه موو هـه گرتووتـانن  ئێـوه ی ڵكـه خه و ئـه. كـانم ڕووداوه و كـار موو هـه سـئوولی مه و رس رپه به من ئه”: رمووی فه و یاند ڕاگه
 .“نین تاوانبار هیچیان و  كردووه كاریان

 
 .بێ شاد ڕوحی كورد،  وه ته نه فیدای  كرده خۆی بوو  تاقانه و وتوو ڵكه هه كی مرۆیه ڕاستی به
 

 مهووری كوردستان تی جه حكوومه
 (وا قازی ری پێشه فته رپرسی ده به)«عیدخانی هومایوون د سه مه موحه»والێخۆشبوو كانی خ یادداشته

 
 2114ی  ی ژانویه26: وتی  ڕێکه/ ری گزینل   ماڵپه:   چاوه سه
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 د ممه محه  وا قازی پێشه  باتی و خه  ژیان
 

  یفی ســه  حوســێن خــان مه حه,  وا قــازی دا پێشــه ( زایینــی 1466 / 1/  11 )تاوی  هــه  ی1124    ســاڵی  ی لێوه خاكــه  ی11    یانی بــه ره به  لــه
  دوای  بـه( وا پێشـه  برای)  قازی  دری سه  بولقاسم و ئه ( وا پێشه  ئامۆزای) قازی

  ڵی پـــه چه  ســـتی ده دا به  رمایشـــی و فه  ناعادالنـــه  دوو دادگـــای حـــوكم دران لـــه
  ی و شـوێنه ر له هه  واته, هاباد مه    شاری  چوارچرای  كورد له  لی گه  دوژمنانی

  دا كۆمــاری(  زایینــی 1464/  1/  22 ) تاوی هــه1126   نــدانی رێبه  ی2كــه 
و  ر ئـه و هـه هید كـران  و شـه دران   سـێداره  له, ندرابوو یه راگه  لێ  كوردستانی

ال  مـه  گۆرسـتانی  هاباد لـه مـه  فی ڕه شـه  بـه  ڵكی خـه  و پیلـی ر شـان  سه له  رۆژه
 . نیشتمان   سپێردران  پیرۆزی  خاكی  به  جامی
 

/  11 )تاوی  هـه1116  ی لێوه خاكـه  ی11  كوردستان له  دێمۆكراتی  حیزبی
  كوردســــــتانی  هیدانی شــــــه  ك رۆژی وه  ی و رۆژه ئــــــه( زایینــــــی   1464/  1

  شـای  كرێگیراوانی بـه  و زۆری خـت  ر زه بـه له, م و ده ر پێ  ئـه گه ئه. یاند راگه
  اڵم بــه بــه, بوو نــه  وه یــه و بۆنه ســم بــه رێوره  بردنی ڕێوه بــه  جالی دیكتــاتۆر مــه

حیـزب   كـه  ی وه ئـه  دوای  تی تایبـه  دا بـه تی  پاشایه تی حكوومه  رووخانی  دوای
  ها رۆژێك دا رێـز لـه وه  له  موو ساڵێ هه, ناودێر كرد    و ناوه به  ی م رۆژه ئه
   . گیرێ ده  وا قازی ان   پێشهی رقافله و سه هیدان شه

 
و ناسـراو   وه ره ده كان نێـو بـه موو   ناوچـه هـه  موكریـان بـوو و لـه  تیی سـایه نترین كه دیمه و به كوردستان   ركۆماری سه  وا قازی پێشه  راسته

ر ناسـرابووش  گـه یـا ئه, ناسـرابوو نه  بناسرێ  بێ ده  كه  یه و شێوه تێكڕا به  كورد به  لی بۆ گه  هید كرانیشی شه  دوای  ند ساڵ اڵم تا چه به, بوو
و  تـا بـه  وا بكـرێ پێشـه  تیی سـایه ر كه سـه وه له زیـاتر لـێ كۆلینـه  وه زۆر لـه  پێویسته. گیرا ده نه  لێی  گیرێ ده  دا لێی مه رده و سه له  ی و رێزه ئه

 . بناسرێ,  وه ئه  شیاوی  ی جۆره
 

پێشــتر   ده ســاباڵ  بـۆ چــوار ســه  شــاری  لـه  یــه ماڵه و بنه ئــه  رابـردووی.  یــه میـرزا قاســم قازی  كــوڕی,  لی عــه  قـازی  د كــوڕی ممــه محه  قـازی
 . قدیر بوون و ته رێز  ی جێگه,تیی  حكوومه  رپرسانی و به اڵتداران  سه ن ده الیه ڵكوو له ڵك به خه  الی نیا له ته  وان نه ئه.  وه ڕێته گه ده

 
  ڵ گه ناوبراو له. پێك هێنا" محمد  ی وه بزووتنه"  ناوی  به  كوردیی  هاباد رێكخراوێكی مه  له 1411   له, وا پێشه  كیباو  لیی عه  قازی
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 .   هوام بوو رده به  و كاره ر ئه سه له  كردوه  وتی فه  ی  كه1416  تا ساڵی, بوو یان هه ندی  ورێز پێوه ته  له  د خیابانی ممه شێه محه  ی وه جوواڵنه 

  تـه كراوه  وه ڵكـه ن خه الیـه له  وره ك دوو ده یه  كه  بووه  قازی  دری سه  ناسراو به  بولقاسم قازی كیان ئه یه,  بووه هه  دوو كوڕی,  لی عه  قازی
  كـاره  رانـدنی بـۆ راپه, وا پێشـه  ی ردهر راسـپا سـه له  شـی كه وره ده  واوبوونی تـه  دوای.  بووه هه  تی تایبه  و نفووزێكی و ئیعتیبار  جلیس مه  ری نوێنه

 . تاران مابۆوه  ر له ڵك هه خه  دانی و یاریده  كان یه سیاسی
 

  ســتی هه  وه یــه الوی  تای ره ســه  ر لــه هــه,  دایك   بــووه دا لــه نگــه رهه فه  بــه  ماڵــه و بنه لــه  زایینــی  ی1411    ســاڵی  دی  كــه ممــه محه  قــازی
  و زۆری  یشـتوه گه پێ  وه یـه م باره و زۆر زوو لـه  بووه هـه  و تـازه كۆن   علوومی  خوێندنی  به  القه عه  و زۆری  هێز   بووه  به تێدا  ریی روه نیشتمانپه

  كی  رووسـی یـه و تـا راده  و ئینگلیسـی   یی  رانسـه فه  زمـانی  ڵ گـه ده  و كـوردی  و فارسی    بی ره عه  له  جگه.  بێگانانی  فێر بێ  زمانی  داوه  وڵ هه
 .   بووه هه  تیی ئاشنایه

 
رۆك  و ســه ر روه نیشــتمانپه  و كــوردانی  و پیــاو چاكــان مــان  زه  و زانایــانی زل  فــه  هلی ئــه  ڵ گــه ده  اڵوی تێكــه  ز بــه حــه  د زۆری ممــه محه  قــازی

  لـه. شـار  قـازیی  بـه  دا بووه  باوكی  وتی فه  دوای  به  بووه كان هه ته شیره عه
  زانیـــاریی  و ژوور بردنـــی ره و بـــه   نگی رهـــه فه  كـــاری  بـــه  زۆر   ر ئـــۆگریی هبـــ

  ك دوو ســـاڵ یـــهو دواتـــری  بـــۆ 1461  ر لـــه بـــه  كانی ســـاڵه  لـــه, ڵك خـــه
  ستۆوه ئه  به  هابادی مه شاری  وقافی و ئه  نل رهه فه  ی ئیداره  تیی رپرسایه به

  تیی رپرسـایه به  كـاتی  و لـه   كردوه  نگیی رهه فه  رچاوی به  تی و خزمه   گرتوه
 .   وه ته هاباد كراوه مه  كچان له  ی سه دره م مه كه یه, ودا ئه

 
و  رۆشـنبیران , خوێنـدكاران  ی زۆربـه  ڵ گـه ش دا ده یـه ندی و پێوه ر لـه هه

 .   مامۆستاكان زۆر نزیك بووه
 

ژــ ك   ی ڵـه كۆمه  رانی زرێنـه بـۆ دامه  تیی تایبه  تی د حورمه ممه محه  قازی
 1461تـا  1461  تیی  دا واتـه حكوومـه  بێ  ی وره ده  ند ساڵ چه  له.  بووه هه
  كـان داو بـه وباره كار  چوونی ڕێوه بـه  لـه,  كوردستان پێـك هـاتوه  كۆماری  كه

  خشـــی دا نه كان  یـــه  یی شـــیره عه   كێشـــه  ركردنی ســـه چاره    لـــه  تی تایبـــه
  تـا ببێتـه  داوه  ڵ گـه ده  وڵ لێكیان هـه و گـه  و زۆریـان خـۆش ویسـتوه   كـردوه  ڵ گـه ژــ ك راوێژیـان له  رانی زرێنـه دامه  لـه زۆر. بووه هـه  رچاوی به
 .  وه كراونه, گوتوه پێ " یان مه حكه مه"  ودا كه ئه  دیوانی  ڵك له خه  ی رۆژانه  كاری  گرێوگۆڵی  زۆر له. ژ ـ ك  ندامی ئه

 
س  ر كـه هـه.  بووه هـه  تیی تایبه  تی ش كردبوو حورمه نێو خۆیان دا دابه وكات ئێرانیان له ئه  كه  وه شه بیگانه  رانی نوێنه  ی روانگه  له  قازی

  ڵ گـه ده  كـه,  دا بـووه یـه ندی م پێوه ر لـه ت هـه بۆ سـۆڤیه  بانل كرانی.  وێ ناوبراو بكه  به  س چاوی موو كه هه  ر له به  هاباد تێكۆشاوه مه  چۆته
 .  باكۆ  چۆته  وره گه  تێكی یئه هه
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. ڵك دا و خـه رپرسـان  بـه به  زیـاتری  ئومێـدێكی, بۆ دانـرا"  بینایی"  نهێنیی  و ناوی"ژ ـ ك  ی ڵه كۆمه"  ندامی ئه  بوو به  د كه ممه محه  قازی

  حیزبـی"  بـوو بـه" ژــ ك"  دا بـوو كـه ڵـه كۆمه  رپرسـانی به  شـتنیی ت گه ناعـه قه  و و بـه ئـه  سیاسـیی  تی هامه و شـه خـت وه  به  ركی ده  ئاكامی  له
  ی"ژــ ك"بـۆ   كـه  تی تایبـه  تی ر حورمـه بـه له  قـازی. تێكۆشان  كرد به  ستی وتوو ده پێشكه و  دێمۆكرات  ك حیزبێكی و وه  "كوردستان  دێمۆكراتی

  نیزیـك بـه  ی زۆربـه  رنجی ش سـه ر بۆیـه و هـه ژــ ك دانـا  زرانی دامه   الوێژ رۆژی گه  ی21  ر به هه  دێمۆكراتیشی  حیزبی  زرانی دامه   رۆژی, بوو هه
  لـه  و تێكۆشـانی  هاویشـت  لوپۆی پـه  تونـدی  حیـزب زۆر بـه. كوردسـتان راكێشـا  دێمـۆكراتی  نێـو حیزبـی  بۆ تێكۆشان لـه  رپرسانی به  واوی ته
كـردن   كردن  و ناچاری واندوه ره  ی وه ربایجانه ئازه  به  كوردستانی  زۆر لكاندنی  به  یرانی قه. ند هس  ی ره كوردستان دا په  ئازادی  ی موو ناوچه هه

  دا بــه ( 1464/  1/  22 )تاوی  هـه  ی1126  نــدانی رێبه  ی2   لـه, دا م كــۆنگره كـه یه  ســتنی به  دوای  بـه. ن جیـاواز بــۆ كوردسـتان بكــه  حیسـابی
  كــانی و توێژه موو چـین  هـه  رانی و نوێنـه ت  شــیره رۆك عه و سـه  بـارزانی   فای ال مسـته و مـه كوردســتان   ی دیكـه  كانی چـهپار  ری نوێنـه  شـداریی به

 .  یاند راگه  كوردستانی  م كۆماری كه یه  كوردستان   پێكهاتنی
 
  سـمی ره  ی شـێوه  بـه  وه كۆمـاره  زرانی دامه  دوای  له, كرا ده  لێ  وا باسی پێشه  ناوی  دا به"كوردستان"  ی رۆژنامه  م جارجار له وده ر تا ئه گه ئه

, نل رهـه فه  لێك بـه گـه  وا مرۆڤێكـی پێشـه.  ر بـاوه ڵك دا هـه خـه  ڵی وكۆمـه نێو كۆڕ تا ئێسـتاش لـه  و ناوه و ئه خشرا به  پێ  وایی پێشه  عینوانی
, ویسـت بـوو ل خۆشه و گـه ر روه نیشـتمانپه  و دێمـۆكراتێكی   كـات دا سیاسـی  ینی عـه  هو ل راوێژ  به, ر دۆست و هونه ب ده ئه, یان خۆش به, دڵساف

 . 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
 

  ی رۆژنامـه  لـه  كـه  كـانی وتاره  ی زۆربـه  لـه  ربۆیـه هه. وتن بوو ركه سه  ترین هۆی وره گه  پێ  كوردی  كگرتوویی و یه   تی د برایه ممه محه  قازی
  و هـۆی كۆمـار  راگرتنـی  ی كـه و كۆڵه وتن  ركه سه  رجی مه  و به  دواوه  تی و برایه   تی كیه یه  ی له سه ر مه سه وكات دا چا  كراون له ئه  ی"كوردستان"

 .   دا زانیوه ر دوژمنانی  سه وتن به ركه سه
 

  رێگــای  كــا لــه ز ده یانــد كــورد حــه گه ده  رای  راشــكاوی  وتــووێژدا زۆر بــه  اڵم لــه ن بــه كــورد راســت ناكــه  كانی دوژمنــه  یزانــی نــد ده رچه هه
 . كا  ی ده  بكرێ  بۆی  ی وه ئه  بێ ر وا نه گه اڵم ئه به, بگا  خۆی  مافی  وه به یه اشتیئ

  
  بـه.  كـورد دانـاوه  لی گـه  ر بـه رانبـه كانیان به عفـه ر زه سـه له  قـامكی,  یانـدوه راگه  وامی و قـه شـا  بـه  شـكاویرا  پێویست بوو زۆر به  ی وه ئه

 .ن ر بكه سه كوردستان چاره  ی له سه مه  وێ و ناتانه خۆتان دا دوو دڵن   كانی قسه  له  ئێوه, گوتون  ئاشكرا پێی
 

ن  الیــه  لــه, تــاران  چێتــه ده 1464    نی ژوئــه  ی26    وتی رێكــه  و لــه  كــرێ ت ده عــوه بــۆ تــاران ده" قــوام الســلگنه"ن  الیــه وا له كاتێــك پێشــه
  خانــه فرۆكه  كرێكــاران لــه  تیی كیــه و یه كان  حیزبــه  ری و نوێنــه تــاران   كــانی كورده  ری و نوێنــه  پارلمــان  رانی نوێنــه, زیــران وه  ك لــه یــه ژماره

 . كرێ ده  لێ  پێشوازیی
 
  كـه  وێ كـه رده ده,  وتوه كـه  و ئـازادیخوازان چاویـان پێـی  تارانه  د له ممه محه  قازی  ئێستا كه: " نووسێ وكات ده ر ئه هه" ایران ما"  ی ۆژنامهر
   كوردی  له  ی وه ته بۆ نه  یو ئینسان  و سیاسی   تی  اڵیه كۆمه  مافی, و  ئێران دایه  واوی ته  و دێمۆكراسی له  ئازادی   راریی رقه و به ئه  وڕای بیر
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  نابی هیـوادارین جـه.  كـرێ ده  لـێ  پێشـوازی    وه دڵـه  بـه  وه كوردسـتانه  وای ن پێشـه الیه له  دێمۆكراسی بێ  سوودی  به  ر كارێكی هه.  دایه  گۆڕێ

 ."   رگرێ ڵك وه كه  یه مێژوویی  ره فه و سه وام له قه
 
ربایجـان  ئازه  رانی و سـه   ری وه ك پیشـه و هـیچ كـات وه م كـه ده  ڵكی خه  من خۆم فیدای: " ڵێ فا ده ال مسته مه  ڵ هگ له  ماڵئاوایی  كاتی  و له ئه
 ."  كوشت بچن  س به زاران كه و هه   اڵڵ بێ خوێن دا شه  م له كه م تا واڵته ناكه

 
  مـه بـۆ موحاكه  ی یانـه رمایشـی  و دادگا فه ش له نده وه ر ئه هه, وڵیان دا ا ههكۆمارد  مانگی  یازده  ی ماوه  له  ی نده وه ئه  و هاوڕێیانی وا  پێشه

 . خۆیان نیشان داوه  یان له  تی ئازایه و   خۆبردوویی  له, كردنیان دانرا بوو

نیا بڕوایـان  تـه  نـه, ۆیان پێك هـاتبووهاباددا ب 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 بوو به و رزگاری الواز نه   تی كوردایه  به

 
یـو كـورد فر  ی وه تـه 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

ر تــا  ســه  خــت خســتووینه زۆریــان زه  ها گوتبوویــان كــه روه هــه".  نێ ك دانــه و چــه بــدا  درێــژه  ســتی ربه و سه  بــۆ رزگــاری   خــۆی  باتی و خــه خوا نــه
  بـێ ده  كـرێ ده  بـۆی  ی وه ئـه  ڵكوو پێمـان وایـه وا نانووسـین بـه  نیا شتی ته نه  اڵم ئێمه به.  بگرێ ڵ ست هه فا بنووسین ده ال مسته ك بۆ مه یه نامه
 .  بیكا  و ناپیاوانه ئه  ڵ گه ده

 
كان  ره فسـه ئه  كـه  ك بـووه یـه راده  دادگاكـان دا بـه  یان له تی ئازایه

  لـه  و ئینگلیسیشـی مریكا ئـه  و دادگایه دا ئه راستی  له.  ریان سوڕماوه سه
  ی ریبـه غـه  سـی خۆیـان كه  سـتانی ده كاربه  لـه  ند جگه رچه هه. پشت بوو

  كـه  وه زۆر شـت بـاڵو بۆتـه  وه وانـه ئه  رێگـای  ر له اڵم هه به,  بووه نه  لێ
 .بیزانین  پێویسته

 
  كــراوه  نــاو دادگــایی  بــه  كــه  و دوو جــاره ر جارێــك لــه وا هــه پێشــه
  كـه  ریفی روان شـه سه  ولی قه  و به  كردوه  ی عات قسه چوار سه  زیاتر له

 ".ژێر پرسیار  ته هێناویه  وه موو بوارێكه هه  و له  كردوه  مه موحاكه  تی حكوومه  كه  د بووه ممه محه  قازی  وه ئه"  بووه  كیلی وه
 

  یـه مه و موحاكه و ئینگلـیس لـه مریكا ئـه  ر پشـتگیریی مـه له, چـوو رده ده  كـوردی  زمـانی  غـدا بـه به  م دا لـه رده و سه له  كه"  ئازادی"ی  رۆژنامه
ئومێـدیان .  دی خۆیـان ده  ختی رسـه سه  ره هـه  دا دوژمنـی وهاوڕێكـانی د  ممـه محه  قـازی  وجـوودی  مریكا لـه و ئه ئینگلیس   ئیستیعماری":  نوسیبووی

م هـیچ اڵ بـه, خۆیانیان رابكێشـن  ڵیان دوان تا بتوانن بۆ الی گه كانیان چوون ده ره ش نوێنه ندیخانه به  و له چۆكیان دابێنن   بوو بتوانن به هه
  ی(جـورج ئــالێن)مریكا  ئــه  ری نوێنـه  د بـه ممــه محه  قـازی  بــاكۆ نوسـیبووی  لـه" ربایجــان ئازه"  ی دواتـری  رۆژنامـه. بوون وتوو نــه ركه كـات سـه
 . نیه  ئیستیعماری  واڵتانی  له  كی یه هیچ چاكه  ڕوانیی كورد چاوه  لی گه, گوتبوو
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  دا قــازی مــه موحاكه  كــاتی  لــه: " نووســێ و ده  وه كاتــه ده  دا خوالســه نــد رســته چه  دادگــادا لــه  وا لــه شــهپێ  كانی وتــه" ســیان په  فقولیی جــه نه"
  لـه  وه مـه كه رز ده خـۆم بـه  نگـی ده  گرتووخانـه  قـوژبنی  من لـه: "یگوت و ده  تاران  تی وڵه ده  و ئاكاری ت  سیاسهر  سه  برده ده  الماری د په ممه محه
 "داگیركردووین  واڵتتان لێ  ئێوه.  ك ئێمه ن نه ئێوه ڵێم تاوانبار و ده  كانی  رۆكه و سه  تاران  تی وڵه ده  دژی

 
  ئاكـامی  و رووداوانـه  رهات سـه م به ئـه  واوی تـه: " گـوتی  قـازی,  ڵـێ دا ده كانی  نووسـراوه  لـه" خ.سـلیمان"  نێـوی  بـه  دیكـه  نووسێكی رۆژنامه

ــه داگیركه  تی سیاســه ــه  واوی ت تــه وڵــه ر ده گــه ئه.  تــه وڵه ده  ی ران ــا ده  زانــێ خائین ده كــوردان ب ــه ب ــه گــه ئه,  بگرێ ڵ هــه  نــده ڵبه و مه ســت ل   ر ب
 ."ست ده  خۆیان بگرنه  خۆیان كاروباری  ڕێ بگه  با لێ  زانێ ریشیان ده روه نیشتمانپه

 
  وه گێڕنـه ده  وه كانـه یه ئێرانی  ره فسه زمان ئه  و له نووسراون   تانه م بابه زۆر شت له پێشوودا  تی سۆڤیه  تیی كیه یه  كانی و رۆژنامه  ڵگه به  له

نیا خـۆم  ئێسـتاش مـن تـه.  نـاوه  ژێر پێ  تیتان له ڕه بنه  خۆتان قانوونی  ئێوه  كه  دابووه  ی وه ئه  ئاكامی  له  و رووداوانه ئه: " گوتویه  قازی  كه
هـان   و كارانـه ئـه  بردنی ڕێوه بـۆ   بـه  كـورد منـی  شـیی به بێ.  داوه هـان نـه  منی  بیگانه  و هیچ هێزێكی  كوردستانم  له دێمۆكراسی   ری پێده ره په

 ."   داوه
 

و  بـاب  كوردسـتان خـاكی  خـاكی,  منـه  مـاڵی  ئێـره: " ڵـێ اڵم دا ده وه  كـا لـه ت تاوانبـاری ده یانـه خه  دادگا یـا دادسـتان بـه  رۆكی كاتێك سه
 ."  ڵگرم هه  لێ  ستی توانم ده چۆن ده  منه  جدادی و ئه باپیر
 
  ی مـه موحاكه, دا  كانی یـه قـازی   ئیعـدامی  و حـوكمی خایانـد  نـد رۆژی و چه كـرد پێ  سـتی ده  ژانویـه  مانگی  ی14 م له كه یه  ی مه ر موحاكه گه ئه
 .  هات پێ   مارس كۆتایی  ی11   و رۆژی كرد پێ  ستی ده  لێوه خاكه  ی6   واته 1466  مارسی  ی26  م له دووهه
 

دا  دادگاكـه  لـه  ش كـه رتـه ئه  گۆڤاری  واڵنێری هه  رس سالحی روان كیومه زمان سه  دا له م دوایانه له 16  ژماره" قوتابیان  باتی خه"  گۆڤاری
  كانی وتــه  لــه  هێنــدێك رســته,  وه مێنێتــه دا ده ندیخانــه به ســاڵێك دهو   گیــرێ دا ده یــه نــدی  و پێوه راپۆرتێــك لــه  ر نووســینی ســه له  و دوایــه  بــووه
 .  وه باڵو كرده  وای پێشه
 

  لـه  م كـه كـه ده  یه رزانه ربه سـه  و مردنـه لـه  پێشـوازی  وه ئاواڵـه  شی باوه  به,  كردوه  ئاماده  وه خۆم بۆ ئه  وه زووه  من له: " رموویه وا فه پێشه
م  چـۆن ئامـاده  تـازه, وانی  بمـرم و بـۆ ئـه  ڵیان بـژیم گه له  مم داوه كه وه ته نه  به  كه  ڵێنێكه به  وه ئه. كوژرێم م دا ده كه ته لهمیل  ئازادیی  رێگای

 ." خۆم بشكێنم  ڵێنی به
 

رگیز  اڵم هـه بـه  شـداریم كـردوه بهواڵنێر  ك هـه وه  ربازی و سـه  یـدانی  مه  دادگاكـانی  ی زۆربـه  من له: " نووسێ ها ده روه رس هه روان كیومه سه
  بـاكی بێ  زۆر بـه.  تـرس چیـه  زانی یـده كـردن دا نه دادگـایی   كـاتی  و لـه ئـه.  دیوه و بوێر نه رگ  جه  د به ممه محه  قازی  ی راده  سێكم به هیچ كه

 ." وه دایه ده  كانی پرسیاره  اڵمی و وه كرد ده  ی قسه
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ئـاخرین   م لـه كـه ز ده حـه: " رمووی و فـه سـتن  ببه  دا چـاوی نـه  ئیزنـی  سـێداره  پـای  لـه  ش بوو كـه یه خۆبردوویی  و له  رگی  جه  و به ر ئه هه
 : تی رموویه ها فه روه هه." ویستم بروانم خۆشه  نیشتمانی  له  وه كراوه  و چاوی   رزی ربه سه  ژیانیشم دا به  ی چركه
 
م  كـه كـورد ده  لی گـه  داوا لـه.  وه بێتـه دێك شـین 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 كوردستان دا په  پێناو رزگاریی له  خۆی  باتی خه

 
 و کورد ماڵپەڕی کوردستان: سەرچاوە 
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 ’د همم هقازی مح‘وەسێتنامەکەی سەرۆکی کۆماری کوردستان 
 

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

  
 الرحیم الرحمن الله بسم

 
 !ردكو  ی وساوه چه و  ش بێبه لێكراو، زۆر  ی وه ته نه 
 !ڕێز به  برایانی 
 
 ك یـه ڵگرن، هـه كتر یـه  دوژمنیـی  لـه سـت ده خـودا  نـدیی زامه ره بـۆ. ڵـێم ده  پـێ  ئامۆژگـاری ك وه لێکتان تگه بابه ژیاندا  كانی ساته دوایین  له 

  نرخێكـی  بـه خۆتـان سـتن، راوه دوژمندا ر رابه به  له ڵسن، هه كتر یه  له  پشتیوانی بۆ و  بگرن
.  وێ ده  ی ئێـوه  كانی قازانجـه  بـه تـن...ی  گـه بـۆ نیا ته دوژمن. فرۆشن مه كان دوژمنه  هب م كه

 .نین ك یه تڵپه  له زیاتر ئیتر  وه ئه پاش
 

ـــانی ـــه نه  دوژمن ـــورد ی وه ت ـــه زۆردان، زۆرن، ك ـــویژدانن، و رد نام ـــه  رازی بێ ـــه  وتنی ركه س  ر ه
 گشـت  پشـتیوانیی  بـه  پێویستی ك یه وه ته نه  ئازادیی.  بوونه  وه پێكه و  تیی  كیه یه ك یه وه ته نه
 كــورد ی وه تــه نه  ئێــوه.  اڵتدایه ســه ده ژێــر  لــه  میشــه هه گرتوو كنــه یه  ی وه تــه نه ، یــه كه وه ته نه

  تیی ئازایـه و  ت غیـره ، تی پیـاوه  وه شـه وانه پێچه  بـه.  نیه م كه  دیكه  كانی وه ته نه  له شتێكتان
. واو تـه و بـوون  كگرتوو یـه  بـووه رزگاریان  دیلی  ندی به  له  ی وانه ته نه و ئه.  زۆرتره  هفر  ئێوه
ت  یانه خه ، یی ئێره. پچڕێنن  دیلێتی  نجیری زه  ندی هاوپێوه و  كگرتوویی  یه  به توانن ده ش ئێوه

  بـێ ، دوژمنـه ر هـه زێك، گـه ره و  نـل ره و گـروو   و تـاقم ر هـه  لـه ردكـو  ی وه ته نه  دوژمنی. خۆن مه دوژمنان  فریوی ئیتر. النێن وه خۆفرۆشی و 
 ئیسـماعیل  لـه.  تێنێ خڵـه ده  ئێـوه ، درۆزنانـه  لی ڵێنیگـه به  بـه بگا، خۆی  كانی قازانجه  به تا دا  رده به ك یه گیان له  ئێوه.  ویژدانه و یی  زه به

 یان لعونانــه مه  زۆرداره م ئــه  فریـوی ، دیكــه  مـانێكی قاره نــد چه و  نـدین چه و  نگوڕ مــه  ئاغـای مزه حــه و  بـرای   رئاغای وهــه جه تـا شــكاك  ئاغـای
 . هیدكران شه  ناپیاوانه و خوارد

 
  لـه.  زاڕهبـا  كی شـمه ، ڵـه كۆمه م ئـه  الی  له فا وه ن، گه تێده سوێند و قورئان   له  ی كه  مانه ئه ئاخر فریودا، سوێند و قورئان   به موویانیان هه

.  هره ژه بـه ڵ تێكـه بدا، پێ  نگوێنتان هه دوژمن ر گه ئه بن دڵنیا بن، كگرتوو یه و ن  كه مه چۆڵ كتر یه  پشتی و ئه  ندیی زامه ره بۆ خوداو  ی رێگه
 . نیه  ئێوه  وبردنینێ له  له جیا ئامانجێكیان هیچ  دووباره بخۆن سوێند جار زار هه ر گه ئه. خۆن مه  كانی درۆزنه  سوێنده  فریوی
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   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

  چونكـه وان ئـه.  اڵڵـه حه الیان لـه  ئێـوه  فی ره شه و  ماڵ و  گیان رو سه ، تاوانه  ئێوه  كوردبوونی ، مانه ئه  الی  له. كرد نه كۆتاییم وڵێك هه هیچ
  جاران  به  كانی ندییه پێوه و ست  ده و شا. ن به ده  كه ڵه ته و  فێڵ بۆ هانا  میشه هه ستن، راوه دا ئێوه ر رانبه به  له ناتوانن ڕدا شه  پانی گۆڕه  له
 و خۆفرۆشـی  ت، یانـه خه ر گـه ئه. ن كـه درۆده وان ئـه  مزانـی ده مـن اڵم بـه ، نیـه رشـتنیان ێنخـو  یلی مه و ن  ئاماده وتووێژ بۆ  كه نارد یامیان په

 .خوارد ده نه  شكستی هیچكات كۆمار ، بووایه نه كان شیره عه رۆك سه  له  هێندێ  فریوخواردوویی
 
 و زانسـت   لـه جیـا ، نیـه م كـه جیهـان  تـری  كانی وه تـه نه  لـه  كیشـتێ  ئێمه  ی وه ته نه. ن بكه عیلم و  زانست  فێری كانتان منداڵه م كه ده ت سیه وه

  كی چــه دوو  بــه ر گــه ئه دڵنیــابن ، دوژمنانــه  نێوبردنی لــه  كی چــه زانســت،. ون كــه نه دوا  تی مرۆڤایــه  كــاروانی  لــه تــا بــن زانســت  فێــری. عــیلم
.  وه دڵتانـه  بچێتـه ترس ئامۆزاكانم و براكان  و من   مردنی  به  نابێ  ئێوه.  پێ  ناچێته بۆ كارێكیان دوژمنان ببن،  پۆشته زانست و   تی كیه یه

  دیكـه  لێكی مانگـه قاره ش ئێمـه پـاش دڵنیـام. م رهـه به  بگاتـه كوردسـتان  ئـازادیی  داری تـا ن بكه فیدا گیان  بێ ده زۆر  لێكی مانگه قاره هێشتا
 . كوردستان  ئازادیی  باتگیڕانی خه م رجه سه بۆ ت عیبره رسی ده  ببێته  مهئێ  رگی مه هیوادارم اڵم به فریوبخۆن،  كه ن هه
 
 بـۆ بپرسـن خۆتـان  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
  رێگـای  لـه گیانم و  ماڵ رو سه  كه  رتره سه  وه له تێك نێعمه چ. منم  قینه راسته  وتووی ركه سه خودا  به بڵێم  بێ ده دا اڵم وه  له وتم؟ كه رنه سه من
  بـه  كـه م بـده سـت ده له گیـان ك یه شـێوه  بـه بمـرم ر گـه ئه  كـردوه خـودا  لـه داوام جـاران مـن ن بكـه ڕ بـاوه. م بكـه خت بـه دا  نیشتمانم و  وه ته نه

 . یه قینه راسته  وتنی ركه سه مردنێك ها وه. بم  ئاماده دا م كه وه ته نه و ر  مبه پێغه و خودا  الی  له  وه ورهسو  تی روومه
 

  رچی هـه. ئـازادن خۆیانـدا  مـاڵی  لـه موو هه  نیه  خێڵی به و   یی ئێره  مافی سێك كه هیچ.  تی ماڵیه و  كورد  نیشتمانی كوردستان،! ویستانم خۆشه
 .ن كه مه  كۆتایی كورد  ئازادیی بۆ  دێ تانست ده  له
 

  بـه كانتان ركـه ئه و  ڵگرن هه ست ده  رێگه  خستنه رد به  له. ستن راوه ستۆ ئه  گرنه ده  تی رپرسایه به  كه دا  سانه كه و ئه  رێگای ر سه له  نابێ ئیتر
  لـه ئێسـتا  گرتبایـه نه سـتۆ ئه وه تیم پرسـایه به من ر گه ئه. باشتر زۆر  گانهبێ  دوژمنی  له تان كه براكورده دڵنیابن. ن ببه ڕێوه به  شێوه باشترین

. سـتام راوه گیـان  پێی تا و، بوو ئامانجم رزترین به من،  ركی ئه اڵم به ر، سه برده ده كانم رۆژه م كه ماڵه بنه الی  له و بووم نه داردا  ی چێوه  پای
 .ون كه رده سه دا  دوژمنان ر سه به دا  امئاك  له ، وره گه  ندی خوداوه  هیوای  به
 
 .ن ببه  ڕێوه به  باشترین شێوه  خۆتان به  كانی دینییه  ركه و ئه   بێ هه( س)م  كره ئه  ری مبه و پێغه ء من عندالله  و ماجا خودا  بڕواتان به -1

ڵ  گــه دا له   تكردن و خزمـه   تی رپرســایه به  رگرتنـی وه  و لــه  البنـێن هو خۆفریــودان و   یـی ئێره.  وتنه ركه ســه  مـزی ، ره نــدی و هاوپێوه تی كیـه یه -2
 .ن بكه  ركێ كتر كێبه یه

 .خۆن دوژمنان نه  تا فریوی  رێ سه رنه خۆتان به  و ئاگایی  زانست -1

  . و دینتانه و نیشتمان  وه ته نه  دوژمنی  زانن چونكه دۆست مه  هیچ كات دوژمن به -6
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 و  ست بۆكوشتار ك، ده ترین بیانوویه چووكه  دوژمن به  كه  لماندوویه مێژوو سه. فرۆشن دا مه ناوچووه م دنیا له ند رۆژ ژیان له هخۆتان بۆ چ -1

 .با ركوت ده سه

 و  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 خه -4

 . وه ڕێته گه دا بۆ خۆی ده  ئاكام  ت، له یانه خه

 . بێگانه  سیخۆڕی  بنه هیچكات مه  خواسته نه  خودای. ن بكه  بردن هاوكاری  ڕێوه رك به ت ئه یانه خه  دا، بێ  ی سانه و كه ك ئه ته له -6

ڵكیان  كـه  باشـترین شـێوه  خۆتـانن، بـه  هـی(  خۆشـخانه و نه  وت، قوتابخانـه مزگه)كردون   م پێ دا ئاماژه كه تنامه سیه وه  له  ی و شوێنانه ئه -6
 .رگرن لێوه

 و مـاڵ   بێ كتان هـه خۆیییه ربه ، سـه بێ ر نیشتمانێكتان هـه گه ، ئه دنیا هیچ نیه  ماڵی. رباز بن ده  یی سته ژێرده هێنن تا له شۆڕش مه  واز له -4
 .م نیشتمان م ئابڕو و هه ت، هه وڵه م ده م سامان هه ، هه بێ موو شتێكتان ده و كات هه ، ئه خۆتان بێ  تان هیو نیشاتمان  و خاك 

  رزێكی كـا قـه سـت ده سـێك هه ر كه گـه ش ئه مـه ڕای ئه ره ، سـه سـتۆم بـێ ئه  لـه  دیكـه  ، مـافێكی(حـق اللـه)خـودا   مافی  م جیا له ـ گومان ناكه11
 .میراتگرانم  الی  هبچێت  یه وه المه به
 

كانم  هیـوادرام وتـه.  زۆردارانـه  نـد دوژمنـی خوداوه  ن چونكـه كـه كتر زۆر مه یـه  لـه.  ر نـابێ وتن مسـۆگه ركه كتر، سه یه  ستی ده  یه ده ست نه تا ده
 .رخات ر دوژمناندا سه سه به  ند ئێوه رگرن، خوداوه وه
 

 (بوو وتمان  ئامۆژگاری  ئێمه  ستی به مه)مراد ما نطیحت بود و گفتیم 

 (و رۆیشتین خودا  سپاردمان به)حوالت با خدا كردیم و رفتیم 
 

 و نیشتمان   وه ته نه  تگوزاری خزمه

   د قازی ممه محه 
 

 2112ی چی مار11: ڕێکەوتی /   ری خەندان  ماڵپه: سەرچاوە 
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 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

  کاک و خوشک و باب و دایک زامی  ڕوانمه ده ک یه  به ک یه
 نیشتیمان سینگی  بچته 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  بۆته ن ته وه بۆ گریان نگی ده  واڵته م له
 تا په زنجیرو  له  نگت ده ن که ئه ک  ی بگریه ر هه

 وان له ترساوم نه من خاکم  به سویند ئااڵ، به سوێند
 وان ناخی  بێته شادی رسێمبت 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 شیرین،گڕ 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 وایهی  تاکه
  دوژمنه و ئه دڵی بۆ ر نجه خه نووکی  بمه ده بۆیه

 !وا  پـێـشـــه
 2112ی مارسی 26: وتی  ڕێکه/  نل   ڕی گیاره ماڵپه:   رچاوه سه

https://plus.google.com/114281315007287810013
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 ئافەرین موحەممەد قازی ئافەرین
 

 ڕەزازی ناسر
 
 

 ٢بۆ گەلی کوردی هەژار، بوویی بە داری ڕیشە دار 

 ٢ کوردستان بە ناوی تۆ دەرکەوت لە هەر دیار

 ٢ تا وێنەی تۆمان هەبێ نامرین،

 ٢ ئافەرین قازی موحەممەد ئافەرین 

 ٢ ئافەرین ئەی پێشەوای کورد ئافەرین

 ٢ بۆ خەباتی خەڵکی کورد، گیانی خۆتت کردە پرد

 ناوی تۆ لە مێژوودا، ناوی کوردی زیندوو کرد

 ٢هەبێ نامرین،  …تا وێنەی تۆمان

 ٢ ئافەرین قازی موحەممەد ئافەرین

 ٢ ئافەرین ئەی پێشەوای کورد ئافەرین 
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 وەسیەتنامەی پێشەوا بە شێوەی شێعر
 

 (خاڵەی قازی) نادر قازی
  
 

 لە دوایین سات و كاتی ژیانم
 م بۆ نیشتمانمكە دهتێ سیە وه

 كانی داهاتوی خاكم  وه بۆ نه
 اكملی ساده و بی فێڵ و پگەبۆ ... 

 بۆ براكان و بۆ خوشكه كانم
 ڵكی شار و گشت گونده كانمەخبۆ 

 ی له دوای ئێمه دێنەكەسانبۆ ئەۆ 
 كەونه داوی دوژمنی دڵ خوێن ده

 بۆ الوەكان و گەنجانی بە هەست
 دەست  بۆ قەومی كوردی بێ پەناو بن

 ئامۆژگاری بێ له الی منەوه
 نەكەن نیشتمان له بیر بەرنەوه

 مەكوژن كترەیبۆ خاتری خوا 
 خوێنی هاوخوێنی خۆتان مەرێژن

 یەكبگرن گشتو پێكەوه هەستن
 كتر قایم راوستنەیله پشتی 

 برا گەر له پشت برا وەستا بێ
 مەگەر بەاڵیەك له الی خوا بێ

 فرۆشنەمم خۆتان ەكبه نرخێكی  
 له رێی رزگاری وا تێبكۆشن
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 دوژمنانتان،بۆ قازانجی خۆ

 وێ به فێڵ و درۆەدئێوه یان 
 واو بو پێتانەتن كه كاریان پاشا

 بێ جێتانەدنێن،لێژ ەدالتان ەو
 دوژمنانی كورد زۆر و زۆردارن

 لێك بێعارنەگ لێك بێ ویژدان،ەگ
 ستنەپگشتی خوێن خۆر و خوێن رێژ و 

 ستنەمرخۆش و ەسبه خوێنی ئێوه 
 كەیەوەتەنر ەهوتنی ەركەسرازی 
 كەیەبونگشتی  كدانه،ەیەوپاڵ 

 ونهوه بەوتن،پێكەركەسمزی ەر
 بونهەنی ەنوخت لێكباڵوبونتان،

 ك كاتێ ئازادهەیوه ەتەنر ەه
 یف و شادهەكەبكاتێ دڵخۆش و 

 نەكبات ەخوه رو له ەپێكوا ەك
 نەكداوای رزگاری زێد و واڵت 

 گرتۆەنكیان ەیی ەوانەتەنو ەئ
 ریان مردۆەروەسوه و ەماونست ەدژێر 
 م نێەكلی كورد هیچێكتان ەگش ەئێو
 م نێەخن به ریاەسی ەوانەتەنو ەل
 النی دیكه ەگی ەوانەپێچەب

 ڵكهەكیه كه زۆر به ەهزۆر شتو 
 تینەپیاون ەخاوئێوه ئازان و 

 تینەردایەمم ەهت و ەغیرن ەخاو
 ستاەوو دێوه ەبكگرتن ەنیا یەت

 ی رزگارن ئێستاەتانەبۆو میل
 ش زنجیری دیلی بپسێننەئێو
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 رێننەدتی له مل ەكۆیلندی ەب

 كترەین به بونی ەبەمیی ەئیر
 بن به ئاسن و ئاگرەمكتر ەیله 
 ن به خاكی خۆتانەكەمت ەیانەخ

 ڵكی خۆتانەخس و كار و به ەكبه 
 ڵێنەبخۆن به ەمفریوی دوژمن 

 كتر بڵێنەیی به ەوەئموتان ەه
 لێك زۆردارهەگدوژمنی ئێمه 

 ژارهەهلی كوردی ەگقاتڵی 
 تاكو ئه ورۆەمێژو،هبرواننه 

 هۆەدزار فێڵ و به ەهدوژمن به 
 ی به حیله كوشتۆەمرانی ەرێب
 سمایلی سمكۆ ئاغا و رەوهەجله 
 نگوڕەموره پیاوی شۆرشی ەگتا 

 شهورەمئاغای  مزەه مانه،ەقارو ەئ
 مانی دیەقاررۆك و ەسیان ەد

 دیەبكرێن ەددا وا ەمله مێژوی 
 وانه به سوێندی دوژمنەئگشتی 

 هید كراون له سوچ و قوژبنەش
 ریان به سوێند و خوانێەباووان ەئ
 وانێەروان ەئتی له الی ەیاوپ

 نەدەمر ەبكتر ەیی خوا ەرێگله 
 نەدەمبستێ له خاكو به دوژمن 

 ك بگرنەن،پشتی یەكەر چۆڵ مەنگەس
 كتر بمرنەخۆتان خۆش بوێ و بۆ ی

 نێەنگونو دەر دوژمنان هەگەئ
 نێەكەستی مەد هری تێدایه،ەز
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 خۆنەنر ەداگیركر فریوی ەگەئ

 ۆنرەدره و رزگاری ەبزۆر هاسان 
 له دوایین چركه ساتی ژیانم

 ته بۆ نیشتمانمەسیەووا ەئ
 نیا خودایهەتشاهیدی منی  

 م وا له دڵدایهەئێوكه عیشقی 
 ختیاریتانەبله ڕێی رزگاری و 

 ستی و بۆ رزگاریتانەربەسبۆ 
 كرد به گیان و به ماڵەندریغیم 

 لم كاتم نه كردۆ به تاڵەگبۆ 
 كردەنوڵێكدا كۆتاییم ەهله هیچ 
 كردەنریسواییم  ل،ەگژ به ئیشی د

 یمانمەپر سوێند و ەراوستام له س
 فادار بم به نیشتمانمەوكه 
 بات و تێكۆشانی منەخول و ەح

 ر شانی منەسرك له ەئببو به 
 هێڵمەنیمانم دابو به جێو ەپ

 وم و خێڵمەقبژیم و بمرم بۆ 
 وهەرگەجبه عیشقی ئێوه له ناو 

 وهەرگەمره و ەبچم ەدرز ەبر ەس
 وژمنان كورد بون تاوانهله الی د

 كوردێكی پاك بون چقلی چاوانه
 ر و گیانی مهەف و ماڵ و سەرەش
 اڵڵه له الی نه یارانی مهەح

 رەیدانی شەر له مەكاتێ داگیرك
 رەفەیانبرد زەن پێتان نه وێران،

 كهەڵەن بۆ فێڵ و تەبەنا دەپ
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 كهەڵەكد جۆر ەسله ناو مێشكیان دا 

 خواردزار سوێندی ەهتی تاران ەوڵەد
 ی درۆی ناردەعدەوڵێنی و ەبلێك ەگ

 اڵم من زانیم گشتی درۆیهبە
 هۆره له خۆیه ڵشی،ەقده ەندار 

 ی فریو درابونەشیرانەعو ەئ
 رزا بونەمەحندی ەپێوست و ەد

 وهەكوژاندچرای كۆماریان وا 
 وهەبوژاندئاگری دوژمنیان وا 

 م گشتی بخوێننەكەدتێ ەسیەو
 ب راهێننەكتەممنداڵ به عیلم و 

 و فێری زانست بن كچ و كوران
 ست بنەدك، له دوا رۆژ كۆیله و بن ەوەن
 مهەكنیا شتێكی له ناومان ەت

 سی عالمهەكمرۆڤی زانا و 
 تیەمرۆڤایله كاروانی 

 تیەئازایبه  پێ ،ەرنەبقافڵه 
 خوێندن و عیلم و زانستی ئێوه

  ستی ئێوهەدله  كێك،ەچببێته 
 پایهەن بەكێتی و عیلم بكەی

 تایهەتا هەشكێ،هەد دوژمن تێك
 رگی من و ئامۆزاكانمەبه م

 كانمەئازیز ترسن،ەرگیز مەه
 س له دوای ئێمه داەبێ زۆر كەچون د

 ستی ببنه گیان فیداەربەله رێی س
 درێەداری ئازادی به خوێن ئاو ن

 مرێەلك و پۆی د ری ناهێنێ،ەب
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 من دڵنیامەئله دوای ئێمه دا 

 ونه رێگامەكەدمان ەقارلێك ەگ
 نەدەدفریویان  چون پاكن، مەاڵب

 نەبەدهۆ له ناویان ەدبه درۆ و 
 لێم بۆ داهاتۆكانەدجا پێتان 

 كانەقازێیرگی ەمت بێ ەعیبررسی ەد
 بۆ شۆرش وانان باتگێران،ەخبۆ 

 وانانەجبۆ پیره كان و بۆ گشت 
 ر بۆ گشتتانەهم ەكتێ ده ەسیەو

 بۆ دلسۆزانی خاكی نیشتمان
 د بنست و شاەبرەس ن،ەكله خوا داوا 

 كی شاد و ئازاد بنەیەوەتەن
 وتومەكەنر ەسپرسن بۆ ەمرگیز ەه
 وتومەخر چی له ناو گۆری سارد ەگەئ
 و كاته دایهەلوتنی من ەركەس

 پای دار دایهەللم ەگر بۆ ەسكه 
 ن گیان فیدا كردنەتەوله پێناو 

 یه مردنەورەتێكی گەچ نیعم
 من كوردستانم به خوێن دروست كرد

 ست كردەم پوتم و دوژمنەركەمن س
 له خوام داوا بو كاتی مردنم

 نازه بۆ گۆر بردنمەكاتی ج
 ڵكی خوا بمەروسوری خوا و خ

 ل فیدا بمەرگێكی وا بۆ گەبه م
 رەئێستاش به ماڵ و به گیان و به س

 رەهیدم له سەرزی شەربەتاجی س
 وتنهەكرەسها مردنێك خۆی ەو

 ك بۆ خۆی مردنهەڵكژینی بێ 
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 مویستانەكانم،،خۆشئازیزه 

 كانمەتەسیوه  چێ،ەنله بیرتان 
 مو كوردانهەهموڵكی  كوردستان،

 ر جیهانهەسم ەلماڵی كوردانه 
 مو ئینسانێك له ماڵی خۆیداەه

 بێ بژی له وێداەدئازاده و 
 ن بۆ رزگاری كوردەكەمكۆتایی 

 گشت ئاساری كورد ،وا بپارێزن
 پرسی ئێوهرەب بنهەی دەوانەئ
 ست لێپرسیارن له پرسی ئێوهەه
 ر رێگایانەڵست له سەرهەنه ببەم

 ن بۆ نێو نیگایانەكەچقڵ ساز م
 رنەرێ بەكانی خۆ باش بەركەئ
 رنەر دڵسۆز بن گشتی رێبەگەئ

 لێك چاكترهەی كوردو گەبراك
 بۆ ئێوه و واڵت دڵی پاكتره

 باەستۆ نەر پرسێتیم له ئەمن ب
 باەستۆ نەنافم له ئەئێستا ت

 وستامەدەئێستا له پای دار ران
 ستامەڵدەنل هەت درەفڵەوی غەله خ

 بۆ من ئامانج بو ،ركی منەاڵم ئەب
 ل قازانج بوەرگی من بۆ گەكه چی م

 فادار ماومەتاكو پای گیان وەه
 ستاومەوەت نەق ستیتان،ەربەبۆ س

 رۆژێكی  دادێ بۆیه دڵنیام،
 له شار و الدێ ،شادی ببینن

 ر رزگاریتان دێەنل داگیركەله چ
 رۆژی بێداری و وشیاریتان دێ
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 بێەر هەمبەخوا و پێغەبرواتان ب

 بێەر هەنگەرێكه، با سەنگەدین س
 ندەیوەك بن ببنه هاوپەدلسۆزی ی

 ندەم یا گۆوەك بن له غەریكی یەش
 نەیی له ناو دڵدا فرێ دەئیر
 نەڕێ دەسانی زانا و كارامئین
 نەرپرسان جێبه جێ بكەمری بەئ

 نەركێ بكەت كردن كێبەبۆ خزم
 خۆنەتا فریو ن ر،ەسەرنەزانست ب

 شۆنەستی خۆ مەله عیلم و خوێندن، د
 زاننەبه دۆستی خۆتان م ،دوژمن

 چون دوژمنانتان زۆر فێڵه زانن
 دوژمنی ئێمه دوو جار دوژمنه

 ی منهەوەتەن دوژمنی دین و
 وكوژێەترین بیانو دەبه چوك

 رێژێەیی خوێنتان دەزەزۆر بێ ب
 تەند رۆژێكی دونیای بێ قیمەبۆ چ

 تەن هیمەدەر مەب فرۆشن،ەخۆتان م
 رگیزەكتر هەن به یەكەت مەیانەخ

 میزەوه بژین دڵپاك و تەپێك
 ن به ماڵ و به گیانەكەت مەیانەخ

 نه ناموستان ت،ەنه به سیاس
 شهەرور تكار دایم،ەیانەچون خ

 شهەڕەكا هەت، له خۆی دەیانەخ
 ی كه وا دڵپاكنەوانەڵ ئەله گ

 وه و خاكنەتەتكێشانی نەحمەز
 رنه پێ ەكاریان ب .نەهاوكاری بك
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 خوێ  وم وەخزم و ق ،كتر ببنهەبۆ ی

 م كردۆەی ئاماژەسێتنامەم وەل
 ی كه سازمان كردۆەخۆشخانەم نەئ
 وتانه و قوتابخانانهەو مزگەل
 گشت هی خۆتانه ربگرن،ەڵك وەك

 بێەو ه باتەخ ،نەدەر مەشۆرش ب
 بێەو ه واڵت ن،ەول بدەزۆر ح

 ست خۆتان بێەر واڵتو به دەگەئ
 كۆمارێكتان بێخۆ بن و ەربەس
 ت و ماڵنەروەن سەو كاته خاوەئ

 ف دا زاڵنەڕەر ئابڕو و شەبه س
 ته بۆتانەسیەئێستاش بۆ دوا جار و

 مزی خۆتانەڕەن بەكگرتن بكەی
 كبونتانەر نابێ به بێ یەمسۆگ

 رزگاری ئێوه و ژیان و بونتان
 لەی گەبۆ ئێوه ئ ،ئامۆژگاریم كرد

 ڵەخواتان ده گ ڕۆیشتم، ئێتر،
 وه و خاكمەتەن ،اریخزمه تگوز

 به خوێنی پاكم بژی كوردستان،
 

 دەمەموحقازی 
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 وا شینی پێشه
 

 د حمه ئیبراهیم ئه/  ی بله هۆنراوه
 

 
 بڕێژین ی مه پڕ ی باده با یاران

 بنێژین شادی و خۆشی ی کۆرپه با

 داخ  به ت سره حه  به ئۆخ و ئاخ  به با

 ماخ ده ی ێنه ئاو ین بکه ماوی ته

 کوڵ به ی گریه  به سارد ی ناسه هه  به

 دڵ ی ڕیشه و گ ڕه بن  له رکێشین ده

 خوێنین فرمێسکی دڵۆپی  به با

 بشێلین مڕۆ ئه شینی بۆ قوڕێ

 رهادی فه ژیتی قوڵنگی  به با

 شادی بێستونی ر سه  ڵکوتینه هه

  وه دڵمانه  به ما نه ردێ گه  که

  وه گوڵمانه  به ما نه تۆز و   ته

 دا ختیاری به ی جێ شوینی  له وسا ئه

 ژاریدا هه شای وی مڕه ڵه قه  له

 کێکمانا ریه هه دڵی کانگای له

 کوردستانا گشت ی وره گه دڵی  له

  ژاره په پانی هیواو قووڵی  به

  رداره سه و ئه بۆ نین ڵکه هه گۆڕێ

 بۆگیانی ک وه نه شی له بۆ گۆڕێ

 نی ما نه له دوور مری نه گیانی
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 ویستی نه ژیان دیلی  به گیانی

 رستی په ت میلله و ئازادی گیانی

 ئازادی خودای قوربان  کرده خۆی

 شادی و ستی ربه سه  بگاته ل گه تا

 وا پێشه شینی  نه شیوه رچی گه

 وا ئه شینی  له  یه نگی نه ریانگ

 ندن ڵکه هه نیفاق و ناکۆکی بێخی

 ندن سه  تۆڵه بۆ دانان ڕێگاوشوێن

 مردن تا رد به نه نگین جه کگرتن، یه

 ئازادکردن ل گه لالی قه ته و وڵ هه

 شاد ن که ئه رۆک سه بڵندی گیانی

 موراد شتی هه به  ننه یه گه ی ئه
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 (مر وای نه گیانی پاکی پێشه  ش به پێشکه)
 

 کـی سـوورکێـو زه
 

 کـــورد ناوداری ری ڕێبــــــه 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 رمێــ بـــۆ   مــزه ڕه
 

 ژیان سەربەرزیی شقی رمه سـه وا پێشـه
 داڵن و مێشــک نی خـــاوه ی ئــه وا پێشـه

 

 سـێـدارەکـەت لەسەر کوردی ڵـی شـخه مه
 ت کــــه کـــۆماره  دوژمنـــــه چـــاوی چقڵی

 

 دار ربه سـه هیـدی شه ی سیحـاکه مـه تۆی
 شەرمەزار ن یهتا هـــــــه تــــا نـاحەزانیـ 

 

 لـت گه فیــداکـــاریـی مـــــــزی ڕه  تـــه بوویه
 لـت مه ک وه پـاک ڕوحی بێـت ئارام و شــاد

 

 ڵێــــن به ی پێگه چوارچــــرای ی اڵیه قه م له
 ڵێـــن ئه ش ئێستــاکه   کـورده پیـــری و الو

 

 زینـــدووه ر هـــه نـــامـــرێ وامــان پێشــــه
 کــردووە ڕوون گـەلـی ڕێـگەی ەوپێـشــڕەو

 

 ژیــــن  بـــوویه ژیــــانت خشینــی به  به تۆ
 ریـــن ئـافـــه و ســـاڵو و ڕێــــز د بـــــه ئه تا
 

 هەتاویی 1166ی  لێوه ی خاکـــــه... سوئێـــــد
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 دیتنی ئااڵ
 

 "قانع"
 

 
 (1) کورد ئااڵی دیم  تاکه مردم، نه من وا شوکور د سه
 کـورد سیمای و ت سووره رزی، به  به رچاوم به  وته که

 کـــــورد هالی شه رگسی نه ی دیده بوو دووڕا بازبوو،
 کـــــــورد بینای پڕ چاوی بوو، ر به  مڕۆکه ئه بێ  مژده
 کـــــــــــــورد زانای وای پێشه و کورد ئااڵی بژی ر هه
 
 ـــــــــــــنمــ عاله ی پۆکه چه ژێر سیرو ئه  زمانێکه ند چه
 مــــــــــــــن ئاده ی زاده رچاوی به تی قیمه بێ و رکز سه

 مـــــــــــن ماته ی باده ستی مه زانین، نه زیندانی دیلی
 من خـه بێ مڕۆ ئه  چونکه مووتان، هه کتر یه  نه که بانل
 کـــــــــــــــــورد زانای وای پێشه و کورد ئااڵی بژی ر هه
 

 شـــــــــێر نڕه اڵنی رده ئه پاکی رواحی هئ  نه که بانل
 خـــــێر به یادت زار هه ڕۆژی کوێێ؟  له  کاوه بڵێن یا

 دلــــــــــێر ندی زه تی ڵمه هه خۆتان، رچاوی به  بێننه
 سێر رمه گه و کۆهسار هلی ئه  شێعره م ئه بڵێن ر هه
 کـــــــــــــــورد زانای وای پێشه و کورد ئااڵی بژی ر هه
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 پێــــــت زنجیری ی زڕه ، کورده چێ رنه ده بیرت  له ت قه
 رێــــــــــت  هاته چی کان بێگانه س ده  له ، ماشاکه ته تۆ

 جێت؟ و شوێن بێ ی که و؟مامه ریب غه گۆڕ بابی کۆنێ
 گـوێـت  شێعره م ئه بۆ  شلکه برینی، دڵ تۆ چۆن  کورده

 ـــــــــــــــــــوردکــ زانای وای پێشه و کورد ئااڵی بژی ر هه
 
 ڕ گــــــــــه  وته که گێتی ئاشی ، لێکه باراشت ، ته به نه

 ڕ شــــــه یدانی مه شۆڕشی و زم به  له  ساوه ته نه شێر
 ڕ زه بابی ئه ی هوشه و  هاشه  به رگیز هه ی ده نه گوێ
 ڕ ته وڵی سه د سه دابنێ و شێعره  سته ده م ئه  ڵگره هه
 کــــــــــــــــــورد زانای وای پێشه و کورد ئااڵی بژی ر هه
 
 چــــــــان چه و بیتلیس و وان و ڕۆم رزه ئه وا شوکور، د سه
 بــــان بــــــــــه زازاو کوردی رکی، هه ستی ده  دایه ستی ده

 رزانیـــــان بـــــــــــه ی نتیقه مه و  زیره جه و رپوت خه شاری
 یان به و شام م ده  به م ده ێژین،ب  پڵه چه و و سته به  به با
 کــــــــــــــــــــــــورد زانای وای پێشه و کورد ئااڵی بژی ر هه
 

 رات هـــــــــه و کر دیاربه  به مڕۆ ئه دا، ئه  مژده قین خانه
 اڵت هــــــــــه و شیمال  له ڕۆژ پێشوو، وری ده ی انه پێچه
 واڵت؟ ر سه  خسته رووناکی چلۆن!  که تیشکی یری سه
 جات نـــــــــــه ی ڕێگه بۆ  چاکه بێ، دڵ بیری  وتاره م ئه
 کـــــــــــــــــــورد زانای وای پێشه و کورد ئااڵی بژی ر هه
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 من تا مردن لەگەڵ ئێوەدا دەبـم،

دەمەوێت ئەوەتان پێ بڵێم ئەگەر 

ـــــا    لە پێنـــــاو دـــــورد دا  ەمـــــر   

ـــ  ە  ـــ  دـــورد  ەدـــردووە، ب هـــ بم ب

ـــــــــــــــێ ەدەن  چـــــــــــــــاوەە   ئەوە  ل

 دوردستان بەجێ بهێڵم و بڕۆ ،

ئێرە دەبێت گ رستا   من بێـت و 

تادوا هە اسەشـم ئەو دوردسـتا ە 

جێنــــــــــــاهێڵم، ئەوا ە  ئــــــــــــێ ە و 

دوردستا  شـــــــ ان بەجێهێشـــــــت و 

ـــــــــان  ـــــــــا توا   بەرگە  ئا ارەد  ە 

ــــان  ــــاوو   ــــە      ــــا مێ بگــــرن ب

 لەسەر بکات،

 ش  و  ا  ش ەدا  ان لە گەڵ ان بم،  امەوێت بە م للەتەدە  داوە لە   من بەڵێنم

 !لە پێناو سەالمەت  گ ا م شەرمە ار   واو  ەڵک بم

 
  ا   محەم ەد شەوێک بەر لەسێدارەدا                                             

 
 
 


