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چەند وتەیەک
خوێنەرانی بەڕێز بەرهەمی ئەو جارەمان کتێبێکە بە ناوی( پێشەوا قازی گوڵێک بوو لە سـەحرا رووابـوو) کە لە سـەر کەسـایەتی نـاوداری
نەتەوەی کورد پێشەوا قازی محەممەد سەرکۆماری کوردسـتانە ،نووسـەرانی کـورد هەڵسـەنگاندن و دیـد و بۆچـوونی خۆیـان لەسـەر جەنـابی
قازی معمەممەد نووسیوە.
ئەم نووسراوە و بابەتانە لە سێ تەوەرەوە باسی کەسایەتی پێشەوا قازی محەممەد دەکەن :
 -١نەخ ـ و رۆڵــی پێشــەوا قــازی لە کــۆمەڵەی ژیــانەوەی کــورد ( ژێ – کــاف) ،دامەزرانــی
حیزبی دێموکراتی کوردستان و دامەزرانی کۆماری کوردستان.
 -٢زیندان و دادگا و رۆژی لە سێدارە دان واتە  ١١خاکەلێوە
 -٣رۆژی لە دایک بوونی جەنابی پێشەوا
هەروەک باس کرا ئەو کتێبە تەنیا باسی کەسایەتی پێشەوای کورد قازی محەمـمەد و رۆڵـی و نەخشـی پێشـەوا تەرخـان و ئامـادە کـراوە.
ئەگەر عومەر مەودا بدا لە داهاتوو دا هەوڵ دەدەم ئەو بابەت و نووسراوانەی کە لەسەر دامەزرانی کۆماری کوردسـتان ( ٢ی ڕێبەنـدان) و
١١ی خاکەلێوە رۆژی شەهیدان کۆم کردونەوە بەجیا کتێبیان لێ ئامادیە دەکەم و دەیدەمە بەر دیدەی خوێنەرانی کورد.
شــایانی باســە کە بــۆ پێشــەکی ئەم کتێــبە داوام لە هــاوڕێی تێکۆشــەر و نووســەری دێرینــی حیــزب و گەلەکەمــان کــاک هەیــاس کــاردۆ کــرد
جەنابیشیان بە وەاڵمی ئەرێنی یەوە قبوڵ و زەحمەتی نووسینی کێشا ،بەم بۆنەوە یەک دنیا سپاسـی دەکەم ،و هیـوادارم سـاخ و سـەاڵمەت
و تەمەن درێژ و هەروا دەست رەنگین بێت بۆ خزمەت بە گەل و نیشتمان.
هەروەها سپاس و پێزانین بۆ گشت ئەو کەسانە کە زەحمەتیان کێشاوە ،بابەت و نووسراوەیان لەسەر کەسایەتی گەورە کورد پێشەوا قازی
محەممەد نووسیوە ئەوانی هەروا بەردەوام و تەمەن درێژ بن.
هیوادارم ئەو بەرهەمەش بەهەموو کەم و کوڕیەکانیەوە ببێتە جێ رەزامەندی خوێنەران.
بەرێزەوە رەحمان نەقشی
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کتێبێک بۆ پێشەوا!
هەیاس کاردۆ

پێشەوا قازی محەممەد کەسایەتییەکی هەمە الیەنەی هەبوو .لەزۆر بـواردا تاقـانە و سـەرتۆ بـوو .تەنیـا کەسـێک بـوو زۆر پـێ کـاتی
خــۆی لەدایــک ببــوو .هیممەتــی بەرزی ،لەخۆبــوردیی لەڕادەبەدەری ،وردبینــی و دواڕۆژ خوێنــدنەوەی،
وشیاری و ڕووڕاستیی دەگەڵ خەڵک و زۆر سیفەتی بەرزی دیکەش ئەو مرۆڤەیان کردبوە تاقـانە .قـازی
محەممەد کارێکی بۆ کورد کرد کە بۆ هەتا هەتایە لەبیر نـاچێتەوە .ئەگەر هەموومـان رێـزی دەگـرین و
وەک پێشەوا قبووڵمانە هۆی ئەوەیە بەڕاستی پێشەوایەتیی نواند و خزمەتی لەبیـر نەکـراوی بە کـورد
و کوردستان کرد.
هەتا ئێستا زۆر شت لەبـارەی پێشـەوا قـازی نووسـراون و بـاڵو بـوونەتەوە .نووسـەری کـورد و غەیرتـی
کورد لە جەهەتی جۆراوجۆرەوە باسی پێشەوایان کردوە و ئەو دەسکەوتە کەم تەمەنەی کۆماریان لێـک داوەتەوە کە بە هیممەتـی ئەو زاتە
پێــک هــات .بێگومــان هەتــا ئێســتاش زۆر قســە لەســەر کۆمــار و شەخســی پێشــوا مــاون کە دەب ـێ بکــرێن چــونکە ژیــانی قــازی و کارنــامەی
کۆمارەکەی هێشتا بە تەواوی نەخراونەتە بەر نەزەر.
ئەم کتێبەی کە بە هیممەتی تێکۆشـەر کـاک ڕەحمـان نەقشـی بـاڵو کـراوەتەوە ،هەوڵـێکە بـۆ کـۆ کـردنەوەی نەزەر و ڕای جۆراوجـۆر لەسـەر
پێشەوا قازی محەممەد لەتوێی بەرگێک کتێب دا .چاکیی ئەو کارە ئەوەیە پێویست ناکا خوێنەر خۆی زۆر ماندوو بکـا و وەدوای سـەرچاوەی
زۆر کەوێ هەتا چەند باسی جیاواز لەبارەی پیشـەوا بـدۆزێتەوە .ئەم کتێـبە دەتـوانێ بەشـێک لەو زانیارییـانە دابـین بکـا کە خـوێنەرێکی
ئۆگری پیشەوا و کۆمارەکەی وەدوای دەکەوێ.
لەم کتێــبەدا کەســایەتیی پێشــەوا و نەخشــی ئەو مــرۆڤە لە بــردنە پێشــی بــزووتنەوەی نەتەوایەتــی کــورد لە ڕوانــگەی جۆراوجــۆرەوە بــاس
کراوە .هەرچەند لێکۆڵینەوەکان ڕەنـگە زیـاتر دەربڕینـی سـۆز و خۆشەویسـتیی بـۆ جەنـابی قـازی و هەوڵە لەبیـر نەکراوەکـانی بـن ،بەاڵم
دەالقەیەکــن بــۆ چــوونە نێــو ژووری هــزر و بیــر کردنەوەکــانی ئەو کەســایەتییە .کــاک رەحمــان نەقشــی زەحمەتــی کێشــاوە و هەمــوو ئەو
نووسینانەی کۆ کردوونەتەوە و بە دیزاینێکی جوان لە پەنا یەکی داناون هەتا کاری خوێنەر هاسان بکا.
بەش بە حاڵی خۆم سوپاسی ئەو هەوڵەی کاک ڕەحمان دەکەم و کارەکەی بەرز دەنرخێنم .کاک رەحمان ئەوە یەکەم کـاری لەو جـۆرەی نـیە
و بۆ زۆر شتی دیکەش زەحمەتـی لەو جـۆرەی کێشـاون کە هەموویـان جێـێ بـایەخن .هیـوادارم ئەوە دوا کـاری کـاک ڕەحمـان نەبـێ و بـۆ کـۆ
کردنەوە و لە پەنا یەک دانانی نووسراوەی جۆراوجۆر لە سەر ڕووداو یان بابەتێکی تایبەت بەردەوام بێ.
ڕێکەوتی ٦ی جوالی ٢١١٢
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سوارچاکێکی بە پەلە!
هەیاس کاردۆ

تیژ هات و زوو تێ پەڕی .وەک با دەخوشی و بە تیژیی خۆر تێ دەپەڕی .کە هات بزەی بۆ هێناین و فرمێسـکی بـۆ جـێ هێشـتین .دەگەڵ
گزینگی بەیان هات و وێڕای زەردەی خۆرئـاوا مـاڵ
ئاوایی لێ کـردین .بە ئۆمێـدەوە هـات و دنیـایەک
نائومێدیی بۆ جێ هێشتین .کە هات تیشکی خۆری
ڕژاندە نێو ماڵەکانمان .هەرکە ڕۆیشت شەوی تـار
لێمان میوان بـوو .ئەو هـات و باوەشـێک ڕیحـانەی
بۆنخۆشــی بە دیــاریی بــۆ هێنــاین .کە ڕۆیشــت بە
سەر سارایەکی ویشک و برینگدا کەوتین.
کە هــات ،کــولێرەی بــۆ جــووتێرە مانــدووەکان پــێ
بــوو .ماســتاوی بــۆ پاڵەکــان هێنــابوو ،شمشــاڵی
کـــردە دیـــاریی شـــوانەکان و مێخەکـــی لە بەرۆکـــی
بێــرییە شــۆخ و شــەنگەکان دا .بــۆ دایکــان خەنەی
پێ بوو و گۆچانیشـی بـۆ پیـاوە بەسـاڵدا چوەکـان
هێنـــابوو .کە منـــداڵە چـــاو گەشـــەکانی بەســـەر
کــردەوە هەناســە و پێکەنینــی پــێ بەخشــین .بــۆ
قوتابییــان قەڵەم ،بەشــی مامۆســتایان زانســت و
مەتــانەت ،بــۆ کاســبکاران ڕاســتیی و بەردەوامــی و
بەشی کاربەدەسـتانی خەڵکـی بـوون و خۆمانـدوو
کردنـــی هێنـــابوو .هەرکە تیشـــکی خـــۆر لە ئاســـۆ
سەری وەدەرنا ،دەستی بەگەڕان کرد و هیچ کەس و الیەنێکی بێبەش نەکرد .هەتا زەردەی خۆرئـاوا مـاڵ بەمـاڵ گەڕا و دیـاریی بـۆ هەمـوان
برد .سوارێکی بە پەلە بوو .دەتگوت ڕاسپاردەیەکی کاتییە و دەبێ زوو وەگەڕێ .کەس نەی زانی چۆن هات و بۆ وازوو ڕۆیشت.
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کە هات گوڵ هەمووی پشکووتن .دار بەریان هێنا و گەنم بااڵیان کرد .بە گەیشتنی ،چۆمەکـان پـڕ لە ئـاو بـوون ،کانیاوەکـان بـووژانەوە،
کوێستانەکان سەوزاییان تێگەڕا و پێدەشتەکان دیمەنێکی جوانیان بەخۆوە گرت .دەگەڵ هاتنی ،هەوایەکی سـازگار ئەو هەرێـمەی گـرتەوە.
بـایەکی فێنـک هەڵـی کــردێ و بـارانێکی خـۆش دەسـتی پــێ کـرد .هەر لە بەیـانی ڕا کە دەسـتی بە گەڕان کــرد هەتـا خۆرئـاوا کە بە جێــی
هێشتین ،دەرگای ماڵەکـان کرابـوونەوە ،گوڵـدان لە بەر پەنجەرەکـان دانـدروابوون و حەوش و حەسـار خـاوێن کرابـوونەوە .کـوچە و کـۆاڵن
ئاوپڕژێن کرابوون و دووکان و بازاڕ قەڵەباڵغ ببوون .منداڵەکان وەجووڵە کەوتبوون و بە پۆل وەدووی ئەو سوارە دەکەوتن .پیاوەکان کـۆ
دەبوونەوە و خەبەری هاتنی ئەو سوارەیان بۆ یەکتر دەگێڕایەوە ..ژنەکان بۆ مانەوەی دەستەو دوعا ڕادەوەستان و خۆزگەی دیـداری ئەویـان
هەبوو.
ڕۆژێک کە ئەو سوارە میوانمان بوو کەس خەمی نەبوو .کەس دڵی نەگیرابوو .هەموو ببوونە یەک دڵ و یەک زمان .تیشکی هیوا دە دڵەکـان
گەڕابوو ،ورە بەرز ببۆوە و غیرەت شەپۆلی دەدا .کەس نەی دەزانی ئاوا زوو دەڕوا ،بۆیە هەموو پالنی جۆراوجۆریان بـۆ دواڕۆژ دادەڕشـت و
باسی ئەوەیان دەکرد چ بکەن ئەو سوار لێیان ڕازی بێ .بە هاتنی ،تیشکی هیوای دە دڵەکان خست .تۆوی یەکیەتـی و یەک دڵیـی چانـد و
نەمامی سەربەستیی بۆ چاندین .دەشتە ویشک هەاڵتوەکانی بۆ ئاو داین و بارانێکی فێنکی بەسەردا باراندین.
هەموومانی بووژاندەوە .هەموومانی لە خەو هەستاند و فیڕی کردین کەم بخەوین و زیـاتر بە خەبەر بـین .پێـی گـوتین ئاگاتـان لەخۆتـان
بێ ،بە کوێرە ڕێیان دا سەفەر مەکەن ،بێ تاقی کردنەوە لە دەراوان مەپەڕنەوە و بێ هۆ وە هەورازان هەڵ مەگەرێـن .پێـی گـوتین دۆسـت
و دوژمنی خۆتان بناسن و متمانەتان تەنیا بە خۆتان و گەلی خۆتان هەبێ.
کە ئێوارەی نەگبەتی داهات ،کۆی کردینەوە .ماچی کردین ،منداڵەکانی دەباوەش گـرت و هەموومـانی بە یەکتـر سـپارد .پێـی گـوتین دەبـێ
بڕوا چونکە بە چـوونی ئەو ،ئـێمە دەپـارێزرێین .ئومێـدی داینـێ لە دواڕۆژ دا سـواری دیـکە بە هەمـان نێـو و هەمـان ڕێبـاز پەیـدا دەبـن و
ڕێگاکەی درێژە دەدەن .پێی گوتین یەک بن و بۆ یەک بژین .وەبیری هێناینەوە بە کوێرە ڕێیان دا سەفەر نەکەین ،بە بـێ تـاقی کـردنەوە
لە دەراوان نەدەیـن و بـێ هــۆ بە هەورازان دا هەڵ نەگەرێـین .ئەوەشــی بە گـوێ دا چرپانــدین کە دۆسـت و دوژمنــی خۆمـان بناســین و وەک
خۆیان هەڵس و کەوتیان دەگەڵ بکەین.
کەس نەیزانی چۆن هات و بۆ وا زوو ڕۆیی .هەر ئەوەندەمان زانی پەیامێکی خۆشی پێ بوو .ئومێدی داینێ و زیندووی کـردینەوە .ئێسـتاش
هەموومان چاوەڕێین ئەو سوارچاکە بۆ خۆی یان بە ناوێکی دیکە بگەرێتەوە المان .پێمان خۆشە دەگەڵ گزینگی بەیان خۆمان نیشـان بـدا و
لە هیچ ئێوارەیەکی نگبەتیی دا بەجێمان نەیەڵێ.
ڕێکەوتی ٧ :ی جوونی ٢١١٢
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قازی محهممهد گوڵێک بوو له سهحرا رووا بوو

نووسینی دوکتور قاسملوو

سهخســییهتی قــازی محهممــهد پێویســتی بــه لێکۆڵینــهوهی زتــاتر ههیــه ،ئــهو شهخســیتهته مهزنــه لــه مێــژووی گــهلی کــورد دا پلــه و
مهقامێکی تایبهتی و بهرزی ههیه کـه پێویسـته
الوانـی تـازه پێگهیشـتوو لـه گـهڵی ئاشـنا بــن و
لــه ژیــانی دهرس وهربگــرن ،ههرچهنــد تهمــهنی
زۆر درێژ نهبوو.
پێشــــهوا قــــازی محهممــــهد روونــــاکبیرێکی
ههڵکـهوتوو بـوو کــه لـهو رۆژگــاره دا وێنـهی لــه
نێــو نهتــهوهی کــورد دا زۆر کــهم بــهدی دهکــرا.
قازی محهممهد لـه شارسـتانیهت و زانسـتی تـازه
و هــهروهها لــه وهزع و رووداوهکــانی جیهــان بــه
تــهوای شــارهزا بــوو .زمــانی تــورکی و فارســی و
عهرهبی و ئینگلیسـی و فهرانسـه و رووسـیی دهزانـی ،لـه زانسـتهکانی ئـایینی و کۆمهاڵیـهتی دا دهسـتێکی بـاالی هـهبوو .لـه گـهڵ ئـهوه کـه
رووناکبیرێکی پایهبهرز بوو له نێو خهڵکێکی سـاویلکه و بـه داخـهوه بهشـی زۆری نهخوێنـدهوار دا دهژیـا .گوڵێـک بـوو لـه سـهحرا روا بـوو
بهاڵم دێسانهکه له گهلی خۆی نێزیک بوو ،دهرد و ئـازار و هیـوا و ئاواتـهکانی زۆر بـاش تـێ گهیشـتبوو لـه هێنانـه گـۆڕ و دهرخسـتی ئـهو
دهرد و ئازار و هیوا و ئاواتانه دا له ههموو کهس سهرکهوتووتر بوو .بهخۆڕایی نهبوو که الی خهڵکی کوردستان ئهوهنده خۆشهویسـت بـوو
که بۆ یهکه جار له مێژووی خۆی دا خهڵک خۆی نازناوی " پێشهوا "ی پـێ دابـوو .پێشـهوا قـازی محهممـهد هـهموو زانسـت و تـێ گهیشـتنی
خۆی بۆ خزمهتی گهل تهرخان کردبوو .له ههموو کهس باشتر دهی زانی واڵتهکهی چهنـده دواکـهتووه و گهلـه خۆشهویسـتهکهی چهنـده بـی
خاوهنه و هاونیشتمانهکانی له چ وهزعێکی نالهبار و کوێرهوهری و ههژاری و ئازار و ئهشکهنجهیهک دا دهژین.
ههموو ئهو تایبهتمهندی یانه ببوون به هۆی ئهوه کـه قـازی محهممـهد نهخشـێکی زۆر گرینـل لـه جوواڵنـهوهی دێمـوکراتیی سـاڵهکانی
 1461 – 1464دا یاری بکا.
شهخسییهتی ئهو زێزو حورمهتێکی تایبهتیی بۆ الی ئهو راکێشا بوو.قسهکانی قـازی ئیعتبـارێکی تایبـهتی یـان هـهبوو و نـهزهری ئـهو
به راست و دروست دهزانرا.
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پێشهوا قازی زۆر تێ دهکۆشا که ریزهکانی نێو خهڵکی کوردسـتان یـهکگرتوو بکـا ،ئـهو راسـتی یـه مێژوویـی یـهی لهبـهر چـاو بـوو کـه
یهکێک له هۆیهکانی ئهساسیی تێک شـکانی هـهموو راپهرینـهکانی پێشـووی گـهلی کـورد ،نـهبوونی یهکیـهتی و یهکـدهنگیی نێوخـییی بـووه.
پێشــهوا زۆری هــهوڵ دا نــاکۆکی لــه نێــوان عهشــیرهتهکان هــهڵ بگیــرێ ،ههرچهنــد ئــهوه کــارێکی هاســان نــهبوو بــهاڵم تارادهیــهکی زۆر
سهرکهوت.
له شاری هههاباد یهکیهتی یهکی بێ وێنهی لـه نێـو هـهموو دانیشـتووان دا پێـک هێنـابوو ،تهنانـهت پـاش تێـک شـکانی جوواڵنـهوهش
پاش هاتنی لهشکری کۆنهپهرستی ئێرانی کهس ئاماده نهبوو دهست بۆ ڕێبهرانی کۆماری کوردستان درێژ بکا.
سهرچاوه  61 :ساڵ خهبات له پێناو ئازادی .نووسینی دوکتور قاسملوو.
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پێشەوای کوردان!
ئاگری باڵەکی

پێشەوا قازی محەممەد دامەزرێنەر و رێبەری گوتاری ناسیونالیسیتی کورد
پێشەوا قازی محەممەد ،ڕێبەرو ڕێنیشاندەرو یەکەم سەرکۆماری کوردستان ،ڕێبەرێک کە «کەم ژیاو کەڵ ژیا» .ئەو وەک ڕێبەرێکـی
ئەفسانهیی بۆ کورد لە سەردەمێکدا بوو بە ڕێنیشـاندەر کە ئێستاشـی لەگەڵ بـێ ،لەسـەر
ئەم ڕێگــهیە کــورد هەنگــاو دەنــێ ،ئەوەی فەیلەســووفە جیهانییەکــان لەبــارەی دەوڵەت و
ڕێبەریی خەڵک بە نووسین باسیان کردبوو و لە کتێبەکانیـاندا وەک بیـرۆکە هێنابوویـان،
پێشەوا بە کـردەوە ئەو بیرۆکـانەی لە مـاوەی ڕێبەریـی خـۆیدا جێبەجـێ کـرد .ئەو مۆمێـک
بوو لە تارکییەک لە مێژووی هەزاران ساڵەی نەتەوەیەکی خۆشی لە خۆی نەدیوو.
هەروەک پێشەوا قازی محەمەد لە نوتقێکی مێژوویی کە لە رۆژنامەی کوردسـتان ژمـارە
٦٢ی ٨ی گەالوێژی  ١٣٢٢باڵوبۆتەوە ،دەلێ:
«بۆخۆتان دهزانن که ئهمن بۆ وهرگرتنی حقووقی کورد شهو و رۆژ وچانم نهداوه و ئهو زهحمهتهش به فهخر دهزانـم .تـا یـهک رۆژم
له دنیا مابێ دهست له فیداکاری ههڵناگرم و به ههموو کهسێکی دهسهلمێنم که کورد شایانی ژیانه».
کە باس لە «ژێکاف»« ،حیزبی دێموکراتی کوردستان» و «کۆماری کوردستان» دەکرێ ،راستیەک هەیە دەبێ بـاس بکرێـت ئەویـ
ئەوەیە کە نەخ و کاریگەریی تایبەتی پێشەوایە لە بەدەستهێنانی گەورەترین دەسکەوتی مێژوویی بۆ کوردسـتان و نەتەوەی کـورد .بـۆ
ئەوکەسەی کە دەیهەوێ بزانێ کۆماری کوردستان چ بووە دەبێ سەرەتا لە هزر و بیری پێشـەواوە دەسـت پێبکـات و کۆمـاری کوردسـتان چ
دەستکەوتێکی مێژوویی بـووە بـۆ کـورد هەروەک جەعـفەر عەلـی لە کتێبـی « ناسـیۆنالیزم و ناسـیۆنالیزمی کـوردی» ئـاوا باسـی پێشـەوا
دەکات:
‹›ئهگهر بزاڤی ناسیۆنالیستی کـوردی لـه بیسـتهکاندا بـێ نـاوی شـێه مـهحموود دهبێتـه کـهم و کووڕییـهک ،ناوهێنـان و قسـهکردنی
لهسهر ژێکاف و حیزبی دێمۆکرات و کۆماری کوردستان وهک بهرههمی تێکۆشانی ناسیۆنالیزمی سیاسی کورد له رۆژههاڵت بـێ نـاوی قـازی
محهمهد له کهموکورتی بهدهر نابێت» .
ئەگەر بە کورتی چاوێک بە سەرەتای الویەتی پێشەوا دا بخشێنین ،دەبینین پێشەوا کەسێک بووە کە هەمیشە هەوڵـی خـۆ فێرکـردن
و خۆپێ گەیاندنی داوە وهەوڵی داوە لە زانیارییەکانی خۆی بەقازانجی کۆمەاڵنی خەڵک کەڵک وەرگرێ ،پێشەوا کەسێکی زیرەک و
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خــاوەن بیرێکــی تیــژ بــووە ئەو لە ســەر دەمــی خۆیــدا شــارەزایی چەنــدین زمــانی جیــاواز لە زمــانی کــوردی بــووە ،لە ژمــارە ١٢ی رۆژنــامەی
«کوردستان» دەوری دووەم لە ساڵی  ١٣٢١ئاوا باسی پێشەوا کراوە..
‹›ئهو زانستی ئایینی و فهلسهفهی کۆن و ئهدهبیاتی فارسی و عهرهبی ههر له مهڵبهندی مـههاباد و لـه خزمـهت مامۆسـتا زاناکـانی
ئهم مهڵبهنـده خوێنـد .هێشـتا مێرمنـداڵ بـوو کـه لـه زانسـتی زهمـانی خـۆی دا بـه مامۆسـتا دهناسـرا .پـاش ئیجـازه وهرگـرتن ،چاالکانـه
خهریکی کاری کۆمهاڵیهتی بوو بێ ئهوهی مهعاش وهربگـرێ نوێنـهری فهرهـهنگی مـههابادی وهئهسـتۆ گـرت .یهکـهمین قوتابخانـهی نـوێی
ئهم شاره له سایهی ههڵسووڕان و تێکۆشانی ئهو دروست کـرا کـه خـۆی بـه سـهری رادهگهیشـت و دهرسیشـی دهگوتـهوه .بناغـهی هـهوهڵین
نهخۆشخانهی مههابادی بهدهستی ئهو داڕێژراو له ژێر چاوهدێریی ئهو دا کهوته کار››.
پێشەوا قازی لەسەردەمی خۆیدا زمانزانێکی گەورە بـووە کەسـێک بـووە کە توانیـویەتی بە  ٧زمـانی جیـاواز لە زمـانی کـوردی قسـان
بکات ئەو له ماوهیهکی کهم دا ‹›فێری زمانی ئینگلیسی ،رووسی و فهرانسهیی بێ و بێجگه لهو سێ زمانه ،زۆر باش له زمانی عـهرهبی،
فارسی و تورکی شارهزایی پێدا بکات›› .
پێشەوا کەسێک بوو کە خوێندنی ئایینی تەواو کردبوو و قازی شەرعی مەهاباد بوو لەگەڵ ئەوەیـدا هەمیشـە هەوڵیـداوە کە بەدوای
شتی نوێدا بگەرێت و فکر و بیرە جیاوازەکانی بخوێنێتەوە هەربۆیە لە کتێبخانەکەیدا کتێبی جۆراوجۆری لە هەموو بیر و هزرێک تێـدا
بــوو ،شــاعیری کــورد جەاللــی مەلەکشــا لەســەردانێکی دا ئــاوا باســی کتێبخــانەکەی پێشــەوا دەکــات« :جۆرههــا جــۆر عینــوان کتێــب لــهم
کتێبخانه دابوون و ئهوهی دهگهیاند که پێشهوا قازی محهممهد له باری ئهندیشه و فیکرهوه چهند کراوه بووه… له گۆشـهیهک دا ،هـهر
چــوار ئینجیلــی پیــرۆز (عــهقیق ،لۆقــا ،جهدیــد ،ومــهتی) دهبینــران و زۆر رۆمــان و کتێبــی شــێعر و فهلســهفه و… کتێبــی مێژوویــی و
زانستی…››.
 ٦١ســاڵ پــێ ئێســتا لەنــاوچەیەکی داوکەوتــووی جیهــان و دا و لەنــاوچەیەک کە خەڵــکەکەی ئاگــادارییەکی ئەوتۆیــان لە جیهــانی
شارستانی و پێشكەوتوو نەبوو ،پێشهوا روو له نهتهوهکهی دهکاو دهڵێ:
‹›برایانی خۆشهویست :ئهمن لـه ئێـوهم دهوێ کـه تـهنیا شـهڕکهر نـهبن بهشـکو چـهکێکی وا هـهڵبگرن کـه بتـوانن بهرامبـهری دهگـهڵ
لهشکری میللهتانی تر بکهن ،ئهو چهکهش (عیلم و زانسته) مهرحهلهی شهڕ تهواو بووه نۆبهی هونهره… ئهمن لـه ئێـوهم دهوێ کـه بـه
زانســت بهربــهرهکانی دوژمنــان بکــهن .چــهکی بــێ عــهقڵ دوژمنــان نــابڕێ .بــهاڵم داخهکــهم ئاغاکــان ئامــاده نــین کــه لــه میــوهی خوێنــدن
بههرهوهر ببن .ئهگهر بڵێم کورهکانتان ،برایهکانتان بهێنن بیاننێرم بۆ جهبهه باکیان نییـه ،بـهاڵم ئهگـهر بڵـێم بـۆ خوێنـدنیان دهنێـرم
رووی خۆیان گرژ دهکهن و عوزری ناموهجه دێننهوه ،ئهگهر پێیان بڵێم مهدرهسهیهک له دێیهکانتان بکهنهوه مات دهبن…›› .
له رێگای خوێندنهوهی ئهو دێڕانهی پێشهواوه یهکهم شـتێ کـه بـۆ مـرۆد دهردهکـهوێ ئهوهیـه ،پێشـهوا بـه مانـای راسـتهقینهی وشـه
رێبهر و سهرکردهیهکی نوێخواز بووه و ریفـورم و گۆڕانکـاری لـه بونیـادی کۆمـهڵی کـوردهواری ،بهشـێکی هـهره گرینگـی لـه هـزر و فیکـری
پێکهێنابوو .کاتێ له الپهڕهکانی رۆژنامهی کوردستانی ئهو سهردهمه رادهمێنی و له وتارهکانی پێشهوا دهڕوانی ،کهمتر سوخهنرانییهکی
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پێشهوا دهبینی که بێ نێوبڕ وشهگهلی :تهرهقی ،پێشڕهفت و فێربوونی زانست و گهشه و بهرهوپێ چوون له میانهی وتهکانی دا بـهدی
نهکرێ .بهاڵم چهمکی نوێخوازی و پێشـکهوتن و بـهرهو پـێ چـوون لـه بیـری پێشـهوادا تـهنیا بـه مانـای کـهڵک وهرگـرتن لـه ئـامراز و
کهرهسهو تهکنیکی نوێ نهبوو ،بهپێچهوانه پێشهوا له ماوهی دهسهاڵتدارهتیی دا لهگهڵ ئهوهی ههوڵی دهدا له کهرهسه و ئـامرازی نـوێ
بۆ نوێکردنهوهی کۆمهڵی کوردهواری کهڵک وهرگـرێ ،هـهر لـهو کاتـهدا بـه هـهموو توانایـهوه تێدهکۆشـا بهشـێوهیهکی بنـهڕهتی سـهرجهم
دهروازهکانی پیوهندیدار به رهوتی گهشه و بهرهوپێ چوونی کۆمهڵی کوردهواری ،بۆ مرۆڤی کورد بهڕوودا بکاتهوه.
پێشهوا له یهکێک له کۆبوونهوهکانی دا روح و سروشتی نهتهوهخوازیی کوردی دێنێته سهر زمانو دهڵێ:
‹›ئێستاش له سایهی هێز و قودرهتی ئازادی ئێمهش چاو و گوێمان کراوهتهوه و جارێکی دیکه ناچینهوه ژێر چنگاڵی بێـدادی ،کـورد
له حهقی خۆی زیاتر هیچی له خهڵکی نهویستووه ،دهیهوێ به زمانی خۆی بخوێنێ ،لـه پیـت و کانگـای واڵتهکـهی سـوود بـهرێ ،ببێتـه
خاوهنی کارخانه و کانگا .کورد نایهوێ دهستدرێژی بۆ خاکی هیچ میللهتێک بکا››٣١.
«پێشهوا قازی محهممهد ئهو مرۆڤـه دهگهمهنـه کاریزمایییـه بـوو کـه شـهوهزهنگی نـهزانی و کۆیلـهتی شـهق کـرد .هـهتوانێک بـوو بـۆ
برینی ههزاران ساڵهی کورد ،بارانێکی رهحمهت بوو بۆ سحرای قاقریی کۆیلهتی و بندهستی .ئهو بوو بـه پێشـهوای گـهل و بـهو پهیامـه
که پێی بوو هێزی نوستووی گهلی کوردی وهخهبهر هێنا ،کۆشکی سهربهرزی و سهربهخۆیی کوردی لهسهردهمی بێدهرهتانی دا ،دامهزرانـد.
 .ئهو بوو به پێشهوای گهل و بهو پهیامه که پێی بوو هێزی نوسـتووی گـهلی کـوردی وهخهبـهر هێنـا ،کۆشـکی سـهربهرزی و سـهربهخۆیی
کوردی لهسهردهمی بێدهرهتانی دا ،دامهزراند» .
کاتێک هیندوستانیەکان کاریزمایەکیان هەیە بەناوی گانـدی و ئەفریقایەکـان مانـدێالیان هەیە ،ئەوا کـوردی بـێ بەش نەبـووە لە
هەبوونی کاریزما .پێشـەوا قـازی مـحەمەد نمـوونەی هەرەبەرزی کاریزمـا و رێـبەری کـوردە ،لە راسـتیدا بیـر و کردارەکـانی پێشـەوا نەک
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.
ههروهک مامۆستا هێمنی موکریانی بهدروستی لەگەورەیی پێشەوا دەنوسێ:
زانا بوو ،کوردپهروهر بوو
پێشهوا بوو ،رابهر بوو
ههر کورد نهبوو بهشهر بوو
خهمی خهڵکی لهبهر بوو.
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هەق وایە کە رۆژی ١١ی بانەمەڕێ  ١٢٦١هەتاوی بەرامبەر بە ٣١ی ئەپریلـی  ١١١١کە رۆژی لەدایـک بـوونی پێشـەوایە ،سـااڵنە وەک
یــادێکی نیشــتمانی یــادی بکــرێتەوە .ئەو رۆژە واتە ١١ی بــانەمەڕ رۆژی لەدایــک بــوونی کەســێکە کە مێــژووی هــاوچەرخی کــوردی گــۆڕی و
جیهانی ناسیۆنالیزمی کوردی لەوێرا دەستی پێکرد.
-- -١نوتقی پێشهوا .رۆژنامهی کوردستان ژماره ٨ ،٦٢ی گهالوێژی .١٣٢٢
 -٢ناسیۆنالیزم و ناسیۆنالیزمی کوردی .جهعفهر عهلی .سلێمانی ٢١١٢
« -٣کوردستان» ئۆرگانی کومێتهی ناوهندیی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان (ئێران) ژماره  51خاکهلێوهی ١٣٢١
« -٢کوردستان» باڵوکراوهی بیـری حیزبـی دێمـۆکراتی کوردسـتان ژمـاره  .٢٢یهکشـهممه ٢٧ی رهشـهمهی ١٣٢٢ی هـهتاوی١٦.ی مارسـی
 .١١٢٧بروانه وتاری ‹›حهزرهتی محمد قازی پێشهوا.
 -٢جهالل مهلهکشا ،وتاری زیارهتی کتێبخانه پیرۆزهکهی پێشهوا ،وهرگیراو له سایتی
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 -٧رۆژنامــهی «کوردســتان» ژمــاره  ٦٢سێشــهممۆ ٨ی گــهالوێژی  .١٣٢٢نــوتقی حــهزرهتی پێشــهوای موعــهزهمی کوردســتان لــه کــاتی
رۆیشتن بۆ ورمێ.
 – ٦دورگەی بەختەوەریی ،ئەیوب ئەیوبزادە
لە ژماره  ٧٢٢ی رۆژنامهی “کوردستان”دا باڵو بۆتهوه
سەرچاوە  :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  /ڕێکەوتی ٧ :ی مەی ٢١١٢
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له دایک بوونێک که به مهرگ دوایی نایە (به بۆنهی  ١١١ساڵهی له دایک
بوونی پێشهوا)
حهسهن شێخانی

 ١١٢ساڵ لهمهوبهر ،له ١١ی بانهمهڕی ١٢٦١ی ههتاوی دا ،پێشەوای نەمری کوردان،قازی محهممهد چاوی به دنیا هـهڵێنا .ئـهو وهک
هــهر مرۆڤێکــی ئاســایی لــه دایــک بــوو و لــه تهمــهنی  ٢٦ســاڵی دا بــه شــههید بــوونی ،وەک
سەرۆک کۆماری یەکەم دەسەاڵتی کوردی ماڵئاوایی له ژیان کرد.
ئهوهی که قازی محهممهد له مرۆڤی ئاسایی جیـا دهکاتـهوه ئهوهیـه کـه ئـهو لـه دایـک
بوونه ،دهبێته سهرهتای شکڵ گرتنی قازی محهممهدێک له منداڵدانی مێـژوودا ،کـه بـه ژانـی
ســێداره ،لــه دایــک دهبێتــهوه و ،وهک ئــهفالتون دهڵــێ :دهچێتــهوه دنیــای هــهرمانی نموونــه
بهرزهکان .ئهو نموونـه بهرزانـهی کـه دهبنـه سهرمهشـق و پێوانـه بـۆ لـه مهحـهک دانـی مرۆڤگـهلی ئاسـایی .ئـهو نموونـه بهرزانـهی کـه لـه
کهسایهتیی خۆیاندا ،نوێنهرایهتیی مرۆڤی ئهسیل و راستهقینه دهکهن.
ئهگــهر بــه شــێوهیهکی رواڵــهتی و ،لــه چاویلکــهی وههمــی دوژمنــهوه ،ســهیری رووداوهکــه بکــهین ،لــه دایــک بــوونی سرووشــتیی قــازی
محهممهد له  ١١٢ساڵ لهمهوبهر ،به مهرگی ئهو له تهمهنی  ٢٦ساڵی دا کۆتایی دێ .روانینێک که له قـواڵیی هـزری و فهلسـهفی بـهدووره
و ،تا ئاستێکی وهرسکهر رووکهشیانهیه.
له سایهی ههوڵدانێکی زۆر و ،به ریازهتێکی زهینی و رۆحی و ،به خۆپهرورده کردنـی هـزری ،توانـا شـاراوهکانی قـازی محهممـهد لە
دراژایی رەوتی ژیانی دا دهپشکوێ و دهبێته ئهو پێشهوایهی که ،به کهڵک وهرگرتن له ههلێکی مێژوویی ،وهرچهرخانێک له مێـژووی کـورد
دا دروست دهکا و مۆرکی خۆی له مێژوو دهدا.
لێرهدا نامانهوێ بچینه سهر ئەو کارانهی که قازی محهممهد له ماوهی ژیانی دا کردوونی و ،ئهو دهسکهوتانهی که له ژێر ئاراستهی
هزری ستراتیژیکی ئهودا ،به دهست هاتوون ،بهڵکوو دهمانهوێ بهراوهردێکی سوقرات ئاسای قازی محهممـهد لـه بێـدادگای “شـا”دا بکـهین.
ئهو رووداوهی که دهبێته لوتکهی کامڵ بوونی پرۆسهی بیچم گرتن و دروست بوونی پێشهوا ،به مانای راستهقینهی وشه .ئهو رووداوهی کـه
دهبێته ژانی له دایک بوونێکی دیکه و ،بهم شێوهیه له دنیای رواڵهت و سێبهر و فانی یهوه ،دهچێته نێو دنیای ههرمان و ئهسیلهوه.
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قــازی محهممــهد دۆخــی ئــارایی کــه لــه ســهر بنــهمای بیروبــاوهڕی کــۆن و ههســتی ناوشــیاری کۆمهڵگــه بنیــات نرابــوو ،بــه شــێوهیهکی
عهقاڵنی دهبرده ژێر پرسیار و رهخنهی لێ دهگرت .ئهو مهرگی به هـیچ دادهنـا و ،هـهر بۆیـهش بـهو چهشـنه دیفـاعی دهکـرد و رووبـهڕووی
بێدادگایی شا ،دهبۆوه .گرینل بۆ ئهو حهقیقهت و راستی بوو .ئهو له مهرگ نهدهترسا و پرسی ئهو ،مهرگ و ژیانی خۆی نهبوو.
قازی محهممهد ههموو ههوڵ و تێکۆشانی خۆی له پێنـاو ههسـتانهوه و ئیـراده بهخشـین بـه کهسـایهتیی “کـهوتوو”ی مرۆڤـی کـورد دا
تهرخان کرد .ئهو مرۆڤهی که حهقیقهتی بوونی خۆی ،لێ شێوێندرابوو .قـازی محهممـهد ،پێشـهوای خۆناسـین و رێنسانسـی کـورد بـوو .لـه
راستیدا ئهو ،مرۆڤی کوردی به بیری پێشکهوتووی ئـازادیخوازی گـۆش کـرد و خسـتییهوه سـهر الق ،تـا لـه نـهمانی فیزیکـی ئـهوی دا ،بـۆ
گهڕانهوهی کهرامهتی له دهست چووی ،ههنگاو هـهڵگرێ .دهسـهاڵتدارانی سـتهمکار نـهیانزانی کـه بـه لـه سـێدارهدانی ،نـه تـهنیا نـاتوانن
پێ بهم رهوته بگرن ،بهڵکوو بهو کارهیان ،پێشهوایان کرده سهرمهشق و بزوێنهری نهوهکانی داهاتوو.
قازی بـۆ سـهلماندنی حهقیقـهت خـهباتی کـرد و لـه بێـدادگای “شـا”یـ دا ،لـهم پێنـاوهدا هـهوڵی دا و هـهرگیز حهقیقـهتی فیـدای
مهسڵهحهته شهخسییهکانی نهکرد .کارێک که سوقراتی له یونانی کۆن دا کردی و ،ههر بـهم هۆیـهش بـه “مامۆسـتای حهقیقـهت” ناسـرا.
نازناوێک که پڕ به بااڵی پێشهوای کوردانیشه .مخابن ،دهسهاڵتی زاڵ له ههر دوو سهردهم دا ،به روانینێکی کورت بینانـهوه ،سـهلماندنی
ئهو حهقیقهتهی ،وهک مهترسییهک بۆ سهر بهرژهوهندییهکانی خۆی بینی و یهکیان به قاپی ژههر و ئهوی دیکهش به سێداره ،رۆحیان لـه
جهســتهیان جیــا کردنــهوه .ئــهوان ویســتیان چــرای رۆح و زهینــی قــازی و ســوقرات ،بــه هێــزی ســتهم بکوژێننــهوه ،بــهاڵم بــهو ئاواتــهیان
نهگهیشتن و ناگهن .ئهو مشتومڕه زهینی و هزرییهی که سوقرات دهستی پێکردو ،ئهو رێچکهیهی که پێشەوا قازی رهنگرێژی کرد بۆ ئـهوهی
ههستی بهرپرسایهتی له مرۆد دا دروست بکهن ،کۆتایی نایە.
وێکچوونێکی دیکه که له نێوان سـوقرات و قـازی محهممـهد دا بـه تـهواوهتی بـوونی ههیـه ،ئهوهیـه کـه کاتێـک سـوقرات دهگیـردرێ،
دۆستانی سوقرات ناوبراو بـۆ هـهاڵتن لـه زینـدان هـان دهدهن ،بـهاڵم ئـهو قبـووڵی نـهکرد .رێـک بـهو شـێوهیه لـه سـهردهم و شـوێنێکی زۆر
دواتردا ،پێ گهیشتنی سوپای شـا ،دۆسـتانی قـازی ،ئـهویان بـۆ بـهجێ هێشـتنی مهابـاد هـان دا ،بـهاڵم ئـهویـ سـوقرات ئاسـا قبـووڵی
نهکرد .ئهوان مانهوه بۆ ئهوهی که بێدادگاکانیان محاکمه بکهن .لێرهدا سـوقرات و قـازین کـه مـوددهعین و لـه بهرامبـهر دادگـا دا سـکااڵی
خۆیان دهخهنهروو .ئهوان له جیاتی پاڕانهوه بۆ داشکانی سزاکهیان ،هێرش دهکهن .ئهوان به مهرگی خۆیان بهرپرسیارێتی و ئهرکهکـهیان
به تهواوی به جێ گهیاند .ئهوهیه رهمزی هـهرمانیان و ،بـهم جـۆره مـهرگی جهسـتهیی و رواڵـهتییان ،دهبێتـه لـه دایـک بوونهوهیـهک ،کـه
ئهبهدییه و به مهرگ دوایی نایە.
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ڕۆژی لە دایکبوونی پێشەوا ،بۆنەیەکی نەتەوەیی و خەباتگێڕانە
قادر وریا

 ١١بــانەمەڕی ١(١٢٦١ی مــای )١١١١لە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ،کەســێک هــاتە ســەر دنیــا کە دواتــرو لە دەیەی پێنجەمــی تەمەنــی دا،
ڕێچکەیەکی لە مێژووی نەتەوەکەی دا رەنگڕیژ کرد کە لە ماوەیەکی کەم دا ،ئاراستەی ئەم مێـژووە
و چارەنووسی نەتەوەکەی گۆڕی.
قازی محەممەد ،کە بەر لە هاتنیشی بۆ نێو کۆمەڵەی ژێکافو حیزبی دیمـوکراتی کوردسـتان،
کەســایەتییەکی دیــارو شــوێندانەری مەهابــاد بــوو ،لەو کــاتەوە کە هــاتە نێــو کــۆمەڵەی ژیــانەوەی
کوردستان ،ئەو زەمینە و دەرفەتەی بۆ پێک هات کە ڕۆڵێکـی گەورە لە ژیـانی سیاسـیی نەتەوەکەی
دا ،بگێڕێ .قازی محەممەد بوو کە لە سەر بناغەی کۆمەڵەی ژێکاف حیزبی دیمـوکراتی کوردسـتانی
بنیات ناو ،کردی بەو هێزە سیاسییە لە الیەکەوە خەڵکی ڕۆژهەاڵتـی کوردسـتان لە دەوری بەرنـامە
و ئامانجەکــانی کۆبکــاتەوە و لە الیەکــی دیــکە ،بیکــا بە نــوینەری نەتەوەی کــورد بــۆ وتــووێژو دانوســتان لە گەڵ ئازەربایجــانو ســۆڤیەتو
الیەنەکانی دیکە تا پشتی پێکهاتنی دەوڵەتێکی کوردی لەم ناوچەیە بگرن.
ئەوە هەر ناســراویو پــێگەی ئــایینیو کــۆمەالیەتیی خــۆیو بنەمــاڵەکەی نەبــوو کە یارمەتیــدەری بەرزبــوونەوەی دەور و ڕۆڵــی قــازی
محەممەد لە کۆمەڵەی ژێکاف و حیزبی دیموکراتی کوردسـتان دا بـوون .زانـاییو ڕۆشـنبیریی سیاسـیو گشـتیی ئەو کەسـایەتییەو بیروبـاوەڕو
هەڵسوکەوتی ئینسانیو شارستانیو دیموکراتانەی ئەو ،هاندەری توێژە جۆراوجۆرەکانی خەلکو دۆستانی ئازەربایجانی و بیانیی بوون بۆ
ئەوەی لە پێشەوەی خۆیانو لە ڕووبەرووی خۆیاندا ،رێبەر و کەسایەتییەکی بەرپرس و جێگای متمانە بەدی بکەن.
قازی محەممەد ،لە مـاوەی کـورتی سـەرکۆمارییەکەیدا ،وەهـا درەوشـاییەوە ،کە ڕوونـاکییەکەی بە شـێوەیەکی سەرسـووڕهێنەر زەمـانو
مەکانی بڕی .ئەو دەسەاڵتە کوردییەی پێشەوا قازی محەممەد سەرۆکایەتیی کرد ،لە ماوەی یازدەمانل لەسەرکاربوونیدا ،لە ژیر ڕێـبەریو
کـــــاریگەریی بیرکـــــردنەوەو سیاســـــەتی ئەو کەســـــایەتییەدا نمـــــووونەیەکی ئەوەنـــــدە بەرزو گەش لە دەســـــەالتدارەتیی خســـــتەڕوو ،کە
کاریگەرییەکانی لە سەر ئازادیخوازانو خەباتکارانی کوردستان هەتا ئێستاش نەسـڕاوەنەوەو بـوون بە ڕووگەو سـەرچاوەی ئیلهـامی سیاسـیی
نەتەوەکەی.
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پێشــەوا قــازی محەمــمەد ،ئەگەر لە ســەردەمی ژیــانی سیاســیو لە چڵەپــۆپەی دەســەاڵتو ڕێــبەریدا ،هەوێنــی تەبــاییو یەکگرتــوویی
خەڵکو ڕەمزی رەتکردنەوەی بندەستیی نەتەوەییو جاڕدانی دەوڵەتی کوردی بوو ،لە شەهیدبوونیشیدا ،هەڵگـری پەیـامی سـەردانەنواندنو
پشتنەکردن لە ئامانجی ڕزگاری بوو .ئەو بە بەرگرییە بوێرانەو میژووییەکەی لە بێدادگای ڕێژیمـی شـایەتیو بە چـوونی سـەربەرزانەی بـۆ
سەر سیدارەی دوژمنان ،بەو هەمووە دەسـکەوتو نـاوەرۆکە سیاسـیو دیمـوکراتییە دەوڵەمەنـدەی لە ڕێگـای کۆمـاری کوردسـتانو لە مـاوەیەکی
کورتی دەسەالتدارەتیدا بەرهەمی هێنا ،نەک هەر سەری خۆی ،بەلکوو بڕگەیەکی هەستیار لە مێژووی نەتەوەکەشی بەرز کردەوە.
ڕێزگــرتن لە١١ی بــانەمەڕ ،ڕۆژی لە دایکبــوونی پێشــەوا قــازی محەمــمەد ،لە الیەک ڕێــز گــرتنە لە ڕێــبەرو ســەرکردەیەک کە زۆر لە
شانازیو دەسکەوتەکانی مێـژووی هـاوچەرخی نەتەوەکەمـان لە سـەر دەسـتی ئەو بەرهەم هـاتوونو لە دایـک بـوون ،بـۆ نمـوونە :دامەزرانـی
حیزبی دیموکراتی کوردستان بە تەمەنترین حیزبی کوردی ،دامەزرانـی جمهـووریی کوردسـتان یەکەم دەسـەاڵتی مـودیڕنی نەتەوەیـی ،هـاتنە
دنیای ئااڵی کوردستان ،پێکهاتنی هیزی پێشمەرگە و چەندین دەسکەوتی دیکە .لە الیەکی تریشەوە ڕیزگرتن لە بیرەوەریـی لە دایکبـوونی
پێشەوا قازی محەممەد ،نیشاندانی وەفادارییە بەو ئامانجانەی ئەو سەرکۆمارە گیانی خۆی لە پیناویـاندا بەخـت کـرد ،پێـداگرتنەوەیە لە
ســەر ڕێگــا و ڕێبازێــک کە پێشــەوای شــەهید خســتیە بەر دەمــی نەتەوەکەی ،ڕێگــای رزگــاربوون لە بندەســتی و ڕێبــازی بە سەربەســتیو بە
سەربەرزیی ژیان.
نابێ هەر وا بە سادەیی بەالی سەدوپازدەهەمین ساڵڕۆژی لە دایکبوونی پێشەوا قازی محەممەددا کە دەبێتە ١١ی بانەمەڕی ئەمساڵ،
تێــپەڕ بــین .لە نێوخــۆی واڵتو لە ژێردەســەاڵتی دوژمنــانی ئــاواتو ئامانجەکــانی پێشــەوای ڕێــبەرو ڕێنیشــاندەردا ،ڕۆژی لەدایکبــوونەکەی
پێویســتە وەک بــۆنەیەکی نەتەوەیــیو خەبــاتگێڕانە بە شــکۆیەکی تــایبەتەوە ،یــادی بکــرێتەوە .لە بەشــەکانی دیــکەی کوردســتانو لە هەر
جێگایەک کوردستانیان دەژین ،ڕێزگرتن لەم بۆنەیەو ،بە ڕێزەوە یـادکردنەوەی هـزرو ئەندیشـەو پەیـامو هەڵوێسـتو ئامۆژگارییەکـانی ئەو
کەسایەتییە میژووییە،
پێویستە بە ئەرکێکی نەتەوەیی دابنرێ .با گیانی سەرکۆماری شەهیدمان پێشەوا قازی محەممەد لە بەرزایی مێژوودا ،شـاد و شـایەد
بێ کە نەتەوەکەی بە قەدرزانی و پێزانینەوە ڕێگای ئەو ،کە ڕێگای ڕزگاریی خۆیانە ،درێژە دەدەن.

له ژماره  ٧٢٢ی رۆژنامهی “کوردستان”دا باڵو بۆتهوه
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ساڵو لە گەورەیی و خاکەرایی و پاکی سەرۆک کۆماری کوردستان شەهید
پێشەوا قازی محەممەد
حەمەرەسووڵ کەریمی

لە ماوەی سااڵنی ڕابردوو دا بە سەدان نووسراوە و بابەتی هەمەرەنـل و جۆراوجـۆر و کتێـب و نـامیلکە و شـێعر ،هـۆنراوە و سـروودی
شۆرشگێری لە سەر وەسف و الیەنەکانی ژیانی پێشەوای هەردەم زیندووی گەلەکەمـان ،لە الیەن
رۆڵەکانی گەلی کورد و تەنانەت خەڵکی غەیـرە کوردیشـەوە بـاڵو کـراونەوە .دوژمـن و نەیـارانی
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
محەممەدیشان کردووە.
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
هەڵدێننەوە و بە هەزاران کەسی گیانی خۆیان بۆ کردۆتە قوربانی.
مەبەست لە نووسینی ئەم چەند دێرە تەنیـا بـۆ ئەوەیە کە دوای زیـاتر لە  ٧٦سـاڵ لە سـێدارەدانی پێشـەوا و هاورێیـانی ئێسـتا بە
شێوەی جۆراوجۆر لە الیەن ڕۆڵەکانی کوردەوە یادی دامەزرانی کۆمـاری کوردسـتان ،یـادی دامەزرانـی حیزبـی پێشـەوا ،یـادی لە سـێدارەدانی
پێشەوا قازی محەممەد و هاورێیانی دەکرێتەوە .لە بۆنە و ڕێوڕەسمی جۆراوجۆردا وێنەی پێشەوا قازی هەڵداوەسرێن و دەبـنە ڕازێـنەرەوەی
مەراسیمەکان ،زۆرجار وێنەی دەستکاری کراوی پێشەوا دەبیندرێن و باڵو دەکرێنەوە .هەندیک کەس بە بەرنامەی فوتوشۆ وێنەی ڕێبەرانی
کۆچکردوو و شەهیدانی گەلی کوردیـان دەسـتکاری کـردووە و تەنـانەت سـەر و دەم و چاویـان لە سـەر قالـب و لەشـی کەسـانی دیـکە دانـاوە
لەبەر ئەوە دەستکاری جل و بەرگی ئەو ڕێبەرانە بکەن .ئەگەر لە راستی بگەرێـین هەموویـان دڵسـۆزیان پێـوە دیـارە ،بەاڵم نـاکرێ سـەری
پێشەوا قازی لە ڕێگای بەرنامەی فوتوشۆپەوە هەڵبگری و لە سەر جل و بەرگی نوێ و مودێلی ئێستا دابنێی ،لەبەر ئەوە پۆشینی جل و

19

بەرگی پێشەوا لە سەردەمی ژیانی دا نموونەی ڕەوشتی بەرزی ئەو نەمرە بووە و جل و بەرگەکـانی نیشـانەی کـردار و ئەخـالق و کەسـایەتی
ناوبراو بوون.
پێشەوا کەسێکی دەست ڕۆیشتوو و دارا بووە ،پێویست بەوە ناکا بە گۆرینی جل و بەرگ سـیمای جـوانی پێشـەوا وا نیشـان بـدەین کە
دەبێ وەک سەرۆک کۆمارەکانی ئەمرۆی جیهان ماشین و فرۆکەی ئەمرۆیان هەبـێ جـل و بەرگـی ئەمرۆیـی لەبەر بکەیـن .سـەردەمی ئەو کـات
هەر ئەو جل و بەرگانەی دەخواست و شێوەی پۆشینی جل و بەرگەکـانی زۆر جـوان و سـەرەدمی و دڵگیـرن ،ڕەنـل بـێ هەر ئێسـتا کەسـانێک
هەبن بۆ ڕێزگرتن لە جەنابی پێشەوا شێوەی جل و بەرگەکانیان بە شـێوەی جـل و بەرگـی سـەردەمی پێشـەوا بگـۆرن و بەم شـێوەیە ڕێـز لە
پێشەوا و لە کولتوری پۆشینی جل و بەرگی سـەردەمی پێشـەوا بگـرن .بـا ئـێمە بە دەسـتی خۆمـان مێـژووی نەتەوەکەمـان کـاڵ و کەم ڕەنـل
نەکەینەوە.
پێشەوای کوردان وێنەی جۆراوجۆری هەن ،خۆزگە ئەو سەردەمی وەکوو ئەمرۆ کەرەسەی وێنەی گرتن زۆر بایەن ،بێشـک هەر وەکـوو
چۆن ئێستا ئەگەر ڕێبەرێکی کورد کەسایەتی یەکی کورد لە کۆڕو کۆبوونەوەیەک دەر دەکەوێ ئەوە هەموو کەس بە موبایل و کـامێرا وێـنەی
لەگەڵ دەگرن و تەنانەت بە شێوەی زیندووش فیلمی لێ هەڵدەگرن ،بێ گومان سەردەمی پێشەوا ئەو کەرەسانە هەبایەن ،ئێستا پێشـەواش
بە دەیــان و بگــرە بە ســەدان گــرتە فــیلم و وێــنەی ڕەنگــاورەنگی لــێ بــاڵو دەبــوونەوە ،بەداخەوە تــاکوو ئێســتا قســەکانی پێشــەوا هەر بە
نووسراوە باڵو کراونەوە و بوونە وێردی سەرزمانی خەڵک ،جیا لەو کەسانەی بەشداری کۆبوونەوە و متینگـی ڕاگەیانـدنی حكـوومەتی کۆمـار
بوون ،کەس گوێی لە نوتقی پێشەوا لە کاتی ڕاگەیاندنی حکوومەتی کۆماری کوردستان دا نەبووە ،هۆکارەکەی نەبوونی کەرەسـەی پێویسـت
و یا کەم کاری بەشی تەبلیغـات و زەبتـی کۆمـار و حیزبـی پێشـەوا بـووە ،نوتـق و وتـارە بە نێوبـانگەکەی لە ڕۆژنـامەی کوردسـتان دا بـاڵو
بۆتەوە ،بەاڵم ناکرێ ئێستا کەسـێک بێـت و بە دەنگـی خـۆی وتـارەکە زەبـت بکـا و دوایە بڵـێن ئەوە دەقـی قسـەکانی پێشـەوایە بە دەنگـی
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
بووە .دیارە تا ئێرەش وێنەی پێشەوا و هاورێیانی کەم نین و بە پێی هەل و مەرجی ئەو کات دەتوانین بڵێین زۆریشن .ڕاسـتییەکی حاشـا
هەڵنەگــرە جــوواڵنەوەی کــورد بە گشــتی لە بــواری پاراســتنی بەڵــگە و دیکۆمێنتەکــانی الواز بــووە ،ئەوەی ئێســتاش لەبەر دەســت دان ئــی
ئارشیوی کۆمار و یا حیزبی پێشەوا نیین ،بەڵکوو لە ئارشیوی بێگانە و لە ئاڵبۆمی کەسـە دڵسـۆزەکان کـۆکراونەوە .هاوکـات دوژمنـی بـۆ
لە نێوبردنی بەڵگە و دێکۆمێنتەکان دەستی لە هیچ شتێک نەپاراستووە و ئەوەی دەستی کەوتووە یا لە نێوبردووە و یـا دەسـتکاری کـردووە.
لەبەر ئەوە رژێمی پەهلەوەی زەبروزەنگی هەبووە ،بەداخەوە بەشی زۆری وێنە و بەڵگەکان لە الیەن خەڵکەوە شاردراونەوە و یا بە دەستی
هەنــدێک کەســی بــێ ورە و لە ترســی گیانیــان لە نێوچـــوون .ڕەوتــی مێــژوو هەروەک وەک مرۆڤەکــان لە الوەتــییەوە بەرەو پیـــری و بە
ســااڵچوویی دەبــات ،هەر بەو شــێوەیەش و بگــرە زیــاتری وێــنە شــاردراوەکانی پێشــەوا و هاورێیــانی یــا کەم ڕەنــل کــردۆتەوە و یــا بە
سەریەکدا چرچ و لووچی کردوون و بۆتە هۆی ئەوە کە وێنەکان کەم ڕەنل بـن .سـەردەمی کۆمـاری کوردسـتان وێنەکـان ڕەش و سـپی بـوون،
وێنە ڕەش و سپییەکان بۆمان لە مێژوو دەدوێن و مێژوومان وەک خۆی پێشان دەدەن ،با ئێمە چیدی ئەسڵی وێنەکان بە ناوی زیندوو
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کردنەوە بە فەرامۆشی نەسپێرین ،دەکـرێ وێـنەیەک هەڵبگـری لە سـەر پـاش بنەمـایەکی دابنێـی و پشـتەوەی وێـنەکە بگـۆری بەاڵم نـاکرێ
وێنەکە و تەنانەت ڕەنگی دەم و چاو و جل و بەرگەکانی بگۆرین.
با نوێ کردنەوەی سیمای پێشەوا و هاورێیانی بۆ نیگارکێشە بە تواناکانی کورد و جیهانی بە جـێ بێڵـێن ،بەشـێکی دیـار و بەرچـاو
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.
نیگارکێشە بە تواناکان دەتوانن سـیماکان وەک خۆیـان بە جـل و بەرگ و پشـتی کەسـەکانەوە بکێشـنەوە و یـا پەیکەریـان لە بەرد و
مەڕمەڕ و کەرەســە ڕەق و نەرمەکــان لــێ درووســت بــکەن .دیــارە هەمــوو نیگــارکێ و هونەرمەنــدە پەیکەرتاشــەکانی نــاتوانن وەک خــۆی
دەقــاودەق ئەو کــارە بــکەن ،بەاڵم هەن لە نێــو ئەوانــدا کە شــاکار دەخــوڵقێنن و دەســت ڕەنگینــی و خولیــای خۆیــان لە کێشــانەوەی وێــنەی
ڕێبەرێــک  ،دیمەنێــک ،کەســێک و یــا کەرەســەیەک دەر دەخەن و دواتــر وێــنەکە و یــا پەیــکەرەکە ســاڵهای ســاڵ وەک یەکێــک لە باشــترین
نیگارەکانی جیهان دەستاودەست دەکا و بە ملوێنـان وێـنەی لـێ چـا و بـاڵو دەکـرێتەوە ،هیـوادارم کە نەققـاش و نیگارکێشـانی کـورد هەوڵ
بدەن وێنەی دەستی خۆیان بگەیێنە لووتکە و بەرزی ئەو کەسەی دەیکشینەوە یا درووست دەکەن.
لێـرەدا چەنـد وێـنە لە نیگارکێشـی بە توانـای کـورد مامۆسـتا ناسـر قـازی زادە نیشـان دەدەن کە کێشـانەوەی وێـنەکە جـوانترە لەوەی
سەری پێشەوا لە سەر جل و بەرگی کەسێکی دیکە دابنێی فەرموون ئەوەش وێنە و دەست ڕەنگینی مامۆستا ناسر قازی زادە.

سەرچاوە  :ماڵپەڕی گیارەنل  /ڕێکەوتی ٢٦ :ی مارسی ٢١١٢
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له قازی محهممهدهوه فێربین
مامۆستا عهبدوڵاڵ حهسهن زاده

لهبهر ئهوه که بۆچوونه پێشکهوتنخوازانهکانی خوالێخۆشبوو قازی محهممهد رینوێنی ئهسلیی دروشم و سیاسـهتهکان و بـه گشـتی خـهت
و ریبازی کۆماری کوردستان و دواتر خهباتی ئازادیخوازانهی خهڵکی کوردستان بـووه ،بـهجێ
یـــه لـــهم نووســـراوه کورتـــه دا زیـــاتر باســـی ئـــهو دهرســـانه بکـــرێ کـــه دهبـــێ لـــه ژیـــانی
خهباتگێرانهی ئهو گهوره پیاوهی مێژووی گهلی کورد بێری بین بۆ وێنه:
* پێشهوا سیاسهتمهدارێکی واقیع بین بوو هیچ کات ئاوات و ئارهزووی له جێـی راسـتی
دا نهدهنا و له بارهی توانـا و ئیمکانـاتی خـهباتگێریی خـهڵک بـه ههڵـه دا نـهدهچوو .ئـهو
دروشـم و سیاسـهتانهی بــۆ کۆمـاری کوردسـتان هــهڵی بـژارد بـوون کــه دروشـمی ســتراتیژیکیی
حیزبی دێموکراتی کوردستان له وانه سهرچاوه دهگرێ نیشانهی ئهو واقیع بینی یهن.
* قازی محهممهد دێموکراتی ڕاستهقینهی بوو که بروای خۆی به پێویستیی جێگیر بوونی دێموکراسـی لـه کۆمـهڵ دا بـه کـردهوه نیشـان
دابوو .ئازادی یه دێموکراتی یهکان له کوردستانی ئێران و له ناوچهی ژێر دهسهالتی کۆمـاری کوردسـتان دا کـه قـازی بـهرێوهی دهبـرد ،بـه
جۆرێک جێگیر ببوون که تا ئێستاش له والتانی ناوچه دا کهمتر نموونهی ههبووه .ئرگهر ئـهو خاڵـه وهبیـر بێنێتـهوه کههـهر لـه دهورانـی
سهرکۆماری قازی محهممهد دا ،موخالیفهکانی( کهژمارهیهیان زۆر کهم بوون) به دژایهتی له گهڵ وی وتاریان دهنووسی و شـێعریان دادهنـا
و به ئازادی لـه نێـو خـهڵکی دا باڵویـان دهکـردهوه بـێ ئـهوهی کـهس هـهبی پێشـیان پـێ بگـرێ ،ئـهو کـات ئیمـانی قـازی محهممـهدمان بـه
پێویستیی جێگیر بوونی دێموکراسی باشتر بۆ دهردهکهوێ.
پێک هاتنی یهکیهتی یهکانی ژنان و الوان و یهکیهتی یه سینفی یهکانی دیکه له سهردهمی کۆمـاری کوردسـتان دا نموونهیـهکی دیکـهن
له باڵو بوونـهوهی دێموکراسـی لـهو کـات دا و پێـک هێنـانی ههڵومـهرج بـۆ بهشـداریی چـین و تـوێژه جۆراجۆرهکـانی خـهڵک لـه تێکۆشـانی
سیاسی و کۆمهاڵیهتی دا .به تایبهتی نابێ له بیرمان بچێ که له سهردهمی حکوومهتی قازی محهممهد دا بوو کـه بـۆ یهکـهم جـار دهرهتـان
به ژنانی کورد درا بهرهسمی له تێکۆشانی سیاسی دا بهشـدار بـن و بـوونی خۆیـان لـه مهیـدانی خـهبات دا نیشـان بـدهن پێویسـته بگـوترێ
لهبهر ئهوهی ههڵسوورانی ژنان ئهم جۆره بوارانه دائهو کات بـه جۆرێـک سـووننهت شـکێنی و دژایـهتی لـه گـهڵ رێ و شـوێنهکانی کۆمـهڵی
کوردستان دهژمێردرا ،قازی محهممهد ژنانی بنهماڵهی خۆیانی هان دهدا که وهپێ خهڵکی بکهون و بـۆ ژنـانی ئـازاده و خـهباتگێر بـن بـه
نموونه.
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* لێبوردوویی ،دڵفرهوانی و خۆپاراستن له توند و تیژی یهکێکی دیکه له تایبهتمهندی یه بهرزهکانی قـازی محهممـهد و کردروهکـانی
کۆماری کوردستان بوو .له ماوهی یازده مانل تهمهنی کۆماری کوردستان دا تهنیا کهسێک ئهوی لهبهر هـۆی غـهیره سیاسـی ئیعـدام کـرا و
ژمارهی زیندانی یهکان له ههموو کاتێک کهمتر بوو .له وانهشه ههر لهبهر گیانی لیبردوویی قازی و خۆشهویستیی کۆمار له الی کۆمـهاڵنی
خهڵکهوه بووبی که رادهی تاوان لهو سهردهمهدا گهیشتبوو النی کهمی خۆی.
* سوور بوون لهسهر شهرت و پیمان شانازیهکی دیکهی قازی محهممهد بوو ،رۆژی 22ی ژانویهی  1464قازی لـه مهیـدانی چـوارچرا دا
بهڵێنی به خهڵکی کوردسـتان دا کـه تـا دوا ههناسـهی ژیـانی بـه ئامـانجی گـهلی کـورد وهفـادار بمێنێتـهوه و لـهم ریگایـه دا تهنانـهت لـه
بهخشینی گیانی دریغی نهکا .قازی ئهو پهیمانه پیروزهی له ئهستهمترین ساتهکانی ژیانی خـۆی دا واتـه ئـهو کاتـه کهلـه کـۆت و بهنـدی
زیندانی سهرهڕؤیی دا بوو و کاتێک که له بێـدادگای نیزامـی دا موحاکهمـه دهکـرا لـه بیـر مایـهوه ،ئـهو بـۆ تاقـه سـاتێکی لـه دیفـاع لـه
ئامانجهکانی گهلی کورد دا تووشی دوو دڵی نهبوو و بهسهربهرزی یهوه دیفاعی لهو ههنگاوانه کرد که بۆ رزگاریی گهلی کورد لـه زنجیـری
سهروویی ههلی گرتبوون .بهشایهدی ئهفسـهرانی رێژیمـی شاههنشـاهی لـه بێـدادگای نیزامـی دا ،لهڕاسـتی دائـهوه قـازی محهممـهد بـوو کـه
سهرجهمی نیزامی پاشایهتیی موحاکهمه دهکرد ،نهک به پێچهوانه.
* ئهوه حهقیقهتێکه که له دڵی مێژووی کوردستان دا تۆمار کراوه که قازی محمهممهد تهنیا به نووسـینی چهنـد دێـر داوای لێبـووردن
له حهمه رهزا شا دهی توانی خۆی له سزای ئیعدام رزگار بکا و تازادیی خـۆی وهدهسـت بێنێتـهوه .بـهاڵم ئـهو لـه بهرامبـهر مـردن دا چـۆکی
دانهدا و سهر نهوی کردن له بهرامبهر سهرهڕۆیی دای قهبووڵ نهکرد .ئهو وای بهباش زانی که به "چوونه سهر داری فهنا" بهکرێگیراوانی
رێژیمی پاشایهتی و دوژمنانی ماف و ئازادی یهکانی خهڵکی کوردستان به ههموو خۆڕانان و پۆزیانهوه "له رێژپێ"ی خۆی دا ببینێ.
* دهرسـێکی دیکـه کـه بـه جـێ یـه لـه قـازی محهممـهد فێــری ببـین ،رهت کردنـهوهی پشـت بهسـتن بـهو بێگانانـه بـوو کـه رۆژێ لهبــهر
بهرژهوهندی خۆیان بوون به دۆستی ،بهاڵم ههر که قازانجیان جۆرێکی دیکه ی خواست .لـه پشـتهوه خهنجـهریان لـهو و لـه حکوومهتهکـهی
دا .پێشهوا دهی تـوانی وهک بهرێوهبـهرانی حکوومـهتی میللیـی ئازهربایجـان بـۆ یهکیـهتیی سـوڤییهتی رابکـا و خـۆ لـه داوی بـهکرێگیراوانی
کۆنهپهرستی دهرباز بکا .بهاڵم ئهوهی نهکرد و وای به باش زانی له نێو گهلهکهی خۆی دا وهمێنێ .دیفاع له ئامانجهکانی گهلهکـهی بکـا
و له ڕێگای ئهوان دا گیانی ببهخشی ،ههر دهتگوت ئیلهامی پێ کراوه که ئهگهر پهنا بباته بهر شـوورهوی وهک بهرێوهبـهرانی حکوومـهتی
ئازهربایجان له " کارهساتێکی" ماشین لێخورین و یان رووداوی دیکهی لهم چهشـنه دا دهکـوژرێ .بـێ ئـهوهی نـاوێکی باشـی لـه پـاش بـهجێ
بمێنێ.
* له تایبهتمهندی یه بهرزهکانی دیکهی قـازی محهممـهد ،یهکیشـیان بایـهخ نـهدان بـه مـاڵی دنیـا بـوو ،زۆرجـاری وا هـهبووه کـاری
ڕێبهرانی سیاسی له بهر الواز بوون له بهرامبهر ماڵی دنیایه دا کیشاویهته بهدناوی ،چۆنکه له ئاکامی دزی کردن لـه سـهروهت و سـامانی
گشتی دا ،ماڵ و سامانیان وهسهریهک ناوه .بهاڵم قازی لهو ڕێبهرانه بوو کـه لـهو بـارهوه چـووکترین رهخنـهی لهسـهر نـهبوو ،ئـهو کـه لـه
بنهماڵهیهکی دهست رۆیشتوو دا له دایک ببوو ،نهک ههر چاوی تهماعی نهبڕیبووه سامانی گشتی ،بهڵکوو لهماڵ و دارایی خۆی بۆ
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خزمهت به بهرهوپێ بردنی جوواڵنهوهی کورد کهلکی وهردهگرت.
* یهکیک له ههڵسوورێنهرانی رۆژنامهی " کوردستان " ئۆرگانی حیزبـی دێمـوکراتی کوردسـتان دهی گێـراوه کـه هـهرکات ژمـارهی تـازهی
رۆژنامهیان دهبرده خزمهت پێشهوا ،له جیاتی قرانێک که قیمهتی تاقه ژمارهیهکی ئهو کاتی رۆژنامه بوو ،ده تمهن واته سهد بهرامبـهی
قیمهتی یهک ژمارهی دهدانی.
بهو هیوایه که رێبوارانی ڕێگای پێشهوا قازی محهممهد تایبهتمهندی یهکانی ئهو ڕێبهره ههڵکهوتوویه بکهنه سهرمهشقی خۆیان و لـه
ژیان و خهباتی ئهو زۆر دهرسان فێربن.
ئهو بابهت کورت کراوهتهوه تهنیا بهشی کهسایهتی پێشهوا قازی محهممهدی لێ ههڵبژێردراوه

سهرچاوه  :رۆژنامهی کوردستان

24

دەقی قسەکانی بەڕێز خالید عەزیزی
لە رێوڕەسمی یادی  111ساڵەی دایکبوونی پێشەوا دا
خالید عەزیزی لە یادی لە دایک بوونی پێشەوا قازی محەممەد دا:
خوشک وبرایانی ئازیز
مێوانانی بەڕێز
نوێنەرایەتیی حیزب و رێکخراوە سیاسی یەکان
پڕبەدڵ بەخێرهاتنتان دەکەم بۆ رێوڕەسمی یادی 111ساڵەی لەدایک بوونی پێشەوا قازی محەممەد ،رئیس جمهوری کوردستان ،رێـبەری
حیزبـــی دیمـــوکرات ،دامەزرێـــنەری یەکەمـــین دامەزراوی کـــوردی و
یەکێــک لەو کەســانەی کە بەگیــان و بەدڵ « بــۆگەل ژیــاو بــۆگەل
مرد».
«ئێــــوە قـــــازی محەممەدێــــک دەکـــــوژن ،بەاڵم بـــــزانن لەهەر
تنۆکەخوێنێکی من ،قـازی محەممەدێـک شـین دەبێـتەوە»« ،داوا لە
گەلی کـورد دەکەم خەبـاتی خـۆی لە پێنـاو رزگـاریی کوردسـتان دا
پەک نەخا ،بژی کورد و بژی کوردستان»
داواکەی قــازی محەمــمەد بە جێهــاتو ئیعــدامی قــازی محەمــمەدو ئەو تنــۆکە خــوێنە بــوو بە بنەمــایەک ،بــوو بە هەوێنێــک ،بــوو بە
سەرەتایەک ،بۆ ئەوەی نەتەوەی کورد بە هەمـوو دیقـقەتو تێبینـییەکەوە دوای رووخـانی کۆمـاری کوردسـتانی دقـیقەن پەیـامەکەی قـازی
محەممەد بە جێ بگەیهنێ .ئەوی ئەوەبوو کە لە خەباتو تێکۆشان ماندوو نەبێ و پشوو نەدا.
لە دنیــای ئەمــڕۆدا کەم نــین ئەو واڵتــانەی کە ســەرۆک کۆماریــان هەیە ،ســەرۆک وەزیریــان هەیە و کەســایەتیی ناســراوی خۆیانیــان
هەیە،و کاتێکی ئەو کەسایەتی یە ناسراوانە یادیان دەکرێتەوەو بە بۆنەی [یادی] لەدایکبوونیان لە پایتەختەکان و لەشـارە گەورەکـانی
واڵتەکەی خۆیان رێزیان لێ دەگیرێ ،رەنگە زۆرتر باسی ئەوە بکرێ کە چۆن لەدایک بوون و چۆنی تا ئەمرۆ تەمەنیان تێپەڕاندوە.
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لەو واڵتانە ئەو سەرۆک کۆمارو سەرۆک وەزیرانە لەسەردەمی ئێستا دا خانووەکەی خۆیان بە جێ دێڵین و دێن لە کۆشکی ریاسەتی
جمهووری دا حکوومەت دەکەن .دێنە سەر نەغدو حازری ،بەاڵم پێشەوا قازی محەممەد حکوومەتێکی دامەزراند ،هۆوییەت و کەسایەتی
یەکی دامەزراند ،لە دایکبوونێکی نوێو ناسیونالیزم و کـوردایەتی لە ناوەنـدێکی چـووکەی بەشـێکی رۆژهەاڵتـی کوردسـتان دامەزرانـد.
بۆیە
یادی قازی محەممەدو سەرۆک کۆمـاری کوردسـتان و ،دامەزرانـدنی ئەو رێورەسـمە واتـا وەبیرهێنـانەوەی لە دایکبـوونی ،وەبیرهێنـانەوەی لە
دایکبوونی کەسێکە کە بە هیمەت و تواناو تێکۆشانی خۆی کۆمارێکی دامەزراندو لەپێناو ئەو کۆمـارەو لە پێنـاو ویسـت و داخـوازی کـورد دا
گیانی لەدەست دا.
باشترین پێناسە بۆناساندنی کەسایەتیی قازی محەممەد ئاوڕدانەوەیەکی کورتە لەو شـوێنەی کە لێـی لە دایـک بـووە ،لەو شـوێنەی کە
خــۆی پــێ گەیانــدوە و لە شــوێنەی کە بــوو بە س ـەرۆک کۆمــاری کوردســتان و بــوو بە رئــیس جمهــووری نەتەوەیەک کە بــۆ یەکەمجــار ئەو
مەجالەیەی بۆ خوڵقا .قازی محەممەد کەسایەتی یەک بوو بە رابردوویەکی فەرهەنگی و بە زانستێکی حقووقی و قەزایـی بەوە گەیشـت کە
بــۆئەوەی نەتەوەکەی رزگــار بــێ دەبــێ توانــاو هــیمەت و شــعووری خــۆی بخــاتە بــازنەیەکی ســازمانی ،بــۆیە هەر لەو مەیــدانەدا کــۆمەڵەی
(ژک)ی هەڵ بژارد ،چوون بۆ نێو کۆمەڵەی (ژک) سەردەمی پەروەردەکرنی بیروهۆشـی نەتەوایەتیـی قـازی محەمـمەد بـوو .قـازی محەمـمەد
کە لەهەمـان کـات دا کە لەشـاری مەهابـاد لەبـاری بنەمـاڵەیی ،لەبـاری زانسـت ،لەبـاری فەرهەنگـی و لەبـاری ئەوەکە قـازی بـوو ،لەگەڵ
کۆڕوکۆمەڵی جۆراجۆری کوردەواری سەروکاری هەبوو ،ئیحترامێکی زۆری هەبوو ،بەاڵم قەناعەتی وای هێنا کە لە جەمعێکی تێکۆشەردا تێ
بکۆشێ کە ئوسوول و ئەندیشەی نەتەوایەتیـی خـۆی جـێ بخـا .بـۆ ئەومەبەسـتەو بـۆ ئەو بیروهۆشـە لە کـۆمەڵەی (ژک)دا خـۆی رێکخسـت،
قازی محەممەد بەوە
ڕانەوەستا ،بۆئەوەی کە ئەوفیکرە لەمەیـدانی عەمەلـی دا بکـا بە هەوێنـی حکوومەتێـک لەداهـاتوو دا ،حیزبـی دیمـۆکراتی کوردسـتانی
دامەزرانــدو دقــیقەن دامەزرانــی حیزبــی دیمــوکراتی کوردســتان لە چوارچێــوی بەرنــامە و پرۆژەکــانی قــازی محەمــمەددا بــوو ،کە چــۆن بیــری
نەتەوایەتـــی و کـــوردایەتیی خـــۆی بکـــا بە دامەزراوە ،بیکـــا بە فەرهەنـــل و بیبـــاتە نێـــو کۆمەڵگـــاو کـــۆمەاڵنی خەڵکـــی زۆر بە هەمـــوو
(تنوعات)ێک کە تێیدا بوو ،بەشداری ئەوپرۆسەیە بکا .بـۆیە قـازی محەمـمەد لەسـەر پـرۆژەی میللیـی خـۆی سـا بـۆوە کە چـۆنی جێبەجـێ
بکات.
راســتە لە زۆر جــوواڵنەوەداو لە زۆر خەبــاتی رزگــاریخوازی دا کاتیــک ئاوڕیــان لــێ دەدەیــنەوە ،جەمعێکــی زۆر لە دەوریــان هەبــووەو
تەبیعەتەن لە کۆماری کوردستان و پێشتر کۆمەڵەی «ژک»و پێشتری لە ناوەندی فەرهەنگی و شارستانییەتی مەهەباددا خەلکێکـی زۆری
تێدا بووە ،بەاڵم بە ئیعترافی هەموو دۆستان ،هەموو ئەوبێگانانەی کە کۆماری کوردستانیان بینیوەو لەنزیکەوە قازی محەممەدیان زیـارەت
کردوەو موتالیعەو تەحقیقاتیان لەسەرکردوەو بە دوای دا چوونە ،قازی محەممەد ئەستێرەیەکی زۆر گەشاوەی ئەو حکوومەتە بووە.
یادی قازی محەممەد لەسەردەمێکدا دەکەینەوە کە 111ساڵ بەسەر لەدایکبوونی ئەودا تێپەڕ بووەو دەوری  46ساڵ بەسەر ئەو

26

سەردەمەدا تێپەڕدەبێ کە قـازی محەمـمەد ئەو بیروهۆشـە دێنێـتە گـۆڕێ ،ئەو وەخـتە زۆرێـک لە میللەتـان هێشـتا دەوڵەتـی خۆیـان نەبـوو،
ئێستا نزیک دووسەد دەوڵەت لەدنیادا هەیە .قازی محەممەد لەسەردەمێک دا ئاماژە بە حقووق و ماف و بەشـێک لە بنەماکـانی هـۆوییەت و
ماهیەتی ئینسانی دەکا کە هێشتا ئیعالمیەی حقووقی بەشەر لە جیهاندا باڵونەببۆوە و ڕانەگەیهندرابوو! قازی محەممەد لە شـوێنێک باسـی
کەمایەتی یەکانو مافیان دەکا ،لە شوێنێک باسی حقووقی ژنان دەکا ،باسی مافی الوان دەکا ،باسی خۆێندن دەکـا ،باسـی حکـوومەت داری
دەکا ،باسی دیمۆکراسی دەکا ،دەچیتە نێوخەڵک ،خەڵـک فێردەکـا کە بۆخۆیـان ،خۆیـان ئیـدارە بـکەن کە بەشـی هەرەزۆری ئەو خەڵـکە لە
سیستمیکی عەشیرەتی و فێئوداڵی دا دەژیا ،شارستانیەتەکە لە جەمعێکـی مەحـدووددا بەرتەسـک ببـۆوە .هـونەری قـازی محەمـمەد لەوەدایە
لەسەردەمێک دا بوو بە کەسایەتی کە لە دەوروبەرەکەی ئەو مەجال و دەرفەتە بە هۆی دواکەوتوویی کۆمەاڵیەتیی یەکجار زەعیف بوو ،بـۆ
قــازی محەمــمەد گەلێــک گرنــل بــوو کە یەکییەتیــی نەتەوایەتــی بپــارێزێ ،قــازی محەمــمەد لە رۆژی ڕاگەیانــدنی کۆمــاری کوردســتان دا
تەکیەکەالمـــی ئەوەیە کە «ئەم کۆمـــارە زەمانێـــک ســـەردەکەوێت کە هەمـــوو چـــین وتوێژەکـــانی ،بە ژن و بەپیـــاو ،بە هەمـــوو عەشـــایرو
تایفەکــان ،بە هەمــوو تەنەوعەکــانی نێوکۆمەڵگــای کــوردەواری (وحــدت)یــان هەبــێ» ،قــازی محەمــمەد لە وەسیەتەکەشــی دا هەر ئەوە
دەڵێتەوە .دەڵێ :زەمانێک ئەو میللەتە دەتوانێ رزگار بێ ،کە لە نێو خۆی دا وەحدەتی هەبێ ،قازی محەمـمەد سـەمبوول بـوو بـۆ ڕاگرتنـی
ئەو وەحدەتە ،دەبا لەگەڵ هەموو ئەو تەنەوعاتی عەشیرەتی و فیئۆداڵی و تایفەیی و نەخۆێندەواریی ئەووەخت دا موعامهلەی کردبایە و
هەمووانی بەشداری حکوومەتەکەی کردبایە ،بۆیە ئەوە هونەری قازی محەممەد بوو .یەکێکـی دیـکە لەالیەنە هەرە گەشـەکان و یەکیـک لەو
بنەمایانە کە پەیوەندیی نەتەوەیی لەگەڵ پارچەکانی دیکە بەهێز دەکاو ئەو پەیامە دەدا کە نەتەوەی کورد لە هەر شوێنێک دەرفەتی بـۆ
هەڵکەوێ و رزگار بێت ،دەبێتە پشت وپەنا بۆ پارچەکانی دیکە ،هەربۆیە کاتیک مەرحوومی مەالمستەفای بارزانی لەوسەردەمەدا مەجبوور
بوون بڕۆن بۆ کوردستانی ئێران و لەوێ گیرسانەوە قازی محەممەد بۆخۆی لەمەهاباد نەبـوو لەسـەفەر بـوو ،پەیـامی داوە بەهاوکارەکـانی
کە «بارزانی یەکان کاتیک دێنە ئێرە ماڵی خۆیانە و میوان نین ،خانەخوێن ،بەشێک لەئێمەن ،پاشان کە کۆمار دامەزرا بوون بە بەشـێک
لەئیــدارەی حکــوومەت و کۆمــاردا» .بــۆیە بــارزانی و هاورێیەکــانی لەهەمــوو ئەو شــوێنانەی کە پێویســت بــوو کاریــان لەدەســت دەهــات ،لە
کۆمــاری کوردســتان دا بــێفەرق و جیــاوازی کاریــان پــێ ئەســپاردبوون و کۆمــاری کوردســتان مەجــالێکی بــاش بــوو بــۆ مەرحــوومی بــارزانی و
هاورێیەکانی کە دوای ئەو موشکیالت و گیروگرفتانەی کە لە کوردستانی عیراق بەسەریان دا هاتبوو ،لەوێ خۆیان سازماندەهی بـکەنەوە و
خۆیان رێک بخەنەوەو ،دوای کۆماری کاتێک مەجبوور بوون ئەوێ بەجـێ بـێڵن و بەرەو رووسـیا بـڕۆن ،ئەوەبـوو بە هەوێنـی ئەوەی کە لە
داهاتوو چۆن ئەو ریگا دوورودرێژە بە سازمان و بەو حەسانەوەی کە لەو ماوەیە دا هەیانبوو ،جێبەجێ بکەن.
پێشەوا قازی محەممەد لەسەردەمێک دا کە کۆماری کوردستان بە بەراورد لەگەڵ دەوروبەری ،واڵتێکی فەقیر بوو ،بـوودجەی کۆمـار کەم
بوو و رەنگە ئەگەر بەراوردی بکەی لەگەڵ دەسەاڵتەکانی دەوروبەری ،بە هیچ جـۆر موقایسـە نەکرێـت ،دیسـان تێبینـی و دیـقەتو شـعووری
وردی کۆمەاڵیەتیی خۆی هەبوو و ،کاتێک لە شەقامەکانی مەهاباد دەگەڕێ ،دەبینێ جەمعێک کوڕی گەنج قەرتاڵەیان لەسەر شانەو هـاوار
دەکەن :ئەرێ کەسێک باری شتێکی هەیە بمانـداتێ و پارەیەکمـان وەگیـرکەوێ ،بـیبەینەوە بۆماڵیـان» ،قـازی محەمـمەد دەسـتوور دەدا کە
هەمـــوو ئەو منـــدااڵنە کە لە تەمەنێکـــی کەم دا مەجبـــوور بەکـــارکردنن ،بەســـەر بنەمـــاڵە دەڵەمەنـــدەکان دا بـــاڵو ببـــنەوەو بنەمـــاڵە
دەوڵەمەندەکان لەگەڵ مناڵی خۆیان بیان نێرن بۆ مەدرەسە ،هەر لەودەمەی کە کۆماری کۆردستان فەقیر
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دەبـــی ،قـــازی محەمـــمەد دەســـتوور دەدا «فەقیرخـــانە» دابنـــدرێت و ،فەقیرانـــی ژن و پیـــاو بە جیـــاواز ســـەعی دەکـــا کۆمەگیـــان بکـــاو
بیانحاوێنێتەوە .ئەوەی کە دواتر لە سیستمی ئیدارەی زۆرێک لە واڵتەکان دا بە نێوی سوسیالیزم و بە نێوی سوسـیال دیموکراتیـک و ...
ئێســتا نەهــادینە بــووەو مــافێکی بــۆ دانــراوە ،لە حکــوومەتە ســاواکەی قــازی محەمــمەد و لەوســەردەمە دا ،پێشــەوای کــورد فیکــری لەوەیـ
کردبۆوە و رێگا چارەی بۆ دانابوو .هەمـوو ئاوڕدانەوەکـان بەسـەر کۆمـاری کوردسـتان و بە سـەردەمی پێشـەوا قـازی محەمـمەددا لەراسـتی دا
ئامـاژە بەوە دەدەن کە پێشـەوا قـازی محەمـمەد لەو کەسـانە بـوو لەسـا بـوونەوەی خـۆی دا ئەرکێکـی بەرێـوە دەبـرد ،ئەویـ دروســتکردنی
میللەتیک بەمانای سیاسی و بەمانـای حقـووقی و تەشـکیالتی موئەسسەسـاتی بـوو ،وە لەو پرۆژەیەیشـدا هەمـوو ئامارەکـان دەری دەخەن کە
خۆی لە جوزئیاتی ئەو کاروبارە دا بووە ،نەک ئەوەی کە دیخاڵەت بکا ،بەڵکوو بەشێوەی سەرپەرسـتی ،لەسـەردەمێک دا کە هەر بەوشـێوە
کە ئاماژهم پێکرد نەخوێندەواری و دواکەوتوویی باڵی بەسەر کوردستاندا کێشابوو ئەو مەجاالنەی زۆر مەحدوود دەکردەوە.
یادی پێشەوا قازی محەممەد یادی سەمبوولێکە ،یادی کەسێکە کە بەدوای ئەودا کە خۆشی ئاماژەی پـێ دەکـا کە دوای ئەویـ خەبـاتی
کــورد هەر درێــژەی هەیەو ئەوە بە ئــێمە دەڵــێ:کە لەنــاو میللەتەکــان دا زۆر کەس هەبــوون کە لە (شــرای ی)قــازی محەمــمەددا بــوون بە
سەمبوولی دروستکردنی نەتەوەکەی خۆیان ،زمان و فەرهەنل و ڕابردوو و شوناسی گشتی نەتەوەکەیان ،بەاڵم تاکوو کەس یـان کەسـانێک
یان پێشەوایەک و رێبەرێک نەبێ کە ئەوە بهەژێنێ و ئیدارەی نەکات و خەتی پێ نهدا و دروستی نەکات ئەو خاک و زمان و فەرهەنگـی
هاوبەشە دا لە خۆی دا نابێتە ئەوەی کە تۆ شتی لەسەر دابمەزرێنی .قازی محەممەد لە ئەوەڵین رۆژی دامەزرانـدنی کۆمـارو لەو رۆژەی کە
لەگەڵ هەموو ئەوانە سەروکاری هەبوو ئەوەی بەتەوای تێدا دەبیندرا.
لەوسەردەمە دا ئەرزشی ئەدەبیات و شێعرو هونەر بـۆ قـازی محەمـمەد زۆر بەرز بـوو .زۆرن لەو بیـرەوەری یـانەی کە ئامـاژە بەوەدەکەن
کە پەیوەندی و عیالقاتی خۆشی هەبووە لە گەڵ دوو شاعیرو هونەرمەنـدی ئەوکـات واتـا «مامۆسـتا هەژارو هێمنـی «مەهابـادی،و چەنـدە
ئەوانــی تەشــویق کــردوە کە بە هــونەری شــیعری خۆیــان بنەمــای کەســایەتی و پێناســەی نەتەوەیــی خۆیــان دابمەزرێــنن ،قــازی محەمــمەد
لەوکەسانە بووە کە زۆری بایەخ بە خوێندن داوە ،زۆری بایەخ بە مەدرەسەو قوتابخانە داوە ،بە تەواوی تێگەیشتبوو ئەگەر خوێنـدەواری
لە واڵتەدا پەرە بســتێنێ و بەهێــز بــێ ،ئەگەر خەڵــک خوێنــدەوار بــێ ،ئەگەر خەڵــک کەســایەتیی خۆیــان پەیــدا بــکەن و بە تــاکەکەس
بڕوایــان بەخویــان هەبــێ ،یەک مــیللەت (اعتمــاد بەنفــس)پەیــدا دەکــاو رێگــای خــۆی دەبینێــتەوەو رێگــای رزگــاریی خــۆی ئاســان دەکــاتەوە.
تەنــانەت لەو حقــووقە کەمەی کە مانگــانە لە الیەن کۆمــاری کوردســتان دراوە بە قــازی محەمــمەد بەشــێکی دانــاوە بــۆ ئەوخەڵکــانەی کە
بێسەرپەرست و کەم دەرامەد بوونەو کە خەریکی دەرسخوێندن بوون .کاتێـک دەچیـنەوە الی سـەرچاوەکان بەتـایبەت رۆژنـامەی کوردسـتان،
خێزانی قازی محەممەد یەکەم کەسە کە یارمەتی ماڵیی داوە بە کۆڕ وکۆمەڵ و رێکخراوەکانی کۆماری کوردستان.
قازی محەممەد لەوکەسانە بوو بۆخـۆی پێشـڕەو بـوو بـۆ ئەوەی کە ژنـان بەشـداری کاروخەبـات و خوێنـدن بـن ،خێزانـی خـۆی و هەمـوو
ئەوکەسانەی تەشـویق دەکـرد کە لەومەیـدانانە دا چاالکـانە هەڵسـووڕ بـن ،قـازی محەمـمەد جیـاواز لە کەسـایەتیی کـۆمەاڵیەتی ،سیاسـی،
میللــی  ..سیاســەتمەداریکی بەتوانــاو دیپلۆمــاتیکی ژیــر بــوو .کاتێــک حکــوومەتی ئازەربایجــان دادەمەزرێ و حکــوومەتی ئازەربایجــان و
دەسەاڵتی ئازەربایجانی سوڤیەتی پێشوو تێ دەکوشن کە کۆماری کوردستان بە بەشێک لە ئازەربایجان دابنێن ،قازی محەممەد بە مەنتیقی
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خــۆی و بەموزاکــهرە و دانوســتان لەگەڵ تەورێــزو لەگەڵ بــاکۆ ،هەروەهــا لەگەڵ نــوێنەرانی ســووڤیەتی پێشــوو پێیــان دەســەلمێنێ کە
«نەخێر ئەوان حکوومەتی کۆماری کوردستان دادەنێن ،ئەگەر قەرار بـێ بیـانکەن بە بەشـێک لە ئازەربایجـان ،هەر دەبـنەوە بە بەشـێک لە
حکوومەتی تاران» .قازی محەممەد زۆر بە دیقەتو ژیرانەو بە گەمەیەکی دیپلۆماسی ئەوەی جێ خست ،حکوومەتی کۆماری کوردسـتانی وەک
حکوومەتێکی واحیـدی کـوردی لە چوارچێـوەی ئێـران بارتەقـای حکـوومەتی ئازەربایجـان موسـتەنەدی کـرد .هەر بە ژیریـی خـۆی لە سـەرئەو
شوێنانە کە بەینی ئازەری و کورد کێشەی لەسەر بوو دیسان بە موزاکهرە و دانوستان بـێئەوەی کە مەجبـوور بەشـەڕ بـبن تـا ڕادەیەکـی زۆر
ئەو سنوورە شێواوانەی شەفاف و روون کردەوە ،قازی محەممەد هەمووهەولێکی دا سۆڤیەتی یەکـان قەنـاعەت پێبێنـێ کە لەمەیـدانی بـازی
ناوچەیی لە تەعامول لەگەڵ ئێـران و لە سیاسـەتی گەورەی نێـو دەوڵەتـی دا گرینگیـی کۆمـاری کوردسـتان تەنـانەت لە پەیوەنـدی لەتەک
بەرژەوەندیی خۆشیان دەرک بکەن .کاتیـک سـۆڤیەت پشـتی تێکـرد و بەرژوەنـدی تـاران و موسـکۆ ئەوە بـوو کە پشـت لە کۆمـار بکـا ،قـازی
محەممەد بەرنامەیەکی دیکەی هەبوو هەوڵی دا لەگەڵ حکوومەتی تاران لە رێگای دانوستان و وتووێژ تێبکۆشـێ کە رێگـا چـارەیەکی دیـکە
بێنێتە گۆڕێ بۆ ئەوەی کە ئەگەر رۆژێک لە روژان کۆماری کوردستانیان قەبووڵ نەکرد لە چـوار چێـوەی ئێـران دا ،لە حەلێکـی نێوخـۆیی و
ئیعترافاتێک بە مافی کورد لە چوارچێوەی ئێران دا بکـرێ .سـەرۆککۆمارێک لە نزمـایی بـۆ لـووتکە! لە لـووتکە وەک دیپلۆمـات بـازی خـۆی
دەکرد بەاڵم دەڵێ چی؟ بازیگەرێکی زیرەک بوو دیپلۆماتێکی کارا بوو ،سیاسەتمەدارێکی بەتواناو خوێنـدەوارێکی بە فەرهەنـل بـوو ،قـازی
یەکی عادڵ بوو ،پێشڕەوێکی کـۆمەاڵیەتی بـوو .بەاڵم ئاڵوگۆڕەکـانی نـاوچەو سـەنل و سـووکیی دەسـەاڵت نەیهێشـت یـان مەجـالی نەدا ئەو
شەخسە بلیمەتە بتوانێ کۆماری کوردستان بکا بە بنەمایەک کە بۆ خۆی درێژە بە حکوومەتەکەی بدا .
میوانانی بەڕێز
خۆشک و برایانی ئازیز
لەسەردەمێک دا یادی لەدایک بوونی قازی محەممەد دەکەینەوە کە بەشـێک لە ئاواتەکـانی قـازی محەمـمەد جێبەجـێ بـووە ،لە پەیـامی
دامەزرانی کۆماری کوردستان لە دەورانێک کە حکوومەتی ئیدارە دەکرد ،لە کاتێکدا کە لە دادگا دیفاعی لەخۆی دەکـرد ،دیفاعیـاتی قـازی
محەممەد زۆر بەرزە وەک دەڵین :بۆگەل ژیا ،بۆ گەلی مرد.
دەی توانی بڕوات بۆ ئەوەی رزگاری بێ ،دهیتوانی حەللی دیکە ببینێتەوە بـۆئەوەی کە ئیعـدام نەکـرێ ،دەیتـوانی پاشـگەز بێـتەوە بـۆ
ئەوەی کە گیــانی خــۆی نەجــات بــدا ،بەاڵم وەســیەتی قــازی محەمــمەدو ئەو دادگــایەی کە ئەویــان تێــدا دادگــایی کــرد ،دادگــاکەی کــرد بە
دادگایی ئەوان!! ئەگەر دەسەاڵتی نەبوو ئەوان موحاکمە بکات و بڕیاریان لەسەر بدا ،بەاڵم وەسیەتنامە و دیفاعیـاتی قـازی محەمـمەد بـۆ
ئێمە ئێستا بۆتە مانیفێستێک.
زۆر میللەت هەن لەدنیادا لە چوارچێوەی زۆر ئیدوئولۆژی دا مانیفێست بۆخۆیان دادەنێن ،رێڕەو بۆ خۆیان دادەنێن ئەحزابـی سیاسـی و
بیــر بۆچــوونی جیــاوازی سیاســی ئاماژەیــان پــێ دەکەن و پێیــاندەکەن .بەشــێک لەوان کــوردی نەبــوونە ،بەاڵم دڵنیــام قســەکانی قــازی
محەممەدو دیفاعیاتی قازی محەممەد ،ئێستاش کە ئێستایە بۆ ئێمەی کورد لە هەموو پارچەکان لە هەموو مەیدانەکان دا دەبێ لە هەموو
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کــارو سیاســەتدانانی خۆمــان دا ئاماژەیــان پــێبکەین .دەکــرێ وەک مانیفێســتیک لە پــێ چــاوی بگــرین ،ئەو بەشــە لە قســەکانی قــازی
محەممەد کە له دیفاعیاتی خۆی دا دەڵێ :بژی کوردو بژی کوردستان ئێستاکە بەشێکی بەرچاوی بەدی هـاتووە لە هەرێمـی کوردسـتان لەو
شوێنەی کاتێک قـازی محەمـمەد حکـوومەتی دەکـرد بەشـێک لە تێکۆشـەرانی ئێـرە بەسەرپەرسـتیی بـارزانی روویـان کـردە ئەوێ و ئێسـتا بە
خۆشیەوە ئێمە حکوومەتێکی کوردیمان هەیە ،لە تورکیا پاش دەیان سـاڵ ئینکـاری کـورد و خەبـات و چـاالکیی مەدەنیـی کـورد لە نێوخـۆی
واڵت و فەعالییەت و چاالکیی چەکدارانەی کورد لەشاخ و کێوەکان هەموو دەستیان دا بەدەسـتی یەک کە ئێسـتا دەوڵەتـی تـورک بە خۆشـی
یەوە بەو قەناعەتە گەیشتوە کە لە رێگای گفتگۆو ئاشتی دا کێشەی کورد چارەسەر بکا .قازی محەممەدیـ لەسـەردەمی کۆمـاری کوردسـتان
بە حکوومەتی تاران هەر ئەوەی دەگوت! دەیگوت :وەرن با کێشەی کورد لە رێگای وتووێژو دانیشتن چارەسـەر بکەیـن ،بەاڵم وەاڵمـی ئەوان
ئیعدام بوو .لە سووریا کە ئاڵۆگوڕەکان لە گۆرێ دا هەیەو دڵنیاین حکـوومەتی بەشـار ئەسـەد ئایەنـدەیەکی نـابێ و هەرکەسـێک دەسـەاڵت
بەدەستەوە بگرێت ناتوانێ کورد وەال بخا و دڵنیاترین .لەو شوێنەی کە کۆماری کوردستان دامەزرا ،لە رۆژهەاڵتی کوردسـتان لەوشـارەی کە
پێشەوای کورد ،رئیس جمهووری کورد حکوومەتەکەی دامەزرانـد لەوشـوێنەی ئاڵوگۆڕەکـان بەرەو ئەوە دەچـن کە لە ئایەنـدەدا گەلـی کـورد
لەو بەشــە بەمافەکــانی خــۆی شــاد بێــت .وەســیەتی قــازی محەمــمەدو هەروەهــا دەس ـپێکی قــازی محەمــمەد دەڵــێ دەبــێ وەحــدەتمان هەبــێ،
ئەویەکگرتن و وەحدەتە ئێستا لەسەردەمی قازی محەممەد گرنگترە.
ئەو نەتەوانەی کە رزگار بوونە و دەوڵەتی خۆیـان هەیەو سـنووریان هەیەو ئەرتەشـیان هەیە و بودجەیـان هەیەو پاسـپۆڕتیان هەیەو
تازە وەک دەوڵەت جێ کەوتوون کێشەی ئەحزاب رقابەتی ئەحزاب تەنیا بۆ ئەوە دەگەرێتەوە چۆن ئیدارەی واڵت بکەنو چۆن لە پاڕلەمان
دا کورســییان زۆربــێ و پرۆژەکــانی خۆیــان ببــهنە پێشــێ .بەاڵم چارەنووســی کــورد ئێســتاش رەبتــی بە چارەنووســی حیزبەکــانەوە هەیە لە
کۆمەڵگای کوردستان ،کۆمەڵگایەکە ئەگەر حیزبەکان وەحدەتیان نەبێو یەکگرتوویی یان نەبێ و لە پرۆژەکانی سیاسـی و میللـی خۆیـان لە
یەک نزیک نەبنەوە ،ئێستاش کوردستان هەموو بەشەکانی مەترسی لەسەرە.
لە بلژیک نزیـک یەک سـاڵ دەوڵەت نەبـوو ،ئەو واڵتە ئیـدارە کـراو بەرێـوە چـوو بەاڵم لێـرە کاتیـک بەینـی دوو حیـزب و سـێ حیزبـی
سەرەکی کێشەو ناکۆکی دێتە گۆرێ دڵەڕاوکێ و نیگەرانی دەکەوێتە کۆمەڵگای کوردی ...داخۆ چی دەبێ؟؟
بۆیە پەیامەکەی قازی محەممەد لەدەسپێک و وەسیەتەکەی قازی محەمـمەد لە کۆتـایی دا کە بـاس لە وەحـدەت دەکـا ئێسـتا لە هەمـوو
دەورانێــک بــۆ ئــێمە گرینگتــرە ،هیــوادارم لە رۆژی یــادکردنەوەی 111ســاڵەی لەدایــکبوونی قــازی محەمــمەددا هەمــوو الیەکمــان لەهەمــوو
پارچەکانی کوردستان تێبکۆشێن هەر ڕێگاچارەیەک کە هەمانە ،هەرپرۆژەیەکی حیزبی هەمانە نەکەوێتە سەرەوەی بەرژەوەندیی نەتەوەیی
و بەرژەوەندیی نەتەوەیی ئێمە نەکەوێتە ژێر بەرژەوەندیی حیزبی ئـێمە .بەو هیـوایە بیـرو ئاواتەکـانی قـازی محەمـمەد کە رۆژ بە رۆژ لە
جێکەوتن و سەرکەوتن زیاتر نزیک دەبنەوە هەموویان بەدی بێن و بەو هیوایە حیزبەکەی قازی محەممەد حیزبی دیموکراتی کوردسـتان لە
داهاتوودا وێڕای حیزبوسازمانەکانی دیکە لە نێو کۆمەاڵنی خەڵک لەو شوێنەی کە قازی محەممەدی لێ لەدایک بووە یادی قـازی محەمـمەد
بکاتەوە بە بەشداریی تێکۆشەرانی کورد و الیەنەکان لە هەمووپارچەکانی دیکەی کوردسـتان .باشـترین پێزانینـی ئـێمە بـۆ قـازی محەمـمەد
ئەوەیە کە پێیبڵین»:رئیس جمهووری کوردستان تۆ بە رئیسجمهووری ئیعدام کرای» ئستیعفای نەدابوو ،وەال نەچووبوو ،وەال نەندرابوو
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بەڵکوو رئیس جمهووریان ئیعدام کرد .باشترین پێزانینو ئەمەگناسی ئـێمە ئەمەیە بڵێـین رئـیس جمهـووری کوردسـتان لە 111سـاڵەی
لەدایکبوونت دا دەتوانین ئەوە بکەین کە بیروئەندیشەی تۆ ئەوە بوو کە کورد بەمافی خۆی بگاو کـارت بـۆ کـردو سـەرت لە ڕێ دانـا .هـیچ
تەوەقعاتێکیشت نەبوو .ئێمە ئەو پەیامەی تۆ دەبەینە نێو کـۆمەاڵنی خەڵـک ،باشـترین رێزنـان لە قـازی محەمـمەد ئەوەیە کە نەتەوەکەی
رزگار ببـێ ،ئەو وەخـتە گەورەیـی قـازی محەمـمەدو گەورەیـی هەمـوو الیەنێکـی باشـترو چـاکتر جـێ دەکەوێـت ،قـازی محەمـمەد لە ئیـدارەی
کۆمــاری کوردســتان و لە دامەزرانــدنی حیزبــی دیمــوکرات دا بەتــایبەت خەتێکــی دامەزرانــد یــا بۆچــوونێکی نەهــادینە کــرد کە فیــداکاری و
قوربانی دان لە نێو ئێمە وەک شانازی و ئیفتخار چاوی لێدەکرێ و بۆتە بەشێک لە حەماسەی مێژوویی ئێمە ،حیزبی ئێمە لەومەیـدانە دا
ســەربەرزە وەکــوو زۆر الیەنــی دی ـکە .دوکتــور قاســملوو یەکێــک لەو رێــبەرانە و لەو شــاگردانەی پێشــەوا قــازی محەمــمەد بــوو کە ئەوی ـ
لەمەیدانی دیپلوماسی و هەڵسۆڕان و دیتنەوەی رێگا چارەیەکی واقع بینانە هەموو هەوڵێکی دا ئاواتەکانی پێشەوا قازی محەممەد هەرچـی
زووتــر وەدی بــێ بەاڵم بەداخەوە ئەوانەی کە باوەڕیــان بە زمــانی موزاکــهرە نەبــوو ،وهاڵمــی ئاشــتیخوازانەی حیزبــی دیمــوکرات و دکتــور
قاسملوویان بە تیرۆر داوە ،لە دوای ئەودا دکتور سادقی شەرەفکەندی هەر لە رێرەوی پێشەوا قازی محەممەد بوو ،بۆ ئەوەی تێ بکۆشـێ
بۆ جارێکی دیـکەش لەدرێـژەی خەبـاتی الیەنگرانـی قـازی محەمـمەدو حیـزبەکەی قـازی محەمـمەد و رێبـوارانی رێگـای ئـازادی زەرەرو زیـان
زۆرتر نەبێ و رێگا چارەیەک ببینێتەوە و ئاڵقەی پەیوەندیی کوردەکان و ئێران بەهێز بکاو مێتـۆدی دیموکراتیـک بـۆ چارەسـەری کێشـەکان
بێنێتە گۆڕێ ،بە داخەوە ئەوی لەومەیدانە دا هەر تیڕۆر کراو چووە ریزی کاروانی شەهیدانی رێگـای رزگـاریی کوردسـتان .لە کۆتـایی دا
بۆجارێکی دیکە یادی لەدایکبوونی پێشەوا قـازی محەمـمەد پیـرۆز بـێ .بـۆئێمە زۆر گـرنگە کە دەقـی پەیـامەکەی قـازی محەمـمەد کە هەم
لەکاتی دامەزراندن و هەم لەوەسیەت نامەکەی دا هاتوە یادی بکەین و بیبەینە نێو کۆمەاڵنی خەڵک.
بۆ جارێکی دیکە رووحی قازی محەممەد رئیس جمهووری کوردستان ،سەمبولی کوردایەتی و ئازایەتی پیرۆز بێ ،ئێوەش هەمووتـان هەر
سا و ساڵمەت بن.
له ژماره 416ی رۆژنامهی "کوردستان"دا باڵو بۆتهوه.
سهرچاوه  :ماڵپهری کورردستان و کورد  /ڕێکهوتی 6 :ی مای 2111
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مەژی بۆ مردن ،بمرە بۆ ژیان
مستەفا شڵماشی

مەژی بۆ مردن ،بمرە بۆ ژیان
چۆن قازانج ئەکەی تا نەکەی زیان
ئەو هۆنڕاوەیە کە دەکرێ بڵێین داهێنانێکی هونهرییە بە شێوەی هۆنڕاوە ،وێدەچی لە وەسیەتنامەی سەرقافڵەی شەهیدانی کوردسـتان،
پێشەوا قازی محەممەد وەرگیرابێ.
خاوەنی ئەم هۆنڕاوەیەش ،واتە نەمر مامۆستا بـرایم ئەحـمەد بۆخـۆی هەریەکێـک لە ڕێبـوارانی
ڕێگــای پێشــەوا بــووە .پێشــەوا لە وەســیەتنامەکەی دا نێــوەرۆکی ئەم هــۆنڕاوەیە بە هەمــو الوانــی
کوردستان ڕادەگەیەنێ و داوایان لێ دەکا بۆ ژیان بمرن ،نەک بژین بۆ مردن.
پێشەوای مەزنی گەلەکەمان بۆ خۆی وەک سەردارێک دەچێتە سەردار و بۆ ژیـان دەمـرێ و ژیـانی
ژێر چەپۆکی و خۆ بەدەستەوەدان قەبوڵ ناکا .ئەو لە دادگای بێ دادگایی حەمەڕەزاشادا لە جیـاتی
پاڕانەوە بۆ درێژەدانی ژیان ،بە گژ داگیـر کەران دا دەچێـتەوە و لە ڕاسـتی دا موحاکەمەیـان دەکـا.
بە دەنگێکی بەرز بەسەریان دا دەگوڕێنێ و لە جیاتی ترسان ،ئەوان دەترسێنێ .هەر لە سەرەتای بەناو داگایی کردنەکەی دا بێباکی خـۆی
لە بەرامــبەر مــردن دا ڕادەگەیەنــێ و جــا ئەو کــاتەیە کە لە لــوتکەی بەرزی ســەرفرازی ڕا پە یــامی عەداڵەتخــوازیی خــۆی بە هەمــو دنیــا
ڕادەگەیەنێ.
پەیـــامی لێبـــڕاوانەی پێشـــەوا ئەوەنـــدە بە بڕشـــت و بە هێزبـــووە کە تەنـــانەت دیـــواری نەهێنیکـــاری و پەردەپۆشـــی دام و دەزگـــای
حەمەڕەزاشاشدەبڕێ و هەر لە زمان بەکرێگیراوانی خۆیەوە بەرەو دنیای ئازاد بـاڵە فڕکـێ دەکـا .بەخـۆڕایی نیـیە کە سـەروان کەیومەرسـی
ساڵحی ویژدانی دەجوڵێ و ناتوانێ لەخۆبوردوویی و ئازایەتی پێشەوا پەردەپـۆش بکـا و تەنـانەت لە لیباسـی ئەرتەشـیی هەمـان ڕژیـم دا
کە بێ تاوان پێشەوا شەهید دەکا ،پەردە لەسەر جینایەتی ڕژیمەکەی و ئازایەتی و لە خۆ بوردویی پێشەوای مەزنـی کـورد هەڵـدەداتەوە.
ئە و ئەفسەرەی ڕژیم دەڵێ:
من لە زۆر مەحکەمە دا بەشدار بووم ،بەاڵم کەسی ئاوا بەجەرگ و ڕووڕاستم نەدیوە ،هەر ئەو لەخۆبوردوویی ونەترسییە ش بوو کە
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کــاتی ئێعــدام کــردن نەیهێشــت چــاوی ببەســتن و فەرمــووی حەزدەکەم لە دوایــین لەحــزەی ژیــانم دا بە ســەربەرزی و پــڕ بە چاوەکــانم لە
نێشتیمانەکەی خۆم بڕوانم.
گەورەیی پێشەوا لەوە دا دەردەکەوێ کە تەنیا گەلەکەی خۆی ئیقرار بە دڵسۆزی و بە جەرگی ئەو ناکا ،بەڵکو دوژمنەکانی و خەڵکـی
بێگانەش مەجبورن سەری تەسلیم لە بەر دەم ئەو ڕوحە گەورەیە دانەوێنن .هەروەکـو ئـارچی ڕۆزوێڵتـی ئەمریکـایی کە بـۆ خـۆی هـاتوەتە
مهاباد و چاوی بە پێشەوا کەوتوە دەڵێ:
وا دەردەکەوێ کە قازی محەممەد بیرو باوەرێکی زۆر پتەوی هەیە و ئامادەیە خۆی لە پێناوی دا فیدا بکـا ،ئە وڕوونـاکبیرێکی لەسـەر
خۆو زانایە بە بیرێکی نێونەتەوەیی و کراوەوە.
پێشەواقازی محەممەد لەو پەڕی دەستڕۆیشتویی و ژیانی خۆشەوە ڕێگای گیانبـازی و لە خـۆ بـوردوویی هەڵبـژارد .ئەو ڕێـبەرەمەزنە لە
یەکێک لە بنەماڵە بە ئیمکاناتەکانی ناوچەی خۆی بو .هیچ کەم و کوڕییەکی لە ژیان دا نەبوو دەیتوانی لە چاوەڕوانی مردن دا خۆشـترین
ژیانی سەردەمی خۆی بەسەر بەرێ .بەاڵم بەڕاستی نەژیا بۆ مردن ،بەڵکـو ئامـادەبو بمـرێ بـۆ ژیـانی گەلەکەی و مـانەوەی ئەبەدیـی خـۆی.
کەوابو لە مەیدانی تاقیکاری دا پێشەوای سەروەر نێوەرۆکی ئەو هـۆنڕاوە پـڕ نێـوەرۆکەی بە نمـای دانـاو بیگومـان ئەو هـۆنڕاوە داسـتانی
لەخۆ بوردویی پێشەوا نەخشاندویەتی.
لە دەی خاکەلێوەی هەرساڵێک دا پێویستە سەری نەوازش بۆ ئەو قارەمانە ئاشتیخواز و لە خـۆ بـوردویە دانەوێنـین و پەیمـان لە گەڵ
ئەو بلیمەتە و هەمو ڕێبوارانی شەهیدی تازە بکەینەوە کە بە ڕێبازەکەی وەفادار دەبین و تـا بەدەسـتهێنانی ئامـانجە پیرۆزەکانیـان درێـژە
دەری ڕێگایان دەبین.
سهرچاوه  :ماڵپهڕی گیارهنل  /ڕێکهوتی 2 :ی ئاوریلی 2112
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کاریزمابوونی پێشەوا لەسۆنگەی پەیوەندی نێوان رێبەر و رێڕەودا
ژیوار رەسوڵی

هەندێک لەلێکۆلەران پێیانوایە بارودۆخی کۆمەاڵیەتی و مێژوویـی هۆکـاری سـەرەکیی لەدایکبـوونی رێبەرێکـی کاریزمـایە ،هاوکـات "ڤێبێـر"
رێـــبەری کاریزمـــا بەدیـــاردەیەک دادەنێـــت کە زۆرجـــاران لەبـــارودۆخێکی تـــایبەت و بـــێ وێـــنەدا
سـەرهەڵدەدات ،النـیکەم لەرووی ژمـارەی رێــبەرە کاریزماکـانی مێـژووە ئەوە راســتە .بەاڵم لەگەڵ
ئەوەش "ئـــابربیچ" بەپێـــی ئەو لێکـــۆڵینەوانەی لەســـەر ژیـــنگەی لەدایکبـــوونی رێـــبەری کاریزمـــا
کردوویەتــی پێیــوایە "رێــبەرە کاریزماکــان بەر لەو قەیرانــانەی ئەوانــی بەدەســەاڵت گەیانــدووە،
زۆربەی کات وەکوو کەسانێکی ئاسایی دێنەبەرچاو ".ئەو پێشیوایە کە پەیوەنـدی قـووڵی هەسـتی
رێـــــرەوان لەگەڵ رێـــــبەرە کاریزماکـــــان لەبـــــارودۆخە تایبەتەکـــــانی رێکخـــــراوەو چوارچێـــــوە
تایبەتەکانەوە سەرچاوە دەگرێت .هەروەها "رووچ" لەسەر ئەو بـاوەرەیە کە لـوتکەی گەشـەکردنی
رێــبەرە کاریزماکــان زۆرجــاران لەو کاتــانەدایە کە پشــێوی و نــاڕەزایی سیاســیی و کــۆمەاڵیەتی
بەتــایبەت نــاوخۆیی بــوونی هەیە ،لەو کاتــانەدا خــاووی و نەزانــی و بەهــا نائینســانییەکانی رێکخراوەکــان وادەکــات کە خەڵــک وەدوای
رێبەرێک بکەون ،بۆ ئەوەی دژکردەوەیەکی دەروونی نوێیان بۆ درووست بێت.
بەرای هەموو ئەوانەی باسمکردن هەبوونی قەیران هۆکاری سەرەکی ئەو هەڵسوکەوتانەیە کە کەسایەتی رێبەرێکی کاریزما نیشانی دەدات.
بەاڵم لەروانگەی دیکەوە "لیند هۆڵم" ( )١١٨٨پێوەنـدی رێـبەری کاریزمـا وەکـوو کەوتـنە داوی خۆشەویسـتی ناودەبـات ،لە چوارچێـوەی ئەو
تیــۆرییەدا رێرەوەکــانی رێــبەر وەکــوو عاشــق وێنــا دەکــرێن ،تیــۆری هەڵســوکەوتی عاشــقەکان خــۆی لەگەورە بینــی خۆشەویســتەکەی یــان
لەبەرچــاونەگرتن یــان بچــووک بینینــی هەڵەکــانی خۆشەویســتەکەیەتی دەبینێــتەوە .هاوکــات "فرۆیــد" پەیوەنــدی نێــوان رێــرەو رێــبەرە
کاریزماکان لەچوارچێوەی تیۆری دوورهاوێژی باوکەوە دەبینێت ،فرۆید پێیوایە قایمی و ئیرادەو چـاالکی بەردەوام تایبەتمەنـدی رێبەرێکـی
کاریزمــایە ،بەاڵم لەژیــانی ئاســاییدا هەمــوو ئەو تایبەتمەنــدیانە وێنــای بــاوک دەکەن ،بەگــوتنێکی دیــکە بەپێــی ئەو پێناســەیە رێــبەر
هەمیشە "کەسایەتییەکی راستەقینە" نیە ،بەڵکو دەرەنجامی خۆشەویستی رێرەوەکانییەتی .ئەو پێناسانەی رێبەری کاریزمـا لەسـەر بنەمـای
دیاردە دەروونناسانەکانە و زۆرتر دژکردەوەیەکی روحی و دەروونی رێرەوەکانە بەنیسبەت رێبەرێکی کاریزما.
بەاڵم رێبەر لەسەر ئەرزی واقیع و بەپێناسەیەکی ئەرزی پەیوەندییەکی سـیمبولیکە ،بەپـێچەوانەی پەیوەنـدیی دەروونناسـانەی پەیوەنـدی
نێــوان رێــبەرو رێــرەو لەپەیوەنــدی ســیمبولیکدا پەیوەنــدییەکان لەســەر بنەمــای چەمــک و پەیــام و ئایــدیۆلۆژی و بەهــا مەفهــوومی یــان
ناوەرۆکییەکــان گەشــە دەکــات ،کەبەردەوام هەمــووی ئەوانە لەرێبەرێکــی کاریزمــا لەالیەن رێرەوەکــانییەوە چــاوەرێ دەکرێــت .بــۆ نمــوونە
پێشەوامان قازی محەمەد بەر لەسێدارەدانی و دوای لەسێدارەدانیشی پێداهەڵکوتن بەکەسایەتییەک نەبووەو نییە ،بەڵکو ئەو وێنایەک
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لەکەسایەتی داهاتوویە ،پێشەوامان بەوتەی هەمووی ئەوانەی لەسەردەمیدا ژیاون یان لێکۆلینەوەیان لەسەر کردووە ،بەتێروانینـی هەمـوو
کوردێک وێنایەک لەئـازادی و سـەربەخۆی و شوناسـی نـوێی نەتەوەیـی کـوردە .لەپەیوەنـدییە سـیمبولیکەکانی نێـوان ریـبەرو رێـرەودا رێـبەر
کاریگەری لەسەر تێگەیشتنی رێرەوەکانی خۆی دادەنێت ،و بۆ خۆدەرخسـتن ئەنگێـزەو پاسـاوی بەهێـزی ئینسـانی و ئەخالقـی بەرێرەوەکـانی
دەدات .ئەو پاساوە بەهێزەی پێشەوامان خـۆی بـۆ کـردە قووربـانی و بـۆ پاسـاوی ئەخالقـی

رێـبەر خـۆی بەدەسـت و ویسـتی خـۆی دەچێـتە

بەردەم پەتی سێدارە بۆ ئەوەی رێرەوەکانی هیچیان بەسـەر نەیەت ،چـوونکە هەر وەکـوو لە وەسـیەتنامەکەی پێشـەوادا هـاتووە ،جەوهەری
کاریزمابوونی رێبەر لەدەماری هەموو کوردێک دایە ،و دوای پێشەوا هەزارانی دیکە بەو جەوهەرە لەدایکدەبنەوە.
بەو پێیەی شوێن و خەڵک و بابەت و بوونەوەرە تایبەتەکان پێناسەیەکی ئاتیفی دیاریان هەیە ،ریبەرە تایبەتەکانی

ئامانجی ڕوونیـان

سەبارەت بە شوناسی رێرەوەکانی خۆیان هەیە ،هەر بۆیە رێبەری کاریزما کەرەسـتەیەکی دەروونیـیە بـۆ بەرزکـردنەوەی بەهـای رێرەوەکـانی
خۆی ،ئەو راستییە کە رێرەوان خۆیان بەرێبەرێکی تایبەت دەبەستنەوە ،ئەوان دەکـاتە بەشـێک لەجەوهەری رێـبەر ،ئەو جەوهەرەی ئێسـتا
لەکون و کەلەبەری کوردستانی گەورەو لەناخی هەموو تاکێکی کوردسـتانیدا پیاسـەدەکات ،و خۆویسـت یـان نەویسـت هـی پێشـەوامان قـازی
محەمەدە ،و ئێستا لە قامیشلی و هەولێرو ئامەد و ئینجا لەمەهاباد لەخرۆشدایە.
مسینتەر ( )١١٨١تێروانینێکی نزیـک لەوەی ئێسـتای تـاکی کـورد بـۆ پێشـەوا قـازی مـحەمەدی هەیە ،بـۆ پێناسـەی رێـبەری کاریزمـای هێنـا
ئارا وە ،لەروانگەی مسـینتەر رێـبەری کاریزمـا نـیەت و چیرۆکێـک بـاس دەکـات ،و کاتێـک خەڵـک خۆیـان بەرێـبەر دەبەسـتنەوە ،لەراسـتیدا
خۆیان بەچیرۆکێکەوە دەبەستنەوە کە هەمووان بەشێوەیەکی هاوبەش تێیدا دەژین ،و رۆڵ دەگێرن .ئەو چیرۆکەی پێشەوامان قازی مـحەمەد
لەگەڵ دامەزرانــــدنی کۆمــــاری کوردســــتان دەســــتیپێکرد و دوای لەسێدارەدانیشــــی چیــــرۆکەکە هەر بەردەوامە و خــــاڵقەکەی پێشــــەوایە و
رۆڵگێرەکانیشی رێرەوانی ئەو لەهەرچوار پارچەی کوردستانن.

سەرچاوە  :ماڵپەڕی ئاژانسی کورد پا  /ڕێکەوتی ٢١ :ی مارچی ٢١١٢
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پێشهوا قازی محهممهد ،دهستپێکی رێگایهکی بێکۆتایی
(به بۆنهی یادی لهدایکبوونی پێشهوا قازی محهممهدهوه)
قادر وریا

مێژووی کورد قهرزداری ئهو کهسایهتییانهیه که رۆڵی گرنگیان له بهرهوپێشبردنی خهباتی رزگاریخوازیی ئهو نهتهوهیهدا ههبووه.
لـــه رۆژهـــهاڵتی کوردســـتان ،مێـــژووی نـــوێی خـــهباتی نهتـــهوهیی و
ئـــازادیخوازیی ،بـــه دامـــهزرانی کۆمهڵـــهی ژێکـــاف ،حیزبـــی دێمـــوکراتی
کوردستان و پێکهاتنی کۆماری کوردستان ،دهست پێدهکا.
دامهزرانی حیزبی دیموکرات و جمهووریی کوردسـتان ،ئـهو دوو رووداوه
گرنگه مێژووییهن کـه لهگـهڵ نـاو و کهسـایهتیی گـهورهپیاوێک لێـک گـرێ
دراون .کهســــــایهتییهکی سیاســــــی ،کۆمهاڵیــــــهتی و ئــــــایینیی زانــــــا و
نیشــــتمانپهروهر کــــه لــــه ههلومــــهرجێکی گرنگــــی مێژوویــــیدا وهک خــــۆر
درهوشایهوه و به زانایی و لێکدانهوه و سهرکردایهتیی حهکیمانـهی خـۆی،
کوردستانی رووناک کردهوه .ئهو کهسایهتییه ،پێشهوای حیزبی دیموکراتی کوردستان و سهرۆکی جمهووریی کوردستان ،قازی محهممهد بوو.
قازی محهممهد له 11ی بانهمهڕی 1264ی ههتاوی (1ی مای 1411ی زایینی) له بنهماڵهیـهکی بـهناوبانل ،لـه بنهماڵـهی قازییـهکانی
مههاباد دا له دایک بوو .دایکـی لـه بنهماڵـهی فهیزوڵاڵبـهگی یـهکان و باوکیشـی ،قـازی عـهلی ،قـازیی شـهرع و کهسـایهتییهکی بـهڕێز و
بهناوبانگی شاری مههاباد بوو .قازی محهممهد له سهردهسـتی بـاوکی ،زانسـته ئایینییـهکانی خوێنـدوه ،جگـه لـه زمـانی کـوردی ،فارسـی و
عهرهبییشـــی بـــه باشـــی زانیـــوه ،دواتـــر خـــۆی فێـــری زمانـــهکانی تـــورکی ،رووســـی و ئینگلیـــزی کـــردوه .لـــه ســـاڵی 1424هوه ،ســـهرۆکی
بهڕیوهبهرایهتیی پهروهرده و فێرکردنی مههاباد بووه و له دوای مردنی باوکی له  ،1411بووه به قازی شهرعی مههاباد.
دوای ئهوهی کۆمهڵهی ژێکاف له 21ی گهاڵوێژی  1462له مههاباد دامـهزرا ،پـاش ماوهیـهک قـازی محهممـهدی بـوو بـه ئهنـدامی ئـهو
کۆمهڵهیــه .زۆری نــهبرد لــه بــهر لێهــاتوویی و کهســایهتیی بــههێزی ،رێبهرایــهتیی ئــهو کۆمهڵهیــهی گرتهدهســت .هــهر بــه پێشــنیار و
رێنیشاندانی ئهوی بوو که له سهر بناغهی کۆمهڵهی ژێکاف ،حیزبی دیموکراتی کوردستان دامهزرا ،بۆ ئـهوه واڵمـدهری رێبهرایـهتیکردنی
خهباتی روو له گهشهی نهتهوهی کورد له ههلومهرجی نوێی ئهو سهردهمهدا بێ.
له 2ی رێبهندانی 1126ی ههتاوی (22ی ژانویهی  ) 1464حیزبی دیموکراتی کوردستان له سهردهستی پێشهواکهی ،قازی محهممهد له
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چوارچرای شاری مههاباد و له میتینگێکی گهورهدا ،جمهـووریی کوردسـتانی راگهیانـد .قـازی محهممـهد لـهو رۆژهدا ،وهک سـهرکۆمار سـوێندی
خوارد و وتاری پێشکهش کرد.
به دامهزرانی حیزبی دیموکرات و جمهوریی کوردستان ،که قازی محهممـهد ،رۆڵـی بنـهڕهتیی لـه هـهردووکیان دا هـهبوو ،ناسـیونالیزمی
کورد و خهباتی نهتهوهیی خهڵکی کوردستان ،پێیان نایه نێو قۆنـاغێکی نوێـوه .قۆنـاغی جـاڕدانی دهوڵـهتێکی کـوردی و رۆیشـتن لـه سـهر
رێبازێـک کــه نهتـهوهخوازی ،دیموکراســیخوازی و پێکـهوهژیانی بــه تـهبایی لــه ســهر بنـهمای رێزگــرتن لـه یــهکتری ،ئاوێتـهی یــهک کــردوه.
رێبازێک که قازی محهممهد بووه به سهمبولی وههر وا بهردهوامه.
لــه ژێــر رێبهرایــهتیی قــازی محهممــهدی پێشــهوادا بــوو کــه حیزبــی دیمــوکراتی کوردســتان و کۆمــاری کوردســتان ب ـوون بــه مــهکۆی لێــک
کۆکردنهوهی چین و توێژهکانی خهڵکی کوردستان ،بوون به رووگهی نیشتمانپهروهرانی کورد له بهشهکانی دیکهی کوردستان و روویـان کـرده
مههاباد ،پێتهختی کۆمار.
قـازی محهممـهد ،دهسـتپێکی رێگایـهکی بێکۆتــایی بـوو .ئـهو بـه دامهزرانــدنی حیزبێـک ،کـه ئـااڵی دهســتی ئـهوی هـهروا بـه شــهکاوهیی
راگرتوه ،به راگهیاندنی کۆماری کوردستان که پێشاندهری لێبڕاویی نهتهوهی کورد له سهر ستاندنی مافی نهتهوهیی و ئازادژیانه ،به بیـر
و ئهندیشه و کردهوهکانی له پێگهی یهکهم سهرکۆماری کوردستان دا ،نهک ههر له سهر سهردهمی خۆی ،بهڵکوو کاریگهریی قووڵی له سـهر
داهاتووی نهتهوهکهشی دانا.
به وتهی دوکتور قاسملووی نهمر" ،ئـهو شهخسـییهته مهزنـه لـه مێـژووی گـهلی کـورددا پلـه و مـهقامێکی تایبـهتی و بـهرزی ههیـه کـه
پێویسـته الوانـی تـازه پێگهیشـتوو لهگـهڵی ئاشـنا بـن و لـه ژیــانی دهرس وهربگـرن ،هـهر چهنـد تهمـهنی زۆر درێـژ نـهبوو .پێشـهوا قــازی
محهممهد له شارستانییهت و زانستی تازه و ههروهها له وهزع و رووداوهکانی جیهـان بـه تـهواوی شـارهزا بـوو ...لـه زانسـتهکانی ئـایینی و
کۆمهاڵیهتیدا دهستێکی بااڵی ههبوو .لهگهڵ ئـهوه کـه روونـاکبیرێکی پایهبـهرز بـوو ،لـه نێـو خـهڵکێکی سـاویلکه و بهداخـهوه بهشـی زۆری
نهخوێندهوار دهژیا ،گوڵێک بوو له سهحرا روا بـوو ،بـهاڵم دیسـانهکه لـه گـهلی خـۆی نزیـک بـوو ،دهرد و ئـازار و هیـوا و ئاواتـهکانی زۆر
بـاش تێگهیشـتبوو .پێشـهوا قــازی هـهموو زانسـت و تێگهیشــتنی خـۆی بـۆ خزمـهتی گــهل تـهرخان کردبـوو ...تێدهکۆشــا کـه ریزهکـانی نێــو
خهڵکی کوردستان یهکگرتوو بکا".
11ی بانهمهڕ ،رۆژی له دایکبـوونی کهسـایاتیی گـهورهی کوردسـتان قـازی محهممـهده .پێشـهوای حیزبـی دیمـوکرات و یهکـهم سـهرکۆماری
کوردسـتان لـه 11ی بانهمـهڕی 1( 1264ی مـای  )1411دا لـه دایـک بـووه .ئـهو رۆژه بـه بۆنـهی رۆڵـی گرنگـی قـازی محهممـهد لـه مێـژووی
نهتهوهکهی دا بایهخی خۆی ههیه و پێویسته بایهخی تایبهتیی پێبدرێ.با 11ی بانهمهڕی  ،وهک 2ی رێبهندان و 11ی خاکـهلێوه و 21ی
گــهاڵوێژ ،بــبن بــه بۆنهیــهک بــۆ ناســینی زیــاتری پێشــهوا و رێبــهرێک کــه نــاو و یــاد و رێگــا و وتــه و کردهوهکــانی هــهروا ئیلهامــدهر و
رێنوێنمانن.
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رۆژی لــه دایکبــوونی پێشــهوا ،رۆژی هــهاڵتنی خــۆری هیوایــه .بــه پڕشــنگی ئــهم خــۆره ،رێگــای خــهبات بــهرهو رزگاریمــان ،روونــاک
دهکهینهوه.
سهرچاوهکان:
کتێبی "یادی  41ساڵهی شههیدبوونی پێشهوا و هاوڕێیانی"
 -1وتاری "خوێندنهوهیهکی مێژوویی فیکر و کهسایهتیی پێشهوا قازی محهممهد" نووسینی :دوکتور یاسینی سهردهشتی
 -2روانگه و بۆچوونی کهسایهتییه جۆراوجۆرهکان له سهر پێشهوا (دوکتور قاسملووی نهمر)
سهرچاوه  :ماڵپهری کوردستان و کورد  /ڕێکهوتی 11 :ی ئاوریلی 2111
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قازی محەممەدپرسیارێکە دەبێ دووبارە بیری لێبکرێتەوە
ئارهش لۆرستانی

قازی محەممەد کێیە؟ چپێگەیەکی لە بزووتنەوەی کورددا هەیە؟ و لە بزووتنەوەی مافخوازانەی نەتەوەی کورد دا چ ڕۆڵێکی گێڕاوە؟
نەتەوەی کــورد گەلێــک کەســایەتیی بەرچــاوی هەن کە بەردەوامو بە
درێژایی تێکۆشانە مافخوازانەکەی ،ڕێزی لە یادو بیـرەوەری یـان گرتـوە
و شانازی یان پێوە دەکاو شوناس و مانەوەی خۆی لەوان دا دەبینێ.
ڕێزلێنان و پیرۆزکردنی ناودارانی نەتەوەیی بەشێکە لە فەرهەنگـی
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاسـت .بەجۆرێـک کە ئەم شـێوە ڕێزلێنـان و پیرۆزکـردنە
لە دنیــای مــودێرن دا بــاس و مناقشــەی ڕەخنەیــی لە ســەرە .کە دەکــرێ
دوو ئاکامی لێک جیاوازی لێ بکەوێتەوە.
لە نێو ناوداران و کەسـایەتی یەکـانی کـوردی هەر چوارپـارچەی کوردسـتان دا دەگمەنـن ئەو کەسـانە کە شـارەزای کەسـایەتیی پێشـەوا
قازی محەممەدو ڕۆڵی ناوبراو لە بزووتنەوەی مافخوازانەی کورددا نەبن .بەاڵم پرسیار ئەوەیە کە بەڕاستی قازی محەممەد کێـیەو بـایەخی
«کەسایەتی»ی پێشەوا چۆن دەتوانێ یـارمەتی بە یەکگرتـوویی و بەشـداریی زیـاتری ڕۆڵـهکانی نەتەوەی کـورد لە بـزووتنەوەی سیاسـی و
کهلتووریی کورددا بکا؟
گرنگترین الیەنی شوناسی و پراکتیکیی پێشەوا قازی محەممەد کە تایبەتمەندی یەکانی دیکەی ئەم کەسایەتی یە لە خۆ دەگـرێ و لە
هەزارەی ســێهەم دا پێناســە دەکــرێتەوە ،جــۆری بە مــودێرن کــردن و بە ئۆڕگــانی کردنــی بــزووتنەوەی سیاســی و بــزووتنەوەی مــافخوازانەی
نەتەوەی کــوردە .ئەم تێپەڕیــنە لە بــزووتنەوەی نەریتــی و ســونەتی یەوەیە بــۆ دامەزرانــدنی ڕێکخراوێکــی نەتەوەیــی ســەرەتا لە کــۆمەڵەی
(ژ_ک)ەوە بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستانو دواتر بۆ دامەزراندنی کۆماری کوردستان نوقتە وەرچەرخانێـک و پێناسـەکردنەوەیەکی نـوێ یە
کە تا ئەمڕۆش کاکڵی بنەڕەتیی تێکۆشانی سیاسیی کوردە نە تەنیا لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،بەڵکوو لە هەر چوارپارچەکەی کوردستان.
جیا لە کهسایهتیی پێشەوا قازی محەممەد دەکـرێ گرنگتـرین هۆکـارە شـوێندانەرەکان لە دامەزرانـی کۆمـاری کوردسـتان دا بەم شـێوەیە
لێک بدرێنەوە؛ دوو قوتبی بوونی جیهان لە بەرەکانی کومۆنیست و سەرمایەداری دا ،پێشڕەوبوونی سۆڤییەت وەک ئااڵهەڵگری بەرەی
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مـافخوازیی کرێکــاران و خەڵکــی چەوســاوە ،لەبەرانــبەر دا دەســت تێــوەردانی زلهێــزە رۆژئــاوایی یەکــان لە نــاوچەی رۆژهەاڵتــی نــاڤین،
بیچمگرتن و سـەرهەڵدانی بیـری دێموکراسـیخوازی لە رۆژهەاڵتـی نـاڤین کە لە ژێـر کـاریگەریی ئیـدئۆلۆژی و بـایەخە رۆژئـاوایی یەکـاندا
بیچمی گرت و لە ئێران شۆرشی مەشرووتە و حیزبی تودەو رەوتە کومۆنیستی یەکان نوێنەرایەتی یان دەکـردو هەروەهـا پێشـینەی نەتەوەی
کورد لە مافخوازی و خهبات بۆ وەدەست هێنانی مافی ئینسانیی خۆی لە کوردستان.
هەوڵــدان بــۆ یەکگرتــوویی و هەروەهــا پێکهێنــان و بەهێزکردنــی «بــاوەڕبەخۆبوون»ی خەڵــک لە کۆمــاری کوردســتان دا یەکێــک لە
کارەکانی دیکەی قازی محەمـمەد بـوو بـۆ سـەقامگیر کردنـی مـودێرنیتەی سیاسـی_مەدەنـی لە کۆمـاری کوردسـتان دا .هەروەهـا هەوڵـدان بـۆ
نیشاندانی ڕوخسارێکی ئاشتیخوازانە و برایانە لە گەڵ دراوسێکانی کۆماری کوردستان کەڵکەڵەیەکی دیکەی پێشەوا قازی بوو کە بێگومـان
کردەیی کردنی ئهو فاکتۆرانه پێویستیی بە سەرمایهی ماڵی و زانستی و پشتیوانیی چین و توێژەکـانی کۆمـاری کوردسـتان بـووە ،کە ئەگەر
بمانەوێ لە سـەر بنەمـای زانسـتی ئەمرۆیـی لێکـدانەوەیان بـۆ بکەیـن دەبـێ ئامـاژە بە جیاکـاری و بەهێزکردنـی سیاسـەتی دامەزراوەیـی لە
بەرانبەر سیاسەتی نەزەری (تێئۆری) بکەین کە ئەم کارە پێویستیی بە باس کـردن لە گەلێـک الیەنـی لێکـدانەوەی سیاسـەتی وردو درشـتی
کۆماری کوردستان و سیاسەتی خارجی و کابینەی قازی محەممەد هەیە.
پرۆسـەی یەکگرتـوویی لە کۆمـاری کوردسـتان دا دەکـرێ لە بەشــدارکردنی کەسـایەتییەکانی وەک :مەال مسـتەفا بـارزانی ،بـرایم خــانی
نــادری ،حــاجی بابــا شــێه ،ســەدری قــازی ،ســەیفی قــازی و زۆر کەســایەتیی دیــکەی کۆمــاری کوردســتان دا پێناســە بکــرێ .دەســکەوتهکانی
کۆماری کوردستانی سەلمێنەری ئەو راستی یەن کە قازی محەممەد بە کردەوە هەوڵی یەکگرتوویی لە کۆماری کوردستانیدا داوە:
بەشــداریی بەربــاڵوی خەڵــک لە کۆمــاری کوردســتان دا ،نەبــوونی زینــدانیی سیاســی و کــوژرانی تەنیــا یەک کەس لە مــاوەی  11مــانگی
دەسەاڵتی کۆماردا ،دامەزرانی یەکیەتی یەکانی الوان و ژنان بە مەبەسـتی بوارڕەخسـاندن بـۆ بەشـدارکردنی چـین و تـوێژە جۆراوجۆرەکـانی
کۆمەڵگا ،گرینگی دان بە کەمایەتی یە ئیتنیکی و ئایینی یەکان ،دامەزراندنی قوتانخانەی کچانە ،دامەزراندنی رادیۆو کتێبخانە ،چـا و
باڵوکــردنەوەی گۆڤــارو ڕۆژنــامە و ..هەمــووی ئەمــانە ســەلمێنەری گرنگــی دانــی پێشــەوا بە پرۆســەی یەکیەتــی و یەکگرتــوویی لە کۆمــاری
کوردســتان بــوون بــۆ ئەوەی نەتەوەی کــورد لەم ڕێگــایەوە بــاوەڕ بە خــۆی بێنــێ .بە جۆرێــک کە دوای دەیــان ســاڵ لە تێــک چــوونی کۆمــاری
کوردستان خەڵکی کوردسـتان لە میتینگـی سـەد هەزار کەسـیی حیزبـی دێمـوکراتی کوردسـتان لە شـاری مهابـاد دا لە ژێـر هەمـان فەرهەنگـی
بەشــداریو بــاوە بەخۆبــوون دا بــۆ جــارێکی دیــکە لە دەوری میراتگــرەکەی کۆمــاری کوردســتان و پێشــەوا شــەهیدەکەی (حیزبــی دێمــوکراتی
کوردستان) کۆبوونەوە.
ناسیۆنالیزمی کورد لە سەردەمی قازی محەممەددا بە تەواوی گۆڕانی بەسەردا هاتو بەجێی پشت بەسـتن بە ئێحساسـاتی کـاڵی میللـی،
خۆی لە ڕێبازی دێموکراتیک و مافی دیاریکردنی چارەنووس دا پیناسەکردەوە و فۆڕمێکی ئەقاڵنیی بە خۆوە گرت .هەروەهـا دەرک کـردن بە
مەترسیی ئینکار و پشتگوێخستن و حاشاکردن لە شوناس و مافە ڕەواکانی نەتەوەی کورد لە الیەن داگیرکەرانەوە ،بوو بە وەزیفەی
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تێکۆشــەران و ڕوونــاکبیرانی کــورد و لەو کــاتە بەم الوە بیــرو ئەندێشــەکانی پێشــەوا قــازی محەمــمەد و خەبــاتی حیزبــی دێمــوکراتی
کوردستان لەالیەن ڕۆڵەکانی نەتەوەی کوردەوە ئاگایانە درێژەیان هەیە.
ژیان و گیانبازیی پێشەوا قازی محەمـمەد و هاوڕێیـانی گەنجینەیەکـی پـڕ بەهـاو بەنـرخن کە دەبـێ پارێزگـاری یـان لێبکـرێ .بەاڵم
نابێ خۆمان لە ئاستی ویست و داخوازی یەکانی کۆماری کوردستان دا بەرتەسـک بکەیـنەوە .چـونکی کۆمەڵگـاو نەتەوەی کـورد بەردەوام لە
بەرە وپێ چــوون دانو هەر ســەردەمێک پێداویســتی و پالنــی خــۆی دەوێ .گەورەتــرین دەرســێک کە قــازی محەمــمەد بە نەتەوەکەی دا،
دەرخستنی زەرفیەتی نەتەوەکەی بوو بۆ دیـاریکردنی چارەنووسـی خـۆی لە ژێـر بیرکرنەوەیەکـی ئینسـانی و ئـازادیخوازانە دا و ئەمە هەر
ئەو چرایەیە کە لە تاریکی و نەزانی ڕزگارمان دەکاو سەرچاوەی بووژانەوە و تێکۆشانی کوردە لە هەموو سەردەمێک دا.
و :سمایل
له ژماره 411ی رۆژنامهی "کوردستان"دا باڵو بۆتهوه.
سهرچاوه  :ماڵپهری کوردستان کورد  /ڕێکهوتی 6 :ی ئاوریلی 2111
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وتووێژ له گهڵ کاکشار ئوورهمار له پێوهندی له گهڵ یادی له دایکبوونی
پێشهوا دا
رۆژنامهی «کوردستان»

11ی بانهمهڕ (1ی مانگی مای) رۆژی له دایکبوونی پێشهوا قازی محهممهده .حیزبی دیمـوکراتی کوردسـتان و ڕاگهیهنـهکانی (رۆژنامـهی
کوردســتان ،کوردکانــاڵو ماڵپــهڕی کوردســتانوکورد) دهیانــهوێ لهمــهودوا هــهموو
ساڵێ بایهخی تایبهتی بهم یاده بدهن .کاکشار ئوورهمار له پێوهنـدی لـه گـهڵ
کهســـایهتیی پێشـــهوادا ،چهنـــد کـــارێکی تـــهحقیقیو دۆکیـــۆمێنتیی کـــردوه کـــه
«دیمانه له گهڵ دایکی کورد مینا قازی هاوسهری پێشهوای نهمر» و» مێژووی
کۆماری کوردستان له وێنهدا» نموونهکهیانن .به بۆنـهی 111هـهمین سـاڵڕۆژی
لــه دایکبــوونی پێشــهوا قــازی محهممــهدهوه چهنــد پرســیارێکمان بــهرهو ڕووی
کردهوه .سهرنجتان بۆ خوێندنهوهی ئهم وتوویژه ڕادهکێشین:
کوردستان :چۆن بوویه هۆگری کهسایهتیی پێشهوا قازی محهممهد؟ خۆشهویستیی ئهم کهسایهتی یه گهورهیه چۆن له تۆدا دروست بوو؟
کاکشار ئوورهمار :پێشهکی زۆر سپاستان دهکـهم کـه رۆژی لـه دایکبـوونی حـهزرهتی پێشـهوا قـازی محهممـهدتان خسـته رۆژهڤـی میـدیای
کوردی .ئهمهش واته زۆرترزانینـی بـههای میراسـی میللیمـان .دهبـوو ئـهم کـاره لـهمیژ سـاڵ بـا ببایـه ئـهرکێکی نهتـهوهییمان ،بـهاڵم ئێـوه
دهستپێشخهری ئهم کاره گرنگه بوون ،ئهمهش جێگای ڕێزو تهقدیره.
باپیری من (خورشید نهبی) یهکێک له پێشمهرگهکانی کۆماری کوردستان بوو .پاش تێکچوونی کۆمار ئهو له گـهڵ نـهمر بـارزانی چـووه
سۆڤیهت و له کاتی چووندا له شهڕێک دژی ئهرتهشی ئێرانو جاشهکان ،برینـدار بـوو .ئـهم برینـه کـوێر بـوو و سـاڵی  1464لـه تاشـکهند
بووه سهبهبی شههیدبوونی باپیرم .باوکم له کاتی پێکهاتنی کۆمار دا تهمهنی  16سـاڵ و شـهش مانـل بـووهو هـهر لهسـهر داخـوازی خـۆی
بۆته پێشمهرگه و باپیریشم تهشویقی کردوه که بۆ دۆزی کوردستان ههتا له ژیان دایه ،رێگای کوردایهتی بهر نهدا.
هێشتا مندال بووم که گهلێک جاران شهوانی زستان بابم باسی کۆمار ،پێشهوا قازی ،مسـتهفا بـارزانی ،رهئـیس عیـززهت و رۆژی لێـک
دابڕان له گهڵ باوکی خۆی دهکرد .باسی دایکی فیداکاری دهکرد که چۆن ئهوو سێ منـداڵی دیکـهی بـهخێو کـردوه .باسـی ئـهو ڕۆژهی دهکـرد
که پێشهوا هاتوهو دیداری له گهڵ پێشمهرگه گهنجهکان ههبووه که بۆخۆشی یهک لهوان بووه .باسی ڕوخساری نوورانیی پێشهوای
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دهکرد که کهسێکی چهنده زانا و فیداکار بووه بۆ میللهتهکهی.
قهت له بیرم ناچێ ههر کات له ورمێ ڕا دهچووینه مـههاباد ،بـاوکم داوای دهکـرد کـه لـه مهیـدانی چـوارچرا ڕاوهسـتین .سـاڵی 1441
بوو ،بهرهو تهورێز دهچووین ،بهاڵم باوکم گوتی کوڕم با به مههابادێ دا بچین .گوتم بابه گیان ڕێگامـان دوور دهکهوێتـهوه ،ئیجـازه بـده
به ڕێگای سهر دهریاچهی ورمێ دا بچین .باوکم گوتی نا ڕۆڵه گیان دهمهوێ بچمه سهر مهزاری پێشهوا قـازی و مهیـدانی چـوارچرا زیـارهت
بکهم .بهره و مههاباد بهڕێ کـهوتین و کاتێـک گهیشـتینه مـههاباد و نیزیکـی مهیـدانی چـوارچرا بووینـهوه ،بـارانی ئهسـرینی بێپسـانهوه
دههاتــه خــوار .ئهوانــهی لــه هــاتوچۆدا بــوون بــهره و ئێمــه هــاتن و بــاوکم بــه دڵێکــی پــڕ لــه خهمــهوه گــوتی« :ئــهلێره ڕاوهســتابوو،
پێشمهرگهکان لهوالتر ڕاوهسـتابوون ،ژێنـڕاڵ بـارزانی ،سـهید عـهزیز و سـهیفی قـازی الی پێشـهوا قـازی ڕاوهسـتابوون و  ....ئـاخخه ئـهو
ڕۆژانه چهند خۆش بوون که ...پێشهوای ئازیز! بۆ وا بیدهنگی؟!» ئهو ڕۆژه تهئسیرێکی وای له من کرد که ئـهمنی وهکـوو بـاوکم گریـام
و ههموو کهسـانی دهوروبهریشـمان بـه هانامانـهوه هـاتن و زانیـان کـه بـاوکم دهردی چیـهو بـه دوای چـی دایـه .لـهو ڕۆژهوه بوومـه عاشـقی
پێشهواو دهستم کرد به خوێندنهوهو باشترناسینی ئهو شهخسییهته مهزن و فیداكاره .باوکم ئهو کلیلهیهی دا به دهستم و ههتا مـردن خـۆم
به قهرزداری باوکی هێژام دهزانم .لهو ڕۆژه به دواوه ئهمن ههرچی پرسـیارم لـه سـهر کۆمـار و پێشـهوا ههبووایـه یهکـهم جـار لـه بـاوکمم
دهپرسی.
ئهگهر کهسیک ئینسان بێت و لهو ڕۆژه سهختانه دا تهنیا له سهر خۆفیداکردنی پێشهوا بیر بکاتهوه ،ئیتـر کـهس لـهوی خۆشهویسـتتر
پهیدا ناکات.
کوردسـتان :ئــهو کـارو چــاالکی یانـهی تــا ئێسـتا بــۆ ناســاندنی کهسـایهتیی پێشــهواو کۆمـاری کوردســتان کـردووتن ،چــین؟ چ پێشــوازی
یهکیان لێکراوه؟
کاکشار ئوورهمار :من له گهڵ زۆر لهو کهسانهی که کاتی کۆمار وهزیر یا بهرپرسیار بوون ،ههڤپهیڤینی دوور و درێژم پێک هێنـاوه.
ئهوانه هێندێکیان وهزیر و کاربهدهسـتی کۆمـار بـوون(مـهناف کـهریمی :وهزیـری پـهروهردهی کۆمـار ،مینـا قـازی :سـهرۆکی یهکیـهتیی ژنـانی
کوردستان ،سهعیدخان هومـایوون :دهفتـهرداری پێشـهوا قـازی و هتـد .هێنـدێکیان پێشـمهرگهی کۆمـار بـوون (مـام میـرزا هاشـم ،جوبرهئیـل
ئورهمار و چهند کهسی دیکه) ،هێندێکیشیان خوێندکار بوون(د.سهید عهزیز شهمزینی ،غهنی بلووریان ،عهلی قازی و هتد)
کاتێک هاتمه ئورووپا له مهد تی ڤی ( )le Med TVو تهلهڤیزیۆنهکانی دیکه دهسـتم کـرد بـه دروسـت کردنـی بهرنامـه لـه سـهر
ژیــانی نــاودارانی کــورد .لــهم بهرنامهیــه دا بایــهخێکی تایبــهتیم بــه بابــهتی کۆمــار و ڕێبــهرانی کۆمــاری کوردســتان دهدا .هــهروهها بــه
نووسینی دهستم به باڵوکردنهوهی گهلێک بابهتی جۆراوجۆر کرد له سهر بیروڕامانه هومانیسـتی یـهکانی پێشـهوا ،الیـهنی دیموکراتبـوونی
کۆمار و دهیان بابهتی لهم جۆره.
ههڵبهت ئهمن بابهتـهکانم زۆرتـر بـه دیـالێکتی کورمـانجیی سـهروو دهنووسـم چونکـه لـه بـاکووری کوردسـتان زانیـاری لـه سـهر کۆمـارو
ڕێبهرانی جوواڵنهوهی ئازادیخوازی کورد لـه ڕۆژهـهالتی کوردسـتان ،کـهمتره .ئـهمن دهتـوانم بـه دڵنیـایی یـهوه بڵـێم کـه یهکـهمین جـار لـه
یهکهمین تیڤی ئاسمانیی کوردی دا به شێوهیهکی بهرفرهوان زۆرترین بهرنامهم له سهر کۆمار و ژیانی ڕێبهرانی کۆماری کوردستان
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ههبووه.
پێشوازی لهم کارانه باش بووهو دهتوانم بڵێم که له رێگای ئهم کارانـهوه تینوویهتییهکـه لـه نێـو چینـی خوێنـدکاردا هـهتا ڕادهیـهک
شکا .زۆر خویندکار بۆ نووسینی تێزی زانکۆو ماستهر داوای هاوکارییان لێکـردوومو سـوودیان لـه ههڤپـهیفین ،بهرنامـهو نووسـینهکانی مـن
وهکوو سهرچاوه وهرگرتوه .ههر ئهوهنده بهسه که بڵێم پێشوازی لهمه باشتر نابێ.
کوردســتان :لــه ئاکــامی لێکۆڵینــهوهکانت دا ،گهیشــتوویه چ شــناختێک لــهو کهســایهتی یــه؟ پێــت وایــه خوێنــدهوارانو نــهوهی نــوێی
کوردستان ،پێشهوایان بهو جۆرهی پێویسته ناسیوه؟
کاکشار ئوورهمار :کاتێک له سهر کۆمار دهستم به کارو لێکۆڵینهوه کرد ،وامزانی که کارێکی هاسـانه بـهاڵم هـهرچی بـه دوای دا چـووم
ههر ئیدامـهی هـهبوو .بابـهتی کۆمـار وهکـوو ئوقیانووسـێکهو هـهرچی بـه دوای دا بـڕۆی گهنجینـهی بـهنرختر دهدۆزییـهوه .کـاتێ دهکهویتـه
لێکۆڵینهوه له سهر ژیانی پێشهوا قازی زوو به ڕاستی یهک دهگهی .قازی ههر له مناڵی یهوه کهسێکی مرۆڤدۆست بووه .ئاشقی زانـین و
زانستی مودێڕن بووه .مرۆڤیکی دووربین و ئاگاداری ڕهوشی ههرێمی ژیانی خۆی بووه .به تایبهت کاتێک دهگاته تهمـهنی  16 -16سـاڵی،
شهوو رۆژ خهریکی خوێندنهوهو موناقهشه له بارهی بابهتی زانستی و سیاسی بووه.
له تهمهنی الوهتی دا زۆربهی ههڤااڵنی کهسانی به تهمهن له خۆی گـهورهتر بـوون .هـهر لـهو سـااڵنهدا باسـی مـافی یهکسـانیی ژن و
پیاو دهکا .بۆ ئهو کاتهی ڕهوشی کۆمهاڵیهتیی کوردستان شتێکی وا بهواتای کارو خـهبات بـۆ دروسـتبوونی ڕێنیسانسـێکی فکـری یـه .هـهر
که له ساڵی  1424دا دهبێته سهرۆکی گشتیی ئیدارهی پهروهرده له مههاباد ،یهکهم کاری دروست کردنی قوتابخانهیهکـه بـۆ کچـان .ئهمـه
له مههابادی ئهودهم دا دهستپێکردنی شۆڕشێکی زێهنـی بـوو کـه رقـی زۆر لـه شـێه و ئاغـاواتی فیئـۆدال و پاشـکهوتووی ههڵسـاند .بـهاڵم
قازی گوێگری قسهی پووچ نهبوو و ههر ئهمهش بوو به سهبهب که خهڵک ئهوی وهکوو پێشهوا بناسن و بانگی بکهن .ئهو کارهی پێشـهوا
قازی کردوویه له کاری هیچ پێغهمبهرێک کهمتر نیه ،حهتتا دهتوانم بڵـێم لـه زۆر بـوار دا کـارو خزمـهتی پێشـهوا قـازی بـۆ پێشـکهوتن و
بهختهوهریی مرۆڤهکان له هی گهڵێک لهو  126ههزار پێغهمبهرهی خودا زۆرترو به نرختره .هـهر ئهمـهش بۆتـه سـهبهب کـه زۆر کـهس بـۆ
دووبــاره و هدهســتهێنانی ســاڵمهتی یــان دهڕۆنــه ســهر مــهزاری پێشــهوا قــازی و زیــارهتی دهکــهن .شــتێک لــهم جیهانــه دا لــه ژیــان و گیــان
خۆشهویستتر نیه ،بهاڵم پێشهوا بۆ بهختهوهریی گهل و سهربڵیندیی نهتهوهی کورد ههموو شتێکی خۆی فیدا کرد.
له سااڵنی پێ دا ....نهوهی نوێ له کوردستان باش پێشهوا قازی و گرنگیی کارهکهیان نهدهناسی ،بهاڵم لـهم ده سـاڵهی ڕابـردوو دا
بــه ڕێگــای بــهرفرهوانبوونی تێکنۆلــۆژی و ڕاگهیانــدنی کــوردی بابــهتی کۆمــار و ڕامانــهکانی پێشــهوا قــازی باشــتر ناســراون .هــهر ئــهم
خۆناسینهش بۆته هۆی ئهوه که درێژهدهرانی کۆماری تیرۆر و وهحشهت هێندێک کوردی خۆفرۆش تهشویق بکهن بۆ کوشتنی سـهمبۆله کـوردی
یهکان که دیرۆکی ئازادی خوازیمان گهلێک قهرزداریانه .لهم بوارهش دا ههڵبهت دهبێ ئێمهش وشیار بین که پیالنی چهپـهڵی داگیرکـهران
له دژی قارهمانانی نهتهوهکهمان سهر نهکهوێ .نهسلی نوێ له کوردستانی گهوره دا دهبێ هێشتا باشتر لهمه که ههیه کۆمارو قازی
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محهممهد بناسن.
کوردســتان« :پێشــهوا ،دهســپێکی رێگایــهکی بــێ کۆتایییــه« .تــا چهنــد لــه گــهڵ ئــهم دهربڕینــه دای کــه لــه بــارهی رۆڵوکاریگــهریی
کهسایهتیی پێشهواو بیروباوهڕی ئهو له سهر حیزبی دیموکراتی کوردستانو بزووتنهوهی نهتهوهیی کورد گوتراوه؟
کاکشار ئوورهمار :پێشهوا خاوهن بیرو ڕامانی جیا بوو .له چاوی ئهودا جیهـان مـاڵێکی بچـووک بـوو کـه دهبوایـه هـهموو مرۆڤـهکان لـه
سیستهمێکی دادپهروهرانهدا بژین .ئهو تهنیا به دوای بهختیاری و ڕزگـاریی نهتـهوهی خـۆی دا نـهبوو ،بـهڵکوو بـاوهڕی بـه دێمۆکراسـی بـه
واتای جهوههریی خۆی له ههموو جیهان دا ههبوو .مرۆڤیکی بهرچاوتهنل یان به واتایهکی دیکه دۆگماتیک نـهبوو .لـه سـهر بناغـهی ئـهم
شێوه تێڕوانینه ساڵی  1461ههتا  1466نهیهێشت شهڕ له نێوان کـورد و ئـازهری یـهکـاندا ڕوو بـدا کـه لـه هێنـدێک هـهرێمی ڕۆژهـهاڵتی
کوردستان دا پێکهوه دهژیان .له مههاباد کهمایهتی یـهکی کـهم لـه جوولهکـهکان دهژیـان کـه بـه پشـتگیریی پێشـهوا قـازی خـاوهنی هـهموو
مافێکی خۆیان بوون .قازی مامۆستای دێمۆکراسیی مۆدێڕن و سهردهمیانه بوو .ئـهو مرۆڤـی ئهـم سـهردهمه بـوو بـهاڵم لـه سـهدهی رابـڕدوو دا
هاتبووه دنیا.
قازی باش دهیزانی که ههموو مرۆڤهکان له دوو شتدا هاوبهشنو لهیـهکتر جیـا ناکرێنـهوه -1 :رهنگـی رۆنـدکی چـاو  -2رهنگـی خـوێنی
ههموو مرۆڤهکان سووره .بۆ پێشهوا قازی جێگای شانازی یه که کۆماری کوردسـتانی دامهزرانـدوه ،سـهربهرزییهکی بـێ وێنهیـه کـه پێشـهوا
قازی سهرۆکی ئهم حیزبه بووهو له کاتی کۆمار دا سهدان دهسکهوتی بۆ مێژووی ئازادیخوازیی کورد له دیرۆک دا تۆمار کردوه.
پێشهوا بـۆ دۆزی کـورد لـه هـهموو کوردسـتان دا سـهمبۆلی زانـین ،گـهورهیی ،خزمـهتکاری و خۆفیداکردنـه .کاتێـک کهسـێک لـه ڕێگـای
بهختیاریی کۆمهڵێک دا فیداکار بوو ،ئیتر شتێک لهمه گهورهترو پیرۆزتر نیه .مێژووی بزووتنهوهی کـورد بـه گشـتی و حیزبـی دیمـوکراتی
کوردستان به تایبهتی قهرزداری پێشهوا قازین .قهت له بیـرم نـاچێ کاتێـک سـاڵی  1441چوومـه دیـداری دایکـی کـورد مینـا قـازی ،بـه
گریان و حهسڕهتهوه وای پێ گوتم:
کاتێک له الیهن ئیتالعاتی کۆماری ئیسالمی یهوه گیرام به حـهقارهت ،بـه جنێـوو رقێکـی ئهسـتوورهوه پێیـان گـوتم هـهی ق ...ئهگـهر
مێردهکهی تۆ نهبووایه ،ئێمه له ئێران مهسهلهی کوردمان نهدهبوو.
ئهگهر ههموو ئهم فاکتۆرانه له بهر چاو بگرین ،بهڵێ دهتوانین بڵێین «پێشهوا دهسپێکی ڕێگایهکی بێکۆتایییه ».چونکه فهلسـهفهی
پێشهوا ئازادی بۆ ههموو مرۆڤهکانی سهر تۆپی زهوی بوو .ئهو خوێندنگهی دیموکراسیی ڕاستهقینه و مرۆڤپهروهری بوو.
کوردستان :پێشنیارت چییه بۆ ئهوهی له سااڵنی داهاتوودا ،له ئاستی نهتهوهییدا بایـهخو گرنگیـی تایبـهتی بـه یـادی لـه دایکبـوونی
پێشهوا بدرێ؟
کاکشار ئوورهمار :ئهم کاره دهبێ له کولتووری حیزبیکی دیاریکراودا [قهتیس] نهمێنێ .پێشهوا مڵکی ههموو کوردستانه و سهرۆکی
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مهعنــهویی هــهموو رێکخــراوه سیاســی یــهکانی کوردســتانی گهورهیــه .هــهتا دهنگمــان یــهکگرتوو بــێ ،هاوارمــان بــهرزتر دهبــێ ،ئــهوجا
کهسانی وهکوو پێشهوا قازی دهبوونه خاوهنی نهوهیهکی ئهنترناسیۆناڵ .ههموو مهزلوومی جیهان ،قهرزداری فیداکاریی پێشهوان.
دهســتپێکی ئــهم کــاره دیرۆکــی یــه ئیــوهن ،بــهالم دهبــێ هــهموومان هــهوڵ بــدهین لــه ســااڵنی داهــاتوو دا ببێتــه ئــهرکێکی نهتــهوهیی و
نیشتمانیمان .لهم بواره دا به تایبهتی دهبێ خهلکی ڕۆژههالتی کوردستان زۆرترین چاالکییان ههبێ .مههابادو ورمێ دهبێ ببنـه ناوهنـدی
ئهم کاره پیرۆزه .ههر لهم مناسـبهتانهدایه کـه دهتـوانین زۆر دیـواری بڵینـدی دیکتـاتۆران بـڕووخینین و پـهردهی رهش بـدڕێنین .ههڵبـهت
کارێکی وا دهبێ بۆ لیدێرو قارهمانانی وهک سـمکۆی شـکاک ،شـێه عوبهیـدوڵالی نـههری و ئـهمیرخانی لـهپزێڕینی بکـرێ .د.قاسـملوو لـه
بیرمان نهچێ و ئهم کاره وهکوو ترادیسیۆنێک بهردهوام بێ .له کوردستانی گهورهدا .بـۆ نرخـه نهتـهوهیی یـهکانی دیکهشـمان دهبـێ هـهر وا
بێ .ئهگهر ئهوان له بیر کرێن ناچار دهبێ تاریخمان دووبارهو چهندباره بکهینهوه .میرات دهبـێ قـهت لـه بیـر نـهکرێ .کـاریکی وا ،واتـه
دابڕان له رابردوو،و ئهوهش له سهدهی گلۆبالیزم دا یانی چوون بهره و نهمان و مردن.
کوردســتان :زۆر نووســهرو لێکۆلــهر و سیاســهتمــهداری کــوردو بیــانی ،باســی رۆڵ و کهســایهتیی پێشــهوا قــازی محهممــهدیان کــردوه،
راوسهرنجت له بارهیانهوه چییه؟ چۆنیان پۆلێن دهکهی؟ کامیان زیاتر سهرنجیان راکێشاوی؟
کاکشار ئوورهمار :کاتێک دهبینم که دۆستو دوژمن له سهر به کاریزمابوونی ڕێبهرێکی وهکوو پێشـهوا قـازی یهکـدهنگن خۆشـحاڵ دهبـم.
شاهیدانی دادگایی کردنی پێشهواو هاوڕێیانی له دادگـای لهشـکری دا باشـترین بهڵگـهن بـۆ ئـهوهی ئێمـه گـهورهیی ئـهو زاتـه پاکـه باشـتر
بزانین .هێندێک کهس له ڕووی حهسادهت و غـهرهزهوه باسـی خۆتهسـلیم کردنـی پێشـهوا قـازی دهکـهن!! واتـه کـاتێ بـۆ بینینـی سـهرههنل
هومــایونی چۆتــه میانــدواو .بــهاڵم وهکــوو مرۆڤێکــی کــوێر چاوپۆشــی لــهو ڕووداوانــه دهکــهن کــه پــێ ئــهم کــاره کــراون .واتــه کۆبوونــهوهی
مزگهوتی ههباساغا که پێشهوا له گهڵ الیهنگرانی کۆمارو خهلکی شاری مههاباد دانیشتوهو ڕاوێژی له گهڵ کردوون .چلـه ڕۆژی پێکهـاتنی
کۆمــارو چ لــه ڕۆژانــی کۆتــایی تهمــهنی پڕبهرهــهمی کۆمــاردا پێشــهوا خــۆی لــه خــهڵکی ڕهش و ڕووت دوور نهخســتۆتهوه .بــه شــێوهیهکی
سهمیمانه له گهڵ خهلک و هاوکارانی خۆیدا کهسیکی ڕووڕاست بووه ،واته کهسێکی لیبڕاڵ بووهو باوهڕی به دیالۆگ هـهبووه .هێـزی گـهلی
پێ له ههموو هێزێک به هیزتر بووه.
ویلیام ئیگلتۆن باسی زۆر الیهنی کۆماری کوردستان دهکا ،بەاڵم پێم وایه ئیسـتیخباراتی ئـهو دهمـهی دهوڵـهتی پههلـهوی نـهی هێشـتوه
ئــهو بــه بــهرفرهوانی لــه ســهر کۆمــاری کوردســتان لیکۆڵینــهوه بکــا .هــهروهها ئــهو زۆرتــر» کۆمــاری مــههاباد» بــهکار دینــێ تــا کۆمــاری
«کوردستان» .پێم وایه ئهوهش پێشنیاری الیهنگرانی دهوڵهتی شاههنشاهی و سرویسی ئیستیخباراتی ئینگلیـز بـووه .چونکـه نهیانویسـتوه
کوردستانی بوونی کۆمار بـۆ خـهلک و مێـژوو ئاشـکرا ببـی ،هـهروهها زیـاتر لـه لێکۆڵینـهوهی ویلیـام ئیگلتـۆن نووسـینهکانی کهسـانی وهکـوو
مهناف کهریمی ،سهدیق حهیدهری و وهزیرهکانی دیکهی کۆماری کردوه به نیوهرۆک یـا جهوهـهری کتیبهکـهی خـۆی .نـهمر رهحیمـی قـازی لـه
کتێبــی خــۆی دا «بزووتنــهوهی رزگــاریی نهتهوایــهتیی گــهلی کــوردو قــازی محهممــهد» دا وا نیشــان دهدا کــه گۆیــا پێشــهوا قــازی ئاشــقی
سۆسیالیزمی سۆڤییهتهکان بووهو ئهگهر له دادگادا وازی له پشتگیریی ڕووسهکان هێناباو خۆی تهسلیمی داواکاری یهکانی ئینگلیز و
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ئهمریکایی یهکان کردبا ،ئێعدام نـهدهکرا!! بـهاڵم ڕێـزدار عـهلی قـازی لـهو بارهیـهوه دهڵـێ :کاتێـک لـه تـهورێز گهڕامـهوه مـههاباد،
باوکم به منی گوت :چاوت لێیه ئهو بێشهڕهفانه (دهوڵهتی سۆڤیهت) چۆن خهیانهتیان پێکردین و به تهنیایان هێشتینیهوه؟! دیاره نـهمر
رهحیمی قازی کاتی نووسینی ئهم کتێبه له باکۆ (پێتهختی ئازهربایجان) بووهو ئهگـهر وای نهنووسـیبا وهکـوو تێـزی دوکتوراکـهی قـهبوول
نهدهکرا.
بهاڵم ههموو کهس دهزانێ که پێشهوا زیاتر له ههموو دهوڵهت و رێکخراوێک به هێزی گهلی خۆی پشتگهرم بووه .ئهو بێهیوا بـوو کـه
له سهر ئهساسێکی به هیز بناغهی سیستمی دهوڵهتیکی دیموکراتیک دابڕێژێ و دهنگی گهل له سهر ههموو دهنگهکانی دیکه بێ .له ڕهوشی
ئهو سای کۆمـهڵی کـوردهواری دا بـه لهبـهرچاوگرتنی فـاکتۆره دهرهکـی و نێوخـۆیی یـهکان کـاری پێشـهوا قـازی لـه کوردسـتان دا دهسـپێکی
ڕێنێسانسێکی سیاسی ،کۆمهالیهتی و فهرههنگی بوو.
مامۆستا عهالئـهدین سـەجاددی ،د.کـهمال مهزهـهر ،پرۆفیسـۆر جـهلیلی جـهلیلو چهنـدین لێکۆلـهرو نووسـهری دیکـه کـاری باشـیان لـه سـهر
کۆماری کوردستانو کهسایهتیی پێشهوا قازی نووسیوه.
کوردستان :بۆ خوێنهرانی رۆژنامهی «کوردستان» و ماڵپهڕی «کوردستان و کورد» ،ههر وههـا بـۆ هـهموو هـۆگران و رێڕهوانـی پێشـهوا
قازی محهممهد لهم بۆنهیه دا چ وتهیهکت ههیه؟
کاکشار ئوورهمار :لهم سهدهیه دا ئیتر کار و خهبات دهربازی پێواژۆیهکی نوێ بووه .تـهکنیکی راگهیانـدن گـهورهترین رۆڵـی ههیـه لـه
بــهردهوامیی خــهبات و کــاری سیاســی – فهرههنگیــدا .لــهم بــواره دا ئێــوهی ئــازیز و ...زهحمــهتێکی زۆر دهکێشــن .مــن عاشــقی خوێندنــهوهی
رۆژنامهی کوردستانم ،رۆژنامهی سهردهمی کۆماری کوردسـتان بـۆ مـن لـه هـهموو پـهرتووکی ئاسـمانی وپیرۆزهکـان موقهدهسـتره .ژومارهکـانی
پاش ئهو سهردهمهش بۆ هـهموومان سـهرجاوه و ئارشـیڤیکی میـژوویین .بـهردهوام لـه سـهر رۆژهـهاڵتی کوردسـتان ،یـهکیک لـهو ماڵپهرانـهی
رۆژانه جاوی لیدهکهم« ،کوردستان و کورد»ه.
پێشــهوا رێبــهرێکی ئهفســانهیییه و دهبــێ لــهم ســهدهیه دا بیــر و رامانــه مرۆڤدۆســتانهکانی ئــهو رێبــهره نــهمره باشــتر بناســرین .دهبــێ
وهســیهتهکانی پێشــهوا لــه بیرمــان نــهچن و لــه ژیــانی رۆژانــهمان دا بــهکاریان بینــین .ئــهو بــۆ ســهربڵیندیی و بــهختیاریی نهتــهوهی هــهره
مهزلوومی جیهان ،گیانی خۆی
له ژماره 416ی رۆژنامهی "کوردستان"دا باڵو بۆتهوه.
سهرچاوه  :ماڵپهری کوردستان و کورد  /ڕێکهوتی 6 :ی مای 2111
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سهرکۆماریی قازی محهممهد دهسپێکی نوێی بزووتنهوهی مێژووی کوردستان
ئهیوب شههابی ڕاد

دهورو رۆڵی قازی محهممهد وهک یهکهم سهرکۆماری مێژووی کورد ،له روانگهو الیـهنی جۆراوجـۆرهوه توێژینـهوهو لێکۆڵینـهوهی لـه سـهر
کراوه .رهوتێکی لێکۆڵینهوهی پڕ له ههورازو نشێوی نهپساوه .سهرههڵدانی پیاوێـک
به هزرو بیرێكی نوێوه ،شهکاندنهوهی ئااڵی نهتهوهیی له واڵتێکدا کـه بهشـی زۆری
خهڵکهکــهی بــه پاراســتنی توخمــه نهتهوهیییــهکانی وهک خــاک ،زمــان و فهرهــهنگی
لهمێژینهی خۆی ،توانیویهتی شوناسی نهتـهوهیی خـۆی لـه رابـردووی هـهزار سـاڵهدا
تۆمار بکاو پێکهێنانی حکوومهتێکی نهتهوهیی کۆماری له کۆمهڵگهیـهکی دواکـهوتووی
عهشیرهیی و مهزههبی دا.
ئهگهر له بهشێک له مێژووی مرۆڤایهتی له روانگهی خهباتی نهتهوه جۆرواجۆرهکان له پێناوی پاراسـتنی بهرژهوهنـدی یـهکانی خۆیـان
و به دهستهێنانی مافه نهتهوایهتیو مرۆیی یهکانیان دا بڕوانین ،بێ گومان دامهزرانی کۆماری کوردستان به سـهرۆکایهتیی پێشـهوا قـازی
محهممهد ،خاڵێکی وهرچهرخانی مێژوویی له رهوتی رووبهگهشهی ،تهکامولی نهتهوهو مـهدهنیی کۆمهڵگـهی کوردسـتانی ئـهو قۆناغهدایـه.
به چاوخشاندن به پرۆسهی مێژوویی بزووتنهوهو رهوته جۆراوجۆرهکانی کورد بۆ به دهست هێنانی مافه نهتهوایهتییهکانی له ههر کام له
پارچهکانی کوردستان دا ،به سهرنجدان به ماهییهتو چهشنی خهباتهکـهیان ،رهنگتـر باشـتر بـه گرنگـی دهور و رۆڵـی قـازی محهممـهد لـه
دانانی بناخهی تێئۆری و پراکتیکی دامهزراندنی کۆماری کوردستان بگهین.
 -1دامهزرانی کۆماری کوردستان پهڕینهوهی پرۆسهی بزووتنهوهی کورد له فۆرمی نهریتی و خۆجێیی بهرهو بزاڤێکی مودێرنی نهتـهوهیی
له سهر بناخهی بنهما دیموکراتیک و مهدهنی یهکانه .یهکێک له نیشانه بـهرچاوهکانی ئـهم کۆمـاره ،دامهزرانـدن و ئیـدارهی واڵت لهالیـهن
حیزبێکی مودێرنی وهک حیزبی دێمۆکراتی کوردستانهوهیه ،که خاوهن رێکخستنێکی تۆکمهو پێڕهوو پرۆگرامێکی دیموکراتیکه .بـه واتایـهکی
دیکه ،کۆماری کوردستان ئاکام و دهرهنجامی شیرازهی رێکخستن و هزرهکانی حیزبی دیمۆکراتی کوردستانه به رێبهریی قازی محهمهده.
 -2قازی محهممهد و رێبهرانی ئهو کات ،به تێگهیشتن و لێکدانهوهی ههلومهرجی سیاسیی ناوچهیی و جیهانیی ئهو کـات توانییـان بـه
باشی ئهو ههله بۆ گهلی کورد بقۆزنهوه .ئهگهرچی له سهرمهیلی کۆماری کوردسـتان بـه الی دهوڵهتـهکانی ناوچـهوه و جۆرێـک بهسـتراوهیی
ئهم کۆماره به هێزه دهرهکی یهکان باس دهکرێ ،بهاڵم دیسانی سهلماندی ههمووی ئهو گریمانانـهش نـاتوانن گرنگـی و کاریگهرییـهکانی
ئهم دهسکهوته مێژوویی یهی کورد کهم بکهنهوه.
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 -1ئهگهرچی تهمهنی کورتی کۆمار و جوگرافیای بهرتهسکو پانتایی سنوورداری دهرفهتی پهرهسـهندن و جێبـهجێ بـوونی بهشـێکی زۆر
له قانوونه پهسندکراوهکانی پێ نهدا ،بهاڵم خودی قازی محهمهدو حکوومهتهکهی توانییان ههم فهرههنگی دهوڵهمهندو لهمێژینهی کوردان
تاڕادهیهک بخهنه بهرچاوی خهڵکی جیهان و ههمی توانـایی کـورد بـۆ بـه دهسـتهوهگرتنی کاروبـاری حکوومـهت و ئیـدارهکردنی کۆمهڵگـهی
خۆی به دنیا بسهلمێنن و به ههمووان بڵێن که پرسی کورد ،مهسـهلهیهکی مرۆیـی نییـه تـهنیا پێوهنـدیی بـه واڵتـه داگیرکهرهکانـهوه بـێ،
بهڵکوو ئهم پرسه سیاسی یه رهههندێکی بان ناوچهیی ههیه.
 -6دامهزرانی کۆمـاری کوردسـتان دهگـهڵ ئـهوهی ئیـدهی خۆپهرسـتانه و ناسـهرکهوتووی حکوومـهتی کـۆجێیی (سـهنتراڵ)ی رهت کـردهوه،
ههرلهوکاتــه دا پــهیامێکی روون و راشــکاوانهی پێکــهوهژیانی ئاشــتیخوازانه بــوو بــۆ حکوومــهتی ناوهنــدی و هــهموو نهتــهوهکانی دیکــهی
جوگرافیای ئێران ،بهو واتایه که باشترین رێگهی سهرکهوتن و یهکپارچهیی ئێران ،بهشدارکردنی ههموو نهتهوهکان له ئیدارهی واڵتدایه.
 -1لهوانهیه بتـوانین بڵێـین یـهکێک لـه گرنگتـرین پهیامـهکان و دهسـکهوتهکانی قـازی محهممـهد لـه دامهزرانـدنی کۆمـاری کوردسـتان،
رهههنــدو الیــهنی ناسیۆنالیســتی و پێوهنــدیو هاوکــاریی راســتهخۆی ئــهو بهشــه لــه کوردس ـتان دهگــهڵ بهشــهکانی دیکــه بــوو .کــه ئهمــهش
نیشانهیهکی روونه بۆ هزری نهتهوایهتی و دواڕۆژدیتنی پێشهوا ،که ئهمڕۆکه یهکێک له کهڵکهڵه سهرهکی یهکانی بزووتنهوهی سهراسهری
کوردستانه.
 -4دامهزرانی کۆمـاری کوردسـتان ،بهڵگهیـهکی روونـه لـه سـهر ئـهوه کـه کـوردی لێهـاتوویی و لێوهشـاوهیی ئـهوهی ههیـه هـهموو ئـهو
مافانهی پێبدرێ که به جیهانی یهکان دراون .ههروهها هێڵێکی سـوور بـوو بـه سـهر هـهموو ئـهو ههڵسـهنگاندنه بـوغزاوی یانـه دا کـه لـه
خۆپهرستیی ناسیۆنالیسته توندڕهوهکانی واڵتانی حاکم بهسهر کوردستانهوه سهرچاوهیان دهگرت که ئێستاشی دهگهڵـدا بـێ هـیچ مافێـک بـۆ
گهلی کورد به ڕهوا نازانن.
له رهوتی تاوتوێ کردن و ڕهخنهگرتن له رۆڵ و کارکردی قازی محهممهد له ژیانی سیاسیی خۆی دا ،بێگومان هێندێک خاڵ هـهن ،بـه
تایبهت جـێ نههێشـتنی خشـتهیهکی کـاری تایبـهت بـه چارهنووسـی کۆمـاری کوردسـتان دوای شـههید بـوونی یـان چۆنیـهتیی درێـژهی ژیـانی
سیاســی و خــهباتی حیزبــی دیمــۆکراتی کوردســتان بــهرچاون .بــهاڵم ســهرهڕای هــهموو ئــهو رهخنانــهی تــا ئێســتاش لــه ســهر کــارکردی قــازی
محهممهد له ماوهی سهرکۆماری یهکهی دا گیراون ،پێشهوا هێشتا تاکه کاریزمای مێژوویی و نهتهوهیی گـهلی کـورده و کۆمـاری کوردسـتان و
دهسکهوتهکانی ئیلهامدهری بزووتنهوهی کوردن .قازی محهممهد بهرلـهوهی هێمـای خـهباتی دژی دیکتـاتۆری و زوڵـم و زۆری بـێ ،سـێمبوێکی
رابوونی تازه له پێناو وهدیهێنـانی شوناسـی کـورد ،مـودێرنیزه کردنـی بزووتنـهوهی مێـژووی کوردسـتان و درێژهدانـی بـه میتۆدگـهلی نـوێو
سترهکتۆرێکی دیمۆکراتیک بوو.
و :تهها رهحیمی
له ژماره 411ی رۆژنامهی "کوردستان"دا باڵو بۆتهوه.
سهرچاوه  :ماڵپهڕی کوردستان و کورد  /ڕێکهوتی 6 :ی ئاوریلی 2111
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رێز لە کەسایەتیی کاریزمایی پێشەوا بگرین
ئاگری باڵەکی

پێشەوا قازی محەممەد ،ڕێبەرو ڕێ نیشاندەرو یەکەم سەرکۆماری کوردستان ،ڕێبەرێـک کە «کەم ژیـاو کەڵ ژیـا» .ئەو وەک ڕێبەرێکـی
ئەفسانهیی بۆ کورد لە سەردەمێک دا بوو بە ڕێنیشـاندەر کە ئێستاشـی لەگەڵ بـێ ،لەسـەر ئەم
ڕێگهیە کورد هەنگاو دەنێ ،ئەوەی فەیلەسووفە یۆنانییەکان لەبارەی دەوڵەتـو ڕێبەریـی خەڵـک
بە نووسین باسیان کردبوو و لە کتێبەکانیاندا وەک بیرۆکە هێنابوویان ،پێشەوا بە کردەوە ئەو
بیرۆکانەی لە ماوەی ڕێبەریی خۆیدا جێبەجێ کرد .قـازی محەمـمەد لە کـردەوەدا نیشـانی دا کە
ڕێــبەرێکە لە خــزمەت خەڵــکو نەتەوەدا .پێشــەوا لە ســەردەمێکدا ڕێبەریــی کۆمەڵگــهی کــوردی
گرتە دەست کە کۆمەڵگهی کوردەواری رێژەی خوێندەواریی  %1زیاتر نەبـوو .چینـی ڕوونـاکبیرو
خوێندەوار زۆر کەم بوو .ئەو باسە ئی شەش دەیە پێ ئێستایە کە لە زۆربەی واڵتـانی جیهـان
پێشــکەوتنێکی ئەوتــۆ بــهدی نەدهکــرا ،بەاڵم پێشــەوا وەک گوڵیــک لە بیابــاندا نیشــانی دا کە
کەسێکی دەگمەنە ،ئەو بەڕاستی ڕێبەرێک بوو کە دەیتوانی بە  4زمان ئاخاوتن بکا کە ئەمە وای لێ کردبوو که پێوەندییەکی دیپلۆماسـیی
گرنگــی هەبــێ و وەک ڕێبەرێکــی سیاســیی لە دۆکۆمێنتەکــانی واڵتــانی زلهێــزی جیهــان نــاوی پێشــەوا وەک کەســێکی بەناوبــانگی نــاوچەکە
هاتوە.
پێشــەوا قــازی محەمــمەد ئەو کەســە بــوو کە نیشــانیدا بەڕاســتی ڕێبەرێکــی گەلــی و نەتەوە خۆشەویســتە .پێشــەوا کەســێک بــوو کە لە
سەردەمی خۆی دا فەیلەسووفێکی زانا بوو ،بەداخەوە نموونەی وەک ئەو تاوهکوو ئیستاش لەنێو کورددا دووبارە نەبووهتەوە.
پێشەوا  46ساڵ لەمەوپێ ئەوەی بەبیردا هات کە دەبێ کوردەکـان یەکگرتـوو بـن و نەتەوەی کـورد کیـانی خـۆی هەبێـتو ئەوەشـی بە
کردەوە سەلماند کە کوردەکان هەم دەتوانن یەکگرتوو بن ،هەمی دەتوانن وەک هەموو نەتەوەکـانی دیـکەی جیهـان خـاوەنی پـێگەو واڵتـی
خۆیان بن .
بیر و کەسایەتیی پێشەوا
پێشەوا لە وتووێژێکی لەگەڵ هەواڵنێری «تاس» ئاوا بـاس لە گەشـەکردنی کۆمەڵگـاو هەروەهـا بەهێزبـوونی پـێگەی کـورد دەکـا لە
حکوومەتی کوردستانداو دەڵێ« :ئێمه وهک گهلێک یهکمان گرتهوهو بههێزتر بووین و به یهکجاری بۆ گهیشتن به مافی خۆمان دهستمانبه
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خهبات کردوه و ئێستا ئێمه لهم بارهیهوه دهسکهوتی زۆرمان بهدهست هێناوه ،ئهگـهر لـه رابـردوودا نووسـین و ئاخـافتن بـه زمـانی کـوردی
ڕێگای پی نهدهدرا ،ئیستا ئێمه ڕۆژنامهی «کوردستان»مان ههیه .له کوردسـتاندا نزیکـهی سـێ هـهزار زارۆک بـه زمـانی خۆیـان دهخـوێنن،
چهنــد رۆژ لهمهوبــهر دەســتووری بــهزۆرهملیی خوێنــدنی ســهرهتایی بــۆ هــهموو کــهس بــهبێ پــاره ،دراوه .قوتــابی یــه هــهژارهکان لــه بــاری
جلوبـهرگ و کتێبـهوه ،هـهروهها خـواردنی بـهیانییان لـه قوتابخانـه دا یارمـهتی دهدرێـن .مـههاباد کۆمهڵـه (کـهلکتیو)ی لـێ ههیـه ،ژنـان
بهشداری تێدا دهکهن››)1( .
گەورەیی پێشەوا کاتێک دەردەکەوێ کە بـزانین حـازر بـووە ئەو پـوولەی کە وەک یـارمەتیی مانگـانە لە حکـوومەت وەری گرتـوە ،هەر
جارەی بیدا بە مەدرەسەیەک بۆ ئەوەی بتوانن باشـتر بە قوتابییەکـان ڕابـگەن .حـاجی عهبـدوڵاڵی قـازی لە کتێبـی «واڵتـی مـن»دا ئـاوا
باسی پێشەوا دەکا« :لهنێو مندااڵنی مهدرهسهدا ،ئی وا بوو زۆر فهقیر بوو و بهپێخواسی دهچـووه مهدرهسـهو بـهرگو پـێاڵوی نـهبوو .بۆیـه
دهستوور درا که تهواوی مندااڵنی مهدرهسه لیباسی یهک فورم و یهک رهنگیـان هـهبێ .ئەو لیباسـانه لـه قـهوارهی جۆراوجـۆردا دروابـوون و
زهالمو چکۆڵه ،درا به ههموو کـهس .دیـاره عیددهیـهک لـه دهوڵهمهنـدهکان گوتبوویـان منـداڵی ئێمـه ئهوانـهیان پێویسـت نیـهو نایانـهوێ.
پێشهوا قەبوولی نهکردبوو گوتبووی نابێ فهرق و جیاوازی ههبێو دهبێ ههموو یهک فۆرمو یهک لیباس بن .پێشهوا ئهو کات  111تمـهنی
مانگانه یارمهتی له دهوڵهتی کوردستان وهردهگرت .ئەوی تهواوی ئهو پووڵهی تهرخان کردبـوو بـۆ مهدرهسـهکانو هـهر مانگـهی دهدرا بـه
قوتابخانهیهک›› ()2
پێشەوا هەمیشە خۆی بە خزمەتکاری میللەتی خۆی دەزانیو هەربۆیە لە زۆربەی وتووێژو نوتقەکانی دا ئەم لەخۆبردوویی یەی پێشەوا
دیــار دەکەوێ ،لە نوتقێــکدا کە لە رۆژنــامەی «کوردســتان»دا باڵوبــۆتەوە ئــاوا قســان دەکــا« :بۆخۆتــان دهــهانن کــه ئــهمن بــۆ وهرگرتنــی
حقووقی کورد شهوو رۆژ وچانم نهداوهو ئهو زهحمهتهش به فهخر دهزانم .تا یهک رۆژم له دنیا مابێ دەست لـه فیـداکاری هـهڵناگرم و بـه
ههموو کهسێکی دهسهلمێنم که کورد شایانی ژیانه»)1( .
هونەری سەرۆکایەتیی جەنابی پێشەواش زۆرتـر لەوەدا ڕەنگـی دابـۆوە کە هەڵسـوکەوتەکانی هەڵگـری پەیـامی شارسـتانیی نەتەوەکەی
بــوون .دەســەاڵتی ســەرکۆمار نەک بــۆ تێرکردنــی پێویســتی یەکــانی ئەو پێــک نەهــاتبوو ،بەڵکــوو لە زۆر بــوار دا بەرژەوەنــدیی خــۆیو
بنەماڵەکەشــی خســتە دوای بەرژەوەنــدیی گشــتیی نەتەوەکەی .جیــا لەوە کە بیــری نیشــتمانپەروەریی ســەرکۆمار هانــدەری ئەو بــوو تــا لە
خزمەت بەرژەوەندیی نەتەوەکەی دا هەنگاو بنێ ،بە هۆی ئەوە کە پێشتر دادوەرێکی لێهاتوو و کارامە بوو ،توانیبووی لە سەر ڕەچاوکردن
و پاراستنی مافی تاک لە کۆمەڵگا دا کاریگەریی بێوێنەی هەبێ .زۆرینەی نوتقەکانی جەنابی پێشەواش کە لەو سەردەمهدا تۆمار کراون،
سەلمێنەری ئەوەن کە گوتاری ئەو لە سەر بنەمای مافو دادپەروەری و ڕەچاوکردنی بەرژەوەنـدیی گشـتی سـا ببـۆوە .زۆر کەس لە مێـژوودا
بە مێدالیاو تاج و نیشانی سەیرو سەمەرە هەوڵـی ئەوەیـان دا خۆیـان لە بەر چـاوی کۆمەڵگـادا زەق و بەرچـاوو جـوان نیشـان بـدەن بەاڵم
خۆشەویستی و ڕێزێک کە ئەمڕۆکە لە الیەن نەتەوەی کوردەوە لە جەنـابی پێشـەوا دەنـرێ ،تەنیـا لە بەر دادپەروەری و خۆقوربـانیکردنی
ئەوە .بە کــورتی دەکــرێ بگــوترێ کە ســەرۆکی کۆمــاری کوردســتان لەو ســەردەمدا وێــنەی ئیــرادەی نەتەوەکەی دەنەخشــاندو ئێســتاش لە
خۆشەویستترین سەرکردەکانی نەتەوەکەی دێتە ئەژماردن)6( .
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پێشهوا'' :تاکهنگێ کورد دهبێ مالکی جێگای خۆی نهبێ''
دوورگهی بهختهوریی مرۆڤی کورد
ژیان و روانگهی پێشهوا
ئەیوب ئەیوبزادە

لهم دهرفهتهدا راوهستان و شـۆڕبوونهوه بـۆ نـاو جیهـانی هـزر و روانگـهکانی پێشـهوا کـارێکی گـهلێک پێویسـته .بێئـهوهی بمانـهوێ لـه
نــهخ و دهورو تێکۆشــانی ''ژێکــاف'' و ''حیزبــی دێمــۆکرات'' کــهم بکرێتــهوه ،راســتییهک
ههیه دهبێ بگـوترێ .ئـهوی نـهخ و رۆڵـی تایبـهتی و چارهنووسسـازی پێشـهوایه لـه
وهدهســهێنانی گــهورهترین دهســکهوتی سیاســی و نهتــهوهیی مێــژووی هاوچــهرخی کــورد.
کهسێک بیههوێ کۆمار بناسێ دهبێ له جیهانی هزر و بیری پێشهواوه دهس پێبکا .کۆمار
و پێشهوا دوو واتای لێک گرێدراون .کۆمارناسی بێ پێشهواناسی ،ناسـینێکی رواڵـهتی و
سهقهت و ناتهواوهو.
''ئهگهر بزاڤی ناسیۆنالیستی کوردی لـه بیسـتهکاندا بـێ نـاوی شـێه مـهحمود دهبێتـه
کهم و کووڕییهک ،ناوهێنان و قسهکردنی لهسهر ژێکاف و حیزبی دێمۆکرات و کۆماری کوردسـتان وهک بهرهـهمی تێکۆشـانی ناسـیۆنالیزمی
سیاسی کورد له رۆژههاڵت بێ ناوی قازی محهمهد له کهموکورتی بهدهر نابێت)1( ''.
بهداخــهوه لهســهر شهخســیهتی قــازی تــا ئێســتا وهک پێویســت لێکۆڵینــهوه نــهکراوه و جێگــای خۆیــهتی کــه بیــر و روانگــه و خــهبات و
تێکۆشانی پێشهوا ،بهشێوهیهکی جیددی موتـااڵ بکـرێ و بخرێتـه لێکۆڵینهوهیـهکی ههمـه الیهنـهوه .بـه ههسـت کـردن بـهو پێویسـتییه وهک
ههوڵێکی سهرهتایی لهم لێکۆڵینهوهیهدا ههوڵدهدرێ له چهند ئیزگهیهکی ژیانی پێشهوا ورد بینهوه و بیرو هزری پێشهواو رۆڵـی ئـهو لـه
بزووتنهوهی نهتهوهخوازیی کورددا بخهینه روو.
لهم گهشتهدا سهرهتا ژیانی بنهماڵهییو سهردهمی الوهتیی پێشهوا دهخرێته روو .لـه بهشـی دووهـهمی ئـهم کـارهدا هـهوڵ دهدرێ بیـر و
رۆڵی پێشهوا له ژێکاف و پاشان له حیزبی دێمۆکرات و بونیاتنانی کۆماری کوردستان پێشان بدرێ.
قازی محهممهد (پێشهوا) له سهردهمی مناڵی و الوهتی دا

''بنهماڵهی قازی یهکێک له بنهماڵه کۆنهکانی کوردستان ده مهڵبهندی موکریان دا دێنـه ئـهژمار .ناوهنـدی سـهرهکییان شـاری مـههاباد
(ساباڵ ) و گوندهکانی ئهو شارستانهیه .بهاڵم زۆر کهسیشیان له تاران و تهورێز و ورمێ و شوێنی دیکهدا دهژین و تهنانهت چهند
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ماڵێکیشیان پهڕیوهی ئۆرووپا و ئهمریکا بوون .ژیانیان زۆرتر له مڵک و مهزرا و داهاتی کشتو کاڵ دابـین دهبـێ و زۆریشـیان بوونهتـه
موچهخۆری دهوڵهت و به کاری ئیداری و پهروهرده و بارهێنان و کاری ئازادهوه سهرگهرمن و زۆر کهم خۆیـان لـه قـهرهی کـاری بازرگـانی و
دووکانداری داوه .فهرههنگی ژیانی ئهم تایفه کۆنـه تێکـهاڵوه لـه فهرهـهنگی شارسـتانی و عهشـیرهتی .ئـههلی ئـهدهب و شـێعر و زانسـت و
خوێندهواری بوون و له ههمان کاتدا راوچی و سوارچاک و چهکههڵگر و بهدهست و تفهنل و ئازاو نهبهرد بوون .بێجگه لـه مـهال و زانـای
گهوره و ئهدیبو شاعیر و نوسهری ناوبهدهرهوه ،زۆر جوامێری دلێر و نهترس و تفـهنگچی و راوچـی بهناوبانگیشـیان لـێ ههڵکـهوتووه .لـه
گوندو مهزرادا باغداری و کشـت و کاڵیـان پـهره پێـداوه و فـهرعانی و ئاوهدانییـان خسـتووهته واڵت ،بـهاڵم هـهرگیز تـاجر یـا بازاڕییـهکی
سـهرکهوتوویان لــێ ههڵنهکــهوتووه .لــهم دواییانــهدا کــه شــارهکانی کوردســتان گــهوره بوونهتــهوهو فهرهــهنل و ژیــانی شارســتانهتی بهســهر
شێوهی ژیانی عهشیرهتی و داب و نهریتی کۆندا زاڵ بووه ،ئاڵو گۆڕێکی بنهڕهتی دهشێوهی ژیان و کار و چاالکی ئهندامانی ئهم بنهماڵهیـه
دا پێکهاتووه .ئهگهر لـه سـااڵنی قهدیمـدا زۆریـان مـهال و مامۆسـتای ئـایینی هـهبووه ،ئێسـتا تهنانـهت یـهک مهالشـیان نییـه و روویـان ده
خوێندنی تازه له مهدرهسه و زانکۆکان کردوه و جیلێکی تازهشیان به کاری بازرگـانی و بـازاڕهوه خـهریکن و لـه بـاری سیاسـییهوه ئێسـتاش
وهک بنهماڵهیهکی چاالک و هۆشـیار دێنـه ئـهژمار .ئهوهشـمان لـهبیر نـهچێ کـه پـاش ههرهسـهێنانی کۆمـاری کوردسـتان گـهورهپیاوانی ئـهم
تایفه یا شههید کران یا کهوتنه زیندان و ژێر گوشاری کوشندهی دام و دهزگای پههلهوی .بهجۆرێک که ئهندامانی ئهم بنهماڵهیـه تووشـی
ژیانێکی پڕ له ترس و نیگهرانی بوون و له ههموو دهراوێکی روون بێبهش مانهوه و نهیانتوانی له باری خوێندن و گهشهی ئـابووری و مـاڵ
و سـامان پێکــهوهنان هـهنگاوی پێویســت هـهڵبگرن و ئــهم حاڵهتــه نالـهباره تــا رادهیـهک بــوو بــه هـۆی دواکــهوتوویی لـه بــاری خوێنــدن و
پێشکهوتنی کۆمهاڵیهتی و ئابووریدا.
لــه زهمــانی بدا ســوڵتانی مــوکری ،ئــهمیر و دهســهاڵتداری بنهماڵــهی ئــهمیرانی مــوکری ،کــه هاوکــات دهگــهڵ پاشــایهتی شاســولهیمانی
سهفهوی (1166ی کۆچی مانگی بهرانبهر به 1446ی زایینی) دهسهاڵتداری ههرێمی موکریان بووه .ورده ورده ناوی "قازی" له بهڵگهنامـه و
ریوایات و مێژووی زارهکی و نووسراوهی موکریاندا دێته گۆڕێ و بهپێی ئهم باس و بابهتانـه "تاتوێـل" یـا "تـاتوێلی" ناوێـک لـه نهتـهوهی
گورجی له گورجستانهوه دهخزمـهت بدا سـوڵتاندا ،کـه دهوان رۆژانـدا دهگـهڵ لهشـکری شاسـولهیمانی سـهفهوی ده بهرامبـهر سـپای رووس دا
خــهریکی شــهڕ و پێکــدادان بــوون .دێتــه ســاباڵ و موســوڵمان دهبــێ .بــدا ســوڵتان نــاوی "محهممــهد" لهســهر تــاتوێلی الو دادهنــێ و دهبــهر
خوێندنی دهنێ .محهممـهدی نۆموسـوڵمان زۆر زوو خوێنـدنی ئـهو سـهردهمه فێـر دهبـێ و دهبێتـه مهالیـهکی گـهورهو زانـا .ئـهوالدی ئـهم مـهال
محهممهدهش ههموویان خوێندهوار بوون و کـوڕی گـهورهی بـه نـاوی ئهحمـهد دهبێتـه "قـازی" شـار و شـۆرهتی قـازی لـهو سـهردهمهوه بـۆ ئـهم
بنهماڵهیه ماوهتهوه.
میرزا ئهحمهد کوڕێکی بووه به ناوی عوسمان که سهربردهکهی زۆر روون نییـه بـهاڵم میـرزا مـهحموودی کـوڕی حـاجی عوسـمان زانایـهکی
گــهورهی خــهتخۆش و هونهرمهنــد بــووه و پێــنج قورئــانی بــه خــهتی خــۆی نووســیوهتهوه کــه دوانیــان کهوتوونهتــه مۆزهخانــهی بریتانیــا و
ئهستهمبوڵ و دووانیشیان ههر ئێستا بهدهست بنهماڵهی قازییهکانهوه پارێزراون.
له میرزا مهحموود دوو کوڕ به ناوی قاسم و عهبدوڵاڵ بهجێ دهمێنن که ئهوانی خوێندهوار و مهال بوون و بینـای مزگـهوتی قـازی لـه
مههاباد یادگاری ئهم دوو خوالێخۆشبووانهیه.
لهمه بهدواوه ژمـارهی ئهنـدامانی بنهماڵـه زۆر دهبـێ و لقوپـۆپی زۆری لـێ دهبێتـهوه .لـه بـهرهبابی میـرزا عهبـدووڵاڵ چهنـد کـوڕ بـهم
ناوانهی خوارهوه پاشهکهوت دهبن:
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 -1میرزا رهحمان
 -2حاجی عهبدورهحیم (له ژنێک به ناوی حۆری یا غونچه له بنهماڵهی بدا سوڵتان)
 -1مهال عهبدولمهلیک
 -6میرزا مۆمن
 -1مهال قوددوس
 -4مام ئهمین (له دایکێک بهناوی "فهرهنتی" له عهشیرهتی ماوهتان).
ئێمه لێرهدا بۆ کورت بوونهوهی ئهم وتاره باسی ئهو لقانه ناکهین که لهم خوالێخۆشبووانه کهوتوونهتهوه .دهتوانن بۆ زانیاری وردتـر
کتێبی بهنرخی (تاریخچه خانواده قاضی) به قهڵهمی خوالێخۆشبوو خهلیلی فهتاحی قازی بخوێننهوه.
لێرهدا ئاوڕێک له میرزا قاسم برای میرزا عهبـدوڵاڵ دهدهینـهوه و پێویسـته بگـوترێ کـه زۆربـهی زۆری تایفـهی قـازی لـهم بـهره بابـه
کهوتۆتهوه و ئهوالد و نهوه و نهتیجهی میرزا قاسم زۆرتر بوون و ده ئاڵ و گۆڕ و رووداوه مێژوویییـهکاندا نـهخ و دهوری بـهرچاوتریان
ههبووه.
میرزا قاسم کوڕێکی به ناوی میرزا ئهحمهد لـه پـاش بـهجێماوه کـه بـهپێی نووسـینی محهممـهد حهسـهن خـان (اعتمادالسـ نه) خـاوهن
فهزل و کهماڵ بووه و لهنێو زانایان دا له ههمووان سهرتر و خاوهن "خهت و ئینشای بێوێنه" بووه.
میرزا ئهحمهد ههشت کوڕی له سێ دایکان له پاش بهجێ ماوه که بریتی بوون له:
 -1قاسم  -2شێه جهالل  -1میرزا فهتاح (له کچێکی بنهماڵهی بدا سوڵتان به ناوی فاتمه خانم)  -6وههـاب  -1رهزاق (لـه کچێکـی
بهگلهربهگی ههوشار)  -4مهجید  -لهتیف -ئهحمهد (له مایا خانمی ئاسۆڕی).
دوایین ئهوالدی میرزا قاسم به ناوی ئهحمهد (میرزاله) که پاش کۆچی دوایی باوکی لهدایک ببوو .له شـهڕێکی مـوڵکی دا بـه جـهوانی
کوژرا و کهسی له پاش بهجێ نهماوه.
میرزا قاسمی قازی زانایهکی گهوره و بهناوبانل بـووه و مـاڵ و مهحکهمـهی هـهموو پـڕ لـه میـوان و ئاشـنا و غهریبـه بـووه .کاروبـاری
کۆمهاڵیهتی و دادوهری و کوژاندنهوهی شهڕو ناخۆشی نێوان خهڵکی شارو عهشیرهتهکانی موکریان لهو مهحکهمهیهدا جێبهجێ دهکرا .میـرزا
قاســم وهک ناســراوێکی بــاوهڕپێکراو بهڕێوهبــهری کۆمهاڵیــهتی چـــاو لێــدهکراو لهالیــهن کاربهدهســتانی دهوڵهتیشــهوه وهک گـــهورهپیاوی
مهڵبهنــدی موکریــان دههاتــه ئــهژمار .لــه ســهردهمی شۆڕشــی هــهمزاغای مــهنگوڕدا لهالیــهن ئــهمیرنیزامی گهڕووســی حــاکم و دهســهاڵتداری
موکریانهوه ناردرایه الی ههمزاغا بۆ نێوبژی کردن له نێوان دهوڵهت و بزاڤهکهی هـهمزاغادا .وهک بـاب و بـاپیرانی ئێمـه بـه دهیـان جـار
گێڕاویانهتهوه میرزا قاسم که ناچار دهبێ ئهم ئهرکه راپهڕێنێ له یهکهم دیداری دا به ههمزاغا دهڵی" :مـن ناچـار بـوم بێمـه الی ئێـوه و
راسپاردهم .ئهمیر نیزام منی ناردووه تکات لێ بکهم دهسـت لـه دژایـهتی دهگـهڵ دهوڵـهت هـهڵبگری و دهگـهڵ مـن بگهڕێیـهوه الی حکومـهت.
بهاڵم من لهالیهن خۆمهوه پێت دهڵێم که به قسهی من مهکـه و بـڕوات بـهم بهڵێنییانـه نـهبێ" .هـهمزاغا بـه قسـهی میـرزا قاسـم دهکـا و
ناگهڕێتهوه .بهاڵم جاری دووههم دهگهڵ وهڤدێکی دیکه که قورئانی مۆرکراویان له الیهن ئهمیرنیزامهوه بۆ بردبوو ،دهگهڕێتهوهو به

55

شێوهیهکی نامرۆڤانه له "باغی شێخی" مههاباد دهکوژرێ .بهداخهوه هێندێک کهسـی نائاگـا و گومـان لێکـراو ئـهم مهبهسـتهیان بهپێچهوانـه
باس کردووهو میرزا قاسم به هێنانهوه و بهکوشتدانی ههمزاغا تۆمهتبار دهکهن .ئهمهش له کاتێک دایه که بنهماڵـهی قـازی بـه درێژایـی
مێژوو الیهنگری نهتهوهی خۆیان بوون و ههموو کات و سـاتێک بـۆ پاراسـتنی نهتـهوهی خۆیـان لـه بهرانبـهر دهسـهاڵتی ناوهنـدی و دهرهکـی
راوهستاون و سهریان لهسهر ئهم ئامانجه داناوه.
میرزا قاسم بـه یارمـهتی شـهش بـرای ئـازا و نهبـهرد و خـهڵکی سـاباڵ ماوهیـهک بـه قـودرهت و توانـاوه کاروبـاری مهڵبهنـدی بـهڕێوه
بردووه و شار و دێهاتی پاراستوهو له مریدانی (شێه شهمسهددینی بورهانی "د.خ") بووه .رێکهوتی وهفاتی بهوردی دیـار نییـه و رهنگـه لـه
دهیهی شهستهکانی سهدهی سێزدهی کۆچی مانگیدا رووی دابێ .میرزا قاسم چوار کوری لـهپاش بـهجێ مـاوه کـه بریتـی بـوون لـه -1 :عـهلی
 -2ئهبولحهسهن سهیف -1عهبدووڵاڵ (قازی عهسکهر) -6رهحـیم .میـرزا رهحـیم لـه سـهردهمی الوهتـی دهشـهڕ و پێکـدادانێک دا کـه لهسـهر
زهوی و زاری گوندی پیروهلی باغی دێته گۆڕێ دهکوژرێ( .بهدهست مهجیدبهگی بورهانی).
قازی عهسکهر وهجاخ کوێر بووه و زۆرتری تهمهنی له گوندی پیروهلی بـاغی ژیـاوه بـه کـاری کشـت و کـاڵ و ئاغایهتییـهوه سـهرگهرم
بووه.
قازی عهلی خوێندنی باوی سهردهمی لهالی میرزا قاسمی باوکی خۆی و ماوهیهک له سنه الی زانایانی ئهو شاره و مهالی پیرهبـاب کـه
زانایهکی گهورهو دیندارێکی بێوێنهی زهمانی خۆی بووه تهواو کرد و هاته ریزی گهورهمهالیانی کوردستان .خۆشنووسێکی دهسترهنگین بـوو.
خهتی فارسیو عهرهبی زۆر جوان دهنووسی .له الیهکیشهوه زۆر ئادابزان و مرۆڤدۆست و نـهجیب بـوو .خـهڵکی شـارو ناوچـهکانی دهوروبـهر
دهیانناسی و رێزیان بۆ دادهنا.
پاش مهرگی باوکی بوو به قازی شار و "مهحکهمه" له زهمانی ئهویشدا ههموو کات پـڕ لـه میـوان و غهریبـه و شـکاتکار شـکات لێکـراو
بوو .بێجگه لهوانـهش لـه مهحکهمـهی قـازی عـهلی دا چهنـد کـهس لـه الوانـی خـزم و ئاشـنا خـهریکی خوێنـدن بـوون و خـهرجی هـهموویان
لهالیهن مهحکهمهوه دابین دهکرا .یهک لهوانه محهممهدی قازی وهرگێڕی بهناوبانل و یهکێکی دیکهش عهبـدوڵاڵ ناهیـد (افتخـار) بـوو کـه
ههردووکیان له بیرهوهرییهکانیاندا باسی ئهو رۆژانهیان کردووه که له مهحکهمهدا خهریکی خوێندن بوون.
لهو سهردهمهدا که میرزا عهلی الو له شاری سنه دهیخوێند ،دهگهڵ خهلیل خان کوڕی شێربهگ ،گهورهی عێلی فهیزوڵاڵبهگی هـاودهرس
دهبێ .دۆستایهتی و خۆشهویستی ئهم دوو الوه دهگاته رادهیهک که خـهلیل خـان بـه میـرزا عـهلی (قـازی عـهلی) پێشـنیار دهکـا خوشـکێکی
خۆی به ناوی "گهوههرتاج خانم" که له جوانیدا بێهاوتا بووه بداتێ بۆ ئهوهی له دۆستایهتییهوه ببنـه خـزم و پێوهندییهکـهیان پتـهوتر
بکهن .میرزا عهلی نهدیته ئهو پێشنیارهی قبووڵ دهکا .پاشان خهلیل خان که خۆشهویسـتی الی بـاوکی بـووه مهسـهلهکه لهگـهڵ بنهماڵـهی
خۆی باس دهکاو شـێربهگ پێشـوازی لـهم پێشـنیاره دهکـا .مـاڵی شـێربهگ ئـهودهم لـه سـڵهمانکهندی نزیـک شـاری سـهقز بـووه .ئـهم گونـده
ناوهنــدێکی گــهورهی هونــهر و خوێنــدهواری و مــهکۆی مــهال و فــهقێ و ئــههلی زانســت بــووه و جــهماوهرێک لــه پیاومــاقوواڵنی عهشــیرهتی
فهیزوڵاڵبهگی لهوێ دادهنیشتن.
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قازی عهلی ،که محهممهدی قازی له کتێبی "بیرهوهرییهکانی وهرگێڕێک"دا وهک "قازی گهوره" ناوی دهبا ،له گهوههرتاج خـانم دهبێتـه
باوکی دوو کوڕو دوو کچ بهم ناوانه :محهممهد ،قاسم ،خهدیجه ،ئامینه.
گهوهـهرتاج خـانم بـه جــهوانی کـۆچی دوایـی دهکــاو قـازی عـهلی پـاش ماوهیــهک دهگـهڵ زیبـا خــانمی کچـی شێخهلئیسـالمی ئاجیکهنــد
زهماوهند دهکاتهوه .لهو خانمهش دهبێته خاوهن کچێک به ناوی فاتمه.
کچی گهورهی قازی عهلی به ناوی خهدیجه خانم دهبێته هاوسهری خوالێخۆشبوو حهمهدهمین بهگی هومایوون له بـهگزادهکانی یهکشـهوه
و بهرههمی ئهم تێکهاڵوییه چهند کچ و ،کوڕێک به ناوی سـهعیدخان بـوو .سـهعیدخانی هومـایوون لـه هـهموو رووداوهکـانی کۆمهاڵیـهتی و
سیاسیدا دهگهڵ خاڵی خۆی پێشهوا قازی محهممهد بووه و لـه گـهڕیانی رووداوهکـانی کۆمـاری کوردسـتاندا ئـاجودانی پێشـهوا بـوو .سـهعید
خان باسی کۆماری كوردستان و کهسایهتی پێشهوا و رووداوهکانی ئهو سـهردهمهی لـه کتێبێـک دا بـهناوی "پێشـهوای بێـداری" نووسـیبوو کـه
پاش مهرگی ئهو له چا دراو و باڵو کرایهوه.
ئامینه خانم کچی دووههمی قازی عهلی مێرد به خوالێخۆشبوو عهبدوواڵی ناهید (افتخار) دهکا و بهرههمی ئهم تێکهاڵوییه کچێک بوو
به ناوی رابێعا خانمی ناهید که ئێستا له لهندهن نیشتهجێیه .ئهو خانمه زۆر زاناو تێگهیشتوه و بیرهوهرییـهکانی بـاوکی (خـاررات مـن)
به هیممهتی ئهو خاتوونه باڵو کراوهتهوه .ئامینه خـانم پـاش ماوهیـهک لـه ئیفتیخـار جـوێ دهبێتـهوه و هاوسـهری ئهمجاریشـی دیسـان لـه
بنهماڵهی فهیزوڵاڵبهگی دهبێ به ناوی محهممهد حوسێن خانی ئهمیری خاوهنی گوندی بهردهزهرد که لهوی دوو کچی بووه.
فاتمه خانم کچی سێههمی قازی عهلی دهدرێ به قادراغای قـالوێ لـه عهشـیرهتی گـهورک و ئـهم تێکهاڵوییـهش دوو کـوڕی بـه نـاوانی
حهسهن و ههمزه لێ دهکهوێتهوه.
محهممهد (پێشهوا قازی محهممهد) له رۆژی 11بانهمهڕی 1411ی زایینی بهرابهر به 1264ی هـهتاوی لـه شـاری مـههاباد لـهدایک بـوو.
له خزمهتی باوکی دهس دهکا به خوێندن .له ههمانکاتدا له خزمهت مهال حوسێنی مهجدی که گهورهترین زانـای ئـایینی زهمـانی خـۆی بـوو
دهرسی دهخوێند.
محهممهد هێشتا منداڵ بوو که دایکـی کـۆچی دوایـی کـرد .بـهاڵم پێڕاگهیشـتنی دڵسـۆزانهی زیباخـانم هاوسـهری دووهـهمی قـازی عـهلی
جێگهی دایکی راستهقینهی بۆ ئهو و خوشک و براکانی پڕ کردهوه.
لهو سهردهمهدا که محهممهد رۆژانی سهرهتای الوهتی دهست پێکردبـوو میسـیۆنی ئـایینی ئـهمریکایی لـه مـههاباد جێگیـر بـوون .زۆربـهی
ئهندامانی ئهو میسیۆنه فێری کوردی ببوون و دهگهڵ قازی عهلی و بنهماڵه گهورهکانی تـری سـاباڵ (مـههاباد) ئامشـۆیان دهکـرد .یـهکێک
له ئهندامانی ئهم میسیۆنه به ناوی د .فاسۆم رێزمانێکی لهسهر زمانی کوردی زاراوهی موکریانی نووسـیوه .بێجگـه لـهوه دوکتـۆر فاسـۆم زۆر
بــه وردی باســی قــهتڵ وعــامی دانیشــتووانی شــاری مــههاباد و گونــدهکانی دهوروبــهری کــردووهو لــه وتارێکــدا بــۆ رزگــار کردنــی ئــهو گهلــه
بێدهرهتانــه داوای یارمــهتی لــه هاوواڵتیــانی ئــهمریکایی کــردوه (بڕوانــه گــۆواری مــههاباد ژمــاره  61ســاڵی  1161گوزارشــتی میســیۆنی
کوردستان.ل.و .فاسۆم .وهرگێڕ ئهحمهد قازی الپهڕه  1ههروهها ئیل ،ئۆ ،فاسۆم دۆستی کوردو نموونهی مرۆڤایهتی نووسینی سهید
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عهبدوڵاڵ سهمهدی) محهممهد لهالی ئهندامانی ئهم میسیۆنه بهتایبهتی لـهالی دوکتـور شـاڵک و میسـتر میللێـر و مـیس کوتـات خـانم فێـری
زمانی ئینگلیسی بووه.
لهو سااڵنهی سهرهتای سهدهی بیستهم دا کاروباری شار بهدهست میرزا فهتاحی (براچووکهی میرزا قاسمی قـازی و مـامی قـازی عـهلی)
بهڕێوه دهچوو .میرزا فهتاح یا قازی فهتاح عـالمێکی گـهورهی ئـایینی و لـه ههمانکاتیشـدا بهڕێوهبـهرێکی گـهورهی سیاسـی و کۆمهاڵیـهتی
بوو .له بهرانبهر دهستدرێژی عهشیرهتهکانی دهوروبهری مههاباددا راوهستا و ئیزنـی پێنـهدان بـه ئـهزمی تـااڵن و کوشـتار لـه شـار نیزیـک
ببنهوه .لهالیهکی دیکهشهوه رێگهی نهدهدا کاربهدهستانی دهوڵهتی زوڵم له خهڵکی شار و دهوروبهر بکهن .حاکم و دهسهاڵتدارانی
دهوڵهتی زۆری لێدهترسان و ههموو کات دهگهڵی خهریکی دوژمنایهتی بوون و لهالی پادشا و وهزیر و والییهکانی تاران و تهورێز و ورمـێ
بۆیان تێدهچاند و پیالنیان بۆ لهناوبردن و دوورخستنهوهی دهگێڕا.
ساڵی 1416ی زایینی شهڕی یهکـهمی عالـهمی دهسـتی پێکـردو دهڤـهری موکریـانو ئازهربایجـان و بـاقی مهلبهنـدهکانی رۆژائـاوای ئێـران
بوون به مهڵبهندی کارهساتی رووس و عوسمانی .ئهوهش له کاتێکدا بـوو کـه ئێـران بێالیـهنی خـۆی لـهم شـهڕهدا راگهیانـدبوو .لـهم شـهڕه
گهورهیهدا کوردستان ژێر پێکرا و کارهساتی دڵتهزێن زۆر ناوچهی ئهم واڵتهی گرتـهوه .بێگومـان سـامناکترین کارهسـاتی ئـهم شـهڕه وهبـهر
دهڤهری موکریان بهتایبهتی مههاباد و دهوروبهری کهوت.
دوو لهشــکری ئیمپهراتۆرییــهکانی رووس و عوســمانی وهک دوو شــهپۆلی گــهوره وێــک دهکــهوتن و خــهڵکی ســاویلکه و بێکهســیان دهگــهڵ
خۆیان دههاڕی .له گهڕیانی ئهو شهڕو پێکدادانهدا گا سپای عوسمانی سـهردهکهوت و پاشهکشـهی بـه سـپای رووس دهکـرد و جارجـاری بـه
پێچهوانـه رووســهکان سـپای عوســمانییان تێکدهشـکاند و بــهرهو باشـوور و رۆژاوا راوهدوویــان دهنـان .کوردهکــان لهبـهر دهمــارگری ئــایینی و
پێوهنــدی مێژوویــی زۆربــهیان الیــهنگری (ســپای ئیســالم!) بــوون و هاوکــاری عوســمانییهکانیان دهکــرد و هــهر ئــهوهش بیــانووی دایــه دهســت
رووســهکان کــه ســووتمان بخاتــه شــار و شــارۆچکه و گونــدهکان و بێڕهحمانــه کوشــتاری ئــهو خهڵکــه بکــهن .لــه کۆتــایی ئــهم شــهڕهدا
عوسمانییهکان بهیهکجاری شکان و له تهورێز و مهراغـه و میانـدواو و موکریـان دا خۆیـان بـۆ رانـهگیراو بـهرهو هـهرێمی خۆیـان کشـانهوه.
کاتێک رووسهکان گهیشتنه سهر شاری مههاباد ،میرزا فهتاحی قازی به مهبهستی ئهوهی ئیمکانی دهربازبون بـۆ خـهڵک و دانیشـتوانی شـار
بخوڵقێنێ پێشی به سپای رووس گرت .بهاڵم ههر لهم بهرهنگارییهدا شههید کرا و رووسهکان بهسهر شاردا زاڵ بوون و کوشتارو رهشـهکوژی
و سووتمان و خاپوور کردنیان دهست پێکرد و بهپێی بهڵگه مێژوویییهکان زۆرتر له ده ههزار کهس له مههاباد و ئینـدرقاش و قونقـهاڵ و
گوندهکانی تر کوژران و شهق و پهقی شمشیران کران.
پێ ئهوهی سپای رووس بگاته مههاباد زۆر ماڵ شاریان بهجێ هێشـت و لهوانـه مـال و منـداڵ و کهسـوکاری میـرزا فـهتاحی قـازی بـه
سهرپهرهستیی کوڕه گهورهکهی میرزا فهتاح .عهبدووڵاڵ (ثقتاالسالم)و ماڵ و منداڵی قازی عهلی و هێندێک خزم و قهومی دیکـه مـههاباد
بهرهو گوندی یهکشهوه لـه مهڵبهنـدی بۆکـان بـهجێ دێڵـن .بـهنیزیک بوونـهوهی سـپای رووس لهوێشـڕا دهچنـه سـڵهمانکهندی و دیسـان دوور
دهکهونهوهو روو ده مهڵبهندی ههوشار دهکهن .له ناوچهی ههوشار له دوو گوندی "یهرقوڵ"و "پاشباڵ " موڵکی ئاغایانی غهفاری
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دهگیرسـێنهوه و زۆر بــه گــهرمی پــهزیرایی دهکــرێن .بنهماڵــهی میــرزا فــهتاح لــه مهڵبهنــدی ههوشــار دهچنــه "چــۆپلی"و لهالیــهن ســهرداری
ههوشارهوه سێ گوندیان دهدهنێ .ماوهی مانهوهی ئهو بنهماڵه لهو ههرێمه سێ ساڵی تێدهچێ .میـرزا عهبـدوڵاڵی کـوری قـازی فـهتاح لـهو
سهفهرهدا کۆچی دوایی کردووه و لهوێ ئهسپاردهی خاک کراوه.
میرزا عهبدوڵاڵ (قازی عهسکهر) که دهگهڵ ههاڵتووهکان بووه ،میرزا محهممهد (پێشهوا قازی محهممهد)و میرزا قاسم (سـهدری قـازی)
دهنێرێته پیروهلی باغی و ئاگاداری له مڵک و ماڵ حاساڵت و کاروباری مهزرایان پێدهسپێرێ .ئهو دوو الوه که ئهو کاته زۆرتر له پـازده
یا شازده ساڵ تهمهنیان تێنهپـهڕیبوو ،زۆر ئازایانـه کاروبـاری گونـد و مـهزرا رادهپـهڕێنن و سـهرکهوتووانه لـهو ههرێمـهدا کشـت و کـاڵ و
ئاژهڵداری دهکهن .قازی عهسکهر گهنم و دهغڵ و دانێکی زۆری دهچاڵ و عهمباران دا راگرتبوو که لهو سهردهمهدا بههۆی گرانی و قـاتی و
قڕی زۆر باش به گران دهفرۆشرا .میرزا محهممهد و میرزا قاسم ئهو گهنم و دهغڵ و دانه دهفرۆشن و دامودهزگایهکی دهسهاڵت و ئاغایهتی
وهڕێ دهخــهن .دهپــازده نۆکــهری ســواری چهکهــهڵگر و کارلێهــاتوو رادهگــرن و بــه یارمــهتی پــووری خۆیــان ،گــهوهرتاج خــانم کچــی میــرزا
فهتاحی قازی ،خێزانی قازی عهسکهر که شێرهژنێکی ههڵکهوتهی مهڵبهندی موکریان بوو ،کاروباری خۆیان بهڕێوه دهبهن.
له ماوهی چهند ساڵێکدا که له گوندی پیروهلی باغی ماونهوه ،میرزا محهممهد و میرزا قاسم لهالی چهند نهفـهر کاربهدهسـتی رووسـی
که له میاندواو بوون و هاتووچۆی ئهو مهڵبهندهیان کردووه فێری زمانی رووسی بوون .بهتایبهتی میرزا محهممـهد زۆربـهی کـاتی خـۆی بـه
خوێندنهوهی کتێب و گۆڤار و رۆژنامه و دهرسی رووسییهوه تێپهڕ کردووه و کاروباری مڵکداری و ئاغایهتی بۆ میرزا قاسم بـهجێ هێشـتووه.
ئهم ماوهیه که چهند ساڵی کێشاوه بۆ ئهم دوو الوه وهک پلهیهکی گرینگی پێگهیشتن دێته ئهژمار.
ئــهوهمان لــهبیر نــهچێ کــه پــاش کــۆچی دوایــی گــهوهرتاج خــانم خیزانــی قــازی عــهلی ،شــهرافهت خــانم هاوســهری شــێربهگ ،قاســم و
خهدیجــه دهباتــه الی خــۆی و زۆر بــه ئاگادارییــهوه پــهروهردهیان دهکــا( .شــهرافهت خــانم دایکــی گــهوهرتاج خــانم بــوو) و ده گــهڕیانی
کۆڕهوهکهی ماڵ و منداڵی قازی عهلی دا که روویان ده ههوشار کردبوو ،قاسم و خهدیجه رهگهڵ خوشک و براکانی دیکه دهکهونـهوه ،پـاش
رۆیشـتنی سـپای رووس و ئــارام بوونـهوهی وهاڵت میــرزا قاسـم بـۆ ماوهیــهک لـه مــههاباد لـه الی مامۆسـتا مــهال حوسـێنی مهجــدی درێـژه بــه
خوێندن دهدا.
لهو چهند سـااڵنهدا کـه کوڕهکـانی قـازی عـهلی لـه پیروهلـی بـاغی بـوون .جـهماوهری خـهڵکی ئـهم مهڵبهنـده (چـۆمی مهجیـدخان) بـه
وردهمالیک و ئاغاوهت و رهعیهتهوه به رێز و حورمهتێکی زۆرهوه بـۆ راپهرانـدنی هـهموو ئـهرک و چاالکییـهک کـه لـه الیـهن ئـهم دوو الوه
پێشکهوتووه دڵسۆزانه پێیان ئهسپێردراوه ئاماده بوون و بهمجۆره کاروباری ناوچـه و پاراسـتنی هیمنایـهتی ئـهو مهحاڵـه دهکهوێتـه دهسـت
بنهماڵهی قازی بهتایبهتی میرزا محهممهد و میرزا قاسم و محهممهد حوسێن خانی سهیفی قازی .پێویسته بزانین که بێجگه له بنهماڵـهی
قازی عهلی ،کوڕهکانی میرزا فهتاحی قازی یانی عهبدورهحمانی جهوانمهردی قازی (ساالر مـوکری) ،قـازی محهممـهدی حاجیـاوا و کـوڕانی
سیقهت و میرزا مهحموود (مهنسوور) و حهسهناغای سریالوا و چهندین خانهواده و ئاغاوهتی تایفهی ئهمیری و بابامیری و ئاغایانی
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بادام و ئـهمیرابات کـه بـهرهبابێکی دیکـهی تایفـهی قـازی بـوون لـهو مهڵبهنـدهدا نیشـتهجێ بـوون و ده هـهموو بهربـهرهکانی و دژایـهتی و
ئاڵۆزییهکدا پشتیوانی میرزا محهممهد و میرزا قاسم بوون و پشتی یهکتریان بهرنهداوه.
میرزا قاسم پاش ساڵی شکاک ( )1421 - 1426دهگهڵ کچی خاڵی خۆی شاسوڵتان خانمی ناهید کچی مسـتهفا بـهگی سـڵهمانکهندی کـه
لهقهبی ساالری ههبووه زهماوهند دهکا .ههر لهو ساڵهدا قازی عهسکهر و قازی عهلی و سهیفولقوزات جوێ دهبنهوه و ههرکهو مـاڵی خـۆی
دهکا .سهیفولقوزات گوێگجهلی (گوندێک لهسهر جهخهتوو) وهبهر دهکهوێ و قازی عهسکهر پیروهلـی بـاغی وهبهردهکـهوێ و قـازی عـهلی
له قارنجه و ئاغڵیان بهشی خۆی ههڵدهگرێ.
میرزا قاسم لێره بهدواوه ماڵی خۆی دهباته قارنجه و میرزا محهممهد که هێشـتا ژنـی نـههێناوه دهگهڕێتـهوه شـاری مـههاباد .بـهمجۆره
بهرپرسی ههڵسووڕاندنی کاروباری مڵـک و مـاڵ و ئاغایـهتی لـه مهڵبهنـدی چـۆمی مهجیـدخان دهکهویتـه سـهر شـانی میـرزا قاسـم (سـهدری
قــازی) .میــرزا محهممــهد (قــازی محهممــهد) کــه گهڕاوهتــهوه مــههاباد وهخــت و مــهجالێکی زۆر پهیــدا دهکــا بــۆ خوێندنــهوه و لێکۆڵینــهوه و
ههڵســووڕانی سیاســی و کۆمهاڵیــهتی .ورده ورده لــه کــۆڕ و کۆمــهاڵنی نــاو شــار و دهوروبــهردا وهک ههڵســووڕاوێکی لێهــاتووی سیاســی و
کۆمهاڵیهتی دهناسرێ و چاالکانی سیاسی کوردستان لـه ئێـران و عێـراق و تورکیـا پێوهنـدی پێـوه دهگـرن .میـرزا محهممـهد دهپێشـدا قـهرار
دادهنێ که کچێکی بنهماڵهی فهیزوڵاڵبهگی بهناوی مهرزیه خانم بخوازێ ،بهاڵم ئهو مهرجه دادهنێ که پێ خوازبێنی کردن کچهکـهی چـاو
پێ بکهوێ .باوکی کچ گهنجاڵی بهگی قاتانقوڕ لهم پێشنیاره تووڕه دهبێو دهڵێ :مهگهر من پهز دهفرۆشم که کڕیار بـێ و بزانـێ پهزهکـه
کزه یا قهڵهو! بهمجۆره ئهم وهسڵهته سهرناگرێ و پاشان قازی دهگهڵ مینا خانمی کاکاغازاده زهماوهند دهکا.

ئهوهی که میرزا محهممهد لهو سهروبهندهدا ویستوویهتی پێ ژنخوازی شهریک و هاودهمی ژیانی خـۆی بناسـێ پێمـان دهڵـێ کـه قـازی
محهممهد مرۆڤێکی رووناکبیر بووه و زۆر له داب و نهرریتی کۆن و قورس و گرانی زهمانی خۆی پێ کهوتووتر بووه و ملـی بـۆ ئـهم نهریتـه
داسهپاوه نالهبارانه دانهنواندووه'')2( .
''ئاکامی پێک گهیشـتنی پێشـهواو مینـا خـانم 6 ،کـچ و کـوڕێکی لێدهکهوێتـهوه .کـاتێ پێشـهوا لـه سـێداره درا ،مینـا خـانم  24سـاڵی
تهمهن دهبێ و ئهرکی پێگهیاندنی یهک کوڕ و حهوت کچی دهکهوێته ئهستۆ .لهو کاتهدا گهورهترین مناڵی پێشهوا  16ساڵه و چکۆڵهترین
مناڵیشی  1مانگانه دهبێ)1(''.
''قازی محهممهد له پاش وهفاتی باوکی جێی گرتهوه و بوو به قازی موکریان و لـهو مهقامـهش دا زیـاتر خزمـهتی خـهڵکی کـرد و لـه
هانای ههژاران و لێقهوماوان هات .ئهوهنده به دهرد و مهرگی خهڵکهوه بوو ئهوهنده بێڕیا خزمهتی کۆمهڵی دهکرد که هـهموو توێژهکـانی
کۆمهڵ بهگیان و دڵ خۆشیان دهویست'')6( .
'ئهو زانستی ئایینی و فهلسهفهی کۆن و ئهدهبیاتی فارسی و عهرهبی ههر له مهڵبهندی مههاباد و له خزمـهت مامۆسـتا زاناکـانی ئـهم
مهڵبهنده خوێند .هێشتا مێرمنداڵ بوو که له زانستی زهمانی خۆی دا به مامۆستا دهناسرا .پاش ئیجازه وهرگرتن ،چاالکانه خهریکی کاری
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کۆمهاڵیهتی بوو بێ ئهوهی مهعاش وهربگرێ نوێنهری فهرههنگی مههابادی وهئهستۆ گرت .یهکهمین قوتابخانهی نوێ ئهم شـاره لـه سـایهی
ههڵسووڕان و تێکۆشانی ئهو دروست کرا که خۆی به سهری رادهگهیشت و دهرسیشی دهگوتهوه .بناغـهی هـهوهڵین نهخۆشـخانهی مـههابادی
بهدهستی ئهو داڕێژراو له ژێر چاوهدێریی ئهو دا کهوته کار)1(''.
''بهپێچهوانهی زۆربهی خوێندهواره ئایینییـهکان لـه پـاش تـهواو کردنـی خوێنـدن و تێپهڕانـدنی دهوری فهقێیـهتی سـووچی مزگـهوتێک
دهگرن و باقی رۆژانی تهمهنیان به پێشـنوێژی یـان دهرس گوتنـهوه بـه چهنـد فهقێیـهک تێدهپـهڕێنن ،قـازی هـهموو کـات و دهرفهتـهکانی
خۆی به ههڵسووڕاندنی کاروباری کۆمهاڵیهتی و فهرههنگی و سیاسی تێپهڕ دهکا و ههموو کات خهریکی نوێ کردنهوهی خۆیـهتی و دهیـهوێ
ئاڵوگۆڕێکی گهورهی فهرههنگی و کۆمهاڵیهتی و سیاسی له دهڤهری کوردستان پێک بێنێ'')4( .
تینوویـهتیی پێشــهوا بـۆ فێربــوون و خۆپێگهیانـدن دهبێتــه هـۆی ئــهوهی کــه لـه ماوهیــهکی کـهم دا ''فێــری زمـانی ئینگلیســی ،رووســی و
فهرانسهیی بێ و بێجگه لهو سێ زمانه ،زۆر باش له زمانی عهرهبی ،فارسی و تورکی شارهزایی پێدا بکات'')6(.
''له درێژهی ئهو هـهوڵ و تێکۆشـانه و لهسـایهی فێربـووونی چهنـد زمـان هـهلی خوێندنـهوهی رۆژنامـه و گۆڤـار و شـوێنهواری بـهنرخ و
بهرزی فیلهسوف و نووسهره گهورهکانی دنیا بۆ رهخساو زانیاری و ئاگـاداری تـهواوی پـێدا کـرد .ئـهو زانـایی و ئاگاداریـه لـه دواییـداو لـه
شانی سیاسی ئهودا بهجوانی دهرکهوت'')6( .
شــارهزایی بهســهر چهنــد زمــانی بێگانــهدا ،دهرگایــهکی گــهورهی زانســت و فێربــوونی بــهڕووی پێشــهوادا دهکاتــهوه و هــهر بۆیــه ''لــه
کتێبخانهکهی دا کۆنترین وتار و تازهترین کتێب به زمانهکانی جۆربـهجۆر وهگیـر دهکـهوت و لـه تـهواوی ژیـانی خـۆی جگـه لـه کتێـب هـیچ
دیاریهکی لهکهس نهگێڕاوهتهوه'')4(.
بهڕێز جهالل مهلهکشا(شاعێر و نووسهری ناسـراوی گهلهکـهمان) کـه لـهم سـااڵنهی دوایـی دا هـهلی زیـارهتی کتێبخانـهی پێشـهوای بـۆ
دهلوێ دهنووسێ:
''سهرئهنجام دهرکهی کتێبخانهکهیان به رووماندا کردهوه .ههنیسک بهربینگی لـێ گرتبـووم ،فرمێسـک لـه نـاو گلێنـهی چاومـدا قـهتیس
مابوو ...کتێبهکان پهخ

و پهرا ،لهسهر یهک کهوتبوون ،بێ ژماره و بێ تهبهقهبهندی ...ههر کتێبێک ههزار ههزار هاواری لـه جـهور و

بێداد و ستهم له دڵدا بوو ...کتێبهکان کهڵهکه کرابوون ...سهدان کتێبی پڕ بایهخی دهست نـووس بهسـهر یهکـدا کـهوتبوون و هێنـدێکیان
شیرازه و پهڕاوێزیان لێـک پچڕابـو ...ئیتـر نـهمتوانی خـۆم بگـرم و فرمێسـک بـه چاومـدا هـات ...هـهر یهکـه لـهم کتێبانـه ئاشـنای دهسـته
تامهزرۆیهکانی پێشهوا بوون و ههر یهکه لهم کتێبانه لهژێر تیشکی نیگای پێشـهوادا رووناکیـان دیـوه ...جۆرههـا جـۆر عینـوان کتێـب لـهم
کتێبخانه دابوون و ئهوهی دهگهیاند که پێشهوا قازی محهممهد له باری ئهندیشـه و فیکـرهوه چهنـد کـراوه بـووه ...لـه گۆشـهیهک دا ،هـهر
چوار ئینجیلی پیرۆز (عهقیق ،لۆقا ،جهدید ،ومهتی) دهبینران و زۆر رۆمان و کتێبی شیعر و فهلسهفه و ...کتێبی مێژوویی و زانسـتی''...
()11
له دریژهی ئهو باسه دا میرزا مهنافی کهریمی له بیرهوهرییهکانی دا دهگێڕێتهوه:
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''له بیرمه که لهو سهردهمهی دا که قازی ئهندامی ژی  -کاف نهبوو ،ئێمه پێویستیمان به کتێبی کوردی بوو .داوامـان لـه قـازی کـرد،
ئهوی سهرهڕای ئهوهیکه ئهندامی ژێ-کاف نهبوو ،کتێبهکهی ئهمین زهکی بهگی به نهێنی داینێ و له پاشانی دامانهوه'')11( .
جیهانی کتێـب و بیـر و زانسـت و خوێندنـهوه ،بـۆ پێشـهوا بـوون بـه ژێرخـانێکی گـهورهی فیکـری .هـهر راسـت بـه کـهڵک وهرگـرتن لـهو
ژێرخانه فیکرییه دهوڵهمهنده بوو کاتێک پێشهوا به سهرۆک کۆماری کوردستان ههلبژێردرا ،به بێ نێـوهبڕ لـه پـهیام و سـوخهنرانییهکانی
و له گشت کۆڕ و کۆبوونهویهکی جهماوهری دا ئهندامانی نهتهوهکهی بۆ فێر بوون و زانست بانگهێشتن دهکرد.
 41ساڵ لهمهوبهر و له واڵتێکـی کـه بـهدایم پێخوسـتی داگیرکـهر بـووه ،داگیرکـهرانی بـهدایم هـهوڵیان داوه خـهڵکی ئـهو واڵتـه لـه
پێوانی کاروانی شارستانییهت و پێشکهوتن بێڵنهوه ،پێشهوا روو له نهتهوهکهی دهکاو دهڵێ:
''برایانی خۆشهویست :ئهمن له ئێوهم دهوێ که تهنیا شهڕکهر نهبن بهشکو چهکێکی وا ههڵبگرن که بتوانن بهرامبهری دهگـهڵ لهشـکری
میللهتانی تر بکهن ،ئهو چهکهش (عـیلم و زانسـته) مهرحهلـهی شـهڕ تـهواو بـووه نۆبـهی هونـهره ...ئـهمن لـه ئێـوهم دهوێ کـه بـه زانسـت
بهربهرهکانی دوژمنان بکهن .چهک بێ عهقڵ دوژمنان نابڕێ .بهاڵم داخهکهم ئاغاکـان ئامـاده نـین کـه لـه میـوهی خوێنـدن بـههرهوهر بـبن.
ئهگهر بڵێم کورهکانتان ،برایهکانتان بهێنن بیاننێرم بۆ جهبهه باکیان نییه ،بـهاڵم ئهگـهر بڵـێم بـۆ خوێنـدنیان دهنێـرم رووی خۆیـان گـرژ
دهکهن و عوزری ناموهجه دێننهوه ،ئهگهر پێیان بڵێم مهدرهسهیهک له دێیهکانتان بکهنهوه مات دهبن)12( .''...
له رێگای خوێندنهوهی ئهو دێڕانهی پێشهواوه یهکهم شتێ که بۆ مرۆد دهردهکهوێ ئهوهیه بڵێین :پێشهوا به مانـای راسـتهقینهی وشـه
رێبــهر و ســهرکردهیهکی نوێخــواز بــووه و ریفــورم و گۆڕانکــاری لــه بونیــادی کۆمــهڵی کــوردهواری ،بهشــێکی هــهره گرینگــی لــه هــزر و فیکــری
پێکهێنابوو .کاتێ له الپهڕهکانی رۆژنامهی کوردستانی ئهو سهردهمه رادهمێنـی و لـه وتارهکـانی پێشـهوا دهڕوانـی ،کـهمتر سـوخهنرانییهکی
پێشهوا دهبینی که بێ نێوهبڕ وشهگهلی :تهرهقی ،پێشڕهفت و فێربوونی زانست و گهشه و بهرهوپێ چوون لـه میانـهی وتـهکانی دا بـهدی
نـهکرێ .بــهاڵم چــهمکی نوێخــوازی و پێشــکهوتن و بــهرهو پــێ چــوون لــه بیــری پێشــهوادا تــهنیا بــه مانــای کــهڵک وهرگــرتن لــه ئــامراز و
کهرهسهو تهکنیکی نوێ نهبوو ،بهپێچهوانه پێشهوا له ماوهی دهسهاڵتدارهتیی دا لهگهڵ ئهوهی ههوڵی دهدا له کهرهسه و ئامرازی نوێ بـۆ
نوێکردنــهوهی کۆمــهڵی کــوردهواری کــهڵک وهرگــرێ ،هــهر لــهو کاتــهدا بــه هــهموو توانایــهوه تێدهکۆشــا بهشــێوهیهکی بنــهڕهتی ســهرجهم
دهروازهکانی پیوهندیدار به رهوتی گهشه و بهرهوپێ چوونی کۆمهڵی کوردهواری ،بۆ مرۆڤی کورد بـهڕوودا بکاتـهوه .پێگهیانـدنی ئینسـانی
پسپۆر له کۆمهڵی کوردهواری بۆ خهمڵین و گهشهی عهقڵی ئازاد و نوێخواز لـه کۆمـهڵی کـوردهواری ،یـهکێک لـهو بوارانـه بـوو .لـهو نێـوهدا
رهوانه کردنی پۆلێک له گهنج و الوی کورد بهمهبهستی خویندن له یهکێتیی سۆڤیهت راست ههر بهو مهبهسته بوو.
بۆ پێشهوا پێگهیاندن و لهدایکبوونی توێژێکی وا له کۆمهڵی کوردهواری خهونێکی هـهره گـهوره بـوو .پێشـهوا زۆر لـهوه بـه پهلـه بـوو
ئهم توێژه لـهدایک ببـێ ،گهشـه بکـا و بـهخۆدابێ و بـههۆی داهێنـانی فیکـری و زانسـتییهوه تـهم و مـژی دواکـهوتویی و نهخوێنـدهواری لـه
واڵتهکهی بڕهوێتهوه .ئـهم گرینگـی دانـه تهنانـهت تـا ئـهو رادهیـه بـوو کـاتێ دهبیسـتێتهوه سـێ کـهس لـه خوێنـدکارانی کـورد لـه بـاکۆ را
گهڕاونهتهوه ،سهفهری خۆی بهنیوهچڵی پهک دهخا و بۆ چاو پێکهوتنیان دهگهڕێتهوه پایتهختی کۆمار و دهفهرموێ:

62

''ئــهمن لــهم ســهفهرهدا (مهبهســتی پێشــهوا لێــرهدا ســهفهر بــۆ شــارهکانی ورمــێ ،ســهڵماس ،خــۆی و ماکۆیــه) هێنــدێ کــارم مــابو کــه
جێبهجێیان بکهم بهاڵم چونکوو بیستم که سێ نهفهر له موحهسیلینی ئێمه کـه لـه بـاکۆ دهخـوێنن بـۆ سـهردانی واڵت هاتوونـهوه تاڵووکـهم
کرد که چاوم پێیان بکهوێت و ئیتیزاریم ههبوو که له وهختی هاتنـهوهی ئـهوان پێشـوازێکی زۆر چاکیـان لێبکـرێ .چونکـوو ئهوانـه هـهوهڵ
موحهســیلینێکن کــه لــه کــوردان چــوون بــۆ خاریجــه .میللــهت دهبــێ زۆریــان قــهدردانی لــێ بکــا ،بــهاڵم داخــم لــهم خسوســهوه وهک پێویســته
تهوهجوهی الزم و پێشوازی شـایانیان لـێ نـهکراوه .ئومێـدهوارم کـه هـهموو سـاڵێک مووفـهق بـین ژمارهیـهکی زۆر لـه موحهسـلین بنێـرین بـۆ
خاریجه که به حهول و قووهتی خودا مووهفهق بین بههۆی عیلم و زانسـت کشـتی کوردسـتانی بگهیهنینـه سـاحیل و خـواهی لـهو دانیشـجوو
خۆشهویستانهی خۆمان دهکهین که له ماوهی ئیقامهتی خۆیان له مهاباد موشاههداتی خۆیان لهوێ به نووسین و به گوتن بـۆ خـهڵکی بڵـین
و بنووسن که میللهت ئاشنا بێت که میللهتانی دیکه چلۆن به قوهتی عـیلم و زانسـت ئـهرز و ئاسـمان ،سـهر دهریـا و ژێردهریایـان موسـهخهر
کردووه'')11(.
گرینگی دانـی پێشـهوا بـه تـوێژی سـاوای تـازه لـهدایک بـووی خوێنـدکاری کـورد ،هـهر بـه تـهنیا بـهمانای رێزدانـان و بههێنـد گرتنـی
کهســایهتییهکان نــهبوو ،بــهڵکوو رێزدانــان بــوو لــه بیــر و زانســت و رۆشــنبیری .لــه پشــتی هــهموو ئــهو ههواڵنــهی پێشــهوا ژێرخــانێکی
دهوڵهمهندی فیکری نوستبوو .کۆمهڵی کوردهواری بۆ ئهوهی بهرهو گهشه و پێشکهوتن ههنگاو بنێ ،پێویستیی بـه لـهدایکبوونی تـوێژێکی وا
ههبوو .پێشهواش بهم ههنگاوانهی ههموو هێز و توانای خۆی دهخاته گهڕ ،بۆ ئهوهی لـه پرۆسـهیهکی بـهردهوامی کـارو تێکۆشـان دا ،رچـه
بۆ گۆڕانکاری و پێشکهوتن له سیمای کولتوری و کۆمهاڵیهتی و ئابووریی کۆمهڵی کوردهواری خۆش بکرێ.
ئهندامهتی له ژێکاف

دیوێکی دیکهی ژیانی پێشهوا ئهندامهتی له ژێکافه .به هاتنی هێزی هاوپهیمانان بـۆ ئێـران و لـهرزۆک بـوونی دهسـهاڵتی سیاسـی لـه
تاران و وهگهڕ کهوتنی جووڵهی سیاسی له کوردستان ،قۆناغێکی تری ژیانی پێشهوا دهست پیدهکا.
''پێشهوا له مالی ئهحمهدی ئیالهی بهرهسمی بوو به ئهندام و نێوی نهێنی "بینایی"یـان بـۆ دانـا و هـهروهک لـه دهرهوه رێبـهری خـهڵک
بوو ،له ناو کۆمهڵهش دا بوو به سهرۆک'')16(.
ئهوه راسته پێشهوا تا درهنگانێک ئهندامی ژێکاف نهبوو ،بهاڵم به کردهوه لـه هـهموو ئـهو ماوهیـهدا لهسـهر رهوتـی رووداوهکـان بـه مانـای
راستهقینهی وشه رێبهر بوو .گهلێک جار رێبـهر بـوون تـهنیا گهیشـتنی کهسـێک بـه هـهرهمی بـهرزی دهسـهاڵت بـه شـێوهیهکی رهسـمی نییـه.
جۆری پله و مهقامێکی رواڵهتی بهتهنیایی بهس نین بۆ ئهوهی کهسێک لهنێو نهتهوهکهیدا بـه پلـهی رێبـهر بـوون بگهیـهنێ .رێبـهر بـوون
کۆمــهڵێــک تایبهتمهنــدی و لێوهشــاوهیییه .بــهر لههــهر تشــت ئــهو رۆلهیــه کــه لــه ژیــانی نهتهوهکــهی دا دهیگێــڕێ .رووبــهر و پانتــایی و
سنوورهکانی ئهو رۆلهش گهلێک تانووپۆی لێدهبێتهوه .ههر له خوێندنهوهی راست و دروستی رهوتـی کێشـه سیاسـییهکانهوه بگـره تـا هـهوڵ
دان بۆ کارتێکهری لهسهر رهوتی رووداوهکان و دانی بڕیاری پێویست و شیاو له رۆژو کات و دهمی خۆی دا .ئهگهر لێرهدا بۆ دهمی دهسـپێکی
رۆلی رێبهریی پێشهوا بگهڕێینهوه ،ئهم رۆله لهگهڵ نزیک بوونهوهی هێزی هاوپهیمانان بۆ ئێران و کوردستان دێته
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نواندن .له کاتێکدا هێزهکانی رووس له مههاباد نزیک دهبنهوه:
''بۆ بهرگری له تااڵن و برهوی خهڵکی مههاباد و رهوانهوهی ترس و خۆف و گهڕاندنهوهی ژیانی ئاسـایی ،پێشـهوا بریـاری مانـهوه لـه
شار دهدا و دهستهیهکی لهخۆ کۆ کردهوه و کێشکی دهکێشا .تهنانهت بۆخۆی چهند جـار بهشـهو لـهالی گومبـهزان بـه تـهنیایی کێشـکی داوه.
ئهو جار تفهنگی به خهڵکی پهیدا کرد و کێشکی گهڕهکهکانی شاریشی دامهزراند و ههر گهڕهکهی بهرپرسێکی بۆ دیاری کرد'')11( .
لهو ماوهیهدا بهرپرسانی رووس دهچنه الی پێشهوا و داوای لێدهکهن که داوا لـه خـهڵکی بکـا کـه بگهڕێنـهوه سـهرجێ و رێـی خۆیـان و
گوتیان:
''ئێمه بۆ ئاسایشی خهڵک هاتووین و کارێکمان به ئێوه نییهو بۆخۆتان شاری بهڕێوهبهرن ئێمه دهچین دهپادگانێوه'')14( .
''پێ راگهیاندنی کۆماری کوردستان و دوای رووخانی حکومهتی رهزاشای پههلهوی ،به هـاتنی سـوپای سـووری سـۆڤیهت ،سـهربازهکانی
سهربازخانهی مههاباد باڵو بونهوه و ههر کهس رۆیشتهوه ماڵی خۆی .ئیدارهکانی مههاباد لهق و لۆق بوون .مـهئموورهکانی الوهکـی کـه لـه
مههاباد خزمهتیان دهکرد پهنایان هێنا بۆ مـاڵی قـازی محهممـهد .لـه دوای چهنـد رۆژ مانـهوه بـه دهسـتووری قـازی و لـه ژێـر چـاوهدێریی
پێاوهکانی قازی محهممهد دا به ساڵمهت بهرهو میاندواو و تهورێز رهوانه کران .شاری مههاباد و خهڵکی شـار کهوتنـه ژێـر سـهرپهرهسـتیی
قازی موحهممهد ،چونکه جگه له قازی کهسێکی دیکه ئهو پایه و مایهی نهبوو ،له زهمـانی پاشایهتیشـدا ههرکـهس گرفتـاری و نارهحـهتی
بۆ پێ بهاتایه ههر مالی قازی عهلی و دوای ئهوی قازی موحهممهد و سهدری قازی بوون که به هاناو هاواری خهڵکهوه دههاتن.
بوونی (کۆمهڵهی ژ.ک)و ئهندامهتی زۆربهی خهڵک لهو کۆمهڵهیهدا و سهرپهرهستی و رێبهریی قازی مهحمهمـهد بـووه هـۆی یـهکگرتنی
خهڵکی شاری مههاباد .لهو ماوهیهدا بـه ئـهمری قـازی مهحمـهد بـۆ پارێزگـاری لـه شـاری مـههاباد ژمارهیـهک چهکـداری مـههابادی بـهنێوی
(قۆڵ سپی) ئهرکی خزمهت به شاریان بهعۆده گرت .قازی موحهمـهد کـه هێشـتا لهقـهبی پێشـهوای لهالیـهن میللهتـهوه پێنـدرابوو ،بۆخـۆی
لهگهڵ چهند نهفهر لهو قۆڵ سـپیانه و خـهڵکی شـار تفـهنگی ههڵـدهگرت و تـا گومبـهزی بـوداق سـوڵتان کـه ئـهو وهختـه لهشـار دوور بـوو
دهچوو و تا نیزیک رۆژبوونهوه له دهوری شار دهماوه .ئیدارهکانی دهوڵهتی له ژێر ئهمر و چاوهدێریی ئهودا به کاری خۆیـان درێـژه دهدا.
مهدرهسهکان که بۆ ماوهیهک داخرابوون کرانهوه ،هێمنی و ئهمنییهتێکی که له ژێر سـایه و رێبـهریی قـازی مهحممـهد و تهشـکیالتی نهێنـی
(کۆمهڵهی ژ.ک)دا پێکهاتبوو ،کهم وێنه بوو ...بهبێ وجودی دهوڵهت نهزم و قانوون له شاری مههابد بهرقهرار بوو'')16( .
گرفتی ههره گهورهی ژێکاف لهو قۆناغهدا (تا پێ چوونی پێشهوا بۆ ریزی ژێکاف) نهبوونی رێبهرێکی ئهوتۆ بـوو کـه بتـوانێ هـهموو
چین و توێژهکانی کۆمهڵی کوردهواری که نوقمی لێک دابڕان و دووبهرهکی بـوو ،لـه دهوری یـهک کـۆ بکاتـهوه .دیـاره ئـهوه هـهر بـه تـهنیا
گرفتی ژێکاف نهبوو ،بهڵکوو حیزبی هیوا (که دهسته خوشـکی هـهره نزیکـی ژێکـاف بـوو) ئهویشـی دهگرتـهوه .واتـه نـهبوونی کهسـایهتێکی
سهرکرده و رێبهر له ناو ریزهکانی دا.
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''ههر لهبهر ئهوهش بوو که "کۆمهڵهی هیوا" له ساڵی  1414دا لهالیهن قوتابیانی کوردهوه دروسـتبوو و سـاڵێکی رهبـهق بـێ سـهرکرده
مایهوه ،چونکه دامهزرێنهرهکانی هیچیان له خۆیان رانهدهدی ببنه سهرکردهی .مامۆستا رهفیق حیلمی که یهکێک بوو له پێڕهوانـی سـهرکرده
کالسیکییهکانی کورد و کۆنه یارمهتیدهری شیه مهحموود بوو ... ،رازی بوو ببێته سهرکردهی "کۆمهڵهی هیوا"'')16( .
''نووری شاویس ( )1461 / 11 / 11 - 1422که یهکێک بوو له گهنجه رۆشنبیره ناسیۆنالیسـتهکانی ئـهو دهمـهو تـا کـۆچی دوایـی لـه
گــهلێک کۆمهلــه و حیزبــی سیاســی کــوردی وهک "کۆمهڵــهی ئــازادیی کوردســتان"و "کۆمهڵــهی دارکــهر"و "کۆمهڵــهی هیــوا"و "پــارتی دیمــوکراتی
کوردســـتانی عێـــراق" و "پـــارتی گـــهلی دیمـــوکراتی کوردســـتان" دا ئهنـــدام بـــوو .لـــه هیندێکیشـــیان دهوری ســـهرکردایهتیی هـــهبوو ،لـــه
بیرهوهرینامهیهکدا  ...وهک یهکێک له دامهزرێنهانی کۆمهڵهی هیوا دهبێژێ:
''دهستهیهکی نێوهندیمان بۆ کۆمهڵه دروست کرد ،بێ ئـهوهی هـیچ سـهرۆکێک دابنـێن بۆخۆمـان ،چونکـه هـیچ کامێکمـان ئـهو دهسـهاڵت و
لێوهشاوهیییه له خۆیدا نهدهدی که ببێته سهرکردهی کۆمهڵه ،لهبهر ئـهوه لێژنهیـهکی سـهرکردهیهتیمان دانـا" .هـهر لهویـدا شـاوێس باسـی
ئهوه دهکات که چۆن له ساڵی 1461دا مامۆستا رهفیق حیلمییان دۆزیهوتهوه بۆ سـهرۆکایهتیی هیـوا ،لـه کاتێکـدا کـه مامۆسـتای بهههشـتی
خـۆی دامهزرێنــهر و ئهنــدامی "هیــوا" نــهبووه ،بـهاڵم لهبــهر قورســایی کهســایهتییهکهی کــه کهسـایهتییهکی کالســیکانه بــوو ،کردوویانــه بــه
سهرۆک)14( .''...
لــه رۆژهــهاڵتی کوردســتانی پێکهاتــهی عهشــیرهیی کۆمــهڵی کــوردهواری لــهو ســااڵنه گــهورهترین گرفتــی پێــوانی ســهرکهوتووانهی ئــهو
رێگایــه بــوو .ئــهو پێکهاتــه عهشــیرهیییه نــه لهالیــهک دهکــرا بــه هــۆی هێــز و توانــا کۆمهاڵیهتییهکــهی بخرێتــه پــهڕاوێزهوه و نــه ئــهو
لێهاتوویییهشی ههبوو رکێفی بزووتنهوهی رزگاریخوازانهی کـورد بگرێتـه ئهسـتۆ و نوێنهرایـهتیی دۆزی کـورد بکـا .ژێکـاف وهک رێکخراوێکـی
سیاسی که به هۆی توێژی مامناوهندیی کۆمهڵی کوردهوارییهوه بونیـات نرابـوو ،لهگـهڵ هـهموو گرینگیـی پـهیام و رێبـازه نهتهوهیییهکـهی،
نهیدهتوانی بهتهنیایی ئهم ئهرکه راپهڕێنێ و هیچکام له دامهزرێنهرانی ژێکاف نهیاندهتوانی ئهم بهرپرسایهتییه به ئهستۆ بگرن.
مامۆستا ههژاری موکریانی له پێوهندی دهگهڵ گرینگیی رۆل و کهسایهتیی پێشهوا ،دهنووسێ:
''دهگهڵ تێکچوونی دهسهاڵتی دهوڵهت له موکریان ،قازی بۆ پاراستنی شـار لـه تـااڵن و بـرۆی عهشـایری دهوروبـهر ،خـهڵکی سـابالخی
ساز دا بوو که تفهنل بکڕن و شهوانه کێشکی شار بگرن .زۆر جـاری رۆژانـه کـۆی دهکردنـهوه و ئامۆژگـاریی دهکـردن .دهسـهاڵتی سـاباڵخی
تهواو له دهستا بوو .پێمان خۆش بوو قازی ببێته هاوکارمـان ،بـهاڵم ئـهو ئێمـهی بـه هـیچ نـهدهزانی و بـه الیـهوه کهمایهسـی بـوو دهگـهڵ
چهند رهش و رووتێکی بێ ناوو نیشان زرمه زلیتانی بکا .ئێمهش ههستمان دهکرد که عهشـایر و خـهڵکی دیکـهی سـهرناس چهتوونـه هـهتا
نهزانن سهرۆکمان پیاوێکی زل و شیاوی حورمهت گرتنه بێنه گهڵمان و هیچ کهسی پایهبهرز بـه حوسـێن رازی نـهدهبوو .بـهاڵم قـازی چـۆن
چار بکهین؟ رامان دهسپارد ئهندامان و الگرانمان که له کۆبوونهوه بۆ وتاری قازی بتهکنهوه .تا وای لێهات قازی خۆی ههستی بهوه
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کردبوو حیزب به هێزه و گاڵتهی پێ ناکرێ .ئهوسا داوامان لێکرد که بێته حیزبهوه .قبووڵی کرد و زۆر زوو بریار درا قازی سهرۆکی
کۆمهڵه بێ'')21( .
لهو ساتهوهخته ئاستهم و چارهنووسسازهدا کۆمهڵگای کـوردهواری نهتـهنیا پێویسـتی بـه کهسـایهتێکی وا بـوو کۆتـایی بـه لێكـدابڕان و
دوژمنایهتیی نێو خێڵ و عهشیرهتهکانی ئهو کۆمهڵگایه بێنێ ،بهڵکوو پێویستی به رێبهرێکی نهتهوهیی ئهوتۆش هـهبوو کـه یهکیهتییـهکی
رۆحی و فیکری لهنێو ئهندامانی نهتهوهکهی دا بههێز بکاو خۆناسـین و هوشـیاریی نهتـهوهیی مرۆڤـی کـورد بـۆ بهدهسـتهوه گرتنـی چـهرخی
چارهنووسی به پلهو ئاستی پێویست بگهیهنێ.
''قازی قسهکهرێکی زۆر باش بوو ،عادهتی وابوو که رستهی کورت کورتی دهکوت ،له حاڵێکدا هێزێکی سهیر لهو رسـتانهدا هـهبوو ،وه
ههر له بهینی سێ یان چوار وشهدا کهمێک رادهوهستا'' )21( .پێشهوا له یهکێک له قسه و باسهکانی دا له چهند دێڕێکی کورت بهاڵم پـڕ
مانا و بهنێوهرۆک کهش و ههوای ئهو کاته بهو شێوهیهی خوارهوه دهخاته روو:
''رۆژێک پێم کوتن که کیشهی ئهنگۆ لهسهر ئیستیکانه چایهکه که له پێشدا بو کامتانی دانێن و یادئاوریم کردن که ئـهو رۆ بـۆ ئێمـه
یهکهتی پێویسته ،جا دوای ئهوه دێین به ورده حیسابی خۆمان رادهگهین'')22( .
مامۆستا ههژاری له بیرهوهرییهکانی دا دیمهنێکی بچووکمان لهو رۆژگاره ئهنگوستهچاوه ،دێنێته بهرچاو و دهنووسی:
''جارێک رووسان زۆرپیاوماقوڵی وهاڵتیان بۆ باکۆیه بانل کرد که عهلیائاغا و قهرهنیاغا و حاجی بابهشێه و زۆر ئاغای تـری لـهو
بانل کراوانه بوون که هاتنهوه بیستمان باقرۆفی سـهرۆکی وهزیـری ئازهربایجـانی روسـیا گوتبـووی چتـان دهوێ بۆتـان پێـک بێنـین ،یـهک
دهڵــێ شــهکر ،یــهک دهڵــێ زینــی عوروســی ،دهمانچــه ...مــن دهمهتهقهیــهکم لهســهر نووســین و لــه نیشــتمان دا چــا کــرا ،تێــرم گالتــه بــه
عهقلیان کردبوو .عهلیاغای ههڕهشهی کردبوو که ئهو شاعیره ههر دهکوژم .ماوهیـهکی زۆر نهمـدهوێرا بـه گونـدی ئـهودا بـڕۆم و رێگـهم بـۆ
شاری ساباڵ گۆڕیبوو)21( ''.
ههڵسـوکهوت کــردن لهتــهک عهقڵییـهتی وا کــه هــهموو تامـهزرۆیی و خــهون و فانتازیــای هێنـانی دیــاریی زینــی ئهسـپی عروســانه ،لــه
جێگای دهسکهوتی سیاسی بۆ خهڵکی واڵتهکهی ،تا رادهیـهک گرفتـهکانی نێوخـۆیی کۆمـهڵی کـوردهواری و ئاسـتهم بـوونی کارهکـهی پێشـهوا
لهو سهردهمهدا نیشان دهدا.
ئهگهر له دیدار لهگهڵ "بـاقرۆف" لـه بـاکۆ هـهموو غـهم و سـهرقاڵیی پێشـهوا ئـهوه بـوو دۆزی کـورد نهکرێتـه پاشـکۆی ئازهربایجـان و
پشـتیوانیی سیاسـیی ئــهوان بـۆ چــێ کردنـی قهوارهیــهکی سـهربهخۆی نهتــهوهیی لـه رۆژهــهاڵتی کوردسـتان بــۆ کـورد دهســتهبهر بکـا ،کــهچی
فانتازیا و ئاسۆی بیری ژمارهیهکی تر له هێنانی "زینی ئهسپی عروسان" بستێکی تر واوه ناترازێ .یهک له بیـری ئـهوه دایـه نهتهوهیـهک
رزگار بکا و نیشتمانێک بهرهو ئاوهدانی بهرێ ،بهاڵم فانتازیای هێندێکیتر له هێنانهوهی زینی ئهسپی عروسان واوهتر ناچێ.
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قسهکردن و راوهستان لهسهر ئهو جۆره فاکتانه ،قسه کردنه لهسـهر دوو جـۆر کهسـایهتی و دوو جـۆر ئاسـۆی بیـر و دوو جـۆر خـهون و
فانتازیای دژبهیهک .خهون و فانتازیایهکیان تا دڵ دهخوازێ بچووک و گچکـه و داخـراو بـوو .هـهر بـهو پێیـه کهسایهتیشـیان کهسـایهتیی
خــهڵکانێکی ئاســایی بــوو .بــهاڵم جــۆری کهســایهتی ئــهویتریان ،کهســایهتێکی رێبــهره .لــه بیــری کهســایهتیی رێبــهردا دهســکهوتی سیاســی،
گهورهترین دیاری بوو بۆ خهڵکی واڵتهکهی .پانتایی و ئاسۆی بیری کهسایهتیی رێبـهر ،بهتـهواوی جیهـانێکیتر بـوو .خوڵقانـدنی دۆخێکـی
نوێ بۆ نهتهوه ،وێنهیهکی بچوکه لهو جیهانه .کهسایهتیی رێبهر کهسایهتییهکی دۆخ خوڵقێنهو له ههوڵی ئهوه دایه دهرهتـان و بـوارێکی
روون بۆ کۆی خهڵکی واڵتهکهی دهستهبهر بکا .له بیری کهسایهتیی رێبهردا له ههر دیدار و سـهردانێک مهبهسـتێکی دیـاری کـراوی سیاسـی
نوستووه .نزیک بوونهوه له ئامانج و ستراتیژیی بزوتنهوهکهی مهبهستی کهسایهتیی رێبهره لهو دیدار و سهردانانه.
پێشهوا له یهکێک له سوخهنرانییهکانی لهم بارهیهوه ئاماژه دهکا و دهڵێ:
''مهعلووم تهسدیقی دهفهرموون که دهگهڵ ئهو ههموو ئیختیالف و دووبهرکییه که دهنێو کوردان دا ههبوو که نێوان ناخۆشی وای لێ
هات بوو تهئسیری ده خانهوادانی کردبوو ،نێوانی برایانی تێک چووبـوو حـهتتا بـاب و کـوڕی پێکـهوه یـهک نـهبوون پیشـرفتی کـار و
دانانی تهشکیالت چهند موشکیل بو ،دهڵی چونکو له مهردان کار عاسییه نابن و مێر بهسهر ههر جۆره چهوت و چهڵهمهیهک دا فایق دهبـێ
بههۆی رهنج و زهحمهت و ههوڵ دانی چهند کهسی سـاحیب ئیمـان و راسـت تهشـکیالتی سـاز کـراو نـهزم و تـهرتیبی دهنێـو مهملهکـهت دا
بهرقهرار کراو ده مودهتێکی کهم دا ئیختیالفات و ناتهبابیی دوایی پێدرا'')26(.
کۆ کردنهوهی ههموو ئهو بهرژهوهندییه جیاوازانه له دهوری یهکتر بۆ هێنانـه دیـی ئامـانجێکی هاوبـهش کـارێکی هێنـده ئاسـان نـهبوو.
کهسایهتییهکی بههێزی جهماوهری و زانایی و دووربینییهکی تایبهتی گهرهک بوو .ژێکاف و کورد پێویستی به رێبـهرێکی نهتـهوهیی وا بـوو
کــه وێــڕای ئانــالیزی رهوتــی رووداوهکــان و خوێندنــهوهی کێش ـه سیاســییهکان لــه ئاســتی نێوخــۆیی کۆمــهڵی کــوردهواری دا ریزهکــانی ئــهو
کۆمهڵگایه له لێکدابڕان و دووبهرهکی رزگار بکا و روو به دنیـای دهرهوهش ویسـت و داخـوازی کـورد بهشـێویهکی ژیرانـه نوێنهرایـهتی بکـا.
لهم بارهیهوه ژێکاف و دامهزرێنهرانی به تهنیایی و بهنهبوونی پێشهوا ئهم برهستهیان نهبوو.
هونهری گهورهی رێبهریی پێشهوا ئهوه بوو له کۆمهڵگایهکی ئاوا لێک دابڕاو ،جۆره یهکیهتییهکی سیاسیی ئـهوتۆ سـاز بکـا کـه هـهموو
ئهو بهرژهوهندییه جیاوازانه له کۆیهکی هاوبهش داو له دهوری یـهک و بـۆ ئامـانجێکی هاوبـهش کـۆ بکاتـهوه .راگهیانـدنی کۆمـار لـه رۆژی
2ی رێبهندان مانای سهرکهوتنی پێشهوا بوو له چێ کردنی ئهو یهکیهتییه دا .که وایه بهدهستهوه گرتنی رێبهریی بزووتنهوهی کـورد لـهو
سااڵنهدا لهالیهن پێشهواوه نه له ئاکامی کودهتا و کهین و بـهینێکی پشـتی پـهرده ،بـهڵکوو بـههۆی ئـهو تایبهتمهندییانـهوه بـوو کـه لـه
کهسایهتێکی رێبهردا دهبێ کۆ ببێتهوه .بۆیه به چوونی پێشهوا بۆ ناو ژێکاف و گرتنه دهستی رێبهریی ئهو رێکخـراوه ،تێکۆشـان و گهشـهی
ژێکاف چهند قات بهرهوپێ چوو.
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''زۆر گرینگه که چهند گوتنی دیکهش سهبارهت بهو پیاوه بگوترێ .لهبهر ئهوهی که وهک مۆتۆری هێزی کۆماری مهاباد وهحیساب دێ.
قسه لهگهڵ هاتوو و له سازان هاتووی گهوره ...ئهو رابهرێکی ئهوتۆ بوو که هـهم بـه وره و قسـه لـهروو بـوو و هـهمی تـاکتیکی هـهبو،
ئهو ژیر بوو جۆرێک تهقهدوس و پیرۆزی پێوه دیار بوو -تهرکیبێکی بهدڵ بـۆ جوواڵنـهوه بـهپێی راگرتنـی پارسـهنل کـه بـۆ بـهڕێوهبردنی
کۆمار پێویست بوو'')21(.
''چاالکییهکانی قازی دهیسهلمێنن که ئهو پیـاوێکی ئـهوتۆ بـووه کـه بـه کارامهیییـهوه هێـز و دهسـهاڵتی بـهکار هێنـاوه ،مامۆسـتایهکی
هونــهری مــومکین بــوه ،پیــاوێکی ئــهوتۆ کــه ئامــادیی ئــهوهی بــوو کــه لــه تــهک بهرنامــهی گشــتگری کــوردی بێتــه ڕهدایــه بــۆ ئــهوهی بتــوانێ
ئیئتیالفێکی که بکرێ چهرخی کاری بگهڕێ پێک بهێنێ'')24( .
بهدهوڵهت بوونی کورد له بیری پێشهوادا

راگهیانــدنی کۆمــار ،قۆنــاغێکی تــری ژیــان و تێکۆشــانی پێشــهوایه .کۆمــار نهیــدهتوانی تــهنیا لــه ئاکــامی لــهباربوونی ههلومــهرجێکی
لهباری نێونهتهوهیی بێته دی .بۆ لهدایکبوونی ئهم قهواره نهتهوهیییه ،رێبهرایهتییهکی ژیر و وردبین و ڕێناس و خـاوهن ئیـراده پێویسـت
بــوو کــه بــه دروســتی رهوتــی رووداوهکــان بخوێنێتــهوه و لــه کــاتی گونجــاو و لــهباری خۆیــدا هێــزی خــهڵکی بــۆ بێنێتــه مهیــدان و بــه پشــت
ئهستووری به هێزی خهڵک بڕیاری پێکهێنان و راگهیاندنی بدا .پێشهوا نیشانی دا رێبهرێکی راستهقینهیه بۆ دانی ئهو بڕیاره مێژوویییه.
کارو تێکۆشانی دیپلۆماسی ئاڵقهیهکی گرینل بوو بۆ البردنی کهند و لهندهکانی سهر رێگای بهدهوڵهتبوونی کورد لهو قۆناغهدا .ههر
بۆیه دانوساندن و کار و تێکۆشانی دیپلۆماسی و دیدار و چاوپێکهوتنی سیاسی بهشێکی گرینگی له هێز و توانای پێشهوای بۆ تـهرخان
کرا.
له یهکێک له یادداشتهکانی هاشمۆف سهرکۆنسۆلی یهکیهتیی سۆڤیهت له رهزاییه(ورمێ) دا هاتووه:
''بۆ رێکخستنی بهشی کۆمهڵهی پهیوهندییه کلتورییهکان من و هاوڕێ "شهریفۆف" رۆژی ههژدهی نیسـان رۆیشـتین بـۆ مهابـاد ،یهکـهمجار
سهردانی فهرماندار (سریعالقلم)مان کرد ،له چاوپێکهوتنهکهدا نارازیبوونی خۆی له بارودوخی مههاباد دهربڕی و گلهیی لهوه کرد که ئـهو
هــهر تــهنیا بــه نــاو فهرمانــداره و هــیچ دهســهاڵتێکی نییــه ،چونکــه کوردهکــان لــه دوای رووداوی مــانگی فورییــهی 1461وه خۆیــان هــهموو
کاروبارێک دهبهن بهڕێوه .لهبهر ئهوه چهند جار داوام کردووه له تاران که رێگام بدات مههاباد بهجێ بهێڵم ،بهاڵم کاربهدهسـتانی تـاران
داواکهیان رهتکردوومهتهوه ...جێی سهرنجه له کاتێکدا ئێمه الی فهرماندار بووین کوردهکان له ههموو الیهکهوه دهوری ماڵهکـهیان دابـوو،
ههوڵیان دهدا گوییان له گفتوگۆکانمان بێ و بزانن چی روو دهدا .کاتژمێر دوانزه چووینه الی قازی و بۆ نانی نیوهڕۆ لهوێ ماینهوه ،لـهو
ماوهیهدا که ئێمه لهوێ بووین هاتوچۆی پیاوه بهناوبانگهکانی کورد بهردهوام بوو.
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قازی موحهممهد هـهموو کاتێـک وتووێژهکـانی بـهرهو سـهربهخۆیی کوردسـتان دهبـرد و باسـی دواکـهوتوویی کـوردانی دهکـرد و بـهگوێرهی
قسهکانی ،هۆی دواکهوتنهکهش دهگهڕێتهوه بۆ ئهوهی ههموو کاتێک لهالیهن دهسهاڵتدارانی ئێران و تورکیاوه چهوسێندراونهتهوه و ئێسـتا
له حاڵێکی نیوه برسیدا دهژین ...کوردهکان وا تێگهیشتوون تهنیا یهکیهتی سۆڤیهت یارمهتیان دهدا لـه خهباتیانـدا بـۆ سـهربهخۆیی .لـهم
بارهیهوه نموونهیهکی هێناوه که ماوهیهک لهمهوبهر شانۆیهک له مههاباد نمای کراوه (مهبهستی شانۆی "دایکی نیشتمان"ه) ناوهرۆکهکـهی
بهم چهشنه بووه :کوردستان له سیمای ژنێکی دیلدا خراوهته روو به زنجیر بهسـتراوهتهوهو الوێکـی کـورد بـهرگێکی سـووری پۆشـیوه  -دهبـێ
نیشانه بێت به یهکیهتی سۆڤێت به چهقۆ ئهو پهت و زنجیره دهپچڕێنێت)26( .''...
فاکتگهلێکی لهو چهشنه بـهروونی و بـه ئاشـکرایی دهسـهلمێنێ دروسـت کردنـی پـهرژینێک لـه نێـوان بیـری سـهربهخۆییخوازی ژێکـاف و
پێشهوا چهنده دووره له راستی .ههر ئهو فاکته بهتهنیایی نیشان دهدا ئهگهر پێشهوا لـه ژێکـاف پتـر سـهربهخۆییخوازتر نهبووبێ،کـهمتر
نــهبووه .لــهونێوهدا وتــار و ســوخهنرانییهکانی پێشــهوا بــهڕوونی ئــهو راســتییه دهســهلمێنێ پێشــهوا هــهڵگری چ خوێندنهوهیــهکی قــووڵ و
مێژوویی و ههر لهو کاتهدا ههمهالیهنه له دۆزی کورد بووه .بۆ زیاتر ئاشنا بوون به بیری پێشهوا راڤـهی وتـارێکی تـری پێشـهوا دهکـهین
که تێیدا هاتووه:
'' ...کورد دوو سهد ساڵه بۆ وهرگرتنهوهی ئازادی ههوڵ دهدا ،له جهنگی بهینولمیلهلی رابردوودا کوردیان پتر لهت لهت کرد ،بهشـێک
به عێراق و بهشێک به سورییه و بهشێک بـه رووسـیه و بهشـی زۆریشـیان بـۆ تورکیـه و ئێـران هێشـتهوه و ئـهم کارانـه ههسـتی سهربهسـتی
کوردانی نهکوژاندهوه و کـوردانی تورکییـه و ئێـران و سـوورییه زۆر لـه پێشـدا بـۆ ئـازادی ههڵسـتان .دوژمنـهکانی دهسـتیان کـرد بـه کـورد
کوشــتن ،ئهگــهر کــوردانی بــهدرخانی پــڕش و بــاڵو کــران بابانــهکان و ئهردهاڵنــهکان واردی مهیــدانی کــارزاری ئــازادی کــوردان بــوون ،شــێه
عوبهیدیلال ،شێه سهعید ،سمایل ئاغـا ،کـوردانی تورکییـه و ئـارارات قیامیـان کـرد و چهنـد هـهزار نهفـهر لـهو قیامانـهدا لـهناو چـوون و
نهتیجه بهدهس نههات و ئهم رادمهردانه گشتیان لهسهر ئازادی مردن'')26( .
بۆ پێشهوا مهسهلهی کورد و کێشه رهواکهی ههڵگری نێوهرۆک و سروشتێکی تایبهتی بوو .مهسهلهی خـاک و زمـان و کولتـور و ناسـنامه
و دهوڵهتی نهتهوهیی کاکڵ و جهوههری ئهو سروشته تایبهتییه بوو .لهو خوێندنهوهیهدا هـهموو پارچـه داگیرکراوهکـانی کوردسـتان ،یـهک
نیشتمان و یهک نهتهوه بوون و چ فهرق و جیاوازییهکی له نێوان داگیرکهرانی کوردستانی نهدهدی و بهئاشکرا دهیوت:
''ئهم رۆژانه تورکیا و ئێران و عێراق خهریکی گفتوگۆن دهیانهوێ پهیمانی مهنحووسـی "سـهعدآباد" کـه مادهیـهکی بـه زیـانی کوردانـه،
ئێســتاش هــهر بــۆ دوژمنایــهتی کــوردان تــازه بکهنــهوه و بــزانن ئــهو معاهدانــه وهکــوو لــه پێشــدا کاغهزپارهیــهک پتــر نــهبوو ئێســاش
کاغهزپارهیهک زیاتر نییه .رهزاشا ،مستهفا کهماڵ ،مهلیک فهیسهڵ که بۆ دوژمنایهی کوردانیان پهیمان بهست لـه ماوهیـهکی کهمـدا خـودا
لهنێوی بردن و ئێستاش هومێدمان له خـودای بـهرز ئهوهیـه :کـه ئـهو کهسـانهی کـه خـهریکی بهسـتنی پـهیمان بـه دوژمنایـهتی کـوردان بـن
بهدهستی خۆیان قهبری خۆیان ههڵدهکهنن'')24( .
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لــه بیــری پێشــهوادا چــهمکی بهدهوڵــهتبوونی کــورد خــاوهنی گرینگییــهکی تایبــهتی بــووه ،گرینگیــی دهزگــای دهوڵــهتی تــهنیا لــهو
گۆشهنیگایهوه بوو که کۆتایی به ههژاری و دواکهوتویی کۆمهاڵیهتی و ئابووری له کوردستان بهێنرێ و لهو نێوهدا دهسهاڵتی داگیرکهرانهی
تارانی به هۆکاری سهرهکی وهپاشکهوتوویی کۆمهڵگای کوردهواری له قهڵهم دهدا.
ئهوهی خانی له مهم و زین دا خهونی پێوه دهدیـت و کـوردی بـۆ دهنـل دهدا ،پێشـهوا بـه کـردهوه هێنایـه دی .ئـهوهی هـهر چهنـد سـاڵ
جارێــک لــه پارچهیــهکی کوردســتان بزووتنهوهیــهکی رزگاریخوازانــه ســهری ههڵــدهدا و بــههۆی فــاکتۆری جۆراوجــۆر نــهیتوانیبوو بــه ئاکــامی
سهرکهوتووانهی خۆی بگا ،له رۆژی 2ی رێبهندان و به رێبهریی پێشهوا هاته جیهانی به کردهوهوه .ههربۆیـه گوتـاری پێشـهواش لـه رۆژی
2ی رێبهندان ههڵێنجاوی ئـهو مێـژووه بـوو .گرێـدراوهیی بـهو مێـژووه لـه رۆژی راگهیانـدنی کۆمـاردا و لـه وتـاره مێژوویییهکـهی پێشـهوادا
بهروونی ئاماژهی بۆ دهکرێ.
بهمجۆره پێشهوا له ماوهی ژیانی سیاسیی خۆی دا وهاڵمی به سـهرهکیترین مهسـهلهی کۆمـهڵی کـوردهواری دایـهوه .دامـهزراوی دهوڵـهتی
نهتهوهیی ئهو مهسهله سهرهکییه بـوو کـه پێشـهوا تـوانی لـه ئاسـتی گوتـارهوه بـۆ مهیـدانی کـردهوهی بگوێزێتـهوه .ئـهم بریـاره مێژوویییـه
دهســپێکی گــهورهترین وهرچــهرخان بــوو لــه کۆیلهتییــهوه بــۆ سهربهســتی و لــه داگیرکراوهیییــهوه بــۆ رزگــاریی نهتــهوهیی .لێــرهوه ئیتــر
خوێندنهوهیهکی لۆژیکی بۆ کورد بوون به مانای رزگاریی نهتهوهیی و خـاک و خـۆ جیاکردنـهوه لـهویتر و ،خـۆ قوتـار کـردن لـه دهسـهاڵتی
ناسیۆنالیزمی بهرزهفڕی فارس ،ئاوێتهی گوتاری سیاسیی بزاڤـی رزگاریخوازانـهی کـورد بـوو .هاوتـهریب لهگـهڵ ئـهوه ،ئامـانج و ئایـدیالی
هاوبهش و یهکێتیی ژیانی روحی و نهتهوهیی بهشێوهیهکی بێوێنه روی له خهمڵین و گهشه سهندن کرد.
بهکورتی بڵێین :ههموو ههوڵی پێشهوا بۆ ئهوه بوو لهو ههل و مهرجه کهڵک وهربگرێ بۆ ئهوهی ماڵێک بـۆ نهتهوهکـهی دروسـت بکـات
و بهئاشکرا و بهبێهیچ ترس و لهرزێکی سیاسی دهیگوت'' :تاکهنگێ کورد دهبێ مالکی جێگای خۆی نهبێ'')11( .
پێشهوا و ریالیزمی تاڵی کورد

الیهنێکی گرینگی دیکهی بیرو کهسایهتیی پێشهوا تهسـلیم نـهبوون بـه ریـالیزمی تـاڵی دۆزی کـورد بـوو .لـه قـوواڵیی بیـری پێشـهوادا
سیاسهت به مانای تهفسیری ساده و ساکارانهی وهزعی مهوجوود نهبوو کـه تـهنیا ئـهرکی مرۆڤـی کـورد ئـهوه بـێ خـۆی لهگـهڵ رێـک بخـاو
چاوهڕوانی قهزاوقهدهر بمێنێتهوه ،واته بهبیانووی "واقعبینی"یهوه خۆی له ههوڵ و چاالکیی داهێنهرانه بدزێتهوه.
پێشهوا لهگهڵ ئهوهی له ههڵبژاردنی سیاسهت و بڕیارهکانی بهتایبـهتی لهسـهر راگهیانـدنی جمهـوری ههمیشـه بـه وریایییـهوه لهگـهڵ
پارسهنگی هێزهکان ههڵسوکهوتی دهکرد ،لـه هـهمان کـاتی دا سیاسـهتی واقعبینایـهی پـێ ئـهو سیاسـهته بـوو کـه وهزعـی ئێسـتای کـورد
بگۆڕێ و خهونی ههزاران مرۆڤی کورد له ئۆتۆپیاوه بکاته راستییهکی حاشـاههڵنهگری رۆژ .یـاخۆ بـه واتایـهکیتر رهنگـه دروسـت ئـهوه بـێ
بڵێین پێشهوا کهسایهتییهکی خاوهن پرۆژه بوو .خۆسهلماندن بڕبـڕهی پشـتی ئـهو پرۆژهیـه بـوو .خۆسـهلماندنێک کـه بکـهر بـوون بـۆ کـورد
دهستهبهر بکات و دهرهتانی ئهوه بۆ کورد پێکبێنێ له پهڕاوێز و دهرهوهی مێژووهوه بۆ نێو مێژوو ههلی خۆنواندنی بۆ بڕهخسێنێ و له
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قۆناغی خۆپاراستنهوه بۆ قۆناغی خۆ سهلماندن ههنگاو بنێ.
قهبووڵی بهرپرسایهتییهکی وا گهوره ،ئهوی لهنێو نهتهوهیهکی وهک نهتـهوهی کـورددا کـه چـواردهوری نیشـتمانهکهی بـه دهوڵـهتانی
داگیرکهر تهنرابوو ،کارێکی هاسان نهبوو و ههموو کهسێک نهیدهتوانی خۆ له قهرهی بدا .ئهمه زانایی و متمانـه بـهخۆ و بـه نهتهوهکـهی
گهرهک بوو .هونهری رێبهریو ناسینی ههلو قۆزتنهوهی دهرفهتی لهباری پێویست بوو.
پێشهوا به وێنهی رێبهرێکی راستهقینهی نهتهوهیی نه تهنیا نامۆ به خۆ کهمبینی نهتهوهیی بوو ،بهڵکوو به مانای راسـتهقینهی وشـه
له دژی خۆ بهکهم زانین و متمانه بهخۆنهبوون رادهوهستا .پێشهوا لهسهر ئهو بـاوهڕه بـوو نهتـهوهی کـورد هیچـی لـه نهتـهوهکانیتر کـهمتر
نییــهو کــوردی مــافی سروشــتی خۆیــهتی ببێتــه خــاوهن قــهواره و دهســهاڵتێکی نهتــهوهیی .پێشــهوا دهیزانــی خــهڵک و واڵتهکــهی بــههۆی
دهسهاڵتی داگیرکهرانهی ناوهندی لهوپهڕی ههژاری و دواکهوتوویی ئابووری و سهنعهتی راگیراون ،بهاڵم بۆ یهک جـاری تـرس و خورپـهی
نهخســته نێــو دڵــی نهتهوهکهیــهوه و بــه پێچهوانــهی هێنــدێک رێبــهری ئێســتای کــوردهوه پێــی نــهگوتن ئهگــهر رۆژێــک ســێبهری دهوڵــهتی
داگیرکهرتان بهسهرهوه نهمێنێ له برسان دهبهتڵێن .بۆیه لهگهڵ هـهموو گرفـت و کۆسـپهکانی ئـهو پرۆسـهیه ،هـهنگاوهکانی پێشـهوا شـلوێ
نهبوون .ئهو بهراست باوهڕێکی گهورهی به رزگاریی نهتهوهکهی ههبوو.
دیاره پێشهوا ههر تهنیا رێبهرێکی گهورهی نهتهوهیی و سهرۆک کۆماری کوردسـتان نـهبوو ،بـهڵکوو ئینساندۆسـتێکی مـهزنی بـوو .لـه
ماوهی ژیان و کار و تێکۆشانی ههموو سهرکردهیهکدا لێک گرێدانی ئهم دووانه کارێکی هاسان نییه .گهلێک جار له ژیانی سهرکردهیهک دا
ئهوهی به بنهمای سهرهکی دهگیرێ،
پێشخســتن و بــهڕێوهچوونی رۆڵــه سیاســییهکهیهتی و بــهس .بایهخــهکانی ئینساندۆســتی و پلــه و مــهقامی مــرۆد بچــووکترین الی لــێ
ناکرێتــهوه .لــهو شــێوه کــارهدا مــرۆد تــا ئــهو جێگایــه شــیاوی بههێنــد گرتنــی پلــه و مــهقامی ئینســانییه کــه وهک ئامرازێــک لــه خزمــهت
بــهرهوپی بردنــی رۆڵــی ســهرکردایهتیی ئــهو دابــێ .لــه کهیســی پێشــهوادا ئهمــه راســت بــه پێچهوانهیــه .ئــهو هــهموو ژیــان و گیــانی خــۆی
پێشکهش به مرۆڤی خهڵکی واڵتهکهی کرد ،بۆ ئهوهی له داگیرکراوهیـی و دهسبهسـهری رزگاریـان بـێ و وهک مرۆڤـی سهربهسـت و ئـازاد لـه
نیشتمانهکهیان دا بژین.
ئهو گوتاره ناسیۆنالیستییه که پێشهوا رێبهرایهتیی دهکرد ،ههڵگری بنهما و پرهنسیپێکی دیموکراتییانه بـوو .پێشـهوا لهگـهڵ ئـهوهی
بۆ یهک ساتی لهوه بهگومان نهبوو که کـوردی وهک هـهموو نهتهوهیـهک مـافی ئـهوهی ههیـه سـهروهریی نهتـهوهیی هـهبێ و نـابێ ببێتـه
پاشکۆی قهوارهی هێچ نهتهویهکیتر ،ههر لهو کاتهش دا رێزی له ماف و دهسهاڵتدارهتیی نهتهوهکانی تر دهنا.
له گوتـاری ناسیۆنالیسـتیی پێشـهوادا دکتـۆرینی ناسیۆنالیسـم بـه مانـای یهکسـانیی مـافی سـهروهری نهتـهوهکان بـوو .لـه خوێندنـهوهی
پێشــهوادا بــۆ چــهمکی ناسیۆنالیســم جێگایــهک بــۆ ناســیۆنالیزمێکی داپڵۆســێنهرانه و هێرشــکهرانه بــهدی نــهدهکرا .لــه جیهــانی بیــرو هــزری
پێشهوادا نهتهوهی گهورهو بچووک ،رهسهن و نارهسهن وجوودی نهبوو .له بیری پێشهوادا ههموو نهتهوهکان یهکسان و وهک یهک بوون.
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هــهر لــهو رووهوه پێشــهوا خوازیــاری پێکــهوه ژیــانی بهئاشــتیی نهتــهوهکان بــوو ،ههڵبــهت بــه پاراســتنی مـافی یهکســانو وهک یــهکیان لــه
دهسهاڵت دا.
پێشهوا له یهکێک له کۆبوونهوهکانی دا روح و سروشتی نهتهوهخوازیی کوردی دێنێته سهر زمانو دهڵێ:
''ئێستاش له سایهی هێز و قودرهتی ئازادی ئێمهش چاو و گوێمان کراوهتـهوه و جـارێکی دیکـه ناچینـهوه ژێـر چنگـاڵی بێـدادی ،کـورد
جوێ له حهقی خۆی هیچی له خـهڵکی نهویسـتووه ،دهیـهوێ بـه زمـانی خـۆی بخـوێنێ ،لـه پیـت و کانگـای واڵتهکـهی سـوود بـهرێ ،ببێتـه
خاوهنی کارخانه و کانگا .کورد نایهوێ دهستدرێژی بۆ خاکی هیچ میللهتێک بکا'')11(.
ههروهک مامۆستا هێمنی موکریانی بهدروستی دهبێژێ:
زانا بوو ،کوردپهروهر بوو
پێشهوا بوو ،رابهر بوو
ههر کورد نهبوو بهشهر بوو
خهمی خهڵکی لهبهر بوو.
لــه کاتێکــدا جوولــهکان لــه دڵــی ئۆرووپــای پێشــکهوتوو راو نــران و کهوتبوونــه ژێــر ســهختترین ئــازار و چهوســانهوهوه ،لــه کۆم ـاره
خنجیالنهکهی پێشهوا رێز له ناسنامهی نهتهوهیی یان گیراو بڕیار درا:
''له ژێر حیمایهتی حـهزرهتی پێشـهوای موعـهززهم و مـهحبوبی کوردسـتان و نـهظارهتی ئیـدارهی موحتـهرهمی فهرهـهنل بـه ئیجـازه لـه
مهقاماتی بهرزی کوردستان مهدرهسهیهک به نێوی تێکـهڵی کـوردی و عیبـری دهکهینـهوه .پێویسـته لـه بـرواری ئـهو ئاگادارییـهوه منـدااڵنی
خۆتان چه کوڕو چ کچ به دهفتهری ئهو مهدرهسه که رووبهرووی عهمارهتی داودزادهیه به موعهرهفیو به ثهبتی بگهیهنن'')12( .
''کهسانی که ههلیان بۆ ههڵکهوتبو ،قازی محهممهد ببینن ،دهست بهجێ کهوتبوونـه ژێـر کاریگـهری کهسـایهتییهکهیهوه و بـه ئاسـانی
تێگهیشــتبوون بــۆ چــی لــهالی نیشــتمانپهروهرانی هــهموو الیــهکی کوردســتان ببــووه رهمزێــک .ئــهو ،پیــاوێکی کورتــهبااڵ بــوو ،پاڵتۆیــهکی
عهسکهری کۆنی دهبهر دابوو ،تهنکـه ردێنێکـی هـهبوو ،رووی الواز و رهنگـی بـه هـۆی نارهحـهتی گهدهیـهوه زهرد ههڵگـهڕابوو ،نـه سـیگاری
دهکێشا ،نه دهیخواردهوه و زۆر کهمخۆری بوو ،ههڵسـوکهوتی ئـارام و ماقواڵنـه بـوو .جـۆره ئهنتهرناسـیۆنالێک بـوو ،هـهموو میللهتـهکانی
دنیای خـۆش دهویسـت و چهنـد زمـانێکی دهزانـی لهوانـه رووسـی ،کـهمی ئینگلیسـیو سـپرانتۆ .مێـزی ئـی و کـاری پـر لـه کتێبـی ریزمـان و
خوێندنهوهی بهرههمی ئـهدهبی بیگانـه بـوو .وا پـێ دهچـوو زۆر بـه بـاوهڕ بـێ و پاڵپشـتی ئـهم بیـر و باوهڕهشـی ئازایهتییـهکی کهموێنـه و
لهخۆبووردوویی بوو'')11( .

72

راپۆرت به بیرورای گشتی

یهکێکی دیکه له تایبهتمهندییهکانی کهسایهتیی پێشهوا گرینگـی دان بـه بیـرو رای گشـتیی جـهماوهری کـورد بـوو .پێشـهوا سـهرچاوهی
سهرکۆماریی خۆی و دهسهاڵتهکهی له خهڵکهوه دهدیت و خۆی و کۆماری به بهشێکی جیا نهکراوه له کۆمـهاڵنی خـهڵکی کوردسـتان دهزانـی و
ههر بۆیه به ههموو توانایهوه ههوڵی دهدا بـهرینترین چـین و تـوێژی نهتهوهکـهی لـه پرۆسـهی سیاسـی دا بهشـدار بکـا .ئهگـهر لهمهوبـهر
سیاسهت تهنیا دهبوایه له دیوهخانهکاندا و له نێوان ژمارهیهکی دهسڕۆیو ،قهتیس کرابا ،ههموو ههوڵی پێشـهوا بـۆ ئـهوه بـوو ،سیاسـهت
به مانای بهشداری کردن له دیاری کردنی چارهنوس بۆ زێدی راستهقینهی خۆی بگوێزێتهوه .پێشهوا لهبهر رۆشنایی ئهو دیـدهدا ،ناوهنـدی
دیاری کردنی چارهنووسی نهتهوهی له دیوهخان و باڵهخانهی پیاوماقوواڵنی دهسڕۆیو را بۆ نێو کۆبوونهوه گشتییهکانی جـهماوهر راگواسـت.
سیاسهتی پێشهوا ئهوه بوو کۆمهاڵنی خهڵک لـه دوورهپـهریزیی سیاسـی بـۆ هـهڵبژاردنی ژیـانی چـاالک و بهشـدار لـه رووداوه سیاسـییهکان
ئاماده بکا .ههر بۆیه له دوای ههر سهفهرێکی سیاسی ،راپۆرتی کار و تێکۆشانی بۆ بیر و رای گشـتی پێشـکهش دهکـرد .لـه کۆبوونـهوهکان
له گیروگرفتهکان دهدوا و رێگا چارهسهری دێنایه گۆڕێ .رهخنهی توندی له کهم و کوڕییهکان دهگرت ،هاوکات لهگهڵ ئهوهش سهرکهوتن و
دهسکهوتهکانی دهخسته روو و ههوڵی دهدا زانیارییـهکانی پێوهنـد بـه ژیـان و چارهنووسـی ئـهوان بـه زووتـرین کـات بـه گـوێی نهتهوهکـهی
بگهیهنێ.
رۆژنامهی "کوردستان"ی ئهو رۆژگاره باشترین بهڵگهیه بۆ سهلماندنی ئهو راستییه .پێشهوا له دوای ههر دیدارو سهفهرێکی سیاسی کـه
ئهنجامی دابێ ،به زووترین کات ههوڵی داوه ئاکامهکانی بۆ خهڵک ئاشکرا بکا و بهو ههنگاوانهی ههوڵی داوه تۆڕی زانیارییـهکان تـهنیا
له ناو بازنهیهکی داخراودا قهتیس نهمێنێتهوه و خهڵک له پرۆسهی سیاسیدا بهشدار بکا .ئهم تایبهتمهندییانه نیشان دهدا له دهسـهاڵت
و بیری پێشهوادا نهتهوه تهنیا ئهوه نییه ئهرک وهخۆ گرێ ،بهڵکوو خاوهن مافیشه.
دهسهاڵت و جۆرهکانی

راڤــه کردنــی جــۆری دهســهاڵتدارهتییهکهی پێشــهوا ،بڕینــی قۆنــاغێکیتره بــۆ ناســینی پت ـری جیهــانی هــزری پێشــهوا .لــه میانــهی ئــهم
قۆناغهشــدا بــهر لــه هــهر شــت پرســیار ئهوهیــه ،جــۆری دهســهاڵتهکهی پێشــهوا لــه چ جۆرێــک بــوو؟ پێشــهوا چــۆن تــوانی خــۆی لــه خانــهی
رێبهرێکی کاریزمایی دا ببینێتهوه؟ چهشنی کاریزمابوونی پێشهوا خۆی له چ سروشتێکدا دهدیتهوه؟
لهو نێوهدا سهرهتا ههوڵ دهدهین به کهڵک وهرگـرتن لـه بیـر و راکـانی کۆمهڵناسـی گـهورهی ئالمـانی مـاکس ویبـهر باسـێکی گشـتی لـه
پێوهندی لهگهڵ جۆرهکانی دهسهاڵت بێنینه گۆڕێ و لهبهر رۆشنایی تێڕوانینهکانی ویبهر له جۆری دهسهاڵتی پێشهوا بدوێین.
یــهکێک لــهو کهســانهی لــه بهرههمــه فیکرییــهکانی دا کاریگــهرترین هــهوڵی بــۆ پــۆلینکردنی جۆرهکــانی دهســهاڵت داوه مــاکس ویبــهر
کۆمهڵناسی ئاڵمانییه" .ماکس ویبهر" له بهرههمه فیکرییهکانی دا له دوو جۆر دهسهاڵت دهدوێ .یهکهم :سهروهری ()Herrschaft
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دهسهاڵتێکه که لهسهر بنهما و بناغهیهکی شـهرعی دامـهزراوه .واتـه بـههۆی جۆرێـک لـه جۆرهکـانی شـهرعییهتپێدان ،متمانـه و دهنگـی
ئهنــدامانی کۆمهڵگــهی بــهدهس هێنــاوه" .ویبــهر" ئــهم جــۆره دهســهاڵته بــهو بارودۆخــه پێناســه دهکــا کــه چوارچێــوهی ئــهو دهســهاڵته بــه
نێوهرۆکێکی تایبهتهوه الی ئهندامانی کۆمهڵگه دهسهلمێندرێ و ملکهچیی لێ دهکرێ.
دووهــهم( :دهســهاڵت )Macht :دهســهاڵتدارهتییهکه کــه هــهڵگری هــیچ جــۆره شــهرعییهتێک نییــه و تــهنیا پشــت ئهســتوره بــه هێــزی
ســـهپاندن .ئـــهم جـــۆره دهســـهاڵته الی "ویبـــهر" ههلومهرجێکـــه کـــه لـــهو دا و لـــه چوارچێـــوهی پهیوهندییـــهکی کۆمهاڵیـــهتی دا ســـهرهڕای
بهرههڵستکاریی دانیشتووان دهسهپێنرێت.
''الی 'ویبـهر' خــاڵی لێــک جیاکـهرهوهی نێــوان ئــهم دوو جــۆر دهسـهاڵته مهســهلهی شــهرعییهته .لــهو جێگایـهی ئهنــدامانی کۆمــهڵگا بــه
رهزامهندی و ویستی خۆیان ملکهچی لـه فـهرمان و یاسـاکانی دهسـهاڵتداران بکـهن سـهروهرییه و لـهو کۆمهڵگایـهش دهسـهاڵت هـهڵگری هـیچ
جۆره شهرعییهتێکی جهماوهری نهبێ دهسهاڵت خۆ له قاو و نێوهرۆکێکی خۆ سهپێن دا دهبینێتهوه)16(''.
''پــاش ئــهم ههالواردنــهی نێــوان ()Herrschaftو (( )Machtســهرهڕۆیی و دهســهاڵت) "ویبــهر" دهســهاڵتی شــهرعی بــه گــوێرهی
مکانیزمی کارکردن و سهرچاوهی شهرعییهتهوه بۆ سێ مۆدێل دهگێڕێتهوه:
 -1دهسهاڵتی ئهقاڵنی
 -2دهسهاڵتی سوننهتی
 -1دهسهاڵتی کاریزمایی''()11
بهگوێرهی دیتنی ویبهر ههر سێ لهو دهسهاڵتانه خاوهن شهرعییهتی تایبهت بهخۆیانن.
''شهرعییهت له دهسهاڵتی ئهقاڵنی دا :ئهو شـهرعییهته لهسـهر بناغـهی باوهڕمهنـدی بـه قـانون و بڕیـاره پهسـندکراوهکان و هـهروهها
مافی قانوونی ئهو کهسانه که بهکهڵک وهرگرتن لهو بڕیارانه بهڕێوهبهری دهسهاڵتن.
شــهرعییهت لــه دهســهاڵتی کاریزمــایی دا :شــهرعییهتی کاریزمــایی بریتییــه لــه گوێڕایــهڵی لــه رادهبــهر بــه تایبهتمهندییــهکی پیــرۆز،
هونهری قارهمانانه یاخۆ نرخی له رادهبهدهری دهگمهنی کهسایهتییهک ،له پێوهندی لهگهڵ ئهو فهرمانانـهی کـه سـهرچاوهی ئیلهـامی ئـهوه
و لهوڕا دێ.
شهرعییهتی دهسهاڵتی عورفیی لهسهر بناغهی نرخ دانان بۆ ئهو سوننهتانهیه که له کۆنهوه بـۆ ئێسـتا بـه میـرات مـاون و دهسـهاڵت
بههۆی ئهو کهسانهی پارێزهر و پابهندی ئهو میراته سوننهتییهن بهڕێوه دهبردرێ)14(''.
بناغــهی دهســهاڵتی ئــهقالنی پشــت ئهســتوور بــه یاســایه و دهســهاڵتی رێبــهران و حوکمرانــانی دهســهاڵتی  ،هــهر لــه یاســاوه ســهرچاوه
دهگرێ .تایبهتمهندیی ئهم دهسـهاڵته ئهوهیـه دهتـوانێ لـه قـهواره و بیچمـی جۆراوجـۆردا خـۆ دهربخـا .لـهنێو ئـهو قهوارانـهش بوروکراسـی
بهرچاوترینیانه.

74

بهگویرهی دیتنی ویبـهر دهسـهاڵتی بـوروکراتی و ئـهقاڵنی گرینگتـرین جـۆری شـیوهی دهسـهاڵته ،بـهو هۆیـهوه کـه لهسـهر بنـهمای یاسـا
دامهزراوه و دهسهاڵت بۆخۆشی ملکهچی یاساکانه .لهم شێوه دهسهاڵتهدا هێـز ههمیشـه بـهڕوونی و بـه شـێوهیهکی یاسـایی پێناسـه دهکـرێ و
دووپاتی ئهوه دهکاتهوه که ئهوانهی هێز پیاده دهکهن ،له چوارچێوهی یاسادا ئهم کـاره دهکـهن .واتـه هێـزی رووت ()Makedpoewr
لهم بهستێنهدا دهگۆڕدرێت به هێزێکی یاسایی.
بــه واتایــهکی تــر'' :ئــهو چهشــنه ســهروهرییه بــهپێی یاســا ،نیزامنامــه ،یــان مــاف بایــهخ و شــهرعییهتی ههیــه و فورمــه کامــڵ و
پێگهیشتووهکهی "بۆرۆکراسی"یه .خاوهن فهرمان تهنیا بۆی ههیه له چوارچێـوهی ئـهو پهسـند کـراوه قانوونییانـهدا فهرمانـهکانی دهر بکـا.
نموونهکهشی ئهو دهوڵهتانهن که ههن وهک کۆماری ئاڵمان .خهڵک دهچنه ههڵبژاردن و دهستیان کراوهیـه بـۆ ئـهوه بریـار بـدهن و رێبـهری
خۆیان ههڵبژێرن)16(''.
لهگــهڵ ئــهوهی "ویبــهر" ســهرچاوهی گهشــه و گۆڕانکارییــهکانی ژیــانی کۆمهاڵیــهتی بــه گــهلێک هۆکــاری هێــزی کۆمهاڵیــهتیی تریشــهوه
دهبهستێتهوه ،بهاڵم لهگهڵ ئهوهش بۆ هاتنه مهیدانی رۆلـی رێبـهرانی کاریزمـایی لـه گۆڕانکارییهکانـدا بایـهخێکی تایبـهتی دادهنـێ و بـه
هێزێکی شۆڕشگێڕانه و بزوێنهری مێژوویی پێناسه دهکا.
''ههربۆیه له بهر ئهو گرینگهشه الی وایـه :گرفتێکـی کـه سـهرهڕۆیی کاریزمـایی ههیـهتی لـه پێوهنـدیی لهگـهڵ جێگـرهوهی کاریزمایـه.
چونکه بهدهگمهن کهسێک پهیدا دهبێ که ببێته جێنشین و خاوهنی ئهو کاریزمایه بێ'')16( .
''ههڵبهت چهمك و واتای کاریزما ،شتێک نییه که ویبهر بۆخۆی یهکهم جار داهێنهری بووبێ .پێشینهی مێژوویی تهمـهنی ئـهم چهمکـه
بۆ کارهکانی  Rudlof Sohmیاساناس و مێژووناسی کلیسای شاری  Strassburgدهگهڕێتهوه)14(''.
ویبهر خۆی لهم پێوهندییهدا دهنووسێ:
''ناسینی ئهو چهمکه کۆمهاڵیهتییه له ستروکتوری دهسهاڵت و کهڵک وهرگرتن لێی بۆ شیکردنهوهی بابـهتێکی مێژوویـی یـانی ئـاڵوگۆڕی
مێژوویی دهسهاڵت و کارتێکهریی کلیسا له قۆناغهکانی سهرهتایی ،شانازییهکه تایبهت به "روولف زوم"'')61( .
بهاڵم ''چهمکی سهروهریی کاریزمایی بۆ ماکس ویبهر له پانتایییهکی بـهرینتردا کـهڵکی لێوهردهگیـرێ و دهگهڕێتـهوه بـۆ پێوهندییـهکی
کۆمهاڵیهتی لهنێوان ئهو کهسهی که کاریزمای ههیه (سهروهرو کهسایهتییهکی که قسهی بـرهوی ههیـه)و ئـهو کهسـهی یـاخۆ ئـهو خهڵکـهی
باوهڕی به کاریزما بوونی کهسایهتییهک ههیه له پێوهندییهکی دهسهاڵتدارهتی دا)61(''.
''مهبهست له کاریزما چۆنییهتیی کهسایهتییهکی دهگمهنی خاوهن توانای تایبهته .ئهو تایبهتمهندییانـه کـه ئـهو لـه خـهڵکی ئاسـایی
جیا دهکاتهوه .ئهو کهسه یا نیردراوی خوایه یا خۆ کهسایهتییهکی دهگمهنه و له ئاکامدا دهبێته رێبهر'')62( .
ئهم فۆرمه له دهسهاڵت پشت ئهستووره به هێزی کهسایهتیی تاک و کاریزمای تاک .شهرعییهتی راوهستاویی ئهم شێوهیه لـه دهسـهاڵت
خۆی له بوونی کهسایهتییهکی ههڵکهوتووی ئهوتۆدا دهدۆزێتهوه که ههڵگری کۆمهڵێک تایبهتمهندیی تایبهت به کهسایهتیی رێبهربوونه.
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''سهروهرییهکی کاریزمایی دهکرێ کهسێک وهدهستی بێنێ که خاوهنی کۆمهڵێک تایبهتمهندی بۆ رێبهر بـوون بـێ ،ئـهو جـار لـهو رووهوه
دهتــوانێ وهک رێبــهر و ســهروهر بناســرێ و ئــهو تایبهتمهندییانــهش کــه دهکــرێ بیریــان لــێ بکرێتــهوه دهتــوانن :قارهمانــهتی ،پیــرۆزی،
نموونهیی وێچوویی ،باوهڕپێکراوهیی و خاوهن توانایی بێ .پهیامهێنهرانی ئایینی ،قارهمانی بـراوی لهشـهڕ و ژمارهیـهکی بهدهگمـهن لـهنێو
بازنهی رێبهرانی ئهحزابی سیاسی ،وێنه و جۆری ئهو کهسایهتییانهن)61(''.
''دهسهاڵتی کاریزمایی بهپێچهوانهی دهسهاڵتی بوروکراتی لـه یاسـا و نیزامنامـهوه سـهرچاوه نـاگرێ .بـه هـهمان شـێوه ئـهم فۆرمـه لـه
دهسهاڵت به وێنهی دهسهاڵتی باوک ساالرانه بهرههمی سوننهت ،عـورف و رێوشـوێنهکانی نیزامـی فئـۆدالی نییـه .سـهرچاوهی دهسـهاڵت و
درێژهی دهسهاڵتی کاریزمایی تهنیا له گرهوی ئهوه دایه تواناکانی خۆی لهو بوارهی که ئیددیعا دهکا بسهلمێنی .بۆ وێنه ئهگـهر ئیـددیعای
پهیامبهرییهتی ههیه ،دهبێ "معجزه" بکا و ئهگهری دهخوازی سهرداری شهڕ بێته ههژماردن ،ئهشێ خۆ له قهرهی کاری قارهمانانـه بـدا''.
()66
بهاڵم ئایا ههر کهس که پێـی وا بـوو لـه کهسـایهتیی ئـهو دا کۆمـهڵێک تایبهتمهنـدیی بێوێنـه نوسـتووه کـه لـه خـهڵکانی دهوروبـهری
ئهودا شک نابرێ ،دهتوانێ لـه حاسـت خۆیـهوه ئیـددیعای کاریزمـا بـوون و رێبـهر بـوون بکـا؟ پێوانـه بـۆ ئـهوه چیـه کهسـێک بـه رێبـهرێکی
کاریزمایی بژمێردرێ؟ ئایا گهیشتن به پلهیهکی وا تهنیا دهتـوانێ بـه جـاڕدان و حـهز و ئارهزوویـهکی شهخسـی واڵمـی خـۆی وهربگرێتـهوه؟
یاخۆ بههۆی پێههاڵگوتن و بهرزکردنهوهی الیهنگرهکانی و دهزگای میدیایییهوه خاسیهتی کاریزمایی پێ ببهخشرێ؟ لهو نێوهدا داخوا دهبـێ
خۆسهلماندنی کهسایهتی و توانایییهکانی کاریزما له کوێ راوهستابێ؟
وێبهر له ههمبهر پرسـیارێکی وا پێوانهیـهک بـه مـهرجی سـهرهکی دهزانـێ .ئـهوی ئهوهیـه کـه داخـوا چهنـده ئـهو کۆمـهڵگاو خهڵکـهی
رێبــهری کاریزمــایی ئیــدیعای کاریزمــابوونی تێــدا دهکــا ،بهدهنگییــهوه دێــن و قــهبووڵی رێبــهر بــوونی دهکــهن .لــهو جێگایــهی بانگــهواز و
داواکاریی کاریزما کهسێک بهپیرییهوه نایه ،کاریزما بوونی ئهوی دهچێته ههمبانهی فهرامۆشییهوه .به واتایهکی تر بیچم و فـۆرمی ئـهو
سهروهرییه تهنیا کاتێ رهوایه که خهڵک باوهڕی به توانایی و لێهاتوویی دهگمهن ئهو کهسه هێنابێ.
واته ''قودرهت و توانایی سهروهریی کاریزما پێگهکهی لهسهر توانایی دهوروبهرهکهی و الیهنگرانی و کهسانێکه که باوهڕیان پێیهتی''.
()61
دهم و کــاتی ســهرههڵدانی رێبــهرێکی کاریزمــایی بڕگهیــهکیتره لــه کارهکــهی مــاکس وێبــهر .لــهم بوارهشــدا پرســیار ئهوهیــه لــه چ
کهشوههوایهک دا پێویستیی بوونی رێبهرێکی کاریزمایی دێته ئاراوه؟ ئایـا هاتنـه مهیـدانی کاریزمـا پێویسـتی بـه بـارودۆخێکی تایبهتییـه
یاخۆ له گشت دۆخێکی ئاساییدا رێبهری کاریزمایی دهتوانێ سهرههڵبدا؟ له روانگهی ویبـهرهوه کهسـایهتیی کاریزمـایی بـهر لـه هـهر شـتێ
بهرههمی قۆناغێکی ههستیار و نائاسایی و قهیرانی کۆمهڵگایه .واته مرۆڤی کۆمهڵگاکان له گشت سات و کات و قۆناغێکی ژیانی ئاسـایی
کۆمهاڵیهتییان باوهش بۆ کاریزمـا ناکهنـهوه و پێویسـتیان بـه رێبـهری کاریزمـایی نییـه .رێبـهری کاریزمـایی ئـهو کاتـه سـهر ههڵـدهدا کـه
خهڵک ههست به پێویستی دهکهن و کۆمهڵێک بۆشایی و تهنلژهی مهزن رووبهڕووی کۆمهڵگا بووهتهوه .له وهها دۆخێکی ههستیارداو بۆ
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وهاڵمدانهوهی ئهو ههلومهرجهی نیشـانهی نائاسـایی پێـوه دیـاره ،پێویسـتیی بـوونی کاریزمـاش بـۆ کۆمـهڵگا دێتـه ئـاراوه ،وهک'' :تـهنل و
چهڵهمهی گهورهی روحی و جیسمی ،ئایینی و ئـابوری ،ئـهخالقی و سیاسـی ...لـه وههـا دۆز و دهمێکـی قـهیرانی دا کهسـایهتیگهلێک دێنـه
مهیـدان ،بـههۆی کۆمـهڵێک توانــایی و بـوونی تایبهتمهنـدیی بێوێنــه (کـه لـه خــهڵکی ئاسـاییدا بـهدی نــاکرێ) متمانـه و بـاوهڕی خــهڵک
رادهکێشن بۆ رووبهڕووبوونهوه له تهک ئهو گرفتانه'')64( .
لهوهها دۆخێکدا و بۆ رووبهڕووبوونـهوه لهگـهڵ ئـهو کـهلێن و بۆشـایی و تهنگژانـهی لـهو کۆمهڵگایـهدا هاتوونهتـه ئـاراوه ،پێویسـتیی
بوونی کاریزماش هاتووهته گۆڕێ ،لهو رووهوه ویبهر الی وایه:
''رێبهری کاریزمایی له گشت واڵت و سهردهمێکی مێژوویی بوونی بووه'')66( .
واته سهرههڵدانی رێبهری کاریزمایی تایبهت به ژینگه و کولتور و نهتهوهیـهکی تایبـهت نییـه .هـهموو کۆمهڵگایـهک دهتـوانێ رێبـهری
کاریزما بهخۆیهوه ببینێ که تێیدا ههست به قهیران و گرفت و بۆشایییهکی گهوره که خهڵکی ئاسایی پێیان وابـێ بـهبێ بـوونی رێبـهرێکی
بهتوانا له توانایاندا نییه بهگژ ئهو گرفتانهدا بچنهوه.
بۆ وێنه هاتنـه سـهرکاری دۆگـۆل یـان نـاپلئۆنی هـهوهڵ و سـێههم نیشـان دهدا کـه بێهیـوایی و ههلومـهرجی قـهیرانی کۆمـهڵگا دهبێتـه
هۆکـارێکی گرینـل بـۆ هاتنــه ئـارای سـهرکردهی کاریزمــاوه .ئـهم خوێندنهوهیـه دهتــوانێ بهرهبـهره لـهو مهسهلهیهشــمان نزیـک بکاتـهوه کــه
بگوترێ چهشنی رێبهرانی کاریزمایی دیاردهیهکی فرهچهشنن و بهگوێرهی ژینگهو کولتور و پێداویستییهکانی رۆحـی و مـاددیی هـهر واڵتێـک
و جۆری سهرکردهی کاریزمـاش لـه یـهکتر فـهرق و جیاوازییـان دهبـێ .چهشـنی کاریزمایـهکی کـه لهسـهدهی حهوتـهمی زایینـی بـههۆی "لـویی
چواردهههمهوه" سهرکردایهتیی دهکرا که دهیـوت" :ئـهز دهوڵـهتم" ""Letat Gestmaoiو یاسـای دهوڵـهت لـه تهنگـهی باغـهڵی خـۆم
دایه ،لهگهڵ "ناپلئۆن بناپارت" لهسهدهی نۆزدهههم دا له نێوانیاندا ههڵگری جیاوازییهکی گهوره بوو.
''له جێگایهک شهڕ ...له پانتایییهکی بهرین و بهردهوام له ئارادا نهبێ ،سهرداریی شهڕ و ئاشـتی  ،پێویسـتی هاتنـه ئـارای نـابێ...
ســهردارێکی شــهڕ تــهنیا کــاتێ دهتــوانێ وهک دهســهاڵتێکی کاریزمــایی بــهردهوامیی هــهبێ کــه شــهڕی بووبێتــه دیاردهیــهکی ههمیشــهیی و
بهردهوام'')66( .
له راستیدا چهمکی کاریزما به مانای وێبهرییهکهی بهمانای بلیمهتی و توانایی و لێهاتووییهکانی دهگمهنی کهسـایهتێکی رێبـهره .ئـهو
ڕێبهرهش ههروهک تا ئێستا له وێنهی ئهزموونه مێژووییهکاندا دیتراوه ،دهتوانێ هـهم رۆلـی بونیاتنهرانـهی هـهبێ بـۆ کۆمـهڵگاو نهتـهوه،
ههمی تێکدهرانه .ههم دهتوانێ چهرخی کۆمهڵگایهک بهرهوپی بهرێ ،ههم بهپێچهوانهکهشی دهتوانێ کارهسات و ماڵوێرانی بۆ واڵتێـک
بهرههم بێنێ .له دنیای واقع کۆمهڵگای مرۆڤایهتی وێنهی ههر کام لهو دوو جۆره کاریزمایهی بهخۆیهوه دیوه .هیتلـر و موسولینیشـی دیـوه
و پێشهوا قازی محهممهد و ماندیال و گاندیشی بهخۆیهوه بینیوه .کاریزمای یهکهمین بوو به سهرچاوهی کوشتار و خوێن و فرمێسکی
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بــهملوێن مرۆڤــی بێتــاوان .دهسـهاڵتی کاریزمــایی دووههمیشــیان بــوو بــه هــۆی رزگــارکردنی خــهڵکی ســێ واڵت لــه دهســهاڵتی داگیرکهرانــهی
ناسیۆنالیزمی فارس و ئیستیعماری بهریتانیایی و ئاپارتایدی رهگهزی و گهڕاندنهوهی کهرامهتی ئینسانی.
دهسهاڵتی کاریزمایی بهگوێرهی روانینی ویبهر قۆناغێکی تێپهڕه ،واته ههموو'' :بزووتنهوهیهکی کاریزمـایی لـه رهوتـی ئاسـایی بـوونی
دا لهوانهیه یا بهرهو سوننهتخوازی مل بنێ یاخۆ بهرهو دهسهاڵتێکی دنیایی'')64( .
جیهانبینیی رێبهری کاریزمایی و ئاستی گهشهی ئابووری و کۆمهاڵیهتی و کولتوریی ههر کۆمهڵگایهک رۆڵێکی گرینل دهگێـڕێ ،لـهوهی
که سهرئهنجام دهسهاڵتی کاریزمایی له کام یهک له دوو فورمهکهی تردا خۆی ببینێتهوه.
سهروهریی سووننهتی:

''سـهروهریی سـوننهتی لهسـهر بنـهمای بیـر و بـاوهڕی بـه ئۆتۆریتـه (متفـهرک بـوون و پیـرۆزی) دادهمـهزرێ ...نموونـهی لـواوی ئــهوهش
بریتین له "ری سـپی"و "بهتهمهنـهکان"" ،قهشـه" یـان "شـێه"و "سـهرۆک عهشـیره"و "بـاوی پاشـا" ئـهم فورمـه لـه نموونـهی بهسـاڵداچووانی
گوندێکی ئـهفریقایین کـه خـاوهنی فـهرمانن و ئـهوانی دیکـه کـه دانیشـتووی گونـدن وهک رهعییـهت بـهگوێی دهکـهن .ئـهو پیرترینـه بـهپێی
شیاوییهکهیهوه بهو پلهیه نهگهیشتوه ،بهڵکوو ئهو داب و سوننهتهیه که بووهته قانوون و دهسهاڵتی که پێوهندیی بهوه ههیه قبووڵکراوه
و سهروهریی دراوهتێ .له چهشنی ئهوهش سترکتورو بیناکانی گهورهپیاو و مهزنانه که ناو و لهقهب و ئیمتیاز به میرات دهدرێ)1(''.
تایبهتمهندی و سروشتی ئهو دهسهاڵته ئهوهیه لهالیهن بازنهیهکی بچووکی چهند کهسییهوه دهستی بهسهردا دهگیرێ که حوکمی رههـاو
بێ لێپرسینهوهی ههیه .داب و نهریتی جێگیر و بێ پرسـیار ،تایبهتمهنـدیی هـهره گرینگـی ئـهو جـۆره دهسـهاڵتهیه .ئـهو دابو نهریتانـهی
بههۆی مێژووهوه پیرۆز کراوه و ریشهی له سهردهم و رۆژگارێکی یهکجار زۆر کۆن دایه و لهالیهن نهوهکانی پێشووهوه پهسـند کـراوه ،واتـه
لــهو چوارچێوهیــهدا نــهریت خزمــهتی بــهردهوامی و پاراســتنی ئــهو ههڵســوکهوته کۆمهاڵیهتییانــه دهکــا کــه لــه جیلێکــهوه بــۆ جیلێکیتــر
گواستراوهتهوه و بهتهواوی دهوهستێته سهر ئهو دیاردانهی که ههمیشه بوون یان بووه و لهالیهکی تریشـهوه بهتـهواوی گرێـدراوی سیسـتمی
ویراسیی هێز و ئیمتیازهکانه.
بهگوێرهی دیتنی ویبهر ههر کام لهو سێ شهرعیهته ،بۆخۆیان رێکخستنی سیاسیی تایبهت بهخۆیان له کۆمهڵگادا دادهبـهزێنن بـۆ وێنـه
دهسهاڵتی ترادیسیۆنی ،رێکخستنی باوکسـاالری پێکـدێنێ .یـاخود لهدهسـهاڵتی یاسـایی را رێبـهره یاسـایییهکان لـه دهزگـای بوروکراتیـک دا
دهرهتانی سهرههڵدانی دهبێت...
لهو نێوهدا لهگهڵ ئهوهی نێوهرۆک و مکانیسم و ئاراستهی ههر کام لهو سێ مۆدێله خۆ له خانهیهکی بهتـهواوی جیـاواز و تهنانـهت دژ
به یهکتردا دهدۆزنهوه ،بهاڵم سهرهڕای ئهوه له ههر سێ مۆدێلهکهدا خاڵێکی هاوبهش لهنێوانیاندا دهبینرێ ،ئهوی ئهوهیه که سهرچاوهی
شهرعییهتی ههرسێکیان بۆ مهسهلهی باوهڕمهندی دهگهڕێتهوه .باوهڕمهندی به قانوون ،باوهڕمهندی به سوننهت و سوننهتخوازی و
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هـهروهها باوهڕمهنــدی بــه لێهــاتوویی و بلیمــهتی و ئاکـاری بێوێنــه و تایبهتمهندییــهکانی کهســایهتییهکیدهگمهن و ههڵکــهوتوو ،واتــه
کاریزمایه.
لێرهدا رهنگه ئهو پرسیاره بێته پێشێ و بگوترێ بۆ چی له تیئۆریی وێبهردا دهسهاڵتێکی سوننهتی شان له شانی دهسهاڵتێکی یاسـایی
دهدا و خۆ له خانهی دهسهاڵتێکی رهوادا دهبینێتهوه و داخوا تۆ بڵێی شهرعییهتی ئهم فۆرمۆله له دهسهاڵت له کوێ دایه؟
بهشــێوهیهکی گشــتی دهتــوانین بڵێــین روانینــی ویبــهر بــۆ مهســهلهی دهســهاڵت روانینێکــی بهتــهواوی کۆمهڵناســانهیه و کاتێــک لــه
باوهرمهنــدیی بــه رهوایــی دهســهاڵتێک دهدوێ مهبهســتی ئــهوه نییــه بــه شــێویهکی "ئۆبژهکتیوانــه"و بــه چــاوی کهســێک کــه لــه دهرهوهی ئــهو
دهسـهاڵته دهڕوانـێ ،لهسـهر ئــهو دهسـهاڵته داوهری بکـا .بێگومـان بــهچاوی گشـت چـاوهدێرێکی بێالیـهن کــه بیهـهوێ بابهتیانـه لـهو شــێوه
دهسهاڵته وهرد بێتهوه دهسهاڵتی سوننهتی دهسهاڵتدارهتییهکی ناڕهوایه.
لێرهدا پرسیارێ سهرههڵدهدا :ئایا ئهو خوێندنهوهیه دهتوانێ پێناسـهی ئـهو کۆمهڵـه خهڵکـهش بـێ کـه لـه ژێـر سـێبهری دهسـهاڵتێکی
نهریتی دا ژیان دهبهنه سهر؟ بێگومان نا .بۆ ئهو کۆمهڵه خهڵکهی لهوهها کۆمهڵگایهکی نهریتیدا دهژین ،دهسهاڵتی نـهریتی ،دهسـهاڵتێکی
رهوایه .ههر بهو هۆیهشهوهیه ویبهر ئهو جـۆره دهسـهاڵته ،لـه کـاتی پـۆلین کردنـی جۆرهکـانی دهسـهاڵت دهخاتـه نـاو خانـهی دهسـهاڵتێکی
رهواوه.
ویبهر له ناوهندی ئهو تهوهرانهدا ،له ههوڵی ئـهوه دایـه ئـهوه شـی بکاتـهوه بـۆ چـیو بـههۆی بـوونی چ فاکتگـهلێک ئـهو کۆمهڵـه خهڵکـه
ئامـادهن شــهرعییهت بـهو دهســهاڵته بـدهن ،بێگــوێ دانــه ئـهوهی کــه بزانـێ ئــهو بـاوهڕه لــه کوێــوه هـاتووه یــاخۆ ئهوهیکـه بزانــێ لــه رووی
ئهخالقییهوه سهلمێنراوه یا نا؟
بهگوێرهی ئهو دهربڕینـه ،سـهروهری و شـهرعییهت دوو رووی یـهک دراون .بـهو مانایـه کـه هـهموو دهسـهاڵتێک خـۆی لـه دوو جهمسـهردا
دهدۆزێتهوه ،جهمسهرێک دهسهاڵتدارانن که رکێفی دهسـهاڵتیان بهدهسـتهوهیه و جهمسـهرێکی تـر ئـهو خهڵکانـهن کـه لـه ژێـر سـێبهری ئـهو
دهسهاڵتهدا دهژین .لهو نێوهدا ویستی گشتی و رهزامهندیی خهڵک بۆ بهردهوامیی دهسهاڵتێک گرینگییـهکی چارهنووسسـازی ههیـه و ویسـت و
ئیرادهی خهڵک ناکرێ بهالوه بخرێ .ههر بۆیه ویبهر الی وایه :شهرعییهت شـتێک زیـاتر یـا خـۆ کـهمتر نییـه لـه مـافی حـوکمرانی و هـهر
بۆیه سیستهمێکی حوکمرانی به شهرعییهت پێناسه دهکا.
لهگهڵ ئهوهی تیڕوانینهکانی ویبهر به زۆری سهبارهت به کۆمهڵگا رۆژئاوایییهکانه و ئێمه دهبێ به وریایییهوه لهگـهڵی بکهوینـه رێ،
بهاڵم لهگهڵ ئهوهش دا پرسیاری سهرهکی بۆ ئێمه لێرهدا ئهوهیه گهلۆ دهسهاڵتهکهی پێشهوا له کوێی ئهو دابهشکردنهدا خۆی دهبینێتـهوه؟
ئایا دهسهاڵتهکهی ،دهسهاڵتێکی رهوا بوو یـا خۆسـهپێن؟ ئهگـهر رهوا بـوو ئـهو رهوایییـه لـه کوێـوه سـهرچاوهی دهگـرت؟ لهوانـهش گرینگتـر
فۆرمی ئهو دهسهاڵته دهتوانین له ژێر کامه یهک له جۆرهکانی سهروهریدا جێ بکهینهوه؟
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جۆری دهسهاڵتهکهی پێشهوا
جۆرو چهشنی دهسهاڵتدارهتییهکهی پێشهوا چ له رووی فۆرم و چ له ناوهرۆکدا نه تهنیا نامۆ به چهشـنی دهسـهاڵتدارهتییهکی نـهریتی
بــوو ،بــهڵکوو بهتــهواوی لــه بهرانبــهر جــۆره دهســهاڵتێکی وا دا خــۆی دهدیتــهوه .فهلســهفه و نێــوهرۆکی ئــهو دهســهاڵتدارهتییه گوتــاری
نهتهوهخوازی بـوو .رزگـار کردنـی نیشـتمانی کـورد لـه دهسـهاڵتی داگیرکهرانـه ،بونیادنـانی مـاڵێکی سیاسـی بـۆ نهتـهوهو پاراسـتنی نـرخ و
بهرژهوهندییهکانی نهتهوهیی بڕبڕهی پشتی گوتاری ئهو نهتهوهخوازییه بوو.
لهو نێوهشدا دهسهاڵتهکهی پێشهوا ،دهزگایهک بوو بۆ دهسهاڵتدارهتی نهتهوه بۆ ئهوهی له الیهک کورد له بێ دهوڵـهتی رزگـاری بـێ و
له الیهکی تریشهوه پاراستنی زمان و کولتور و جۆری ژیانی کۆمهاڵیهتی و هێمنی و ئاسایشی سنووری نیشتمانی نهتـهوه لـه مهترسـییهکان
بپارێزێ .پێبهپێی ئهو ههواڵنه ،ههموو وزه و توانای ئهو دهزگایه له ماوهی ئهو  11مانگهدا بۆ ئهوه تـهرخان کـرا ئینتیمـای نهتـهوهییو
کورد بوون له بهرفراوانترین مانای خۆی دا جێگا به ئینتیمای فیکری و ناوچهیی لێژ بکا و تێڕوانینێک باڵ بهسـهر مێشـک و بیـری مرۆڤـی
کورد دا بکێشێ که کوردبوون له ناسنامهی نهتهوهیی و ههستی هاوچارهنووسیی هاوبهش دا وهبیندرێ.
لهم بارهیهوه له رۆژنامهی "کوردستان" دا هاتووه:
''پاش چهندین ساڵ دهربـهدهری و سـهرکزی و بهنـد و تێههڵـدانی بێئـهژمار و قوڕبهسـهری و هـهژاری ،لـه پـاش ئـهوهی بـه ئیشـارهی
دوژمنان بهنێوی مهنگور و مامهش و زهرزا و دێبوکری و گهورک و گهڵباغی و ...کهوتبووینه گیان و ماڵی یهکتر خوێنی یهکترمان دهمژی و
دهڕشت و بۆ قازانجی شهخسی خۆمان هیچ شتێکمان نهدههاته بهر چاو و ههر خهریک بوین دوبهرهکی و تهفرهقـه بخهینـه نێـو یـهکتر ،بـه
کورتی پاش ئهوهی هیچ وهختێک لهبیری هاونیشتمانی خۆمـان دا نـهبووین و لـه تـهپوتۆزی زهمانـهدا بـه غـهیری نـهفعی خۆمـان بیرێکمـان
نهبوو ..ئێستا له کوردستاندا نێوی مـهنگور و مامـهش و زهرزاو دیبـوکری و ...هـهر پیتـی کـه بـۆنی جـودایی لـێ بـێ نـاکورێ .هـهموو یـهک
دهنل دهڵێن ئێمه کوردین ،کوردمان دهوێ .ئێمـه و سـهرکزیمان بـه سـهربلێندی و هـهژاریمان بـه دهوڵهمهنـدی و دووبـهرهکیمان بـه یـهکێتی
گۆریوهتهوه'')11( .
پێشــهوا جیـــا لــهوه رێبـــهر بـــوو ،کهســایهتییهکی رێکخـــهرو داهینــهری بـــوو .بیـــری ورد ،ئــهزموون و تاقیکردنـــهوهی دهوڵهمهنـــد و
زانایییهکهی سیستهمێکی سیاسیی ئهوتۆی بۆ نهتهوهکهی خۆڵقاند که پـاش  41سـاڵ ،باشـترین نموونـهی فیکریـی مرۆڤایـهتیی هـهر ئـهوه
دهخوڵقێنێ .بهو مانایه ئـهم دهسـهاڵته هـهروهک لـه نێوهرۆکـدا لـه تـهک سروشـت و نێوئـاخنی دهسـهاڵتێکی نـهریتی لـه نوختـه بهرانبـهری
یهکتردا بوون له رووی بیچم و فۆرمیشهوه دهچوونه دوو خانهی دژ بهیهکهوه ،فۆرمی دهسهاڵتدارهتییهکهی پێشـهوا کۆمـاری بـوو .دهسـهاڵتی
به دهزگا بوون لهو چوارچێویهدا به مانای دهسهاڵتێک بوو که تا رادهیهکی بهرچاو له گهلێک بواردا رادهی دهسهاڵت و شـێوهی بـهکاربردنی
لهسهر بنهمای رێسا و یاسایهک دیاری کرابوو .واته دهسهاڵتهکه له کۆمهڵێک بونیاتی وهک دهوڵـهت و دامهزراوهدهوڵهتییـهکان بهرجهسـته
دهبووهوه که بهرپرسان به پشت بهستن به بریار و پهسندکراوهکانی ئهم دامهزراوانه ئهرکی خۆیان بهڕێوه دهبرد.
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ملکـهچی و گوێڕایـهڵیی خـهڵکی لـه دهم و کـاتی دابهزانـدنی ئـهو یاسـا و پهسـندکراوانه ،بـۆ ئـهوه نهدهگـهڕاوه خـهڵک بـزانن لـه چ
کهسێکهوه بڕیاری لهسهر دراوه ،بهڵکوو له روانینی گشتیی خهڵکدا ئهو پهسند کراوانه به وێنهی بڕیـاری دامـهزراو و دهزگـای دهوڵـهتێکی
نهتهوهیی لێ رواندراوه که له غهمی ئهوه دایه نهزمێکی کۆمهاڵیهتی له پێوهندیی نێـوان مرۆڤـهکان دا دامـهزرێنێ .هـهر بۆیـه حـازر بـوون
وهک ئهندامێکی کۆمهل پێڕهویی لێ بکهن و ملکهچی پهسهندکراوهکانی بن .واته ئهو پێرهوییه ،به مانای ملکهچ کردن بۆ تـاکێکی خـاوهن
دهسهاڵت نهبوو ،بهڵکوو به مانای ملکهچ کردن له پهسهند کراوی دهسهاڵتێکی سیاسی وهرگیراوه که حوکمی واڵتی کردوه.
بۆ وێنه به مهبهستی دانانی سنوورێک بۆ چوونه سهری نرخی کهلوپهل و پێداویستییهکانی ژیانی رۆژانهی خهڵک دهزگای بهڕێوهبهریی
کۆمار دێته سهر ئهو باوهڕه بۆ کۆمهڵێک لهو پێداویستییانه نرخی دیاری کراو پهسند بکهن .کاتێ له ژماره 16ی "کوردستان"دا له دوایـین
رستهکانی ئهو ئاگادارییه ورد دهبینهوه لهپێشـدا دهبینـین سـهرۆکی شـارهداری دهنووسـرێ ،پاشـان نـاوی خوالێخۆشـبوو عـهلی خسـروی وهک
سهرۆکی شـارهداری سـهرنجی خوێنـهر بـۆ الی خـۆی رادهکێشـێ .لـهو نێـوهدا لهالیـهک سـهرۆکی شـارهداری دهبینـی کـه لـه چوارچێـوهی ئـهرکی
بابهتیانهی خۆی ئاگادارییهکی کـه لـه دهزگاکـانی بـانتر پهسـند کـراوه بـه رای گشـتی دهگهیـهنێ ،لهالیـهکی تـری بازرگـان و بازاڕیـانی
شاری دهبینی که ئهو بڕیاره نهک وهک بڕیارێکی تاکێکی خاوهن دهسـهاڵت بـهڵکوو وهک پهسـند کـراوی دامـهزراوێکی دهسـهاڵتێکی سیاسـی
دێته قهبووڵ کردن که له واڵتهکهیدا حکمرانه و بۆ بهڕێوهبردنی واڵت خاوهنی کۆمهڵێک پهسند کراوه و بڕیار و یاسایه.
لهو پێوهندییهدا نه خاوهن بڕیـار ئاغـا و مرۆڤێکـی بـهرزتر بـووه نـه خـهڵک رهعیـهت و ژێردهسـت و ژێـر چهپۆکـه .یـهک ئـهرکی خـۆی
بـهپێی یاسـایهکی پهسـندکراوی دهوڵــهتی بـه رای گشـتی دهگهیـهنێ و ئــهوهی تـری بـههۆی ئهندامـهتی لــه کۆمـهڵ گوێڕایـهڵی حــوکمرانی
کاربهدهستانی دهسهاڵت دهکا .ئهو هێمایانه لهوه دهدوێن جۆری دهسهاڵتدارهتییهکهی پێشهوا کـه لـه بیچمێکـی سیاسـی -حقـووقی بـه نـاوی
کۆماردا هاتبووه گۆڕێ ،ناچێته خانهی سروشت و تایبهتمهندییهکانی دهسهاڵتێکی نهریتییهوه.
کهوشهنی دهستهی ئیدارهی دهسهاڵتی نهریتی به شێوهی باو له سهر بناغهی نهریت له نێوان ئهندامانی بنهماڵهی سـهرۆک بـه دهگمـهن
واوهتر دهچـێ ،کـهچی بهپێچهوانـه لـه دهسـهاڵتدارهتییهکهی پێشـهوادا ،هـهوڵ درابـوو تـا ئـهو جێگایـهی دهلـوێ نوێنـهری زۆربـهی چـین و
توێژهکــانی کۆمــهڵی کــوردهواریی ئــهو کــات لــه ناوهنــدی دهســهاڵت و بڕیــاردان دا خــۆ ببینێتــهوه و پێکهاتــهی دهســهاڵتی سیاســی ئاوێنــهی
بااڵنوێنی فرهچهشنی و جیاوازییهکانی کۆمهڵی کوردهواری لهخۆ بنوێنێ.
بهواتایـــهکیتر :دیـــاری کردنـــی بهرپرســـان و کاربهدهســـتانی پایهبـــهرزی کۆمـــار لـــه ئاســـته جۆراوجۆرهکـــانی حکومـــهتی دا بـــۆ ئـــهوه
نهدهگهڕایهوه چهنده ئهو کهسانه ئیرادهتی شهخسییان بۆ پێشـهوا ههیـهو پێوهندییـهکانیان لـه چ ئاسـتێکی شهخسـی و بنهماڵـهیی لهگـهڵ
پێشهوا دایه .پێوانهگهلێکی لهم چهشنه تایبهت بـه دهسـهاڵتێکی نهریتییـهو لهگـهڵ جـۆری جیهـانبینی پێشـهوا فـهرقو جیـاوازیی بنـهڕهتی
ههبوو .بۆ ئهم بواره ههوڵ درابوو تا ئهو جێگایـهی دهکـرێ پێوانهگـهلێکی وهک شـارهزایی و ئـهزموون و تاقیکردنـهوهی بـه کـردهوه دهگـهڵ
گهل دۆستی و خۆشناوی بکرێته پێوهرێک بۆ دیاری کردنی ئهرک و بهرپرسایهتیی کهسایهتییهکان له پله جۆراوجۆرهکانی حکومهتی دا.
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بۆ وێنه مامۆستا مهال حوسینی مهجـدی بـۆ ئـهوه نـهکرا بـووه رهئیسـی عدلیـه و داد چونکـه پێوهندییـهکی شهخسـی و بنهماڵـهیی باشـی
لهگهڵ پێشهوادا بوو .بهڵکوو بۆ ئـهوه بـوو پسـپۆڕ و شـارهزای ئـهم بـوارهی سـهردهمی خـۆی بـووه .یـاخۆ میـرزا مـهنافی کـهریمی و سـهدیقی
حهیدهری بۆیه کرابوونه وهزیری فهرههنل و تهبلیغات چونکه کهسایهتییهکی فهرههنگی و رووناکبیری چهرخی رۆژگاری خۆیان بوون.
ههر بهو پێیه چهشنی دهسهاڵتدارهتییهکهشی بهدوور له ههوڵدان بۆ پاراستن و بووژاندنهوهی نهریتخوازی بوو .ههر لهو مـاوه کهمـهی
ئهو  11مانگه دا بهگوێرهی دهرفهت و دهرهتـان هـهوڵێکی زۆر درا بـۆ ئـهوهی ئـهو نـهریت و ڕێوشـوێنانهی کۆسـپی سـهر رێگـای گهشـهکردن و
بـهرهوپێ چـوونی کۆمـهڵی کـوردهواری بـوون ،بـهرهو کـزی و الوازی ببـردرێ ،هـهر لــه بوارهکـانی پـهروهرده و بارهێنـان و پهرهپێـدان بــه
خوێندن و خوێندهواری له نێو کۆمهڵی کوردهوارییهوه بگره تا دانانی کۆمهڵێ یاسای ژیانی کۆمهاڵیـهتی و بونیـات نـانی دهزگـای ئیـداری و
حکوومهتی بۆ راپهڕاندنی گرفت و پێداویستییهکانی ژیانی کۆمهاڵیهتی ،سهرجهم بۆ ئهو مهبهسته بـوو پێشـکهوتن و بـهرهوپێ چـوون لـه
کۆمهڵی کـودهواری دهسـتهبهر بکـرێ .لـهو نێـوهدا بنـهمای گهیشـتنی پێشـهواش بـه لوتکـهی پلـهی رێبـهری ،لهگـهڵ چۆنییـهتیی بهدهسـهاڵت
گهیشتنی رێبهرێکی نهریتی بهتهواوی جیـاوازیی هـهبوو .ئـهم دهسـهاڵته بـهر لـه هـهر شـتێ بهرهـهمی میراتێکـی بنهماڵـهیی نـهبوو کـه لـه
ئاکامــدا بــه پێشــهوا گهیشــتبێ .لهگــهڵ هــهموو گهلدۆســتی و ناوبانــل و رێــز و متمانهیــهکی کــه لــه کۆمــهڵی کــوردهواری بنهماڵــهی قــازی
ههیانبوو ،تا ئـهو کـات هیچکـام لـه ئهنـدامانی ئـهو بنهماڵهیـه رێبـهر و رێکخـهری دهسـهاڵتێکی سیاسـی نـهبوون ،تـا لهوانـهوه مهسـهلهی
رێبهری بۆ پێشهوا بهمیرات گهیشتبێ .واته دهسهاڵتی پێشهوا ،له چهشنی دهسهاڵتێکی بـهمیرات گهیشـتووی بنهماڵـهیـی و نـهریتی نـهبوو.
ههر بهههمان شێوه نهریت و میراتی  ،هۆکارگهلێک نهبوون بۆ ئهوهی پێشهوا بتوانێ به هۆی ئهو دیاردانـهوه رێبـهریی بزووتنـهوهی کـورد
بهدهستهوه بگرێ.
ئهوه راسته کولتوور و کهشوههوای رووناکبیرانهی بنهماڵهیی ،به نۆرهی خۆی شوێنی گرینگـی لهسـهر کاراکتـهر و پێگهیانـدنی پێشـهوا
دا ههبووه ،بهاڵم بۆ گهیشتن به پلهی رێبهریی نهتهوه و گرتنه دهستی دهسهاڵت ،کۆمهڵێک تایبهتمهندییتر پێویست بوو ،وهک زانایی و
تێگهیشتوویی و توانایی رێبهری و باوهڕمهندیی گشتی به توانایییهکانی گهلهکهی که له کهسایهتیی ئهودا کۆ ببوونهوه.
له رێبهری و دهسهاڵتی نهریتی دا ،گوێڕایهڵی ئهندامان دهچێته قالبی بهجێ گهیاندنی عادهت و سوننهتێکی رابردوهوه ،لـه حاڵێکـدا
لـه رێبــهریی پێشــهوادا ئـهوهی دهوری ســهرهکی گێــڕا ویسـتێکی خوازیارانــهی ئهنــدامانی نهتـهوه بــوو لــهو کاتـهدا .هــیچ هێزێکــی دهرهکــی و
نێوخۆیی له ئارادا نهبوو بۆ ئهوهی بهزۆر و به تۆپزی پێشهوا بهسهر خهڵک دابسهپێنن .سروشتی ئهم دهسهاڵته تێک ههڵکێشێک بـوو لـه
نێوان دهسهاڵتێکی کاریزمایی و سهروهرییهکی یاسایی و ئهقاڵنی .ههروهک چۆن دهسهاڵتی دۆگۆڵ له کۆماری پێنجهم دا تێکهاڵوێک بـوو لـه
سهروهرییهکی یاسایی و کاریزمایی .ههڵبهته بهو جیاوازییهی له قۆناغی بهر له راگهیاندنی کۆماردا جـۆری دهسـهاڵتی رێبـهریی پێشـهوا،
به تهواوی خۆی له خانهی سهروهریی رێبهرێکی کاریزمایی دا دهدیتهوه .تایبهتمهندیی ئهو قۆناغه لـه رێبـهریی کاریزمـایی پێشـهوا ئـهوه
بوو ئهو سهروهرییه نه له سوننهتهوه سهرچاوهی دهگرت و نه له یاسا .باوهڕمهندیی کۆمهڵگا و خهڵک بۆ کهسایهتی و پـهیام و بلیمـهتیی
پێشهوا و ریساڵهتێکی که ئهو بۆ رزگاربوونی نهتهوهیهکی بێدهوڵهتی له ئهستۆ گرتبوو ،متمانه و هێزی کۆمهاڵیهتیی کاریزمابوونی

82

پێشهوای له داوێنی خۆی دا پهروهرده کردبـوو و گـهلێک بڕیـاری چارهنووسسـاز و یهکالکـهرهوه لـهوهوه سـهرچاوهی دهگـرتو دوایـین بڕیـاری
لهسهر دهدرا.
بهاڵم به پێکهێنانی کۆبوونهوهی بهرین و جهماوهریی رۆژی 2ی رێبهندان و به راگهیاندنی کۆمار وهک دهزگای دهسهاڵتدارهتیی نهتـهوه
و بونیاتنانی دام و دهزگای دهوڵهتداری له ههموو ئاستهکانی پێویست ،ئیتر ناکرێ تهنیا قسـه لـه دهسـهاڵتێکی کاریزمـایی رووت بکـرێ.
لــهو قۆناغــهدا وێــڕای مانــهوهی جێگــا و گرینگــی و رۆلــی چارهنووسســازی پێشــهوا لــه ناوهنــدی داڕشــتنی بڕیــاری سیاســی وهک رێبــهرێکی
کاریزمــایی ،ســهروهرییهکی یاســایی دێتــه کایــهوه ،بــۆ رێزدانــان لــه حــوکمی یاســا و بڕیــار و پهســند کراوهکــانی ئــهو دامهزراوانــه لــه
کۆمهڵگادا.
داهێنهری ئهو دهسهاڵته هاوچهرخهش به پلهی یهکهم بهرههمی بیر و کردهوهی خودی پێشهوا بوو .بۆ پێ خستنی کۆمهڵی کوردهواری
بــۆ پێگهیانــدنی کــادری پســپۆڕ و لێــزان ،بــۆ نــاردنی گــهنج و الوی کــورد بــۆ دهرهوهی واڵت بــه مهبهســتی فێربــوونی زانســت و پســپۆڕی و
لێهاتوویی و پێگهیاندنی نهوهیهکی نوێ ،پێشهوا بۆخۆی له پێشهوهی ههمووان بوو.
له قسـهو باسـهکانی دا هـهموو خۆزیـا و بریـای پێشـهوا بـۆ ئـهوه بـوو خـهڵکی واڵتهکـهی بێنـه ریـزی گـهالنی بهختـهوهروه .کوردسـتان
گهشهی ئابووری بهخۆیهوه ببینێ .سهنعهت و کارخانه و بنکه و بونیاتی ئابووری لێ دابمهزرێ .بۆ بهڕێوه بردنی کاروبـاری واڵت موسسـات
و دامهزراو دهزگای ئیداری بونیات بنرێ .ئهو له زمرهی ئهو رێبهرانه بوو قازانج و بهرژهوهندیی خـۆی لـه سهرخسـتنی گـهل و نیشـتمان دا
دهدیتهوه.
بۆ پێشهوا چهمکی دهسهاڵت ئامراز و کهرهسهیهک بوو بۆ بهدهوڵهت بـوونی نهتهوهکـهی .پێشـهوا دهیویسـت نهتهوهکـهی لـه زوڵـم و زۆ
رزگاری بێ و واڵتهکهی به ئاوهدانی ببینێ و نیشتمانهکهی به سهربهستی .لهو نێوهشدا فهلسهفهی "قودرهت"و "دهسهاڵت"ش تهنیا بـۆ ئـهوه
الی پێشهوا بایهخی ههبوو که ستاتویهکی سهربهخۆ بۆ نهتهوهکهی بونیات بنێ .ههر بۆیه له هـهموو مـاوهی دهسـهاڵتدارهتیی دا قـهت بـۆ
یهک جاری له دهسهاڵتهکهی کـهڵکی خراپـی وهرنـهگرت و لـه بـه دهزگـایی بـوونی کۆمـار ،تـرس و دڵهخورپـهی دهسـهاڵتی شهخسـی خـۆی
بهبیردا نههات .ههر بۆیهش به مانای راستهقینهی وشه بوو بهکاریزمای نهتهوهی خۆی.
کاریزما بوونی پێشهوا

ئهزموون و تاقیکردنهوهی چهندین ساڵه بۆ ئهو خهڵکهی دهرخستبوو که له کهسایهتیی قازی محهممهد دا تایبهتمهندیگـهلێکی گرینـل
بــهدی دهکــرێ .ههڵســوکهوتی بــهرزی کۆمهاڵیــهتی و کــاری بــهردهوامی کولتــوری و تێکۆشــانی نــاو جهرگــهی سیاســی و دیپلۆماســیی پێشــهوا
وێنهیهکی لهبیر و مێشکی ئهو خهڵکه دروست کردبوو که دهتوانێ ههم لهالیهک روحی ههڵچووی نهتهوهیی ئـهوان لـه کهسـایهتیی خـۆی دا
کۆ بکاتهوهو ههم له الیهکی ترهوه له توانای دایه نوێنهرایهتیی ویستی گشتی و فانتازیای لهمێژینهی نهتهوهیی ئهوان بکا .ئـهم دیمهنـه
له بیروڕای گشتی ،پێشهوای له ناو کورد دا کردبووه کهسایهتییهکی رێبهر و خاوهن نفووز و خاوهن پێگهیهکی کۆمهاڵیهتی .واته له
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بیروڕای گشتی ههم کهسایهتییهکی جێگای متمانه بوو ههم کهسایهتییهکی کارتێکهر .جێگـای متمانـه بـوو چونکـه ئـهو خهڵکـه لهسـهر ئـهو
باوهڕه بوون ،ههموو ههوڵهکانی پێشهوا بـۆ ئهوهیـه دڵـهراوکێ و نائـارامیی مرۆڤـی کـورد دهڕهوێنـێ و مرۆڤـی کـورد بـۆ ئـهوه هـان دهدا لـه
کۆیلهتی و ژێردهستی رزگاریی بێ .له ههمان کاتی پێشهوا کهسایهتییهکی کارتێکهری بـوو ،بهومانایـه هـهم دهیتـوانی یـهکگرتوویی لـه
نێو ئهندامانی نهتهوه بونیات بنـێ ،هـهمی بـهرینترین هـهژانی نهتـهوهیی لـهنێو مرۆڤـی کـورددا بـۆ بهدهوڵـهتبوون چـێ بکـا .سـهرچاوهی
هێزی ئهو کارتێکهرییهش لهبهر ئهوه نهبوو خهڵک وا بیر بکهنهوه پێشهوا نێردراوێکی ئاسمانییه بۆیه دهبێ پابهندی بن .ههر به ههمان
شێوه پێشهوا بۆ خۆشی هیچکات پێی وا نهبوو بهدهسهاڵت گهیشتنی خـهاڵتێکی ئاسـمانییه و لـه هێـزی گهردوونـهوه بـۆی بـهدیاری هـاتووه.
فۆرم و نێوهرۆکی ئهو دهسهاڵته ،دهسهاڵتێکی نهتهوهیی بوو .له بیـری پێشـهواش دا بـوونی نهتـهوه و کیـانی نهتـهوه پـێ بـوونی هـهموو
شتێکی تر بوو.
''پێشهوا نه پێغهمبهر بوو و نه ئیـددیعای پیغهمبهرایـهتی هـهبوو .ئـهو رێبـهری سیاسـی کـورد و دامهزرێنـهری کۆمـاری کوردسـتان بـوو.
ئهگهر ئیلهامی پێکرابێ ،ئیلهامی خهلك بووه بۆ دامهزراندنی کۆمـاری کوردسـتان .ئـهوی ئـهو ئیلهامـهی بهجێگهیانـد لـه جیهـانی واقیعـدا
دایرشت و به ههزاران کهسی له کاتی راگهیاندن و دامهزراندنی ئهو کۆماره له دهوری سهرکۆماری کورد کۆ ببوونهوه'')12( .
که وایه ئهم بهشه له پێناسهی ویبهر که پێی وایه "له روانگهی پهیرهوانی کاریزماوه ،دهسهاڵتی رێبهری کاریزما له سایهی لوتـف و
کهرهمێکی که له الیهن یهزدانی مهزنهوه به کهسێکی دیاریکراو دهبهخشرێ ،بۆ پێشهوا دهربڕی پێناسهیهکی وهاڵمدهر نییه .ئـهم بهشـه لـه
پێناسهکهی ویبهر دهتوانێ پڕبهپێست و شیاوی پهیام هێنهرانی ئایینی بێ.
پێوهندیی نێوان خهڵک و پێشهواش تهنیا ئـهو پێوهندییـه نـهبوو لهسـهر بناغـهی سـۆز و خۆشهویسـتییهکی سـۆزاویی رووت دامـهزرابێ.
سهرچاوهی ئهو پێوهندییـه بـهر لـه هـهر شـت ،پێوهندییـهکی هـزری بـوو .خـهڵک بۆیـه لـه دهوری پێشـهوا کـۆ ببوونـهوه چونکـه لـه غـهم و
ئازارهکانیان دهدوا .بۆ رزگاریی نیشتمانی کورد و مرۆڤـی کـورد لـه بندهسـتی و کۆیلـهتیی ناسـیۆنالیزمی مـهزنی خـوازی فـارس ،بـهدیلی بـه
کردهوهی دێنا گۆڕێ ،گوتار و بیری پێشهوا لهو مهسهله گرینگانه دهدوا که پێوهندیی به ژیانی رۆحی و ماددیی ئهو گهلهوه ههبوو.
له مێژووی پڕ له ههوراز و نشێوی ههر نهتهوهیهک دا و لـه ههنـدێک بڕگـهی مێژوویـیدا ،پێویسـت بـوونی کهسـایهتییهکی کاریزمـایی
دهبێته دیاردهیهکی حهتمی.
کهســایهتییهکی کاریزمــایی لــهو کاتانــهدا و لــه نێــو بزووتنهوهیــهکی رزگــاریخوازیی وهک بزووتنــهوهی کــورد ،دهبێتــه هــۆی فاکتــهری
یهکگرتوویی و یهکڕیزیی گشت ئهنـدامانی نهتـهوه بـۆ کۆتـایی هێنـان بـه لێکـدابڕان و پـڕش و باڵویـی ڕیزهکـانی .لـه رهوتـی ژیانـدا هـیچ
دیاردهیهکی کۆمهاڵیهتی ههتاههتایی نییه .مرۆد دهتوانێ ئاڵوگۆڕ لهو دیاردهیه و له خۆیدا پێکبێنێ .لهو رهوتهدا گهلێک جار کهسـانێک
ههڵدهکهون که خاوهن تایبهتمهندییهکی دهگمهنن .بۆ ئهو ئاڵوگۆڕه له پێشهوهی ههموانن و دهبنه گـهورهتـرین وزهی هـهژانی نهتـهوهیی و
وهرچهرخانی مێژوویی .دهبنه شهپۆل و دهریای نوستوو دهههژێنن .دهبنه هێزی له بن نههاتووی گهل و چارهنووس دهنووسن .دهبنـه رێنـاس
و ڕێپێشــاندهری نهتــهوه و شــهوهزهنگی تــاریکی و دیلــهتی دهڕهتێــنن .پێشــهوا قــازی محهممــهد ئــهو مرۆڤــه دهگهمهنــه کاریزمایییــه بــوو کــه
شهوهزهنگی نهزانی و کۆیلهتی شهق کرد .ههتوانێک بوو بۆ برینی ههزاران ساڵهی کورد ،بارانێکی رهحمهت بوو بۆ سارای قاقریی کۆیلهتی
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و بندهستی .ئهو بوو به پێشهوای گهل و بهو پهیامه که پێی بوو هێـزی نوسـتووی گـهلی کـوردی وهخهبـهر هێنـا ،کۆشـکی سـهربهرزی و
سهربهخۆیی کوردی لهسهردهمی بێدهرهتانی دا ،دامهزراند.
دانی ناوی پێشهوا لهالیهن گهلهوه هێما بوو بۆ ئهو کاریزمایه ،بۆ ئهو لێوهشاوهیییه و بۆ ئهو رێبهریییه که تایبـهتی بـوو .ئـهو بـوو
کـه هیــوای لهمێژینـهی کــوردی کــه هـهروهک خــهون و خــهیاڵ وابـوو ،هێنایــه جیهــانی وجـودهوه .بــه بهرهکــهتی زانسـت و ژیــری ،کــارزانی و
خۆشهویستییهک که بۆ گهلی ههبوو ،له نێو گهل دا بووی خـۆش درهوشـا .ههرچهنـد ماوهکـهی کـهم بـوو ،بـهاڵم گرینـل ئـهوه بـوو کـه ئـهو
پهیامی خۆی ناردو کۆشکی ئاواتی خۆی و نهتهوهکهی بونیات نا .ئهو بوو به رێبهر و سهرقافڵهی کاروانێک که ههزاران به دویدا رۆیشـتن
و دهڕۆن .ئهو قافڵهیهی ههرگیز له پێوانی رێی ناوهستێ.
ئهگهرچی زۆر نهژیا ،بهاڵم پهیامهکهی ههر ماوهو بـه کیـژو الوانـی پاشـهڕۆژی ئهسـپارد .بـۆ نهتـهوهی کـورد ،پێشـهوا کهسـایهتییهکی
دهگمهن بوو .پێشهوا غهمێکی گهوره و ههڵگری فانتازییهکی گهورهی نهتهوهیی بوو .لهو رۆژهوه پێشـهوا قایـل بـه وهرگرتنـی رۆڵ و دهوری
سیاسی له ژیانی نهتهوهکهی بوو ،ههموو زانایی و کردهوهکانی له پێناوی ئهوه دا بوو چۆن بتوانێ لهو دۆزه ئاڵۆزهی ئهو سـهردهمه هـهلی
بهدهوڵــهتبوون بــۆ کــورد بڕهخســێنێ .لــه مێــژووی کــۆن و نــوێ هــهر نهتهوهیــهک دا ههڵکــهوتنی ئــهو جــۆره کهســایهتییانه ،دیاردهیــهکی
بهدهگمهنن .لهگهڵ هاتنیان گـهورهترین هـهژانی نهتـهوهیی لـهنێو نهتهوهکـهیان چـێ دهکـهن .لـه دوای نهمانیشـیان مـهزنترین شـوێنهوار و
ئولگوی فیکری له دوای خۆیان بهجێ دههـێڵن .لـه هـهمان کاتـدا بـهدوای نهمانیشـیان گـهورهترین کهلهبـهر دهخهنـه نێـو ژیـانی نهتـهوهوهو
پڕکردنهوهی بۆشایی جێگای ئهوان سااڵنێکی دوور و دریژ دهخایهنێ.
ژماره و وێنهی ئهو جۆره کهسانه له ههر واڵت و لهنێو ههر نهتهوهیهکدا له ژمارهی قامکهکانی دهست تێپهڕ نابن.
''نهمان و فهوتان باڵی رهشی بهسهر ههموو کهسێکدا دهکێشێ و کۆشک و تهالر و دام و دهزگایان ههڵدهتهکێنێ .چیرۆکی ژیانی ئهم و
ئــهو دهشــواتهوه و کــار و کردهوهیــان دهئاخنێتــه ههمبانــهی فهرامۆشــییهوه .بــهاڵم لهبهرامبــهر ئــهو جــۆره کهســانهدا ســهری رێــز و مــهزنی
دادهنوێنێ ،خۆی له کۆشک و تهالری ئهوان گێل دهکا له حاست چیرۆکی ژیان و کار و کردهوهیان دهستی رهق دهبێ .ماوهی ژیانی ئهو جـۆره
کهسانه له باوهشی دایکهوه تا گوێی قهبر نییه .ژیانی ئهوانه بهدرێژایی ژیانی گهله ،کۆشک و تهالریان دڵـی رۆڵـهکانی نهتهوهکهیانـه،
چیرۆکی ژیانی میللهته و کار و کردهوهیان خزمهتی گهله'')11( .
شهرعییهتی دهسهاڵتی پێشهوا

لـه مێـژووی بیـری سیاســی دا مهسـهلهی رهوایـی و شـهرعییهت جێگایــهکی تایبـهتیی ههیـه .دیـاره لــه هـهر کـات و سـهردهمێکدا خــهڵک
تێگهیشتنێکی تایبهتیان ههیه بهرانبهر به واتـای بـهکردهوهی ئـهو چهمکـه و لـه حاسـت ئـهو کهسـانهی دهسـهاڵت بهدهسـتهوه دهگـرن .ئـهم
تێگهیشتنهش له جێگایهکهوه بۆ جێگایهکی ترو له کاتێکی تایبهتهوه بۆ کاتێکیتر دهگۆڕدرێ .بهاڵم بهشێوهیهکی گشتی له کاتی باس له
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سهر شهرعیهتی دهسهاڵت خۆ له حانـد دوو روانگـه دا دهبیننـهوه .روانگهیـهکی فهلسـهفی و روانگهیـهکی کۆمهڵناسـانه .روانگـهی فهلسـهفی
دهگهڕێتهوه بـۆ هزروانـانی فهلسـهفهی بیـر و سیاسـهت و لـهو نێوهشـدا کۆمـهڵێک پێـوهری وهک :عهدالـهت ،فهزیلـهت ،ئیعتیـدال و کـهمالی
ئینسان دهکهنه پیوانهی شهرعیهت بۆ دهسهاڵتێکی سیاسی.
لــهم خویندنهوهیــهدا بــۆ چــهمکی شــهرعیهت پرســیارگهلێکی لــهم چهشــنه دهورووژێنــدری و دهگــوترێ :ســهرچاوهی شــهرعیهتی گشــت
حوکمرانێک ،گرێدراوهیی جۆری ئهم مهبهست و ئامانجهیه که له ههوڵی دابهزاندنی دایه .لهو نێوهشدا حکومهتگـهلێک هـهڵگری شـهرعیهت
و دهچنه خانهی دهسهاڵتێکی رهواوه کـه هـهموو سـهرقاڵییهکانی لـه پێنـاوی ئـهوه دابـێ ،بـهدوای مهبهسـت و بایهخـه ئهخالقییـهکانی وهک
"عهدالهت ،سهعادهت و خێرخوازی ...دا بگـهڕێ .هـهر لـهو سۆنگهیهشـهوه ئیتـر بـهگوێرهی ئـهو روانگهیـه پێوهرگـهلێکی وهک" :رهزامهنـدیی
گشتی" "دهنگی زۆرایهتی" و "ئیرادهی گشتی" بۆ رهوایی دان به دهسهاڵتێکی سیاسـی نایهنـه هـهژمار .بـهاڵم لـه روانگـهی کۆمهڵناسـانهدا بـۆ
مهسهلهی "رهوایی" بهر له ههر شتێ لهو سووچهوه لێی دهڕواندرێ که :هۆکار و سهرچاوهی لهدایک بوون و بهردهوامیی دهسهاڵتیكی سیاسـی
له گرهوی چی دایه و سنووری نێوان دهسهاڵتێکی رهوا و ناڕهوا به چ مهرج و پێوانهگهلێک دهسنیشان دهکرێ؟
لهم خویندنهوهیهدا لهههر جێگایهک دهسهاڵت لهسهر باوهڕمهنـدی و رهزامهنـدی و ویسـت و ئیرادهیـهکی گشـتی وهسـتابێ ،ئاماژهیـه بـه
شهرعیهت و یاسایی بوونی سیستهمێکی سیاسی .بهو مانایه پله و ئاسـتی رهوایـی هـهر چهشـنه سیسـتهم و دهسـهاڵتێکی سیاسـی ،گرێـدراوی
ئهوهیـه چهنـد ئـهو دهسـهاڵته پشـت ئهسـتوور بــه رهزامهنـدی و ویسـتی گشـتی خـهڵک وهسـتاوه .ئێســتا ئهگـهر لـه میانـهی ئـهو باسـهدا لــه
روانگهیهکی کۆمهڵناسانهوه له کۆبونهوهی  21ههزار کهسیی رۆژی 2ی رێبهنـدان بـڕوانین دهبینـین پێشـهوا لهیـهک کاتـدا دهبێتـه هـهڵگری
دوو جۆر شهرعیهت .شهرعیهتی رێبهرێکی کاریزمایی و شهرعیهتی یاسایی سهرکۆماری کوردستان .ئهم کۆبوونهوه جهماوهرییـه گشـتییه ،لـه
راستی دا پهسند و رهزامهندییهکی خوازیارانهی کورد دێته ژماردن بۆ به رهواییدانێکی یاسایی به کۆمارو سهرکۆمارهکهی.
له باری وێنهی مێژووویییهوه مرۆد دهتوانێ ئهم شێوه رهزامهندی و دهنگدانهی له رۆژی 2ی رێبهندان به بهشداریی پتر لـه  21هـهزار
کهس بۆ کۆمار و سهرکۆمارهکهی درا ،لهگهڵ جۆری دێمۆکراسـیی شـاره دهوڵهتـهکـانی یونـانی باسـتان بنرخێنـرێ .جـۆری دیمۆکراسـیی شـاره
دهوڵهتهکانی یونانی لـه چهشـنی جـۆری دیمۆکراسـییهکی راسـتهوخۆ بـوو .خـهڵک بهشـێوهیهکی راسـتهوخۆ تـهعبیری لـه ئیـرادهی گشـتی و
بڕیاری سیاسیی خۆی دهکرد .له رۆژی دووی رێبهندانی نوێنهرانی زۆربهی چـین و توێژهکـانی کۆمـهڵی کـوردهواری بهشـێوهیهکی راسـتهوخۆ
ئیرادهی گشتی و رهزامهندیی خۆیان دهکهنه بنهمای رهوایی و مهشرووعییهتی ئهو قهوارهیهو سهرکۆمارهکهی.
رۆژنامهی "کوردستان" ئهو رۆژگاره له دهسپێشهخهرییهکی داهێنهرانهی دا گۆشهگهلێکی دیمهن و شکۆی ئـهو رۆژه بـۆ خوێنـهری ئـهورۆیی
کورد له فهوتان دهپارێزێ و دهنووسێ:
''رۆژی 26ی بهفرانبار (دیماه)ی 1126ی شهمسی ههیئهتانی مودیرهی ههمو لکهکانی حیزبی دیموکراتی کوردستان و نوێنهرانی قهبایل
و عهشایر و تهواوی تهبهقات له مالیک و غهیره مالیک ههر یهک له چهند سهد فرسهنل رێگاوه بۆ کانونی ئیحساساتی میللی و
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قیبلهی ئارهزو و رووناکیدهری ئهفکاری ههموانی خۆیان :شاری پر له ئیفتیخاری میللی مههاباد وهکوو بلبـل بـۆ ال گـوڵ و وهکـو پهپولـه بـۆ
دهوری چرا هاتن و کۆبوونهوه لهم ویشکه سهرمای چلهی زستان بـهنێو بـهفره رنـوی زۆردا چهنـد هـهزار برایـانی ئێمـهی تـهنیا بـه حـوکمی
ویجدان وهکو عاشق بۆ الی مهعشوق یا چاتر بڵێم وهکو ئاسن بۆ الی ئاسنڕفێن (آهنربا) به توندی لێکیان داو هاتن ...عهشقی نیشـتمان،
عهشــقی ئــازادی و سـهربهخۆیی ،عهشــقی پێشــهوای خۆشهویســت و رههبــهری بزورگــهواریان ئــهوانی وهڕێ خســت بــو ...داڵن هــهموو پیکــهوه
لهیهک سهرچاوه پر له میهر و وهفا بوون ،گیانیان ههموو دهگهڵ یهک جوت و لهیهک مهنشهئهوه شین و سـهوز ببـوون :حیزبـی دێمـۆکراتی
کوردستان ئهو داڵنهی پێکهوه راگرت و ههستی میللییهت ئهو ئهرواحهی بهیهکهوه بهستبوو'')16( .
''ئهوهتا رۆژی دووی رێبهنـدان (بههمـهنماه)ی  1126سـاتی 6ی بـهیانی خۆشـترو روونـاکتر رۆژانـی مێژوویـی شـهش هـهزار سـاڵهی تـۆ
گهیشتوه ،له سـێڕێی قـازی ،هیـزی بـههیزی دێمـۆکرات بهسـاز و بـهرگ و ئهسـلهحهوه لهالیهکـهوه ،قوتابییـهکانی کچـان و کـوڕانی هـهموو
قوتابخانهکان و لهالیهکی دی بیست ههزار نهفهر له تهواوی تهبهقاتی نهتهوهی بهرزی کورد ههر یهک له جێی خۆی به تـهرتیب ریزیـان
بهستووه و ئااڵی سێ رهنگی کوردستان له ههموو الیهکی میتینگهکهوهو له راست و چهپی جێگای تایبهتی پێشهوای گـهورهی کـه لـه قـهلبی
میتینل دا قهراری گرتووه ،دهالرێتهوه.
حـوزار هـهموو چاویـان بڕیوهتـه رێــی پێشـهوا ،ئاسـمانی مـههاباد رووی خـۆی ســاف و روونـاک کـردهوه و رۆژ پـهردهی هـهوری لــه رووی
هاالیساوی خۆی ههڵگرتووه و ههموو چارهنووسی مهوکیبی موبارهکی پێشـهوان ...لـهم کاتـهدا بزۆکـی پێشـهوای خۆشهویسـت لـهنێو سـهالمی
نیزامــی و چهپلــهرێزان هــوراو ئیحساســات و شــهوق و شــهعهفی فــهوقولعادهی کۆمــهڵ دا وهدهرکــهوت و پێشــهوای بــهرز لــه کاتێــک دا کــه
ئهندامانی کومێتهی مهرکهزی له پشت سهری دههاتن و ئااڵی سێ رهنگی کوردستان له راست و چهپی تریبـون لـه ئیهتیـزار دا بـوو ئهسـتۆی
بهرزی بۆ ئاسمان ههڵێنا .بۆ نزولی ئیجاللی فهرمو .موتابیقی بهرنامهیهک که له پێشدا سازکرا بـوو بـه تـهواوی حـوزرا رۆژباشـی فـهرموو
پاشان تهشریفی له تریبوون هاته خوارێ و به پی تهواوی گوردان و گروهان و دهستهی سهربازان و پێشـمهرگهکانی کوردسـتاندا هـات و
ههمووی تهماشا کردن و بـه هـهمووان رۆژباشـی فـهرمو ،لـهم کاتـهدا بـه دهسـتووری معـاونی فهرمانـدهی هـهموو سـفیر لهالیـهن سـهربازان و
پێشمهرگهکان و تۆپخانهی کوردستان ده دهقیقه بێوچان به ئیفتیخاری سهربهستی کوردستان و ناساندنی رهئیس جمهوری کوردسـتان شـییلل
شیلینل کرا'')11( .
''دهنگی :بژی کورد و کوردستانی گهوره ،بژی رهئیسـی جمهـوری موعـهزرمی کوردسـتان ،بـژی یهکیـهتی کـورد و ئازهربایجـان ،ئینسـان و
حهیوان دارو دیواری وهسهما خستبوو .داڵن وهها پر له شادی بوو که هێندێ مهستی مهی ئازادی و بڕێک لهبهر شیددهتی سرور دهگریـان و
هێنـدێک لــه مهرحهلــهی گریـان دهرچووبــوو بێــدهنل دانشـتبوو روحــی لــه عالـهمی مهلــهکوت دا دهفــڕێ و خـۆی دهعالــهمی ســهروهدا دهدیــتو
بێوچانی له شهقام و کوچهدا دهنگی موسهلسهل و تفهنل و دهمانچه ههردو چیای دهڵهرزاند .ئهمانه هـهمووی بـه شـانازی سـهربهخۆیی و
ناساندنی رهئیس جمهوری کوردستانی دهکرد)14( .''...
''پاش تهواوبونی ن ق ،جهنابی پێشهوا له تریبون هات بێته خوارێ .عبدل کرباسی (عبدل ئهو کهسهیه که رۆژی ههڵکردنی ئااڵ
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گایهکی به سهد تمهن کڕیو له بهرامبهری ئااڵدا کردی به قوربانی) که به اسلحهوه لـه پشـت تریبـون راوهسـتا بـوو شـانی دانوانـد کـه
جهنابی پێشهوا پێ لهسهر شانی دانێ و بێته خوارێ ،بهاڵم لهبهر خۆی تواضع کـه لـه رهوشـی ممتـازی پێشـوای بـهرزه قـهبولی نهفـهرموو
بۆخۆی هاتـه خـوارێ .لـهم کاتـهدا تـهواوی عشـایر و خـهڵکی شـاری هورۆژمیـان هێنـاو هـهموو دهسـتیان مـاچ کـرد و بیعتیـان دهگـهڵ کـرد.
بهجۆری خهڵک دهوریان گرتبو که ماوهی ساتێک نهدهبیندرا که جهنابی پێشهوا له کویه)16( .''...
بهاڵم ههروهک لهمهوبهر ههڵوێسـتهی لهسـهر کـرا پێشـهوا پـێ ئـهوهی لـه کۆبوونـهوهی بـهرینی جـهماوهری بیسـت هـهزار کهسـی دووی
رێبهندان رهوایی خۆی له ئهندامانی نهتهوهکهی بۆ سهرۆک کۆماری وهربگـرێ ،سـهرکرده و رێبـهرێکی نهتـهوهیی بـوو .لـه نێـوان سـهرۆکی
دهسهاڵت و سهرکردهی نهتهوهیی جیاوازییهکی زۆر ههیه .ههموو سهرۆکێکی دهسهاڵت به مانای سهرکردهیهکی نهتهوهیی نییه .له مێژوودا
ئهو کهسانهی له یهک کاتدا رووبهرووی وهرگرتنی ئهو دوو جۆره بهرپرسایهتییه دهبنهوه کهم و دهگمهنن .بواری کارو تێکۆشـانی سـهرۆکی
دهسهاڵت مهودایهکی دیاری کراوه .چاوهدێری بهسهر رێکخستنی بهشـه جۆراوجۆرهکـانی دهسـهاڵت و بـهرێوهبردنی یاسـا و پهسـند کراوهکـانی
پارلمان و ...له زمرهی گرینگترین ئهرکهکانی سهرۆکی دهسهاڵته .سهرۆکی دهسهاڵت بۆ ماوهیـهکی دیـاری کـراو ههڵـدهبژێردرێ و لـه دوای
ماوهی دیایکراو کۆتایی به نهخ و رۆڵی ئـهو لـه هـهرهمی دهسـهاڵت دههێنـرێ .بـهاڵم پلـه و مـهقامی پێشـهوا بـۆ کـورد تـهنیا بـه مانـای
سهرۆکی دهزگایهکی دهوڵهتی و ئیداری نهبوو .دۆزی کـورد لـهو رۆژگـاره ههسـتیار و چارهنووسسـازهدا بـهجۆرێک نـهبوو ،کهسـێک بـۆ مـاوهی
چهند ساڵی ههڵبژێردرێ و له دوای ماوهکهی رۆڵ و نهخشی ئهوی کۆتایی پێبهێنرێ.
پێشهوا پێ ئهوهی سـهرۆکی دهسـهاڵت بـێ ،سـهرکردهو رێبـهری نهتـهوهیی ،نهتـهوهی کـورد بـوو .لـه بزاڤێکـی نهتـهوهیی دا رێبـهری
نهتهوهیی به کهسێک دهگوترێ که توانیبێتی ههموو روحی کۆمهڵگا له کهسایهتیی خۆیدا کۆ بکاتهوه ،له گوتار و کردهوهکانی دا تـهعبیر
له پێداویستییه روحی و مهعنهوی و ماددییـهکانی نهتـهوه بکـات و بـههێزو پشـتیوانیی ئهنـدامانی نهتـهوه ،نیشـتمان لـه داگیرکراوهیـی و
نهتهوه له کۆیلهتهی رزگار بکات.
سهرچاوهکانی فهسڵی دوازدهههم :
 -1ناسیۆنالیزم و ناسیۆنالیزمی کوردی .جهعفهر عهلی .سلێمانی  2116ل 116
 -2تێبینی :ههموو ئهو بهشه به پێنووسی بهێز ئهحمهد قازییه .لێـرهدا جێگـای خۆیـهتی پڕبـهدڵ سوپاسـی ئـهو بـهرێزه بکـهم کـه لهسـهر
داوای من بهشێکی گرینگی له ژیانی بنهماڵهو سهردهمی الوهتیی پێشهوای بۆ ئێمه روون کردۆتهوه.
 -1ئهو زانیارییه به هۆی پێوهندی گرتن لهگهڵ سوههیال خانمی قازییهوه له رێکهوتی  1 / 12 / 2114وهرگیراوه.
" -6کوردســتان" ژمــاره  .11خاکــهلێوهی  .1111ئــاوریلی  .1462ئۆرگــانی کومیتــهی ناوهنــدی حیزبــی دێمــۆکراتی کوردســتان (ئێــران) بروانــه
وتاری لهسهر ژیانی پێشهوا.
" -1کوردستان" ئۆرگانی کومێتهی ناوهندیی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان (ئێران) ژماره  11خاکهلێوهی  1111وتاری لهسهر ژیانی پێشهوا
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 -4بروانه وتاری بهرێز ئهحمهد قازی له ژێر سهردێڕی :کهسایهتیی فهرههنگیی قازی محهممهد ،باڵو کراوهی رۆژههاڵتی ژماره .21
" -6کوردستان" باڵوکراوهی بیری حیزبی دێمۆکراتی کوردستان ژمـاره  .21یهکشـهممه 24ی رهشـهمهی 1126ی هـهتاوی16 .ی مارسـی .1464
بروانه وتاری ''حهزرهتی محمد قازی پێشهوا.
 -6بروانه "کوردستان" ئۆرگانی کومێتهی ناوهندی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان (ئێران) ژمـاره  11خاکـهلێوهی  1111ئـاوریلی  1462وتـاری
لهسهر ژیانی پێشهوا.
" -4کوردستان" ئۆرگانی کومێتهی ناوهندیی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان (ئێران) ژماره  11خاکهلێوهی .1111
 -11جهالل مهلهکشا ،وتاری زیارهتی کتێبخانه پیرۆزهکهی پێشهوا ،وهرگیراو له سایتی www.peshewa.com
 -11بروانــه گۆڤــاری روانگــه ســاڵی ســێههم ژمــاره  11رهزبــهری  ،61قســهکانی میــرزا مــهنافی کــهریمی ئهنــدامی کــۆنی ژێ_کــاف و وهزیــری
فهرههنگی کۆماری کوردستان.
 -12رۆژنامهی "کوردستان" ژماره  62سێشهممۆ 6ی گهالوێژی  .1121نوتقی حهزرهتی پێشهوای موعهزهمی کوردسـتان لـه کـاتی رۆیشـتن بـۆ
ورمێ.
 -11نوتقی پێشهوا .رۆژنامهی "کوردستان" ژماره  64سێشهممۆ 22ی گهالوێژی 1121ی ههتاوی
 -16بروانه قسهکانی بهیز سهعیدی هومایوون له گۆڤاری روانگه .ژماره .11
 -11واڵتی من ،بیرهوهرییهکانی حاجی عهبدوالی قازیو له ئامادهکردنی قاسمی قازی
 -14واڵتی من ،بیرهوهرییهکانی حاجی عهبدوالی قازیو له ئامادهکردنی قاسمی قازی الپهڕی 61
 -16بڕوانه یادداشتهکانی یادزیندوو موحهممهد سهعید خانی هومایوون بهرپرسی دهفتهری پێشهوا قازی.
 -16مامۆستا جهماڵ نهبهز گۆڤاری "نیشتمان" زمان حاڵی کۆمهڵهی ژێکاف و ...الپهری .14
 -14جهماڵ نهبهز ،بیری نهتهوهیی کوردی الپهڕی .111
 -21مامۆستا ههژار ،چێشتی مجێور الپهری .44
 -21کۆماری کوردستان له ساڵی  1464له نووسراوهی ویلیام ایگلتون جوین وهرگیرانی سید محمد صمدی.
 -22رۆژنامهی "کوردستان" ژماره  62سێشهممۆ 6ی گهالوێژی  1121نوتقی حهزرهتی پێشهوا له کاتی رۆیشتن بۆ ورمێ.
 -21مامۆستا ههژار چێشتی مجێور الپهڕی .61
 -26نوتقی حهزرهتی پێشهوا له میتینگی رۆژی " 21 / 2 / 1121کوردستان" ژماره  .11جۆزهردانی .1121
 -21پێوهندییهکانی کۆماری کوردستان و کۆماری ئازهربایجان .ریچارد ئهی .مۆبلی .وهرگێر بهرێز حهسهنی قازی الپهرهکانی  11و 11.
 -24سهرچاوهی پێشوو الپهری .11
 -26رووداوهکــانی رۆژهــهاڵتی کوردســتان لــه بهڵگهنامــهی ســۆڤیهتی دا وهرگێــڕان و لهســهر نووســینی د .ئهفراســیاو هــهورامی .پێشــهکیو
پیداچوونهوهو پهڕاوویز بۆ نووسینی د .یاسین سهردهشتی ،بنکهی ژین ،سلێمانی  2116الپهرهکانی  22و .21
 -26میتینل له مزگهوتی سوور .رۆژنامهی "کوردستان" ژماره  22ساڵی یهکهم دوو شهممۆ 11ی رهشهمهی .1126
 -24سوخهنرانی پێشهوا ،جێژنی نهورۆز له مههاباد باڵوکراوه له کوردستان ژماره  26ساڵی یهکهم دووشهممۆی خاکهلێوهی .1121
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 بروانـه کتێبـی جمهوریـهتی کوردسـتان لـه نووسـینی مـهحموود مـهال عیـززهت سـولهیمانی. یهکێک له نامهکانی پێشهوا به خـهتی خـۆی-11
.146  له باڵوکراوهکانی دهزگای چا و پهخشی سهردهم الپهڕی2111
. نوتقی پێشهوا له کاتی رۆیشتن بۆ ورمێ.1464  ئووتی،1121 ی گهالوێژی6  سێشهممه62  رۆژنامهی "کوردستان" ژماره-11
.6  الپهری61  ژماره.1121 ی گهالوێژی21  یهک شهممۆ، ساڵی یهکهم. "کوردستان" ئۆرگانی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان-12
.11  کۆماری مهاباد الپهری. ئاز چی رۆزفلت-11
Otto Brunner, Neue Wege der Verfawwungs-& Sozialgeschichte, 2. Auflage, Seite .43
70, Göttingen 1968
Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Seite 218 .45
Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Seite 218 .43
Frau Prof. Dr. Liane Schirra- Weirich. Macht und Herrschaft nach Max Weber, .43
Seminar: Einführung in wissenschaftliches Arbeiten.
http://www.hausarbeiten.de/faecher/hausarbeit/soc/13963.html
Frau Prof. Dr. Liane Schirra- Weirich. Macht und Herrschaft nach Max Weber, .43
Seminar: Einführung in wissenschaftliches Arbeiten.
http://www.hausarbeiten.de/faecher/hausarbeit/soc/13963.html
Dr. Heino Sper, Soziologische Schriften, Band 28, Herrschaft und Legitimität, .43
.Duckner und Humblot, Berlin, Seite 45
.Max Weber. Wirtschaft und Gesellschaft, Verlag Mohr Siebeck .34
Frau Prof. Dr. Liane Schirra- Weirich. Macht und Herrschaft nech Max Weber, .34
Seminar: Einführung in wissenschaftliches Arbeiten. http://www.
Hausarbeiten.de/faecher/hausarbeit/soc/13963.html
Max Weber WUG, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundniss der verstehenden .34
Soziologie 5, Revidiertr Auflage, Besorgt von Johannes Winkelmann, Studienausgabe,
.Tubingen 1972, Seite 654
Mogge_ grotjahn, Soziologie Eine Einführung für soziale Berufe. Freiburg im .34
.Breisgau.1996. seite 82
.Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Verlag Mohr Siebeck .33
http://home.t-online.de/home/winfired.krauss/maxweber.htm .35
http://www.club-der-toten-xoziologen.de;vom03.01.2001
Max Weber, RS I, Gesammelte Aufsätze zur Religion und Soziologie, Band 1, .33
.Tubingen 1963,5. Auflage
.Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Verlag Mohr Siebeck .33
.MaX weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Verlag Mohr Siebeck .33
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Eine Einführung in die drei Formen der Herrschaft nach Max Weber, Autor: Claudia .33
Brand, http://hausarbeiten.de/faecher/hausarbeit/sor/26645.html
Frau Prof. Dr. Liane Schirra- Weirich. Macht und Herrschaft nech Max Weber, .54
Seminar: Einführung in wissenschaftliches Arbeiten. http://www.
Hausarbeiten.de/faecher/hausarbeit/soc/13963.html

 -11سهید محهممهد حمیدی سهرنووسهری "کوردستان" باڵوکراوهی بیری حیزبی دێمـۆکراتی کوردسـتان ،ژمـاره  .1پیـنج شـهممۆ / 1 / 1126
 ، 21بڕوانه وتاری ئامانجی ئێمه.
 -12بڕوانــه وتــاری :پێشــهوا قــازی محهممــهد ،کومــاری کوردســتانو بهیاننامــهی کومێتــهی ناوهنــدی حیزبــی دێمــۆکراتی کوردســتانی ئێــران
بهبۆنهی دووی رێبهندان شهستهمین ساڵرۆژی دامهزرانی کۆماری کوردستان ،لـه نووسـینی بـهرێز حهسـهنی ئـهیوبزاده .ناسـراو بـه مامۆسـتا
گۆران.
" -41کوردســتان" ئۆرگــانی کومێتــهی ناوهنــدی حیزبــی دێمــۆکراتی کوردســتان ،ژمــاره  1رێبهرنــدانی  1164ژانویــهی  1461بڕوانــه وتــاری
پێشهوای گهل.
" -16کوردســتان" ژمــارهی  11ســاڵی یهکــهم .دووشــهممۆ 11ی رێبهنــدانی  1126بڕوانــه زنجیــره وتــاری :جێژنــی ســهربهخۆییو اســتقاللی
کوردستان.
" -11کوردستان" ژماره  11دوشهممۆ 11ی رێبهندان بروانه زنجیره وتاری :جێژنی سهربهخۆییو استقاللی کوردستان.
" -14کوردستان" ژماره  16چوارشهممۆ 26ی رێبهندانی  1126بروانه زنجیره وتاری :ماوهی جیژنی سهربهخۆیی و استقاللی کوردستان.
" -16کوردستان" ژماره  11ساڵی یهکـهم .چوارشـهممه 16ی رێبهنـدان  1126بروانـه زنجیـره وتـاری :مـاوهی جێژنـی سـهربهخۆیی و اسـتقالل
کوردستان.
سهرچاوه  :وێباڵگی فەرمیی نووسەر :ئهیوب ئهیوب زاده  /ڕێکهوتی 11 :ی ژانویهی 2111
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قازی محهممهد :كوردهكان سهر بۆ هیچ زۆردارێك نهوی ناكهن
وهرگێڕانی :قادر وریا

[پێشهوا قازی محهممهد له دیدار لهگهڵ ئارچیباڵد رۆزوێڵت دا]
ئارچیباڵد رۆزوێڵت ئهفسهرێكی ئیتالعاتیی ئهمریكایه كه له ماوهی ژیانی خۆیدا سهری زۆر واڵتی ئهفریقایی و ڕۆژههاڵتی نێوهڕاسـتی
داوه .له سااڵنی دوای شهڕی دووهمی جیهانیدا ماوهیهك له عێـراق و ئێـران ژیـاوه و ژیـان و خـهباتی
كوردان سهرنجی ئهویان ڕاكێشاوه .رۆزوێڵت دوای پێكهاتنی كۆماری كوردستان لـه مـههاباد ،سـهردانی
كوردســتان و شــاری مــههابادی كــردووه و لهگــهڵ قــازی محهممــهد چاوپێكــهوتن و وتــووێژی هــهبووه.
بۆخۆی لهم بارهیهوه دهڵێ" :لهڕاستیدا تاقه چاوهدێری ئهمریكایی حازر له سهحنهدا بووه".
ئارچیباڵد رۆزوێڵت بیرهوهری و ئهزموونهكانی خۆی له بارهی كێشه و ڕووداوهكانی ئهو واڵتانـهی
دیتــوونی كۆكردوونــهوه و كردوونــی بــه كتێبێــك .ئــهو كتێبــه ،ســههبا ســهعیدی ،كچــی خوالێخۆشــبوو
سهعیدیی سیرجانی ،لـهژێر نـاوی "شـوق آمـوختن"دا وهریگێڕاوهتـه سـهر زمـانی فارسـی .چـاپی یهكـهمی ئـهم كتێبـه سـاڵی 1161ی هـهتاوی
لهالیهن چاپهمهنیی ئیتالعاتهوه باڵوكرایهوه .فهسڵی چوارهمی كتێبی ناوبراو بـۆ ڕووداوهكـانی ئێـران و بهتایبـهتی كێشـهی ئازهربایجـان و
مهسهلهی كوردهكان و كۆماری كوردسـتان تـهرخان كـراوه" .شـوق آمـوختن" بهرلـهوهی بـه شـێوهی كتێـب باڵوبێتـهوه ،بـه زنجیـره لـه چهنـدین
ژمارهی ڕۆژنامهی "ارالعات"دا باڵوكرایهوه.
به مهبهستی ئاشنایی بینهران و خوێنهرانی دیمانه لهگهڵ بۆچوونهكانی رۆزوێڵت لهسهر كۆماری كوردسـتان ،هێنـدێك بهشـی كتێبهكـهی
كه  11ساڵ لهمهوبهر كردوومه به كوردی [  ] 1لێرهدا بهبۆنهی 11ی خاكهلێوهی  14( 1161ساڵهی شههیدبوونی پێشهوا) دهخهمه بهرچاو.
تیترێك كه بۆ ئهم باسهم ههڵبژاردوه ،له دهقی وتووێژی قازی محهممهد لهگهڵ ئارچیباڵد رۆزوێڵت وهرگیراوه.
كاتێك چووینه ژوورهكهی قازی محهممهد ،له پشت مێـزی كارهكـهی و لـه تهنیشـت نهقشـهیهكی گـهورهی كوردسـتانی گـهوره دانیشـتبوو.
قـازی محهممـهد پیـاوێكی كورتــهبااڵی بـهوێقار بـوو كـه كــۆتێكی سـهربازیی پێشـتر لـهكاركراوی لهبــهرهدا بـوو و لـهمال و ئـهوالی ڕوخســاره
ڕهنگبزركاوه زاهیدانهكهیدا ڕیشێكی تهنكی كهم موو دهبینرا .ئهو دوایه به ئێمهی گوت كه به دهست نهخۆشیی تونـدی مهعیـددهوه گرفتـاره
و كهم وا ههیه جگه له ماست شتێكی دیكه بخوا.
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پاش ئهوهی كه بۆم ڕوون كردهوه كه ئێمه كێین و مهبهستی مهئمووریهتهكهمان چییـه ،لهسـهر مێزهكـهی پارچهكاغـهزێكی هـهڵگرت و
نووسـراوهیهكی لهپێشـدائامادهكراوی بـه زمـانی فارسـی بـۆ خوێندینـهوه .وشـهكان زۆر ڕوون و دهنگـی ئـارام بـوو ،و لـه كـاتی خوێندنـهوهدا
جاروبار به چاوه "ریاچت" چێشتووهكانی دهیڕوانییه ئێمه .من له وهاڵمدا گوتم" :واڵته یهكگرتووهكانی ئهمریكا ههمیشـه الیـهنگری ئـازادی
و دهستڕاگهیشتنی ههموو ئینسانهكان به مافهكانیان بووه و ئێمه هیوادارین ڕۆژێك دابێ كه ههموو خهڵكی جیهان بـه ئامانجـهكانی خۆیـان
بگهن .ئێمه هاتووینه كوردستان تـا لـه وهزعـی كوردهكـان بكۆڵینـهوه و ڕاپۆرتهكـه بدهینـهوه بـه دهوڵهتهكـهمان ،و ئاواتـهخوازین وهزعـی
كوردهكان باشتر ببێ و دهسكهوتی كوردهكان ههر ئهوه نهبێ كه جۆرێك سهرهڕۆیی به جۆرێكی دیكه له سهرهڕۆیی بگۆڕنهوه".
قازی محهممهد گوتی" :تهواوی خهڵك لـهو بهشـانهی واڵتـدا كـه لـهژێر كـۆنترۆڵی دهوڵهتهكـهی منـدان ،لـه دهربـڕین و نووسـینی ئـهو
شتانهی له دڵیاندایه ،ئازادن ".من لـه وهاڵمـدا گـوتم" :ئـهوهم بـه چـاوی خـۆم دیتـوه .لـه ئازهربایجـانی دیموكراتـدا خـهڵك تـهنها ئیزنـی
ئهوهیان ههیه كه ڕادیۆی تهورێز و ڕادیۆی مۆسكۆ بگرن .له حاڵێكدا شهوی ڕابردوو له شـهقامهكانی ئـهو شـاره (مـههاباد) دهنگـی ڕادیـۆی
لهندهن و ڕادیۆی ئانكارام گوێ لـێبوو".
قازی محهممهد كه دیاربوو ئهو قسهیهی منی پێ خۆش بـوو ،گـوتی" :وهزعـی تـهورێز و مـههاباد بهتـهواوی جیاوازییـان ههیـه ".بـهاڵم
كاتێــك بۆمــان گێڕایــهوه كــه ئێمــه لــه سـنووری دهوڵهتهكهیــدا
تووشــی هێنــدێك گیروگرفــت بــووین ،پێــی تێكچــوو و هــهروهها
كاتێــك پــێم گــوت لــهوه كــه لــه بنكــهی فهرمانــدهیی ئــهودا
پۆستێره تهبلیغاتییهكانی شوورهوی دهبینم و سـهرم سـووڕماوه،
گــوتی" :كوردهكــان ناچــارن هــهر كهســێك یارمــهتییان پێبكــا
قبــووڵی بكــهن ،بــهاڵم ســهر بــۆ هــیچ زۆردارێــك نــهوی ناكــهن.
ئێمه سكااڵیهكمان باڵوكردهوه و لـهودا سـكااڵی خۆمـان بـه سـێ
دهوڵــهتی ســهركهوتوو لــه شــهڕدا كــه بهشــداری كۆنفرانســێكی
ئهوروپایی (پۆتسدام) بوون ،ڕاگهیاند .بـهاڵم ئینگلیسـییهكان
و ئهمریكایییهكان بایهخێكی ئهوتۆیان پێ نهدا ".ئهو پاش ئیشارهكردن به مهنشووری ئاتالنتیك گـوتی" :هـهموو كـوردان هیواداربـوون كـه
واڵته یهكگرتووهكانی ئهمریكا  -پێشكهوتووترین میللهتی جیهان  -ئهوان له زاڵبوون بهسهر دواكهوتوویییهكانیاندا یارمهتی بدا” .
ئهو گوتی" :ئهگـهر ئـهمریكا لـهجیاتی نـاردنی سـێ هـهزار سـهرباز بـۆ ئێـران ،تـهنیا سـهد مامۆسـتا (معلـم)ی ناردبایـه ،لـهو واڵتـه چ
دهقهوما؟ بهاڵم ئهمریكایییهكان لهجیاتی یارمهتیدانی ئێمه ،یارمهتیی دوژمنـانی ئێمـه ،بۆوێنـه توركـهكانیان [ ]2دا و ئـهوی لهڕێگـهی
ناردنی چهك و تهقهمهنی بۆ ئهوان بۆ سهركوتكردنی ئێمه".
پاشــان بــهكورتی لــه بــارهی ئاكــاری خراپــی ئینگلیســییهكان دوا و كــاره جۆربــهجۆرهكانی ئــهوانی لــه مــاوهی دهیــهكانی ڕابــردوودا بــه
مهبهستی سهركوتكردنی شۆڕشگێڕانی كوردی بۆ باس كردین و به سهربردهی مهال مستهفا بارزانی كۆتایی پێهێنا .لهالیهكی دیكهیشهوه
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سهبارهت به فهرانسهیییهكان نهزهرێكی باشی ههبوو .ئهو فهرانسهیییانه كه یارمهتیی كوردهكانی سووریهیان دابوو .پاشـان بیسـتمان
كه ناپلیۆن ژاكل ،یهكێك له ههواڵنووسانی فرانس پرێس ،كـه بیروبـاوهڕی چـهپی هـهبوو ،لـهم دواییانـهدا سـهردانی مـههابادی كردبـوو و
بهدوای ئهو سهفهرهدا هێندێك وتاری به قازانجی كوردكان له چاپهمهنیی فهرانسهدا باڵوكردبۆوه.
بهگشتی خهڵك له قازی محهممـهد ڕازی بـوون و دهیـانگوت كـه پێكهـاتنی دهوڵهتهكـهی ئـهو لـهدوای قۆنـاغی ڕهزا شـا ،سـهركهوتنێكی
گهوره بووه و تهنیا نیگهرانی ئهوهن كه ئهو دهوڵهته نهمێنێ .من له ڕاپۆرتهكهمدا پوختـهی ڕوانگـه و بۆچوونـهكانی ئهنـدامانی كۆمیتـهی
ناوهندیم كه له ماوهی مانهوهمان له مههاباددا لێمانبیستبوون ،بهم جۆره گونجاند:
ئــهوان مــهمنوونی شــوورهوی بــوون كــه ئیمكــانی ســهربهخۆیی بــۆ پێكهێنــاون ،بــهاڵم لهســهر دهخاڵــهت نــهكردنی شــوورهوی لــه كاروبــاری
واڵتهكهیانــدا و هاتوچۆنــهكردنی مــهئموورانی شــوورهوی بۆســهر شــارهكهیان پێیانــدادهگرت( .زۆربــهی ئــهو كهســانه لــه ڕواڵهتــدا هــهروا
الیهنگری ئهشرافییهتی كۆن بوون و وا نهدههاته بـهرچاو كـه مـهیلێكیان بـهالی كۆمۆنیزمـدا هـهبێ) خۆیـان لـه ههلومـهرجێكی شۆڕشـگێڕانه
بهاڵم شۆڕشێكی ناسیۆنالیستیدا دههاته بهرچاو .دهیانگوت هیوادارن حكومهتهكهیان ئهوهنده پهرهپێبدهن كه ههموو ناوچه كوردنشـینهكانی
ئێران بگرێته خۆی .ئهو ناوچانه ،ناوچه جنووبییهكانی ژێر كۆنترۆڵی دهوڵهتی ئێرانیشیان دهگرتهوه. ...
ئهندامانی كۆمیته له بوونی ژمارهیهكی زۆر له سهربازانی ئێران له ناوچه جنووبییهكاندا زۆر نیگهران بـوون و النیكـهم یـهكێك لـهوان
ئیشارهی به پیالنگێڕیی دهوڵهتی ناوهندی به هاوكاریی هێندێك له هۆزه كوردهكان كرد.
ســهرلهبهیانیی ڕۆژی 14ی دێســامبر چووینــه ســهردانی چاپخانــهی مــههاباد كــه ڕۆژنامــهی ڕۆژانــهی "كوردســتان" و هێنــدێك گۆڤــاری
كـهمتیراژی بـه زمـانی كــوردی باڵودهكـردهوه .ئێمـه هێنــدێك نوسـخهمان لـه ژمارهكــانی ڕۆژنامـهی كوردسـتان هــهر لـه سـهرهتای دهرچوونــهوه
وهرگرت و ههروهها چهند گۆڤار و چهند دیوانی شیعر كه تهحویلی بهرپرسی بهشی زانیاریماندان.
هــهر كــه كوردهكــان زانیــان ئێمــه تــهمای گهڕانــهوهمان ههیــه ،هاتنــه المــان و پێیــان گــوتین كــه قــازی محهممــهد بــۆ نــانی نیوهڕۆیــه
بانگهێشتنی كردووین .بهم جۆره ناچار بووین وهڕێكهوتنهكهمان بخهینه دوانیوهڕۆ .نزیك نیوهڕۆیه ئێمه دوباره لهگـهڵ قـازی محهممـهد لـه
دهفتهرهكهیدا دهستمانكردهوه به قسهوباس .ئهمجار باسهكهمان زۆرتر لهسهر مهسهله فهرههنگییهكان بوو .ئهو گوتی" :خوشحاڵم كـه ئێـوه
نوسخهی باڵوكراوهكانی ئێمهتان وهرگرتووه ،چونكه حهزدهكهم واڵته یهكگرتووهكان ههموو شتێك له بارهی ئێمهوه بزانێ .مـن شـتێكم نییـه
بیشارمهوه".
نازناوی ئهو ،قازی محهممهد ،تهنیا "پێشهوا" ،به مانای ڕێبهر ،بوو و بهرپرسانی وهزارهتخانهكانیشی "ڕهئیس"یان پێ دهگـوترا نـهك
وهزیر .وهك لـه نیشـانهكانڕا دهردهكـهوت ئـهو هێشـتا خـۆی بـه مـهئموورێكی ئێرانـی دهزانـی و بـه ڕواڵـهت ئامـانجی بـهكردهوهی وهرگرتنـی
خودموختاری له چوارچێوهی سنوورهكانی ئێراندا بوو .لهسهر ئهوه پێیدادهگرت كه كوردهكان و ئێرانییـهكان خزمـی یـهكترن و سـهبارهت بـه
ڕهسهنی كوردهكان كه ئیددیعای دهكرد له پاشماوهكانی مادهكانن ،قسهی بۆ كردین.
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ههر سێ قازی محهممهد ،سهیفی قازی و سهدری قازی له دادگایهكی نیزامی و نهێنیـدا لـه مـههاباد موحاكهمـه كـران و لـه ڕۆژی 21ی
ژانوییهدا به مهرگ مهحكووم بوون .بهاڵم جێبهجێكردنی حوكمی ئێعدامیان لهالیهن تارانهوه دواخرا ،چونكه "قهوام" پێـی خـۆش نـهبوو لـه
جهنگهی وتووێژه ئاستهمهكانی لهگهڵ شوورهویدا دهنل و ههڵاڵ بهرز بێتهوه.
ماوهیهكی كورت بهر له گهڕانهوهی من له تاران ،له فێورییهی ساڵی 1466دا ،ژهنراڵ ڕهزم ئارا چووه مههاباد ،و من بهشـی ئهوهنـدهم
دهلیل بهدهستهوه ههبوون كه دڵنیا بم مهئمووریهتی چاوهدێری بهسـهر ئێعـدامی برایـانی قـازی بـهو سـپێردراوه .مـن چوومـه چاوپێكـهوتنی
جۆرج ئالێنی سهفیرمان تا بزانم ئایا دهتـوانین كارێـك بكـهین .سـهفیرمان لێـی پرسـیم" :بـۆچی ئهوهنـده نیگـهرانی وهزعـی قازییـهكانی؟
ههرچی بێ ئهوان لهگهڵ شوورهوییهكاندا هاوكارییان دهكرد؟"
* باشه ،ڕاسته .بهاڵم ئهوان ههوڵیاندهدا ههرچی لـه توانایاندایـه بـۆ باشـبوونی وهزعـی خـهڵك ئـهنجامی بـدهن و شـوورهوییهكانی
تهنیا كهسانێك بوون كه بۆ كۆمهك بهوان عهالقهیان نیشاندا .ئهگهر ئهوان ئێعدام بكرێن ،له ههموو جێیهك ئێمه به شـهریكی ئـهو كـاره
دهزانن.
* باشه ،دهتهوێ ئهمن چ بكهم؟
* پێم وایه ئێوه دهبێ له شا داوا بكهن دهستوور به ڕهزم ئارا بدا قازی یهكان بۆ دادگایهكی عاداڵنه و ئاشكرا بێنێته تاران .لهسـهر
داوای سهفیر ،شا دهستبهجێ سهفیری بۆالی خۆی ڕێدابوو .سهفیرمان لهو چاوپێكهوتنهدا هیواداری دهربڕیبـوو كـه مهسـهلهی ئـێالت و یـهك
لهوان مهسهلهی كوردهكان به باشی چارهسـهر بكـرێ و پاشـان گوتبـووی گـهرچی قازییـهكان لهگـهڵ شـوورهوییهكاندا هاوكارییـان هـهبووه،
بهاڵم خزمهتێكی زۆریشیان له بواری فێركردنی خهڵكدا ئهنجام داوه.
شا لێرهدا قسهكهی ئهوی بڕیبوو و به بزهوه له سهفیری پرسیبوو" :ئێوه ترسی ئهوهتان ههیه كـه مـن ئـهوان گوللـهباران كـهم؟ ئهگـهر
مهسهلهكه ئهوهیه ،دڵنیا بن من ههر له بنهڕهتهوه خهیاڵێكی ئهوتۆم نییه".
تاریكوڕوونی بهیانیی 11ی مانگی مارس[ ،]1قازییهكانیان به ئهمری "اعلیحضـرت شاهنشـاه" لـهدار دابـوون .لهوانهیـه شـا ڕاسـت ئـهو
كاتهی سهفیرمان دهرگای تاالری پێوهداوه و هاتۆته دهر ،دهستووری ئێعدامی قازییهكانی ڕاگهیاندبێ.
پهراوێزهكان:
[ ]1ئهم بابهته پێشتر له ژماره 214ی ڕۆژنامهی كوردستان ،ڕێبهندانی ( 1162فێورییهی  )1446دا باڵوبۆتهوه.
[ ]2وا وێدهچێ قـازی محهممـهد وشـهی "عهجهمـهكان"ی بـهكارهێنابێ كـه لـه كوردسـتانی ئێـران مهبهسـت كاربهدهسـته دهوڵهتییهكانـه.
نووسهر یان وهرگێڕ ئهو وشهیه به "توركهكان" حاڵی بووه.
[21 ]1ی مارس ڕاسته نهك 11
سهرچاوه  :ماڵپهڕی گیارهنل  /ڕێکهوتی 26 :ی مارسی 2112

95

دڵۆپێك لە زەریای ژیانی پێشەوا قازی محەممەد
وەرگێڕان و ئامادەكردن :رەسووڵ سوڵتانی

خوێنهری هێژا :ئهوهی دهیخوێنیتهوه تهنیا گێڕانهوهی ژیانی قازییه به پێی سهرچاوهکان و هیچ لێکدانهوه و شیکاریی نییه.
یــازدە رۆژ لە مــانگی بــانەمەڕی ســاڵی 1264ی هەتــاوی بەرانــبەر بە 1411ی زایینــی لە بنەمــاڵەی قــازی عەلــی لە شــاری ســاباڵ ،
منــداڵێك لە دایــك دەبــێ و نــاوی دەنــێن محەمــمەد .هەر ئەو محەمــمەدەی كە دواتــر لە مێــژووی
نەتەوەیەكدا دەبێتە سەرچاوەیەك بۆ خەبات و تێكۆشان و پـاش تێپەڕینـی زیـاتر لەسـەدەیەكی
بەســــەر خەبــــاتی ئەو گەلەدا ،شۆڕشــــگێڕان و خەباتكارەكــــان و لەوەش گرنگتــــر بەڕێــــوەبەرانی
دامودەزگــا حوكمییەكــانی بەشــێك لە كوردســتانی نــاتوانن وەك نمــوونە و سەرباشــقەیەك لێــی
نەڕوانن و بۆ هەڵسەنگاندنی كار و كردەوەی ئێستایان و روانین لە بەژنـی هەوڵـی نیازپاكـانە و
بەڕێوەبەرانەیــان و بــۆ خســتنەرووی ئاســتی ســەركەوتنەكانیان ،نەچــنەوە بەر ئــاوێنەی بــااڵنوێنی
كردەوەكانی قازی محەمەد.
قازی عەلی باوكی قازی محەممەد ،یەكێك بووە لە زانا دەگمەنەكانی كوردستان كە شـارەزای زانسـتە باوەكـانی سـەردەمی خـۆی بـووە و
زۆر شتیشی لەسەر زانستی ئەستێرە و گەردوونناسی زانیوە.
بنەماڵەی قازییەكـان ،هەر لە كـۆنەوە پێگەیەكـی بەهێـزی كۆمەاڵیەتییـان نەك هەر لە مەهابـاد و ناوچەكـانی دەوروبەریـدا هەبـووە،
بگرە لە ناوچەكانی دیكەی ئێرانیشدا وەك تاران و ورمێ و شارەكانی دەوروبەری ورمێشدا ،ناسراو و بەناوبانل بوون و كاروبـاری دادوەری
و مەســڵەت و رێكخســتنەوەی كاروبــاری نێــوان خەڵكیــان لە ئەســتۆ بــووە و خەڵكــی متمــانەی پێیــان هەبــووە و بــۆ چارەســەری كێشــە
جۆراوجۆرەكانیان پەنایان بۆ بردوون.
قازی محەممەد ،لە تەمەنی حەوت سااڵنییەوە لە خزمەتی باوكیدا دەست دەكات بە خوێنـدن .قۆناغەكـانی سـەرەتای خوێنـدنی لە الی
باوكی دەخوێنێ و بۆ كامڵكردنی خوێندنەكەی دەچێتە الی كەسانی پیتۆڵ و زانای ئەو سەردەمی شاری مەهاباد .
قۆناغی مێرمنداڵیی قازی محەمەد هاوكات بووە لەگەڵ یەكێك لە رووداوە گەورە نێودەوڵەتییەكان كە ئەوی شەڕی یەكەمی جیهانییە
لە 1416دا .ئەوكات قازی چواردە سااڵنە بووە .لەو سەردەمە دایە كە بەشی موكریانی كوردستان دەكەوێتە بەر تااڵن و بڕۆ و
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كوشــتارەكانی روس و عوســمانییەكان .بنەمــاڵەی قازییەكــانی وەك زۆربەی خەڵكــی نــاوچەكە شــاری مەهابــاد بەجــێ دەهــێڵن و بەرەو
"یەكشەوە" و گوندی "سلێمان كەندی"ی الی سەقز بار دەكەن ،كە مـوڵكی مسـتەفا بەگـی خـاڵی قـازی مـحەمەد بـووە و چەنـد مانگێـك لەوێ
دەمێننەوە .كە عوسمانییەكان لە ساباڵ دادەمەزرێـن ،ئەوانـی دەگەڕێـنەوە شـار و دەچـنەوە مـاڵەكەی خۆیـان .بەاڵم زۆری پـێ ناچێـت كە
رووسەكان دیسان پەالماری ناوچەكە دەدەنەوە و عوسمانییەكان لە ساباڵ دەردەپەڕێنـنەوە و خەڵـكەكە دیسـان ناچـار دەبـن مەهابـاد چـۆڵ
بكەنەوە .بنەماڵەی قازی ئەمجارەش دەچـنەوە یەكشـەوە و لەبەر ئەوەی گونـدی یەكشـەوەش لە شـارۆچكەی بۆكـانی ئەوكـات نزیـك بـووە و
روس و عوسمانییەكان بەوێشدا تەڕاتێنیان بووە ،ناچار دەبن پتر هەڵكشـێن و هەنـدێكیان بچـنە گونـدی چۆملـو و پاشـباڵ و بەشێكیشـیان
بچنە گوندی سوالوكان لە ناوچەی هەوشاری تیكـاب .ئەو هیجـرەتە لە سـاڵی  1411بـووە و سـێ سـاڵی خایانـدووە .سـاڵی 1411ی زایینـی
رووســەكان مــاوەیەك لە شــاری ســاباڵغدا دەمێنــنەوە و بەهــۆی پەالمــاری عوســمانییەكانەوە ناچــار دەبــن بەرەو نــاوچەی ســولدوز و ورمــێ
پاشەكشە بكەن .ئەو كاتی بەهـۆی هەسـتی ئـایینییەوە هەنـدێ خەڵكـی نـاوچەكە هەمـوو جـارێ یارمەتیـدەر و پشـتیوانی عوسـمانییەكان
بوون و دژی رووسییەكان شەڕیان كردووە .لە زستانی 1414دا كە بەفرێكی قورس و بێ ئەمان ناوچەكە دادەپۆشـێ ،روسـەكان بە مەبەسـتی
دەرپەڕاندنەوەی عوسمانییەكان و تۆڵەی شكست و بەزینەكانی پێشوویان ،هەڵدەكوتنەوە سەر شـار .قـازی فەتـاحی مـامی قـازی عەلـی كە
كەسایەتییەكی ناسـراو و بەناوبـانگی نـاوچەی موكریـان بـوو ،بەرگـری لە شـار و خەڵـكەكەی دەكـات و دوای بەربەرەكـانێیەكی قارەمانـانە
دەكوژرێت و ئێستاش ئەوە گۆڕەكەی لە حەوشەی مزگەوتی شادەروێ لە تەنیشت ماڵەكەی قازی محەمەدەوەیە .روسەكان بە قـین و رقێكـی
زۆرەوە دێنە ناو شار و پتر لە حەوت هەزار كەس لە خەڵكی بێ تاوانی شاری ساباڵ و ئاواییەكانی دەوروبەری دەكوژن.
ئەوەی لە رووداوەكانــدا دەژی ،دیــارە بە مەرجێــك خــۆی تۆزێــك مــایە و هەوێنــی تێــدابێ و ئەو مــایە و هەوێــنەش بكــاتە داینەمــۆی
خۆپێگەیاندن ،بێ گومـان وردبـین و بەمشـوور دەبێـت و كـورد واتەنـی لە سـەر كڵـی
كــوورەی زەمەنــدا دەخــارێ و لە كــڵ دێــتە دەرێ .قــازی مــحەمەد كە خــۆی كــوڕی
بنەماڵەیەكی لەو جۆرە بووە و ژینگەی بنەماڵەییەكەی پاڵپشتێكی مەعنەوی بـوووە
بــۆی ،دیتنــی كارەســات و رووداوەكــانی لە الیەكــی دیــكەوەو هاوکــات ئەو ئەرك و
بەرپرســـیارەتییانەش كە دوای مەرگـــی بـــاوكی دەكەونە ئەســـتۆی و ســـەركەوتووانە
رایانـــدەپەڕێنێت ،وای لـــێ دەكەن ،لە ســـەردەمی یۆتۆپیـــاكەی "ژێ كـــاف"ــــدا وەك
كەســایەتییەكی لەكــڵ دەرهــاتووی جــێ متمــانە و بەمشــوور و خــاوەن تەگبیــر و را،
نەك تەنیـا وەك ئەنـدامێك بـۆ نـاو كـۆمەڵەكە ،بەڵكـو وەكـوو پێویسـتییەك بــانگی
بـــكەن كە ببێـــتە ئەنـــدام لەو كـــۆمەڵەیەدا .بە تـــایبەتی كە قـــازی مـــحەمەد لە
سەردەمی پەیمانی سـیڤەردا الوێكـی چـاوكراوە بـووە و راپەڕیـنەكەی سـمایل ئاغـای
سمكۆشی هەر دیتووە و ئاگـای لە ورد و درشـتی رووداوەكـانی سـەردەمی خـۆی بـووە.
ئەوانە لەسەر یەك كـاریگەریی حاشـاهەڵنەگریان لەسـەر بیـر و زەینـی دانـاوە .ئەوەتـا میـرزا سـەعید خـانی هومـایون لە كتێبـی"پێشـەوای
رابــوون"دا كە نووســەری ئەم دێــڕانە كردوویەتــی بە كــوردی ،دەڵــێ" :رووداوە خێــرا و یەك لە دوا یەكەكەكــانی ئەو ســااڵنە و بەســترانی
پەیمانی لۆزان لە ساڵی 1421دا و پێشێلكردنی ماف و بەرژەوەندییەكانی میللەتی كورد لە الیەن دەوڵەتی ئینگلیزەوە و سات و سەودایان
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لەگەڵ كەماڵ ئەتاتۆرك و بە شوێن ئەویشدا راپەڕینەكەی شێه سەعیدی پیران لە توركیا لە ساڵی 1421ی زایینیدا بـۆ دەسـتەبەركردنی
مافە پێشێل كراوەكانی میللەتی كورد و راپەڕینەكانی دیكەی ئازادیخوازە كوردەكانی توركیا بە رێبەرایەتیی ژەنەڕال ئیحسـان نـووری پاشـا
لە ساڵەكانی  1426تا 1411ی زایینیدا كە بە راپەڕینی ئاڕاڕات بەناوبانگە ،كـۆمەڵە رووداوێـك بـوون كە میـرزا مـحەمەدی قـازی (قـازی
محەمەد) و هەموو كوردێكی ئازادیخواز لێیان ئاگادار بوون و لە هەمبەر ئەو رووداوانەشدا قسە و هەڵوێستی خۆیان هەبوو .قـازی مـحەمەد
لە سااڵنی  1426تـا 1411دا كە شۆڕشـەكەی ئـاگری لەگـۆڕێ بـوو ،بە نهێنـی پەیوەنـدیی هەبـوو لەگەڵ كـوردە ئازادیخوازەكـانی توركیـا و
هاوكاریی دەكردن و بە یارمەتی و هاوكاریی چەند كوردێكی نیشتیمانپەروەری دیكەی وەك مەال ئەحمەدی فەوزی و شـێه ئەحـمەدی سـریالوا
پەیوەندیی بە رێبەرانی رێكخراوی "خۆیبوون"ـەوە لە توركیا و عێراقدا هەبـوو و هاوكـاریی دەكـردن .هەر لەو سـااڵنەدا كە رەزا شـا دەسـت
دەداتە دەستی مسـتەفا كەمـال ئەتـاتۆرك بـۆ سـەركوت و لەنـاوبردنی بیـر و هـزری ئـازادیخوازانەی كوردەكـان ،وردە وردە لە شـاری سـاباڵ
دامودەزگــای ئیــداری و قوتابخــانە دادەمەزرێــن .دیــارە تــا ئەو كــاتە قوتابخــانە بە شــێوازە نــوێیەكەی لە مەهابــاددا هەر نەبــووە .میــرزا
محەمەدی قازی كە دەیزانی تاقە رێگەی رزگاریی نەتەوەكەی خوێندنە ،ساڵی  1424دەبێتە بەرپرسـی ئیـدارەی پەروەردەی سـاباڵ و قـۆڵ
هەڵدەماڵێ بۆ دروستكردنی قوتابخانەی مۆدێرن بە شێوازی ئەمڕۆیی .لەو كاتەدا یەكەم قوتابخانەی كـوڕانە بەشـێوازە نـوێیەكەی بەنـاوی
قوتابخــانەی "ســەعادەت" و قوتابخــانەیەكی كچــانەش بە نــاوی "پێرمــاس" دادەمەزرێــنن .لەو ســەروبەندە دایە كە قــازی مــحەمەد بیــر لە
پێكهێنانی ژیانی هاوبەش و زەماوەند دەكاتەوە و بنەماڵەكەی پێشنیاری پێ دەكەن كچی گەنجعەلی بەگی فەیزوڵاڵبەگیی بۆ بێنن.
لێرەدا الیەكی دیكە لە مۆدێڕنبوونی بیر و بۆچوون و ژیانی قازی دەردەكەوێت .لەو سەردەمدا كە هەموو ژیانی خەڵكی كوردسـتان ،بـێ
ئەمال و بەوال بەبێ الدانی سەرەدەرزییەك لە دابونەریتەكان ،لە چوارچێوەیەكی بەرتەسكی كوڵتـور و نەریتـی عەشـیرەتی و كوردەوارییـانە
و دواكەوتووانەدا بەڕێوە دەچوو ،بەاڵم قازی فارس واتەنـی "تـافتەی جـودا بـافتە" بە شـێوەیەكی دیـكە بیـر دەكـاتەوە .كە چـاو لە ژیـانی
قازی دەكەی ،هیچ بڕگەیەك لە ژیانیدا نیـیە كە بیرێكـی كـردبێتەوە و بیركـردنەوەكەی بە كـردەوە جێبەجـێ نەكردبـێ .قـازی كەسـێكی بە
واتــا ئەمــڕۆییەكەی ،پراگماتیســت بــووە و هەمــوو گــۆڕانێكی لە خــۆیەوە دەســت پــێ كــردووە .ئەوەش بــووە كە روخســار و كەســایەتییەكی
كاریزماتیكی بە قازی بەخشیوە .ئەوەتا لە نێو كۆت و بەندی كولتوور و دابونەریتی دواكەوتوانەی ئەو كاتدا داوا دەكات لە پێشدا چـاوی
بە كچە بكەوێت و قسەی لەگەڵ بكات ئەوجار بیخوازێت .بەتەمەنەكان و لە هەمان كاتیشدا ئەوانەی لە رێگەی خوێنـدنەوەوە ئاگایـان لە
ژیــانی پێشــینیان هەیە ،بــاش دەزانــن كە ئەوەی قــازی داوای كــردووە ،لە كــاتی خۆیــدا بــڤە بــووە .ئەگەرچــی هێشــتا لە هەنــدێ نــاوچەی
كوردستان ئەو حەساسییەتە بە شێوەیەك هەر ماوە بەداخەوە ،بەاڵم ئیتر دەبێ هەشـتا سـاڵ لەمەوبەر ئەو نەریـتە چـۆن بـووبێ .كە قـازی
محەمەد داوا دەكات چاوی بەو كچە بكەوێت وا دەیانەوێ بۆی بخوازن بۆ ئەوەی باسی ژیانی هاوبەشیانی لەگەڵ بكات ،باوكی كـچە دەڵـێ،
شــتی وا نــابێ و ئەوە پــێچەوانەی دابــونەریتی ئــێمەیە .بــۆیە قــازی مــحەمەد پاشــگەز دەبێــتەوە و واز دێنــێ و دواتــر ســاڵی  1411لەگەڵ
خاتوونێكی بەڕێزی خەڵكی ساباڵ بە ناوی مینا خانم زەماوەند دەكات .سـاڵێك دواتـر بـاوكی دەمرێـت .خەڵكـی شـاری مەهابـاد بە بـۆنەی
مــاتەمینیی مەرگــی قــازی عەلــی ،هەمــوو دەرك و دووكــان و بــازاڕی شــار و ئیــدارەكانی دادەخەن .دوای مەرگــی قــازی عەلــی ،زانایــان و
پیاوماقووڵەكانی شار عابای قازی عەلی بەسەر شانی قازی مـحەمەددا دەدەن و لە جێـی بـاوكی دایـدەنێن و دەیـكەنە قـازیی شـەرع .ئیتـر
قازی واز لە بەرپرسیارەتیی ئیدارەی پەروەردە دێنێ و شان دەداتە بەر باری بەرپرسـیارەتیی هەمـوو كاروبارەكـانی شـار و نـاوچەكە و بە
ئەشق و بەپرسیارەتییەكی پترەوە قۆڵ هەڵدەماڵێ بۆ چارەسەركردن و رەواندنەوەی كێشە و گرفتەكانی خەڵكی ناوچە.
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وەرزش و كتێب خوێندنەوە ،دوو شتی دانەبـڕوای ژیـانی قـازی بـوون .سـەعید خـانی هومـایون لەو كتێـبەدا دەڵـێ :قـازی زۆری حەز لە
وەرزش بوو .لە ماڵەوە یاریی ئاسنی دەكرد .بەیانیان دوای نوێژی بەیانی كە لە مزگەوتی شادەروێ دەیكـرد ،بە پیاسـە دەچـووە دەرەوەی
شــار و لەوێــوە بە راكــردن هەتــا پــردی ســوور دەچــوو .مەلەوانێكــی شــارەزاش بــوو و هاوینــان هەمــوو رۆژێ دەچــووە شــوێنێك لە چــۆمەكەی
مەهاباد كە پێیان دەگوت گۆمی قازی ،لەوێ مەلەی دەكرد .كتێبە ئینگلیزییەكانی زۆر دەخوێندەوە و زۆر زانیاریی لە سەر واڵتـانی دەرەوە
هەبــوو ،لە حاڵێكــدا خەڵكــی ئەوكــات ئاگایــان لە پشــت گــوێی خۆیــان نەبــوو چ بگــا بە واڵتــانی دەرەوە .قــازی ئاگــای لە هەمــوو رووداوە
جیهانییەكانی سەردەمی خۆی بوو .ئەو بیانییانەی ئەو كات رێیان دەكەوتە شاری مەهابـاد ،سـەردانی قـازی محەمەدیشـیان دەكـرد .ئەویـ
زۆر بە گەرموگوڕییەوە وەری دەگرتن.
قازی كەسـێكی نوێخـواز و نەریـت شـكێن بـووە .وەك باسـمان كـرد هەمـوو گۆڕانێكیشـی لەخـۆیەوە دەسـت پـێ كـردووە .ئەوە نەبـووە هەر
بانگەشەی بۆ بكات و خەڵك هان بدات و خۆی مەاڵس بدات .بۆ وێنە ساڵی  1426كە بۆ یەكەم جار "جەمعیەتـی شـێر و خورشـیدی سـوور"
لە مەهاباد دادەمەزرێت ،قازی پارچە زەوییەكی باش دەداتە ئەو كۆمەڵەی شێر و خورشیدە كە دواتـر جێـیەكەی كـرا بە نەخۆشـخانە و بـۆ
ماوەی چل سااڵن ئەو نەخۆشخانەیە خزمەتی خەڵكی مەهاباد و دەوروبەرەكەی كرد.
قازی محەمەد بۆ ئاگاداربوونی لە باس و مەسەلەكانی رۆژ و لە هەواڵ و رووداو و گۆڕانكارییەكانی جیهـان و ئێـران ،زۆربەی گۆڤـار و
رۆژنامەكانی ئەو كاتی دەكڕی و دەیخوێندنەوە .رۆژنامەی "شفق سرخ" و "ئیتالعات" و گۆڤاری "پەیمان" كە ئەحمەدی كەسرەوی دەری دەکـرد
و گۆڤاری كوردیی گەالوێژ كە مامۆستا عەالئەدینی سەجادی لە بەغدا دەری دەكرد.
قازی هەموو ژیانی خۆی تەرخان كردبوو بۆ خزمەتـی خەڵكـی مەهابـاد و دەوروبەری .بـۆ وێـنە لە الفـاوە رەشـەكەی سـاڵی 1414دا كە
مــاڵ و حــاڵی خەڵكــی مەهابــادی رادا و خەڵكێكــی زۆری مــاڵوێران و دەربەدەر كــرد ،قــازی بە ســواری ئەسـ  ،چــوو بە هانــای خەڵــكەوە و
خەڵكێكی زۆری لە خنكان و مەرگ نەجات دا.
(ژێ كاف) و قازی

سـاڵێكی دوای دامەزرانـی كـۆمەڵەی ژێ كـاف ،هێشـتا قـازی نەبــووەتە ئەنـدامی ئەو كـۆمەڵەیە .وەك دەڵـێن نەهـاتنی قـازی بـۆ نێــو
كۆمەڵە ،بە الی ئەندامەكانی كۆمەڵەی ژێكافەوە وەك بۆشاییەك وابووە .خـۆی ئەنـدامەكانی ژێكـافی جێـی ئەنـدامی یەكەمـی كۆمەڵەیـان
هەر بە بەتاڵی هێشتبووەوە و وەك ئەمڕۆ دەڵێن الی خۆیان جێیان بۆ رێزێرد كردبوو .شوێنی ئەندامی یەكەمیان هەر بۆ قـازی هێشـتبۆوە
و ژمارەی ئەندامەكانی كۆمەڵە لە ئەندامی ژمارە دووەوە دەست پێدەكەن .ئاخرییەكەی رۆژی خـۆی دێـت و قـازی دەبێـتە ئەنـدامی ژێكـاف و
دەڵێن ،بوونی قازی بە ئەندامی ژێكاف وای كرد ئەو كۆمەڵەیە لە ناوچەكانی دیكەی موكریان و تەنـانەت دەرەوەی ناوچەكوردنشـینەكان و
دەرەوەی سنوورەكانی ئێرانیشدا بەهێز بێ.
قــازی مــحەمەد بە قەبــووڵ كردنــی ئەنــدامەتیی كــۆمەڵەی ژێ كــاف ،بە نــاوی خــوازراوی بینــایی نــرخ و پــێگە و ئیعتبــاری چــاالكییە
نەتەوەییەكانی گەیاندە ترۆپكی خۆی و مەهابادی كردە ناوەندی ئازادیخوازی و چاالكییە سیاسییەكانی كوردستان .هەر بۆیەش كوردە
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ئازادیخوازەكان لە واڵتانی توركیا و سوریا و عێراقەوە دەهاتنە مەهاباد بۆ ئەونەی چاویان بە رێبەرانی كۆمەڵەی ژێكاف بكەوێ.
سەفەر بۆ باكۆ

لەو سەفەرەدا نزیك بە سی كەس لە دەمڕاست و سەرۆك عەشـیرەتە كوردەكـانی نـاوچە ،لەگەڵ قـازی مـحەمەد بـۆ مـاوەی دوو حەوتـوو
سەردانی باكۆیان كرد.

ئامانی سۆڤییەتییەكان ئەوە بوو سەرنج و متمانەی كوردەكان بۆ الی خۆیان راكێشن و بەوجۆرە دەیانویست وا بنـوێنن كە ئەوان دۆسـتی
میللەتــی كــوردن و نەهــێڵن كوردەكــان لە ئینگلیزەكــان نزیــك ببــنەوە .لە الیەكــی دیكەشــەوە كوردەكــان و بەتــایبەتی عەشــیرەتە كوردەكــانی
دەوروبەری ورمێ هەندێك كێشە و پێكدادان و تێكهەڵچوونیان لەگەڵ ئازەرییەكـانی ئەو دەڤەرە هەبـوو ،بـۆیە بـاقرۆد دەیەویسـت پـێكەوە
ئاشتیان بكاتەوە و بە لێك نزیككردنەوەیان گیان و ماڵی هاوزمانەكانی بپارێزێت.
بەاڵم قازی نیاز و مەبەستێكی دیكەی هەبوو .ئەو دەیەویست سۆڤیەتییەكان لە ویسـت و بۆچوونەكـانی میللەتـی كـورد تـێ بگەیەنێـت و
ئەوەندەی بۆشی دەكرێت ،سەرنج و پشتیوانیی ئەوان بۆ الی میللەتـی كـورد رابكێشـێت و پێیـان بڵـێ كە میللەتـی كـورد دەیەوێ چارەنووسـی
خۆی دیاری بكات و بە ئازادی و سەربەستی بژیێت.
كە لە بــاكۆش گەڕایەوە ،بە متمــانەبەخۆییەكی زیــاترەوە لە هەمــبەر رووداوەكانــدا راوەســتا .قــازی مــحەمەد بــۆ مەســڵەت و نەهێشــتنی
كێشە و دوژمنایەتییەكانی نێوان مەنگوڕ و مامەشەكان ،سەردامی چەنـد سـەرۆك عەشـیرەتێكی هەر دوو الی كـرد و ئاشـتی كـردنەوە و پێـی
گوتن دەست لە كێشە و شەڕ و ئاژاوە هەڵگرن .كەمكردنەوەی كێشە و تێكهەڵچوونەكان ،سەلماندی كە قازی مـحەمەد توانـایی ئەوەی هەیە
ببێتە رێبەرێكی گەورە.
دامەزراندنی حیزبی دیموكراتی كوردستان

ساڵی  1461لە ناوەندی رووناكبیریی ئازەربایجـان و سـۆڤیەتیدا ،لە بـاغی گوڵسـتانی تەورێـز ،قـازی و حەمە حوسـێن خـانی سـەیفی
قازیی بانگهێشت كرابوون .لەو دانیشتنەدا باس لە كاروبـاری ئێـران و ئازەربایجـان وپەیوەنـدیی كوردسـتان و ئازەربایجـان هـاتە گـۆڕێ.
بەرپرستە پایەبەرزەكانی سۆڤیەتیی لە تەورێز بوون .ئازەربایجانییەكان دەیانەویست كوردستان بە هەر شێوەیەك بێـت بچێـتە بـن بـاڵی
ئازەربایجانەوە و وەك بەشێكی ئەوێ حیسابی بۆ بكرێت .بەاڵم پێشەوا قازی محەمەد ،زۆر بە توندی دژی ئەو داوایەیان رادەوەستێت .میر
جــافری پیشــەوەری ،باســەكە دێنێــتە گــۆڕێ و كونســوڵەكەی ســۆڤیەتی پشــتی دەگرێــت ،بەاڵم قــازی بە تێــر و تەســەلی باســی ویســت و
داواكانی میللەتـی كـورد و خەبـاتی چەنـدین سـاڵەیان لە پێنـاوی ئازادیـدا دەكـات كە هەزاران شـەهیدی لەو رێـگەیەدا داوە و دواجـار ئەو
بیرۆكەیە رەت دەكاتەوە و قەبووڵی ناكات .ئەو دانیشتنە هیچ شتێكی لێ شین نابێتەوە.
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پاش گەڕانەوەی قازی محەمەد لە دووەم سەفەریدا بۆ باكۆ ،لەگەڵ ئەنـدامەكانی كـۆمەڵە دەكەوێـتە راوێـژ و تەگبیـر بـۆ ئەوەی نـاوی
كــۆمەڵە بگــۆڕن و بــیكەنە حیزبــی دیمــوكراتی كوردســتان .ســەرەڕای بەرهەڵســتیی بەشــێك لە ئەنــدامەكانی كــۆمەڵە بەاڵم دواجــار نــاوەكەی
دەگۆڕدرێ و حەوتووەك دواتر یەكەم كۆنگرەی نوێنەرانی حیزب لە مەهاباد دەگیردرێت .لەو كـۆنگرەیەدا بە دەنگـی نـوێنەرە بەشـدارەكان و
سەرۆك عەشیرەتەكان و كادری مەركەزیی حیزب ،قازی مـحەمەد دەكـرێتە رێـبەری حیـزب و دەنگـی پێـدەدرێ وەك پێشـەوای میللەتـی كـورد
هەڵدەبژێردرێت.
دامەزرانی كۆماری كوردستان:

گەورەتــرین و بــێ وێنەتــرین روودای مێــژووی نەتەوەی كــورد رۆژی دووی رێبەنــدانی ســاڵی  1461واتە رۆژی راگەیانــدنی دامەزرانــی
كۆماری كوردستان بوو لە مەهاباد بە پێشەوایەتیی قازی محەمەد.
ســــەعیدخانی هومــــایون لە كتێبەكەیــــدا دەڵــــێ :لەو رۆژەدا قــــازی مــــحەمەد لە خــــزووری خەڵكــــی مەهابــــاد و نــــاوچە و ســــەرۆك
عەشیرەتەكاندا ،وتارێكی تایبەتی پێشكەش كرد( .دەقی وتارەكەی پێشەوای لەو كتێبەدا هێناوەتەوە و بە خوێندنەوەی ئەو وتارە ،بـۆت
دەردەكەوێ ئەو مرۆڤە چەندە شارەزای مێژووی میللەتەكەی بووە و خاك و نیشتیمانەكەی خۆی چەندە خۆش ویستووە و چەندە حەكیمـانە و
بە باوەڕێكی قووڵیشەوە قسەی كردووە ).بۆ وێـنە لە بەشـێكی وتارەكەیـدا دەڵـێ ...":ئەمـڕۆ هەر ئەو رۆژەیە كە بـاب و باپیرەكانمـان بە
ئاواتییەوە بوون ... .ئێستا بە ویستی خودا و میللەتەكەمان ،چارەنووسی خۆمان بەدەستەوە گرتـووە .لەو مـاوەیەدا چەنـد قوتابخـانەیەكی
كوڕانە و كچانە و قوتابخانەی شەوانەشمان كردووەتەوە .كوڕ و كـچ و گەورەكـان دەرس دەخـوێنن و لەبـری ئەوەی چەنـدین سـااڵن خەریكـی
زمانێك بن كە زمـانی زگمـاكیی خۆیـان نیـیە ،ئێسـتا بە پێـنج شـەش مانگـان فێـری زمـانە شـیرینە زگمـاكییەكەی خۆیـان دەبـن ....... .بە
دڵێكی پڕ لە هیواو بە ئیمانێكی پتەوەوە لە هەمبەر شااڵوەكانی تواندنەوە و لەناوبردندا خۆمان راگرتووە و لەسـەر تێكۆشـان و خەبـاتی
خۆمان بەردەوام بووین هتـا گەیشـتووین بە سـەربەخۆیی و ئـازادیی میللەتـی كـورد .دیـارە هێشـتا زۆر هەڕەشـە و كۆسـپمان لە پێشـن كە بە
خەباتی بێوچانمان بەسەریاندا زاڵ دەبین .ئەمڕۆ كە نوێنەرانی هەموو چین و توێژەكان و ناوچەكانی كوردسـتان بە ئاغـا و وەرزێـر و ورد
و درشــتەوە هــاتوون و لێــرە كــۆ بــوونەتەوە و یەك دڵ و یەك زمــان بانــل دێڵــن و دەڵــێن":دیموكراســی و ئــازادی" و بەســەرو پێكهێنــانی
كۆمەڵگەیەكی ئازاد و ئاوەدان دەچینە پێشەوە)".
رۆژی 24ی سەرماوەزی  1461لە رێوڕەسمێكی تابەتیدا قازی محەمەد پێشەوای كوردستان بە دەستی خۆی ئااڵی كوردسـتان لە سـەربانی
بینای هەئیەتی بەڕێوەبەریی نیشتیمانیی كوردستان ،هەڵدەدات و دەشەكێتەوە.
قازی محەمەد وەك كەسێك كە خڕۆكەی دیموكڕاتیكبوون بە نێو خوێن و دەمارەكانیدا گەڕابێ و وەك بڵێی لەگەڵ شیری دایكیدا فرچكی
بە ئــازادیخوازی و دیموكراســی و رەچــاوكردنی مافەكــانی ئینســان گرتبــێ ،هەمــوو ئەو شــتانەی بەكــردەوە جێبەجــێ كــردوون .بــۆ وێــنە لەو
سەردەمدا كە هێشتا لە ئەورووپا و ئەمریكاش بە گوێرەی پێویست مافەكانی ژنان رەچاو نەدەكران ،ئەو دیسان گۆڕانەكە لە بنەماڵەكەی
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خــۆیەوە دەســت پێــدەكات و لەوكوردســتانەدا كە %41ی پیاوەكــانی و %111ی ژنەكــانی نەخوێنــدەوار بــوون ،ئەو رێكخراوێكــی ژنــان
دادەمەزرێنێ بە ناوی "یەكیەتیی یایان" و میناخانمی خێزانیشی دەبێتە بەرپرسی ئەو رێكخراوە.
قازی لە چوارچێوەی حكوومەتە دیموكراتەكەیدا مـافی كەمیـنە نەتەوەیـی و ئایینییەكـانی نەك لەبیـر ناكـات ،بەڵكـو هەمـوو مـاف و
ئازادییەكانیــان لەبەر چــاو دەگرێــت و قوتابخــانە بــۆ كەمیــنە نەتەوە و ئایینییەكــان بە تــایبەتی بــۆ جوولەكەكــانی نێــو شــاری مەهابــاد،
دەكاتەوە و مامۆستایان بۆ دادەمەزرێنێت و مافی یەكسانیشیان لەگەڵ كوردە موسوڵمانەكاندا بۆ لەبەرچاو دەگیردرێت.
قــازی لە مــاوەی یــازدە مانــل حــوكمڕانییەكەی كۆمــاری كوردســتاندا كە خــۆی پێشــەوا و رێــبەری كۆمــارەكە بــوو ،بەردەوام لە هەوڵــی
دیپلۆماتیكــدا بــوو لە پێنــاوی پاراســتنی ئەو دەســتكەوتانەدا .رۆژی  1464/ 1121 / 1 / 6لە باســی ســەفەرەكەی تارانیــدا بە خەڵكــی
مەهابادی گوت":خۆتان باش دەزانن من بۆ دەستەبەر كردنی مافەكانی میللەتی كورد بە شـەو و رۆژ هەوڵ دەدەم و دانانیشـم و ئەو هەوڵ و
تێكۆشانەش بە مایەی شانازی دەزانم و هەتا دوا چركەساتەكانی ژیانم دەست لە خەبات و فیداكاری هەڵناگرن و بۆ هەمووانی دەسەلمێنم
كە میللەتی كورد شیاوی ئەوەی بە ئازادی بژیێت....
 ...ئەمــن لەگەڵ قەواموســەڵتەنەدا زۆرم قســە كــرد .ئەو بۆچــوونی بەرامــبەر كــورد باشــە و لەو وتووێژانەمانــدا گــوتی ،ئــێمەش ئەوە
بووینەتە دیموكرات و حیزبـی دیمـوكراتی ئێرانمـان دامەزرانـدووە و وامـان پـێ باشـە ئێـوەش نـاوی حیزبـی دیمـوكراتی كوردسـتان بگـۆڕن و
نــاوەكەی بــكەنە حیزبــی دیمــوكراتی ئێــران .لە وەاڵمیــدا گــوتم :ئەمــن بە بــێ بڕیــاری كــومیتەی ناوەنــدی نــاتوانم هــیچ بڕیارێــك بــدەم و
نایدەم ،چونكە واتای دیموكراسی ئەوەیە كە هیچ كەس بەبێ راوێژ و پرس و رای مـیللەتەكەی نـاتوانێ چارەنووسـی ئەوان دیـاری بكـات و
بڕیاری لەسەر بدات"....
ژیانی پڕ لە شـانازیی قـازی مـحەمەد هەمـووی تەرخـان بـووە بـۆ خەبـات و فیـداكاری لە پێنـاوی میللەتەكەیـدا .هەتـا ئەوەیـكە پـاش
پاشەكشــەی هێزەكــانی ســۆڤیەتی و گەڕانەوەی هێــزی ئەرتەشــی تــاران بەرەو كوردســتان و تێكشــكاندن و لەبەر یەك باڵوكردنــی فیــرقەی
ئازەربایجان و دەرپەڕینی رێبەرەكانیان بەرەو سـۆڤیەتی ،دوا رۆژەكـانی تەمەنـی كۆمـاری نزیـك بـوونەوە .هێشـتا سـەركردایەتیی كـورد و
كۆماری كوردستان هەر لە سەر كار و بارەكانیان بەردەوامن ،كە بەشێك لە عەشیرەتە هەلپەرستەكان واز لە پشـتیوانیی كۆمـار دێـنن و لە
بنەوە پەیوەندیی بە هێزەكانی شاوە دەگرن .چەند رۆژێك بەر لەوەی هێزەكانی شا بگەنە مەهاباد ،كۆمەڵێـك لە بەرپرسـانی كۆمـار دێـنە
ماڵی قازی و داوای لێ دەكەن پەنا بەرێتە بەر واڵتی سـۆڤیەتی بەاڵم پێشـەوا لە وەاڵمیانـدا دەڵـێ":ئێـوە ئـازادن بـۆ كـوێ دەڕۆن بـڕۆن و
چیتان پێویستە لەگەڵ خۆتان بیبەن .بەاڵم ئەمن پەیمان و ئـاد و بەڵێـنم بە خەڵكـی كوردسـتان داوە لە هـیچ هەل و مەرجێكـدا بەتەنیـا
جێیان ناهێڵم .ئەمن ناتوانم خەڵكەكەم بە ئەمانی خودای بسپێرم و خۆم رزگار بكەم .ئەمن دەزانم دەوڵەتـی شـا مـن دەگـرێ و زیندانیشـم
دەكات و دەشـمكوژێت .دەوڵەت و سـوپاكەی لە گەڕانەوەیـدا چیـی رق و قینـی هەیەتـی بەسـەر منیـدا هەڵـدەڕێژێت و ئیتـر خەڵـك ئەزیەت
ناكات ،بەاڵم دەستیان بە من رانەگات ،تۆڵەی من لەو خەڵكە دەكاتەوە".
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كۆمار هەرەس دێنێت و قازییەكـان دەستبەسـەر دەكـرێن .بەاڵم ئەو قارەمـانەتی و ئـازایەتییەی لە رەوتـی دادگـاییكردنەكەی پێشـەوادا
لێــی دەگێــڕنەوە ،شــتێكی دەگــمەنە .بە تــایبەتی لە زمــانی ئەو كەســانەوە كە وەك دوژمــن ســەیریان كــردووە و لێیــان روانیــوە .گەورەیــی و
باوەڕبەخۆبوون و ئیمانی پتەوی پێشەوا ،بووەتە هۆی ئەوەی تەنانەت دوژمنەكەشی نەتوانێ حاشای لێ بكات.
پێشـەوا قـازی مــحەمەد و هاوڕێكـانی ســەر لە بەیـانیی رۆژی 11ی خـاكەلێوەی ســاڵی  1124لە مەیـدانی چــوارچرای شـاری مەهابــاد لە
سێدارە دران ،بەاڵم خۆ ئەوان نەیانتوانی هزر و بیری قازییەكان لە سێدارە بدەن و ئەو پڕشنگە بخەنە قەفەزەوە....
بۆ پێشهوا قازی محهمهد
لە نێو تۆف و كڕێوەو بەستەڵەكدا
ئەتۆ تیرێژی خۆری سەر چیا بووی
وەكوو قاسملوو فەرمووی تۆ گوڵێ بووی
لە نێو جەرگەی بیاباندا رووابووی
****
كە ناوی پێشەوای كورد دێتە سەر زار
لە ناخا دوژمنی دڵڕەش دەغەزرێ
لەسەر هیمی ورەی ئەو پێشەوایە
یەكەم كۆماری كوردان دادەمەزرێ
***
لەسەر رێبازی تۆین و تا گەیشتن
بە ئازادی ،سروودی خۆر ئەخوێنین
بەسواری تیشكی زانستی ئەگەر بێین
بەراستی تۆزی پێی تۆ ناشكێنین
وشەی هۆنراوە كۆڵ و كۆڵەوران
لە تاریفت ،ئەتۆ چیی هێندە بەرزی؟
هەتاو بۆ زیارتی كێلی مەزارت
بە لەشكر تیشكی خۆی ناردوونە عەرزی
سهرچاوه  :ماڵپهڕی بۆرۆژمهاڵت  /ڕێکهوتی 6 :ی ئاوریلی 2112
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پێشەوا بەڵێنی خۆی بردە سەر و ژیانی لە پێناو ئامانجی رەوای دانا.
سهالح گادانی

ئهم وتارهی لهبهر دهستتان دایه لـه نووسـینی بـهرێز کـاک سـهالح گـادانی یـه ،شـایانی باسـه کـه ئـهم وتـاره لـه یـادی شهسـت وپێـنج
ســاڵهی شــههیدانی  ١١ی خاکــهلێوه ڕۆژی شــههیدانی کوردســتان لــه ســمینارێک دا بــه بهشــداری
خــهڵکێکی زۆر لــه شــاری ئــورێبرۆ لــه والتــی ســوئێد پێشــکهش کــراوه ،ئــهم وتــاره لــه چهنــد
ڕهههندێکهوه ئاور له ژیانی سهرۆک کۆماری کوردستان پێشهوا قازی محهممهد دهداتهوه.
سهالح گادانی
١١ی خــاکەلێوەی  ١١٢٦پێشــەوا قــازی مەحــمەد ســەرۆککۆماری کوردســتان و هاوڕێیــانی ســەیف
قازی و سەدری قازی لە الیەن رژیمی پاشـایەتی ئێـرانەوە لە سـێدارەدران ،بەم هیـوایە کە بیـری
کــوردایەتی و کوردبــوون بنەبــڕ بــکەن .هەرلەم ســاڵەدا لە پەیوونــدی لەگەڵ کۆمــاری کوردســتاندا
هەمدیسان نەتەوەکەمان شایدی لە سێدارەدانی ژمارەیەکی بەرچاو لە ئەفسەرانی کۆمـار لە شـارەکانی مەهاباد،سـەقز و بۆکـان و هەروەهـا
شارەکانی باشووری کوردستان بوو.
پێشەوا قـازی بەر لەسـێدارەدانی فەرمـووی ":قـازی مەحـمەد دەکـوژن ،بەاڵم زۆر پێنـاچێ هەزاران رۆڵەی کـورد دەبـنە قـازی و رێبـازی
دەگرن و درێژەی پێدەدەن".
هەرواش بوو کورد درێژەی بەخەباتی رەوای خۆیدا و بۆ رزگاری نەتەوەکەی بێوچـان خەبـاتی کـرد و لەم پێنـاوەش دا هەزاران رۆڵەی
کورد گیانی خویان فیدای رێبازی قازی واتە سەربەخۆیی کوردستان کردووە.
لەم رۆژەدا کە یادکردەنەوەی شەهیدانی سـەربەرزی نەتەوکەمـانە لە پێنـاو سـەربەخۆییدا ،یـادی تێکـرای خەباتکـارانی شـەهیدمان لە
هەرچوارپارچەی کوردستان بەخێر بێت و رێگایـان پـڕ رێبـوار .دڵنیـام بنەمـاڵەی شـەهیدانی سـەربەرزی کوردسـتان سـەرفەراز و شـانازن کە
نەتەوەی پێزانــی کــورد ئەمگناســی ئازیزەکانیــانە .ئەمەگیــان بەســەرمانەوە هەیە ،لە بیــر نــاکرێن و هەمووکــات بــزوێن ،رێنیشــاندەر و
هاندەری خەباتن.
لێــرەدا یــادی ١١ی خــاکەلێوە رۆژی شــەهیدان دەکەمە بیــانوو بــۆ باســێک لە سەرکەســایەتی و بــاوەری پێشــەوا قــازی و هەروەهــا ئەم
ئەزموونانەی بۆ ئێمەی کورد ماوەنتەوە کە لە درێژەی خەبات دا رەچاویان بکەین.
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لە مێژووی هەر نەتەوەیەک دا کۆمەڵێک رووداو یان کارەسات هەن کە بە باری جۆراوجۆردا کارتێکەریان لە سەر رەوت و چارەنووسیدا
بووە و دەبێ .دامەزرانی کۆماری کوردسـتان لە ٢ی رێبەنـدانی سـاڵی ١١٢٧دا یەک لەم رووداوە مێژووییـانەیە کە رەنگـدانەوەی تـایبەتی لە
سەر درێژەی خەباتی رزگایخوازانەی نەتەوەی کورد ،هەبووە و هەیە.
جێگە وپێگەی کۆماری کوردستان و فیداکاری سەرۆک کۆمـار و هاوڕێیـانی بـۆ هەر تـاکێکی کـورد بـوونەتە بەڵگەیەکـی مێژویـی جـێگەی
شانازی.
٢ی رێبەندان ساڵرۆژی دامەزرانی کۆمار و ١١ی خاکەلێوە رۆژی لە سێدارەدانی سەرۆککۆماری کوردسـتان و هاوڕێیـانی رۆژانێـک نـین کە
تەنیا پەیوەندییان بە ناوچەیەک ،مەڵبەندێک لە کوردستان یان خود تەنیا رێکخراوێکی سیاسـی کوردسـتانییەوە هەبێـت .پێشـەوا سـەرۆک
کۆماری کوردستان بوو و ئامانجی کۆماری گشت کوردستان.
بیــری دامەزرانــی کۆمــار دەســکەوتێکی کــاتی و نــاوچەیی نەبــوو .دەزانــین هەر لە چەنــد ســاڵی بەر لە راگەیانــدنی کۆمــارەوە هاوکــاری
وسەردانی چڕوپڕ لە نێوان رووناکبیرانی کوردی بەشە لێکدابراوەکانی کوردستاندا لە ئارادابووە .هاوکاری نێـوان رێکخراوەکـانی خۆیبـوون،
هیــوا و ژێکــاف ،هامووشــۆ و چــاوپێکەوتنی نــوێنەرانی بەشــەکانی کوردســتان و ســەردانیان لە ژێکــاف لە رۆژهەاڵتــی کوردســتان ،دانیشــتنی
هاوبەشی نوێنەرانی تێکرای بەشەکانی کوردستان و لێدوان لە سەر نەخشەی کوردسـتانی یەکگرتـوو لە دااڵنـپەر و پاشـان هەڵواسـینی هەر
ئەو نەخشەیە لە ژووری کاری پێشەوا دا  ،ئەوە دەسەڵمێنی کە کورد تێکرا و هاودەنل لە بیری رزگاری و سـەربەخۆیی گەلەکەی دابـووە و
هاوخەباتی چرو پڕیان لە نێوان دابـوووە ،بە واتـایەکیتر ،راسـتە کۆمـاری کوردسـتان بە پێیـێ هەڵـومەرجی سـەردەم لە مەهابـاد دامەزرا
بەاڵم هەڵەیە ئەگەر بە رووداوێکی ناوچەیی ئەژمار بکرێ و ئێمەی کورد بۆ خۆشمان بەهەڵه ،ناڕەوا ،و بیرتەسکانە بە کۆمـاری مەهابـاد
ناودێری بکەین.
هەروەکچــۆن ئەمــڕۆکە دانیشــتووییەکی کرماشــان ،دیــاربەکر یــان قامیشــلی چــارەنووس و داهــاتووی سیاســی خــۆی گرێــدراو بە بــوونی
حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە دەبینێ و شانازە و لە خۆی بە نامۆ نازانێ.
خەڵکـی کــورد لە هەر چوارپــارچەی داگیرکـراوی کوردســتان و هەر کــوێیەکی ئەم جیهــانە دا بـژی خــاوەنی ئەم دەســکەوتانەیە .کۆمــاری
کوردستان و ڕێبەرانی ئەم کۆمارە پەیوەندییەکی قوولی لێکدانەبڕوایان لەگەڵ پێناسەی نەتەوەیی گەلەکەماندا هەیە.
بەڕێزان !
پێشەوا مروڤێکی نیشتمانپەروەر رووناکبیر و دێمۆکرات بوو کە زۆر بە باشی بارودۆخی سیاسـی و دیپلۆماسـی سـەردەمی خـۆی دەناسـی و
بە لێوەشـــاوەیی و شـــارەزاییەوە ،وردبینـــانە کەڵکـــی لێـــوەرگرت و بـــوو بە بنـــاخەدانەری رەوتێکـــی دیمۆکراتیـــک و مـــودێرنی خەبـــات و
دەوڵەتداری لە کوردستاندا .هەروەها بەرێوەبەری جوواڵنەوەی لە دەستی تاکەوە گواستەوە بۆ رێبەری بە کۆمەڵ.
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لە ژێـــر رووناکـــایی ئەم وردبینـــی وخوێنـــدنەوەیە دایە کە بەر لە راگەیانـــدنی کۆمـــار لە  ٢٢ســـیپتەمبری  1461کاتێـــک ئەفســـەریکی
بەریتانی و یەکی ئەمریکی لە مەهاباد چاویان بە قـازی مەحـمەد دەکەوێـت ،قـازی گەاڵڵەیەک لەمەر کوردسـتانێکی یەکگرتـوو دێنێـتە بەر
بـاس و بەو مەبەسـتە داوای چــاوپێکەوتنی سـەرکردایەتی ئەرتەشــی بەریتـانی لە نـاوچەدا دەکــات .هەروەهـا ،لە 22ی ئــوکتبری  1462بە
پێی راپۆرتی کونسولگەری بەریتانی لەتەوریز ،قازی مەحمەد داوای یـارمەتی لە واڵتـانی بریتانیـا و ئەمریکـا کـردووە کە یـارمەتی دۆزی
کورد بدەن تا وەکو کورد بتوانێ ویستە سیاسییە لەمێژینەکانی خۆی دابین بکات.
لە بار و دۆخێکی لەم چەشنە دا هەرچەند کە لە یارمەتی و هاریکاری هێزەکانی رۆژئاوایی بێهیوا بووە ،بەاڵم لە سەفەری دووهەمـی
بۆ باکۆدا وردبینی بوێری سیاسی قازی مەحمەد تا ئەو رادەیە گـرنگە کە ئەگەر خـۆراگری قـازی مەحـمەد نەبـوایە ،رۆژهەاڵتـی کوردسـتان
بەپیالنی باقرۆف و پیشەوەرییەوە بە ئازەربایجانەوە دەلکـا و نەیـدەتوانی ببێـتە نـوێنگەی ویسـتی نەتەوەیـی گەلەکەمـان کە ئێسـتا کـورد
شانازی پێوەدەکات .هەر پێشەوا قازی بوو کە بەکەڵک وەرگرتن لە باوەری قوولی خۆی و پـێگەی لە نـاو هاوڕێیانیـدا ،سـەرانی حیزبـی
دێمۆکراتی هاندا کە دژی ئەم داوایە بوەستن.
کاتێکی دوای گەڕانەوەیـان لە سـەفەری بـاکۆ کۆمـاری کوردسـتان راگەیانـدرا بەتونـدی کەوتـنە بەرلـۆمەی کاربەدسـتانی سـۆویەتی لە
تەورێز .کاتێک برایموف یەک لە نـوێنەرانی سـۆویەت لە تەورێـز دەپرسـێ لە سـەر ئیزنـی کـێ کۆمـاری کوردسـتانتان راگەیانـدووە .سـەیف
قازی و حاجی بابا شێه واڵم دەدەنەوە دەڵێن :
ئیــوە لە ئــێمە پێشــکەوتووترن و هــاواری ئازادیخوازیتــان دونیــای پڕکــردوە و ئــێمەش بە بــاوەڕکردن بەم دروشــمەی ئێــوە و لە ســەر
ویستی خەڵکی کورد کۆمارمان راگەیاندووە کە چی ئێستا کەوتووینە ژێر پرسیار .ئایـا دژی ویسـتی گەلـی خۆمـان وەسـتاباین؟ ئەگەر ئـێمە
وەک کورد پێویستیمان بەیارمەتی هەیە بەو مانایە نیە کە ببیـنە پاشـکۆی دەسـەاڵتێکی دیـکە .ئەگەر هەر پاشـکۆ بـین چ مانـای هەیە کە
هەر وەک بووین ،نەبین.
بەڵگەیەکی دیکە کەنیشانەی زاڵ بوونی بیری یەکیەتـی و یەکگرتـوویی نەتەوەیـی پێشـەوا و کۆمـاری کوردسـتانە ،پێشـوازی کـردنە لە
بارزانی و بەشدارکردنیانە لە کاروباری کۆماردا .ئەم هەنگاو و هەڵوێستەی پێشـەاو بە پـێچەوانەی داوا و چـاوەڕوانی سـۆوییەتیەکان بـوو
کە دژ بە بارزانی بوون و حەوڵی ئەوەیان بـوو کە نەهـێڵن بارزانییەکـان لە کاروبـاری کۆمـاردا چـاالک بـن .بەو مەبەسـتە ،بارزانییـان بە
ناردراوی بەریتانیا دەدایە قەلەم چونکە حەزیان وابوو کوردستان لە بەرامبەر جمهوری ئازەربایجاندا بێهێز رابگرن.
لێرە دا جێگەی خۆیەتی گرنگی رۆلی بارزانی و ئەفسـەرانی کـورد کە بە هانـای کۆمـارەوە هـاتبوون ،لە دامەزران و رێکخسـتنی هێـزی
پێشمەرگەی کوردستان بایخی خۆی بدرێتێ کە بێ وێنە هەموو تواناکانی خۆیان لە خزمەت بە کۆمار و پاراستنی دا ،خستە کارەوە.
الیەنێکی دیکەی بەرچاو لە هەڵوێستی نەتەوەیی پێشەوا کاتی سوێند خواردنە لە رۆژی ٢ی رێبەندان دایە.
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پێشــەوا وەک مرۆڤێکــی شــارەزا بە بــواری قــانوونی ،وەک قــازییەک ئەگەر بــڕوای بە ســەربەخۆیی و یەکپــارچەیی کوردســتان نەبــوایە
سوێندی بەئـاالی کوردسـتان نەدەخـوارد وکـاتێکی لەو رۆژە دا جـلوبەرگ دەگـۆڕێ و ئونیفـۆرم دەکـاتە بەری  ،ئەم پەیـامە دەدات کە ئەو
کوردێکی موسلمانە و ئەرکی نەتەوەییەکەی چەنـد لە ال پیـرۆزە .ئەمە رێبـازێکە کە بە خۆشـێیەوە تـا ئێسـتاش مامۆسـتایانی ئـایینی کـورد
رەچاویانکردووە و ژمارەیان کە لەم رێبازە دا خەبات دەکەن و یان ژیانیان بەخت کردووە کەم نین.
یەک لە سروودەکانی سەردەمی کۆمار کە رۆژانە دەخوێندرایەوە بەشێکی بەم چەشنە بوو کە دەڵێ:
نەفتم ئەوێ ژیانە

لە سرت و کرماشانە

باوەگوڕگوڕ دەزانێ

لە موسلی دا هەمانە

کە ئەمەش چوارچێوە و بەرنامەی کۆمـار نەک هەر لەمەهابـاد و رۆژهەاڵتـی کوردسـتان دەبـاتە دەرێ ،بەڵکـوو سـنوورە دەسـکردەکانی
دەبەزێنێ ولە یەکپارچەیی کوردستان دەدوێ.
هەڵوێستی پێشەوا قازی لە کاتی رووخانی کۆمار دا بەشێکی دیکەی جیگەی سەرنج و لێ وردبوونەوەیە.
بەدڵنییایەوە پێشەوا خەڵکی کورد و پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان و کێشەکانی نێوان سەروک عەشیرەتەکانی کـوردی بە باشـی ناسـیوە
و لە ئاســتی الوازی روونــاکبیری و خوێنــدەواری کۆمەڵگــاش بــی ئاگــا نەبــووە .لە الیەکــی دیکەشــەوە بــار و دۆخــی نێــونەتەوەیی ،واڵتــانی
داگیرکەر ،بەرژەوندیخوازی بریتانیا ،ئەمریکا و سوویەتی لێ شاراوە نەبووە .لە بار و دوخێکی ئاوادا پێشـەوا ئەنـدامەتی ژێکـاف قەبـوول
دەکـات و دەچێـتە نــاو کێشـەو ملمالنەیەکــی نێـونەتەوەییەوە بەم هیــوایە کە لە هەڵـومەرجی ســەردەم بـۆ کــوردکەڵـک وەربگــرێ .بەاڵم لە
خەبـاتی سیاسـی دا مەرجەکـان ئەوەنـین کە هەمـوو شـتێک بەو ئاقـارە دا بـڕوا کە تـۆ دەیخـوازی بە داخەوە تـا کۆتـایی کاربەدەسـتانی
سۆویەت نەیان هێشت سنووری دەسەاڵتی کۆمار لەوەی کە خۆیان پێیان ئازەربایجـان بـوو تیپەرببـێ .واتە لە بەرژەونـدی پالنـی خۆیـان و
جمهــوری ئازەربایجانــدا رێگــر لە پەرەســتاندنی کۆمــار بــوون و لە بالتەکلیفــی و چــاو لەدەســتیدا رایــانگرت .ئەو بەڵێنیــانەی بــۆ یــارمەتی
دابوویان لە دانی دەزگایەکی چا  ،ئیزگەیەکی بچووکی رادیۆ و ژمارەیەک چەکی سووک  ،هیچی تری وەدینەهات.
تەنانەت کاتێک پێشەوا لە جبهەی سەرا لە گەڵ بەرپرسانی پێشمەرگە وەک ژنرال بارزانی ،عومەرخانی شکاک ،میرحاج و مسـتەفا
خۆشناو بۆ دوایین ئامادەکارییەکانی وەرێکەوتن بەرەو سنە خەریکی چاو پـێکەوتن بـوون ،هاشـمۆف لە ورمـیەوە دێـت و پێیـان رادەگەیەنـی
کە دەبێ دەسرابگرن ،وپێیگوتن ئەگەری ئەوە هەیە بەریتانیا لێتان بدا و ئێمە پشتتان ناگرین و ئەگەر ئەرتەشی ئێرانی لە بەرەکـانی
دیــکە را هێــرش بکــات وا ئەرتەشــی ســوور پێشــی پێنــاگیرێ .هەر لەم ســەروبەندەش دا کە منــاف کەریمــی یەک لە وەزیرەکــانی کۆمــار بــۆ
رێکخستنی کاروباری پێشمەرگە لە رێگادا بوو و بەرەو سەردەشـت دەچـوو ،پەیـامێکی بەپەلەی پێگـدەگات کە شـەڕی دژی ئەرتەشـی ئێـران
رابگرێت.
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هەرەس هێنانی کۆماری کوردستان جیا لە هۆکارە ناو خۆییەکان و دەستی لە بـنەوە بـری کۆمەڵێـک ئاغـا و سـەرکردە کە لە ژێـرەوە لە
گەل دوژمنان پێکهاتبوون ،لە دەرجەی یەکەمدا شکستی سیاسی سۆوییەت بوو لە بەرامبەر بەریتانیا و ئەمریکـادا ،بـێ بـاوەڕی بـوو بە ئەم
دروشمانە کە گۆیا ئەرتەشی سوور ناجی و رزگاریدەری گەاڵنێ ژێردەستە .فریوخواردنی سیاسی سـۆویەت بـوو کە بەتەمـای نەوتـی بـاکووری
ئیران لە گەل قەوام پێکهات .
ئەوە سەفارەتخانە و نوێنەرانی سۆویەتی بوون کە هانی جمهوری ئازەربایجانیان دەدا کە لەگەڵ حکوومەتی ئێراندا بـکەونە وتـووێژ و
پێکهاتن .ئامۆژگارییە بەردەوامەوکانی نوێنەرانی سۆویەت بوون کە گازندەی پێشەوا و سەدری قازییان دەکـرد کە نـابی لە وتـوێژی لەگەڵ
ئێراند توندئاژۆ بن.
پێشەوا کە لە گەیشتنی هەرچەشنە یارمەتێکی ئەرتەشی سوور و جمهوری ئازەربایجان بێهیوا ببوو و هەرەها پەیـامەکەی هاشـمۆف لە
سەرا و لە هەمان کاتیشدا ئاگاداربوون لە پێکهاتنی نهێنی ژمارەیەک لە سەرۆک عەشـیرەتەکان لەگەڵ ئەرتەشـی ئێـران ،بە ناچـار دوای
کۆبوونەوەیەک و گوێگرتن بۆ رای گشتی کە لە مزگەوتی عەبـاس ئاغـادا لە مەهابـاد بەڕێـوە چـوو ،بریـاری شـەر نەکردنـی راگەیانـد .بەم
چەشــنە لە رۆژەکــانی ئــاخری مــانگی ســەرماوەزی ســاڵی  1946دا کۆمــاری ســاوای کوردســتان کۆتــایی بە ژیــانی سیاســی هــات .پێشــەوا و
ژمارەیەکی زۆر لە رێبەرانی دەسبەسەرکران و درانە بیدادگاکانی حەمەرەزا شا.
پێشەوا بەڵێنی خۆی بردە سەر و ژیانی لە پێناو ئامانجی رەوای دانا بەاڵم نەیهێشت وێرانی و کوشت وکوشتار و دووبەرەکی کوردسـتان
بگرێتەوە و بە دەردی ئازەبایجان بچێت .
کاروکردەوەی کۆماری کوردستان لەم ماوە کورتە دا و فیـداکاری پێشـەوا بـۆ گەلەکەی بـوو بە سـەرچاوەی خۆشەویسـتی و متمـانە کە تـا
ئێستاشی لەگەڵ بێ گەڵی کورد بە ئەمەگناسی و ڕێزە و دەڕواننە حیزبەکەی قازی و پێوەندێکی عاتفی زۆر بە هێزیان لەگەلی دا هەیە .
کاتێک دوای رووخانی رژیمی پاشایەتی یەکەم هەڵبژاردنـی ئـازاد ئەنجـام درا.زۆربەی هەرە زۆری کاندیـداکانی سـەر بە ڕێبـازی قـازی
لە سەرانســەری کوردســتاندا دەنگــی متمــانەی خەڵکیــان وەرگــرت .هەر لەم هەڵبــژاردنە دا دکتــۆر جەودەت کاندیــدای فیــرقەی دێمــۆکراتی
ئازەربایجان ،لە ئازەربایجانی  19میلیۆنی ئەوکات تەنیا  6200دەنگی هێنا .
ئێســـتا  65ســـاڵ لە ســـیدارەدانی یەکەم ســـەرۆککۆماری کوردســـتان تێپەردەبـــی .ئـــێمە شـــاهیدی گـــۆڕانی بەرچـــاوین لە هەڵـــومەرج و
موناســباتی سیاســی ،ئــابوری کــۆمەاڵیەتی نێــو نەتەوەیــی ،نــاوچە و کوردســتان دا .لە گەڵ فەشــەل هێنــانی سیســتەمی ئــابووری و سیاســی
واڵتــانی سوسیالســتی و تەواوبــوونی ســەردەمی شــەری ســارد ،جیهــان بینێکــی نــۆی هــاتۆتە ئــاراوە کە لە خــۆی دا هەڵگــری زۆر بینــین و
سیســتەمی نــۆیە کە پەیوندنــدیە دیپلۆماســییەکان و بەرژەونــدەی زلهێزانــی رۆژئــاوا و دونیــای خســتۆتە ئاقــاریکی نوێــوە ئەمەش هەلێکــی
نێونەتەوەیی باشی بۆ کوردسـتان و داهـاتووەکەی رەخسـاندووە .بـۆ بەرژەونـدی کـورد ،کەڵـکوەرگرتن و قواسـتنەوەی ئەم دەرتـان و هەلە
مێژووییانە پێویستە کورد بە وردی بە سەر ویست و بەرنامە سیاسیەکانی خۆی دا بچێتەوە .کورد دەبی داوای روون و ئاشکرای خۆی
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هەبێ .ئێمە نـاتوانین ویسـت و داخوازەکانمـان لە گەڵ نەتەوەی بااڵدەسـت و ەک یەک ببینـین وهەربـۆیەش نـاتوانین لە گەڵیانـدا
خاوەنی ستراتیژی وەک یەک بین.
لێــدوان و پێکهــاتن لە مەر بەرنــامەیەک درێژخایــانی سیاســی ،کەلتــووری هاوبەشــی کوردســتانی دەتــوانێ ئاســتی وریــایی وداخــوازییە
نەتەوەییەکانمان بۆخزمەت بە ستراتێژی کوردستانی بەرێـتە سـەر .ئەم وریـاییە سیاسـیەی کۆمەڵگـای کـوردەواری دەتـوانێ لە داهـاتوودا
ببێتە پشتیوانێکی بەنرخ بۆ دانوستان و دارشتنەوەی چارەنووسەکان لە دوارۆژ دا.
یادی شەهیدانی کۆماری کوردستان و تێکرای خەباتکارانی رێگای رزگاری نەتەوەی کورد پیرۆز بێت!
سهرچاوه  :ماڵپهڕی گیارهنل  /ڕێکهوتی 2 :ی ئاوریلی 2112
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قازی محهممهد ،پێشهوای مرۆڤی کورد
رێبوار مهعروف زاده

مێژووی مرۆڤایهتی ملمالنێ و ناتهباییهکی بازنهییه لـه مرۆڤـهوه بـۆ مـرۆد ،کـه لـه ئاسـتی ورد و تاکـهوه لـه نێـوان هـزر و کـردهوهی
مرۆڤهکانــهوه بــهرهو ئاســتی فــره و کۆمهڵگهکانــهوه ههڵدهکشــێ و لــه نێــوان ئـــایین،
ئایدیۆڵۆژی و نهتهوهکان له سهر خـاک ،دهریـا و سـامان و دهسـهاڵت بهرجهسـته و سـهر
لــه نــوێ رووبــهڕوی مــرۆد دهبێتــهوه .لــه کــات و شــوێنی جیاجیــادا لــه ســهر بابــهتێک
لێــدوان ،نووســین و کــرداری جیــاواز هاتۆتــه ئــاراوه و دواجــار "ههقیقــهت"ی جیــاوازی
بهرههم هاتوه .ههقیقهتی مێژوو بریتییه له رووبهڕوبوونـهوه و بـه نێـو یهکـداچوونێکی
بهردهوامی نێوان خوا و مرود ،ئاسمان و زهوی ،خاک و دهریا ،ئایین و زانست ،ئـهخاڵق
و سیاســـــهت ،داگیرکـــــهر و رزگـــــاریخواز ،دهســـــهاڵتخواز و ئـــــازادیخواز ،مرۆڤکـــــۆژ و
مرۆڤدوستهکان .له مێژووی نهتهوهی کورددا به شوێن ههقیقهتی قـازی محهممـهد دهکـهوین ،سـهر لـه نـوێ دادگایـهک دروسـت دهکـهین ،بـه
شوێن ئهوه دهکـهوین کـه ئـاخۆ کهسـایهتی ،بهرپرسـیارهتی و ئـهخاڵقی قـازی محهممـهد ،هـزر و کـرداری ،شـێوازی ژیـان و مـهرگی چ جـۆره
"بوون"ێکه؟ ئهو "بوون"ه له کوێدا دهست پێدهکا و له کام پێگهدا جێ دهگرێ و دواجـار بـه پشتبهسـتن بـه رێبازهکـهی سـیمای مرۆڤـی کـورد
دهستنیشان دهکهین.
قازی محهممهد له  11ی بانهمـهڕی سـاڵی  1411لـه دایـک دهبـێ .لـه خزمـهت بـاوک و مـامی بیرمهنـدی فێـری زانسـت ،یاسـای شـهرع و
جـوامێری دهبـێ .بـه هـهوڵی خــۆی لـه ههڵومـهرجی پارچــهکراو و اڵوازکـراوی کوردسـتاندا فێـری زمــانی فارسـی ،عـهرهبی و تـورکی دهبــێ.
ههروهها له ههڵومهرجی نفووزی زڵهێزهکان به سـهر ئێرانـدا شـارهزایی بـه سـهر ئینگلیسـی و فهڕانسـهی و رووسـی پهیـدا دهکـا .لـه سـاڵی
 1421تــا  1421بهرپرســی ئیــدارهی رۆشــنبیری و ئــهوقافی مهابــاد لــه ئهســتۆ دهگــرێ .ســاڵی  1424لــه دوای دهســت لــه کارکێشــانهوهی
مـامی"میـرزا ئهبولقاسـمی سـهیفولقوزات" دهبێتـه بهرپرسـی فێربـوون و پـهروهردهی شـار .لـهو پێگهیـهدا یهکـهمین خوێندنگـهی کچانـهی شـار
دهکاتهوه .لێرهدا قازی محهممهد لـه تـاک و گـهنجێکی بلیمـهت و جـوامێر کـه سـهرقاڵی ئهنجامـدانی بهرپرسـیارهتی کۆمهاڵیهتییـه سـهرتر
نییه ،ئهو لێرهدا له فهزایهکدا بهرپرسیارهتی ئهنجامدهدا ،له فهزایهکدا دهبینێ و قسه و ههڵسووکهوت دهکـا ،کـه نـه لهگـهڵ دهسـهاڵتی
شا و نه لهگهڵ نهتهوهیهکی ژێردهسـت خـۆی رووبـهڕو ناکاتـهوه ،بـهڵکوو بهرپرسـیارهتی ئـهو لێـرهدا تـهنیا لـه نێـوان تاکهکهسـی خـۆی و
خهڵک دایه .له راستیدا قازی محهممهد لهو دۆخهدا دهسـتیی بـه ئهنجامـدانی بهرپرسـیارهتی و دیـاڵۆگێکی کۆمهاڵیـهتی کـردوه کـه لـهودا
ههر تاکێک خۆی و خهڵک بوونی ههیه .له ساڵی  1414زایینی له نێو سهربازهکانی پادگانی شاردا ،به زمانی کوردی له سهر دۆخـی ئـهو
کاتی واڵت رهخنه و گازندهی دهسهاڵت دهکا ،ئهو کاره تووڕهیی رهزاشای لێ دهکهوێتهوه و قازی محهممهد له سهر پۆستهکهی الدهبردرێ و
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ئــهو ســزایه تــاکوو  21ی ئاگۆســتی ســاڵی  ،1461کــه هێــزه هاوپهیمانــهکان هێــرش دهکهنــه ســهر ئێــران و شــا بــۆ دورگــهی مــوریس
دووردهخرێتــهوه ،درێــژه دهکێشــێ .لێــرهدا قــازی محهممــهد بهرپرســیارهتی کۆمهاڵیــهتی بــۆ بهرپرســیارهتی سیاســی و نهتــهوهیی بــهرفراوان
دهکاتهوه واته له فهزایهکدا قسه و ههڵسووکهوت دهکا که ههم دهسهاڵتی پاشایهتی و ههم نهتهوهیهکی ژێردهسـت بـوونی ههیـه .ئـهو بـه
وتــن و ههڵســووکهوتی خــۆی رووبــهڕوی زوڵمــی ش ـا و سســتی نهتهوهکــهی دهبێتــهوه .لێرهدایــه کــه قــازی محهممــهد دهســت بــه ئهنجامــدانی
بهرپرســیارهتی و دیــاڵۆگێکی نهتــهوهیی و سیاســی دهکــا ،بــهاڵم لــهو دۆخهشــدا قــازی محهممــهد هــهر وهک تــاكێکی هوشــیار بهرپرســیارهتی
سیاسی و نهتهوهیی ،له دهرهوهی ههر جۆره گروو و پێکهاتهیهکی سیاسی و نهتهوهی ،بـه ئـهنجام دهگهیـهنێ .دیـاره کۆمهڵـهی ژیانـهوهی
کورد"ژ.ک" که رێکخراوێکی ناسیۆناڵیستی بوو ،له ساڵی 1416وه به شێوهیهکی نهێنی چاالکی دهکـرد ،جـۆره فـۆرم و بناخهیـهکی سیاسـی و
نهتـهوهیی دژبـهر و جیـاواز لـه دهســهاڵتی پاشـایهتی دامهزرانـدبوو .لـه ســاڵی  1461کـه سـپای یهکیـهتی ســۆڤییهت لـه بهشـێک لـه خــاکی
رۆژههاڵتی کوردستان جێگیر دهبێ ،له پێناو پاراستنی ئاسایشی ناوچهکه سی کهس له سهرۆک عهشیرهت و دهرهبهگ و کهسایهتییهکان بۆ
باکوو بانگهێشت دهکرێن که قازی محهممهد یهکێک لهو کهسایهتییانه دهبێ .لهگهڵ ئـهوهدا کـه قـازی لـهو کاتـهدا ئهنـدامی کۆمهڵـه(ژ.ک)
نهبووه ،بهاڵم به هۆی کهسایهتی بهرزی ،له سهر خۆیی و بوێری و ههروهها شـارهزایی بـه سـهر زمـانی رووسـیدا بـه کـردهوه سـهرۆکایهتی
وهڤدهکــه لــه ئهســتۆ دهگــرێ .لــهو دۆخــهدا قــازی محهممــهد بهرپرســیارهتییهکی زۆر گــهورهتر لــه جــاران لــه ئهســتۆ دهگــرێ چــونکی لــه
رووبهڕوبوونهوه لهگهڵ نهتهوهیهکی دیکهدا(رووسـهکان) نوێنهرایـهتی ویسـت و شـۆناس و کهسـایهتی خهڵکهکـهی دهکـا .پـاش گهرانـهوهیان
خهڵکی شار شووڕایهک پێکدێنن که بهرپرسیارهتی ئهو شوورایه به قازی محهممهد دهسپێرن .بـه دوای ئـهو دهستنیشـانکردنهدایه کـه قـازی
محهممهد ناچار دهبێ بهردهوام دیاڵۆگێکی کۆمهاڵیهتی لهگهڵ خهڵک بکا واته رێنوێنیان بکا و راوێژیـان لێـوهرگرێ .لـهو دۆخـهدا چیدیکـه
ئهو وهک تاکهکهسێک  ،به پێی ویست و روانگهی خـۆی ،بهرپرسـیار نییـه ،بـهڵکوو لـه بهرامبـهر ئاسـای و ژیـانی خـهڵک دا بهرپرسـیار
دهبێ .ههر ئهو بهرپرسیارهتی و پێگه جهماوهرییه بههێزه و کارامهیی قازی محهممهد ،رێبهرایهتی کۆمهڵه ناچـار دهکـا داوای ئهندامـهتی
لهو بکهن و دواجار قازی محهممـهد لـه سـاڵی  1466رێبهرایـهتی کۆمهڵـه لـه ئهسـتۆ دهگـرێ .دواتـر لـه کۆتاییـهکانی مـانگی سـێپتهمبهری
 1461قازی محهممهد بۆ جارێکی دیکه سهردانی بـاکوو دهکـا ،بـهاڵم ئـهمجارهیان وهک سـهرۆکی کۆمهڵـهی ژ.ک بـه هاورێیـهتی ئهنـدامانی
رێبهرایهتی کۆمهڵه سهردانی کۆماری ئازهربایجان دهکـا و چـاوی بـه بـاقرۆف دهکـهوێ .لـه دوای گهڕانـهوهیان لـه بـاکوو لـه  21گـهاڵوێژی
1461دا له راگهیهندراوێکدا ،که به واژۆی  61کـهس لـه کهسـایهتییهکان و ئهنـدامانی کۆمهڵـه(ژ.ک) دهگـا ،دامـهزرانی حیزبـی دێمـوکرات
رادهگهیـــهنن .لـــه یهکـــهمین کۆبوونـــهوهی حیزبـــدا  61کـــهس وهک کۆمیتـــهی ناوهنـــدی و قـــازی محهممـــهدی وهک بهرپرســـی کۆمیتهکـــه
ههڵدهبژێردرن .له 2ی رێبهنـدانی هـهمان سـاڵدا بـه پشـتگیری و الیـهنگری  21هـهزار هـاوواڵتی ،پێکهـاتوو لـه عهشـایر و رونـاکبیران و
خهڵکی کوردستان ،حکوومهتی کۆماری کورستان دادهمهزرێ و قازی محهممهدی وهک سهرۆک کۆماری کوردستان دهستنیشـان دهکـرێ .لێـرهوه
قــازی محهممــهد بهرپرســیارهتییهکی سیاســی و نهتــهوهیی وهئهســتۆ دهگــرێ ،بــهاڵم جیاوازییهکــه لێــرهدا ئهوهیــه کــه ئــهو پێگهیــه واتــه
سهرکۆماری کوردستان ،که لهودا دیاڵۆگ،قسه و ههڵسووکهوت دهکا ،دهبینـێ و دهنووسـێ و بڕیـار دهدا پێگهیـهکی شهخسـی نییـه کـه خـۆی
دروستی کردبێ ،بهڵکوو پیگهیهکی گرووپی و خهڵکییه .پێگهیهکـه کـه خـهڵک لـه کـات و شـوێنێکی دیـاریکراودا پێیـان ئهسـپاردوه و هـهر
خــهڵکی دهتــوانن لێــی بســتێننهوه .لــهو فهزایــهدا قــازی محهممــهد شهخســییهتێکی حقووقییــه کــه هــهر چــی بکــات بــه حیســابی میللــهتێک
دهنووســرێ .بــه هێنانــهوهی چهنــد نموونهیــهک لــه نووســین و کــردار و بڕیــاری ســهرکۆماری کوردســتان هــهوڵ دهدهیــن شــێوازی ئهنجامــدانی
بهرپرسیارهتی قازی محهممهد له ئاست هاوواڵتیانی ،له ئاست نهتهوهکانی دیکه ،له ئاست دهسهاڵتی پاشایهتی و زلهێزهکان و
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دواجار له ئاست ئهو کات و سهردهم نیشان بدهین:
 -1ســهرۆک کۆمــاری کوردســتان و هاوواڵتیــان :لــه ســهردهمی کۆمــاری کوردســتان چــا و باڵوکردنــهوهی رۆژنامــه و گۆڤــار بــه شــێوهیهکی
دامهزراوهیی و له ژێر ئامانجێکی درێژخایهن و ههمهاڵیهنه ئهنجام درا .له باڵوکراوهکانی ئهو کات دهکرێ ئاماژه بـه دهرچـوونی رۆژنامـهی
کوردستان ،هاوار ،نیشتمان و گروگاڵی مندااڵن( یهکهمین باڵوکراوهی تایبهت به مندااڵن له مێژووی کورددا) و  ...بکهین .قازی محهممهد
سهرکۆماری کوردسـتان لـه وتـاری خۆیـدا لـه رۆژی دامهزرانـدنی کومـاری کوردسـتاندا لـه 2ی رێبهنـدانی سـاڵی  1461دا بـهمجۆره بـاس لـه
ئامـانجی خۆیـان لـه چـا و باڵوکردنـهوه دهکـا " :چهنـد قوتابخانــهی
کچان و کورانمان کردهوه ،قوتابخانهی شـهوانهمان دایـر کـرد و کتێـب
بــــه زمــــانی کــــوردی وهرگێــــران .کــــچ و کــــور و پیــــاوی گــــهوره لــــه
قوتابخانهکانــدا شـــهو و رۆژ بـــه زمــانی کـــوردی دهرس دهخـــوێنن لـــه
جیاتی ئهوهی شهش حهوت ساڵ خهریکی خوێنـدن و فێربـوونی فارسـی
بـــن لـــه مانگێـــک و دوو مانگـــدا دهبنـــه خوێنـــدهوار و هـــهموو شـــتێک
دهخوێننــهوه و دهنووســن .بــۆ ناســاندنی لیاقــهتی میللــی و دهرخســتنی
ژیانی ئهدهبی و فهرههنگیی کورد و بۆ ڕاگهیاندنی هاواری خۆمـان بـه
گوێی دنیای بهشهرییهت و عهدالهت پێویستیمان بـه وهسـیلهی چـا و
باڵوکرنهوه بوو ،چاپخانهی زۆر چاک دانرا ،له شاری خۆماندا به زمانی خۆمان ،به چاپخانهی خۆمان گۆڤار و رۆژنامـه دهردهچـێ و بیـر و
ههست و داخوازی ئێمه له دنیادا باڵو دهکاتهوه".
له راستیدا له کۆمهڵگهیهکدا که چا و باڵوکردنهوه بوونی نییـه ،لـه کۆمهڵگهیهکـدا کـه خـهڵک نهخوێنـدهوارن و توانـایی نووسـین و
خوێندنهوهیان نییه ،مرۆد ئامادهبوونیکی بهرتهسک و الوازی ههیه و نهتهوهش ههر بـوونی نییـه .ئهگـهر کهسـێک نـهتوانێ بخوێنێتـهوه و
بنووسێ ،بهو واتایهیه که له جوغرافیای ماڵ و عهشیره و گهڕهک و شارهکهی ،خۆی بهند کردوه و قهتیس ماوهتهوه ،فراوانتـر و دوورتـر
و سهرتر لهو شوێن و کاته بهرتهسک و دیاریکراوهی که تێیدایه نه دهتوانێ ببینێ و نه دهتوانێ قسه بکا و نه دهتـوانێ خـاوهنی ویسـت
و شوناس بـێ .لـه کۆمهڵگهیهکـدا کـه قوتابخانـه و چـا و باڵوکردنـهوه بـوونی هـهبێ ،تاکێـک دهتـوانێ بیـر و ههسـت و ویسـتی خـۆی بـۆ
ههزاران کهس بنووسێ و ههزاران کهس دهتوانن دۆخ و ویستی یهکتر ببینن ،ههر تاکێک مهجاڵی دیالۆگ و بهشدارییهکی نهتهوهیی پهیدا
دهکا و ههمووان دهبنه خاوهنی پێگهیهک ،بناغهیهک و مێژوویهکی هاوبهش و نهتـهوهیی .ئـهوهی کـه سـهرکۆماری کوردسـتان دروسـتی دهکـا
بریتیه له مهجالێک بۆ دیالۆگێکی نهتهوهیی و مهجالێک بۆ بوون به هاوواڵتی" ،ههوڵێک بۆ دروستکردنی بناخه و مێژوویهکی نهتـهوهیی.
بهرههمی ئهو ههوڵه ئهوهیه که ئێمه دهتوانین بگهڕێینهوه بۆ زیاتر له  41ساڵ لهوه پێشوو و بزانین " کـه لـه جیهـانی ئـهمرۆدا بـۆ چـی
کورد بێ واڵت و بێ دهوڵهته .بهرههمی ئهو ههوڵه ئهوهیه که کردهوه و هزرێک به تێپـهرینی کـات لـه نێـو نـاچێ و مێژوویـهکی هاوبـهش
دروست دهبێ.
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 -2سهرکۆماری کوردستان و نهتهوهکانی دیکه ":له حهوتووی یهکهمی ساڵی  1464دا کاتێک قـازی محهممـهد لـه بـه سـهرکردنهوهیهکی
ناوچهکانی باکووری رۆژئاوای ورمێ سهردانی شاری ورمێی کرد ،ههوڵیدا چاوی به قهشهی کڵیسای ئاشوورییهکان بکـهوێ و تێـی بگهیـهنێ
که کوردهکان اڵیهنگری مافی ئاشوورییهکانن و رێگه نادهن تراژێدییـهکانی پێشـوو دووبـاره بێتـهوه و قهشـهی دڵنیـا کـردهوه و پێـی گـووت"
سهردهمی ترس به سهر چووه".
پێویسته سهرنج بدهینه ئـهو بابهتـه کـه دهکـرێ کهسـێک سـااڵنێک سـهرکۆمار بـێ ،سـااڵنێک سـکرتێر بـێ ،بـهاڵم قـهت رێبـهر نـهبێت.
ڵێرهدا سهرۆک کۆماری کوردستان رێبهره ،چۆنکه لـه گـهڵ ئـهوهدا کـه هاوپێوهنـدی نێـوان دوو قۆنـاخی بزووتنـهوهی نهتهوایـهتی دهبینـێ،
ههوڵ دهدا به سهر ههڵهکانی رابڕدوودا بچێتهوه و بزووتنهوهی نهتهوایهتی بباته نێو قۆناخێکی نوێ .تێدهکۆشێ که پێوهندی نێوان
کورد و ئاشووری سهر له نوێ دابرێژێتهوه و بزووتنهوهی رزگاریخوازی کورد بکاته بزووتنهوهیهکی ئـازادیخواز ،بزووتنهوهیـهک کـه سـهرتر
له ئازادی خاک دهڕوانێ و مهبهستی دابینکردنی ئاسای و ئازادی بۆ نهتهوهکهی و بۆ مرۆڤهکانه.
 _1سهرکۆماری کوردستان و زلهێزهکان " :له دێکومێنتی یهکیهتی سـۆڤییهتدا لـه زمـانی رۆژنامـهی(ارالعـات)دا هـاتووه :پیشـهوهری و
قازی له باکوو بوون ،پیشهوهری و کاربهدهستانی دهرهوه سوور بوون له سهر ئهوه که کوردستان ببێته بهشـێک لـه ئازهربایجـان و سـهر بـه
ئهوێ ببێت ،بهاڵم قازی محهممهد به تووندی دژی ئهو ههڵوێسته راوهستایهوه و بڕیاری له سـهر نـهداوه و رایگـهیانـدوه ئهگـهر کوردسـتان
بریاڕه سهر به تهورێز بێت باشتر وایه سهر به دهوڵهتی ناوهندی تاران بمێنێتهوه".
لێرهدا سهربهخۆیی و خـهڵکیی بـوونی سـهرکۆماری کوردسـتان و بزووتنـهوهی نهتهوایـهتی کـورد دهردهکـهوێ .بزووتنهوهیـهکی شۆڕشـگێڕ
بزووتنهوهیهکه ،سهرچاوهگرتوو و پشتئهستوور به ویست و هێزی خهڵک ،که نوێنهرایهتی ویستی خهڵکهکهی له بهرامبهر هێزهکـانی دیکـه
دهکــا نــهک ئــهوهی کــه ببێتــه بــه بازرگــان و دهاڵڵــی نێــوان خهڵکهکــهی و زلهیزهکــان .پێویســته ســهرنج بدهینــه ئــهوه کــه سیاســهت شــهڕی
دهسهاڵته ،بهاڵم شۆڕشگێڕی خهباته بۆ ئامانجی گشتی و خهڵک .کهسێک دهتوانێ سیاسهت بکا به بێ ئهوهی تووشی خهساری جیددی بـێ،
به بێ ئهوهی رووبهڕوی کوشتن ببێتهوه بهاڵم ئهو کهسـه قـهت شۆڕشـگێر نییـه .ئـهو دۆخـه کاتێکـه کـه کهسـایهتییهک ڕهههنـدی ئـهخالقی
کــهمڕهنل دهبێتــهوه و ڵــۆژیکی بــازاڕ و قــازانج بــه ســهریدا زاڵ دهبــێ .لــهو فهزایــهدا سیاســهتکردن خــاوهنی ئــهخالق و بهرپرســیارهتی لــه
بهرامبهر خهڵکدا نییه ،بهڵکوو سیاسهتکردن پیشهیهکه ههر وهک دووکاندارێتی و بازرگانی کردن.
کۆماری کوردستان به چهند هۆیهک ،لهوانه کشانهوهی هێزهکانی یهکیهتی سۆڤییهت له ئێـران ،رووخـانی کۆمـاری ئازهربایجـان لـه 11
دێسامبهر که لهودا رێبهرانی کۆماری ئازهربایجان له سهروویانهوه پیشهوهری بۆ سۆڤییهت هـهاڵتن و هـهروهها بـه هـۆی خیانـهتی سـهرۆک
عهشیرهتهکان ،له  16دێسامبهری سالی  1464پاش  11مانل رووخا .قازی محهممهد وهک سـهرکۆماری کوردسـتان بـۆ دوایـین جـار لـه  4ی
دێســامبهر لــه مزگــهوتی هــهباس ئاغــا لهگــهڵ کاربهدهســتانی کۆمــار و ســهرۆک عهشــیرهتهکاندا کــۆ دهبێتــهوه .لــهو کۆبوونهوهیــهدا قــازی
محهممهد و سهدری قازی باس له بهرگری کردن له بهرامبهر سپای شادا دهکهن ،بهاڵم سهرۆک عهشیرهتهکان دژی ئهو بوچوونه رادهوهسـتن.
دواجار خهڵک دهستبهرداری ئازادی و دهستکهوتهکانی کۆماری کوردستان و له راستیدا دهستبهرداری کهسایهتی هاوواڵتی بوونیان دهبن.

113

بهو پێیه هێزهکانی شا له  24سهرماوهز دا مهاباد داگیر دهکهنهوه .ڵێرهدا چیدیکه قازی محهممهد سهرۆک کۆماری کوردستان نییه و هـیچ
جۆره بهرپرسیارهتییهکی حقووقی نییه .ئهوهی که قازی محهممهد دهمێنێتهوه و ههڵنایـهت ،بهرپرسـیارهتییهکی حقـووقی نییـه چۆنکـه لـه
هیچ قانونێکدا ،له کاتێکدا که خهڵک خۆیان بهرگری ناکهن ،داوا له سهرۆک کۆمارهکهیان ناکهن که لـه ئهگـهری کوشـتندا ههڵنایـهت و
بمێنێتهوه .بهوپێیه ڵێـرهدا مانـهوهی قـازی محهممـهد بهرهـهمی بهرپرسـیارهتی و ئـهخالقێکی شهخسـییه .دیـاره لـه دادگـایی کردنـی قـازی
محهممهددا 12تاوان وهک بانگهێشتکردنی بێگانه بۆ واڵت ،دروستکرنی نهخشـهی کوردسـتانی گـهورهی ،راگهیانـدنی سـهربهخۆیی حکوومـهتی
کوردستان و داگیرکردنی بهشێکی گهوره له خاکی ئێران به ناوی خاکی کوردستان و  ...رووبـهڕوی دهکهنـهوه .ئـهوان چاوهروانیـان نـهدهکرد
قازی محهممهد بمێنێتهوه ،بهاڵم که مابووه ههوڵیاندا کهسایهتی سهرۆک کۆماری کوردسـتان لـه نێـو ببـهن .لـهو فهزایـهدا جهسـتهی قـازی
محهممهد ههڕهشهی کوشتنی لێدهکرێ ،بهاڵم ئامانج لهو ههڕهشهیه کوشتنی هزر و کهسایهتی سهرۆک کۆماری کوردستانه .بـهو پێیـه قـازی
محهممهد رووبهڕوی ههڵبژاردنێکی زۆر دژوار دهبێتهوه ،ههڵبژاردن له نێوان مردن و ژیان ،جهسته و هزر ،رۆح و مادده .دیاره مـرۆد هـهم
له جهسته و ههم له هزر پێکهاتووه واته ناکرێ مرۆڤێک ههبێ به بێ ئهوهی خاوهنی جهسته بێ .ڵیرهدایه که قازی محهممهد سـهرتر لـه
ئهخالقی مرۆد دهڕوا و دهست دهکا به دیالۆگکردن له نێوان هزر و ئازادی ،دهست دهکا به فیـداکردنی جهسـته لـه پێنـاو پاراسـتنی هـزر و
کهسایهتی سهرۆک کۆماری کوردستان .له دنیادا زۆر رێبهر ههن که ژیانی خۆیان بـهختی ئـازادی کـردوه ،بـهاڵم مردنیـان بـه دهسـت خۆیـان
نــهبووه .قــازی محهممــهد خــودای کــورده چــونکی نــهک هــهر ژیــانی ،بــهڵکوو مردنــی جهستهشــی لــه چنــل خــۆی دهگــرێ و بــهختی ئــازادی و
سهربهستی کوردی دهکا .خوداوهندی کورد بنیاتنهری رێبازێکه که لهودا ژیان و جهستهی مرۆد دهچێته خزمهت هزری ئازادییهوه.
سهرچاوهکان:
 -1بهختیار عهلی ،ئهخاڵق له کوێوه سهرههڵدهدات؟
 -2ژۆرژ پۆڵیتسێر ،بنهماکانی فهڵسهفه ،وهرگێران بۆ کوردی :هادی محهممهدی
 -1د.ئهفراسیاو ههورامی ،رۆژههاڵتی کوردستان له سهردهمی شهڕی دووهمی جیهانیدا
 -6محهممهد رهزا سهیف قازی ،نهێنییهکانی دادگاییکردنی قازی محهممهد ،وهرگێران بۆ کوردی :عهلی ئهکبهر مهجیدی
 -1حیزبی دێموکراتی کوردستان ،یادی  41ساڵهی شههیدبوونی پێشهوا و هاورێیانی
 -4بهدرهدین ساڵح ،سهرۆک کۆماری کوردستان له بهردهم دادگای ئێراندا /
سهرچاوه  :ماڵپهڕی کوردستان و کورد  /ڕێکهوتی 21 :ی مای 2112
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با پێشهوا قازی محهممهد بکهینه سهرمهشقی هزری نهتهوهیی و مرۆییمان
سمایل سوهرابی
پێشهکی به بۆنهی ساڵڤهگهڕی 11ی خاکه لێوه ،وفاداریی خۆم بـهڕێبازی شـههیدانی کوردسـتان دهردهبـڕم و سـاڵوێک بـهڕاددهی ههسـتی
شۆڕشـــگێڕانه ،پێشکهشـــی بنهماڵـــهی ســـهربهرزی شـــههیدان دهکـــهم بهتایبـــهتی دایکـــه
دڵسووتاوهکان ،هیوادارم بهدرێژهدانی خهبات ئامانجیان وهدی بێنین ،ئهگهر نـا شـهڕهفی
شههیدبوونمان بهنسیب بێ.
یهکێک لهو پرسه گرینگانهی کـه لـه الیـهک وهک سروشـتی مـرۆد ،لـه الیـهکی دیکـه
وهک پێویستیی مرۆد بهردهوام دێتـه ئـاڕا ،پرسـی نهتـهوهیی و پاقێزگـاری لهدهسـکهوته
نهتهوهییهکانــه ،بهشــێوهیهک کــه بۆتــه قێبازێــک لــهڕێبازهکان .تهنانــهت زۆر واڵت هــهن
لهسهر سیسـتمی نهتـهوهیی دامـهزراون .کـه وابـوو ئهگـهر بـۆ واڵتـانی سـهربهخۆ و خـاوهن
دهسهاڵت ،نهتهوهپارێزی بۆته بنچینهی واڵت ،پرسی نهتهوهیی بۆ کوردانی ههموو پارچهکانی کوردستان گرنگیی تایبهتی بـهخۆوه دهگـرێ
وئهرکی ههر تاکێکی کورده ،له سهر ههر ئیده و باوهڕێک بێ تێبکۆشێ نیشتمانهکه لهدهستی داگیرکهران و زۆرداران قزگار کا  .بۆئـهم
مهبهستهش پێشهوا قازی محهمهد باشترین نموونهیه که وهک سۆنبولی خهباتگێڕی له پێناو وهدهستهێنانی ئامانجی نهتهوهیی و نیشـتمانی
و مرۆییدا سهیری بکرێ ودرێژهدهری رێبازی بین.
ئهگهر بـهچاوی ویژدانـهوه سـهیری مێـژووی خـهباتی لهمێژینـهی گـهڵی کـورد بکـهین ،دهبینـین شـێه عوبهیـدیلال ،شـێه سـهالم ،سـعیدی
نهوڕهسی....تـا دهگاتـه قـازی محهممـهد و مهالمسـتهفای بـارزانی و هتـد ،لـه لوتکـهی خهباتگێرانـدا بـوون و بزاڤـی رزگـاریخوازیی گـهمی
کوردیان ڕێبهرایهتی کردوه .چونکغ باوهڕیان وابوو بـهرگری لهگهڵ،لـه پێناسـهی نهتـهوهیی ،لـه سـامان  ،لـه کولتـورو فهرهـهنل ،ئـهرکی
ئایینی و نهتهوهییهو لهههقانییهتدا بهجێ گهیاندنی قاسپێردراوهکانی خوای گهورهن که له پێوهندی لهگـهڵ بهربـهرهکانیی سـتهمکاراندا
رهوانه کراون .ئهگهرچی نزیک له  11سهده بهسهر ئیسالمدا تێپهڕ دهبێ ،کهچی ئێستاش پتر لـه  41%نهتـهوهی کـورد موسـوڵمانن ،کـه
ئهوه خۆی لهالیهک ئهوحهقه بهکورد دهدات که رێز لهباوهڕی ئیسالمییان بگیرێ و لهالیهکی دیکهوه ئهو ئهرکه دهکهوێته سهر شـانیان کـه
به پێی دهقه روونهکانی قورئان و سـوننهت بـهرگری لـه گـهڵ و نیشـتمانیان بکـهن  .بـهاڵم بهداخـهوه ،هێنـدێک بـه ڕواڵـهت روونـاکبیر و
هێندێک له رووحی ئیسالم تێنهگهیشتوو ،پێیان وایه دوو گوتاری ئیسالم و سۆزی نهتهوهیی له پارادۆکس دان و ناکرێ له یهک حاڵدا له
کهسێکدا کۆ ببنهوه .بۆ رهدکردنهوهی ئهم شێوه بیر کردنهوه ،پێویسته ئاماژه بهچهند خاڵ بکهم و بـه جێـی ئـهوهی پێشـهوا قـازی دابـهش
بکهێن به دوو گوتاریدژ بهیهک  ،ژیان وخهباتی ئهم مهزنه پیاوه بکهێنه سهر مهشقی خهبات.
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 -1پێوهندیی نهتهوهیی وئایینی کاریگهری کردنه سهر یهکتر ،نهک لهسهرتربوون یان بهرهنگاربوونهوهی یهکتر ،چون مرۆد بێ رهچاو
کردنی جۆری ئایین و نهتهوهکـهی لـه الی خـوای گـهوره ڕێـزی لـێ دهگیـرێ و رێ نـادات سـووکایهتی پـێ بکـرێ یـان مـافی پێشـێڵ کـرێ،
ههروهک له سـهردهمی پێشـهوا قـازی محهممـهد دا ،دانیشـتوانی کوردسـتان بـه کـورد و غـهیره کـوردهوه لـه ژێـر سـێبهری دهسـهاڵتی کوردیـدا
ئوقرهیان گرتبوو .ئهوه که مرۆڤهکان به شێوهی رهها بهڕێزن و مافیان پـارێزراوه ،ئامـاژهی دهقـی سـهریحی قورئانـه ( ،ولقـد کرمنـا بنـی
آدم) واته ئێمه رێزمان له مرۆد ناوه ،بێ رچاو گردنی جۆری ئایین و نهتهوهکهی.
 -2بهرزترین شوناسی نهتهوهیی ههر گهڵێک زمانهکهیهتی و لهروانگهی ئایینی پیرۆزی ئیسالمییشهوه ،جیاوازیی زمانی گهلهکان وهک
نیشانهی خوای گهوره دێته ئهژمار .چونکی قورئانی پیرۆز لـه سـووڕهی رووم ،ئایـهی  ، 22دهفـهرموێت « :لـه بهڵگـهو نیشـانهکان لهسـهر
هێزی خوا بهدیهێنانی ئاسمانهکان و جیـاوازیی زمـانی ئاخـاوتن و جۆراوجـۆریی ڕهنگـی ئێوهیـه ،کـه بـێ شـک ئهمانـه بهڵگـهی سـهڵمێنهرن
لهسهر گهورهیی خوای گهوره له الی فرهزاناکان و بیرمهنـدان» .هـهروهها نهتـهوه جیاوازهکـان ،تهنانـهت لـه نـهتـهوه بچـووکتر ،تیـره و
هۆزهکان بهگشت تایبهتمهندییهکانیانهوه خواستی خوان و پاراستنیان ئـهرکی ئـایینیی هـهر باوهڕمهندێکـه ،هـهروهک قورئـان ئامـاژهی پـێ
دهکات « :ئهی خهڵکینه ئێمه ئێوهمان له ژن و مێردێک بهدیهێناوه و گێڕاومانن به چهنـد نهتـهوه و هـۆز و تیـره ،بـه مهبهسـتی شوناسـی
یهکتر و پێکهوه ژیان»حجرات .11،لهم ئایهته به روونی دهردهکهوێ ،سڕینهوهی نهتهوهیهک لهالیهن ههر سیستم ودهسهاڵتێک بهتایبـهت
ئهگهر بهناوی ئایین بێ  ،یان مافی ژیان پێدان بهمهرجێک کـه نهتهوهیـهک بـهردهوام مـهحکووم و ئـهویتریان حـاکم بێـت و دهسـت بهسـهر
فهرههنل و ئایین و گشت تایبهتمهندییه نهتهوهییهکانیدا بگێری ،دهگهڵ مهبهستی دهقی قورئـان ،کـه پێکـهوه ژیـانی ئاشـتیانه و یـهکتر
ناسینه ،دژایهتیی ههیه و موسوڵمانان ئهرکدار دهکات بۆ نههێشتنی ستهمی نهتهوایهتی و ئایینی تێبکۆشن و له کهمتهرخهمی ،یـان ژیـان
له ژێر سێبهری حاکمی زۆردار و ستهمکار خۆبپارێزن .بهتایبهت مامۆستایانی ئایینی لهسهریانه پهیامبـهرێتیی دادپـهروهری و دژایـهتی لـه
بهرابهر دیکتاتۆراندا بهجێ بگهیهنن وبه ئاوڕدانهوهی خهباتی مێژوویی و کاریگهریان له سـهر ڕهوتـی خـهباتی گـهلی کـورد ،هـهروهها بـۆ
لهدهســت نــهدانی رهزامهنــدیی خــوای گــهوره و متمانــهی خــهڵکی وهک پێشــهوای ئــایینی  ،خــهڵکی رێنــوێنی بکــهن و لهبهرابــهر ئــهم ئهرکــه
پیرۆزهدا خۆنهویست وفیداکار بن.
 -1کوردبوونمان لهدهستی خۆمانـدا نییـه و ویسـتی خـوای گهورهیـه .بـه پێچهوانـهی ئـایین دهکـرێ کهسـێک واز لـه ئایینهکـهی بێنـێ و
ئــایینێکی دیکــه بــه دڵخــوازی خــۆی هــهڵبژێرێ بــۆ وێنــه ڕهوایــه کوردێــک موســوڵمان نــهبێ ،بــهاڵم نــاکرێ کوردێــک عــهڕهب ،فــارس یــان
ههرنهتهوهیهکی دیکه بێ ،چون پهیامبهری ئیسالم (دخ)
«نهفرینی کردوه له کهسێک به ناڕهوا خۆی بهکوڕی کهسـێک بناسـێنێ کـه لهراسـتیدا بـاوکی ئـهو نییـه ،هـهروهها نـهفرینی کـردوه لـه
گهلێک ،که ئهو تایبهتمهندییانهی که خوا پێی بهخشیوه بیسڕێتهوه و به ڕهزامهندییهوه خۆی بهگهڵێکی دیکه بناسـێ ».تێبینـی مهبهسـت
لهم فهرمودهیه بهرواڵهت به مندلی خۆ قبووڵکردن نییـه»،تبنـی» چـون ئهمـه رهوایـهو پهیامبـهر بـۆ خـۆی بـهڕێوهی بـردووه .کـه وابـوو
کوردبوونمان و کوردایهتی مهسهلهیهکی حهقه و ڕهوا نییه بۆ هیچ گهلێک مافی نهتهوایهتیی گهلێکی دیکه پێشێل بکات ،تهنانـهت ئهگـهر
له بهربهرهکانی ودژی یهکتری بن .چونکه قورئان دهفهرموێت« :دژایهتیی گهلێک ناچارتان نهکات که مافیان لهبهرچاو نهگیرێ،
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چونکی له بهڕچاو گرتنی ماف له خواترسی نزیکتره بۆ ئهو کهسانهی دهیانههوێ خواپهرست بن« .
 -6له روانگهی ئایینی ئیسالم ،بـۆ هـهر سیسـتمێک دوو بنچینـهی گرینـل فـهڕز کـراوه :یـهک ،ئهمنییـهتی ئـابووری  ،دوو ،ئهمنییـهتی
سیاسیی وژیانی .ئهگهر سـهیری سیسـتمی سیاسـی و ئیـداریی پێشـکهوتووترین واڵتـانی دنیـا بکـهین ،بۆمـان دهردهکـهوێ کـه بـهردهوام لـه
پێناوی وهدهستهێنانی ئهمنییهتی ئـابووری و سیاسـیدا تێدهکۆشـن .بـهاڵم جێـی نیگهرانییـه خهڵکهکـهمان بـه گشـتی و مامۆسـتایانی ئـایینی
بهتایبهتی،وابیر بکهنهوه که بهرپرسیارهتیی ئایینییان ناکهوێتـه سهرشـان لـه پێنـاو پهرهپێـدانی سـامانی نیشـتمانهکهمان و بـهدیهێنانی
ئاسایشـی نهتــهوهیی .خــهراپتر لـهوهش ئهگــهر پێمــان وابـێ لهبهرابــهر بــێ ههڵوێسـتیمان و رازیبــوون بــه حـوکمی زۆرداران لهالیــهن خــوای
گـهورهوه سـزا نـادرێن .چــونکی خـوای گـهوره بــۆ دابینکردنـی ئهمنییـهتی ئـابووری و ئاسایشــی نهتـهوهیی ،موسـوڵمانان هــان دهدات و وهک
مهرجی سهرکهوتنی ههر گهلێک دهستنیشانی دهکا( .قرش.)6:
 -1هێڵی لێبووردهیی و رهچاوکردنی حهق ،له گۆشهنیگای ئیسالم بهڕاددهیهک بهرفرهوانه ،که بێجگه له رهفتاری نادروستی هاوباوهڕان
وهاونیشتمانان  ،خهراپهی خهراپهکهرانی نهیارانی دهگرێتهوه .بهاڵم خاڵی سهرنجڕاکێ ئهوهیه که ئیسالم لهدوو مهسهلهدا:
 -1لهکاتی دهستدرێژی و سووکایهتی بهئایین بهگشتی ئیسالم ،مهسیحی ،یههوودی ،زهردهشتی و تهنانهت بت پهرستی و هتد ...
 -2پێشێڵکردنی مافی نهتهوهیی و ههوڵدانی نهیاران بۆ تواندنهوهی ههر نهتهوهیهک بهگشتی ،لێبووردهیی رهوا نییـه هـیچ ،بـهڵکوو
بهربـهرهکانی وفیــداکاری تاســهر مــهرزی گیانــدان فــهرزکراوه  .سهرنجڕاکێشــتر لـهوهش ئــهم ئهرکــه ئــهرکی هێنــدێک نییــه( ،فــرک کفایــه)
بهڵکوو ئهرکی سهر شانی ههر تاکێکـه (،فـرک عـین) .بـۆ ئـهم یاسـایهش پشـت دهبهسـتین بـه ئایـهی  4 - 6ممتحنـه (،خـودا بـهرتان لـێ
ناگرێ که ئێوه دهگهڵ ئهوانهی لهسـهر دیـن بـهگژ ئێـوهدا نـهچوون و لـه زێـدی خۆتـان وهدهریـان نـهناون ،چاکـهیان دهربـارهی بکـهن و بـه
یهکسانی ڕهفتاریان دهگهڵدا بکهن،خوا مرۆڤی خاوهن ئینسافی خۆش دهوێ  .تهنیا ههر رێگهتان نادا دهگـهڵ ئهوانـه ببنـه دۆسـت ولێیـان
ببوورن ،که لهسهر دین شهڕیان دهگهڵتان کردو ئێوهیان لهزێدی خۆتان ئاواره کرد و بوونـه پشـتیوانی یـهکتر .ههرکـهس ببێتـه دۆسـتیان،
دیاره غهدر له خۆیان دهکهن) .لهکۆتاییدا پێویسته له گیان فیدایی پێشـهوا قـازی دهرس وهرگـرین و خۆنهویسـتی و گهلویسـتیی ئـهو لـه
پێناوی نهتهوه و نیشتمانهکهیدا بکهین به رێبازی ژیانمان.
سهرچاوه  :ماڵپهڕی کوردستان کورد  /ڕێکهوتی 6 :ی ئاوریلی 2112
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11ی خاکە لێوەو سێ دەرسی مێژوویی
برایم جەهانگیری

لە میــژووی گەالنــی جیهــان دا هێنــدی رووداو هەن کە لە الیەن حیــزب و الیەنەسیاســییەکان ،کەسایەتییەسیاســییەکان و نووســەران و
رۆژنامەوانــان ســەرنجی تــایبەتی دەدرێتــێ ،لە گۆشــەیەکی بچــووکی ئەم جیهــانەش دا
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
دیپلۆمــات و نوســەرانی بیــانی ،دەیــان بــابەت و کتێبیــان لەســەر نووس ـیوە ،تەنــانەت
دوژمنانی نەیـان توانێـوە لە گەورەیـی و عەزەمەتـی ئەم رووداوە کەم بـکەنەوە ،ئەو
رووداوە گەورەیە کوماری کوردستانە کە لە سالی  1126دا و لە ژێر ریبەری حیزبی
دیمۆکراتی کوردستان دا ،بە سەرۆک کۆماری پێشەوای نەمر قاز محەمەد لە چـوار
چــرای مەهابــاد راگەیەنــدرا .کۆمارێــک کە لەمــاوەی نزیــک بە  11مانــل تەمەنــی پــر لە ســەروەری خــۆی داخــالیکی دیــار و وەرچەرخــانێکی
گرینگی مێژووی بوو بۆ دۆزی رەوای گەلی کوردستان.
تەمەنی کۆمار گەلێ کورت بوو 111 ،رۆژی زیاتر تێپەر نەکرد کە بە پیالنی داگیرکەران و بە بێ وەفایی دۆستانی مەسـلحەت ویسـت و
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
باری و نا ئومێدی هەموو ناو مالی کوردانی نیشتمانپەروەری گرتەوە بەالم کاردانەوەی کۆمـار لەسـەر خـۆزگەو ئارەزووەکـانی خەلکـی و ئەو
شەهامەتەی سەرۆکی کۆمار بەرامبەر بە دوژمنانی کورد نواندی ,بوو بە بەیت و شیعرو پەخشان ،بوو بە میژوو ،بـوو بە بەلـگەی هەرمـانی
میللەتێک ،بە تایبەتی هەلکردنی ئاال وەک رەمز و سیمبولی بوونی نەتەوەیەک هەلگری ئەو پەیـامە بـوو کە کـورد نەتەوەیەکە و خـاوەنی
کیان و ئاالیە ،دیارە ئەم پەیامە لەالیەن پێشەواو رێبەرایەتی کۆمـار هەم بە گـوێ دوژمنـان گەیەنـدرا و هەم بـۆ بەرەی داهـاتوو بـوو بە
ئەرک و وەزیفەیەک کەخۆی لەم رستەیە دا دەدیتەوە ،تا وەدی هاتنی ئاواتەکانی کۆماری کوردستان کە ئاواتی زۆربەی هەرە زۆری خەلکی
کوردستانە ،زەحمەتکێشان ،الوان و رووناکبیرانی گەلی کورد ،لە خەبات و قوربانی دان سل ناکەنەوە.
دوژمنانی ئازادی کە چاوییان بەرایی دیتنی حکوومەتێکی ئازاد و دێمۆکراتێکی نەدەدا بە هەزار درۆ و دەلەسە و بە فرێو و دەغەلکاری
توانییــان زۆر بە ئاســانی پێشــەواو هاورێیــانی دەداو بــخەن و دەس بەســەرییان بــکەن و پاشــان لە دادگــایەکی فەرمایشــی دا و بــێ ئەوەی
وەکێلێــک بتــوانێ دیفاعیــان لــێ بکــا بە نــاو موحــاکەمە کــران و پاشــان لە 11ی خــاکە لێــوەی  1124دا لە چــوار چــرای مەهابــاد حــوکمی
ئیعدامیان لەسەر پێشەوا قازی و حەمە حوسێن خانی سەیفی قازی و سەدری قازی بەرێوە برد.ئەگەر چی تا ئێستاش هیچ سەرچاوەیەکی

118

ئەو تۆ لە چۆنییەتی بەرێوە چوونی دادگاو مەحاکەمەی قازییەکان لەبەر دەست دا نییە بەالم هەر بە پێی ئەو سەر چـاوانەی کە تـا
ئێســتا لە الیەن دەســەالتدارانی رێژیمــی پاشــایەتی ئەو کــات دا دراونەدەرێ دەردەکەوێ کە پێشــەوا زۆر ئازایــانە بەرەنگــاری پیــاوکوژانی
ریژیمی پاشایەتی بۆتەوە .د .قاسملوو لە کتێبی  61سال خەبات لە پێناوی ئازادی و لەم پێوەندییە دا دەلـێ:پێشـەوا قـازی لە رۆژەکـانی
یەکەمــــی شــــکانی کۆمــــاری کوردســــتانەوە دوو مەســــەلەی زۆر بە چــــاکی لە بەر چــــاو بــــوو :یەکەم ئەوەی کە بــــاش دەیزانــــی مــــردن
چاوەروانییەتی،تاقی کردنەوەی چەندین سال خەباتی گەلـی کـورد بـۆی دەرخسـتبوو کە دەگەل دوژمنیکـی زۆردار و فێلبـاز تێکەوتـووەکە بە
خوێنی ئەو و هـی وەک ئەو تینووە،هەربـۆیەش لەیەکەم رۆژی گیرانـی را تـا دادگـا فەرمایشـییەکەی تێکۆشـا کە خـۆی بە بەرپرسـی هەمـوو
رووداوەکان و هەموو هەنگاوەکانی کۆماری کوردستان لە قەلەم بدا .قازی دەی هەویست بەم جۆرە هەم بە رێگـاو ئامانجەکـانی گەلـی کـورد
وەفادار بمێنێتەوە و هەم ئەوەندەی دەکرێ لە تاوانی هاورێیانی کەم بکاتەوە ،تا بەلکوو کەمێک سزایان سووکتر بکات.
دووهەم ئەوە بوو کە پێشەوا قازی زۆر باش دەیزانـی کە ئەوە شەخسـی قـازی مـوحەمەد نیـیە بەلکـوو جـووالنەوەی دیمـۆکراتی خەلکـی
کوردستانە کە دادگایی دەکـرێ ،ئـاوات و ئامانجەکـانی کـۆمەالنی زۆر لێکـراوی گەلـی کـوردە کە دادگـای نیزامـی بە تاوانیـان دادەنـێ .هەر
بۆیەش وەک رێبەرێکی هەلکەوتوو بەرامبەربە جەالدەخوێنمژەکانی ریژیمی شا قارەمانانە راوەستا ودیفاعی لەکۆماری کوردستان کرد()1
لەباری ئـازایەتی پێشـەوا لە بەردەم بێـدادگای رێژیمـی پاشـایەتی دا گەلـێ بـاس و خـواس هەن و هەمـووی هەر بـاس لە ئـازایەتی و
چاونەترسی پێشەوا دەکەن لە بەرامبەر دوژمنانی ئازادی دا ،سهرههنل شهریفی که حکوومهت کردبووی به وهکیلی قازیی محهمهد له دادگـا
دا ،سالی  1414هێندی راستی خستۆته روو و دهلێ  :به داخهوه بۆ قازی موحهمهد ئهو پیاوه گهوره و دانایه .قـازی موحهمـهد لهبـهر دهم
دادگا دا بهو پهری ژیری و بێ ترس دهدوا؛ له راستیدا ئهو دادگهی دادگایی دهکرد(.)2
دیاره مهبهست لهو رستهیه که دهلێ ئهو دادگهی دادگایی دهکرد ئهوهیه که له جیاتی داگیرکـهران قـازی دادگـایی بکـهن قـازی ئـهوانی
دادگایی دهکرد .ههر لهو بارهوه وهکیلی پێشهوا دهلێ که قازی نهتهنیا دیفاعی له گهلی کورد بـهلکوو دیفـاعی لـه تێکـرای گـهالنی ئێـران
دهکرد .ئهم وهکێله که خـۆی یـهکێک لـه ئهفسـهرانی سـوپای ئێـران بـووه و مهحکهمـه بۆخـۆی ئـهوی بـۆ وهکیلـی پێشـهواو هاورێیـانی دیـاری
کردبوو له جێگهیهکی دیکه دا و لە هەمان ال پەرە دا دهلێ :ئهو قارهمانانه بهرگرییان له کێشه و بیرو باوهری خۆیـان دهکـرد بـه جۆرێـک
که دادگه پێی سهرسـام بـوو بـوو ،ئـهوان هـهرگیز لـه کردهوهکـانی خۆیـان پهشـیمان نـهبوون )1(.لـه بـارهی درکانـدنی بهشـیکی کـهم لـه و
رووداوانهی که ههلسوکهوتێ پێشهواو هاورێیانی له بیدادگهی رێژیمی پاشایهتی وهدهر دهخهن ههموو دهاللهت له ئازایهتی و چاونهترسـی
رۆلهکانی گهلی کورد و یهکهم پێشهواو سهرۆک کۆماری کوردستان و هاورێیانی دهکهن،ههر بۆیهش تهنانـهت لـه کـاتی شـههید کردنیشـیان
دا ئهو کاره لهو پـهری ترسـنۆکی دا دهکـهن و بـه دزی و بـه بیـانووی بـهرێ کـردن بـۆ تـاران سـات 1ی نیـوه شـهو دهیـان هێننـه شـارهداری
مههاباد .کاتێ پێشهوا چاوی به دار ئیعدامهکان(قهناره) دهکهوێ دهس بهجێ دهزانێ چ باسه و کاتێ دێته سالۆنی شارهداری و چـاوی بـه
پارسی تهبار دهکهوێ دهلێ:ئێوه له مردووەکانیشمان زهندهقتان چووه ئهگهر دهتان ههوێ ئیعداممان بکهن بۆ بهدرۆ دهلـێن کە گۆیـا رامـان
دهگوێزنه تاران!؟ وهک دهر دهکهوێ درۆزنی و دووروویی یاسای ئێوهیه)6(...
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دیاره لهبهر چاوی پارسی تهبار حاکمی یەکەم و بهریوه بهری بێدادگای پێشهواو هاورێیانی ،پێشەوا دووباره روو دهکاته مهال سهدیق
و به فارسی دهلێ بنووسه مهال سهدیق" با نهتهوهی کورد بزانـێ کـه مـن تـا ئـاخرین ههناسـهی ژیـانم هـهر وا رۆلـهی بـه وهفـای ئەو گەلە
بووم)1(.ئهوهی تا ئێستا و زۆر به کورتی لهمهر مهحاکهمهو له دار دانی پێشهواو هاورێیانی سهیفی قازی و سهدری قازی باسی لێوه کـرا
یهکهم دهرسه کە له سهرۆکێکی نهتهوهیی بۆ گەلەکەی بە جێ ماوە ،ئەگەر چی دوژمنان پێیـان وایە کە بە شـەهید کردنـی گەورە پیـاوانی
مێژووی پر لە شانازی گەلەکەمان دەتوانن دەنگی گەل ک بکەن ،بەالم خوینی شەهید ئاو نیـیە ئـاگری شـۆرش بکـۆژێنێتەوە .قارەمانـانی
گەل و نیشــتمان بە فیــدا کردنــی گیــان لــه کــاتی پێوێســت و لــه رێگــای میلــهت دا گــهورهترین زهبــر لــه پهیکــهری داگیرکــهرانی کوردســتان
دهوەشێنن وبەو لە خـۆ بردووییەشـیان بـۆ هەمیشـە دەچـنە نـاو دل و دەروونـی گەلەوە ،هەر بـۆیە ئێسـتا کە زیـاتر لـه نیـو سـهده بـه سـهر
شههید کردنی سهرۆک کۆماری کوردستان و هاورێیانی دا تی دهپهرێ ئەوان رۆژ دهگهل رۆژ هەر خۆشەویسـترن تـا ئەو جێگـایەی کە ئێسـتا
ئیدی بوون بە سیمبۆلیکی نەتەوەیی.
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
دژی ئەو مرۆڤە مەزنە کەوتنە پیالن گێران و ئیمزا کۆ کردنەوە ،ئەوان بەو کارەیان هەتا مێژوو هەیە خۆیان و تەنـانەت بنەمالکانیشـیان
شەرمەزاری گەلی کوردستان کردووە( .ئەگەر چی بنەمالەی ئەو کەسانە لە راستی دا هـیچ پێوەنـدییەکیان بە رەفتـاری خەرا و هەلوێسـتی
خەیانەت کارانەی پێشینیانی خۆیان نەداوە)  .ئەوەش بۆ لێورد بوونەوە و هەلوێستە دەبـێ ،کە ئێسـتا نە پێشـەوا مـاوە و نە زۆربەی ئەو
کەسانەی کەبۆ ئەوەی خۆیان لە الی دەربار خۆشەوێسـت بـکەن لە دژی پێشـەوا تۆماریـان ئیمـزا کـرد و پیالنیـان گیـرا بەالم قـازی بـوو بە
قارەمــانی مــیللەتەکەی خــۆی و ئەوانــی قەرزدار و گوناهبــار( .بــۆ زانینــی ناوەکــان بــرواننە کتێبــی نهێنییەکــانی مەحــاکەمەی قــازی و
هاورییانی  ،گردەوە کۆیی و وەرگێرانی :محەمەد رەزا سەیفی قازی).
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
نەدایە ئەو بزووتنەوەبە هێزەی کە بەر لە هەموو شتێک دژی دیکتاتۆری و دژی ئیستیعماری و بە گشتی دژی ئیمپریالیسـتی بـوو ،یەکیەتـی
سۆڤیەت بەو کردەوەی بە کوردانی سەلماند کە دۆستانی دەرەکـی لەوی هەرە شۆرشـگێریان را بگـرە تـا ئەوی هەرە خـۆ پـارێز ،هەتـا سـەر
دۆســتی کــوردان نــین و هەرکــات قــازانج و بەرژەوەنــدییان دەگەل دۆســتایەتی یەکــی گــرتەوە ئەوا دۆســتن و کــاتێکی لە جێگــایەکی دیــکە
ســەوداو مــامەلەیەکی باشــتریان لــێ هەلــکەوت ئەوا دۆســتایەتییەکە نــامێنی ،ئەوە بــوو کە بــۆ ســەودایەکی بچــووکی بازرگــانی گەلێــک و
نەتەوەیەکیان جارێکی دیکە بە ژێر دەستەیی هێشتەوە ،هەر بە لەبەر چـاو گرتنـی ئەو هۆیـانە بـوو کە پێشـەوا هەسـتی بە وەکـرد دیفـاع
کردنی چەکدارانە فایدەی نییە و رەنگە تەنیا ببێتە هۆی وێرانی و مالویرانی زیاتر دەنـا شـتێکی دیـکەی لـێ شـین نەدەبـوو ،ئەوە بـوو کە
بە راوەستان و مانەوە لە پێتەختی کۆمار دا بە پیر مەرگێکـی پیـرۆزەوە چـوو و بەم کـارەش هەم رێگـایەکی نـویی بـۆ خەبـات و بەرخـۆدان
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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کورد گرت .دیارە کۆمار و سەرۆک کۆمارەکەی بناخەی فکرو فەلسەوفەیەکیان دانابوو کە تازە بە هـیچ هێـز و بە هـیچ الیەنێـک لە مێشـکی
کوردان دا نەیەتە دەر،کورد نەتەوەیە و خاوەنی ئااڵ و خاوەنی میژووی دامەزراندنی یەکەم کۆماری دێمـۆکراتیکی کوردسـتانە .پێشـەوا لەو
کاتە دا کە دوژمنانی ئازادی بەرەو سێدارە دەیان برد پاش دانی ئەو درۆشمە بە هەنگاوی بە گۆڕ روو بە سـێدارەی بێـدادی دەچـێ و کـاتێ
دەیان هەوێ چاوی ببەستن دەلێ"ئەی خائینان من لە بەرامبەر میلەت و نیشتمانەکەم دا شەرمەزار نـیم تـا چـاوم ببەسـتن...مـن دەم هەوێ
لە دوا چرکەساتەکانی ژینم دا بە سەربەرزی و شانازییەوە چاو ببرمە نیشتمانە خۆشەویست و جوان و دلرفێنەکەم کە چـۆن بەرۆکـی شـەوە
زەنل و تاریکی دا دەدڕێ")4(.

سەرچاوەکان:
 -1چل سال خەبات لە پێناوی ئازادی ل  114د.قاسملوو
 -2بارزانی لە مەهابادەوە ....بۆ ئاراس ژێر نووس ل  211نووسینی نەجەف قۆلی پەسیان ،وەگێر شەوکەت شیه یەزدین
 -1هەمان سەرچاوەی پێشوو و هەمان الپەرە
 -6نهێنییەکانی مەحاکەمەی قازی و هاورییانی ،گردەوە کۆیی و تەرجەمەی محەمەد رەزا سەیفی قازی ل 61
 -1سەرچاوەی پێشوو هەمان الپەرە
 -4هەمان سەرچاوەی پێشوو ل 61
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رێبهرێك بۆ ههمیشه رێبهر
كهیهان یووسفی

هێندێك تایبهتمهندی بهسن كه رێبهرێك بۆ ههمیشه له نێو دیرۆكـی نهتهوهیـهكدا ،رێبـهر بمێنێتـهوهو تێپـهڕبوونی زهمـهن نـهتوانێت
گهورهیی و گرنگی كهسایهتییهكهی كهمڕهنل بكاتهوه.
ئهو رێبهرانهی كه هـهڵقواڵوی نێـو دڵـی نهتهوهیـهكن و پێشـهنل و ئااڵهـهڵگری بزووتنـهوهی
ئازادیخوازیی میللهتێكن ،دهبنه هێمایهك بۆ ئهو نهتهوه ،بهاڵم ئهوهی كه ئهو هێمـا چـۆن دهبێتـه
ئهستێرهیهكی پڕشنگدارتر ،داڕشتن و پراكتیزهكردنی هزرو مێتۆدێكه لـه الیـهن ئـهو رێبـهرهوه بـۆ
درێژهدانی ئهو رێبازهو وهدیهاتنی ویست و داخوازیگهلێك كه ئهو رێبـهره ئـااڵی خـهباتی بـۆ هـهڵ
كردووه.
رێبـهری ههمیشـهیی و مێژوویــی نهتـهوهی كــورد ،سـهرۆكو پێشــهوا قـازی موحهممـهد ،یــهكێك لـهو ئهســتێره گهشـانه بــوو كـه ئاســمانی
تاریكی لێدراوی گهلی كوردی ههتاههتایه پرشـنگدار كـردو ههنووكـهش تیشـكی هزرهكـانی بـۆ گـهلی كـورد پێشـاندهری رێگـای گهیشـتن بـه
لووتكهی خهباته.
لێرهدا دهمانـهوێ ئاوڕێـك بدهینـهوه سـهر دوایـین وتـهكانی نـهمر پێشـهوا كـه لـه دوایـین سـاتهكانی نادادگـایی كردنـیدا بهرانبـهر بـه
داگیركهران وتوویهتی و ئهوهی ئهم وته لوژیكی و عهقاڵنییهیه كه "ئێوه قازی موحهممهدێك له سێدراه دهدهن ،بهاڵم لـه هـهر دڵـۆپێكی
خوێنی من قازی موحهممهدێكی دیكـه لـه دایـك دهبێـت" .رێبـهرێك كـه ههسـت بـه بهرپرسـایهتی بهرامبـهر بـه خـۆی ،بـه نهتهوهكـهی و بـه
داهاتووو نهوهكانی داهـاتووش دهكـات ،جۆرێـك دهپـهیڤێ كـه نـهك نـهوهكانی سـهردهمی خـۆی بـهڵكوو نـهوهكانی داهـاتووش شـانازی پێـوه
بكهن .قازی موحهممهد لهسهر چ بنهمایهك ئهو قسهی وتووهو تا چهند دڵنیا بـووه كـه ئـهو قسـه دهتوانێـت لـه پهیڤـهوه ببێتـه واقعێكـی
ئۆبژكتیڤ و بهرههست؟
" ...له ههر دڵۆپێكی خوێنی من قازی موحهممهدێكی دیكه له دایك دهبێت"؟
قازی موحهممـهد رێبـهری بزووتنـهوهی ئـازادیخوازی نهتهوهیـهكی ژێردهسـت بـوو .گوتـاری ناسیۆنالیسـتی مێژوویـهكی چهندسـهد سـاڵهی
ههیهو چهمكی دیاردهی دهوڵهت ـ نهتهوهش ،سهرهتاكهی دهگهڕێتهوه بۆ شۆڕشهكانی كۆتایی سهدهی نۆزدهی فهڕانسه و ئامریكا .ئهو
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گوتاره وهكوو هزرێكی پهرهئهستێندراوی كۆمهڵگای رۆژئاوایی ،له دوای كۆتـایی شـهڕی یهكـهمی جیهـانی یـهوه وهكـوو گوتـارێكی زاڵ بـهاڵم
دهسكرد بووه گوتاری رۆژهڤی رۆژههاڵتی ناڤین و بهتایبهت تاقمی سیاسی و روناكبیری كوردی.
دیاریكردنی مافی چارهنووس و گرتنهوهدهستی دهسهاڵت و حاكمییهت له الیـهن تـاك و گهالنـهوه دوای تێكڕووخـانی ئیمپراتورییـهكانی
عوسمانی و ئـوتری بـووه هـۆی دروسـتبوون و پێكهـاتنی دهیـان دهوڵـهت ــ نهتـهوه ،كـه لـهو رۆژانـهوه تـا ههنووكـهش ئـهوه دهوڵهتـه كـه
دهتوانێت له نێو كۆڕو كۆمهڵه نێونهتهوهیی یهكاندا سهلمێنهری بوونی نهتهوهیهك بێت،
بهاڵم بۆچی گهلی كورد لهو دهرفهتهو لهو كاتهوه ههنووكهش نهیتوانیوه كهڵكێكی ئهوتۆی لێ وهربگرێت و سـهری بـێ كـاڵو ماوهتـهوه،
باسێكی تێروتهسهل و مێژوویییهو لێرهدا ناچینه ناو ناخیهوه.
ههر وهك گوتمان لهو كاتانهدا گوتاری ناسیۆنالیستی ،گوتاری زاڵ له نێو تاقمی ئیلیتی كوردی بووو خولیای دروستكردنی دهوڵـهتێكی
نهتهوهیی ،تهنیا خولیای ئهو تاقمه له كۆمهڵگا بوو ،بهاڵم ههروهك دهزانـین بـۆ پێكهێنـانی دهوڵـهتی نهتـهوهیی دهبێـت بزووتنهوهیـهكی
ناسیۆنالیستی خاوهن پڕۆژهیهكی ناسیۆنالیستی پێك بێت كه ئهوهش تهنیا به دروستكردنی ئاگایی نهتهوهیی له نێو دڵی كۆمـهڵگادا وهدی
دێت كه تا ئهو كات ئهو ههوڵه له الیهن ئیلیتی كوردییهوه بێئاكام مابوو .لێـرهدا دهمانـهوێ قسـهكانی پێشـهواو ئـهم بابهتـه بهیهكـهوه
گرێ بدهین.
بێگومان قازی موحهممهد یهكێك له ئیلیتو بلیمهتهكانی بزووتنهوهی ئازادیخوازی گهلی كورده كه تا ئهو كاتی ئێمـه دهبینـین تـهنیا
سهركردهكان و ئیلیتهكان ههڵگری گوتاری ناسیۆنالیستی بوون و زۆرینهی كۆمهڵگا لهگهڵ ئهم ئهندێشهیهدا بـه جۆرێـك لـه جۆرهكـان نـامۆ
بوون.
بهاڵم ئهوهیكه كهسایهتییهكی وهكوو پێشهوا دهكاته رێبهرێكی شازو جیاواز ،گواستنهوهی ئـهم گوتارهیـه لـه نێـو تـاقمی رونـاكبیرهوه
بۆ نێو دڵی كۆمهڵگاو خهڵكو ئهم گوتارهی له هزری تاقمێك كرده خولیای زۆرینهی جهماوهرو میللهتێك .ئهم گواستنهوه كه گـرێدراوه بـه
دامهزرانــدنی كۆمــاری جوانهمــهرگی كوردســتان و باڵوكردنــهوهی گۆڤــارو رۆژنامــهو پــهرتووكو پــهروهردهكردنی كهســانێكی زۆرو هــهروهها
پێكهێنانی دهسهاڵتێكی كوردی نهك لـه جـۆری سـهربهخۆ خـواز )independentiste( ،بـهڵكوو دروسـتكردنی دهسـهاڵتێكی خودموختـار
( ،)autonomisteكه ئهمهش بووه هۆی گهشهكردن و پهرهسهندنی ئاگایی نهتهوهیی له پانتایییهكی فراوانترو بهرباڵوتر له ئاستی
رۆژههاڵتی كوردستان و شوێنهكانی دیكهی كوردستان دا .ههروهها تهیاركردنی كۆمهڵگا بهوهها هزرێـك بـووه هـۆی ئـهوهی كـه گشـت تـوێژو
چینهكانی كۆمهڵگا بتوانن بۆ وهدهستهێنانی خواستێكی هاوبهش خۆیان له یهك ریزدا ببیننهوه كه ئهوهی مسـۆگهركردنی مـافی نهتـهوهیی
بوو .پێشهوا قازی موحهممهد به باشی و وردی لهم مهسهلهیه تێگهیشتبووو بهم وتهیه ئهم ههڵهی داگیركهرانی بۆیـان شـرۆڤه كـردهوه كـه
ئهو هزرو فیكرهی كه ئێوه لێی دهترسن و دهتانههوێ به له سێدارهدانی من ،بیسڕنهوهو له نێوی بهرن و كۆمهڵگای كوردی ئاسمیله بكـهن،
ئیــدی تــهنیا گوتــارو ئهندێشــهی قــازی موحهممــهدێك نیــهو بۆتــه فیكــرو ئهندێشــهی میللــهتێك و تهنانــهت چــهكی خــهبات و یــهكگرتوویی
میللهتێك و میللهتی ههر ئهو میللهتهیه كه منی قازی موحهممهدی خولقاندووه ،بۆیه ههر ئهو میللهته به بههرهمهندبوون لهم
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خودئاگایی یه دهتوانێت دهیان قازی دیكه بخولقێنێ.
هــهروهك مێــژوو تۆم ـاری كــردووه و ههنووكــهش دهیبینــین خــهباتی بــهردهوامی گــهلی كــورد دهرخــهری راســتی ئــهم قســانهی پێشــهوایهو
ههزاران كـهس بـۆ وهدیهـاتنی ئاواتـهكانی پێشـهوا هاتنـه نێـو ریزهكـانی خهباتـهوه و ئـهو میللهتـهش قاسـملووو شـهرهفكهندی یـهكانی لـێ
كهوتهوه ،بهاڵم داگیركهران دیسانهوه فیكره پوچهڵهكهی خۆیان لهسهر مێژوو نوسـی یـهوهو قاسـملووو شهرهفكهندیهكانیشـیان شـههید كـرد
بهو هیوایه كه ئهو فیكرو ئهندێشه له نێو بهرن ،بهاڵم مێژوو سهلماندی كـه ئـهو تـووهی كـه گـهوره رێبـهرانێك وهكـو و "پێشـهوا" لـه نێـو
دڵــی كۆمــهڵگا چانــد بوویــان هــهر وهچ دهدات و ئهمڕۆكــه ئیــدی گــهلی كــورد ،نهتهوهیــهكی ناســراوو خــاوهن پێناســهیهكی جیهانییــه و
كۆمهڵگاش به وشیاری نهتهوهیی تهیار كراو.
سهرچاوه  :ماڵپهڕی کوردستان میدیا  /ڕێکهوتی 4 :ی ئاوریلی 2111
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پێشهوا قازی موحهممهد مهرگیشی مهزن بوو
كاوسین بابهكر

پێشهوا قازی موحهممهد جگه لهوهی زانایهكی ئایینی بوو ،روناكبیرێكی سهردهمهكهی خۆشی بوو سـهرهڕاش كهسـایهتیهكی كۆمهاڵیـهتی
گهورهی ناوچهكهش بوو ،لهبواری سیاسیشدا توانی رۆڵێكی گهوره لهوإ رۆژێـدا ببینـ و بـوو بـه
سونبوولی بزوتنهوهی نهتهوایهتی گهلهكهی و خۆشهویستی گهلهكهی.ئـه و سـهركردانه زۆرن كـه
لـهمێژووی رزگــاری نهتهوهكانیانــدا رۆڵــی گـهورهیان بینیــوه و زۆریشــیان ســهركهوتنیان بهدهســت
هێنـــاوه ،بـــهاڵم زۆریـــان ووردهوورده ئـــه و خۆشهویســـتیهیان بـــههۆی كـــار و كـــردهوهی نابـــهج
لهدهســتداوه یــاخود بــهره و دیكتاتۆریــهت و تــاكڕهوی رۆیشــتوون یــان تووشــی شكســت بــوون،
شۆڕشگێڕانی شۆرهوی شۆڕشی  1416دوای سهركهوتن بوون بـه دیكتـاتۆر و كهسـێكی وهك سـتالین
سهدان ههزاری لهئهندام و سهركردهكانی حزبهكهی كوشت تاكو ،دهستهاڵتی دیكتاتۆرانـهی خـۆی
بســهپێن كــهچی ،ســهركردهی تــری هــهن نــهك هــهر ژیانیــان فیــدای ئــازادی و ســهربهخۆیی
گهلهكهیان كردووه بهڵكو مهرگیشیان ئاماژه و نیشانهیهك بووه كه پڕبووه لهدهست بهرنهدان لهنهتهوه و نیشـتمان ،مـهرگێك بهقـهد ژیـان
و خــهباتیان دوژمــن بــهزێن بــووه ،ئهگــهرچی گیڤــارا شۆڕشــگێڕی كوبــا نموونــهی خــهباتی نهپســاوه و كهســانی خۆنهویســت بووبـ كــه ،دوای
سهركهوتنی شۆڕش لهكوبا ،پله و پایهی وهزیری بهجێدههێڵ و روودهكاتـه پۆلیڤیـا و شۆڕشـی درێـژه پێـدا و هـهر لهوپێناوهشـدا دهكـوژرإ.
ئهوا سهركردهكانی شۆڕشهكانی كورد زۆر نموونهی وایان تێدایه كه بهغهدر و فێلڕ كـوژراون یـان لهجهنگـهی شـهڕ و پێكدادانـدا كـوژراون و
ئه و كوشتنه ،پڕ لـه ئامـاژهی ئازایـهتی و خۆنهویسـتیه بـهدرێژایی مێـژوو فاكتـهری هانـدان و خـهباتی رۆڵـهكانی كـورد بـووه و بووهتـه،
سونبولی چاولێكهری و چاونهترسی و درێژهپێدانی خهبات .ههمزاغای مهنگور له  1661دا كه لهشهڕدا ناتوانن چـۆكی پێدابـدهن بـهفێلڕ و
غهدر بهناوی گفتوگۆ و میوانداری دهیكوژن ،سمكۆی شكاك له  1411دا ههر بهههمان فێلڕ و غهدر كوژرا ،پێشهوا قازی دوای ئهوهی هـیچ
پشتیوانییهك بۆ كۆماره ساواكهی نابین  ،ههولڕ دهدا هـیچ نـهب  ،گهلهكـهی لـه كوشـتار و تااڵنییـهك كـه چـاوهڕوانی دهكـرد دوای روخـانی
كۆماره ساواكه و گرتنهوهی كوردستان تووشی خهڵكی كوردستان بب  ،بپارێزإ ئهگهر بهمهرگی خۆشی بووه .چونكه ،هێزهكانی كۆمار لهگهلڕ
هێزهكانی حكومهتی تاران بهراورد نهدهكرا ،سهرهڕاش ناڕێك و پێكی هێزه سـاواكهی كۆمـار و لێكترازانـی عهشـایرهكان كـه زۆریـان بـهالی
رژێمی تاراندا بایاندابۆوه و كهمی تفاق و كهرهسـهی جـهنگی و هـهژاری خـهڵكی كوردسـتان و دهیـان فاكتـهر و هۆكـاری تـر ،بـهرگریكردن،
مایــهی شكســت و كارهســاتێكی گــهوره بــوو بۆســهر خــهڵك ،بۆیــه پێشــهوا چــۆن ژیــانی خــۆی پێشكهشــی گهلهكــهی كردبــوو ،ئــاواش ویســتی
بهمهرگیشــی بــهرگری لــهژیانی خهڵكهكــه بكــات ،وه بهڕاســتی بووبــه پێشــمهرگهی گهلهكــهی .ئــه و مهرگــه ،ئــه و ئیعدامكردنــهی كــه
لهچوارچرای مهاباد بهڕێوهچوو تابلۆیهكی روناكی نێوبیرهوهری خهڵكی كوردستانه ،تا مێژووی مرۆڤایهتی ماب نهوه به نهوه وهك لوتكـهی
خۆ نهویستی و گهل دۆستی و گهورهیی ئه و پیاوه مهزنه دهنوسرێتهوه و دهمێنێتهوه.له جهنگی دووهمی
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جیهانی ،ئێرانی لهداگیركردن دهربازی نهبوو له  1461/4/14شا ناچاركرا تهختی پاشایهتی بهجێبهێڵ بۆ حمه رهزای كـوڕی ،هێزهكـانی
بهریتانیا تـاكو مهابـاد هـاتن و دواتـر بـهره و ناوچـهی سـهقز كشـانهوه.
لهشــكری ســوری ســۆڤێتی لهناوچهكــه جێگیــر بــوو ،ســهركرده رووســهكان
كهوتنه دروستكردنی پهیوهندی لهگهلڕ سـهرۆك هـۆز و كهسـایهتیهكاندا،
ئامانجیشـــیان پاراســـتنی ئـــارامی و بـــههێزكردنی جێپێـــی خۆیـــان بـــوو
لهكوردســتان ،بێئــهوهی هــیچ بهرنامهیــهكی سیاســی دیاریكراویــان هــهب .
بۆیه ههر دوای چهند مانگ لهئهیلولی  1461دا ئاگـاداری سـهرۆك هـۆز و
ناودارانی كورد كرا كه ژمارهیان  11كهس بوو سهردانی سۆڤێت بكهن .ئـه
و سهردانه ب بهرنامهیه هیچی لـێ سـهوز نـهبوو.لهسـهردانی وهفـده هشـت
كهسیهكهی دووهمدا كه قازی محمد لهههردووك وهفدهكهدا بوو ،لهگهلڕ جهعفهر بـاقروف سـهرۆكی وهزیرانـی ئازهربایجـان دانیشـتن و دوای
گفتوگۆ ئهم سهرگوزشتهیهی بۆ گێڕایهوه :كه ئاغایهك تانجییهك بهالدێییهك دهبهخش و كابرای الدێیی زۆر زۆر سوپاسی دهكـات ،ئاغـاش
سهری سوڕدهمێن باری رزگاریخوازانهو نهتهوهییهوه له پێناو رزگاری گهلی كورد له ژێردهستهیی حكوومهتی رهزاخانـدا قسـهی بـۆ دهكـردنو
وشیاری دهكردنهوه .پاش رووخاندنی رێژیمی ملهوڕی رهزاشا،قازی محهممـهد بـه هـهموو توانایـهوه بـۆ رزگـاركردنی گـهلی كـوردو رێكخسـتنی
كۆمهاڵنی خهڵك تێكۆشا .نفووزی زۆری پێشهوا له نێو خهڵكو ئهو خۆشهویسـتییهی كـه لـه الی خـهڵك هـهیبوو ،كـارێكی كردبـوو كـه لـه
ســااڵنی قــاتوقڕی و دهســهاڵتداریهتیی هــۆزو عهشــیرهتهكاندا كــه دهكاتــه ســااڵنی 1121و 1126تــا پــێ بــه شــهڕی نێــوان عهشــیرهتهكان
بگرێو له پێناو رزگاركردنی كوردستاندا ههنگاوی به بڕشت ههڵبگرێ.
له 11ی ژوئهنی 1462دا ،باڵوێزخانهی بریتانیا له تاران لـه نامهیهكـدا بـۆ باڵوێزخانـهی بریتانیـا لـه بهغـدا ،دهنووسـێ" :هـهر لـه
یهكهم رۆژهكانی رزگاربوون له زۆرداری شادا ،پیاوانی وهك قازی محهممهد هـهوڵیان داوه كوردهكـان یـهكگرتوو بكـهن" .هـهر لـهو نامهیـهدا
هاتووه كه" :له 21ی سێپتامبری 1461دا ،ئهفسهرێكی بریتانیاییو یهكێكی ئامریكایی گهیشتنه مههابادو لهوێ چاویان به قازی محهممـهد
كهوت .قازی محهممهد له كاتی قسهكردن لهگهڵ ئهواندا گهاڵڵهیهكی لهمهڕ كوردستانی یـهكگرتوو لهگـهڵ ئهفسـهره بریتانیایهكـه هێنایـه
گۆڕێ"(.)1
پێشهوا قازی محهممهد له ساڵی 1421دا ،چووه ریزی كۆمهڵهی ژیانـهوهی كـوردهوهو ههسـتی بـهوه كـرد كـه ئـهو رێكخراوهیـه سـهرهڕای
ههموو خاڵه پۆزهتیـڤو باشـهكانی لـه پێنـاو رزگـاركردنی نهتـهوهی كـورددا ،هێنـدێ الوازی تێدایـه كـه دهبـێ رێگاچـارهی بـۆ بدۆزێتـهوه.
كۆمهڵهی ژـ كاف ،رێكخراوێكی نهێنیو داخراو بوو و نهیدهتوانی به تهواوی وهاڵمدهری چاوهڕوانییهكانی كۆمهڵگا بێت ،ههر بۆیـه لـه 21ی
گهالوێژی ساڵی 1126دا به پێی رێنوێنییهكانی پێشهوا ،كۆمهڵهی ژیانهوهی كورد ههڵوهشێندرایهوهو حیزبی دێموكراتی كوردسـتان دامـهزرا
كه سهرۆكی حیزب ،پێشهوا قازی محهممهد بوو.
دوكتور قاسملوو لهمهڕ رۆڵی پێشهوا قازی محهممهد له دامهزرانی حیزبی دێموكراتدا دهنووسێ" :قازی محهممهد له ئاخری تێكۆشانی
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كۆمهڵهی ژ ـ كاف دا بوو به ئهندامی كۆمهڵهو زۆر زوو دهركهوت كه شهخسییهتێكی بهرچاوو ههڵكهوتووی ئهو رێكخراوهیه .بۆیه ههرچهند
درهنگتر له زۆر كهسی دیكه چوو بوو بۆ نێو كۆمهڵـه ،بـه كـردهوه بـوو بـه بهڕێوهبـهریی كۆمهڵـهی ژ ێ ـ كـاف .كاتێـك حیزبـی دێمـوكراتی
كوردستان دامهزرا ،دهركهوت كه قازی محهممهد زیاتر له ههركهسێكی دیكه لهو زهروورهتهو له ئـهو پێویسـتییه تێگهیشـتبوو كـه كۆمهڵـهی
ژێ ـ كاف به تهركیبی خۆی ،به ئامانجهكانی خۆی و به شێوهی رێكخستنی خۆی ناتوانێ وهاڵمدهری خهباتی گهلی كورد لـه كوردسـتان بـێ.
ههر بۆیهش قازی محهممهد له ههموو كهس زیاتر دهستی له دامهرزاندنی حیزبی دێموكراتی كوردستاندا ،ههبوو .ههر بۆیه به حهق قـازی
محهممهد به دامهزرێنهری حیزبی دێمـوكرات دهناسـرێ و دهتـوانین بڵێـین كـه لـه نێـو هـهموو بهڕێوهبـهرانـی ئـهو كـاتی حیزبـی دێموكراتـدا
شهخسیهتێكی بێ هاوتا بوو ،رادهی تێگهیشتن و ئهزموون و سهالحییهتی له ههموو ئهوانی دیكه بهرچاوترو بهرزتر بوو"(.)2
له 24ی سهرماوهزی ساڵی 1126ی ههتاویدا ،دوایین ئاسهواری رێژیمـی پاشـایهتی لـه شـاری مـههاباد كـه شـارهبانی ئـهو شـاره بـوو،
تێكهوه پێچراو له 2ی رێبهندانی ئهو ساڵهدا كۆماری كوردسـتان راگهیانـدراو پێشـهوا قـازی محهممـهد وهكـوو سـهرۆكی كۆمـاری كوردسـتان،
سوێندی یاسایی خوارد.
پێشهوا له رۆژی راگهیاندنی كۆماری كورستاندا ئاخاوتو وتی" :ئهمڕۆ له مێژووی نهتهوهی كـورد دا باشـترین رۆژه .رۆژێكـه كـه ئـااڵی
كوردستان له سهر بهرزایی شاری مههاباد ههڵكراوه .نهتـهوهی كـورد وهك هـهموو نهتـهوهكانی جیهـان ،مـافی ئـازادیو هـهڵبژاردنی ههیـه.
سهدان ساڵه بۆ گهیشتن به سهرهتاییترین مافهكان خهبات دهكاتو لهو رێگهیهدا ههزاران قوربـانی پێشـكهش بـه مێـژوو كـردووه .ئـهمڕۆ،
ئێمه سهربهخۆینو هاوڕێی بههێزمان ههیه .دهبێ ئااڵكهی كوردستان ههر شهكاوه بـێ .ئـهم كـارهش لـه سـهر شـانی ئێوهیـه و چرایهكـه كـه
نابێ بكوژێتهوه (.)1
له 24ی سـهرماوهزی 1121دا كۆمـاری كوردسـتان جوانـه مـهرگ بـوو .هۆكارهكـانی رووخـانی كۆمـار لـه هـهر سـێ ئاسـتی نێونهتـهوهیی و
ناوچهیی و نێوخۆیی دا خۆیان دهبیننهوه .پێشهوا قازی محهممهد سهرهڕای ئهوهی كه باش دهیزانی ئهگهری ئهوه زۆر كه له الیهن رێژیمـی
حهمهڕهزاشاوه دهستبهسهر بكرێ ،بهاڵم ههر له نێو خهڵكی خۆیدا له مههاباد مایهوه.
پاش داگیركردنهوهی شاری مـههابادو شـارهكانی دهورووبـهری لـه الیـهن سـوپای ئێرانـهوه ،پێشـهوا قـازی محهممـهدو سـهیفی قـازی لـه
الیــهن رێژیمــی حهمهڕهزاشــاوه دهســتگیر كــرانو ســهدری قــازی لــه تارانــدا دهســتگیرو لــه كورســتاندا خرایــه بهندیخانــهوه .لــه رۆژی 4
رێبهندانی 1121دا ،ههیئهتێك له تارانهوه هاته مههابادو له دادگایهكی نمایشـیدا كۆمـهڵێك بـهناو تۆمـهتیان دایـه پـاڵ پێشـهوا قـازی
محهممهدو هاوڕێیانی كه ژمارهیهك لهو تۆمهتانـه هـهر لـه بنهڕهتـدا ناڕاسـت بـوونو ژمارهیهكیشـیان بـه رواڵـهت تۆمـهت بـوون ،بـهاڵم لـه
بنهڕهتدا ههر عهقڵێكی سهلیم به پیرۆزیان له قهڵهم دهدا .لهو بهناو دادگایهدا حوكمی له سێدارهدان به سهر قازیی یهكاندا سهپاو سێ
مانل دواتر ،له رێكهوتی 6ی خاكهلێوهی 1124ی ههتاوی دا ،به ناو دادگای پێداچوونهوه به حوكمهكانی دادگای پێشوو ،پێك هات.
پێشهوا قازی محهممهد ئهو دادگایهی كرده شوێنێك بۆ بـهرگری لـه مـافی نهتـهوهیی گـهلی كـوردو ئازایانـهو بوێرانـه دوژمنـانی كـوردی
ناساند كه نیشانی دا به حهق رێبهرو سهرۆكی كۆماری كوردستان بووه .سهروان شهریفی كه لهو دادگایهدا بهشدار بوو ،رۆژێك پاشتر،
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واته 1ی خاكهلێوه دهچێته ماڵی قازییهكانو پێیـان دهڵـێ" :ئـهوه پێشـهوا قـازی محهممـهد بـوو كـه دادگـای محاكمـه دهكـرد( .")6هـهروهها
نهجهفقولی پسیان دهگێڕێتهوه كه پێشهوا لـه داكـۆكیكردن لهگهلهكـهی زۆر ئازایانـه جوواڵیـهوهو گوتوویـهتی" :مـن لـه گۆشـهی زیندانـهوه
هاوار دهكهمو به دهوڵهتی ئێران دهڵێم كه ئێوهن تاوانبار ،نه ئێمه .ئێمهتان له واڵتی خۆماندا یهخسیر كـردووه .ئهگـهڕ دهوڵـهت هـهموو
كوردهكان به خیانـهتكار دهزانـێ ،بـا دهسـت لـه كوردسـتان هـهڵبگرێو ئهگـهری ئـهوان بـه نیشـتمانپهروهر دهزانـێ ،بـا كاروبـاری خۆیـان،
خۆیان بهڕێوهی ببهن .پێتان وانهبێ به هۆی داماوییـهوهلێره نهڕۆیشـتووم ،بـه ئاسـانی دهمتـوانی لـه سـنوور بپهڕێمـهوه ،بـهاڵم ویسـتم لـه
رۆژانی دژواردا خهڵكهكهم بهجێ نههێڵمو له خاكو نیشتمانهكهم دهست ههڵنهگرم"(.)1
سهرهنجام بهرهبـهیانی رۆژی 11ی خاكـهلێوه ،حـوكمی لـه سـێدارهدانی پێشـهوا قـازی محهممـهد ،سـهیفی قـازیو سـهدری قـازی ،بـهڕێوه
دهبرێ .له راگهیاندراوێكدا كه كاتژمێر 6ی رۆژی 11ی خاكهلێوه به ئیمزای هومایونی ،فهرماندهی لهشكری چوارهمو هێزی دهوڵهتی ئێـران
لــه كوردســتان باڵوكرایــهوه ،.هــاتبوو " :قــازی محهممــهد ،ســهیفی قــازیو ســهدری قــازی ،لــه دادگــای نیزامــی ســهردهمی شــهڕدا بــه ئێعــدام
مهحكوومه كران .دادگای پێداچوونهوهو ههروهها ئهعالحهزرهت هومایونی شاههنشا ،حوكمهكهیانی پهسند كـردو لـه سـهعات 4ی رۆژی 11ی
خاكهلێوهدا حوكمهكه بهڕێوه چوو"(.)4
دوكتــور قاســملوو لهمــهڕ كهســایهتیی پێشــهوا قــازی محهممــهد ،دهنووســێ" :قــازی محهممــهد گوڵێــك بــوو لــه ســهحرا روا بــوو ،بــهاڵ م
دیسانهكه لهگهڵی خۆی نزیك بوو ،دهردو ئازارو هیواو ئاواتهكانی زۆر بـاش تێگهیشـتبوو .لـه هێنانـه گـۆڕو دهرخسـتنی ئـهو دهردو ئـازارو
هیواو ئاواتانهدا له ههموو كهس سهركهوتووتر بوو .به خۆڕایی نهبوو كه الی خهڵكی كوردستان ئهوهنده خۆشهویست بوو كه بۆ یهكـهمجار
له مێژووی خۆیدا ،خهڵك خۆی نازناوی "پێشهوا"ی پێدا بوو"(.)6
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ،حیزبی پێشهوا قازی محهممهد ،رۆژی 11ی خاكـهلێوهی وهكـوو رۆژی شـههیدانی كوردسـتان نـاودێر
كردووهو لهو رۆژهدا رێز له فیداكاریو گیانبهختكردوویی شههیدانی سوورخهاڵتی كوردسـتان دهگـرێ .دیـاره كـه رۆژی 11ی خاكـهلێوه ،رۆژی
شههیدبوونی سهركۆماری كوردستان ،پیشهوا قـازی محهممـهد ،رۆژی شـههیدانی كوردسـتان بـه هـهموو بهشـهكانیهوهیهو تایبهتمهندییـهكانی
11ی خاكهلێوه بۆ بوون به رۆژی شههیدان له ههموو كوردستان به شێوهیهكی فهرمی زۆرن .هێندێ لهو تایبهتمهندییانه ئهمانهن:
یهكهم :پێشهوا قازی محهممهد ،سهرۆك كۆماری تاقه كۆماری كوردستان بوو له مێژوو دا.
دووههم :پێشهوا قازی محهممهد ،دامهزرێنهری یهكهمین حیزبی مۆدێڕن و پێشكهوتوو و دێموكرات له كوردستاندا بوو.
ســێههم :كۆمــاری كوردســتان ،كۆمــاری هــهموو كوردســتان بــوو ،بهشــداری دوو هــهزار كــهس لــه هێــزی كۆڵنــهدهرو لهشــكان نــههاتووی
بارزانییهكان به سهرۆكایهتیی نهمر مهالمسـتهفا بـارزانی لـهو شۆڕشـه داو هـهروهها بهشـداریی كوردهكـانی توركیـهو سـووریه شـاهیدی ئـهو
راستییهن.
چوارهم :له كۆماری كوردستان به سهرۆكایهتیی پێشهوا ،ئااڵی كوردستان ههڵكراو سروودی نهتهوایهتیی كرا به سروودی كۆمار.
پێنجهم :پێشهوا قازی محهممهد وهكوو سهرۆك كۆماری كوردستان ،بهردهوام له ئاخاوتنهكانی دا ههموو كوردستانی به یهك نیشتمان
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زانیوهو ئهم راستییهش له داكۆكیكردنی له دادگادا دهبینرێ .كاتێك روو لـه بـهناو قـازی ئـهو بـێ دادگایـه دهكـاو دهڵـێ" :مـهال مسـتهفا،
بێگانه نیه ،بهڵكوو خهڵكی كوردستانه و كوردستان واڵتی خۆیهتی".
شهشــهم :كاریگــهری دامــهزرانی كۆمــاری كوردســتان بــه ســهرۆكایهتیی پێشــهوا لــه ســهر بهشــهكانی دیكــهی كوردســتاندا ،هــهم لــه بــاری
ئیستراتیژیك و ههم له یاری رۆحی و دهروونییهوه ئهوهنده زۆر بووه كه هیچ مێژوو نووسێكی مهسهلهی كورد نهیتوانیوه خۆی لـێببوێرێ.
حهوتهم :كۆماری كورستان پهرهی به زمان و فهرههنگی كوردی دا كه كاریگهری ییهكانی ئهو سهردهمه لـه سـهر مێـژووی رۆژنامهنووسـی
كوردی و پهرتووكی كوردیدا له ههموو پارچهكانی كوردستاندا دیارو بهرچاوه.
ههشــتهم :پێكهێنــانی هێــزی بــهرگری میللــی لــه ژێــر نــاوی پیــرۆزی "پێشــمهرگه"دا بــۆ یهكــهمین جــار لــه مێــژووی كــورد دا لــه ژێــر
رێنوێنییهكانی پێشهوادا.
نۆیهم :یهكگرتوویی دوژمنانی كوردو له سهرووی ههموویانهوه سێ دهوڵهتی ئێـران و عێـراق و توركیـه لـه دژی كۆمـاری كوردسـتان ،لـه
ههموو كاتێك زیاتر بووه.
دهیهم :وهك دوكتور قاسملوو دهنووسێ" :بێگومان دهستكهوتی ههرهگهورهی گهلی كورد له كۆماری كوردستاندا ئهوه بوو كه بۆ یهكـهمجار
چارهنووسی خۆی بهدهستهوه گرت و تامی ئازادی چێشت".
سهرچاوهكان:
 -1سوڵتانی ،ئهنوهر /رۆژههاڵتی كوردستان له بهڵگهنامهكانی وهزارهتی دهرهوهی بریتانیادا ،سلێمانی ،بنكهی ژین ،2111 ،ل .21
 -2قاسملوو ،د.عهبدوالڕهحمان ،چل ساڵ خهبات له پێناوی ئازادیدا ،ل .61
 -1خۆشحاڵی ،قاچی محمدو جمهوری كردستان در ێینهی اسناد ،چاپخانهی فردوسی ،1161 ،ل .61
 -6سهرچاوهی پێشوو ،ل .241
 -1سهرچاوهی پێشوو.
1 -4ـ سـوڵتانی ،ئـهنوهر /رۆژهـهاڵتی كوردسـتان لـه بهڵگهنامـهكانی وهزارهتـی دهرهوهی بریتانیـادا ،سـلێمانی ،بنكـهی ژیـن ،2111 ،ل
.116
2 -6ـ قاسملوو ،د.عهبدوالڕهحمان ،چل ساڵ خهبات له پێناوی ئازادیدا ،ل .112
 -6سهرچاوهی پێشوو ،ل . 46
سهرچاوه  :ماڵپهڕی کوردستان نیت  /ڕێکهوتی 6 :ی فێوریهی 2111
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قازی محهمهد ...سوقراتی زهمان ...
حسەین یەزدانپەنا

له نێوان سوقرات(سوکرات) و پێشهوا قازی محهممهد دا هێندێک وێکچوونی دیار له ژیان و مهرگیاندا ههیه.
سوقرات له ساڵی  644ی بهر له زایین ،له گوندێکی بناری شاخی «لیکابتوس» له نزیک ئاتێن(ئهسینا) لهدایک بووه .له تهمـهنی
 61ساڵیدا گیرا و حوکمی ئێعدامی به خواردنی ژههر لهسهر جێبهجێ کرا.
پێشهوا قازی محهممهد ساڵی 1411ی زایینی له شاری مهابـاد ،ئـهو شـارهی  64سـاڵ دواتـر بـه
بڕیــاری ئــهو کرایــه پێتــهختی دهوڵــهتی جمهــوری کوردســتان ،لــه دایــک بــووه .لــه 11ی خاکــهلێوهی
 1466دا له سێداره دراوه.
ئــهم هــهموو مــهودا زهمــانی و مهکانییــه ،کــهچی ئــهو هــهموو وێکچوونــه! هــهر دهڵێــی دهردی
مرۆڤـــهکان و کۆمـــهڵگاکانی مرۆڤـــی ســـهرهڕای جیاوازییـــهکانیان ،لـــه ناوهرۆکـــدا وهک یـــهک وان و پێشهوایانیشـــیان خـــاوهنی ئاکـــار و
تایبهتمهندیی نێزیک له یهکن:
 - 1سوقرات و پێشهوا ،ههر دووکیان ،رێگایهکیان ههڵبژارد کـه پڕمهترسـی بـووه و خۆشـیان لێـی ئاگـادار بـوون« .ئانکسـاگوراس»ی
مامۆستای سوقرات ،ئهوی له مهترسیی فهلسهفه لهو رۆژگارهدا ئاگـادار کـردهوه .سـوقرات بـه هێنـدی نـهگرت و سـهری لـه رێ دانـا .قـازی
محهممهد له چارهنووسی ئهو سهرکردانهی ویستوویانه کـورد بکهنـه دهوڵـهت و لـه بندهسـتی «عهجـهم» رزگـاری بکـهن ،ئاگـادار بـوو .لـهو
چارهنووسه نهرپرینگایهوه .لهو رێگایهدا چووه سهر دار.
 - 2سوقرات و قازی محهممهد ،ههردووکیان پێشهوای کۆمهڵگای خۆیان بوون .سوقرات له جیاتی گهڕان به دووای پرسیارگهلی دابـڕاو
له ژیاندا ،له دووی پرسیار له بارودۆخی ژیان وێڵ بوو« .خۆت بناسه»ی کردبووه دروشمی خۆی .ههروهها پێی لهسهر ئـهوه داهگـرت کـه:
«ژیانێک که پێداچوونهوه و توێژینهوهی تێدا نهبێ ،بایهخی نییه» .قازی محهممهد له کۆمهڵگای خێڵهکیی ئـهو دهم لـه سـهردهمی رمێنـی
«ئهسپی کوێت» و «زینی چاک» و «تانجیی راوکهر»دا عهوداڵی سهروهریی نهتهوهیی بوو و نهتهوهکـهی بـۆ بڕیـاری گـهوره و تاکـهکانی
بۆ خوێندن دهنل دا.
 - 1سوقرات و قازی محهممهد ،ههردووکیان له دهسهاڵتدارانی زۆردار و زاڵم و گهندهڵ راسان .تهسلیمی واقع و دهربهستی پارسـهنگی
هێز نهبوون و حهولی گۆڕینی واقعیان دا .ههرتکیان لهم رێگایهدا گیانیان بهخت کرد.
 - 6ههردووکیان بیر و وته و کرداریان له پێناو بهها و بایهخی گرینگتر و گهورهتر له خۆیان و له بهرژهوهندیی خۆیان بووه .وته
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و کردارهکانیان هیچ دهسکهوتێکی شهخسی بۆ بهدیی نههێنان .ئهوهی بوویان له سهریان دانا .سهر و ماڵ!
 - 1ههردووکیان ،له ئاخاوتن و دهربڕیندا لێهاتووییهکی تایبهتیان ههبووه .سـوقرات لـه »ئـاگورا» واتـه لـهو گۆڕهپانانـهی یۆنـانی
کــۆن کــه شــوێنی کــڕین و فرۆشــی کهلوپــهل و پێداویســتییهکانی ژیــان
بوونه ،قسهکانی خۆی دهکـرد .وتـهکانی ئـهو ئهوهنـده سـهرنجڕاکێ
بوون که له ههرا و هوریای «ئـاگورا» دا ،بیسـهریان هـهبووه .قـازی
محهممـهد لـه قسـهکردندا رسـتهی کـورت و پڕنێوهرۆکیبـهکار هێنــاوه و
بـــه ئـــارامی دوواوه .وتـــه و راوێـــژی قـــازی محهممـــهد بهردهنگهکـــهی
خسـتووهته ژێــر کاریگهرییــهوه .هێــزی مـهنتقی قســهکانی ،لــه بــاس و
گفتگۆدا سهری خستووه .سیمای قازی محهممهد "پێغهمبهر ئاسا" وهسـ
کراوه.
 - 4سـوقرات و پێشــهوا ،هیچکامیــان بیــر و بۆچــوون و قســهکانی
خۆیانیــان نهکردووهتــه نووســراو .ســوقرات ئهوهنــدهی کــات بــۆ قســه
لهگــهڵ خــهڵک لــه شــهقامهکانی ئــاتێن تــهرخان کــرد کــه دهرفــهتی
نووسینی دهست نهکهوت.
قازی محهممهد لهو رۆژهوه پێگهیشتبوو ،له »مهحکهمـه»ی قـازی
عــهلی دانیشــت و کاتــهکانی خــۆی بــۆ چارهســهرکردنی کێشــهی خــهڵک
تهرخان کرد .له دهمی دامهزرانـدن و پـاش دامهزرانـدنی کۆمـاری  ،هـهموو ژیـانی خـۆی بـۆ راگـرتن و سهرخسـتنی ئـهو کیانـه نهتهوهییـه
تهرخان کرد .له زۆربهی بۆنهکاندا قسهی کردوه .ههزاران جڵد کتێبی له کتێبخانهکهیدا ههبوو .بهاڵم فریای نووسین نهکهوت.
 - 6ســوقرات و پێشــهوا ،هــهردووکیان هوشــیارانه دهرفــهتی ئــهوهیان هــهبووه بــڕۆن و واڵت جــێ بهــێڵن .نهڕۆیشــتوون و ماونهتــهوه.
مانهوهیان راوهستان و سوور بوون له سهر ههڵوێست بووه ،نهک تهسلیم و خۆ بهدهستهوهدان.
 – 6ســوقرات و پێشــهوا هــهردووکیان کــه گیـــراون ،رێگــای دهربــازبوون لــه بهنــد و مـــهرگیان هــهبووه ،چ بــه لێبوردونخــوازی لـــه
دهسهاڵتداران و چ به ههاڵتن له زیندان .هیچکامیان ،ئهو رێگایانـهیان نهگرتووهتهبـهر .ئـهو رۆژانـهی کـه سـوقرات لـه زینـدان چـاوهڕێی
بهڕێوهچوونی حوکمهکهی کردووه ،دۆسـتانی سـهریان لـێ داوه« .کریتـون»ی هـاوڕێی پێـی دهڵـێ " نهخشـهیهکی بـۆ هـهاڵتن لـه زینـدان بـۆ
کێشاوه و ههموو زیندانبانهکانی رازی کردووه که رێ له ههاڵتنی نهگرن" .سوقرات قبووڵی ناکا .زۆر ئاماژه هـهن دهیسـهلمێنن کـه ئهگـهر
پێشهوا ،ویستبای له زیندان دهرباز دهکرا .ههروهها ئهگهر داوای لێبوردنی له »شاههنشا» کردبا ،حوکمی مهرگی لـه سـهر خـۆی الدهبـرد.
بهاڵم ئاماده نهبوو ،خهڵکهکهی جێبهێڵێ؛یان بۆ رزگارکردنی خۆی کڕنۆش بۆ دوژمن بهرێ .ههر دوو کیان مهرگیان به چۆکدا هێنا.
 - 4سوقرات و پێشهوا ،ههردووکیان دادگاکهیان به گاڵته گرتبوو .ئهوان بهرگری له خۆیان و بیر و باوهڕیان دهکهن و زانیویانه کـه
ئهوه »بێدادگا»یه و عهداڵهتی تێدا نییه .سوقرات لهو بێدادگایهدا جۆرێ دواوه که وهک بڵێی پۆلی وانهکانی فهلسهفهی بووه .سـوقرات
پێشنیار دهکا له جیاتی حوکمی ئێعدام ،سهبارهت بـهو خزمهتانـهی کردوویـه ،خـهاڵت بکـرێ! هـهرچی سـهبارهت بـه پێشـهوایه« ،سـهروان
شهریفی» به بنهماڵهکهی دهڵێ ":ئهوه قازی محهممهده دادگا ،دادگایی دهکا".
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 -11سوقرات و پێشهوا ههردووکیان به هێمنی و وره بهرزی و دڵنیاییهوه بهرهو مهرگ چوون .ئهوان پێیان وانـهبووه بـهو چارهنووسـه،
تووشــی شکســت و فــهنا بــوون .ئــهوان زینــدووترینی زینــدووهکانن .ســوقرات چــهن ســاتێک بــهر لــه ههڵقوڕانــدنی پیاڵــه ژارهکــه لــه کــۆڕی
دۆستانیدا دهڵێ«:تهنیا ئهوانهی ژیانێکی نزم و چهپهڵیان ههیه وا دهزانن مهرگ کۆتایی ههموو شتهکانه .بهاڵم من لهسـهر ئـهو بـاوهرهم
ئهوانهی به شهرهفهوه ژیاون ،له جیهانی راستهقینهدا وهردهگیرێن» .ئهو ههروهها دهڵێ«:ئێستا ئیتر رێگای ئێمه له یهک جیا دهبێتهوه،
من بۆ الی مهرگ و ئێوه بهرهو ژیان .ئهوه که کام رێگا باشتره تهنیا خوا دهزانێ و بهس».
پێشهوا قازی محهممهد ،له دواساتهکانی ژیانیدا ،وهسیهتنامهکهی نووسیوه .داڕشـتن و نێـوهرۆکی وهسـیهتنامهکهی بـاری هێمنیـی دڵ و
دهروونی دهردهخهن .پێشهوا دهنووسـێ«:بـهو خوایـه مـن سـهرکهوتووم ،چ نێعمـهتێک و چ سـهرکهوتنێک لـهوه گـهورهتره کـه ئێسـتا مـن لـه
رێگهی گهل و میللهت و واڵتهکهمدا ،سهر و ماڵ و گیانم دادهنێم.
ب ـاوهڕ بکــهن مــن خــۆم لــه دڵمــهوه ئــارهزووم بــوو ئهگــهر مــردم ،بــه مــهرگێک بمــرم کــه لــه حــوزوری خــوا و رهســووڵی خــوا و گــهل و
میللهتهکهمدا رووسوور بم؛ بۆ من ئهو مهرگـه سـهرکهوتنه!» تـهنیا ئهوانـهی ژیـانێکی نـزم و چهپـهڵیان ههیـه ،وا دهزانـن مـهرگ کۆتـایی
ههموو شتهکانه ....قازی محهممهد سوقراتی زهمان بوو!
پوختهی ئهم بابهتهم بۆ یهکهمجار ،رۆژی  2116 / 6 / 6له »فستیڤاڵی کۆماری کوردستان» لـه هـۆڵی پێشـهوای وهزارهتـی رۆشـنبیریی
له ههولێری پایتهخت ،پێشکهش کرد]1[.

سهرچاوه  :ماڵپهڕی ئهرشیڤ  /رێکهوتی 11 :ی مارسی 2111
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قازی محهممهد سیاسهتوانێکی به توانا و گاندی کوردستان بوو
حهسهن حاتهمی

نووسین و لێکۆلینهوه و قسه کردن له سهر کهسـانی مێـژوو سـازو ههڵکهوتـه (نوخبـه) پێویسـتی بـه کـات ،ئیمکانـات ،هێمنـی ژیـان و
سهرچاوهی جۆراوجور ههیه .
بهداخهوه ئێمهی له حالی خهبات و تێکۆشان بۆ ئازادی و مافی رهوای نهتهوهکهمان دا،
نــه لــه کوردســتان -وهک ســهنگهری ئهســڵی خــهبات -.ونــه لــه تاراوگــهی نــادڵخواز و بــۆ
ههڵبژێراو ،ئهو پێویستیانهمان نیه که ئاماژهم پێکرد .یان النی کـهم مـن نیمـه.بـهاڵم بـهو
حاڵـــهش بـــۆ ئـــهوی لـــه شێســـتهمین ســـاڵیادی  11خاکـــهلێوهی  ،1466رۆژی رهش و تـــاڵی
گهلهکــهمان ،رۆژی لــه ســێداره دانــی پێشــهوا قــازی محهممــهد یهکــهمین ســهرۆک کۆمــاری
کوردســتان،حهمه حوســێن خــانی ســهیفی قــازی و ســهدری قــازی ،دارێکــم لــه ســهر بــهردێک
دانابی ،بیروڕای خۆم له سهر پێشهوای ههمیشه زیندوو ،به کورتی دهردهبڕم.
له کۆمهڵگایهکی دواکهتوویی زیاتر له  111ساڵ له مهوبهری کوردستانی تهواو ئایینی -ئیسالمی ،نهخوێنـدهوار ،لـه نێـو ئابوورهیـهکی
ئاژڵداری وجوتیاری و له کۆمهڵگایهکی عهشیرهیی دهمارگژ و خۆ ویست ،له دنیایهکی پڕ له دوژمن و دوو شهڕی جیهانی ،له کوردستانێکی
دا بهشکراو و بێ پشتیوان و بێ ئهنوا .پێشهوا چۆن خوڵقا؟!.
ههست به بهرپرسایهتی بنهماڵهی قـازی محهممـهد ،کاریگـهریان لـه سـهر رووداوهکـانی کوردسـتان ،لـه  111سـاڵی رابـردودا ،بـه پێـی
کهسانی تێکۆشهرو ئازایان پشت و پهنای ئازادیخوازان بوون  .ماڵی قازیهکان جێی هێـوا و ئومێـد و جێـی چـاره سـهری کێشـه کۆمهاڵیـهتی
یهکانی ناوچهی موکریان بوو .ئهو مااڵنه جێی ئاشتی و تهبایی ،جێی فهرههنگی بهرز و زانیاری و تهنانهت مهکۆی شۆڕشگێری بوو.
له ساڵی  1411ێ زایینی(1264ههتاوی) له بنهماڵهیهکی خۆشناو و به ناوبانگی قازی منداڵێک له داێـک بـوو ،نـاوی نـرا محهممـهد.
ئهو له پاشان بوو به یهکێک له خۆشهویستترین و بهرجهستهترین کهسایهتی له مێژوویی نهتهوهی کورد دا.
به چاو خشانێکی خێرا به سهر بنهماڵهی قازی دا ،تایبهتمهندی و کاریگهری ئهو بنهماڵهیه له سهر رووداوهکان زیـاتر دهردهکـهوی .
لــه ســاڵی 1214ی هــهتاوی گــهوره بنهماڵــهی قــازی بــه نــاوی "شــێه المشــایه" ســهرۆک عهشــیره و تایفــهکانی لــه ناوچــهی دیوانــدره کــۆ
کردۆتهوه ،ههتا کوردستان له بهرانبهر هێرش کهرانی بریتانیا بپارێزن .له ساڵی 1241ی ههتاوی قازی فهتتاح -کوڕی شێه المشایه بـۆ
بهربهرهکانی له بهرانبهر هێرشی رووس و عوسمانی ههڵویستی گرت ،شهڕی کرد و گیانی فیدا کرد.
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قازی عهلی باوکی قازی محهممهد له ساڵی 1411ی زایینی جوواڵنهوهی محهممهد-ی پێک هێنا؛ کـه لـه گـهڵ راپـهرینی شـێه محهممـهد
خهیابانی له تهوڕێز پێوهندی ههبوو .ههروهها" ابولحسن سیف القضات" مامی قازی محهممهد زانایهکی ههڵکـهتوو و شـاعێرێکی بـه توانـا
و کهسێکی به هیممهت بوو ،یهکێک له دامهزرێنهرانی بزووتنهوهی محهممهد بوو .هـهموو ئـهو کهسـایهتی یانـه و ئاکارهکانیـان ،کارێگـهری
خۆیان له سهر پێگهیشتوویی قازی محهممهد ههبوو.
قـازی محهممـهد بــه پێـی زانیاریــهکانی ،دهردی سـهرهکی لــه نهخوێنـدهواری و دواکـهتوویی دا دهدهیــت .بۆیـه بــۆ پهرهپێـدانی زانســت و
خوێنــدهواری هــهولی جیــددی دهدا .بــۆ یهکــهم جــار لــه مــههاباد مهدرهســهی کچــانی دانــا .بــه قــهولی یــاد بــهخێر مــهناف کــهریمی -وهزیــری
فێرکردن و بارهێنانی کۆماری کوردستان ــ  ،قـازی محهممـهد مامۆسـتاکانی قوتانخانـهکانی پـێ باشـترین پێشـمهرگهکانی میللـهت بـوو؛ کـه
جوانترین و باشترین چهکهیان ،قهڵهمهکهیانن که به دهسـتیانهوه و لـه گـهڵ نـهزانی و دواکـهوتوویی کـه دوژمنـان بۆیـان پێـک هێنـاوین؛
خهبات دهکهن.
یاد به خێرێکی دیکه  ،سهعیدخانی هومایون -خوشک زای قازی محهممهد ،که له زۆر شوێن له گهڵی بووه -.دهنووسێ :قازی محهممـهد
ئۆگریهکی زۆری به ورزی ههبوو.له مهلهوانی ،ئهس سواری و را کردن زۆر شارهزا بوو .ئۆگری تایبهتی به کتێب و موتاال کـردن هـهبوو.
کتێبی زۆر دهکڕی .کتێبخانهیهکی دهوڵهمهندی ههبوو .بۆ زانیاری رۆژانهش رۆژنامهکانی دهخوێندهوه.
قازی محهممهد دیاردهیهکی تایبهتی لـه وهزعییـهتێکی تایبـهتی دا بـوو .ئـهو وهک گانـدی ئـهو ههلـهی بـۆ نهرهخسـا بـوو لـه زانسـتگا
پێشکهوتووهکانی بریتانیا دهرس بخوێنێ و له گهڵ دهسـهاڵتێکی قانوونمهنـدی وهک بریتانیـاش بـهره و روو نـهبوو -.بریتانیـا ئهگـهر چـی
یهکێک له گهورهترین داگیرکهرانی ئیستعمارگهری جێهانی بوو یهکێک له پێشکهوتووترین واڵتـانی جیهـانی بـوو .ئهگـهر مـارکس بـوو بـه
فیلسوفێکی گهورهی جیهانی ،له واڵتێکی پێشکهوتووی وهک ئینگلستان به ئارامی و هێمنی و لـه نێـو دێموکراسـی بریتانیـایی دا ،هـهلی بـۆ
رهخسا ،تێزهکانی خۆی بنووسێ و باڵویان کاتهوه ،که به دژی سیستێمی دامهزراوی ئهو واڵتهش بوو.
بهو بهرئاورده ناهاوسان (ئانتی باڵنسه) ،قازی له گهڵ کۆمهڵگایهکی پڕ لـه دمـارگرژی و سـوننهتـی کـه هـهیبوو ،کـوردی چهنـدین
دوژمنی ههبوو ،بوونی مهدرهسهی سـهردهمیانه و مودێڕنیشـی نـهبوو .لـه زانسـتگا و علـیم و سیاسـهت لـه کوردسـتان هـهر هـهواڵێک نـهبوو.
خوێندن به زمانی زگماکی باسی سهر بوو .زانیاری لهو باریهوه نهبوو .ئهگهر ههبوو ،زۆر کهم بوو.
قــازی محهممــهد ماڵهکــهی خــۆی کردبــووه فێرگــهی سیاســی و خوێنــدواری و زانســتگاکهی ،ژیــانی ئاوینــهی بــااڵ نــوێنی دواکــهوتوویی و
نهخوێنــداری و چهوســاویی و ژێــر دهســتهیی گهلهکــهی بــوو .زانــایی و خۆپێگهیانــدنی و هێمنــی و لــه ســهر خــۆیی و قــانوون زانیهکــهی و
قهزاوهتــه عاداڵنهکــهی ،ببوونــه هــۆی ئــهوه ،کهســایهتیهکی بهرجهســتهی لــه نێــو موکریــان بهگشــتی و لــه مــههاباد بــه تایبــهتی هــهبێ.
کارێگهری کهسایهتی قازی محهممهد له نێو کۆمهڵهکهی خۆیدا ،ئهوهنـده بهرجهسـته بـوو ،کـه دهسـهاڵت بـه دهسـتهکانی تـارانی نهیانـده
توانی ،له بهر چاوی نهگرن .دوای نهمانی باوکی زانای ،ببوو به جێنشینی ئهو بۆ قهزاوتی گیروگرفتهکانی خهڵک.
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رێــژیمی کردبوویــه بهرپرســی دهزگــای فهرهــهنگی و ئــهو قــاف .لــه رووداوهکــانی ناوچهکهشــدا ،واڵتــانی بریتانیــا ،شــووڕهوی -پێشــوو -و
ئهمریکا نهیاندهتوانی بچنه موکریان و نهچنه الی قازی محهممهد.
کهسایهتی و تێگهیشتوویی قازی محهممهد ،دوای ئهندامـهتی لـه کۆمهڵـهی ژ.ک .دا خـۆی نوانـد؛ دوو جـار بـانگکردنی قـازی محهممـهد
وهک سهرۆکی پیاوه ماقوو -ڵهکانی کوردستان بۆ شووڕهوی و قبووڵ کردنی بهشێکی گرینـل لـه داواکانیـان لێوهشـاوهیی نـاوبراو دهگهیـهنی
که دوای ههڵسهنگاندنی ههل و مهرجی دوای شهڕی دووهـهمی جیهـانی بـه مشـوهرهت لـه گـهڵ هـاوبیرانی ؛ لـه رێکخـراوی ژ .ک.ی ،میللـی-
مهزههبی ،حیزبێکی دێموکرات  ،نهتهوه پارێز و ئاشتی خواز و سهر -دهمیانه دامهزراند.
دوور بینی ههڵکهوتهیی قازی محهممهد ،به بهسـتنی کـونگرهی یهکـهمی حیزبـی دێمـوکراتی کوردسـتان زیـاتر دهرکـهوت .ئـهو بهسـتێنی
فیکری و پراتیکی حیزبی و سیاسی له موکریانهوه ،بهرهو شیمال و تا رادهیهک جنووبی کوردستانی بهر فراوان کـرد -.لـه بیرمـان نـهچێ
له ناوچهی باشوور(جنووب)ی رۆژهـهاڵتی کوردسـتان هـهم لـه ژێـر دهسـهاڵتی تـاران دا بـوو ،هـهم هێزهکـانی بریتانیـایی و ئـهمریکایی لـێ
جێگیر بوون و ئیزنی ئازادانهی پهرهگرتوویی سیاسی و رێکخراوهییان به ژ  .ک و حیزبی دێمـوکرات نـهدهدا و مهخالهفهتیشـیان دهکـردن-.
کهسایهتی قازی محهممهد وهک سیاسهتمدارێکی پراگماتیست (کردهوه بهپێێ پیویسـت) ،هـهڵکردنی ئـااڵی کوردسـتان ،لـه سـهربانی مـالێی
قانوون (دادگوستهری) ،راگهیاندنی کۆماری کوردستان له مهیدانی چوارچرا و دروست کردنی یهکهمین دهوڵهتی کۆماری کـورد لـه جیهـان دا
که خاوهنی ،ههیئهتی وهزیران ،هێزی نیزامی -به
نــاو پێشــمهرگه -و هێــزی ئاسایشــی نێوخــۆیی -لــه
شــێوهی پــولیس ،بـــۆ ئهمنیــهتی ژیــانی خـــهڵک .
دهرجــهدانی ژینرالــی بــه چوارتێکۆشــهری رهشــیدی
کورد؛ و ههڵبژاردنی ژینڕاڵ مستهفا بارزانی نهمر
بــه فهرمانــدری گشــتی هێــزی پێشــمهرگه ،گهیشــته
لووتکهی سیاسی و کۆمهاڵیهتی .زانیـاری و زانسـت
و فێرکردن و ئاگا کردنی کۆمهڵگای کوردسـتان لـه
ریـــزی یهکـــهمی بیـــرو بوچـــوونی پێشـــهوای مـــهزن
دابوو .ههر بۆیه له ماوهی  11مانل تهمهنی پڕله
شانازی و پڕ دهسـکهوتی -ئـهو کـات -ئـهو ههلـهی
رهخســـــاند کـــــه رۆژنامـــــهی کوردســـــتان ،کتێبـــــی
کوردی،گۆڤارهکانی کوردستان،هاواری نیشتمان بۆ الوان -ههاڵڵه و گروگالی مندااڵن -بۆ مێرمندااڵن و مندااڵن و ...باڵو دهبوونه.
رادیوی کوردی ،کتێبخانهی میللی ،شانۆگهری ،سینهما ،ئهو ئهمرازانه بوون که بۆ ئاگاکردنی و بهردنه سهری رادهی زانیاری کۆمـهڵگای
کوردهواری به کار هێنرا .دانانی وهزیری تهبلیغات له کابینهی دهوڵهت دا .پێک هێنانی دهستهی نووسهران بۆ چاپی کتێب و
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باڵوکراوهکانی کوردی وهک :هێمن ،ههژار ،زبیحی ،برایم نـادری ،دڵشـاد رهسـوولی و  ...گرنگـی زیـاتری دهدا بـه زانیاریـهکانی خـه ڵکـی
کورد.
پێشهوای ههمیشه زیندوو ،بۆ ئهوهی نێوهی کۆمهڵ واته ژنان ،ئاشناکا به ناسینی مافهکانیان ،هێنانیان بۆ نێـو خـهباتی سـهردهمیانه
و بۆ ئهوهی له وهزی به هێزی الوهکان و مێشکی ئاماده بۆ فێر بوونیان کهڵک وهر گرێ ،ههوڵی دا رێکخـراوی سـینفی ،ژنـان و الوان پێـک
بێ .لهو باریهش دا،له ماڵی خۆیڕا دهستی پێکرد .ژن و کچهکانی و کـوره تاقانهکـهی هێنایهکایـهو ناردیـه تـهورێز بـۆ خوێنـدن.نزیکـهی
 111الوی کوڕی دیکهی نارد بۆ دهرهوهی واڵت بۆ زانست و فێر بوون .بۆ بهرێوهبـهری داهـاتووی کۆمهڵگاکـهمان .قـازی بـهو کارانـهی خهتـه
سوورهکانی کۆمهڵگای داخراوی کوردستانی بهزاند و رێگای بۆ پێگهیاندنی هه مه الیانهی ههموو جێن وتوێژه کان -ی ئاواڵه کرد.
له بارهی پێشهوا قازی محهممهد دا نووسراوه ":قازی محهممهد دێموکراتێکی راستهقینه بوو که بروای خۆی به پێویسـتی جێگیـر بـوونی
دێموکراسی له کۆمهڵ دا به کردهوه نیشان دا بـوو .ئازادیـه دێمـوکراتی یـهکانی لـه کوردسـتانی ئێـران لـه ناوچـهی ژێـر دهسـهاڵتی کۆمـاری
کوردستان دا که قازی بهرێوهی دهبرد؛ به جۆرێک جێگیر ببوون که تا ئیستاش له واڵتانی ناوچه دا کهمتر نموونـهی هـهبووه .ئهگـهر ئـهو
خاڵه وهبیر بێنمهوه که ههرله دهورانی سهرکۆماریی قازی محهممهد دا ،موخالیفهکانی-که ژماریان زۆر کهم بوو -بـه دژایـهتی لـه گـهڵ وی
وتاریان دهنووسی و شێعریان دادهنا و به ئازادی له نێو خهڵکی دا باڵویان دهکردهوه؛ بێ ئهوهی کهس ههبێ ،پێشیان پێ بگری ،ئهو کات
ئیمانی قازی محهممهدتان به پێویستی جێگیر بوونی دێموکراسی باشتر بۆ دهردهکهوێ.
مامۆستا عهبدوڵاڵ حهسهنزاده" " قـازی محـهممـهد لـه نێـو کـورد دا پایهیـهکی زۆر بـهرزی هـهبوو .هـهموو شـاعیرهکانی ئـهو سـهردهمهی
کوردستانی ئێران وهکوو  :مهال مـارف_ی کۆکـهیی .هـهژار ،هـێمن ،خاڵـهمین ،حـهقیقی ،سـهیدکامیل ،عـهلی بـهگی حهیـدهری ،شـیواو و...
شیعریان له ستایشی دا هونیوهتـهوه .لـه سـهردهمی ژیـانی خـیی دا شـاعیران ،نووسـهران ،سیاسـهتوانان ،سـهرانی ئێـل{،عهشـایر} ،مـهال و
گهورهپیاوهکانی کورد ههمیشه بهرێزو ستایشهوه ناویان ئهبرد.
قازی ببوو به رهمزی ئازادی و سهربهستی کورد .له سێدارهدانی ،ویژدانی ههموو خهڵکی{کورد} ههژاند.
(نهوشیروان مستهفا) بۆیه من قازی محهممهد-م پێ گاندی کوردستانه .چونکه له ماوهی ژیانی دا هـهوڵی دا ،بـه هێمنـی و ئـارامی و
ئاشتی ،ماف و ئازادی یهکانی نهتهوهی کورد وهدی بێنی.
ئهو کارهی که گاندی بۆ سهر بهخییی هیندوستانی گهوره کردی؛ له باوهری پێشهواش دا ههبوو -.له بهشـێکی واڵتـه دابهشـکراوهکهی،
که ئیمکانی ههبوو ،کۆماری کوردستانی دامهزراند .له رهوتی پڕ له شانازی و پڕ له دهستکهوتی کۆمـاری کوردسـتان دا،لـهو بهشـهی خـاکی
واڵت که له ناوچـهی ئـازهر بایجـان ههڵکـهوتوه .بـه پێـی دا بهشـینی زهمـانی رهزاشـا -.و لـه چهنـد شـاری وهک میانـداو ،نهغـهده ،ورمـێ
،سهڵماس  ،خۆی،ماکۆ و ...کورد و تورکی تێدا دهژین؛ بۆ دامرکاندنی هێندێک کێشه و گهوره نهبوونهوهی جیاوازیهکان بهشێوهیهکی

136

هێمنانــه و ئــارام و بــێ ئــهوهی خــۆێنی کهســانێک لــه دوو نهتــهوهی نــاوبراوی هاوچــارهنووس بــڕژێ ،قــازی محهممــهد لــه گــهڵ جهعفــهر
پیشــهوهری -رێبــهری ئــهوکاتی کۆمــاری ئازهربایجــان -پــهیمانی دۆســتایهتی و هــاو بهرێوهبــهری ،تــولێرانس (پێکــهوه هــهڵکردنی) ،ئــهو
ناوچهنایان مۆر کرد.
پێشهوا بۆ ئهوهی دهسکهوتهکانی کۆمار بپارێزی؛ به پێی ههل و مهرج -له گهڵ دهسهاڵتدارانی تاران گفتوگۆی کرد  .بـهاڵم قـازی لـه
گـهڵ حهمـه رهزاشــای دژه کـورد" ،قــوام –السـ نه"ی فێڵبــازی چـاو بـه کــورد ههڵنـههاتوو ،بــهره و روو بـوو .قــازی محهممـهد لهگــهڵ دام و
دهزگایهك و دهسهاڵتبهدستانێک سهروکاری ههبوو،که له بیری ئاسیمیالسێون (تواندهوی) کورد دا بوون.
سهرهڕای ئهو زانیاریانه قازی محهممهد له وهزعێکی غهیره بهربهرهکانی نیزامی له گهڵ رێژیمی شا -ی بـه سـهردا سـهپا ؛ بـۆ ئـهوهی
نهتــهوهی کــورد تووشــی زیــان و کوشــتاری گــهوره و دهربــهدهری نــهبێ ،لــه گــهڵ ژمارهیــهک لــه هاوڕێیــانی بــه پێشــوازی هێــزه نیزامــی یــه
خوێنرێژهکان چوون .قازی و  11کهس له هاوڕێیان و تێکۆشـهرانی کۆمـاری کوردسـتان و حیزبـی دێمـوکراتی کوردسـتان فیـدا بـوون ؛ هـهتا
ههزاران کهس قوربـانی تۆلـه و قینـی پۆسـتاڵ پۆشـانی سـهرهڕۆی حهمهرهزاشـا نـهبن .قـازی محهممـهد وهک گانـدی لـه گـهڵ واڵتێکـی وهک
بریتانیا تهرهف نهبوو .بهو تایبهتمهندیانهی باسم کردن به بڕوای من دهتوانیین بڵیـین ،قـازی محهممـهد گانـدی کوردسـتان بـوو .نووسـین
لــه ســهر پێشــهوا قــازی محهممــهد و تایبهتمهندیــهکانی زۆر ههڵــدهگری.بــهئاواتم الوانــی ئــهمڕۆ و نــهوهکانی داهــاتوو ،بــه توێژینــهوه و
لێکۆلینهوه له سهر ئهو کهسایهتی یه بڵیمهتهی نهتهوهی کورد و کردهوهکانی ،ئـهو کۆمهڵگایـهی تێیـدا ژیـاوه و چـون بـۆ خۆپێگهیانـدن و
بهره و پێ چوونی رادهی زانیاری خهڵکهکهی و مافی نهتهوهکهی ههوڵی داوه و ...چهندین بهرگ کتێـب و وتـاری جۆراوجـۆری بـه کـهڵک
بنووسرێ .چونکه ههر نهتهوهیه ک له رابردووی خۆی ئاگادار نهبێ ،داهاتووی خۆی بۆ مسۆگهر نابێ.
شایانی باسه که گهوره پیـاوانی ،وهک حهمـه حوسـێنی سـهیفی قـازی و سـهدری قازی،بـه فیـداکاری داوتهڵهبانـهی گیانیان،هـاوڕێی و
هاوخهباتی ههمیشهیهیان له گهڵ پێشهوا نیشان دا .ئهوان ئهو راستیهیان سهلماند که پێشهوا قهت نابێ بـه تـهنیا بـێ و ئـهو رێگایـهی
پێشهوا دهستی پێکرد قهت بێ رێبوار نابێ.
ئهو نهمرانه ئهو دهرسهیان فیری خهڵکی ئهو کات و نهوهی دوای خۆیـان کـرد ،کـه خـهمخوران و رێبـهرانی گهلهکـهمان ،نـه تـهنیا لـه
ژیان و خهبات دا نابێ به تهنیا بن ،بهڵکو له گیانفداکردن و له رێگای مافی نهتهوهیی دا مردن ،نابێ بێ هاوڕێ بن.
لێره بوو ،وا ههلکرا ئااڵی گهش و رهنگینی کورد
دێ به دێ و شار به شار رۆیی چریکهی چوار چرا
لێره بوو ،وا ههڵدرا سێداره بۆ عیشق و ئهوین
داخهکهم کهس گوێی نهگرت بۆ دادو نالهی چوارچرا
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ساڵو له شههیدانی کورد و کوردستان ،به تایبهت شههیدانی  11خاکهلێوه.
پڕ رێبوار بێ رێ ئازادی ،دێموکراسی ،مافی نهتهوایهتی خهڵکی کورد.
لهندهن -کانادا
خاکهلێوهی 2116
سهرچاوهکان:
 -1کتێبــی دادگــایی و بهرگریــهکانی قــازی محهممــهد-مــههاباد لــه دادگــای نیزامــی شــا  1464-1666کۆکردنــهوهی ئهحمــهد محهممــهد
ئهمین(رهنجیار) ،بهدرئهدین ساڵح وهرگێڕان بۆ فارسی :ئهحمهد محهممهدی.
 -2نامیلهکانی ساڵیادی 2ی رێبهندانی (-2111حدکا) کانادا -لهندهن/ .
سهرچاوه  :مالپهڕی گیارهنل  /ڕێکهوتی 11 :ی مارسی 2116
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سپێدهی هومێد له بوومهلێڵی خهم و بێدهرهتانی دا
بە بۆنەی دەی خاکەلێوە ،ساڵڕۆژی شەهیدکرانی پێشەوا قازی و هاوڕێیانییەوە.
ئاشق
بهرهبـهیانیی ڕۆژی دهی خاکـهلێوهی سـاڵی 1124ی هـهتاوی ،ئـهو کاتـهی سـپێده ورده ورده پاشهکشـهی بـه تـاریکی دهکـرد و ڕوونــاکی
بهرهبـــهره لووتکـــهی چیـــای "زاواوبـــووک" و "قوڵقـــواڵ "ی ده ئـــامێز دهگـــرت ،پـــارێزهرانی
ســهرهڕۆیی و کۆنهپهرســتی ،داری بێــدادیان لــه مهیــدانی چــوارچرای مــههاباد ،پێتــهختی
کۆمــــاره ناکامهکــــهی کوردســــتان چهقانــــد و پێشــــهوا قــــازی ســــهرکۆماری کوردســــتان،
حهمهحوســێنی ســهیفی قــازی وهزیــری بــهرگریی ئــهو کۆم ـاره و ســهدری قــازی ،نوێنــهری
کوردستان له مهجلیسی ئهو کاتی ئێرانیان ،له سێداره دا.
پێشهوای گهورهی کوردستان که بهڵێنی دابوو خۆی لـه ڕێگـای ئامـانجی نهتهوهکـهی و
پارێزگاریکردن له گیان و ماڵومنداڵی هاونیشـتمانانی دا بکاتـه قوربـانی ،لـه ژێـر داری
ئیعدام دا ،دوو مهبهستی له چهند وشه دا بهیان کرد ،که مانایهکی بهرینیان له خۆیان دا حهشار دابوو.
ڕهنگه ئهو کات و لهو ههلومهرجـه دژوار و سـامناکه دا کـه کۆمـار ڕووخـابوو ،بزووتنـهوهی کـورد کارهسـاتێکی ئـاوا جـهرگبڕی بـه سـهر
هاتبوو و دوژمن خۆی له لووتکهی سهرکهوتن دا دهدی ،مانا و نێـوهرۆکی ئـهو وتانـه بـۆ یـار و نـهیار زۆر دیـار و بـهرچاو نـهبوون ،بـهاڵم
تێپهڕینی زهمان ،هـهوراز و نشـێوهکانی قۆناخـهکانی خـهبات و سـهرهنجام ههسـتانهوهی بزووتنـهوهی ڕهوای نهتهوایـهتیی کـورد لـه هـهموو
پارچهکانی کوردستان ،نێوهرۆکی ئهو وتانهی پێشهوا قازییان باشتر ڕوون کردهوه و دهرکهوت که ئهو مرۆڤه مهزنـهی مێـژووی کوردسـتان،
لهو کاته دا که دێوهزمهی مهرگی له بهرامبهر خۆی دا دیوه ،مهبهستی له دهربڕینی ئهو وتانه درۆشـمدان نـهبووه و پێشـبینییهکی کـردوه،
که دواتر به تهواوی ڕاستبوونی دهرکهوتووه.
پێشهوا فهرمووی " :ئێوه به له سێدارهدانی من تهنیا قازی محهممهدێک دهکوژن ،بهاڵم ئهوهتان له بیر نیه که ههر تـاکێکی نهتـهوهی
کورد قازی محهممهدێکه و ڕێگای ئهو خهباته درێژه دهدا"
له ڕاستی دا ههر وا بوو .ئێستا دوای تێپەڕینی زیاتر لە شەش دەیە بە سەر ئەو کارەساتە دا ،دهبینین بیری قازی و ئامانجی
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قازی له مێشک ،ههڵسوکهوت ،بزووتنهوه و خهباتی به میلیۆنان ڕۆڵهی گهلی کورد دا زیندوو ماوهتهوه و ئهو ئااڵیهش که به دهستی ئهو
و هاوبیرانی ههڵکرا ،ئێستاش له دهستی ڕێبوارانی ڕێگای ڕزگاریی نهتهوهی کورد دا دهشهکێتهوه.
پاشان کاتێک ویستیان چاوی ببهستن ،ئهوجار قوڵفی تهنافی سێدارهی بخهنه ئهستۆی ،فهرمووی:
" ئــهی خاینــان ،مــن لــه حاســت نهتــهوه و نیشــتمانم دا شــهرمهنده نــیم کــه چــاوم ببهســتن ،بــهڵکوو ســهربهرزم و دهمــهوێ لــه دوایــین
ساتهکانی ژیانم دا له سپێدهی بهرهبهیانی ئاسۆی نیشتمانی جوانم بـڕوانم و ببیـنم چـۆن دڕ بـه تـارێکی دهدا .بـژی نهتـهوهی کـورد ،بـژی
ڕزگاریی کوردستان!"
ئهو وتهبهرزه ئهوهنده بههێز بوو ،که سامی تهناف و داری بهزاند .ڕووحی پێشـهوا لـه گـهڵ جیهـانی هـهرمان تێکـهڵ بـوو .هـهر لـهو
کاتــه دا شــنهیهکی نــهرمی بــههاری لــه " کلکــهی خــهزایی" و "مــهحموودکان"ــــهوه هــهڵیکردێ و دوای ئــهوهی خــۆی بــه بــۆن و بهرامــهی
وهنهوشهکانی دهم جۆگهکانی "باغی گواڵن" بۆنخۆش کرد ،له مهیدانی "چـوارچرا" سـهروڕووی سـێ سـهرداری سـهربهرزی سـهرداری الوانـدهوه،
پاشان به پانایی مههاباد و کوردستان باڵو بۆوه ،خۆی به ههموو ماڵه کوردێک دا کرد و تۆوی هومێد به ههسـتانهوه و هیـوا بـه ڕزگـاریی
کوردستانی له دڵی کوڕان و کچانی کورد دا چاند.
له ڕۆژی دوای ئهو کارهسـاتهوه ،بـهیانان ،خـۆر ،کاتێـک لـه سـهری "داشـامهجید"هوه دهردهکـهوێ ،پـاش ئـهوهی سـاڵوێک لـه تاقـهداری
دوشداماوی ئێستاش تازیـهدار دهکـا و شـهبهقی زێڕینـی خـۆی بـه سـهر "چـوارچرا" ،شـوێنی مـاڵ و بارهگـای حکوومـهتی پێشـهوا و شـهقام و
گهڕهکهکانی پێتهختی کۆمار دا باڵو دهکاتهوه ،بهرهبهره رووپۆشی سێبهر له سهر گڵکـۆی سـهرکۆمار الدهدا ،کڕنـۆش بـۆ مـهزاری زیارهتگـهی
میلیۆنان ئۆگر و ڕێبواری ڕێگای دهبا و پاشان نێوەرۆکی پهیامهکهی پێشهوا له توێی تیشکی گهرمی خۆی دا باڵو دهکاتهوه که:
" تاریکی ناتوانێ ههتا سهر بێ و سهرکهوتن سهرهنجام بۆ ڕووناکی دهبێ"
یان:
"زستان ههرچهنده تووش و تهمهندرێژی بێ ،سهرهنجامی ههر نابوودی و چۆڵکردنی ڕێگا و بهجێهێشتنی جێگا بۆ سوپای بههاره!"
سهرچاوه  :ماڵپهڕی رۆژههاڵت تایمز  /ڕێکهوتی 26 :ی مارسی 2112
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ئهو سێدارهی پێشهوا قازی بۆ ئهبهد به زیندوویی هێشتهوه.
لوقمان زەهرایی

به بۆنهی 11ی خاکهلێوه 44 ،مین ساڵرۆژی شههیدانی کوردستان
له بهرهبهیانی 11ی خاکهلێوهی 1124ی ههتاوی بهرامبهر به 11 / 1 / 1466ی زاینی پێشهوا قـازی محەمـمەد سـهرۆککۆماری کۆمـاری
دێموکراتێکی کوردستان وێرای حهمه حوسێن خانی سهیفی قازی وهزیری بهرگری کۆمار و ئامۆزای پێشهوا و ئهبولقاسمی سهدری قازی بـرای
پێشهوا ونوینهری مههاباد له مهجلیسی شـورای میللـی لـه تـاران لـه چـوارچرای
مــههاباد راســت لــهو شــوێنهی کــه کۆمــاری کوردســتانیان لــێ راگهیانــدبوو بــه
فــهرمانی رێژیمــی داگیرکــهروکوردکوژی حهمهرهزاشــا لــه ســێداره دران .ئامــانجی
سهرهکی له سێدارهدانی پێشهوا قازی و ههڤاالنی له گۆرنانی بیری نهتـهوهیی
و شوناس خوازی کورد و کوردستانی بوو که کۆماری کوردستان بـه سـهرۆکایهتی
پێشهوا قازی پێناسهی دهکرد .کۆمـاری دێمـوکراتێکی کوردسـتان ڕهد کردنـهوهی
سیاسهتی مل هورانهی قهومی حاکم بـوو کـه هـهموو ئێرانـی بۆخـۆی دهویسـت و
هیچ کـهس وگـرو ونهتهوهیـهکی دیکـهی غـهیری خـۆی قـهبول نـهبوو .کۆمـاری
کوردستان دژایهتی کردنی راستهوخۆی سیاسهتی به یهک نهتهوهکردنی ئێرانـی فـره نهتـهوه بـوو .سیاسـهتێک کـه رێژیمـی حهمهرهزاشـا بـه
پشتیوانی ئیستعماری کۆن واته بریتانیا و ئامریکای تـازه زل هێـزی دونیـا بـهرێوهیان دهبـرد .تواندنـهوهی نهتـهوهکانی غـهیری فـارس لـه
ئێران دا بـه هـهر نرخێـک بـۆ ئـهوهی بـه قـهولی خۆیـان '' نهتـهوهی ئێـران دروسـت بکـهن'' .ههرئـهوهی ئـهمرۆ لـه نـاو قـهومی بـااڵ دهسـت
ونژادپهرهستهکانی دا به '' ملت ایران'' باوه وبۆ ڕاگرتن وپاراستنی ئهو به ناو'' ملت ایران'' پێویستیان بـه پاراسـتنی چوارچێـوهی عـهرزی
ئێران به زهبری لهشکهرکێشی و شهڕوکوشتار وزیندان وئێعدام وقهاڵچۆکردن ههیه.
کۆماری کوردستان ئهو پهیامهی به دهولهتی داگیرکهری پههلهوی دا که کورد خاوهنی زمان وفهرهـهنل ومێـژوو و نیشـتمانی خۆیـهتی و
ئاماده نابێ مل کهچی دهولهتێک بێ که حاشا له شوناسی نهتهوهیی ئهودهکا ودهیههوێ سیاسهتی '' یهک نهتـهوه ویـهک ئـاال ویـهک زمـان
'' لــه سهرحیســابی توانــهوهی کــورد ونهتــهوهکانی دیکــهی ئێــران جــێ بــهجێ بکــا .لــه راســتیدا دامــهزرانی کۆمــاری کوردســتان نوختــه
وهرچهرخانێکی مێژوویی ناسیۆنالیزمی کوردی له ههمبهر ناسیۆنالیزمی فارسی بوو که ئامانجی سرینهوهی شـوناس وهۆوییـهتی کـوردی بـوو.
کۆمارێک که له دڵی کوردستان ههڵقواڵبوو وبه دهستی رۆلهکانی ئهوگهله دامهزرابوو ،نهک ههر خواست وئیـرادهی نهتـهوهیی گـهلی کـوردی
له پشت بوو ،بهڵکوو پێناسهی راستهقینهی کوردی بوو له ههمبهر داگیرکهری نیشتمانهکهی که له ههموو بارێکهوه له گهڵ کورد جیاوازه.
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له یـهک کـهالم دا کۆمـاری کوردسـتان لـه ئاکـاروکردهوه دا بـه تـهواوی دهولـهتێکی سـهربهخۆو جیـاواز بـووه وبـه هـیچ جۆرێـک لـه ژێـر
کاریگهری دهولهتی ناوهندی دانهبووه وخۆی سهربهخۆ جۆری پهیوهندییهکانی بـه واڵتـانی دهوروبـهر ویـهک لـهوان یـهکێتی سـۆڤیهت دیـاری
کردووه .ناوهند یان پایهتهختی کۆمار مههاباد بووه  .بوونی سهرۆک کۆمار ،سهرۆک وهزیروکابینهی وهزیران وئاالی جیاواز ،سـوپای میللـی
که له هێزی پێشمهرگه پێکهاتبوو به تهواوی له لهشکری داگیرکهروکوردکوژی پههلهوی جیاواز بـووه .بـه فـهرمی کردنـی زمـانی کـوردی لـه
ناوچهکانی ژێردهستی کۆمار ،خویندن وپهروهرده به زمانی کوردی ودهرکردنی رۆژنامهی کوردستان وچهندین گۆڤـاری دیکـه سـهربهخۆیی ئـهو
کۆماره له دهولهتی ناوهندی که شایهتی بووه به تهواوی دهردهخا.
بهڵگــه فهرمییــهکانی کۆمــار ورۆژنامــهی کوردســتان کــه زمانحــالی کۆمــاربووه ســهربهخۆبوونی کۆمــار لــه دهولــهتی تــاران بــه تــهواوی
دهسهلمێنن وئهوهش مهسهلهیهک بووه که هیچکات بۆ رێژیمی حهمهرهزاشا قابیلی قبوڵ نهبووه .کورد له ماوهی 11مانـل دهسـهاڵتی کۆمـاری
کوردستان دا ههستی به بوونی ناسنامهی نهتهوهیی خۆی وهکوو کورد کردووه و ئازادی وسهربهستی له سهر زێدونیشتمانی خۆی له نهبوونی
دهسهاڵتی داگیرکهری تاران به گۆشت وخوێن به تهواوی ههسـت پێکـردووه .دامـهزرانی کۆمـاری کوردسـتان هـهروا بـه ههڵکـهوت وکـوت وپـڕ
نهبووه وبهڵکوو بهرههمی زولم وزۆری وبێ مافی کورد له رۆژههالتی کوردسـتان وئاکـامی سیاسـهتی تواندنـهوهی کـورد بـه دهسـتی رهزاخـان
وکوڕهکهی بووه که بهالسایی کردنهوه لـه ئاتـاتورک دهیانویسـت بـه قـهولی خۆیـان ئێـران لـه دهسـت قـهوم وهۆزوعهشـیرهتان ڕزگـار بکـهن
ومۆدێرنیته له جێگای سووننهت و دواکهوتوویی دابمهزرێنن.
پێشهوا قازی محەممەد ههروهک چۆن لـه کـاتی بـوون بـه سـهرۆک کۆمـار ولـه کـاتی راگهیانـدنی کۆمـاری کوردسـتان لـه 2ی رێبهنـدانی
1126ی ههتاوی بهرامبهر به  22 / 1 / 1464له چوارچرای شاری مههاباد سوێندی خـوارد بـه نیشـتمان ونهتهوهکـهی خزمـهت بکـا وتـاکوو
سهروهفادار بێ به رێبازی کوردایهتی ،له کاتی دادگای نیزامی ودواتری چوونه ژیر پهتی سێداره به سوێند وپهیمانهکهی کـه بـه گـهل و
نیشــتمانهکهی دابــووی هــهروا وهفادارمایــهوه وئامــاده نــهبوو بــۆ ڕزگــار کردنــی گیــانی خــۆی نهتــهوه ونیشــتمانهکهی بــه داگیرکــهر بفرۆشــێ.
بهرهنگار بوونهوهی پێشهوا قازی له کاتی دادگای فهرمایشی رێژیمی داگیرکهر و ههڵوێستی ئازایانهی و بۆبهگژ داچوونهوهی بهرێوهبهرانی
دادگـا ئـهو راسـتییه دهردهخـهن کـه پێشـهوا قـازی نـهک لـه کـارو کردهوهکـانی ودامـهزرانی کۆمـاری کوردسـتان ورێبـهری کردنـی ئـهو کۆمــاره
پهشیمان وپاشگهز نهبۆتهوه ،بهڵکوو به پێچهوانهوه دامهزرانی کۆماری کوردسـتان ودروسـت کردنـی قهوارهیـهکی سیاسـی کـوردی بۆکـوردانی
رۆژههالت به مـافی خۆیـان زانیـوه .لـه بـارهی ئازایـهتی ونیشـتمانپهروهری پێشـهوا قـازی لـه دادگـا دا چهنـدین کـهس راوبۆچـوونی خۆیـان
لــهوبارهوه نووســیوه وهــهموویان ستایشــی ئازایــهتی و نهترســی پێشــهوا قــازی دهکــهن کــه چــۆن بهرێوهبــهرانی دادگــای فهرمایشــی رێــژیم
داگیرکهری تووشی توڕهیی و زهبوونی کردووه وئهوان له ئاست بهرگری نامهی پێشهوا قازی داهیچ واڵمیکیان نهبووه وبه ناچار سووکایهتی
وبێ حورمهتیان به پێشهوا وبه کۆماری کوردستان وبه نهتهوهی کورد کردووه.
''نهجهفقولی پهسـیان '' لـه چهنـد ڕسـته دا بـاس لـه ههڵویسـتی ئازایانـهی پێشـهوا قـازی لـه دادگـای فهرمایشـی رێژیمـی داگیرکـهری
پههلهوی دادهکا ودهلێ '' له کاتی دادگا دا قازی محەممەد بهرپهرچی سیاسهت وئاکاروکردهوهی دهولهتی تارانی دهدایهوه و پێێ دهکـوتن''
من له قوژبنی گرتووخانه دا دهنگی خۆم له دژی دهولهتی تاران وسهرۆکهکانی بهرزدهکهمهوه ودهلێم تاوانبار ئێوهن نهک ئێمه .ئێوه
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واڵتتان لێ داگیرکردووین'' .كاتێك سهرۆكی دادگا پێشهوا به خهیانهت تاوانباردهكـا ،لـه وهاڵم دا پێشـهوا قـازی دهڵـێ" :ئێـره مـاڵی
منه ,خاكی كوردستان خاكی باب و باپیرو ئهجدادی منه ،چۆن دهتوانم دهستی لێ ههڵگرم".
پێشهوا قازی له وهسییهت نامهکهی دا گهلێک مهسهلهی گرینل وههستیاری باس کردووه وکه ئێستاش وبۆ سهردهمی ئێمهش هـهرتازهن
وکورد وسهرانی ئهحزابی کوردی دهبێ بیکهنه چرای رێگای خهبات وتێکۆشانیان بۆ ڕزگاربوون له دهسـتی داگیرکـهرانی کوردسـتان .وتـهکانی
پێشهوا قـازی هـهم ڕووی لـه نهتهوهکهیـهتی وهـهمی ڕووی لهوانهیـه کـه خۆیـان بـه داگیرکـهر فرۆشـتووه .پێشـهوا قـازی دهفـهرمێ '' بـه
خاتری خودا دهست له دوژمنایهتی یهکتر ههڵگرن ،یهکگرتوو بن و پشتیوانی یهکتربن .له بهرامبهر دوژمن دا رابوهستن وخۆتـان بـۆ مـاڵی
دونیا به دوژمنان مهفرۆشن .دوژمن تهنیا بۆ بهرژهوهندییهکانی خۆی ئێوه بهکاردێنێ ودوای ئهو ئێوه وهکـوو زبـڵ وپاشـماوه وان .دوژمنـانی
نهتهوهی کورد زۆرن ،زالم ونامهردوبێ ویژدانن .رهمزی سهربهرزی ههر نهتهوهیهک یـهکێتی وبهیهکـهوه بوونـه .ئێـوه نهتـهوهی کـورد چتـان
له نهتهوهکانی دیکه کهمترنیه .ئازایهتی وپیاوهتی وله خۆبردوویی ئێوه زۆر زیاتره .ئهوگهالنهی که ڕزگار بوون ،تهنیا یـهکگرتوو بـوون
وبهس .دوژمنانی نهتهوهی کورد له ههردهستهو گرو ورهنل ونژادێک بن ،ههر دوژمنن .بێ رهحم وبێ ویژدانن وئێوه به گژ یهکتردادهکـهن
بۆئهوهی بهرژهوهندییهکانی خۆیان دابین بکهن .به وادهوبـهلێنی درۆزانـه ئێـوه ههڵدهخهڵـهتێنن .لـه سـمایل ئاغـای شـکاکهوه بگـره تـاکوو
جهوهرئاغای برای وههمزهئاغای مهنگور وچهندین قارهمانی دیکه فریوی ئهو زاڵم و مهلعونانـهیان خـوارد وناجوامێرانـه شـههیدیان کـردن.
ههمووی ئهوانهیان به سوێند وقورعان فریودا .ئاخر ئهمانـه کـهی دهزانـن سـوێندوقورعان چیـه .دڵنیـابن ،ئهگـهر دوژمـن هـهنگوینتان پـێ
بدا ،تێکهڵ به ژههره .ئهگهر دوژمن ههزارجاری سوێند بـه قورعـان بخـۆا ،مهبهسـتی ههرلـه نـاو بردنـی ئێوهیـه .کـورد بـوون الی ئـهوان
تاوانه وههربۆیهشه سهروگیان وماڵتان به حهالل دهزانن .خهیانهت به یهکتر مهکهن ،نه خهیانهتی سیاسی ،نه ماڵی ونه ناموسی .دهست
له خهبات ههڵمهگرن ،تاکوولـه ژێـر دهسـتی ڕزگارتـان دهبـێ .مـاڵی دونیـا هـیچ نیـه .ئهگـهروالتێکتان هـهبێ وسـهربهخۆیتان هـهبێ ،مـاڵ
وخــاک ونیشــتمان هــهمووی هــی خۆتانــه .ئــهو کــات هــهموو شــتێکتان دهبــێ .هــهم مــاڵ وهــهم ســهروهت ،هــهم دهولــهت وهــهم ئــابروو وهــهم
نیشتمان''.
پێشهوا قازی له وهسییهت نامهکهی دا ئاماژه به دووخاڵی یهکجار گرینل دهکا که بۆته هۆی رووخانی کۆماری کوردستان ولـهو بـارهوه
دهفهرمێ '' .ئهوان چون نهتوانن له مهیدانی شهڕ ڕووبهرووی ئێوه ببنهوه ،بۆیه پـهنایان بـۆ درۆ و فریـودان بـرد .شـا ودارودهسـتهکهی بـه
دهیـان جــار پــهیامیان نــارد کــه ئامــادهی وتــووێژ ودانوســتانن ونــاخوازن کــه شــهڕ بیتــه ئــاراوه وخــوێن بــڕژێ .مــن دهمزانــی کــه درۆدهکــهن.
ئهگهرخهیانهت و فریوخواردن و خۆفرۆشی کۆمهلێک له سهرانی عهشیرهتهکان نهبا ،کۆمار ههرگیز شکستی نهدههێنا''.
به داخهوه ودوای  44ساڵ له شههید کرانی پێشهوا وقازی وهه ڤااڵن وشههیـد بـوونی بـه هـهزارانی دیکـه ،کـورد ههرلـهو بازنهیـه دا
دهخولێتهوه که پێ  44ساڵ لهمهبهر پێشهوای نهمرله وهسییهت نامهکهی دا ئاماژهی پێ کردووه .نهبوونی یـهکگرتووی لـه نێـو ئـهحزابی
کوردســتانی ،دووبــهرهکی ،یــهکتر قــهبول نــهکردن ،خۆفرۆشــتن وجاشــێتی ،سیاســهت کردنــی هینــدێک لــه ئــهحزاب بــۆ مــالی دونیــا بــه
سهربهشهکانی دیکهی کوردستانهوه وله خزمهت داگیرکهردابوون .پاش  44ساڵ له دوای له سێدارهدرانی پێشهوا قازی ،کورد له سێ

143

پارچهی کوردستانی داگیرکراو دا هێشتا له کهمترین مافی ئینسـانی وسروشـتی خـۆی بـێ بهشـه .هێشـتاش هـهر کوردسـتان لـه ژێـر دهسـتی
داگیرکهران دایه وههر ئهوانن که بااڵدهستن وکوردی له جیاتی یهکگرتوویی ویهک ریزی ،خهریکی خۆخۆری ودوژمنایهتی یهکترکردنهوه.
4ی خاکهلێوهی  2611کوردی هێلسینکی
سهرچاوه  :ماڵپهڕی گیارهنل  /ڕێکهوتی 24 :ی مارسی 2111
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سەرۆک کۆماری کوردستان
سۆران کرباسیان

دەوڵەتی جمهوری کوردستان کە لە سەر ئیرادە و ویسـتی زۆریـنەی ئێلیـت و نـوێنەرانی نەتەوەی کـورد بە پێـی بـوار و هەل و مەرجـی
رەخســـاو ڕاگەیێنـــدرا ،لە جـــوانترین وێنەکـــانی شۆڕشـــی ڕامیـــاری نەتەوەی کـــورد دەژمێـــردرێ .ئەو
ڕاگەیاندنەش پێویستی بە کۆمەڵێک فاکتەری گرنل وەک پێشینەی ویستی نەتەوەی کورد ،نەبـوونی
هـــیچ چەشـــنە دڵخۆشـــییەک بە واڵتـــانی داگیـــرکەر ،ئێلیـــت و ڕوونـــاکبیر ،ســـەرکردەی ووشـــیار و
کاریزماتیـــک ،هەل و مەرجـــی تـــایبەتی رەخســـاو لە الیەن هێـــزی نێوخـــۆی کـــورد و زلهێزانـــی ئەو
سەردەم و …هەبوو .حەوجە دەکا لە سەر هەر کام لە فـاکتەرە کاریگەرەکـان شـرۆڤە و وردبـوونەوە
بکرێ تا بتوانین وێنەیەکـی زۆر نزیکتـر لە مێـژووی ڕاسـتەقینەی کۆمـار سـاز کەیـنەوە .لێـرە هەوڵ
دەدرێ بە کورتی ئاوڕێک لە سەرۆکایەتی کۆماری کوردسـتان بـدرێتەوە و پێـداچوونەوەی مژارەکـانی
دیکە دەهێڵینەوە بۆ دادێ.
ناوی سـەرۆکی کۆمـاری کوردسـتان کە زۆریـنە بە ناوەکـانی قـازی مـوحەممەد و پێشـەوای نـاو دەبەن” ،محمـد همـام قاضـی” بـوو .رەوانشـاد
”میرزا خلیل فتاح قاضی” کە پەرتـووکی مێـژووی بنەمـاڵەی ”قاضـی” لە ڕووی یادداشـتەکانی ئەو بە چـا گەییشـتووە ،لەم پێوەنـدییەوە
فەرمووبووی:
خوالێخۆشبوو میرزا عەلی قازی ،دوو کوڕی هەبوو:
 -١میرزا محەمەدی هومامی قازی کە دواتر بە قازی محەمەد ،نێوبانگی دەرکرد.
 -٢ئەبولقاسمی سەدری قازی ]1[]2[]1[.
پێشەوای کوردان یەکەم چاالکی رامیاری خۆی بە فەرمی کاتێک دەست پێ کرد کە پـاش داواکـارییەکی زۆر لە الیەن نیشـتمانپەروەران
و ئێلیتی کـورد ،قبـووڵی کـرد تـا سـەرۆکایەتی ک .ژ .ک بە دەسـت بگـرێ .لە دواییشـدا کە حیزبـی دێمـۆکراتی کوردسـتان لە سـەر هەمـان
بنەمــای ک .ژ .ک لە ســاڵڕۆژی دامەزرانــدنی ک .ژ .ک ڕاگەیەنــدرا ،وەک ســەرۆکی حیــزب هەڵبژێــردرا ]6[.لە دەرفەتێکــی گونجــاودا پــاش
هەڵسەنگاندنی هەمەالیەنە و پێویستییەکی مێژوویی ،ئەم حیزبە وەک یەکەم حیزبی مۆدێرنی نەتەوەی کورد توانی بە هاریکاری سـەرجەم
ئەو کوردانەی کە بواری بەشدارییان هەبوو ،دەوڵەتی جمهـوری کوردسـتان ڕابگەیێـنن و جەنـابی پێشـەواش کە لەو سـەردەمدا سـەروەرترین
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
وەک ڕێبەری نەتەوەکەی نەبوون ،بەڵکوو کەسایەتی تایبەتی ئەو و لێهاتوویی و توانای بەرزی ئەو هاندەری سـەرەکی جەمـاوەر بـوون تـا
ئەو وەک سەرۆکی خۆیان هەڵبژێرن.
یەک لە ئەرکەکانی سەرۆک ئەوەیە کە کۆمەڵگا ووشیار بکاتەوە ،ورەیەکی بەرزی هەبێ و لە بەرەوپێشبردنی بەرنامەکانیـدا بە سـەر
گرفتەکاندا زاڵ بێ و لە پێناو بەرژەوەندی گشتیدا هەڵـس و کەوت بکـا .جەنـابی پێشـەوا وەک بەڵگەکـانی کۆمـاری کوردسـتان پشتڕاسـتی
دەکەنەوە ،بەردەوام لە ڕێــــگەی قســــەکردن و بەڕێــــوەبردنی کــــۆڕەوە ،هەوڵــــی ووشــــیارکردنەوەی جەمــــاوەری دەدا ]1[.ئەو بە تێبینــــی و
هەڵسەنگاندنی دروستەوە کەسایەتییەکانی بۆ پراکتیزەکردنی پالنەکـانی هەڵـدەبژراد کە لە بەشـە جۆراوجۆرەکـانی فەرهەنگـی ،رامیـاری،
ئابووری و ئەرتەشیدا ڕەنگیان داوە .سەرۆکێکی سـەرکەوتوو لە ڕەوشـی نالەبـار و شـپرزەدا هەوڵ دەدا کەمتـرین ئـازار و زەرەر بە کۆمەڵگـا
بگا .زۆرینەی سەرچاوەکان و فاکتی بەر دەست ئەمە پشتڕاست دەکەنەوە کە سەرۆک کۆماری کوردستان لە کاتێکدا کە ئیتـر ڕێـگەی درێـژەی
ژیــان بـــۆ دەوڵەتـــی کوردســـتان نەمــابوو ،خـــۆی کـــردە قوربـــانی هەمــوو نەتەوەکەی ]4[،و قبـــووڵی ئەوەی نەکـــرد نەتەوەکەی واڵمـــدەری
بەرپرسیارەتییەک بێ کە خۆی پەژراندبووی .جەنابی پێشەوا لە دوایین قسەکردنی دەگەڵ جەنابی ژێنێـراڵ مطـ فی بـارزانی ،کاتێـک کە
داوای لێ کرابوو تا دەگەڵیان بێ ،فەرمووبووی:
پێم باشترە لە نیشتمانی باب و باپیرانی خۆم بکوژرێم و خەڵک لە ناخۆشی و تەنگانەدا بە تەنێ بەجێ نەهێڵم ]6[.
سەرکردەیەکی سـەرکەوتوو هەرکـات هەوڵ بـۆ یەکگرتـوویی دەدا ،بـڕوای بە ئامـانج و قـازانجی گشـتی نەتەوەکەی هەیە و لە پێنـاو
بەرپرســیارەتیدا ڕادەوەســتێ و خــۆی ناشــارێتەوە .نوتقەکــانی جەنــابی پێشــەوا کە بەشــێکی بەرچاویــان لە ڕۆژنــامەی کوردســتان بە چــا
گەییشتبوون ،ئەمە پشتڕاست دەکەنەوە کە جەنابی پێشەوا لە هەر دەرفەتێـک بـۆ پتەوکردنـی ڕۆحـی یەکگرتـوویی و تەبـایی نێـوان هێـزی
کوردی لە تێکۆشان دابوو.
ســەرۆک پێویســتە خۆشەویســت بــێ و لە رووی پــلەی ســامان و زۆرەوە خــۆی بە ســەر کۆمەڵگــادا نەســەپێنێ .زۆر ژمــارەی ڕۆژنــامەی
کوردسـتان ئـاوێنەیەکن لە ئەویـن و خۆشەویسـتی جەمــاوەری کـورد بەرانـبەر سـەرۆک کۆمـاری کوردســتان .کاتێـک سـەرنج بە ڕەوشـی ئــازادی
دەربڕین و باڵوکردنەوە لەو سەردەمدا دەدەین ،گومان لەوەدا نامێنێتەوە کە ڕەنگـدانەوەی خۆشەویسـتی کۆمەڵگـا بەرانـبەر جەنـابی پێشـەوا
نەک لە ڕووی ترس ،بەڵکوو لە بەر هەڵس و کەوتی دێمۆکراتانە و ژیـاری جەنـابی ”محمـد همـام قاضـی” بـوو و دەسـەاڵتی کۆماریـان بـۆ
داسەپاندنی بۆچوون و حەزی خۆیان بە سەر زۆرینە دەکار نەگرتبوو .کۆماری کوردسـتان بە مەبەسـتی دابینکردنـی گـارانتییەک بـۆ بەرگـری
لە تونــاکردنی ناســنامەی نەتەوەیــی کــورد و ئاسایەشــیان ڕاگەیێنــدرابوو ،نەک بە مەبەســتی بەرژەوەنــدی بنەمــاڵەیی یــان تاکەکەســی]6[.
هــونەری ســەرۆکایەتی جەنــابی پێشــەواش زۆرتــر لەوەدا ڕەنگــی دابــۆوە کە هەڵــس و کەوتەکــانی هەڵگــری پەیــامی شارســتانی نەتەوەکەی
بــوون .دەســەاڵتی ســەرۆک کۆمــار نەک بــۆ تێرکردنــی پێویســتییەکانی ئەو پێــک نەهــاتبوو ،بەڵکــوو لە زۆر بــوارەوە بەرژەوەنــدی خــۆی و
بنەماڵەکەشی خستە دوای بەرژەوەندی گشتی نەتەوەکەی .جیا لەوە کە بیری نیشتمانپەروەری سەرۆک کۆمار هاندەری ئەو بوو تا لە
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خزمەت بەرژەوەندی نەتەوەکەیدا هەنگاو بنێ ،بە هۆی ئەوە کە پێشتر دادوەرێکی لێهاتوو و کارامە بوو ،توانیبووی لە سەر ڕەچـاوکردن و
پاراستنی مافی تاک لە کۆمەڵگادا کـاریگەری بـێ وێـنەی هەبـێ .زۆریـنەی نوتقەکـانی جەنـابی پێشـەواش کە لەو سـەردەمدا تۆمـار کـران،
سەلمێنەری ئەوەن کە گوتاری ئەو لە سەر بنەمای ماف و دادپەروەری و ڕەچاوکردنی بەرژەوەندی گشـتی سـا ببـۆوە .زۆر کەس لە مێـژوودا
بە مێدالیا و تاج و نیشانی سەیر و سەمەرە هەوڵی ئەوەیاندا خۆیان لە بەر چاوی کۆمەڵگـادا زەق و بەرچـاو و جـوان نیشـان بـدەن بەاڵم
خۆشەویســـــتی و ڕێزێـــــک کە ئەمـــــڕۆکە لە الیەن نەتەوەی کـــــوردەوە لە جەنـــــابی پێشـــــەوا دەنوێنرێـــــت ،تەنیـــــا لە بەر دادپەروەری و
خۆقوربانیکردنی ئەوە .بە کورتی دەکرێ بگوترێ کە سەرۆکی کۆمـاری کوردسـتان لەو سـەردەمدا وێـنەی ئیـرادەی نەتەوەکەی دەنەخشـاند و
ئێستاش لە خۆشەویستترین سەرکردەکانی نەتەوەکەی دێتە ئەژماردن.
بڕیاری کۆتایی جەنابی پێشەوا کە خۆبەختکردن لە پێناو پاراستنی ئاسایەشی نەتەوەکەی بوو ،سەلمێنەری ئەم ڕاسـتییە کە لە الی
ئەو ئەرک و بەرپرســیارەتی ،ســەروەری بە ســەر خۆخــوازی و بەرژەوەنــدی شەخســیدا هەبــوو .ســەرۆکێکی ســەرکەوتوو هەرکــات هەســت بە
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.
بوێری و غیرەت پێویستە لە گوتار و هەڵس و کەوتی سەرۆکێکدا بوونی هەبـێ .ئەمە هێـزی بەرزی ڕوانـین و هـزری سـەرکردە دەگەڵ
شــێوەی دەربڕینەکەیەتــی کە لە نــاو گەل و مێــژوودا دێــتە بەر هەڵســەنگاندن .ســەرۆک لە دەربڕینــی گوتارێــک کە بەرژەوەنــدی گشــتی
نەتەوەکەی تێدا بەدی بکرێ ،ڕاناوەستێ .هەمـوو هەڵـس و کەوت و گوتـارە تۆمارکراوەکـانی جەنـابی پێشـەوا و بڕیارەکـانی ئەم ڕاسـتییە
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.
بەڕێوەبەری دەوڵەتی جمهوری کوردستان پێویستی بە سەرۆکێک هەبوو کە هەم زانایانە هەڵسـەنگاندنی لە سـەر ڕەوش و ڕووداوەکـان
کردبا ،هەم بڕوای بە دیسیپلین و قانوون هەبوایە و هاوکات لە ناسینی کەسـانی دەورووبەری خۆیـدا سـەرکەوتوو بووبـا و زۆر واقعبینـانە
هەنگــاوی نابــا .ئەمــانە دەبــوا بە شــێوەیەک لە دەســەاڵتداریدا گەاڵڵە کرابــان کە ســۆز و خۆشەویســتی و دادپەروەری بەرانــبەر نەتەوە و
نیشتمان لە بەر چاو بگیردرێن .ئەرکێکی قورس کە دەگمەن سەرۆکێک لە مێژوودا توانیـوێتی سـەربەرزانە وەک پێشـەوای کـوردان” ،جنـابی
حضرتی قاضی محمد” مێژوو لە پاش خۆی تۆمار بکا.
سەرچاوە و ژێدەر:
[ ]١خەلیلی فەتاحی قازی ،کورتە مێژووی بنەماڵەی قازی لە ویالیەتی موکری ،وەرگێڕانی حەسەنی قازی ،هەولێـر  ،٢١١١چـاپی یەکەم،
چاپی ئاراس ،الپەڕەی ١١
[ ]٢دووی ڕێبەنـــدانی ســـاڵی ٢١١٢ی زایینـــی کـــۆپی ســـێ نوســـخەی دەســـتخەت و ئیمـــزای ڕاســـتەقینەی جەنـــابی پێشـــەوام بـــاڵو کـــردەوە و
سەلمێندراش کە هەموو ئەو نامە سیاسییانەی کە بە ناوی سەرۆک کۆماری کوردستان باڵو بوونەوە ،ساختە ،جعل و سازکراون.
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بڕوانە :سـۆران کرباسـیان ،کۆمـاری سـەربەخۆ و ”مسـتقل”ی کوردسـتان؛ گەڕانەوە بـۆ ڕاسـتییەکان ،دووی ڕێبەنـدانی ٢١١٢ی زایینـی ئۆسـلو،
الپەڕەکانی  ٢٦تا ٢١
تێبینی :جیا لەم سێ نوسخەیە نوسخەی دیکەش بۆ بەڵگە لە بەر دەست دایە کە لە داهاتوودا باڵو دەبێتەوە.
[ ]٣نــامەیەکی دەستنووســی میــرزا ”رحمــن اویســی”ش لە ســەرچاوەی پێشــوودا خســتراوە بەر چــاو کە هەمــان زانیــاری دروســت پشتڕاســت
دەکاتەوە.
[ ]٢ســۆران کرباســیان ،کۆمــاری ســەربەخۆ و ”مســتقل”ی کوردســتان؛ گەڕانەوە ب ـۆ ڕاســتییەکان ،دووی ڕێبەنــدانی ٢١١٢ی زایینــی ئۆســلو،
الپەڕەکانی  ١٢تا ١٢
[ ]٢بڕوانە دەقی قسەکانی سەرۆک کۆماری کوردستان لە ژمـارە جۆراوجۆرەکـانی کوردسـتان ،بـۆ وێـنە :ڕۆژنـامەی کوردسـتان ،بـاڵوکەرەوەی
بیری حیزبی دێمۆکراتی کوردستان ،چاپی مەهاباد ،ژمارە  ،١١ساڵی یەکەم ،بەرواری ٧ی ٢ی ١١٢٧ی زایینی ،الپەڕەی یەکەم.
[ ]٧سەرچاوە بۆ ئاماژەکردن لەم پێوەندییەوە زۆرن .هەر بۆ وێنە بڕوانە ئەم سەرچاوانە:
خەلیلی فەتاحی قازی ،کـورتە مێـژووی بنەمـاڵەی قـازی لە ویالیەتـی مـوکری ،وەرگێڕانـی حەسـەنی قـازی ،هەولێـر  ،٢١١١چـاپی یەکەم،
چاپی ئاراس ،الپەڕەی  ١٢١و پێشووتر
حامید گەوهەری ،کۆمەڵەی ژیانەوەی کوردستان ،چاپی ئاراس ،هەولێر  ،٢١١٢الپەڕەی ١٢١
فــاکتێکی مێژوویــی گەلێــک بەهێــز بــۆ پشتڕاســتکردنەوەی ئەم دەربــڕینە هەیە کە پێویســتی بە مــژاری ســەربەخۆ و لێوردبــوونەوەی تــایبەت
هەیە .کاتێک کە حکومەتی پاشایەتی هێرشیان بردە سەر شاری تەورێز تا حکومەتی نەتەوەیـی ئازەربایجـان بـڕووخێنن ،لە هـیچ چەشـنە
جەنــایەت و پێشـــێلکارییەکی مــافی مـــرۆد دەســتیان هەڵنەگـــرت .بە ســـەدان خەڵکــی ســـیڤیل و بــێ چەکـــی ترکیــان لە تەورێـــز کوشـــت.
پەرتووکەکانیان ئاگر تێبەردان و زۆر مەخابن بەزەییان بە ژنان و کچـانی بـێ تاوانیشـدا نەهـاتەوە و خسـتیاننە بەر دەسـتدرێژی جنسـی.
بە دڵنیاییەوە گەر پێشەوا خـۆی نەکردبـا بە قوربـانی نەتەوەکەی ،هەمـان کارەسـاتی تەورێـز لە کوردستانیشـدا دوپـات دەبـۆوە .دوکتـوور
جمال نەبەز گوتەنی ،پێشەوای کوردان گیانی لە سەر بڕوا و ڕێبازی دانا.
[ ]٦بڕوانە یەکەم ناو و نیشانی ئاماژە پێکراو لە سەرچاوەی پێشوو.
[ ]٨بڕواننە ژمارە جۆراوجۆرەکانی ڕۆژنامەی کوردستان کە کۆمەڵێک وتـار ،دروشـم و بـابەتی تێـدایە کە کەسـانی جۆراوجـۆر خۆشەویسـتی
جەنابی پێشەوایان لە ناو کۆمەڵگادا هێنابوو سەر زمان و کاغەز.
سەرچاوە  :بیری خوێندکار
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شهست وپێنج چڵه گوڵه مێالقه بۆ سهر گڵکۆی پێشهوامان .
نزار کوێستانی

شهست وپێنج ساڵه کۆتری کاکۆل سپی رۆژههالت  ،گهردنی بهرزی بـۆ ئـازادی کـرا بـه دارا لـه مـههاباد  .پێشـهواکهم گـهرچی شـههید
بوونــت لــه نێــو دڵمــا مــهکۆی بڵێســهی ئــاخ ودهردانــه  ،بــهالم لــه هــهمان کاتــدا
سهمبولی سهربهستی هیوای کوردانه .
له ئاخیر ههناسهتدا ئهو کاتهی تهنیا بوی و نیگـات بریـه خـاکی خـهمگینی
کوردســتان  .ئێســتا تــۆزێ ســـهر هــهڵبره و چــاوه چاوهروانــهکانی ســـهربهخویی
کوردستانت به ئهسپایی ههڵ بهێنه کهوا ملیون  ،ملیون چاوی دڵ دهرواننه بـاالی
بهرزی بهرزتر له لووتکهی خهزایی .ههزاران هـهزار کـهو بـه هـونراوه وپهخشـان
له داوێنی داالهۆ وشاهۆو قهندیل و ئـارارت و دونـدی سـیپان  ،قاسـپه قاسـپیان
دێت ودهکهن باسی حهماسهی گیان بهخشـینت لـه پێنـاوی پاراسـتنی گیـان ومـالی
گهلی نیشتمان.
سهر ههڵبره وبروانه باشووری مهزن چلون نهمامی ساوامان  ،کۆرپهی کۆماره ساواکهی کوردستانمان داری پر لـه لـق وپـۆپی نیشـتوهته
سهر گول وبهرێ بۆ ژیانمان .
پێشهواکهم گهرچی به تهمهن  ،تهمهنێ زۆرت نهبوو ،بهالم تهمهنت له تهمـهنی ،گهلهکـهم درێژتـره  ،گـهرچی دهسـته بـووی  ،بـهالم
بهرزایی بااڵکهت بهرزتر له لووتکهی چیاکانی کوردستانه
بیرت ههڵۆیهکی بهرزهفر وتیژبـاڵتر لـه بـاڵی هـهموو هـهلۆکانی ئـهم ئاسـمانه  .کانیـاوی کردارهکانـت ئهوهنـده پـاک وبـێ خهوشـن ،
ئێستاش جوبار وچۆمهکان  ،بگره دهریاچهی وان و ورمێ و ئێستاش دوکان لهو سهرچاوهیهت بۆ پاراو بونیان ههمیشه دهنۆشن .
ئهی خاکهکهم
خــاکی قــازی مهحهممــهده بــێ باکهکــهم رای بژێنــه وبــی الوێنــه لێــره ســنهوبهرێکی ههمیشــه ســهوزیی چیمــهنیی  ،پــو بــهربوهوهی بــه
سهرشانا  ،الت میوانه  ،داربادامه شیرینهکهی پر پهنجه له شکۆفه وگوله ئهرغهوانیت تووش بووی تووشێکی خهزانه .
پێشهواگیان وێنهی خۆرێکی زهمنیی
بێ تیشکت ناژیم ودهژیم ههر دهمێنی
ناردن بۆ تۆره کۆمهالیهتیهکان
سهرچاوه  :ماڵپهڕی رۆژههاڵت تایمز  /ڕێکەوتی 26 :ی مارسی 2112
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رۆژی شەهیدانی کوردستان و چەند ئەرکێک
کەریم ئەڵالوەیسی

نەتەوەی زۆلملێکــراوی کــورد لە تەمەنــی پــڕ لە چەرمەســەریی خــۆی دا تۆوشــی زۆر کارەســات بــووە ،یەک لە وان کارەســاتی رۆژی 11
خـــاكەلێوەی ســـالی  1124هەتـــاوییە .لەم رۆژە تـــاڵە دا یەکەم ســـەرۆک کۆمـــاری
کورســتان پێشــەوا قــازی محمــد و ســەیفی قــازی وەزیــری دیفــاع و ســەدری قــازی
نــوێنەری خەڵكـــی مهابــاد لە مەجلیســـی ئەو کـــاتی ئێــران ،لە پێتەختـــی کۆمـــار،
مەهاباد هەر لەو شۆینە کە کۆماری کوردستان راگەیێندرابوو لە سێدارە دران.
شــەهید دوکتــور قاســملوو گــووتەنی ،ئەوە شەخســی قــازی محمــد نەبــوو کە لە
دادگــای محمــد رەزاشــا دامحــاکمە دەکــرا ،بەڵکــوو جــوواڵنەوەی دێمــوکراتی خەڵکــی
کوردستان بوو کە دادگایی کرا ،ئاوات وئامانجەکـانی کـۆمەاڵنی زۆرلێکـراوای گەلـی
کورد بوو کە دادگا بە تاوانی دانـان  .هەربـۆیەش پێشـەوا وەک رێبەرێكـی هەڵکەوتـوو بەرامـبەر بە جەلالدەکـانی رێژیمـی شـا قارەمانـانە
ڕاوەستا و دیفاعی لە کۆماری کورستان کرد.
پێشــەوا قــازی محمــد ڕووحــی نەتەوەیــی کــوردی یــان ســیمبولی نەتەوەیــی کــورد کە جاروبــار بە گانــدی کوردســتان نــاو بــراوە زۆر
تایبەتمەندیی گەورەی لە خۆی دا کۆ کردبـۆوە .ئەو وەك کاریزمـایەکی نەتەوەیـی لە قونـاغێکی مێژوویـی کـورد دا ڕۆڵـی سـەرەکی بینـی و
پاش لە سێدارە دانیشی توانی پانتایەکی مەزن لە مێژووی نەتەوەی کورد دا داگرێ .هێندیک لە تایبەتمەندییەکانی ئەوانەن :
کوردســتانی بــوون ،ســەربەخۆییخوازی ،دێمــوکڕات بــوون ،یەکیەتــی خــۆازی و ڕێزدانــان بــۆ برایەتــی گەالنــی ئــازاد ،پێشــکەوتنخوازی،
لێبوردوەیی و بۆێری.
پێشەوا لە کاتێکدا سەدا ١١ی خەڵکی کوردستان نەخۆیندەواربوون ،جگە لە زانست لە زۆر بواری دیکە دا زمانەکانی عەڕەبی ،تـورکی،
فارسی  ،ئینگلیسی  ،ڕووسی وفەرانسەوی زانیوە.
با قسەی چەند غیر کوردێک بێنینە بەرباس ،ئەوان بەم شێوەیە لە سەر پێشەوا باس دەکەن :سەروان شەریفی یەکێک لە بەشـدارانی
دادگاە دەڵێ :ئەوە پێشەوا بوو بەرپرس و ئەفسەرانی دادگای محاکمە کرد و لە هەموو بارێکەوە هێنانیە ژێرپرسیار.
سەروان کیومەرس سالحی بەشداری دادگاە و هەواڵنووسی ئەو کاتی گۆڤاری ئەرتەش دەڵێ:
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من لە زۆر مەحکەمە دا بەشدار بووم ،بەاڵم کەسی ئاوا بەجەرگ و ڕووڕاستم نەدیوە ،هەر ئەو لەخۆبوردوویی ونەترسییە ش بـوو کە
کــاتی ئێعــدام کــردن نەیهێشــت چــاوی ببەســتن و فەرمــووی حەزدەکەم لە دوایــین لەحــزەی ژیــانم دا بە ســەربەرزی و پــڕ بە چاوەکــانم لە
نێشتیمانەکەی خۆم بڕوانم.
ئارچی رۆزوێلت ئەمریکایی کە خۆی هاتبووە مەهاباد وچاوی بە پێشەوا کەوتبوو لە کتێبی کۆماری کوردستان لە مەهاباد دەنووسێ:
وا دەردەکەوێ کە قـــازی محمـــد بیـــرو بـــاوەرێکی زۆر پـــتەوی هەیە و ئامـــادەیە خـــۆی لە پێنـــاوی دا فیـــدا بکـــا ،لەهەمـــان کاتیشـــدا
رۆناکبیرێکی لەسەرەخۆ بوو.
لەشۆنێکی دیکە باس دەکا :
پێشەوا چوارچێوەیەکی فکری زۆر بەرینی هەبوو و نێونەتەوەیی بیری دەکردەوە.
هەرکوردێک کە جگە لە تێکۆشەرانی دێرین لە زاری بەرپرسانی رێژیمی شایەتی ،باسی گەورەیی و خۆڕاگری پێشەوا دەبیسێ کە چلـۆن
ســەرۆک کۆمــاری کــورد لەو دادگــایە دا بەرامــبەر بە دوژمــن ڕاوســتاوە ودیفــاعی لە کــورد و داوا ڕەواکــانی کــردوە و ئەوە پێشــەوابووە کە
محاکمەی دوژمنانی کوردی کردوە ،بەحەق هەزاران ئافەرین بە پێشەوا وهاوڕێیـانی دەڵـێ و فەخـر دەکـا کە پێشـەوا پێـک هێـنەری حیزبـی
دیموکڕاتی کوردستان و کۆماری کوردستان لە هەموو بۆارەکان دا جێگەی فخرو سەربڵیندی بووە بۆ کورد وکوردستان.
جیاوازی رێبەرانی کۆماری کوردستان و کۆماری ئازەربایجان:
پێشەوا لە کاتی ماڵ ئاوایی لەگەل مەال مستەفای نەمر دا لە رۆژە ڕەشەکانی تێکچـوونی کۆمـار دا دەفەمـووی :مـن خـۆم فیـدای خەڵـک
دەکەم و هیچ کات وەک پیشەوەری ناکەم و ناهێڵم واڵتەکەم لە خۆیندا شەاڵڵ بێ و هەزاران کەسی تێکۆشـەر و خەڵکـی ئاسـایی بە کۆشـت
بچن و ببنە قوربانی.
لە سەر پێشەوا و کۆماری کوردستان و دەستكەوتەكانی کە زۆر الپەڕەیان لە مێژووی پڕ لە عیززەت و شەڕەفی کـورد بە خـۆوە گرتـووە
و زۆر خــاڵی نەگــوتراوی هەیە بــۆ وێــنە وەک زۆر کەس بــاس دەکەن پێشــەوا بۆخــۆی نووســەری دوو نەماشــینامەی گەورە و بە بــایخی -1
سوڵتان صالح الدین  -2دایکی نیشتیمان ـە کە لە سالی  1126لە مەهاباد و چەند شاری دیکە نیشان دراون و ئێجگار تەئسیریان لە سەر
بەرزکردنەوەی هەستی نەتەوایەتی جەماوەری کوردستان هەبوو.
پێشەوا دامەزرێنەری حیزبی دیموکراتی کورستان و کۆماری کوردستان  ،زۆرکتیب و نووسـراوەی لە سـەر نووسـراوە و دەیـان کەس تێـزی
ماستەر و دوکتورایان لە سەر کـارو هەنگاوەکـانی پێشـەوا بە تـایبەت کۆمـاری کوردسـتان نووسـیووە .پێکهێنـانی کۆمـاری کوردسـتان و شـێوە
بەڕێــوەبردنی دادپەروەرانەی کۆمــار وئەو هەمــوو کــارە بە نــرخ وبە بایخــانەی کە لە مــاوەی نزیــک بە  11مانــل ئەنجــام دران و هەروەهــا
دادگای پێشەوا وهاوڕێیانی کە ڕاست دادگای کردنی دۆژمنانی کورد وکوردستان بوو ،کە هەمووی جێی خۆیەتی وەك درس و ئاموژگاری بۆ
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کورد كەڵكیان لێ وەربگیرێ.
عەمەلیاتی نیزامی مەالمستەفای بارزانی بە تایبەت لە کاتی تێپەڕبوون لە مەهابـاد هەتـا یەکیەتـی سـۆڤیەتی پێشـوو بە نـاوی ( از
مهابـاد خـۆنین تـا كنارەهـای رود ارس) لە زانکوکـانی نیزامـی ئێـران بە درس دەگــوتراوە کە جێگـای فخـر بـوو بـۆ کـورد ،پێویسـتە خەبــات
وتیکۆشان و باس لە کۆماری پر لە كەڕامەتی کورد و دادگای پێشەوا و وەسیەتی ئەو گەورە پیاوەی مێـژوو لە هەمـوو کالسـەکانی سیاسـیی
حیزب وسازمانەکانی سیاسیی کوردی هەر چـوار بەشـی کوردسـتان بە درس بگـۆترێنەوە و هەروەهـا دایـک و بابەکـان ئەو میـراتە بـۆ نەوەی
ئەمڕۆ و سبەی بگوێزنەوە!
بە وتەی مســعود تەک سیاســەتمەداری کــوردی بــاکوور :کــورد شــەهیدێکی زۆری لە رێــگەی ڕزگــاری واڵت دا داوە هەمــوو رۆژێــک رۆژی
شەهیدانی کوردستانە ،بەاڵم بە هۆی ئەوە قـازی محمـد یەکەمـین سـەرۆک کۆمـاری کـورد و کۆمـاری کوردسـتانە و کەسـایەتی پێشـەوا قـازی
محمد جێگەی رەزامەندی هەموو کوردە بـۆیە باشـترین و گۆنجـاوترین رۆژ بـۆ شـەهیدانی کوردسـتان  ،رۆژی لە سـێدارەدانی سـەرۆک کۆمـاری
کوردستان قازی محمد ە.
ئەرکەکانمان:
 -1هەر کوردێکی دڵسوز بە گهل و واڵت پێوستە ئامۆژگاریەکانی پێشەوا کە لە وسـیەتنامەکەی دا هـاتووە گرینگـی پـێ بـدا کە کـاکڵی
باسەکە ئەوەیە :خۆیندن وگرینگی دان بە زانست و فێربوون .یەکیەتی و تەبایی .یەكێتی و پشت نەبستن بە دوژمنانی گەلـی کـورد .دەرس
فێربوون لە مێژووی نەتەوەی کورد .خەیانەت نەکردن بە یەکتر .پێویستە ئەو وانانە ببێـتە چـرای رێ نیشـاندان بـۆ خەبـات و تیکۆشـانی
هەر کۆردێک.
 -2بەهەزاران جار گوتراوە و پێشەواش ڕووی لە هەر تاکێکی کوردە کە تەبایی ویەکگرتن گرینگە  ،دیارە لە زۆربەی جوواڵنەوەکـانی
کوردی ئەمە یەکێـک لە هۆیەکـانی شـکانی بـوو کە چـی لە هەزارەی سـیهەم وسـەدەی بیسـت ویەکـم هەمـان هەڵەکـانی پیشـوو دوو پـات و
سەدپات دەبێتەوە .کاتی ئەوە هاتووە بۆ بەرژوەندیی گشتی ونەتەوەیی بەرژوندی تاکی و حیزبی گرینگیەکەی زۆر کەم بێتەوە.
 -1رۆژی شەهیدانی کوردستان ١١ ،خاکەلێوە پێوستە ببێتەرۆژی شەهیدانی هەمووی کوردستان واتە ئی هەر چوار پارچەی کوردسـتان و
کاری بۆ بکرێ بە تایبەتی دووحیزب ،حیزبی دیموکراتی کوردستان و حیزبی دیموکراتی کورستانی ئێران ئەم داوایە بۆ حکۆمەتی هەرێمـی
کوردستان بەرز بکەنەوە و حیزب و رێکخراوەکانی بەشەکانی دیکەی کوردستانی پشتیوانی لەم داوایە بکەن .پێوستە پارلەمانی کوردستان
بریاری لەسەر بدا .چاالکانی کورد لە هەر حیزب و رێکخراوێک کە کار بۆ ئەو مەسـەلە بە نـاوی کەمپـین یـان هەرناوێـک دەکەن ،پێوسـتە
ئەوانی لەم ئەرکە دا بەرژەوەندی گشتی لەبەرچاو بگرن .
لە  65مــین ســاڵیادی شــەهید بــوونی پێشــەوا ســەری قەدرزانــی و حــورمەت دادەنــوێنم بــۆ هەمــوو شــەهیدانی کوردســتان بە تــایبەت
شەهیدانی رۆژی 11خاكەلێوە و پڕ بە دڵ ئارەز و دەکەم ئاوات و ئارەزوی هەمووی ئەو شەهیدانە ودی بێ و کورد بە ئاوات و ئامانجەکانی
بگا.
سەرچاوە  :ماڵپەڕی حدک میدیا  /ڕێکەوتی ٢٢ :ی مارچی ٢١١٣
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پێشەوا قازی لە پێرسپێکتیڤێکی نزیکتر و ڕوانگەیەکی ڕوونترەوە
ئیبڕاهیم الجانی

ڕێبــواری ڕێــی دوور کە ئەژنــۆی دەلەرزێ و هەنگــاوی شــل دەبــن ،الدەدا و توشــەبەرەی نێــو کۆڵەپشــتی دەردێنــی و نانێــک دەخــوا و
ســەرلەنوێ هێــزی ڕۆیشــتن و ورەی دیــتەوە بەر .بــ ئــێمەی ڕێبــوارانی ڕێگــای خەبـــاتی ١١،ی
خەکەلێــوە و گەڕانەوە بــۆ شــەهیدانی میللەتەکەمــان ،وەک ســەرچاوەی ئیلهــام ،هەمیشــە ورەمــان
وەبەردێنیتەوە و خەنجەری ڕووحیەی خەباتگێرانەمان ئاودەداتەوە.
پێشــەوا ئەو لــوتکە گەورەی جوغڕافیــای ناسیۆنالیســمی کوردســتانی ،دەکــرێ لە گۆشــەنیگای
جۆراوجۆرەوە سەیری بکرێ .تاپتر لێی بڕاوانـی و لە پێرسـپێکتیڤی جیـاوازترەوە سـەیری بکەیـن،
پتر گەورەیی ئەو ئینسانە مەزنەمان بۆ دەردەکەوێ .مـن ئەو ڕۆژانە جـارێکی دیـکەش بە هەنـدێک
لە بەڵگەنامەکــانی ســەردەمی کۆمــاردا چــومەوە و ســەرەڕای ســەرقاڵی زۆرم ،هەنــدێک یاداشــتم هەڵگرتــوون کە پێشــەوا لە گۆشــەنیگای
نزیکترەوە دێننەبەرچاو.
• قــازی هەر لەو مــاوەکورتەدا کە پێــێ نــایە مەیــدانی سیاســەتی کــوردی،بە خێراییەکــی زۆر بــوو بە ئەســتێرەی هەرە پــڕ شــنگداری
ئاسمانی کـوردایەتی و خەبـاتی نیشـتیمانی و نەتەوەیـی میللەتەکەمـان .ئەوەتـا ئێسـتا بـۆتە سـەمبولی قوربـانی بـوون ،فیـداکاری و بـۆتە
سەرچاوەی ئیلهام و سەرمەشقی خەبات بۆ هەموو ڕۆلەکانی کورد لە کوردستان.
• سیاســەتەکانی و بەرنــامەی سیاســی پێشــەوا ،پــاش تــێ پەڕینــی ئەو مــاوە درێــژەش ،هەروا مەوزوعیەتیــان هەیە و ئێســتاش هەروا
ڕێگاچـــارەی گیروگرفتەکـــانی ئێـــڕان و هەڵـــدان و گەشـــەکردنی کوردســـتان و واڵتەکەمـــانن .دامەزرانـــی دێموکراســـی ،ســـڕینەوەی ســـتەمی
نەتەوایەتی ،دابین کردنی مافی کەمایەتیە میللـی و مەزهەبیەکـانی واڵتەکەمـان ،دابـین کردنـی پەرەسـەندنی کـۆمەاڵیەتی و فەرهەنگـی و
ئابووری ،دیسانتڕالیزەکردنی دەسـتەاڵتی مەرکەزی و پێکهێنـانی هەلـومەرج بـۆ کـوردو نەتەوە بندەسـتەکانی دیـکەی ئێـران تـا بتـوانن لە
پرۆسەی سیاسی و حاکـمیەتی میللی دا بەشداری بکەن هەروا مەسەلەی ڕۆژن لە سیاسەتی ئێراندا.
• بەرنــامەی سیاســی پێشــەوا بــۆتە مانفێســتی کــوردایەتی و ناسیۆنالیســمی هــاوچەرخی کــورد .دامەزرانــدنی دەســتەاڵتی کوردســتانی و
دیــاریکردنی مــافی چــارەی خۆنوســین ،هەروا ئامــانجی هەرەبەرزی بــزووتنەوەی کــوردە لە هەمــوو بەشــەکانی کوردســتاندا .ئەو جــادەیە کە
قەتاری جواڵنەوەی کوردی پێدا دەڕوا ،هەر ئەو جادەیەیە کە پێشەوا موهەندیسی کردوە .ئێمە نەسلەکانی دوای ئەو گەورەتری شـانازیمان
تەنیا ڕەنگە هەرئەوەبێت ،کە نەمان هێشتوە ڕێبازەکەی کوێر بێتەوە و خەباتەکەی ئەومان بردۆتە پێشێ .وەک شەهاب بە ئاسمانی
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خەبــاتی میللــی مانــدا کشــاو کــوردی لە خەوی غەفلەتــی ژێرچەپــۆکی ڕاچڵەکانــد و ئێســتاش لەو شــەوەزەنگە تــاریکە دا لە پەنــجەرەی
مێژوومانەوە ،هەروا دەبینرێ و دەدرەوشێتەوە.
• پێشەوا مێژووی میللەتی کورد و ڕاپەڕینە میللیەکـانی کـوردی خوێنـد بـوەوە .ئەزمـوون و ئامـانجە سیاسـیەکانی ڕێبەرانـی پـێ خـۆی
فۆڕمۆلەکرد و لە شێوەی پڕۆژەیەکی سیاسیدا دایڕشت .بۆ ڕێبەریکردنی ئەو پڕۆژەیە حیـزب و تەشـکیالتی مـۆدێڕنی درووسـتکرد و دەوڵەتـی
لە شکڵی جمهوریدا بۆ پیادەکردنی ئەو پڕۆژە سیاسیە پێکهێنا.
• دواتر لەدادگادا و لە جەرەیانی سەفەرەکانی دا بۆ تـاران دیفـاعی لە کـار و بەرنـامەی سیاسـی خـۆی و ئامانجەکـانی میللەتـی کـورد
کرد و تاسەر پێیان وەفادارما و گیانی خۆشی لە پێناویاندا بەخت کرد .دوای مردنیشی بوو بە ڕەمزی فیداکاری لە پێناو میللەتدا.
• لە دەورانــی بــزووتنەوە دژی ئیســتیعماریەکان دا .لە هەمــوو واڵتــانی نــاوچەدا  ،رێبەرانــی بــزووتنەوەی دژی ئیســتیعماری توونــد بە
خەباتی دژی ئیستعماریەوە نوسابوون و دواتری هەموو یان دیکتاتۆر و سەرەڕۆ دەرچوون .پێشـەوا لە سیاسـەت و کـردەوەدا ،بـۆ ئـازادی و
دێموکڕاتی  ،ڕزگاری لە ستەمی نەتەوایەتی و پێشکەوتنی کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی تێدەکۆشـا و بە هەرسـێکیان وەفـاداربوو .لە ئەوپەڕی
ئیقتداری سیاسیدا ،خەڵکی و خاکی و لە هەڵسوکەوتدا دێموکڕات بوو و دێمـوکڕاتی مـایەوە .لەو دەورانە مێـژووییەدا ،لە نێـو ڕێبەرانـی
بزووتنەوەی ڕزگاری خوازی میللەتتاندا ،ئەوە تەنیا پێشەوابووە کە نەکەوتۆتە داوی سەرەرۆییەوە.
• عونسوری پێشکەوتنخوازی لە بەرنامەی سیاسی و کارنامەی حکومەتی پێشەوادا وەک ڕۆژی ڕوون دیـارە .ڕێفـۆڕمی ئەرزی و مەسـەلەی
دابیکردنــی مافەکــانی ژنــان و پەرەپێــدانی پەروەردەو فێرکــردن و ئەمنیەتــی قەزایــی و ســکۆالریزەکردنی دادگاکــان باشــترین نمــوونەی ئەو
قسەیەن .لە گەڵ ئەوەدا کە پیاوێکی ڕووحانی بووە ،بەاڵم هیچ کات وەک ڕێـبەری دینـی لە حیـزب و حکومەتـدا هەڵسـوکەوتی نەکـردوە و
لە هەموو جێگایەک وەک ڕێبەری میللی و سیاسی قسەی کردوە .نە دینی خستۆتە خزمەت ئامانجە سیاسیەکانی خـۆی و نە سیاسـەت و حیـز
ب و حکــومەتی کــردونەتە بووکەشوشــەی دەســتی دیــن و مەزهەب .لەسەرتاســەری ئێرانــدا ئەودەم ئاخونــدەکان دژی ئیســاڵحاتی ئەرزی و
مافەکانی ژنان بوون و دژایەتیان دەکردن ،بەاڵم پێشەوا تێدەکۆشا بیانکاتە واقعیەتێکی ژیانی ڕۆژانە.
• کۆماری کوردستان پڕشـنگدارترین قۆنـاخی مێـژووی هـاوچەرخی کـورد و کوردسـتانە .ئەوەی تـا ئێسـتا هەمـانە و لە داهاتووشـدا تـا
چاوبڕدەکــا دەمــانبێ ،هەر لەوێــڕا دەســت پێــدەکا .وەک بیــل بانــل ،تەقیــنەوەی گەورەی ناسیۆنالیســمی هــاوچەرخی کوردســتانی لەوێــڕا
سەرچاوەدەگرێ و ئێستاش ئەو ئینێرژیەی کە وەری دەگرێ هەر لەو تەقینەوە گەورەیەوە پێی دەگا.
• پێشەوا سەرۆکی حیزب و سـەرکۆمار بـوو ،بەاڵم قەت حکـومەتی نەکـردە ئـاڵقەبەگوێی حیـزب .حیزبـی نەکـردە سـەرباری حکـومەت و
زەنجیر بۆ دەست و پێی حکومەت .قەت نەبوو لە کێوی سینای دەفتەری سەرکۆماری و سەرۆکایەتی حیزبەوە فەرمانـان نـازل بکـات .بڕیـارە
کان دەستەجەمعی دراون و ڕاوێژیان لە سەردەکرا و بە فیلتێرە پێویستەکاندا تێدەپەڕین جادوایەش لە ڕۆژنامەی کوردستاندا باڵودەکـرانەو
و بە ئاگاداری بیروڕای گشتی دەگەیەشتن .حیزب ماتۆڕی بردنە پێشی بەرنامەکان و ڕێکخستنی میللەت و مۆبیلیزەکردنی تواناکان بوو نەک
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دەستوپێگر .هەموو ئیمکاناتی حیزبی خستبووە خزمەت حکومەت نەک بە پێچەوانەوە .قەت خۆی لە جێێ کۆمیتەی ناوەندی دانەدەنا و
کۆمیتەی ناوەندیشی لە جێی حیزب دانەدەناو حیزبیشی لە جێی میللەت دانەدەنا .خـۆی و حیـزب و کۆمـار و دەوڵەتـی بـۆ خزمەتـی مـیللەت
دەویستن  .پێشەوا بەرانبەر بیرووڕای گشتی لە سەر هەست بوو .کەسێک نەبوو گوێ نەداتە بیروڕای گشتی میللەت و ڕوانـگەو بیروبۆچـونی
هاوکارەکانی بە گرنل دەگرت.
• مەیدانی بۆ درووست بوون و پێگەیشتنی چینی متەوەستی کۆمەڵگای کوردستان خۆشدەکرد .ئەدیب و زانا و فەرهەنگیەکانی کوردی لە
دەوری حیزب و کۆمـار کۆکردبـونەوە و خسـتبوونیە خـزمەت مـیللەت و پەرەسـەندنی زمـان و ئەدەب و کولتـور و پەروەردەو فێرکردنـی میللـی.
هەموو توانای ئینتلیکتوێلی کوردی خستبوە خـزمەت خەبـات و بەرنامەکـانی حکـومەتی کوردسـتان .ئەو حیـزبەی ئەو لە دوای خـۆی بە جێـی
هێشـــت ،ئێســـتاش هەروا خۆشەویســـتی خەڵکـــی کوردســـتانە و ئەوەش تـــا ڕادەیەکـــی زۆر لە وەڕا دێ کە حیزبـــی پێشـــەوایەو پێشـــەوا
دایمەزراندوە.
• پێشتر ڕێبەرانی بزووتنەوەی کورد بە هۆی پـیگەو نفـوزی عەشـیرەتی و ئـایینیەوە هاتونەتەسـەر .پێشـەوا لە رێگـای حیزبـایەتی و
کاری رێکخراوەیەوە هاتبووە سەر  .ئەو هەم مەشڕوعیەتی هەبوو ،هەم لێوەشاوەیی زانستی و سیاسی و هەم یەکپـارچەگی ئەخالقـی و هەم
مەحبووبیەتی جەماوەری .پاش مەرگیشـی هەروا خۆشەویسـت مـایەوە .کەمـن ئەو رێـبەرانەی ئـاوا لە نێـو میللەتـی خۆیانـدا خۆشەویسـتبن و
هەر خۆسەویستی بمێننەوە.
• پێشەوا رزگـاریخواز ،ئـازادیخواز ،پێشـکەوتنخواز و شۆڕشـگێر بـوو .ڕاسـتەوخۆ لە گەڵ مـیللەت پێوەنـدی هەبـوو .ئەو دیوانسـاالری و
بۆرۆکراسی بۆ بردنە پێشی بەرنامە و پڕۆژەکانی کۆمار هێنانەکایە و موئەسەساتی بۆ کۆمەڵ و کۆمار درووست کردن ،بەاڵم وەک پێشـەوای
میللی قەت نەهات خۆی لە قاوغی تەسـکی بۆرۆکراسـی حیزبـی و دەوڵەتیـدا زینـدانی بکـا .ئەو بە کـردەوە ڕیبەرایەتـی دەکـرد و لە ڕیـزی
پێشەوەی کار و خەبات و هەوڵ و تێکۆشان بۆ چارەسەری گیروگرفتەکاندا بوو .خـاکی و خۆمـاڵی و بـێ فیـزو تەکەبـوور بـوو .ئەو هـاتبوو
وەک بۆخۆی لە رۆژی سوێندخواردنەکەیدا فەرمووی ،سەروماڵی فیدای میللەت و نیشتیمانەکەی بکا.
• ئینسانێکی زانا و خاوەن فەرهەنل بوو ،هەربۆیەش بایەخێکی زۆری بە فەرهەنل و ئەدەب و کولتوردەدا .دەورانی حکومەتی کۆماری
کوردستان لە مێژووی میللەتی کوردا ،تـا ئەو دەدوازدە سـاڵەی دوایـی ،پڕشـنگدارترین قۆنـاخی گەشـەکردنی فەرهەنـل و زمـان و ئەدەب و
رۆژنامەگەری کوردیە کە مێژوو بە خۆیەوەی دیوە .ئەو زمانە ئەدەبی و سیاسیەی ئەمڕۆ بەکاری دێنین ،هەر هەمان زمـانە کە لە سـەردەمی
کۆماری کوردستاندا بوو بە زمانی ئەدەبی و سیاسی و ڕۆژنامەگەری کوردی.
• نەخ و سەهمی خەڵک لە بزووتنەوە و دەستەاڵتدا ،نەخـ و سـەهمی هەرە زۆر بـوو .پێشـەوا دەسـتەاڵتی حیزبـی و حکـومەتی لە
دەستی خۆی و کەس و کارەکانی دا کۆنەکردبووە وە .چەترێکی گەورە بوو هەموو لە ژێری دا جێگایان دەبوە وە .معیار بـۆ وی خـزمەت بـوو.
ئەو گەورەترین کۆلکەی هاوبەش بوو .مەخرەجی موشتەڕەک بوو .تەمەنی کەم بوو ،هیچ عەشیرەت و تایفەی لە پشت نەبوون ،بەاڵم
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تــوانی لە جــامعەی دواکەوتــوی ئەودەمــی کوردســتاندا ،ببێــتە کاریزمــایەکی میللــی هێنــدە گەورە کە هەمــوو عەشــیرەتە گەورە و ناتەبــا و
تەنــانەت نەحەواوە لە گەل یەکتــردا ،لە دەوری فەرمانــدەییەکی سیاســی و نیزامــی کۆکــاتەوە و تەنــانەت کوردەکــانی بەشــەکانی دیــکەی
کوردستانی  ،ڕاکێشێتە ژێر ئۆتۆریتە میللی کۆماری کوردستان.
• یەکپارچەیی ئەخالقی پێشەوا لە پلەیەکـی هێنـدە بەرزدابـوو کە گەورەیـی و مەزنـی خـۆی لە گەورەیـی و مەزنـی مـیللەت و خەڵـک و
هاوکارەکــانی دا دەدی و پێویســتی بەوە نەبــوو کەســانی دی نەبینــێ و وەالیــان بنــێ .بە پــێچەوانەوە ئەو دەیزانــی گەورەیــی و مەزنــایەتی
لەوەڕا دێ کە بتــوانێ خەڵــک و کەســانی گەورە و بە ئۆتــۆریتە لە دەوری خــۆت و بەرنامەکانــت کــۆکەیەوە نەک بە پــێچەوانەوە .ئــاخر کە
سێک کە دەستەاڵتی سیاسی و حیزبی و حکومەتی لە خـۆی و دەوروبەری خۆیـدا کۆدەکـاتەوە ،ئەوە کەسـێکە کە توانـایی سیاسـی و فکـری و
ئەخالقیەکەی مەحدودە ،کاراکتێرێکی بێ هێزی هەیەو دەوروبەرەکەشی هیچ کارە و لێ نە هاتوون .پێشـەوا نیهـاد سـازی کـرد ،بـزوتنەوەی
کردە میللی و گشتی .حیزبی نەکردبووە فیرقە و سێکتێکی سیاسی ،حیزبی دێموکرات لە سەردەمی پێشەوادا ،جەبهەیەکی بەرینی میللـی بـوو
کە هەموو ڕۆڵەکانی کوردستان لە نێویدا جێ یان دەبۆوە و هەموو شیان بە هیخۆیان دەزانی شـاعیر وتەنـی بە ملیـۆن کـورد ،سـوژدەیان بـۆ
دەبرد.
• ئەو خسڵەتە میللیە کە وەک میـرات بـۆ حیزبـی دێمـوکڕات بە جێمـاوە هەر لەو دەمەڕا دێ کە پێشـەوا کـردیە حیزبـی میللـی .حیزبـی
دێموکراتی دروست کرد و لە ڕێگای حیزبەوە بوو بە پێشەوای گەل و دواتر حیزبیشی خۆشەویست کرد .دەلـێن هەر خەباتێـک ڕێـبەری خـۆی
درووســت دەکــا ،حیــزب و بــزووتنەوەی کوردســتان لە ســەردەمی پێشــەوادا جەمــاوەری و میللــی و گەورەو بەریــن بــوون ،بــۆیەش ئەو رێــبەرە
گەورەیان هێنایە مەیدان .ئەوەتا ئێستاش مەیدانی چوار چراو گۆڕی پێشەوا ،بوونەتە سەمبوولی نیشتمان پەروەری و مەکـکەی کـوردایەتی
و قیبلەو زیارەتگای رێبوارانی ڕێگای ڕزگاری کوردستان و پێشەوا لە دڵی نەتەوەی کورد و ویژدانی میللەتـی کـوردا هەر زینـدوە و ڕێبـاز و
ئامانجەکانی هەروا ئامانجی کۆمەاڵنی بەرینی خەڵکی کوردستانن.
• گۆڕی پێشەوا بۆتە کورەی جۆشدانی کوردایەتی و لە سەرتاسـەری کوردسـتاندا خەڵـک سـوێندی گەورەیـان بە گـۆڕی پێشـەوایە .ئەوە
مانایەکی گەورەی مەعنەوی و ئەخالقی هەیە .بیری سیاسی پێشـەوا هێشـتاش هەروا بە پێشـەنل دادەنـرێ و مەوزوعیەتـی هەیە و ڕوو لە
گەشەشــە .ئەو درەخــتەی پێشــەوا چەقانــدی ،هەروادێ پتــر ڕەگ لە کوردســتاندا دادەکــوتێ .ئەو ئینێــرژەیە میللــیە کە لە پشــتی ســەری
بزووتنەوەی کوردستانەوە هەیە ،بە تایبەتی ئەو هێزەکە نەیهێشتوە حیزبی دێموکرات بشکێ ،یا لە ڕێلی خـۆی الدا ،هەر ئەو ئینێـرژیەیە
کە لە پێشەواوە پێی دەگا.
• ئەمڕۆ بە ملیـۆن کـورد لە هەمـوو کوردسـتاندا پەیـامی پێشـەوایان کـردۆتە مەشـخەڵی ڕێنیشـاندەری ڕێگـای خەباتیـان .هەمـوو هێـزە
کوردستانیەکان چ لە بەشی ڕۆژهەالت یا لە بەشەکانی دیکە ،لە ڕاستی ڕاستەوە تا چەپـی چە و تەنـانەت مەزهەبیەکـانی  ،شـەجەرەی
سیاسـی خۆیـان دەبەنەوە سـەر پێشـەوا و دەیـانەوێ مەشـروعیەتی لێـوەرگرن .هەمـوو هەسـارەکانی کـۆمەڵەی خـۆر تـین و ڕوونـاکی لە خــۆر
وەردەگرن ،هەموو هێزە سیاسیەکانی کوردستانی تین و ڕووناکی لە پێشەواوە وەردەگرن .ئەو گەرمی و ڕووناکیەش لە بن نایەو دەگاتە
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هەمووانی  .ئەو شوێنەوارەی پێشەوا لە سەر تـاکی کـورد ،میللەتـی کـورد ،سیاسـەتی کـورد و ویژدانـی میللـی کوردسـتان بە جێـی هێشـتوە،
باشترین بەڵگەی ئەو قسەیەن.
• ڕاســـتە کۆمـــاری کوردســـتان ڕووخـــا و بـــزووتنەوە پاشەکشـــەی کـــرد ،بەاڵم بیـــری پێشـــەوا نە شـــکا،چونکە شکەســـت ئەوەیە قەت
هەڵنەستیەوە .هەرکەس پاش کەوتنەخوار درەنل یا زوو هەستێتەوە ،نەشکاوە .بەرنامەی سیاسی و حیزبی پێشەوا و خەباتی پێشەوا ،بە
جۆرێک لە کوردستاندا رەگیان داکوتاوە ،کە ئەوتا شـەوەزەنگی ڕەشـی ئیسـتبدادی ئاخونـدی  ،نەیتوانیـوە ،لە گەشـە و هەڵـدانیان بخـات.
پێشەوا و کۆماری کوردستان و بەرنامەی سیاسی پێشەوا ئێستا بوونەتە ڕێفێڕانسە و نەسلەکانی ئێستا و داهاتووی کوردسـتان خۆیـانی پـێ
پێناسە دەکەن ،چونکە قۆناخی دەوڵەتی جمهوری کوردسـتان ،لە مێـژووی میللەتـی کـوردا بەرجەسـتەگی تـاریخی هەیە و سـەردەمی زێرێنـی
مێژووی دەستەاڵتداریەتی هاوچەرخی کوردە.
• پێشەوا هەموو هەڵوێستەکانی چ لە پێوەنـدی دەگەڵ تـاران و چ لە گەڵ تەورێـز و چ لە گەڵ زلهێزەکـان و چ لە پێوەنـدی لە گەڵ
مەســەلە نێوخۆیەکــانی کوردســتاندا ،تەنیــا لە گۆشــەنیگای بەرژەوەنــدیی کوردســتان و دێموکراســیەوە دەگــرتن .مەهــارەتێکی بــێ وێــنەی لە
فۆڕمۆڵە کردنی داخوازەکانی میللەتی کورد و پەیامی سیاسی خەڵکی کوردستان و حیزبی دێموکڕاتدا هە بوو .ئەوەش بوو پێشـەوای کردبـوە
ڕێبەرێکی تەواعەیاری میللی .لە خۆڕانیە بوو بە پێشەوا و هەروا بە پێشەوای مایەوە.
• پێشەوا فیداکاری کرد و تەڵەبکاری نەبوو .ئەو لە دادگاش دا دەزانێ دەی کوژن ،بەاڵم دیفاعی سەرسەختانە لە میللەتی کـورد و
داخوازەکانی میللەتی کورد دەکا .لە وەسیەتنامەکەشی داو لە سەر سێدارەش هەر داوا لە ڕۆڵەکانی کوردسـتان دەکـا خەبـات بەرنە پـێ و
خواش بەشاهیدی دەگرێ کە بەسەر وماڵ خزمەتی میللەی خۆی کردوە و داوا دەکات لە ئەگەر قسوری هەیە نەتەوەکەی بیبەخشن .بەمجۆرە
ئەو هیچ تەڵەبکارنیە و فیداکاریشی بۆیە نەکـردوە لە مـیللەتەکەی تەڵەبکاربێـت .تەنیـا داوای ئەوەیە مـیللەت پـاڵ وێکـدەن و خۆیـان بە
عیلم و زانست تەییارکەن و خەبات بەرنەپێ و نەیەڵن ئاگری خەبات لە نێڵە بکەوێت .بۆیەیە لە پێدەشتی کاکی بە کـاکی بـزووتنەوەی
کوردا بۆتە لوتکەی هەرەبەرزی فیداکاری و گیانبازی و نیشتیمان پەرستی و واڵتپارێزی.
• ئەوە چەند دەیەیە کە تەواوی دەزگای تەبلیغـاتی دەوڵەتـی ئێـران و ناسـیۆنالیزمی مەزنـی خـوازی ئێرانـی و کۆنەپەرسـتیی نـاوچەو
تەنانەت زڕەچەپی کورد و ئێـرانی کەوتونەتەخـۆ تـا پێشـەوا تەخریـب کەن و خـۆی و بەرنـامە و کارنـامەکەی ڕەشـکەن ،بەاڵم نەک هەر
نەیــان توانیــوە زەڕەیەک لە گەورەیــی و خۆشەویســتی پێشــەوا کەم کەنەوە  ،بەڵکــو پێشــەوا هەروادێ و مەزن تــر و خۆشەویســتر دەبــێ و
بەرنامەی سیاسی پێشەوا ئەمڕۆ بۆتە بەرنامەی ڕێگاچارەی گیروگرفتەکانی واڵتە خۆشەویستەکەمان.
• ئەو مامانێک بوو تێدەکۆشا کۆرپەی ئازادی و ڕزگاری کوردستان ،لە منداڵدانی میللەتی کوردەوە بۆ سەر دونیا هیدایەت بکا .حیـزب
و تەشکیالتی بۆ ئەو کارەدەوستن و حیزب بۆ ئەو کەناڵی خزمەت بە گەل و نیشتیمان بوو.
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• پێشەوا ئەڵترناتیوی نەبوو .کەسێک بوو مێژووی کورد و زەمان هێنـابوویە پێشـەوە .لە مـاوەیەکی کـوردا کە دەسـتی بەکـاری سیاسـی
کرد ،نەخشی هێندەگەورەی گێڕا ،کە لە مێژووی میللەتی خۆی دا بـوو بە گانـدیەک ،ناپلیۆنێک،مانـدێالیەک .ئەو درووسـتکار بـوو .خـۆی و
دەزگــای حکــومەتەکەی دووربــوون لە گەنــدەڵی و فەســاد .ئێســتاش درووســتکاری نەک بە فەزیــلەت بەڵکــوو بە مــوعجیزە دادەنــرێ ،کەچــی
پێشەوا لە هەموو فەساد و ئالودەگیەک بە دووربوو .ئەو کێوێک بـوو لە ئەخالقیەتـی بەرز و ئیسـتڕاتیژی سیاسـی و سـەالمەتی ویژدانیـی.
هەر بــۆیەش بــوو ئیعتبــارێکی سیاســی و مەعــنەوی گەورەی لە نێــو میللەتــدا هەبــوو .کەس نەی توانیــوە لە نێــو کــوردا وەک پێشــەوا ئــاوا
ئیعتباری سیاسی وەدەست بێنێ.
• دەڵێن مێژوو ڕووحم بە کەس ناکـا .پێشـەوا لە نێـو ڕێبەرانـی سیاسـی میللەتـی کـورد و میللەتـانی دیـکەی نـاوچەدا ،لە ڕیـزی هەرە
پێشەوەی ئەو ڕێبەرانەدایە کە ژمارەشیان بە داخەوە زۆر کەمە ،کە لە ئیمتیحانی سەختی مێژوو دەرچون و ڕووسـوور هـاتوونە دەر  .هـێمن
وتەنی عومری کورتی هەبوو ،بەاڵم ئەو عومرە کورتە پڕاوپڕبوو لە شانازی و شەڕەف.
• الیەنێکـــی دیـــکەی گەورەیـــی پێشـــەوا لەو پـــیالنە گەورەیەڕا دێ کە کۆنەپەرســـتی و ئیمپڕیـــالیزم و دوژمنـــانی کـــورد لە دژی ئەو و
حکــومەتەکەی بە رێوەیــان بــرد .ئەو ڕاســتیە لە ڕەوتــی دادگــادا و لە چــۆنیەتی حوکمــدانی قازیەکــان و لەداردانیانــدا بە باشــترین شــێوە
دەردەکەوێ .پێشــەوا بــی کیفــایەت نەبــوو ،بەاڵم پیالنێکــی نێــو نەتەوەیــی لە دژی ئەو وەڕێخــرا کە لە دەرەوەی کــۆنترۆڵی ئەودابــوو .ئەو
ژمارەیەکی کەم کارتی بۆ یاری لە دەست دابوون ،لە هەموو کارتەکان بە باشترین شێوە کەڵکی وەرگرت .تواناو لیوەشاوەیی و درووسـتکاری
و مـــودیریەت و بە تەگبیـــری پێشـــەوا پێشـــتر لە زۆر بـــواردا تـــاقی کرابـــۆوە .ئەوەی ڕوویـــدا ئاکـــامی پیالنـــی هاوبەشـــی ئیمپڕیـــالیزم و
کۆنەپەرستی بوو.
بەبڕوای من گەورەترین تایبەتمەنـدیی پێشـەوا ئەوەیە کە ئەو وەک رێـبەر و پێشـەوای میللەتـی کـورد لە بەرامـبەر مـیللەت و مێـژوودا
هەستی بەبەرپرسایەتی دەکرد .ڕێبەرانی ئێستای کورد دەبێ زۆر دەرسی بە نرخ لە پێشـەوا فێـربن ،بەاڵم لە هەمـوان گرنگتـر ئەوەیە ئەو
ئیحساسی مەسئولیەتە لە بەرانبەر میللەت و مێژوو دا ،لە قازی نەمر فێربن.
ئیبڕاهیم الجانی  /ئۆسلۆ
سیمناری دەی خاکەلێوە
ئەو باسـە باســێکی شـەفاهی بــووە و دواتـر دۆســتیک بە یــارمەتی یادداشـتەکان و نــوکە قەڵەمەکـانی خــۆم لە سـەر کــوتە قاغەزەکــانی
بەردەستم ئامادەی کردوە کە سوپاسی دەکەم و ئەگەر کەمووکوڕی هەبوو داوای لێبووردن دەکەم.
سهرچاوه  :ماڵپهری خاکهلێوه  /ڕێکهوتی 11 :ی ماری 2112
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یادکردنەوەی١١ی خاکەلێوەیەکی ترو ئیترهیچ!؟
جەمیل ئەحمەدی

ئەمساڵی لە حاڵێکدا بیرەوەری تاڵی ١١ی خاکەلێوەمان یـادکردەەوە کە ترووسـکایی نـووری هێـوای سـەرکەوتنمان هەر کـزە و رزگـاری
نەتەوەکەمان ئامانجێکە کە بە حەسـرەتەوە الی هەر تـاکێکی کۆمەڵگەمـان بە ئـاوات دەخـوازرێ !
پێــیم وایە هەرکــام لە ئــێمە ئەگەر بــۆ جــارێکی بــووە ئەم پرســیارە مۆعتەرزەمــانە کوتــووە یــان
بیســتووە کە بــۆچی یــادە مێژوویەکانمــان هەر بە پەیــام و هەڵپەڕکــێ یــان داگیرســاندنی مۆمێــک
تێــپەر دەبـــێ!؟ بە لە بەرچــاو گرتنـــی بــابەتەکە لە روانگەیەکـــی گشــتیترەوە ،دەتـــوانین بڵێـــین
پرسەکە خـۆی لە قەیرانـی نەبـوون و هەوڵ نەدان بـۆ داڕشـتنی بەرنـامەی سـتراتیژی دەبینیـتەوە.
رەنــگە ئــێمەی کــورد وا راهــاتووین لە گەمەی سیاســیدا گرینگییەکــی ئەوتــۆ بە الیەنــی ســتراتیژی
نەدەین ،یان بە واتەیەکی دیکە کۆییەک لە فاکتەرەکان لە درێژایی مێژوومانـدا وامـانی راهێنـاوە
کە ئەم پرسە داوێنگیرمان بێ.
هەندێ کەس پێیانوایە هۆی بنەمایی ئەم گرفتە لەوەدایە کە خوێندنەوەی مێژوویمان الوازە و کەسانێکی دیکەش کزی بـاری ئـابووری
بە بنەما دەگـرن .ئەگەرچـی هەردووی ئەم ئیـدیعایانە لە دیـدی منـدا تەواو کەری یەکتـرن و هـیچ دژایەتیەکـی گەوهەرییـان لەگەڵ یەکـدا
نــیە .بــۆیە لێــرەدا لەگەڵ ئاگاداریمــان لە بــاری چەنــد فــاکتەری بــابەتەکە ،بەحــوکمی موناســبەت و بە مەبەســتی بابەتیــانەتر کــردنەوەی
پرسەکە ،لە ئەسلی چەند رەهەندی چاو دەپۆشین و تێدەکۆشین خوێندنەوەیەکی خێرامان هەبـێ لە سـەر کـارتێکەری الوازیـی خوێنـدنەوەی
مێژویی و لێکەوتنەوەی الوازی لە بیری و بەرنامەی ستراتیژمان ولە ئاکامـدا بە ئایـدیالیزە بـوونی کـردەی سیاسـەتی کـوردی .هەروەک لە
دەرئەنجامدا تێدەکۆشین بە هاوردنەوەی نموونەیەکی زیندوو هەڵئنجراوێکی لۆژیکی بەدینە دەستی خوێنەرەوە.
سیاســەتی رۆژبەڕێکــردن ووەک خــاڵی بەرامــبەری بیــری ســتراتیژی ،خەســارێکی مەزنە لە سیاســەتی ئــێمەدا شــۆڕ بــۆتەوە و جەســتەی
هێواکانمانی وا تەنیـوە کە هەنـدێ جـار ئەوەنـدە تووشـی ناهۆمێـدیمان دەکـا کە دەسـت لە پەلەقـاژە دەکێشـین و بە هیـوای قەزا و قەدەر
تەسکینی خۆمان و داماویمان دەدەین و لە چاوەڕوانیی مونجییەکدا هەست بە زیندوویی دەکەین!
سیاسەتی رۆژبەرێکردن و نەبوونی بیری ستراتیژی گۆڕەپانی سیاسەتی کـوردی تووشـی "ئایـدیالیزم"ی پەتـی کـردووە .بە جۆرێـک یـان"
ریــال پۆلیتیمــان" لەبیرکــردووە یــان تێگەیشــتنێکی پێچەوانەمــان لــێ پەیــدا کــردووە و بە چەشــنێک سیاســەتی خــۆکەمزانی و پاشەکشــەی
بەردەوام لە بەرامبەر دوژمندا ،بە واقیعگەرایی سیاسی دەزانین .دیارە ئەمە بە ئەو واتەیە نـیە کە سیاسـەتمان وەکـوو کـورد دەبـێ بەتـاڵ
بێ لە ئایدیالیزم بە تایبەتی ئایدیالیزمی ئەخالقی .خودی بابەتی خەباتی شۆرشگێڕانە و خۆبەختکردنی ئاگاهانە لە رێ ئەرکی
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پیرۆزی رزگاری نەتەوەیدا لە راستیدا گەوهەرێکی ئیدیالیستی هەیە و شەهیدگەلی سوورخەالتمان ولە سەرووی هەموویان شـەهید پێشـەوا
وەک سەمبۆلی ئەم تەوەرە دەناسرێن کە ئەگەر بە درۆستی تێی بفکرین لە ناخی خۆیاندا دینامیزمێکی بەهێزی مەیدانی کـردوە و خەبـاتی
پراکتیکن.
بەداخەوە نەبوون یان الوازی خوێندنەوەی مێژوویی لە سەر بڕگەگەلی جیاوازی مێژوویی نەتەوەکەمان وای لێی کـردووین یـادکردنەوەی
ئەم قوناخــانە بە بــێ شــرۆڤە و لێکــدانەوە ،زیــاتر لە جــاران تووشــی بنــاژۆخوازییەکی دەمــارگرژانە (کــوردایەتی خەیــالی) ،مەزڵــووم
نوێنییەکی کوێلەئاسایەنە و یان لە باشترین حاڵەتدا پڕوپاگاندایەکی حیزبی و تەسکین دانەوەیەکی خۆخەڵەتێنمان کردووە.
١١ی خــاکەلێوە بە هەبــوونی تایبەتمەنــدیە شــازەکانی دەرفەتێکــی زێــڕینە -لە ئەگەری هەبــوونی ئێرادەیەکــی عەمەلیــدا -دەتــوانێ
یارمەتیــدەرێکی بــاش بــێ بــۆ ئەوەیــکە پێالقەگەلــی سیاســەتمان لەســەر زەوی دانــین و لە رێڕەوێکــی راســت و رەوانــدا هەدایەتــی بکەیــن و
هۆمێدی لە دەست رۆیشتومان بە چنل بێنینەوە.
گرینگترین تایبەتمەندیگەلی 11ی خاکەلێوە:
 )1کەسایەتی سەمبۆلی و تایبەتمەندی رەفتاری سیاسیی پێشەوا قازی محەممەد:
پێشەوا قازی یەکێ لەو دەگمەن رێبەرانەی خاوەن دەسەاڵتی بەرێوەبەری لە  44ساڵ بەر لە ئیستا بوو کە بە واتای پڕپێسـتی ووشـە
بــۆ خەڵــک ژیــا .زانــایی شەخســی و دەرکــی قــووڵی لە کــۆمەڵگەی کــوردی و تێگەیشــتنی لە نــایەکگرتوویی سیاســی-کــۆمەاڵیەتی و هەوڵــی
بێووچانی بە مەبەستی دروستکردنی نەوعێک لە هاوسەنگی بۆ کەمکردنەوە و لەناوبردنی دووبەرەکی و پەرش و بـاڵوی(کە بەداخەوە تێیـدا
سەرنەکەوت و گیانی پاکی بە شێوەیەکی ئەفسانەیی لەو پێناویدا بەختکرد) لەگەڵ ئاستی بەرزی هەست بە بەرپرسیاریەتی وەکـوو رێـبەر
و تەجریبەیەکی جێی شانازی لە بەریوەبەری سیاسی ،بە گشتی کەسیەتییەکی کاریزمایی و خەڵک پەسەنی لەو دروست کردوە و
میحوەرییەت و قورسایی سیاسـی مەزنێکـی پێـی بەخشـیوە ،بە چەشـنێک کە کەسـایەتی پێشـەوا لە چوارچێـوەی حیزبـی تێیپەڕیـوە و بـۆەتە
کەسایەتییەکی نەتەوەیی لە میژووی هاوچەرخماندا.
رەوش و رێڕەوی سیاسیی-ئەخالقیـی پێشـەوا نمـوونەیەک بـوو لە جۆرێـك لە هاوسـەنگی نێـوان واقیعگەرایـی و خەونگەرایـی .بە گشـتی
داستانی کارەساتباری ١١ی خاکەلێوە 1124ی هەتاوی لە دوو الیەنەوە یارمەتیدەری هزر و کردەوەی سیاسی ئەمرۆژمان دەبێ:
یەکەم /الیەنی ئایدیالیستی :کردەی ئاگایانەی قازیی نەمر و بە پیرەوە چوونی مەرگ ،وەکوو کردەیەکی سیاسی بە مەبەسـتی بەرگـری
لە خەڵک و نیشتمان و بە پێکۆڵ (چال ) کێشانی دوژمن لە مەیدانێکی نابەرامبەردا ،نموونەیەکی فیـداکارانەیە لە ئەخالقـی رێـبەری لە
کاتی قەیراندا .کردەوەیەک کە دەڵێ رێبەر هاوبەشە لە سەرکەوتندا و بەرپرسیارە لە بەرامبەر مەترسی و شکست دا.
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دووەم /الیەنی ریالیسـتی :خوێنـدنەوەی هۆکارەکـانی شکسـتی کۆمـار ،بە تـایبەتی نـایەکگرتوویی سیاسـی-کـۆمەاڵیەتی وەکـوو یەکـێ لە
هۆکــارە بنەماییەکــانی تێکرووخــانی و خولقــانی 11ی خــاکەلێوە تەجــریبەیەکەی بە نــرخە کە ئەگەر لەگەڵ تێگەیشــتن لە مەترســییاکانی
ئیســـتای کۆمەڵگەمـــان یەکبخـــرێن ،کەمتـــرین وانەی ئەوەیە کە لە دوای  44ســـاڵ خەبـــاتی پـــرووکێنەر (فەرسایەشـــی) لـــۆژیکی "هێـــز لە
یەکگرتندایە" الی ئێمەی کورد کاڵ بۆتەوە و لە بڕگەیەکداین کە زێدەمان نەکوتووە ئەگەر بڵێین" :مانەوەمان لە یەکگرتندایە"
 )2دەسپێکێک لە کوردایەتی مۆدێڕن و نەبوونی رەقیبی سیاسی :ئەگەرچی لەباری مێژووییەوە قازی یەکەم سکرتێری گشتی حدکا بـووە
و ئەو حیــزبە خــۆی بە دامەزرێــنەری کۆمــار دەزانــێ ،بەاڵم بە پێــی ئەوەیــکە مێژوویەکــی درێــژی بە ســەردا هــاتووە ،تایبەتمەنــدیەکانی
کەسایەتی پێشەوا کە لە بڕگەی یەکەمدا باسمان کرد و لە ئەنجامدا ،خودی واقیعی کۆماری کوردستان وەکوو دەسپێک و تەنیـا تەجـریبەی
مــۆدێڕنی دەســەاڵتداریەتی خۆمــاڵی کە وەک خۆرەتاوێــک تیشــکی وزەبەخشــی هــزری کــوردایەتییە ،ســنووری حیزبــی نــاوبراوی بەزانــدووە و
هەستیاری نەرێنیی سیاسی الی حیزبەکانی دیـکە زۆر کـز بـووە .هەربـۆیە تێگەیشـتن و پێکهـاتن لە دەوری ئەم بـڕگە مێـژووییە ،واتە ١١ی
خــاکەلێوە و کۆمــاری کوردســتان گەلێــک ئاســانترە لە هەر خــاترەیەکی مێژوویــی دیــکە .ســەرەڕای ئەمــانەش کــاریگەری و جەزەبەیەک کە
لەالیەن خەلکەوە بە نیسبەت شەخسی پێشەواهەیە ،وای کردووە کە خۆدزینەوە و نکـۆڵی کـردن لەم بـڕگەیەی مێژوومـان الی هەر حیـزب و
پێکهاتەیەک کە ئیدەعای کوردایەتی دەکا ،لەالیەن خەڵکەوە بێ وەاڵم و کەم تێچوو نابێ.
 )1گرینگی تەجریبەی مێژوویی کۆماری کوردسـتان (2ی رێبەنـدان  1126تـا ١١ی خـاکەلێوەی 1124ی هەتـاوی)و هەبـوونی پاشـخانێک
لە دەســەاڵتدارەتی دوفــاکتۆی خۆمــاڵی :شەخســیەتی دوفــاکتۆی بەســەرهاتی کۆمــاری کوردســتان نمــوونەیەکی مێـژوویە کە لەگەڵ ئەوەیشــدا
سااڵنێکی زۆری بەسەردا هات ە ،بەاڵم سەرەڕای ئەوەی دەرفەتێکی کردەکیە بۆ خوێندنەوە و توێژینەوەی زیاتر.
لە ئەگەری دروست بوونی هەر هاوبەشییەک و تەفاهۆمێکی سیاسی لە دەوری ئەم بەسەرهاتەدا ،ئەم پێکهـاتنە دەتـوانێ هەم هەڵگـری
پەیام و واتایەکی بەهێز بێ بۆ دۆست و دوژمن و هەم بنەماییەکی بەنرخ بێ بۆ کاری هاوچەشـن و گەورەتـر لە ئایەنـدەی چـاوەڕوانکراوی
ناوچەدا.
 )6دەرفەتێک بۆ پراکتیزەکردنی گۆڕەپانی سیاسـی :بەپێـی ئەو خـااڵنەی لە پێشـدا هـاتن و بە ئامـاژەکردن بە پێویسـتی هەنـووکەیی
کــۆمەڵگە و پانتــایی سیاســییمان ،بە پەســەند کردنــی ١١ی خــاکەلێوە وەکــوو رۆژی شــەهیدان لە رۆژهەاڵتــی کوردســتان ،جیــای لە پێــدانی
بایەخی مەعنەوی وەکوو بەرز راگرتنی بیرەوەری شەهیدانمان ،کەمترین بایەخی دیکەی دەربازبوونە لە ئایدیالیزمی رووت و پەتی سیاسی
و دۆزیــنەوەی دەرفەتێکــی بە کــردەوە بــۆ چــوونە نێــو مەیــدانێکی بەرێنتــری کــاری هــاوبەش لە ســەر ئەساســی الیەنگەلــی عەینــی و زەینــی
مەوجوود.
بۆیە ئەگەر بێم و بە مەبەستی شیکاری زۆرتر ،نموونەیەکی زیندوو و بابەتیانە لە ئایدیالیزمی پەتی لە پانتایی سیاسەتی کوردیـدا
بێنمەوە ،دەتوانم ئاماژە بە پرسی بەرەی هاوبەش بۆ هێزە سیاسەیەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان بکەم .پرسێک کە چەندین ساڵە لە
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گۆڕەپانی ئەم مەیدانە بێ گوڵەی سیاسەتی رۆژهەاڵتدا لە نیوان ئەم هێزو و ئەو هێزدا ئاڵ گۆر دەبێ و بەدەر لە خـوالنەوەیەکی بـێ
واتا هیچ سوودێکی نەبووە .تەنزی داستانی لەوەدایە ،هێندی جاری ئەم پرسە بە شەڕە حیزبی دەرازێندرێتەوە و روومەتێکی کۆمێـدی
دەگرێتە خۆی.
بۆیە پێیم وایە یەکەم :کردەی سیاسیی ئـێمە دەبـێ هاوسـەنل بکـرێ و لەگەڵ هـاوردنە کـایەی بیـری سـتراتیژی ،دەرفەتێـک بە دیـدی
رەخنەگــرانە بــدرێ و سیاســەتی دوو جەمســەری ســفر و ســەد وەال بنرێــت و الســەنگی واقیــع گەرایــی سیاســی قورســتر و مەیــدانی دروشــم
بەرتەسک بکەینەوە.
دووەم11 :ی خاکەلێوە و بڕگەگەلی هاوچەشنی مێژوومان دەتوانێ دەرفەتگەلێکی زێڕین بێ بۆ پێکگەیشتن و کاری هاوبەشی سیاسی.
سێهەم :کردەگەلی سیاسی وەکوو راگەیاندنی کەمپەینی" 11ی خاکەلێوە بکرێتە ڕۆژی شەهیدانی هەر چوار پـارچەی کوردسـتان " بـاش و
بەجێیە بە مەرجێک:

 -1حەرەکەتێکی شێلگیر بێ و نەچێتە چوارچێوەی پڕوپاگەندای حیزب یان گرووپێکی تایبەتەوە.
 -2تووشــی ئایــدیالیزمی سیاســی نەبــێ و ریــالیزم (واقیــع گەرایــی) بخــاتە ســەردێڕی ئەرکیــیەوە ،واتە مــادام لە ئیســتادا بــارودۆخی
کۆدەنگی چوارپارچەی کوردستان نەگونجاوە و تەجریبەی نەسـەرکەوتووی لەم چەشـنەمان لە هەنبـانەدایە ،باشـتر وایە ئەم ئەرکە پیـرۆزە
لە مەیدان و گۆڕەپانی سیاسیی رۆژهەاڵتی کوردستاندا بخرێتە بەرباسی جیدی و کۆدەنگی بۆ پێـک بێنـین کە ئەگەر وا بکەیـن هۆمێـدی بە
کوردستانی کردنی لە چوارپارچەیشدا زیاتر دەبێ.
سهرچاوه  :رۆژههاڵت تایمز  /ڕێکهوتی 11 :ی مارسی 2112
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قازی محهممهد ،ناسنامهی نهتهوایهتیی نهتهوهیهك
عارف نادری

11ی بانهمهڕی ئهمساڵ هاوكاته لهگهڵ  114ساڵهی لهدایكبوونی قازی محهممهد ،كـه زیـاتر لـه نیـو سـهدهیه ،نهتهوهیـهكی مـهزن لـه
نیشتمانێكی لهتكراوو لێكدابڕاودا ،ناوی "پێشهوا"یان لێناوهو وهكوو "پێشهوا"ی مـهزنو
هـــهرگیز نــــهمرو ههتاهــــهتایی خۆیــــان باوهڕیــــان پێـــی ههیــــهو لــــه ســــهر رێبــــازی
دهستنیشانكراوی بهردهوامن و درێژهدهری خهبات بۆ بهدیهێنانی ئاواتو ئامانجه مرۆیـی
و دێموكراتیكهكانین.
بێ گومـان نهتـهوهی كـوردی وهكـوو هـهموو گـهالنی دیكـه خـاوهنی گـهلێك رێبـهرو
كهسایهتیی ناودار و جێگهی شانازییه كه الپهڕهكانی مێژووی پڕهـهورازو نشـێوی كـورد
و كوردستانیان رازاندۆتهوه و قۆناخی زێڕینی دیرۆكییان دهستهبهر كردووه .بهاڵم حهقیقهت ئهوهیه كه قازی محهممهد له نێو الپهڕهكانی
ئهم مێژووه دا به بهراورد لهگهڵ رێبهرانی پێ له خۆیو پاش خۆی ،ناوازه و بێهاوتایه .به جۆرێ كه ههر رۆژێك كه بـه سـهر مێـژووی
بهرخۆدان و خهباتی ئهم نهتـهوه دا تێپـهڕ دهبـێ ،قـازی محهممـهد بهرجهسـتهتر ،مـهزنتر ،كاریزمـاترو بیرۆكـهو پرهنسـیپه دهستنیشـان و
پێشنیار كراوهكانی زیاتر له ههموو وهختێك گرینگییان دهردهكهوێت و جـهختی لـه سـهر دهكـرێو رای هاوبـهش و وێنـای پیـرۆزی لـێ وهدی
دێت.
ئـهوهی كـه قـازی محهممــهد دهكاتـه تاقانـهی مێــژووی دوێنـێ و هاوچـهرخی نهتهوهكـهی و كهســێتیهكی جیـاوازتر لـه كهســایهتییهكانی
نهتهوهكانی دهوروپشتی پێدهبهخشێت زیاتر له ههموو فاكتهرێك پراگماتیست بوونی قازی محهممهد لـه هـهردوو بـواری كـرده و واقێعبینـی
سیاسی و ،سیاسهت و كـردار لـه سـهر ئـهرزی واقێعـدا بـووه .ئهگـهرچی قـازی محهممـهد ،خـاوهنی پێگـهی بـهرزی بنهماڵـهیی ،سـامانداری،
قورسایی له ئاستی دهسهاڵتی ههرێمی ،شارهزایی لهگهڵ حهوت زمان ،ئۆتۆریتهی نهریتی ...بووه ،بهاڵم هیچ یـهك لـهم تایبهتمهندییانـه
هۆكاری سهرهكیی كاریزمابوونی قازی محهممهدو دیاریكردنی وهكـوو پێشـهوای كـوردان نیـه .بـهڵكوو دابڕانـی قـازی لـه ئاوانسـه بـه میـرات
ماوهكان و ههوڵدان بۆ گۆڕان و خوڵقاندنی سیستمێكی جیاوازتر له سیسـتمی زاڵـی نـهریتی و دهسـهاڵتی قبـووڵكراوی سـهردهم ،دهرخسـتنی
بیرۆكه له پانتایی كردارداو پێشهنل بوونی خۆدی خۆی له مهیدانی بهڕێوهبردنو نرخدان له پێناو بهرنامـهو بانگهوازهكانـدا ،قـازیی بـه
ناوی "پێشهوا"وه ناساندو كردیه بژاردهیـهكی هـهڵبژێردراو تـا ببێتـه دهسـپێكی مێـژووی وهرچـهرخانی مـۆدێڕنی نهتهوهیـهك و كۆكردنـهوهی
زۆرینهیان له سهر رێبازو شوناسێكی هاوبهشی نیشتمانیدا .قازی بۆ یهكهمین جار له مێـژووی نهتهوهكهیـدا ،بـه جێگـهی پشـت بهسـتن بـه
پێگهو جێگهی بنهماڵهیی ــ عهشـیرهیی و لـه تهشـكی خـۆ بـه خـاوهنزانینی خـهڵك و فـهرمان بـه خـهڵك دانـهوه ،دێتـه نێـو قـوواڵیی دڵـی
كۆمهاڵنی خهڵك و پشت به نهوهیهكی نوێی الوی خوێندهوار ،فیداكارو گۆڕانخواز دهبهستێت كه خاوهنی ئیرادهیهكی قورس و قایم و
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باوهڕمهند به خۆیان و تواناكانیان بوون و نهبوونهته بهشێك له دۆخی زاڵ و ههبوون ،بهڵكوو له سهر ئهو قهناعهته بوون كه پێویسته
به جێگهی خۆڕێكخستن لهگهڵ زهمان و كهش و ههوای زاڵ ،زهمان و ههلومهرجهكه لهگهڵ خۆیاندا رێكخهن و له ریسك كردن و تێچووهكان
ترسیان نهبێت .بۆیه خولیای ئازادیخوازی وهها كهسانێك له ژێر سـێبهری توانـایی ،ئـهزموون و ئاوهزمهنـدی و لـۆژیكی قازیـدا ،شـێوازێكی
دژهباو بهاڵم پێویست بۆ بیچمگرتنی شوناسی نهتهوایهتی نهتهوهیهك و نهقشهیهك بۆ تێپهڕین و بڕینی رێگـای سهربهسـتی و بهختـهوهری
دێنێته ئاراوه .كولتوور ،گۆڕان ،چاوهڕوانی و ئاواتێك كه خودی قازی هێمای راسـتهقینهی بـووه .قـازی كـهلێن و بۆشـایی و مـهودای نێـوان
نهوهكان و چینهكانی كۆمهڵگای كوردستانی كهمڕهنل و له زۆر بواریشدا به تهواوی الیبـردو بـۆ خـۆی هـات لهگـهڵ الوانێـك وهكـوو هـهژارو
هێمنو ...بووه هاوبیر ،هاوسـهنگهر ،هاومـاڵ و هاوشـان ،تـا بتـوانن شانبهشـانی یـهك ،نیشـتمانیان سـهرخهن .قـازی بڕوایـهكی چهسـپاوو
تهواوی بهم توێژه و نهوه نوێیه بووه ،چوونكـه پێـی وابـوو ئهمانـه كهسـانێكی خودسـاختهن و توانـای بیركردنـهوهو بڕیـارو جێبـهجێكردنی
بڕیاریان ههیه.
بۆیه له دیدی قازییهوه ئهمانه دهتوانن دینامیزمی گـۆڕان و هێـزی بنیاتنـان و رۆنـان بـن .لـه الیـهكی دیكـهوه ئـهو جـۆرهی كـه بنـهما
فیكرییهكانی كۆمهڵهی ژ ـ كـاف و پاشـان حیزبـی دێمـوكرات و كۆمـار و لێدوانـهكان و ههڵوێسـتهكانی قـازی محهممـهد دهریـدهخات هۆكـارو
ههوێنی پێكهوهیی و ههڤڕایی قازی و توێژی رووناكبیری جیابیری جڤاكی ئهو سهردهمهی كوردستان له بوون و ئـارایی دوژمنـی هاوبـهش و
داگیركهری سهرهڕۆدا نـهبووه ،بـهڵكوو ئیـرادهو ئارمـانج و ئامـانجی دروسـتكردنی كیـان و سیسـتمێكی نـوێترو دێموكراتیـك بـووه كـه لهوێـدا
كهرامهت و گهورهیی یهكانی ههموو تاك و كۆیهكی نیشتهجێ له نێو یهكهی سیاسیی كوردستاندا دهسـتهبهرو پـارێزراو بێـت ،بـه واتایـهكی
دیكه بنهمای كاری قازی و بیرۆكهكانی له سهر دروستكردن بنیاتنراوه ،نهك له سهر رووخاندن ،سڕینهوهو نههێشتنی ئهویتر.
چهمكی ئازادی ،واتاو پیرۆزیی تایبهتی الی قازی بووه ،چوونكه له روانگهی قازییهوه ،ئـازادی تـهنیا بـههای ههتاهـهتایی مێـژووهو
ئهگهر نهتهوهیهك ئامـانجێكی جیـاواز لـه ئـازادیی هـهبێ ،هـهموو شـتێكی خـۆی لهدهسـت دهدات .لـه بـهر ئـهوهی كـه لهدهسـتدانی ئـازادی،
خستنه ژێر پرسیاری مرۆڤـ بوونی مرۆڤهكانه و نهتهوهی زیندوو ،نهتهوهیهكه كه بۆ زیندوو هێشتنهوه و خاوهنداریكردن له ئازادی ،ژیانی
خۆش دهوێ .ههر له ژێر رووناكایی ئهم ئهندێشه مۆدێڕن و دێموكراتیكانهیه كه قازی محهممهد ،ئازادی به بنهمای دهسهاڵت و رهوابـوونی
دهسهاڵتداری دهزانێ و ئهوپهڕی گهندهڵی به بهكارهێنانی یاسا له پێناو سیتهمدا لهقهڵهم دهدات .مهرجی ئهو بۆ دهستهبهربوونی ئـازادی
و ژیانی ئازاد پهرستشی حهقیقهتهو له دیدی ئهوهوه ئازادی و حهقیقهتی دوو جهمسهری تهواوكهری یهكترن .پێگهیشـتنێك كـه لهوێـدا،
تــهنیا رۆنانــهكانو گۆڕانكارییــه قــووڵ و بنچینــهیی یــهكان دهبنــه پێناســهو نهتــهوهكان بــوونی خۆیــان لــه نــهبوونی ئــهویترو رووخانــدنی
شارستانیهتی بهرانبهردا نابیننهوه.
فهلســهفهیهك كــه رۆحــی نهتهوهیــهك ناكاتــه قوربــانی هــیچ كهســێك ،بــهڵكوو ئهمــه رێبــهران و خزمــهتكارانی نهتــهوهن كــه پێویســته
قوربانیی نهتهوه بن و به شێوهیهكی پراكتیك ورهو زاڤری سهلماندنی ئهو راستییهیان ههبێت تا بهو چهشنه نێواخنی حهقیقهت و ئـازادی
بهرجهسته بكرێ و گیان ،به بهری نهتهوهیهكدا بێ كه ویستوویانه له بههای راستهقینهی حهقیقهت و ئازادی بهتاڵی بكهنهوه.
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بۆیــه قــازی محهممــهد" ،پێشــهوا" ،نێــواخن ،پێناســهو هێمــای نهتهوایــهتیی نهتهوهیــهكی بــێ دهوڵهتــهو كردهوهكــانی وانــهی ئــهخالقی
نهتهوایــهتی ،ویژدانــی بهرزهمرۆیانــه و پێبهنــدیی رێبهرایهتییــهكی پێشــهنل ،دهروهســتو ئافرێنــهره كــه تــا ههمیشــهی مێــژووی واڵت و
نهتهوهكهی ،پێشهوای رابوون و گیانی مانهوهیانه.
سهچاوه  :كوردستان میدیا  /ڕێکهوتی 4 :ی مای 2114
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قازی محهممهد گوڵێ بوو له بیابانا رووابوو
ههژیر عهبدوڵاڵپوور

هـهر سـاڵێ كـه لــه شـههیدبوونی قارهمـان و سهرچهشــنی ههمیشـه هـهرمانی نهتهوهكـهمان ،قــازی محهممـهد ،تێدهپـهڕێ ،الپهڕهیــهكی
زێڕینیتر دهچێتهسهر مێژووی پڕ له شانازی خهباتی ههقخوازانه و رهوای نهتهوهكـهمان لـه
سهرانســهری كوردســتاندا و هاوكــاتی تــووڕهیی و بێزارییــهكی زۆر لــه رێژیمــه ســهرهڕۆ و
دیكتاتۆرهكان پهرهدهستێنێ.
بهڵێ! دهی خاكهلێوه (رۆژی شههیدان) ئهمساڵی  ،ساڵێكیتر له لهسێدارهدانی قازی
محهممـــهد ،ســـهرۆكی حیزبـــی دیمـــۆكراتی كوردســـتان و دامهزرێنـــهری كۆمـــاری دیمـــۆكراتیكی
كوردستان تێپهڕی .كاتژمێر چواری بهیانی دهی خاكـهلێوهی 1124ی هـهتاوی ،لـه گۆڕهپـانی
چــوارچرای مــههاباد ،قــازی محهممــهد ،محهممــهد حســێن ســهیفی قــازی (وهزیــری بــهرگری
حكوومهتی نهتهوهیی كوردستان) و ئهبولقاسـمی سـهدری قـازی (نوێنـهری شـاری مـههاباد لـه
خولی 16ی پارلمان و كهسایهتی سیاسیی دیار و ناوداری كوردستان) له الیهن كوردكوژان و خوێنمژانی ئهرتهشی پاشایهتییهوه له سـێداره
دران.
قازی محهممهد كهسایهتییهكی دیار و ههڵكـهوتوو بـوو لـه مێـژووی خـهباتی پـڕ لـه هـهوراز و نشـێوی نهتـهوهی كـورد لـه سهرانسـهری
كوردستاندا .پێشهوا دیمۆكراتێكی ئاشتیخواز و نیشتمان پارێز بوو كه بڕوایهكی پتهوی به پێكهوهژیانی ئاشتییانه و بوونی پێوهنـدی پتـه
و باش لهگهڵ واڵتانی دراوسێ ههبوو و ههر لهم سۆنگهیهوه به باشی ههستی به ستهمی نهتهوایهتی گهلهكهی كردبـوو و بـه دامهزرانـدنی
حكوومهتی كۆماری كوردستان له مێژووی نهتهوهی كورد ،رێگهچارهیهكی ناوازه و دهگمهنی بۆ چارهسهری كێشـهی كـورد لـه خـۆی بـه یادگـار
بهجێهێشت.
پێشهوا وهك سهركۆماری كوردستان له ئاخـاوتن و لێدوانهكانیـدا ههمیشـه نیشـتمانی كوردسـتانی وهك نیشـتمانێكی یهكدهسـت دادهنـا و
ئــهم راســتییهش بــه باشــی لــه بهرگرییهكانیــدا لــه بێــدادگای رێژیمــی پاشــایهتیدا روون و بــهرچاوه ،كاتێــك كــه روو بــه دادوهری دادگــای
رواڵـهتی دهڵــێ" :مــهال مسـتهفا بــارزانی كهســێكی بێگانـه نییــه ،بــهڵكوو خـهڵكی ئــهم ئــاو و خاكهیـه و كوردســتان نیشــتمانی خۆیــهتی" .و
هــهروهها بهشــداریی ســهدان پێشــمهرگهی كۆڵنــهدهری بــارزانی و حــوزووری دهیــان كهســایهتیی كــوردی بــاكوور و باشــووری كوردســتان خــۆی
سهلمێنهری ئهم راستییه حاشاههڵنهگرهیه.
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پێشهوا قازی محهممهد دادگهی فهرمایشی دهكاتـه شـوێنێك بـۆ بـهرگریی لـه مافـه رهواكـانی نهتهوهكـهی و بـه ئازایـهتی و بوێرییـهكی
بێوێنهوه ناوهرۆكی دوژمنانی رهنگاوڕهنگی نهتـهوهی كـوردی لـهقاودا .سـهروانی شـهریفی كـه خـۆی لـهو دادگـا فهرمایشـییهدا بهشـدار بـووه،
دهڵێ" :ئهوه پێشهوا قازی محهممهد بـوو كـه دادگـای بردبـووه ژێـر پرسـیارهوه" .هـهروهها نهجـهفقولی پێسـیان دهگێڕتـهوه كـه پێشـهوا لـه
بهرگریی له نهتهوهكهی به بوێرییهكی تهواوهوه دهدوا و دهیگوت :من له كونجی زیندانهوه دهنل ههڵدهبڕم و به دهوڵهتی ئێران دهڵێم كه
ئێوه تۆمهتبارن نهك ئێمه .ئهوه ئێوهن كه خاكی ئێمهتان داگیر كردوه .ئهگهر دهوڵهت ههموو كوردان به خیانهتكار دهزانـێ ،باشـتر وایـه
دهست له كوردستان ههڵگرێ و ئهگهری به نیشتمانپهرستیان دهزانێ ،واباشتره كاروبارهكانی خۆیان به خۆیان بسپێرێ".
ئهرتهشبود فهردوست له بیرهوهرییهكانی خۆی سهبارهت به سهفهری شادا ،پـاش لـه خـاك و خـوێن وهردانـی دوو حكوومـهتی نهتـهوهیی
ئازهربایجان و كوردستان بۆ ئهو ناوچهیه:
دهنووسێ" :سهفهر بۆ كوردستان بۆ شـا وهك زهبرێكـی رووحـی دهچـوو .دهسـت¬وپێوهنـد و راوێژكارهكـانی شـا پێیـان وتبـوو كـه نهچێتـه
كوردستان ،چونكه خهڵكی ئهو ناوچهیه :
تووڕهن .شا باوهڕی نهدهكرد و پێی وابوو كه خهڵك به پێشوازییهوه دهچـن .بـه جیپێـك بـهرهو كوردسـتان وهڕێكـهوتین .كـه گهیشـتینه
مهابــاد شــار بــه تــهواوی تــهعتیل بــوو .خــهڵك بــه پهلــه دووكانــهكانیان داخســت و
شــهقامهكانیان چــۆڵ كــرد .كــاتێ گهیشــتینه گۆڕهپــانی چــوارچرا كــه قــازی محهممــهد
لهوێدا له سێداره درابوو ،شا چاوی به ئااڵكانی حكوومهتی قازی محهممهد كهوت كـه
خـــهڵك لهســـهر دهركـــی ماڵـــهكانیان ههڵیانـــدابوو .لـــه ســـهر راســـپاردهی كهســـانی
دهورووبهری شا ،ناوبراو به زوویی لـهو شـوێنه دووركهوتـهوه و مهابادمـان جێهێشـت.
ئهوه دژكردهوهی خهڵك بوو سهبارهت به لهسێدارهدانی قازی محهممهد".
بێگومان یهكێك لهو دهسـكهوته مهزنانـهی كـه پێشـهوا بـۆ نهتهوهكـهی بـه دیـاری
هێنا ئهوه بوو كه بـۆ یهكـهمین جـار ئـهم نهتهوهیـه چارهنووسـی خـۆی گرتـه دهسـت و
تــامی ئــازادیی چهشــت .لهراســتیدا ئــاخێوی ئــازادی و ویســتی خــهڵكی كوردســتان بــۆ
گرتنهدهستی چارهنووسی خۆیان له الی پێشهوا له سهروو ههموو شتێكهوه بوو .ههر لـهم سۆنگهیهشـهوهیه كـه كـوردانی بـه چـاوی رێـزهوه
دهڕواننه ئارمانجه بهرز و مرۆییهكانی قازی محهممهد و ههروهها راستبێژی و نیشتمانپهروهری ناوبراو و هێشتاش بهو پڕهنسـی و سـفهته
بهرچاوانهی پێشهوا وهفادارن .و به ههق به قهولی دوكتور قاسملوو ،قازی محهممهد گوڵێ بوو كه له بیابانا روابوو.
له ساڵڕۆژی له سـێدارهدانی قـازی محهممـهددا ،یـاد و بیـرهوهری كهسـانی وهك عـهلی شـێرزاده ،ئهحمـهد فـارووقی ،حهمیـد مـازووجی،
عهبدوڵاڵ رهوشـهنفێكر ،سـلێمان مـوعینی ،مـهال ئـاواره ،ئیسـماعیل شـهریفزاده ،عـهزیز یۆسـفی و دهیـان خـهباتگێڕی دیكـه كـه یـان بوونـه
هاوچارهنووسی پێشهوا و یان بهشێكی تهمهنیان له كونجی زیندانـهكانی شـادا بهسـهر بـرد ،بـهرز دهنـرخێنین و سـهری رێـز نهوازشـیان بـۆ
دادهنهوێنین
سهرچاوه :کوردستان و کورد
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له یادی«  »64ساڵهی له سێدارهدانی پێشهوا قازی محهمهد
رهزا شوان

قــازی محهمــهد كــوڕی قــازی عــهلی كــوڕی ئهبولقاســم كــوڕی میــرزا ئهحمــهده  ،لــه ســاڵی  1900لــه ڕۆژهــهاڵتی كوردســتان ،لــه شــاری
مههاباد«ساباڵخ» له بنهماڵهیهكی ناسراوی ناوچهی موكریان لهدایك بووه ،دایكـی لـه هـۆزی
«فهیزۆڵال بهگی» یه  .ڕابردووی بنهماڵهكهیان له مههاباد دا ،بۆ بـهر لـه چـوار سـهت سـاڵ
پێ ئێستا دهگهڕێتـهوه ..قـازی محهمـهد لـه شـاری مـههاباد خوینـدنی ئـایینی تـهواوكردووه .
دوایــی بــووه بــه قــازیی شــاری مــههاباد .قــازی محهمــهد زمــانی فارســی و عــهرهبی و تــوركی و
فهرهنســـی و تــــا ڕادهیـــهكی ئینگلیــــزی و ڕووسیشــــی ئـــهزانی  ،كهســــایهتییهكی ناســــراو و
خۆشهویستی مههاباد بوو  . .ههموو چین و توێژهكانی گهلهكهمان ڕێزیان لێئهگرت  ،ههر لـه
تهمهنی الوییهوه خۆشهویستی و ئهشقی ئـازادیی كـورد و كوردسـتان ههسـت و سـۆزی بزوانـد ..
قازی محهمهد ئهندامێكی چاالكی كۆمهڵهی ژیانهوهی كورد « ژ  .ك » بوو .ناوهنهێنییهكهشـی
« بینــایی »بــوو ..هــهر ئــهم كۆمهڵهیــهش ،بــوو بــه نــاوكی دامهزرانــدنی پــارتی دیمــوكراتی
كوردستان  ..كه تا ئهمڕۆش ڕۆڵێكی بهرچاوی گرنگی له بزووتنهوهی ڕزگاریخوازی كورد دا ههیه ..قازی محهمهد ڕۆڵێكی گرنگـی بێنـی لـه
هۆشــیاركردنهوهی ڕۆڵــهكانی گهلهكــهمان  ،بــۆ ڕاپــهڕین لــه دژی ڕژێمــی ڕهگهزپهرســت و كۆنهپــهرتی شــای گۆڕبــهگۆڕی ئێــرا ن ..بــهری ئــهو
خهبات و كۆش و ڕاپهڕین و ئهو یهكدهنگی و یهكڕیزییهی گهلهكهمان  ،ئهوهبوو:
له » 2ی ڕێبهندان » ڕێكهوتی «  22ی یـانواری ـــ كـانوونی دووهمـی » سـاڵی  1946دا ،لـه گۆڕهپـانی قهشـهنگی« چـورارچرا» لـه
شاری« مههاباد »ی شـیریندا ،بـه ئامـادهبوونی هـهزاران كـهس لـه ڕۆڵـهكانی گهلهكـهمان ،كـه تامـهزرۆ و تینـووی ئـازادی و سـهرفرازی و
دیموكراتی بوون ،هیوای هاتنهدیی ئهو ڕۆژه پرشنگدارهیان ئهخواست ،پێشهوای نهمر قازی محهمهد به دهنگێكی زواڵڵهوه ،به چاوێكی پـڕ
له ئهشكی شادییهوه ،به گهروویهكی پڕ له شهكره گریانهوه ،دامهزراندنی «كۆماری كوردستان» ی ڕاگهیاند .ئای لهو ساته خۆشـه  ،لـهو
ڕۆژه پیــرۆز و نــهمره ،كــه هــهرگیز بــه وشــه و نووســین ناتوانرێــت گوزارشــتی لێبكرێــت..چــوارچراو و مــههابادی هــهتا ههتایــه نازنــاوی
پیرۆزییان پێ بهخشرا.
ههر بۆ ڕۆژی دوایی واته له» 23ی یانواری »1946دا ،له گۆڕهپانی چوارچرادا ،به دهنگی تێكـڕای جـهماوهری گهلهكهمان،تێكۆشـهری
دڵسۆزی نهتهوهكهمان قازی محهمهد ،به سهركۆماری كوردستان ههڵبژێررا و ،به ئهوپهڕی ڕیزیشهوه نازناوی« پێشهوا»یان پـێ بهخشـی،
كه ههر بـهڕێزیان شـایانی ئـهو پایهیـه و ئـهو نازنـاوه بـوو ..شـاری مـههابادی جـوان و ڕهنگـین و قارهمـانی كـرا بـه پایتـهتی یهكـهمین
كۆماری كوردسـتان.
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له كـاتژمێری دهی بـهیانیی ڕۆژی « 26ی سـهرماوزی  »1946دا ،هـهر لـه گۆڕهپـانی چـوارچرا دا ،بـه ئامـادهبوونی سـهركۆمار قـازی
محهمـــهد و هـــهموو وهزیرهكـــانی حكومـــهتی كوردســـتان و ،چهنـــد تیپێكـــی پێشـــمهرگهی
لهشـــكری كوردســـتان و ،چهنـــدین كهســـانی نـــاودار و بـــه دهیـــان شـــاعیر و ڕۆشـــنبیر و
هونهرمهند و ،مامۆستایان و قوتابیانی قوتابخانـهكانی شـاری مـههاباد و ،جـهماهرێكی
بێ شوماری گهلهكهمان..به چهپڵهڕێزان و هڵههڵهلێدان و بـه دهنگـی دههـۆڵ و زۆڕنـا و
هاواری بژی كورد و كوردسـتان  ،بۆ یهكهمین جـار ئــااڵی ڕهنگـین و پیـرۆزی كوردسـتان
ههڵكرا .ماڕشی نهتهوایهتیمان و چهندین سروود و شیعر و گۆرانی و ههڵپهڕكێی خۆش
و بــهجۆش پێشــكهش كــران..پێشــهوا قــازی محهمــهدی لــهم بۆنــه پیــرۆزهدا وتــارێكی
بهنرخی پێشكهش كرد ..ئهم كهرنهڤاڵه تا ئێواره بهردوام بوو.
به دهخاوه ،نهیان هێشت كۆماری كوردستان پێ بگرێ و  ،لهسهر پێ یـهكانی خـۆی
ڕابوهســتێ و ،چهنــدین هیــوا و خــهونی تــری بهێنێتــهدی ..بــه پیالنێكــی نــاوخۆیی و دهركــی ،بــه ســاوایی جوانهمــهرگیان كــرد ..گرنگتــرین
هۆیهیكانی ههرسهێنانی كۆماری كوردستان ،خۆكێشانهوهی سۆپای سۆڤیهت بوو له ناوچهی كوردسـتان و شـوێنهكانی تـری ئێرانـدا .هۆیـهكی
گرنگی تری ئهوهبوو ،ههندێك له سهرۆك هۆزه بهزی و خۆفرۆشـهكانی كوردمـان ناپـاكی و خیانـهتیان كـرد و ،بـوون بـه جـاش و چوونـه
پــاڵی حكومــهتی ئێــران و  ،هاوكــاری ســۆپای هێڕشــكهری ئێرانیــان كــرد..نابهرانبــهری لــه هێــز و چهكــدا ،هۆیــهكی تــر بــوو ،لهشــكری
كوردستان « پێشمهرگه» چهكی قورس و تهقهمهنیی پێویستیان نهبوو.
رهزا شـای گۆڕبــهگۆڕی دیكتــاتۆری ڕهگهزپهرســت و  ،لـه جیــاتی ئــهوهی زمــانی گفتوگـۆ و دیلــۆك بگرێتنهبــهر ،بــۆ چارهســهركردنی دۆزی
ڕهوای كوردمان  ،كهچی به سوپایهكی زهبهالحهوه  ،دڕندانه پهالماری كوردستانی دا ،به هاوكاریی جاشه ناپاكـهكان..لـه ڕۆژی 12 / 17
 1946 /دا ،دۆژمن چووه ناو شاری مههابادهوه .لهو ڕۆژهدا كۆتایی به تهمهنی كۆمـاری كوردسـتان هـات  ..زۆر داوایـان لـه سـهرۆك كۆمـار
قازی محهمهد كرد  ،كه خۆی بهدهستهوه نهدات و خۆی دهرباز بكات ..بهاڵم پێشهوا ڕازی نهبوو ،وتی :
« چــۆن مــن هــهڵبێم و گهلهكــهم لــهم بارودۆخــهدا ڕووبــهڕووی چارهنووســی دهبێتــهوه ،مــن ســوێندم خــواردووه ،تــا دوا تنــۆكی خــوێنم
پارێزگارییان لێ بكهم و جێیان نههێڵم» ئهمهیه ههڵوێستی جوامێرانهی سهركردهی به ڕاسـتی دڵسـۆز و گـهل و نیشـتمانپهروهر،كه تـا دوا
ههناسهی ژیانی لهگهڵ ههموو خۆشی و نا خۆشی و،لهگهڵ تهنگانه و شێنهیی و،لهگـهڵ سـهركهوتن و شكسـتیی گهلهكـهی دا بـوو ،بـوو بـه
نموونهی نهمری و گیانفیدای و دلێری.
قـــازی محهمـــهد و ،محهمـــهد حوســـێن ســـهیفی قـــازی « ئـــامۆزای پێشـــهوا » و ،ئهبولقاســـمی ســـهدری قـــازی « بـــرای پێشـــهوا» بـــه
سهربهرزییهوه گیران..به ڕوویهكی خۆش و گهش و به پێ كهنینهوه و،به ئهوپهڕی بێ باكی و چاونهترسییهوه،ڕووبهڕووی دادگایی كردن و
له سێدارهدان بوونهوه..شاعیری كوردستانپهروهرمان پیرهمێردی نهمر دهڵێ:
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« گهورهی هیچ قهومێك وهك گهورهی كوردان  -له ڕێی وهتهن دا نهبوون به قوربان »
بۆ دادگایی كردنی قازی محهمهد ،حكومهتی ئێران ،دادگایهكی سهربازیی بـه سـهرۆكایهتی سـهرههنل « پـارس بـهتار » دانـا و،هـهر
خۆشــیان پــارێزهرێكی فارســی ،نــهقیبی ســهربازی « ســهروان شــهریفی » یــان بــۆ داكــۆكیكردن لــه قــازی محهمــهد و هاوڕێكــانی ڕاســپارد..
دهربارهی به جهرگی و چاونهترسیی قازی محهمهد له كاتی دادگایی كردنی دا ،سهروان شهریفی دهڵێ  « :قازی محهمهد پیاوێكی مـهزن و
دانا بوو ،به ئهوپهڕی ئازایهتییهوه دهربـارهی دۆزی گـهلی كـورد قسـهی كـرد ،زۆر بـه بـوێری و جهسـارهتهوه داكـۆكیی لـه مافـهكانی كـورد
ئهكرد  ،له خود موختاری و مافی چارهی خۆنووسین »..ههر شهریفی ئـهڵێ «:لـه ڕاسـتیدا ،قـازی محهمـهد دادگـایی ڕژێمـی ئـهكرد و ،لـه
بــاتی بــهرگری كــردن لــه خ ـۆی ،پرۆتســتۆی ڕژێمــی دهســهاڵتداری ئــهكرد ،كــه بــه نامــهردی و بــه قیزهوهنییــهوه ،ههڵســوكهوتیان لــه مــهڕ
چارهســهركردنی كێشــهی گــهلی كــورد كــرد»دهســتهی دادگــایی كردنــی ســهربازیی لــه ئازایــهتی و چاونهترســی و خــۆڕاگریی قــازی محهمــهد و
هاوڕێكانیدا ،زۆر سهرسام بوون و واقیان وڕما ،كه لهو ساته وهختهشدا ،ههر سووربوون له وهدهست هێنانی مافه ڕهوا نهتهوایهتییـهكانی
گهلی كوردمان  ..پهشیمان نهبوون لهوهی كه له پێناوی گهلهكهماندا كردبوویان ..ههر له بارهی ههڵویستی جوامێرانهی قازی محهمهد لـه
كــاتی دادگــایی كردنیــدا « ..ســهروان كیومــهرس ســاڵحی » كــه هــهواڵنێرێكی ســهربازیی ســوپای ئێــران بوو،كــه لــه نــاو هــۆڵی دادگــایی
كردنهكهدا ئامادهبوو،ئهنووسێ و ئهڵێ«:من له زۆربهی دادگاییهكانی مهیـدانی و سـهربازییهكاندا ،وهك هـهواڵنێرێك ئامادهبوومـه ،بـهاڵم
ههرگیز هیچ كهسێكم نهدیوه،كه به ڕادهی قازی محهمهد بهجهرگ و بوێر و دلێر بێت ..له كـاتی دادگـایی كردنیـدا  ،نهیئـهزانی كـه تـرس
چییه ..زۆر به بێ باكی قسهی ئهكرد و وهاڵمی پرسیارهكانی ئهدایهوه » ..سـهروانی پـهیامنێر ئـهڵی ،قـازی محهمـهد بـه دادگـای وت« :
من له زووهوه خۆم بۆ ئهوه ئاماده كردووه ،كـه بـه باوهشـێكی ئاواڵـهوه پێشـوازی لـهو مردنـه سـهربهرزییه بكـهم  ،كـه لـه ڕێگـای ئـازادیی
میللتهكهمدا ئهكوژرێم ،ئهوه بهڵێنێكه كه به نهتهوهكهم داوه ،له گهڵیان دا بژیم و له پێناوی ئهوانیشـدا بمـرم ،تـازه چـۆن ئامـادهم كـه
بهڵێنی خۆم بشكێنم »
كاتێ كه سهرۆكی دادگا ،به تاوانبار توانباری ئـهكات ،قـازی محهمـهد واڵمـی ئهداتـهوه و ئـهڵێ «:تاوانبـار ئێـوهن نـهك ئێمـه .ئیـوه
واڵتان لێ داگیركردووین »
ئهشــڵێ « :ئێــره مــاڵی منــه  ،خــاكی كوردســتان خــاكی بــاب و بــاپیر و ئهجــدادی منــه  ،چــۆن ئــهتوانم دهســتی لــێ هــهڵگرم» ..هــهر
لهبهردهم دادگـادا قـازی محهمـهد وتـی « :ئێـوه قـازی محهمـهدێ ئـهكوژن ،بـهاڵم ئـهوه بـزانن كـه ،لـه هـهر تنۆكـه خـوێنێكی منـدا ،قـازی
محهمهدێك شین ئهبێتهوه .داوا له گهلی كورد ئهكـهم  ،خـهباتی خـۆی لـه پێنـاوی ڕزگـاریی كوردسـتاندا یـهك بخـات ،بـاوهڕ بـه دهوڵـهتی
خۆفرۆشی تاران مهكهن ..بژی كورد ـــ بژی كوردستان »
ئهو كاتهی كه قازی محهمهد له بهندیخانهدا بوو  ،نوێنهری ئهمریكی «جۆرج نالین» به قازی ئهڵی ئهگهر به قسهی ئێمه بكـهیت و
بۆ بهرژههندیی ئێمه كار بكهیت ئـهتوانین یارمـهتیت بـدهین و ڕزگـارت بكـهین ..پێشـهوا قـازی محهمـهدی وهاڵمـی ئهداتـهوه و ئـهڵێ « :
گهلی كورد چاوهڕوانیی هیچ چاكهیهك له واڵتانی ئیمپریالیزم ناكات »
ئهو ڕۆژهی له سێدارهدران  ،نوێژی بهیانییان دهكهن  ..كاتێك كه ئهو سێ قارهمانه پاڵهوانهیان بۆ له سێدارهدان برد..جهالدهكان
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ویستیان چاویان ببهستنهوه ،بهاڵم كهسیان نهیان هێشت چاویان ببهستنهوه .پێشهوا قـازی محهمـهد پێیـانی وت « :هـیچ شـتێك نییـه
كه شهرمی لێ بكهم  ،تا له بهردهم ڕۆڵهكانی گهلهكهم و نیشتمانه خۆشهویسـتهكهمدا ،چـاوم ببهسـتنهوه ..حهزئهكـهم لـه دوا سـات و لـه
دوا چركهی ژیانمدا ،به ئهوپهڕی سهربهرزی و به چاوی كراوهوه  ،لـه نیشـتمانه جـوان و خۆشهویسـتهكهم كوردسـتان بـڕوانم » دوا وتـهی
پێشـهوا قـازی محهمـهد  ،ڕووی دهمـی لـه دهســتهی دادگاگـایی و ئـهو بـهرپرس و ئهفسـهره پلهدارانــهی سـوپای ئێرانـی داگیركـهر كـرد ،كــه
ئامادهی بینینی له سێدارهدانیان بوون ،وتی  « :من له سێداره ناترسم ..به ههڵواسراوی پێاڵوهكانم له ئاستی سهری ئێوه بهرزترن»
له ڕۆژی« »1947 / 3 / 30دا ،له گۆڕهپانی چوارچرا دا،له شاری مههابادی پاڵهوان دا ،پێشهوا قـازی محهمـهد و ،محهمـهد حوسـێن
سهیفی قازی و ،ئهبولقاسم سهدری قازی له سێداره دران ..چوونه ڕیزی كاروانی شههیده ههردهم نهمرهكانی كورد و كوردستانهوه.
یادی قازی محهمهدی نهمر و هاوڕێكانی ههرگیز ،له دڵ و دهروونی هـیچ كـوردێكی دڵسـۆزدا دهرناچێـت ..لـه »  »1979 / 1 / 30دا،
حیزبی دیموكراتی كوردستان ،ڕۆژی له سێدارهدانی قازی محهمهد و هاوڕێكـانی وهك « ڕۆژی شـههیدانی كوردسـتان » ڕاگهیانـد .هیـوادرین
ئهم ڕۆژه له ههموو بهشهكانی كوردستانی گهورهدا بكرێت بـه ڕۆژی شـههیدان قـازی محهمـهد «1900ـــ  »1947كـورد و كوردسـتانپهروهرێكی
كهم وێنه بوو ،بیر و ئامانجی ههموو پانتایی كوردستانی گهوره بوو ،له ژوورهكهی دا نهخشهی كوردستانی گهورهی ههڵواسی بوو..ههمیشه
جهختی لهسهر برایهتی و یهكێتی و یهكڕیزیی كورد ئهكردهوه..هـانی خوێنـدن و خوێندنـهوهی ئـهدا ..داكۆكییـهكی تـهواوی لـه مـافی ژنـان
ئهكرد .چهند بڵێین و بنووسین له بارهی پێشهوا قازی محهمهد ،ههر كهمه و لـه ئاسـتی دلێـری و دلسـۆزییدا نییـه ..بیـری نهتهوایـهتی و
ڕێبازی پیرۆزی قازی محهمهد ،بوون به ئیلهام و ههوێنی خهبات و كوردایهتی  ،بـوون بـه چرایـهكی گـهش بـۆ نـهوهی ئـهمڕۆمان..بێگومـان
تاوتێكردن و ڕهنگدانهوهیان لهسهرنهوهكانی ئهمڕۆ و داهاتووشمان ئهبێت..
با ناحهزانی گهلهكهمان ،داگیركهرانی كوردستان ،ئهم ڕاستییه باش بزانن ،كـه خـهێاڵیان خـاوه كـه بتـوانن چـۆك بـه گـهلی كوردمـان
دابدهن ..كورد دوای ههر نوشستی و شكستیهك ههستاوهتهوه و ،له جاران به گوڕتر و به تینتر دریژهی به خهبات و تێكۆشانی داوه.
هــهموو ســاڵێك بــه ئهوپــهڕی شــانازی و ڕێــزهوه ،یــادی ســاڵڕۆژی دامهزرانــدنی « كۆمــاری كوردســتان »و « ڕۆژی هــهڵكردنی ئــااڵی
كوردستان» و« ڕۆژی شههیدانی كوردستان» ئهكهینهوه و بهرز و پیرۆز ڕایان ئهگرین.
نهمری و سهروهری بۆ پێشهوا قازی محهمهد و سهرجهم شههیدانی كورد و كوردستان
ڕسوایی و مردنی بۆ داگیركهرانی كوردستان..دوژمنانی ئازادی و دیموكراتی و ئاشتی.
ههمیشه بهرز و بڵند و شهكاوه بێت ئااڵی پیرۆز و ڕهنگینی كوردستان.
رهزا شـوان  /سهرۆكی كۆمهڵهی مندااڵنی كورد  /نهرویج  / ٢١١١ / ٣ / ٢٨ /گیارهنل
سهرچاوه  :ماڵپهڕی گیارهنل  /ڕێکهوتی 26 :ی مارسی 21111
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شههیدی سهرکرده قازی محهمهدی مهزن !! ..
حهمید عهزیز

لهیادی کهڵه پیاوێکی وهکو ( پێشهوا قازی ) دا زۆربهمان موچڕکهیهکی گهورهی پڕشانازی بهههموو لهشماندا تـێ دهپـهڕێت و لهگـهڵ
سهربڵندی یهکی گهورهش کهخۆشی هێنێکـی زۆره بـۆ ڕۆحـی کوردهواریمـان ههسـت پـێ دهکـهین  .سـهرکرده
قازی موحهمهد مامۆستای مهزنی کوردایهتی یه بۆ ئێسـتامان و نـهوهی دواڕۆژ بۆیـه ئهمـهو دهیـان ههسـتی
تری نیشتمانی و مرۆڤدۆستیمان تێدا دروست دهبێت لهکاتی یادی پێشهوای مهزنـدا ههرچهنـده ئـهو یـاده
خۆش بێت یان ناخۆش !! ..
کورته وتاره شیعریی بۆ شههیدی سهرکرده قازی موحهمهد
قارهمانانی جیهان کوڕی نهتهوه بهشخوراوو ستهم دیدهکانن بۆیه چاویان دهبێ به ئهسـتێرهو دهستیشـیان خامـه جوانـهکانی مێژوویـهکن
بۆ خزمهتی نهتهوهیان بۆ نیشتمان خوێن و سهربڵندی و ڕۆحیشیان دهبهخشن به گهلیان بۆ ئهوهی نهوهکانی سبهینێیان باشترو ئازاد بژین
 .بۆیه ئهو قارهمانانه له تیشکی ڕوناکی و جوانی و گهورهیی مرۆڤی ئاسایی گهورهترن ڕوناکترن جوانترن له پریشکی هـهتاوی نیشـتمانی
ههموو دنیا هاوینترو بهسۆزترو گهرمترن لهجوانی زهردهخهنهی لێوی ههموو ئـازادی خـوازانی دنیـا گـڕی لێویـان ئـاڵترن تـهڕترن جـوانترن
میهرهبــانترن  .قارهمــان و نیشــتمان پــهروهری خــاک ســووتێنراو یــان مــاڵ ڕمێنــراو یــان کــانی و چــاوی قــرژاڵ ئاســای جۆگهلــه و ڕووبــاری
داپۆشراو یان خاوهنی نهتهوهو نیشتمانێکی مهحف کراون بۆیه ڕقـی پیرۆزیـان دوژمـن تۆقێنـه ڕێگـهو ڕێبازیـان هـهرگیز بـهرنادرێت  .ئـهو
پیاوه قارهمانانه کهڵه پیاوی مێژوون کهسی دی تامی جهربهزهیی پیاوهتی ئهوان نادات ئهو پیاوانه گـهورهن و پاڵـهوان و ئـازاو نهبـهرد
دهچنه ڕیزی زانکۆی نیشتمان پهروهران و دهبنه هاوڕێی تاههتایی سـهربڵندیی و هێمـاو دروشـمه نهتـهوهیی یـهکانی خـاک و وواڵتـی غـهدر
لێکراو بۆیه ئهو مهزنانه وهکو لهدایک بونێکی پیرۆز شههید دهبن و جارێکی دی دهچنهوه ناو دڵی نیشتمانه داگیرکهرهکهیان و بۆی دهژیـن
و دهمرنـهوهو بـۆی دهبــن بـه پــردو ڕێگـه بــۆ نهتـهوهی ســتهم دیـدهی زووڵـم لێکــراوی برینـدارو دابهشــکراویان بۆیـه ئــهو قارهمانانـه دهبنــه
قوتابخانهی خاک و نهتـهوه پهرسـتی و ژیـان و داهێنـان لـهدنیای ئـازادی و بـوونی مرۆڤـدا  .ئـهو پیـاوه مهزنانـه بـهمردنی ئاسـایی وهکـو
خهڵکی ئاسایی نامرن بهڵکو شههید دهبن شههیدی لهههمووان مهزنتره.
هۆنراوه بۆ قازی محهمهدی پێشهوا

کام شاخی سهخت باوهڕت بوو
چ هۆشمهندێک لهگهورهییدا میوانی ئازارهکانت بوو
چ بڵێسهیهکی نیشتمان هاوسهفهری هۆش و بیرت بوو
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چی بوو گهورهم وای لێکردی خۆت بۆ خاکێ بسوتێنی
ڕێگهو پرد بیت بۆ نهتهوهت بۆ نیشتمان پاسهوان بیت
تابلۆیهک بیت پڕ له ئازارو مهینهتی نهتهوهکهت
تفهنگێک بیت بۆ قهندیل و خوڕهی ئاوی مهرهزه بیت
تۆی مرۆڤی دنیای زهردهخهنه و ههناسه جوانهکانی باوهڕ
تۆبویت ئاوازێکی مهزن بۆ سرودی جهنگاوهری
سومبولێکی بۆ ئازادی
تۆی پێنوس بۆ نوسینی مێژوویهکی مهشخهاڵوی
گووڵه گهنم بۆ کێڵگهی نیشتمانێکی برسی
ئاوی بۆ تینووێتی کوڕان و
کوڕانی بهجهرگی ڕۆژانی سهختی باو بۆران
کوڕانی ئازای ڕۆژانی جهنل و بهرگری
ئاوازێک بووی بۆ مهشخهاڵن
ئااڵیهکی بۆ کوردستان
ئای چ عهشقێک وای لێکردی
وواڵتی ژان لهباربهری
شهونخونیت بۆ نهتهوهت بێ سنور بێت
لهپێناوی ماڵێک پڕ لهبهختهوهری
بێ منهت بووی لهدوژمنان
بۆیه پێشمهرگهبوویت قۆڵ لهقۆڵی چهک و خهبات
لهپێناوی کوردایهتی و شادی وواڵت
چ تینێک و چ گوڕێک بوو وای لێکردی خۆنهویست بی
دهریایهک بیت لهعهشقی خاک
شۆرش بیت و قوتابخانه ههڵۆیهکی ئازاو بێباک
ئهو دهمهی که ئااڵت ههڵکرد
قوڵپی گریانی نهتهوهت دهستی پێ کرد
له خۆشییان گهورهو بچووک بێ ڕاوهستان
بێ دودڵی و لهخۆشیاندا ههر دهگریان
ههلههلهی شۆڕش و سهرفرازیت بۆ لێدران
بۆ ئااڵیهک بۆ خاکێک و نهتهوهیهک
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پێ ههمووکهس وهک پێشمهرگه
پێشهوا ههر بێ دوودڵی
بهخوێنی خۆی ئااڵی نهخشاند
گهورهو بچوکی دوژمنی ڕاچڵهکاند
پێشهوا به دووژمنی ووت
من ئهو ڕهنگی ئااڵیهم و ئهوی منه
ئهو خوێنی نهتهوهکهمهو
منی دهستم پڕ دڕکی چاوی دوژمنه
ئااڵو کوردستان و کۆمار
مێژوی کوردن کوردی ههناسهی ڕۆحی منه
منی دهڵێم ئهی پێشهوا
تۆ سهروهرو گهورهی ئێمهی
تۆ جێی شانازی و هیوای ئێمهی
ئهی عاشقی نان و ژیان بۆ نهتهوهت
خهوزڕان بووی بۆ چاوی دوژمنان
تادنیایه سومبولی تۆ بۆ کوردستان
شانۆیهکی پڕ خهباتی بێ ووچان بووی
تادنیایه گهورهو پێشهواو پێشمهرگهی تۆ
فێرت کردین یان کوردستان یان نهمان
ئای چ عهشقێک چ ووانهیهک له ئازادی
وای لێکردی ڕۆحت بنێی بهمهرگهوه بۆ نهتهوهت
شۆڕش بوویت و ههوێنی خهبات و تێکۆشان
باوکی گهورهو ڕابهرمان بیت
سومبولی بیت بۆ خاکی کوردو کوردستان
سهرچاوه  :ماڵپهڕی گیارهنل  /ڕێکهوتی 1 :ی ئاوریلی 2116
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پێشهوا قازی" :بۆ من ،ئهو مهرگه سهركهوتنه"
قاسم رهیانی

گهالنی جیهان پاش شهڕی چهندین ساڵهی وێرانكهر و ههناسهبڕی دووهمی دنیاگر ،بهرهو پشوودان دهچوون .بـهاڵم لـهو ههلومهرجـه
تایبهتییـــه و لـــهو شـــوێنه بچووكـــهی جیهانـــدا كـــه نـــاوی كوردســـتان بـــوو ،خـــهڵكی كـــورد دوای
حهســانهوهیهكی یــازده مانگــه لــهژێر ســێبهری كۆمــاری كوردســتاندا بــهرهو چارهنووســێكی پــڕ لــه
تــاریكی و بێــدهرهتانی دهڕۆیشــت .كۆمــاری كوردســتان لــهو مــاوه كورتــهدا ئهگــهر لهالیــهك دههــات
مێژووی كورد بهرهو ئاقارێكی دیكـه بـهرێ ،لهالیـهكی تریشـهوه ببـووه چقڵـی چـاوی داگیركـهرانی
كوردســتان و زراوی زلهێزانــی تۆقانــدبوو .چارهنووســی كۆمــاری كوردســتان بــه تــهرازووی سیاســی
جیهــان لــه ناوچهكــهدا بهســترابۆوه .قورســایی كهفــهی ئــهو تــهرازووه ،بێجگــه لــهو مــاوه كورتــهی
كۆمـاری كوردســتان هــهیبوو ،ئــهوی زۆر بــه الوازی ،هــهرگیز و هــهرگیز بــه ســوود و بهرژهوهنــدی
گهلی كورد و كۆماری كوردستان دانهشكاوه.
دهستی مێژوو پێشهوا قازی محهممهدی هێنایه سهر سهكۆی سیاسهتی كوردستان و خستییه ناوهڕاسـتی ڕووداوه گرینگـهكانی سـهردهم و
ئهوهش به ههڵكهوت نهبوو .پێشهوا ژیرانه ویستی باری ئهو پارهسهنگه بـه سـوودی كوردسـتان دابشـكێنێ و لـه ئاكـامی ئـهو سیاسهتهشـدا
كۆماری كوردستان لهدایكبوو.
قازییهكان به گوتهی دهیوید مهك داوڵ [" ]1لهگهڵ پۆكری سیاسی بێگانه نهبوون" .بۆیه پێشهوا قازی ههر له سهرهتاوه بـه نیـازی
دابینكردنی مهرجهكانی داشكاندنی پارهسهنگی سیاسی به سوودی كورد ،له 21ی سێپتامبری ساڵی 1461دا چـاوی بـه نوێنـهری ئینگلیزهكـان
كهوتبوو .پێشهوا قازی كه له ئینگلیزی و ئامریكاییهكان دڵسارد بۆوه،
ناچار به ڕوویهكی ئاوااڵوه به مهبهستی بهرژهوهندی نهتهوایهتی ،پێشوازی لـه داوهتهكـهی سـۆڤیهت كـرد .پێشـهوا قـازی لـه بـواری
نێوخۆشهوه خهریكی ڕێكخستن و یهكگرتوویی سهرۆك عهشیرهتهكان بوو و دهیزانی بهبێ ئـهو یهكگرتنـه دامهزرانـدنی كیـانێكی كـوردی لـهو
سهردهمدا نایهته ئاراوه.
پێشهوا وێڕای وتووێژ لهگهڵ دهوڵهتی ناوهندی ئێران ،ههرگیز لهسهر ئهوه ڕانهوهستا كه دهوڵهتی ناوهندی مافی كورد بدا ،بـهڵكو
بوێرانه كۆمـاری كوردسـتانی دامهزرانـد .لـه مـاوهی یـازده مانـل دهسـهاڵتدارییهتیدا پێشـهوا وهك مرۆیـهكی سـهربهخۆ ،دیمـوكرات ،سیاسـی
عیلمانی ،دیپلۆمات ،دادپهروهر ،ئاشتیخواز و كۆمهڵناس ،بێوچان و ماندوونهناسانه كاری كرد .سهرهڕای ئـهوهی كـه بـاقرۆد لـه ههوڵـهوه
ڕادهگهیهنێ كه "ئێوه ناتوانن دهوڵهتێكی جۆییاز دامهزرێنن"[ ،]2بهاڵم پێشهوا به دامهزراندنی كۆماری كوردستان ،سهربهخۆیی و
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سهربهستی بڕیاردانی خۆی نیشاندا.
پێشهوا ڕێبهرێكی دیموكرات بوو ،ههرگیز خهڵكی دژ به خـۆی لـه گهردوونـهی سیاسـی دوور نـهكردهوه .ئـهو سـهرهڕای ئـهوه كـه خـۆی
مرۆیهكی ئایینی بوو و كۆمهڵگهی ئهو كاتی كوردهواری به دهست شێه و مهالیانهوه دهینااڵند ،ههرگیز ئایینی لهگهڵ سیاست تێكهڵ نهكرد
و بنهمای سیاسهتی دهوڵهتهكهی سیكۆالرانه بوو .پێشهوا وهك مرۆیهكی ئاشتیخواز و له ههمان كاتیشدا دیپلۆمات ،هـهم لـه بـواری نـاوخۆ
و ههمی له بـواری دهرهوهدا دهجوواڵیـهوه .دهوڵـهتی ئازهربایجـان بـه ڕێبهرایـهتی پیشـهوهری ناچـار بـه ئیمزاكردنـی پهیمانامهیـهكی دوو
قۆڵی ئاشتی و هاوكاری كرد له ئاست مهسـهلهی ورمـێ ،ههرچهنـد كـه پیشـهوهری بـه سـهرۆكی ئازهربایجـانی سـۆڤیهت پشـتیوانی بـاقرۆد
پشتئهستوور بوو .پێشهوا ههرگیز له دانیشتن و وتووێژ لهگهڵ نوێنهرانی ئینگلیس ،ئهمریكا ،سۆڤیهت و ئێران بۆ دابینكردنی مافی گـهلی
كورد كۆتایی نهدهكرد .پێشهوا بۆ لهناوبرنی دووبهرهكی و ڕامكردن و ڕاگرتن و ڕازیكردنی سهرۆك عهشیرهته كوردهكان بێوێنه كـاری كـرد.
ئهو ئهقڵی سهلیم و وتووێژی له بهرامبهر شهڕ و دووبهرهكیدا ههڵدهبژارد .پێشهوا ،دهگهڵ ئهوهی كه دژی ههژاری و الیهنگری نههێشـتنی
دهستكورتی و ههژاری خهڵكی كورد بوو ،بهاڵم به سرنجدانی باری ئاستهم و ناسكی سیاسی ئهو سهردهمی كوردستان ،دهسـتی لـه دابهشـینی
زهوی و زار نهدا و رێفۆرمی زهوی بۆ داهاتوو هێشتهوه ،ئهوهش باری كۆمهڵناسی كۆمهڵگهی كوردهواری ئهو دهگهیهنێ.
بهگوێرهی بۆچوونی دهیوید مهك داوڵ "بهبێ پشـتیوانی جیـدی سـۆڤیهت كـهمترین هیوایـهك بـه مانـهوه نـهبوو و ڕێبـهرانی كۆمـار لـه
قوواڵیی دڵیانهوه دهیانزانی كه پشتیوانییهكی ئهوتۆ جێگهی متمانه نییه]1[.
پێشهوا ههر له ڕۆژی یهكهمی سهرۆك كۆمارییهوه لـه ئاكـامی ئـهو سیاسـهته ئاگـادار بـوو و دهیزانـی ئاكـامی سـهرنهكهوتنی كـورد چ
شتێكی بهدواوه دهبێ .بهگوێرهی شاهیدان ،ئهو ساتهی كه بهرهو چوارچرا دهچێ و دهبێتـه سـهرۆك كۆمـار ،لێیـان بیسـتوه كـه گوتوویـهتی:
"چوونه سهرتهخت چوونه سهرداری دهوێ ".ئهو لێكدانهوهی دادگایهش سهلمێنهری ئهو ڕاستییهیه كه:
ـ من خۆم حهزم نهكرد بڕۆم ،...زۆر باشی له سهرهنجامی كارهكهی خۆم ئاگادار بووم ،ئێوهشم زۆر باش دهناسی]6[ ...
پێشـهوا بـه بیرێكـی زواڵڵ و شــهفاف لـه هـهموو ئاكامـه چــاك و خراپـهكانی سـهروهری كـورد ئاگــادار بـوو .پێشـهوا نـه ڕاوێژكــارێكی
ئاكادێمی و نه پسپۆڕێكی سیاسهتی نێونهتهویی ههبوو كه هاوكاری بكا و نـه لـه ڕۆژهـهاڵتی كوردسـتانی ئـهو كاتیشـدا ئـهو خوێنـدهوار و
زانایایه ههبوون كه فریای كهون .پێشـهوا تـاكی تـهنیا بـه بـوونی ئـهوهی لهبـهر دهسـتی بـوو و ئـهوهی سـوودی لـێ وهردهگیـرا ،سـهرهوهری
نهتهوهی كوردی هێنایه ڕووی واقیع .سهرهڕای ههمووی ئهوانه ،پێشهوا مرۆیهكی دووربین و گهشـبین بـه دواڕۆژی كـورد بـوو ،و لـه دوایـین
ساتهكانی ژیانیدا بڕوای به سهروهری و سـهربهخۆیی كـورد و كوردسـتان هـهبوو .هـهموو ڕهوتـی دادگـاییكردنی پێشـهوا بـهرگری لـه كـورد و
سهربهخۆیی كورده .پێشهوا له د‡گادا وهك مرۆیهكی مودێرن و قانوونناس خۆی بهرگری له خۆی و گهلهكهی كرد.
پێشهوا سنووری دهستكردی نێوان كوردستانی به ڕهسمییهت نهدهناسی و بهرژهوهندی ههموو كوردستانی بۆ گرینگتر بوو .له دادگادا
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له وهاڵمی هاتنی بارزانی ڕایگهیاند:
ـ  ...كوردستان ماڵی ههموو كوردێكه  ...و  ...بارزانی له بهشێكی ماڵه خۆیهوه هاتوه بۆ بهشێكی دیكهی ماڵی خۆی و وهسهالم[]1
پێشهوا ئهو بۆچوونهی خۆی لهگهڵ هیوا به دواڕۆژی كوردستان گرێداو و به داگیركهرانی گوت:
ـ هیوام به خوایه ڕۆژێك بێت و ئهو ئااڵیه به دهستی بهتوانا و بههێزی بارزانی؛ كـه لهسـهر ئـهو خـانووهی كـه منـی تێـدا دادگـایی
دهكرێم و لهسهر ههموو شوێنه بهرزهكانی كوردستان بشهكێتهوه]4[.
مهبهسـتی دوژمـن لـه سـێدارهدانی پێشـهوا و یـارانی لـه ڕاسـتیدا چاوترسـێنكردنی گـهلی كـورد و لهسـێدارهدانی سهربهسـتی و ئــاواتی
سهربهخۆیی نهتهوهی كورد بوو .بـهاڵم مێـژوو بۆچوونهكـهی پێشـهوای سـهلماند و ئێسـتا ئااڵكـهی كوردسـتان لهسـهر شـهقام و سـنوورهكانی
بهشێك له كوردستان دهشهكێتهوه ،و بهشهكانی تری كوردستانی بۆ ئهو ڕۆژه ،ژماردنی بهرهوئاوهژوویان دهستپێكردوه.
داگیركهرانی كوردستان به خهیاڵی كوژاندنهوهی مهشغهڵی سهربهستی و خۆشبهختی گهلی كورد ،پێشـهوا قـازی و دوو هـاوڕێی تـری،
له بهرهبهیانی ڕۆژی 11ی مانگی مارسی  ،1466بهرابهری 11ی خاكهلێوهی 1124ی ههتاوی ،له چـوارچرای شـاری مـههاباد لهسـێدارهدران.
بهو چهشنه ئهوینداری به گهل و نیشتمانی گهیانده ترووپكی بهرزی خۆی.
پێشهوا دهگهڵ ئهوهی كه دهرفهتی دهربازبوونی ههبوو و به گوتهی خۆی:
ـ  ...چهندین ئۆتۆمبیلم لهبهردهسدا ههبوو ،ههر كات و ساتێك مهیلم بووایه دهمتوانی بڕۆم و له خـاكی ئێـران دهر بچـم[ .]6بـهاڵم
لهبهر ئهوهی گهل و نیشتمان ههموو فهلسهفهی ژیانی بوو ،وهاڵمی دوژمنانی ئاوا داویهوه:
ـ  ...من بۆ كوێ دهڕۆم .ئێره خاكی كوردستانه! باب و باپیرانم لێره ژیاون]6[ ...
پێشهوا له دوایین ساتهكانی ژیانیشیدا ههر بهو فهلسهفهیه وهفاداره و له وهسێتنامهكهیدا ڕوو له گهلی كورد دهكا و ڕادهسپێرێ:
ـ ئهگهر واڵتێكو ههبێ ،سهربهستیهكو ههبێ ،ماڵ و خاك و نیشتمانهكهو هـی خۆتـان بـێ ،ئـهو كاتـه هـهموو شـتێكتان ههیـه ،هـهم
ماڵ ،ههم سهروهت ،ههم دهوڵهت و ئابڕو و نیشتیمانیشتان دهبێ[]6
بێتراند راسێل ،فهیلهسوف و ئاشتیخوازی ئینگلیزی دهڵێ :جیاوازی ناسیونالیستهكان و ئێمـه نیشـتمانپهروه (پـاتریوت)كـان ئهوهیـه،
كه ناسیونالیستهكان بۆ واڵتهكهیان خهڵكی تر دهكوژن ،بهاڵم ئێمهی نیشتمانپهوهر خۆمان بۆ واڵتهكهمان بهكوشتن دهدهین]4[.
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سهرچاوهكان:
سهردێڕ :له وهسێتنامهی پێشهوا قازی ،سهرۆك كۆماری كوردستان لهبهردهم دادگای ئێراندا ،بهرههڤكردنی بهدرهدین ساڵح ،ل66 .
1و  ،1تاریه كوردستان به فارسی ،وهرگێڕانی ئیبراهیم یونسی
 ،2مێژووی كورد ،نووسینی كریس كۆچێرا ،وهرگێڕانی محهممهد رهیانی
 7 ،6 ،5 ، 4 ، 4و  ،6سهرۆك كۆماری كوردستان لهبهردهم دادگای ئێراندا ،بهرههڤكردنی :بهدرهدین ساڵح ،ل11 - 11 .
 7 ،6 ، 5و  ،6سهرۆك كۆماری كوردستان لهبهردهم دادگای ئێراندا ،بهرههڤكردنی :بهدرهدین ساڵح ،ل11 - 11 .
 ،9بهداخهوه سهرچاوهكهم له یاد نییه .
قازی محهممهد :ڕۆژێك دێ لهسهر ئهو خانووهی كه منی تێدا دادگایی دهكرێم ،ئااڵی كوردستان ههڵدهدرێ و دهشهكێتهوه
سەرچاوە  :ئارشیڤی ماڵپەڕی دیمانه  /ڕێکەوتی ٨ :ی مارچی ٢١١٧
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لێكدانهوهیهك سهبارهت به كهسایهتیی قازی محهممهد له قۆناخی كۆماری
كوردستان له مههاباد دا
خالید زوورمهند

یهكێك له خاڵه گرینگهكانی مێژووی خهباتی رزگاریخوازیی گهلی كورد قۆناخی دامهزرانی كۆمـاری كوردسـتان لـه مـههاباده كـه وهك
خاڵی وهرچهرخان و راگواستن له خهباتی نهریتی بهرهو نوێخوازی و رێفـۆرمی بـه سـهردهمییانهكردنی
خهبات پێناسه دهكرێ .بهو پێوانهیه به كردهوه دهكرێ خهباتی كورد به دوو قۆناخی:
 -1خهباتی نهریتیی بهر له كۆمار
 - 2خهباتی رووهو مۆدێڕنیزمی دوای كۆمار ،دابهش بكهین.
خهباتی نهریتیی بهر له كۆمـار بـه كاراكتـهری زاڵـی هـۆزهكی و رهسـهنایهتیی پیـرۆزی سـهرۆك هـۆزو فێئـۆدال و پیرۆزیـی ئـایینی و
میرنشیینه ناوچهییهكانی كورد كه به هۆی خاوهنداربوونی مهزنایهتی و باندۆڕی "نهریتی ـ كهلهپووری"بارستایی بوون به تهوهری سهرهكی
و هانــدهری خــهباتیان تێــدا هــهبوو و هــهوڵیان دهدا بــه كــهڵكوهرگتن لــه پۆزیســیۆنی رهســهنو نــهریتیی خۆیــان و بــههادان بــه داخــوازه
سهرهتایی و بهها رهسهن و كۆنهكانی "ئایینی ـ مهزههبی"" ،زمانی ـ كولتووری"و "ئهتنیكی ـ نهتهوهیی" هێزو گوڕی بزووتنهوه كهیان دابین
بكهن و ههر بـهو پێـوهره نـهریتی و كۆنانـه رهوایـی پێویسـت بـۆ خـهبات لـه بیرگـهی كۆمـهڵ دا دابـین بكـهن كـه ههنـدێ جـاری هـهوڵ و
تهقهالیهكی پهرتهوازه و كهم باندۆڕ بهرهو به مۆدێڕنیزهكرانی ئـهوان و دابـڕان لـه شـێوازهكانی بزاوتـی نـهریتی ،خـۆی رانـاوه .ههڵبـهت
لێرهدا مهبهست تهنیا رهخنهگرتن له بزاوتی بهر له كۆمار نیه ،چوونكـه ئـهو شـێوازه خهباتـه بهرهـهمی بـارودۆخی تایبـهتی و كاركتـهری
نهریتیی زاڵی ئهو كاتهیه .مهبهست دۆزینهوهی خاڵی وهرچهرخان و گـۆڕان بـه پێـی پێوانـهی سـهردهمه كـه بـهڕای ئێمـه ئهگـهرچی ئاوههـا
وهرچــهرخانێك تــهنیا لــه بڕگهیــهكی زهمــانی دا ســهری نــهگرتوو و لــه میانــهی جوواڵنــهوهكانی پێشــوودا بێگومــان رهگــی ههیــه بــهاڵم بــه
دهربڕینێكی تهواو ئهرخهیانهوه دهكرێ قۆناخی كۆماری كوردستان به پاڵێوراوی سهرهكی بۆ ناودێركردنی خـاڵی وهرچـهرخان یـان النیكـهم
قۆناخی راگواستنی بزانرێت .گۆڕان له شێوهی خهباتی نهریتی بهره و مۆدێڕنیزم خۆی ههندێ تایبهتمهندیی شازو تازهی كۆمـاردا رادهنێـت
كه دهتوانن هێماكانی سهلمێنهری ئـهو بانگهشـهیه بـن .بهشـداریی تارادهیـهك ئاگادارانـهی هـهموو چینـهكان لـه دهسـهاڵت و خـهبات دا بـۆ
یهكهم جـار ،هـهوڵی بهرزكردنـهوهی ئاسـتی روونـاكبیریی جـهماوهر و لـهدایكبوونی دهیـان گۆڤـارو رۆژنامـه ،رادیـۆ (كـه بـه پێـی ئـهو كـات
كـارێكی گرینـل بــۆ دامهزرانـدنی مێـدیای پێشــكهوتوو بـووه) ،بـه فــهرمی كردنـی زمـان و خوێنــدنی كـوردی و دهیـان هــهوڵی لـهو چهشــنه و
ههروهها كزبوونی داخوازه سهرهتایی و كالسیكهكان و جێگیربوونی داخوازو واتای سهردهمییانه ،ههندێ لهو هێمایانهن .له كۆمـار بـهوالوه
ئیتر واتاگهلی نوێباوو زانستی و پێوانه پهسندكراوه گهردوونییهكان وهك دێموكراسی ،مافی نهتهوهیی ،بهرابهری ،مافی كولتووری و
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زمانی ،كۆماری خودموختارو ...دهكرێن نێوهڕۆك و كاكڵهی بزاد و بهرهبهره جێگهی مهزنایهتیی نهریتیی میرنشین و شێه و ئاغاكـان
دهگرنــهوه .بــهو پێیــه قۆنــاخی كۆمــار دهبێتــه دهســتپێك كــه لــهو بــهدواوه لــه هــهموو پارچــهكانیتری دا بانــدۆڕی ئــهو داخــوازو ئامانجــه
مۆدێرنانــه جێگــهی ویســت و ئامانجــهكانی نــهریتی دهگرنــهوه .لــهو باســهدا تــهنیا مهبهســت ،لێكدانــهوهی كهســایهتیی پێشــهوا وهك رابــهرو
تهوهری سهرهكیی قۆناخی كۆمار ،وهك قۆناخی راگواستنه .گهلۆ چ هۆكارگهلێك دهبێته هـۆی پیرۆزكرانـی پێشـهوا لـه یـادوهریی كۆمـهڵگاو
هزری جهماوهردا؟ دهزانرێ كه مهزنایهتی تا ئاستێكی هێنده بهرز دراوه به پێشهوا كه تا ههنووكهش له ناو خهڵكی كوردو غهیره كـورددا
ئهو قۆناخه به ناوی "شۆڕشی پێشهوا" ناودێركراوهو به ئاوای نافهرمیو بهرباڵو له گوتارو ئاخاوتندا كهڵكی لێوهردهگیرێو تهنانـهت تـا
رادهیهكی درزی كردۆته نووسراوهكان .بهو پێوانهیه النیكهم له هزری خهڵكی رهشۆكی دا پێشهوا كۆتهرهیهكه (ساقه)و خـهبات وهك لـك
و پۆ بهسـهریهوه وهسـتاوه .لـێ بـهو پێیـه لێكدانـهوه و ناسـینی كهسـایهتیی پێشـهوا وهك ئهكتـهرێكی پۆزهتیـڤ و سـهرهكی لـه قۆنـاخی
وهرچهرخان و راگواستنی بزاڤی مافخوازانهی نهتهوهی كورد و شرۆڤه كردنی كردهكانی ئهوو شوێنهواری ئهو كردارانه پێویسـتییهكی مهزنـهو
هێزو وزه و چاخی فرهی گهرهكه .لهو رووهوه ئهو دێڕانه تهنیا دهكارن ئاماژهیهكی كورتو نیوهچڵ بۆ وهها گرینگێك بن.
ئێمه لێره دا له سێ گۆشهنیگاوه ههوڵی راڤهی تیۆریكی كهسایهتیی پێشهوا دهدهین :
 -1پێشهواو شوێندانانی كاریزمایی ئهو لهسهر ریزهكانی خهبات و توێژهكانی كۆمهڵگا:
مێــژووی خــهباتی هــهر گــهل و نهتهوهیــهك لــه پێنــاو رزگــاری و سهربهســتیی خــۆیدا ههنــدێ كهســایهتیی كاریگــهرو ههڵكــهوتووی
خوڵقاندوه كه دوای رهوتی خهبات له كڵێشـهی كهسـایهتیی ئـهوان و بانگـهوازی ئـهوان دا بـه چهنـد قـاتی بـهرزتر تـۆخ بۆتـهوه ،گـۆڕانی
سهرهكی بهخۆ بینیوه و تهنانهت وهرچهرخانی بووه .به دهربڕینێكیتر كهسایهتیی خوڵقاوی خهبات خۆی دهبێته خوڵقێنـهری خـهبات و بـه
ئاستی ههستپێكراوی داهێنهرانهی ئهرێنی یان نهرێنی خۆیدا بۆته سمبۆلی سهرههڵدانی نهتهوهیی و ئیتر خهبات بـه نـاوی ئـهوهوه سـهری
ههڵ داوه .ئهوهیه كه پرۆوسـهیهكی دیـالێكتیكیی ههسـتپێكراو دهردهخـات .خـهبات ،كهسـایهتیی پسـپۆڕو كاریزمـا دهخـوڵقێنێ و خـۆی ئـهم
كهســایهتییه بــه داهێنــانی خــۆی بێچمــی (شــكل) نوێبــاو تۆبــه خــهبات دهبهخشــێت كــه ئیتــر بــهناوی ئــهوهوه زهق دهبێتــهوه .لــهو پرۆســه
دیالێكتیكییهدا بێچمی نوێباوی خهبات بۆی ههیه:
 -1پاشماوهكانی خهباتی پێشوو پاكتاوبكات و ئامانج و بههاكانی ئهو قوت بدات كه له راستیدا ئهوه تهنیا چهواشـهكردنی شـوێنی
خهبات و سڕینهوهی ئاسهوارهكانیهتی و لهو پهڕی خۆیدا رهنگه به جۆرێك گهڕانهوه بۆ سیستمی دژبهری خهباتی لێ بكهوێتهوه.
 -2درێژهدهری خهباتی پێشوو و تهواوكهری ئهو بێت و به هێزو گوڕی نوێبـاوی خـۆی پتـهوتر لـه پێشـوو گـوڕ بـه خـهبات بـدات كـه
لێــرهدا بابــهتی پاكتــاوكردن و ســڕینهوهی دیــالێكتكیی كالســیك واتــای نــامێنێ و خــهباتی پێشــوو كــه تێــز پێــك دههێنــێ ،كاركتــهر و
بهرژهوهندییهكانی خۆی له میانهی بێچمی نوێباودا كه (رۆڵی سهنتێز دهگێڕی) ،دهپارێزێت و گهشهدهكات.
رهوتی خهباتی رزگاریخوازی و مافخوازیی گهالن به ئافراندنی تهوهرو كاریزما له راستی دا ئامانجی ئهوهیه شوێنی خۆی دیارو
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پاقژ بكات نهك دژبهری خۆی بخوڵقێنی بهاڵم بهستراوه بهئاكارو كهسایهتیی كاریزما ،بـۆی ههیـه كـه بهشـوێنی دژدا بـروات و یـان
تهواوكهر بێت .تا چ ئاستێك كهس و كاریزما له خزمـهت خـهبات دا خۆنهویسـتیی خۆیـان لـه پێنـاو خـهبات دا پیشـان بـدهن ،ئـهو مـژاره
هۆكاری پێشڤهبردن یان چهواشهكردن و تهنانهت سڕینهوهی (كه ئهویان جۆرێك خۆخواردنی خهباتهكانه) لێدهكهوێتهوه .رسـتهی نـاوداری
"راپهڕین رۆڵه راستهقینهكانی خۆی ههڵ دهلووشێ ".ئهگهر به پێی وهها روانینێك بخوێندرێتهوه ئهوكات ناكارێت كه دهربڕینێكـی گشـتگیر
بێت و پێویسته بهم شێوه به سا بكرێتهوه":كهسایهتییه تهوهری و سهرهكییهكانی راپهڕینهكان ههوڵی راهێنانی ههموو خهباتگێڕهكان لـه
تهك مێتۆدۆلۆژیای خۆیان و ویست و ئامانجهكانیان دهدهن ".
لێرهدا چۆنیهتیی مامهڵـهكردنی كاریزمـا لهتـهك هاوخهباتـهكانی دیكـهی ،راسـتهوخۆ پێوهنـدیی ههیـه بـه روانـین و رامـانی كـراوهو
دێموكراســییانه یــان بیرتهســك ،بهرچاوتــهنل ،دهمــارگرژو "دیســپۆتیك"(ســهرهڕۆیانه)ی ئــهو .ئهگــهر كهســی كاریزمــا لــه پێنــاو گــۆڕان و
نوێخوازیی خهباتی گهلهكیدا به ئاستی خۆنهویستی بگات ئهو كات بێگومان هزری بهرباڵویی كۆمـهڵگا دهروی سـهرهكی دهبینێـت كـه لێـرهدا
پرســی پاكتــاوكردن لــهئارادا نیــهو خــورانی رۆڵــهكانی راپــهڕین دۆخێكــی دهگمهنــه .رێــك بــه پێچهوانــهوه ئهگــهر كاریزمــا خــاوهنی بیــری
بهرتهسك و ئۆتۆریتهرخواز بێت ،هێـزو بانگـهوازی ئـهو خولیـای خۆبـهزلبینی و هـهڤیازبوونی (ممتـازبودن) لێدهكهوێتـهوه كـه ئـهوكات تـا
دهڕوا زێدهتر هۆگر بهخۆد دهبێت و ههموو دهربیجهكان لهسهر هزری كۆمهڵگا قهپات دهكرێت .دیكتاتۆریو ئۆتۆكراسی خـۆ رادهنێـت و تـاك
و تهنیا به روانینی بیرتهسكی خۆی سیستمی پاش سهركهوتن دهسهپێنێ .ئهو یهكه هۆكاری چهواشهبوونی شوێنی خهبات و بـه قوربـانیكی
كرانی رۆڵهكانی راپهڕین تۆخ دهكات .
خوڵقاندی كهسایهتیی كاریزمـا فاكتـهرێكی بـێ ئهمالوئـهوالی سـهرنهكهوتنی خهباتـهكانی گـهالن بـووهو هـهروهها بارتـهقای چـهمكی
هۆگربــهخۆبوونی ئــهوان ســهرههڵدانی دیكتــاتۆر لــه نــاخی كاریزمــادا شــوێنهواری بــووه .پێچهوانــهی ئــهوی لــه خهباتــه ناســراوهكان دا
بهختهوهریی گهالنی دهسـتهبهركردوه .لـه جهمسـهری یهكـهم دا ئۆتۆریتایـانیزمی بیرتهسـك و خۆخـوازی وهك هیتلێـر ،ئاتـاتۆرك ،سـهددام،
خومهینی و ئێستالین و...ئهنجامی خـهبات لـه جهههننـهمی پێشـوو تێوپـهڕێنن و لـه جهمسـهری بهرامبـهری دا لـهخۆبردوویی كاریزماكـان
وهفــاداریی ئـهوان ســهبارهت بــه ئامانجــهكانی راپــهڕینو بڕوامهنــدیی راســتهقینه بــه شــوێنی خــهبات وهك مانــدێال ،گانــدی ،چــهگڤارا ،تــا
رادهیهك لێنین و ...رێگای بهئامانج گهیشتنی خهڵكیان به مهزهندهی ئهرێكردنی ههر جۆره نههامهتییهك بۆ ژیانی خۆیان پێكهێناوه .
بزاڤی رزگاریخوازیی گهلی كـوردو خـهبات لـه پێنـاو دهسـتهبهركردنی مافـه رهواكـانی خـۆی هـهڵگری تایبهتمهندییـهكی شـازه كـه بـه
دۆخی تایبهتیی ئهو گهلهوه پێوهندیی ههیه .گومان لهوهدا نیه كه زۆرلێكراوترین گهلی مێژوو جگه له كورد ناتوانێ كهسـیتر بێـتو ئـهم
نووســراوهیه مــهودای ئــهوهمان پێنــادا كــه هــهوڵی پێكــهوه ههڵســهنگاندنی هــهموو گــهالنو ســهلماندنی ئــهو بانگهشــهیه بــدهین ههرچهنــد
ئاشكرایی ئهم یهكه له كهس دانهپۆشراوه .ههروهها سهلماندنی ئهو بڕوایهش كارێكی چهتوون نیه كه "بێگومـان زۆرلێكراوتـرین گـهل یـان
نهتهوهكان ئاشتیخوازترین گهل و نهتهوهكانن ".ههر له گۆڕ وهها پێودانگێكهوه ئهگـهر خـهبات دهكـات خهباتهكهشـی هـهر ئـهو كاراكتـهری
ئاشتیخوازترینه دهپارێزێتو ئهگهر كاریزمایهك دهخوڵقێنێ ،ئهو وهك بهرههمی ئهم دۆخه ناتوانێ له پێوانهی مرۆڤدۆسـتی و ئاشـتیخوازی
بترازێ .گهلێك كه هیچ كات داگیركهر نهبووهو بهردهوام داگیركراوه ،دهستدرێژی نهكردوهو ئامانجی له مێژینهی دهستدرێژی بووهو به
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گشتی ئهو كاتری قسه له پێوهندییـهكانی چهوسـێنهرو چهوسـاوه دهكرێـت ههمیشـه بـهركارو چهوسـاوه بـووه نـهك بكـهرو چهوسـێنهر.
ئهوها بوونـهوهرێك سروشـتییه كـه لـه هاوپێوهندییـهكانی چهوسـانهوهو دهسـتدرێژی بێـزی هـهبێ .ئهگـهر كـورد ،بزاوتێكـی بـووه تـهنیا بـۆ
سهلماندنی بوونی خۆی بوه له ههمبهر رامیاریو پیالنی نكۆڵی و پاكتاوی داگیركهران دا .رێبهرانی تـهوهری و كاریزمـای گـهلی كـورد مینـا
پێشـــهوا بـــه دانـــی بـــهرزترین نرخـــهكانو پێشكهشـــی گیـــان ،بـــهكردهوه خۆنهویســـتی و مرۆڤدۆســـتیی خۆیـــان وهك تایبهتمهندییـــهكی
ههڤیاز(ممتاز)و بهرزپهرچین كردوه .ئهو دهربڕێنه پێشهوا بهتایبهتی و ههموو بههاكانی خهباتگاری گهلی كورد به گشتی دهخاته خانهی
كاریزمای ئهرێنی و به كاریزمابوونی ئهوان نهك ههر شوێنی خهبات و ئامانجهكانی چهواشه ناكات ،بگـره دهیـان و سـهدان قـات بـهرزتر،
گوڕی پێدهدات و بارستایی مرۆڤپهروهری و دێموكراتیكی ئهو خهباته له رهوتێكی بهردهوام دا تهنانهت پاش تێداچوونی خۆیشـی بـهرزترو
بهرزتر دهكات .سـهلماندنی كاریگـهریی بانئاسـایی و كاریزمـاتیكی پێشـهوا لـهو رووهوه گونجـاوه كـه تێكـهاڵویی ئـهو لهگـهڵ بزووتنـهوهی
كۆمهڵهی "ژـ ك" ،ئهوی به داكۆكی زۆری ئهندامانی ئهو پارتـهو هاوكـاریی پێشـهوا دۆخێكـی تایبـهتی دهخاتـه بـهرچاو كـه هـیچ چهشـنه
خۆسهپاندنێكی تێدا نادیترێ كهچی تهنیا به هۆی خۆشهویستی و كـرداره بڕوامهندانـهو پاقژهكـانی خـۆی دهبێتـه تـهوهرهی سـهركیو ئیتـر
ناوی "شۆڕشی پێشهوا" جێگهی ههر ناوێكیتر دهگرێتهوه .به واتایهكیتر بزاڤی ئهو قۆناخـهی كـورد لـه یـادهوهریی كـوردو غـهیره كـوردی
دا ،زۆرتر له ههر بابهتێك كه كڵێشهی كهسایهتیی پێشهوادا خۆی دهبنێتهوه .كه پێشتر ئاماژهكرا وهك قۆناخی راگواسـتن لـه گرینگتـرین
قۆناخهكانی سهرجهم خهباتی كورده .ئهوها مهزنایهتییهك كـه بـه كهسـایهتیی پێشـهوا دراوه و هـهر لـه سـهردهمی تێكـهاڵوبوونی ئـهو لـه
بزاددا به هۆی ههندێ فاكتهر ،وهك مهزنایـهتیی نـهریتیی بنهماڵـهی ئـهو و پاڵپشـتیی ئـایینیی خـۆی و بـاوانی ،مینـا دهسـهاڵتدارییهكی
مێتــافیزیكی پیــرۆز دهكرێــت .بــه روونــی دیــاره كــه ئــهو مــژاره چ رادهیــهك درهتــانی ســهپاندنی ویســتو رای خــودی پێشــهوا پێــكدههێنێ.
سهرنجدان بهو مهسهلهیه گهلۆ پێشهوا چ جۆر مامهڵهیهكی له تهك ئهو دۆخهدا بووهو به پێی ئهوه دهكهوێته خانهی كـام كاریزمـاوه؟ بـه
واتایهكیتر ئـاخۆ كاریزمـایی پێشـهوا نـهرێنی بـووو خـۆزلبینی و ئۆتۆكراسـیی كهسـی قـازی لێكهوتۆتـهوه یـان كاریزمـایی ئـهو كاریگـهریی
ئهرێنی بووهو خۆنهویسـتی و دێموكراسـی ئافرانـدوه؟ بـۆ دۆزینـهوهی وهاڵم پێویسـته پێشـهوا لهگـهڵ نوێنـهری هـهردوو جهمسـهری رابـهرانی
كاریزمای گهالنی گهردوون بهراورد بكرێت .زێد له شهش دهیه بـهر لـه ئێسـتا تـوێژێكی "ئاریسـتۆكرات ــ مهزهـهبی"ی نـهریتی ،پشتاوپشـت
خـــاوهنی پیرۆزییـــهكی ئـــایینی و دهســـهاڵتدارییهكه "نـــهریتی ــــ ئـــهربابی" بـــووه ،كـــه بـــه داكـــۆكی و داوای زۆرهوه رابـــهریی خـــهباتێكی
نهتهوهخوازانهی دهخرێته پاڵ( .پارێزكردنی پێشهوا له وهرگرتنی دهسهاڵت بهر له ههرشت تایبهتمهندیی خۆنهویستیی ئهو دهسـهلمێنێ).
ئهو جارهیان ئیتـر لـه هـزری "نـهریتی ــ هـۆزهكی"ی كۆمـهڵگای ئـهو كـاتدا هـهتا ئاسـتی كهسـێكی تاقانـهو بـانمرۆڤی مـهزن دهبێـت .ئـهوه
چیرۆكـی بهدهسـهاڵت گهیشــتنی پێشـهوایه و دهسـهاڵتێكی بێســنووری بـهدهر لـه كڵێشــهی رێسـایی و كـۆنتڕۆڵی پــێدراوه كـه ئهگـهر خولیــای
دهسهاڵتو هۆگربهخۆ بایه دهیتوانی دیكتاتۆرییهكی كهم وێنـهو دهسـهاڵتدارییهكی "فێئـۆدال ــ مهزهـهبی" دابمـهزێنێ كـه پـارێزهری ویسـت و
بهرژهوندییهكانی تایبهتیی خۆی بێت .بۆ پاڵپشتیی ئهوهیكه كه دهیتوانی له دهستڕۆیشتوویی ئایینی و نهریتیی خۆی و بنهماڵهشی كـهڵك
وهربگرێ بهاڵم لهخۆبردووی و خۆنهویستیی پێشهواو دڵسوزیی راستهقینهی ئهو له ههمبهر گهلهكـهی تـهنیا هێزێكـه رووبـهڕووی شـیمانهی
ئهوها خوازیارگهلێك بۆتهوهو ،مینا گاندیو ماندێال ههموو نههامهتی و خهسارێك وهردهگرێو له كاتێكدا دهرهتان بۆ پاراستنی گیان زۆر
له مردن زێدهتر ههیه ،پێشهوای كاریزما به ههڵبژاردنی دووهـهم ئـهو جارهیـان بـۆ ههمیشـه دهبێتـه پاڵـهوانێكی نهتـهوهیی و بههایـهكی
پیرۆز .
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ئهگهر كهسایهتیی خومهینی ـ نوێنهری زهقی كاریزمای نهرێنی ـ و پێشهوا كه نوێنهری كاریزمای ئهرێنیـه ،پێكـهوه ههڵسـهنگێندرێن
دهردهكهوێ كه ئاكامی ،ههموو كردارهكـانی ئـهوان تـهواو پێچهوانـهی یـهكتره .جـارێكیتر لـه دۆخێكـی هاوشـێوهدا خـهباتی هـهموو گـهالنی
ئێران ههوڵی خوڵقاندنی كاریزما و تهوهری یهكیهتی دهداتو ئهو تهوهره له كهسایهتیی ئاخوندێكی خـاوهن بانـدۆڕی نـهریتی و مهزهـهبی
دا دهدۆزێتهوه" .ئاریسـتۆكرات ــ مهزهـهبی"ی ئـهوجاره بـه پێچهوانـهی پێشـهوا دهسـهاڵتدارییهكی نوێبـاو" ،فێئـۆدالیزمی ئـایینی" تـهنێ لـه
چوارچێوهی بیری بهرتهسكو ئایدۆلۆژێكی خۆیدا دادهمهزرێنێ .بـه پێچهوانـهی هـهموو ئامانجـهكانی خـهبات ،دیكتـاتۆریی تێئۆكراتیـك لـه
دهسهاڵتی رووخاوی پێشووی پههلهوی چڕتر خۆ رادهنێ ،دهرهتانی جیابیری و سهربهستیی رامـان بـه تـهواوی قـوت دهكـرێو راپـهڕین بـه
شێوهیهكی چاوهڕوان نهكراو دهست به خواردنی رۆڵهكانی خۆی دهكـا .كهمایهتییـه ئـایینی و نهتهوهیییـهكان تـهواو ئاسـتهنل دهكـرێن .بـه
پێچهوانهوه له قۆناخی كۆمـاری كوردسـتاندا تـهنیا جـارێكی نـاڕهزایی كهمایهتییـه ئـایینی و نهتهوهیییـهكانی هـهرێمی كۆمـار نهبیسـراو
بهندییهكی رامیاری نهدیترا .
به بڕوای "ماكس وێبێر" ،مانهوهی كاریزما پێویستی به چاكسازیی بهردهوامی خۆی ههیهو ئهو یهكه له رێگهی جوواڵنهوهی بـهردهوام
به قـازانجی كۆمـهڵگادا دهدۆزیـهوه ،دهنـا تووشـی داكشـان دهبێـتو سـیمای پیـرۆزی خـۆی دهدۆڕێنـێ و پێڕهوهكانیشـی پـهژیوان دهبـن و لێـی
دهپرینگێنهوه.
لــه كاتێــكدا خومــهینی ،ســهددام و ئێســتالین تــهنیا چهنــد رۆژ پــاش گهیشــتنه دهســهاڵت ،دهســت بــه پاكتــاوكردن و پهراوێزخســتنی
هاوخهباتهكانی چهن رۆژ پێشی خۆیان دهكهنو هیچ دهرهتانێك بۆ رامانی سهربهست و بیروڕای جیاواز ناهێڵن ،دهبینین به پێچهوانهوه له
خهباتی گاندیو ماندێال و پێشهوادا ههر چهشنه گۆڕانێك راستهوخۆ لهسهر بنهمای رای گشتی و به پێی پێویستیی بارودۆخ سهردهگرێت .
تهنانهت ههڵبژاردنی قازی محهممهد وهك سهركۆمارو بوونی به پێشهوا ،نیشانهی شێوازێكی تایبهتیی باندێموكراسی بووه .دهزانرێ
كه له مهڕ داخوازیی خودی خهڵكو پێداگریی ئهندامانی كۆمهڵهی "ژـ ك" ،ئهو پلهیه درا به قازی و نهك ههر چهشـنه سـهپاندنێكی تێـدا
بهدی ناكرێت ،تهنانهت كهس خۆی بهبژارناكات تا له رهوتی ههڵبژاردن و به لێی ئاژیتاسیۆن (تبلیغات)ی باو بـۆ ئـهو یهكـه النـی زۆری
دهنــل كۆبكاتــهوه .لێــرهدا قــازی خــۆی وهك پــاڵێوراو نهناســاندوه بــهاڵم لــه الی خــهڵك بــه رێــژهی رههــا هــهڵ دهبژێردرێــتو ناچــار بــه
قبووڵكردنی دهكرێ .
دهرهتانی هیچ بڕیارێكی تاكهكهسی لهو قۆناخهدا نیهو رێككهوتنی گشتی بهسـهر هـهر بڕیارێـكدا زاڵـه .نـاوی كۆمهڵـه دهكرێتـه بـه
"حدك"و ئامانجهكان گۆڕانیان بهسهردا دێت( ،سهربهخۆیی كوردستانی گهوره دهكرێت به ئۆتۆنۆمی بۆ كوردسـتانی ئێـران و  )...بـهاڵم هـیچ
ناڕهزاییهك نابیسرێ ههڵبهت دهسهاڵتێكی ئهوتۆ نیه كه ئهو گۆڕان و بڕیارانه بسهپێنێو له ترسی ئهو مهودای نـاڕهزایی نـهبێ ،كـهوابێ
تهنیا یهك هۆكار بۆ ئهو یهكه دهمێنێتهوه ئهوی ههبوونی دێموكراسیی راستهقینهیه .
 -2سێكۆالریزم له قۆناخی كۆماردا :له تایبهتمهندییه شازهكانی قۆناخی كۆمار كه بانگهشهی ئێمه لهمهڕ به قۆناخی راگواستن و
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وهرچهرخان زانین ،زیاتر پشتڕاست دهكاتـهوه ،هـهوڵی سـرینهوهی پیرۆزیـی ئـایینی و مهزنایـهتیی نـهریتی دهسـهاڵتهكه ،تێیـدا بـهروونی
بهرچاوهو كاریگهریی كهسایهتیی رووناكبیریی پێشهوا لهو یهكهدا بهروونی دیاره .پێشهوا ههر لهسهرهتای پێوهندیگرتن بـه كۆمهڵـهی "ژــ
ك"وه ئهو ههوڵهی بۆ سـڕینهوهی پیرۆزیـی ئـایینی بـه كـردهوه دهسـت پـێ كـرد .لـه پێكهاتـهی كۆمهڵـهدا ههنـدێ ئاسـهواری ئـایینی ،وهك
سوێندخواردن به پهرتووكه پیرۆزهكـان و پـهیمان بهسـتن بـۆ هاوكـاریی ههتاهـهتایی هـهبوو كـه مهزنایـهتیی ئـایینیو غـهیرهئایینیی پـێ
دهبهخشێ .كه دوایی به پێی داهێنانێكی ئهو و گۆڕینی كۆمهڵه به "حـدك" ئـهو بابهتانـه هیچیـان نـامێنن .تـا بـه ئـهوڕۆ ئـهو داهێنانـهی
پێشــهوا لــه سیســتمی حیزبــی دێمــوكراتی كوردســتانی ئێــران دا ماوهتــهوهو بــه پێچهوانــهی زۆربــهی پارتــهكانی تــری گــهلی كــورد ،هــیچ
ناچاركردنێك بۆ به ئهندام بوون یان مانهوه تێیدا نیه .
ئێمه باسمان له باندۆڕی كاریزمـایی پێشـهوا كـردو ئـهو یهكـه لهگـهڵ مـژاری سـێكۆالریزمدا ناتـهبایی ههیـه .بهڵگـهی زۆر هـهن كـه
دهسهلمێنن پێشهوا ئهو كێشهیهی ههست پێ كردبوو و به كردهوهش ههوڵی چارهسهركردنی دابوو .مـژاری كاریزمـایی پیشـهوا بـۆ دو هۆكـار
دهگهڕێتهوه :ئاـ ههروهك پێشتر وترا پێشهوا وهك كهسایهتییهكی ئایینی ناسراو بهر له كۆماری جۆرێك مهزنایـهتیی هـهبوو كـه ئـهویان
شوێنی لهسهر پێشهوای سهرۆك كۆماری ههر مابوو .ههرچهند خۆی زانایهكی ئایینی و بهبڕوا بوو ،بهاڵم هـهوڵی زۆری بـۆ جیاكردنـهوهی
ئایین له دهسهاڵت داوه كه بانـدۆڕی پـۆزهتیڤی تـا ئێسـتاش لهسـهر بزاڤـی كـورد بهردهوامـه .ب ــ روانینـی نـهرێتیی هـهموو گـهالن لهسـهر
دهســهاڵت و دهوڵــهت بــه جۆرێــك بــهزلزانینو بــه پیــرۆز زانینــی دهوڵــهتی لــه مــاكدا ههیــه كــه پێوهندیــداره بــه ئاســت نزمیــی زانیــاری و
خوێندهوارییهوه .پۆزیسیۆنی كۆمهاڵیهتیی پێشهوا وهك سهرۆك كۆمار ،جۆرێك به مهزنایهتیی بینینی له الی جهماوهرهوه لـێ دهكهوێتـهوهو
ئاستی الوازی خوێندهواریو پێكهاتـهی زاڵـی هـۆزهكیی كوردسـتان زێـدهتر دنـهی ئهویكـهی دهدا .پێشـهوا بـۆ بهربـهرهكانێ لـه ههمبـهر ئـهو
یهكهدا له الیـهك هـهوڵی دامهزرانـدنی سیسـتمێكی مـۆدێڕن و شارسـتانی دهداو بـه گشـتی كۆمـار گرنگیـی زۆری بـه زانسـت و خوێنـدهواری و
پێشكهوتن و پیشهسازی داوه .ئهگهر بهسهرهنجدان له هێزهكان و دهرفـهت و سـهرمایهی زۆر كـهمی ئـهوكات لـه مۆدێڕنیزاسـیۆن بڕوانرێـت،
بهڕاستی دهبێ وهك شـانازییهك تۆماربكرێـت .لـه الیـهكیتر بڕیـاردانی هاوبـهش لهمـهڕ كاروبـاری گشـتی كـه لـه قۆنـاخی كۆمـاردا كـرا بـه
كولتوور ،خۆی شێوهیهك بهربهرهكانێ كردن لهگهڵ مهزنایهتیی نگهتیڤی دهسهاڵتو ههوڵێكی گرنل له پێناو سێكۆالریزم دا بوو .پێشـهوای
نهمر تا رادهیهك بڕوای به رای گشتی ههبوو كه تهنیا بریارێك كه به تـاك دابێتـی و رای گشـتی ،ئـهرێی نـهكردبێ بێگومـان ئـهوه تـهنیا
بڕیاری كۆتایی ئهو بووه لهمهڕ مانهوه له ناوشارداو له سێدارهدانی ئهو! ئێمه لهسهر ئهو بڕوایهین كه ئهوهش درێژهی ههوڵی ئهو بوو بۆ
سڕینهوهی مهزنایهتیی خۆی وهك دهسهاڵتدار .ئیتر پێشهوا پیرۆز نیـه بـه هـۆی دهسـهاڵتداری یـان پلـهی ئـایینی ،پێشـهوا وهك چـاالكێكی
تێكۆشهرو بههایهكی نهتهوهییو سهمبۆلی خۆڕاگری ،بۆته بهشێك له میتۆلۆژیا(اسگوره)ی گهلهكهی.
 -3گهلۆ پێشهوا ناسیونالیستێكی توند ئاژۆو رهگهزپهرست بووه یاخود نیشتمانپهروهرێكی(پاتریۆئۆتیست)مرۆددۆسـت؟ ناسـیۆنالیزم،
پانتایییهكی بهرینی واتایی لهخۆ دهگرێت و له شێوهی سهرهڕۆیانهی خۆیدا شۆڤێنیزمی لێدهبێتهوه .هـزری شـۆڤینییانه جۆرێـك زێـدهڕۆیی
كــردن لهگــهڵ خۆشهویســتی دایــهو بــه گهلپهرســتی دهناســرێت كــه خــاوهنی ئــهو هــزره ،گــهلی مهبســت لــهچاو گــهل و نهتــهوهكانیتر وهك
بوونهوهرێكی پیرۆزو مهزنتر دهزانێ و سهربهستی و بهختیاریی گهلی خۆی به مهزندهی زیان گهیاندن به گهل و نهتهوهكانیترهوه بـه رهوا
دهبنیێ و ئهوه جهمسهری نهرێنی واتای ناسیۆنالیزمه .بهاڵم بوونی ههستی نهتهوهخوازیی دێموكراتیك و مرۆڤدۆست كه ههمان
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نیشتمانپهروهرییه ،نهك ههر مژارێكی زیانبار نیه بهڵكوو له فاكتـهره سـهرهكییهكانی هـهبوونی ههسـتی مرۆڤدۆسـتییه .لـهو مـژارهدا
تـــاكی نیشـــتمانپهروهر ،رهههنـــدی خۆشهویســـتیی زێـــدو هاوڕهگـــهزی خـــۆی لـــه چـــهمكی مرۆڤدۆســـتی دا دهدۆزێتـــهوهو ســـهربهرزیی گـــهل و
نیشتمانهكهی له دهستهبهركرانی مافی رهواو بهرابهری ههموو مرۆڤهكان دا دهدۆزێتهوهو ئهوهیان جهمسـهری ئـهرێنیی واتـای ناسـیۆنالیزمه.
ئــهم نووســراوهیه لــه وزهی خۆیــدا نــابینێ كــه بــهوردی هــهوڵی راڤــهی تێروتهســهلی كهســایهتیی پێشــهوا لهمــهڕ رهگهزپهرســتبوون یــاخود
نیشــتمانپهروهربوون بــداتو وهك بابــهتێكی پرۆفیشــناڵ (تخططــی)و شــیاوی لێكۆڵین،بــۆ شــارهزایانی دههێڵێتــهوه بــهاڵم ههنــدێ ئامــاژهی
سهرهتایی داخوازهكانی پێشهوا لهمهڕ مرۆڤدۆستی و بڕوامهندی به مـافی بهرابـهری گـهالن پیشـان دهدهیـن كـه ههسـتی نیشـتمانپهروهرانهی
ئهو پشتڕاست دهكاتهوه .ئاـ كۆماری كوردستان و گهالنیتر ،بوونی هاوكاری و دۆستایهتی لهگهڵ گهلـه بهشـخوراوهكانی دیكـه لـه قۆنـاخی
كۆماردا له تایبهتمهندییهكانی گرنگی كۆماربووه و ئهوه خۆی تاڕادهیهكی بهرچاو ئهنجامی تێكۆشانی پێشـهوای سـهرۆك كۆمـار بـووه .ب ــ
ههوڵی خهبات بۆ پێكهوه ژیانی دێموكراتیك ،وهك ئاڵتێرناتیڤێك بۆ سهربهخۆیی كورد ،گرینگرتر گۆڕانێكه كه له قۆنـاخی كۆمهڵـهی "ژــ
ك" بۆ "حدك" وهبهرچاو دێت .ئهگهرچی پێشهوا بۆ ئهو گۆڕانـه "پێویسـتیی قۆنـاخی" وهك هۆكـار هێناوهتـهوه بـهاڵم پێشـهوا بـه ئاگـاداری
لهو بابهتهی كه "پێكهوهژیانی گهالن و هاوپێوهندیی دۆستانه و مافی بهرابهر" زیاتر لـه سـهربهخۆیی بـه قـازانجی گـهلی كـورد و گـهالنی
تره ،ئهو گۆڕانهی پێكهێناوه .ج ـ لـه هـهرێمی ژێـر دهسـهاڵتی كۆمـاردا كهمایهتییـهك لـه گـهالنی غـهیرهكوردی هـهبوون كـه مافیـان لـه
ئاستێكی لۆژیك دا پارێزراو بوو .هیچ نیشانهیهك له نـاڕهزایی و چهوسـانهوهیان نـهدیتراوه .ئـهوهیان بهڵگهیـهكی سـهلمێنهرهو شۆڤێنیسـت
نــهبووی كۆمــارو كهســایهتیی پێشــهوا پشتڕاســت دهكاتــهوه .د ـ ـ لــه هــهموو گرینگترهــهورهك لــه گشــت ئــهم وتــارهدا بــاس كــرا ،قۆنــاخی
دهسهاڵتدرایی كۆمارو سهرۆك كۆماریی ئهو ،بهپێی ههلومـهرجی ئـهوكات لـه ئاسـتێكی لـۆژیكی ــ دێموكراسـیدا خـۆی رانـاوه .ئـهوهیان خـۆی
لهگهڵ شۆڤێنیزم لێكدژیی ههیـه .دێموكراسـی و رهگهزپهرسـتیی بهرچاوتـهنل پێكـهوه كـۆ ناكرێنـهوه .رهوشـی پێچهوانـهی ئـهوهش هیچكـات
نهدیتراوه كه دهسهاڵتداری تاك یـان گرووپـی شۆڤێنیسـت تهنانـهت لـه گـهل و نهتـهوهی خۆشـیدا ،ههڵسـوكهوتی دێموكراتییانـهی بـووبێ.
رهگهزپهرستی داگری ههندێ تایبهتمهندیی وهك دهمارگرژی ،بهرچاوتهنگی ،نهبوونی بڕوا به مرۆڤایهتی و بهرابهریی مرۆڤـهكان و ...یـه
كه تهواو پێچهوانهی دێموكراسین و قۆناخی كۆمارو دهسهاڵتداریی پێشهوا پاقژ لهو تایبهتمهندییانه بووه .
بهو ئاماژه كورته كهسایهتیی پێشهوا وهك مرۆڤێكی نیشتمانپهروهرانهو مرۆڤدۆست خۆ دهنوێنێ....

سەرچاوە  :ماڵپەڕی کوردستان میدیا  /ڕێکەوتی ٢٦ :ی مارچی ٢١١١
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قازی محەممەد
لە ویکیپیدیاوە ،ئینسایکڵۆپیدیای ئازاد

قازی مـحەمەد ( )١١٢٦ - ١١١١دادوەر ،بە باشـی ناسـراوی نـاوچەی موکریـان و دامەزرێـنەر و سـەرۆکی کۆمـاری کوردسـتان ،لە سـاڵی
١١٢٧دا بوو .دوای ڕووخانی کۆمار لە ساڵی ١١٢٦دا قازی دەگەڵ هاوڕێکانی لە الیەن حکوومەتی کاتی تاران لە مەیدانی چـوارچرای شـاری
مەهاباد لە سێدارە دران.
سەرەتای ژیان

قازی محەممەد ،کوڕی قازی عەلـی ،لە بنەمـاڵەیەک کە ناوبـانگی لە شـاری مەهابـاد بـۆ چـوار سـەدە پێشـتر دەگەڕێـتەوە .ئەوان نە
تەنیا لەالی خەڵک بەڵکوو لەالیەن دەسەاڵتداران و بەرپرسـانی حکـوومەتی  ،جـێگەی رێـز و پـێزانین
بوون .هەر بە بنەماڵە زانـا و ئـازادیخواز و نیشـتمانپەروەر بـوون .لە شـەڕی یەکەمـی جیهـانیدا پیـاوی
وەک میـــرزا فەتـــاحی قازییـــان لە بەرەنگـــاریی راســـتەوخۆ دەگەڵ ڕووســـەکان لـــێ شـــەهید بـــوو ،کـــوڕە
الوەکانیشی (ساالر و محەممەد) بە دیل گیران و بۆ شوێنە دوورەکـانی رووسـیەی ئەو کـات بەڕێ کـران و
تا شۆڕشی ئۆکتۆبر هەر لە دیلیدا بوون.
قازی عەلی باوکی ،لە  ١١٣١لە مەهاباد رێکخراوێکی کـوردی بە نـاوی بـزووتنەوەی مـحەمەد پێـک
هێنا .ناوبراو لەگەڵ جوواڵنەوەی شێه محەمەد خیابانی لە تەورێز پێوەندی هەبوو ،تا سـاڵی ١١٣٢یـ
کە کۆچیدوایی کرد لەسەر ئەو کارە بەردەوام بووە.
قــازی عەلــی ،دوو کــوڕی هەبــووە ،یەکیــان ئەبوالقاســم قــازی (ناســراو بە ســەدری قــازی) بــووە کە دوو دەورە لە الیەن خەڵــکەوە
کراوەتە نوێنەری پەڕلەمان و جێبڕوا و کـاریگەرێتی تـایبەتی هەبـووە .دوای تەواوبـوونی کـاری پەڕلەمـان لەسـەر ڕاسـپاردەی بـاوکی ،بـۆ
ڕاپەڕاندنی کارە سیاسییەکان و یاریدانی خەڵک هەر لە تاران مابۆوە.
قازی محەممەدی کە ساڵی ١١١١ی زایینی لەو بنەماڵە دا لەدایک بووە .قازی محەممەد لە منداڵی و الوی دا زۆر خولیـای زانسـت و
فێر بوونی زمـانە بیانیەکـان بـووە و جـگە لە عەرەبـی و فارسـی ،دەگەڵ زمـانی فەڕنسـی و ئینگلیـزی و تـا ڕادەیەکـی ڕووسـی ئاشـنایەتی
کــردووە .قــازی محەمــمەد زۆری حەز بە تــێکەاڵوی دەگەڵ زانایــانی زەمــان ،کەســایەتیە گەورەکــان ،کــوردانی نیشــتمانپەروەر و ســەرۆک
عەشیرەتەکان هەبووە.
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دەستپێکی فەرهەنگی

دوای کۆچی دوایی باوکی ،بوو بە دادوەر(قازی)ی شار .لە بەر ئارەزووی خۆی بۆ کاری فەرهەنگی و بردنەسەرەوەی زانیـاری خەڵـک،
لە ساڵەکانی بەر لە  ١١٢١و دوای ئەوەش بەرپرسـایەتی دایەرەی فەرهەنـل و ئەوقـافی شـاری مەهابـادی بە ئەسـتۆوە گرتـووە و خزمەتـی
بەرچاوی فەرهەنگـی کـردوە و لە کـاتی بەرپرسـایەتیی ئەودا ،یەکەم قوتابخـانەی کچـان لە مەهابـاد کـراوەتەوە .هەر لەبەر ئەوە دەگەڵ
زۆرێ لە خوێندکاران ،رۆشنبیران و مامۆستایان پەیوەندی نزیکی بووە.
لە چەند ساڵ مـاوەی نابەسـامانی دەوڵەتـی ناوەنـدیی تـاران ،واتە لە سـااڵنی  ١١٢١تـا  ١١٢٢کە کۆمـاری کوردسـتان پێـک هـاتووە،
بەڕێــوبەرایەتی ئەو لە پێ بردنــی کاروبارەکــاندا و بە تــایبەتی لە چارەســەریی کێشــە عەشــیرەییەکاندا دەورێکــی بەرچــاو بــووە .زۆر لە
گرفتەکانی کاری ڕۆژانەی خەڵک لە دیوانی ئەودا کە مەحکەمەیان پێدەوت ،چارەسەر بووە.
قــازی محەمــمەد ڕێــزی تــایبەتی بــۆ دامەزرێنەرانــی کــۆمەڵەی ژیــانەوەی کــورد (ژ.ک) هەبــووە .زۆر لە دامەزرێنەرانــی ژ.ک ڕاوێژیــان
لەگەڵ کردووە و زۆریان خۆش ویستوە و گەلێکیان هەوڵ دەگەڵ داوە تا ببێتە ئەندامی ئەو کۆمەڵە.
قازی لە ڕوانگەی نوێنەرانی بیانیشـەوە کە ئەوکـات ئێرانیـان لەنێـو خۆیـان دا دابەش کردبـوو ،ڕێـزی تـایبەتی هەبـووە .هەر کەس
چــۆتە مەهابــاد تێکۆشــاوە بەر لە هەمــوو کەس چــاوی بە ئەو بــکەوێ .بانــل کرانــی بــۆ ســۆڤیەت هەر لەم پەیوەنــدیەدا بــووە ،کە دەگەڵ
وەفدێکی گەورە سەردانی باکۆیان کرد.
کەسایەتی قازی

قـازی مــحەمەد مرۆڤێکــی فەرهەنــل دۆســت ،خــۆش بەیــان ،ئەدەب و هــونەر دۆســت ،ئەهلــی راوێــژ و لە هەمــان کــاتدا خەبــاتگەرێکی
نیشــتمانپەروەر و گەل خۆشەویســت بــوو .لەگەڵ هەمــوو چــین و توێژێــک هەڵســوکەوتی هەبــوو و لە کــاتی پێویســتدا لە هەســت و هێزیــان
کەڵکی وەر دەگرت.
وەک ئەوەی لە وەسیەتەکەیدا هاتوو ،قازی محەممەد برایەتی و یەکگرتوویی کوردی پێ گەورەترین هـۆی سـەرکەوتن بـوو .هەربـۆیە
لە زۆربەی وتارەکانی کە لە ڕۆژنامەی کوردستان ،ئەوکات چا کراون لەسـەر بـابەتی یەکیەتـی و برایەتـی دواوە و مەرجـی سـەرکەوتن و
کۆڵەکەی ڕاگرتنی کۆمار و هۆی سەرکەوتن بەسەر دوژمنانیدا زانیوە.
هەرچەنــد دەیزانــی دوژمنەکــانی کــورد ڕاســت نــاکەن بەاڵم لە وتــووێژدا زۆر بە ڕاشــکاوی ڕایدەگەیانــد کــورد حەز دەکــا لە ڕێگــای
ئاشتییەوە بە مافی خۆی بگا ،بەاڵم ئەگەر وا نەبێ ئەوەی بۆی بکرێ دەیکا.
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لە پێ کۆماردا جاربەجـارە لە رۆژنـامەی کوردسـتان بە نـاوی پێشـەوا باسـی لـێ دەکـرا ،لە دوای دامەزرانـی کۆمـار بە شـێوەی فەرمـی
نازناوی پێشەوای پێبەخشراو و ئەو ناوە تا ئێستاش لەنێو کۆڕ و کۆمەڵی خەڵک دا هەر باوە.
ژیانی سیاسی و کۆمار
قازی محەممەد کە بوو بە ئەندامی کۆمەڵەی ژ.ک و ناوی نهێنی بینایی بۆ دانـرا ،هیـوایەکی زیـاتری بـۆ بەرپرسـان و خەڵـک پێـک
هێنا .لە ئاکامی تێگەیشتنی بە وەخت و ئازایەتی سیاسی ئەو و بە قەناعەت گەیشتنی بەرپرسانی کۆمەڵەدا بـوو کە ژ.ک بـوو بە حیزبـی
دێموکراتی کوردستان و وەک حیزبێکی دێموکرات و پێشکەوتوو دەستی کرد بە تێکۆشان و خەباتی سیاسی .قـازی لەبەر ڕێـزی تـایبەتی کە
بۆ ژ.کی هەبوو ،بناغەی دامەزرانی حیزبی دێموکراتیشی هەر بە ٢٢ی گەالوێژ ،ڕۆژی دامەزرانی ژ.ک دانا و هەر بۆیەش سـەرنجی زۆربەی
نزیــک بە تەواوی بەرپرســانی بــۆ تێکۆشــان لە نێــو حیزبــی دێمــوکراتی کوردســتاندا ڕاکێشــا .حیــزب زۆر بە خێرایــی پەلوپــۆی ســەند و
تێکۆشــانی لە هەمــوو نــاوچەی ئــازادی کوردســتان دا پەڕەی ســەند .قەیرانــی بە زۆر لکانــدنی کوردســتان بە ئازەربایجــانەوە حەل کــرد و
مەجبووری کردن حیسابی جیاواز بۆ کوردستان بـکەن .لە یەکەم کـۆنگرەدا ،لە ٢٢ی ژانـویە ٢( ١١٢٧ی رێبەنـدانی ١٣٢٢ی کـۆچیی هەتـاوی)
بە بەشداریی نوێنەرانی پارچەکانی دیکەی کوردستان و مەال مستەفا بارزانی و سـەرۆک عەشـیرەت و نـوێنەرانی هەمـوو چـین و توێژەکـانی
کوردستان پێکهاتنی یەکەم کۆماری کوردستان ڕاگەیێندرا.
لە مــاوەی دەســەاڵتداڕی کۆمــاری کوردســتان ئەوەی پێویســت بــوو زۆر بە ڕاشــکاوی بە شــای ئێــران و قەوام (ســەرۆک وەزیرانــی کــاتی
ئێران) ڕاگەیاندوە ،قامکی لەسـەر الوازییەکانیـان بەرانـبەر بە گەلـی کـورد دانـاوە .بە ئاشـکرا پێـی گوتـون ،ئێـوە لە قسـەکانی خۆتـاندا
دوودڵن و ناتانەوێ مەسەلەی کوردستان چارەسەر بکەن.
کاتێــک پێشــەوا لەالیەن قــوام الســلگنەوە بــۆ تــاران بانگهێشــت دەکــرێ و لە ڕێکەوتــی ٢٨ی ژوئەنــی  ١١٢٧دەچێــتە تــاران ،لەالیەن
ژمارەیەک لە وەزیران ،نوێنەرانی پارلمان و نوێنەری کوردەکانی تاران و نوێنەری حیزبەکان و یەکیەتی کرێکاران لە فڕۆکەخانە پێشوازی
لێ دەکرێ .ڕۆژنامەی ایران ما هەر ئەوکات دەنووسێ:
ئێســتا کە قــازی محەمــمەد لە تــارانە و ئــازادیخوازان چاویــان پێــی کەوتــوە ،دەردەکەوێ کە بیــر و ڕای ئەو جێگیرکردنــی ئــازادی و
دێموکراسی لە تەواوی ئێران دایە و مافی کـۆمەاڵیەتی و سیاسـی و ئینسـانی بـۆ نەتەوەی کـوردی لە گـۆڕێ دایە .هەر کارێـک بە سـوودی
دێموکراسی بێ لەالیەن پێشـەوای کوردسـتانەوە بە دڵەوە پێشـوازی لـێ دەکـرێ .هیـوادارین جەنـابی قەوام لەو سـەفەرە مێژوویـییە کەڵـک
وەرگرێ.
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ڕووخانی کۆمار
دوای وتــووێژی زۆر ،تــاران و کۆمــاری کوردســتان بە خــاڵێکی هــاوبەش نەگەشــتن و گرفتەکــان چارەســەر نەکــران .هەر بــۆیە بەشــوێن
مـــاوەیەک هەڕەشـــە ،و بە دوای وەر گرتنـــی هێنـــدێ بەڵـــێن بـــۆ یارمەتیـــدان لە ڕووخانـــدنی کۆمـــاری مەهابـــاد لە الیەن بڕێـــک ســـەرۆک
عەشــیرەتەکان ،تەنــانەت چەن کەس لەوانەی دەگەڵ قــازی ســەفەری باکۆیــان کردبــوو ،تــاران لە پــێ دا هێــرش دەکــاتە تەورێــز بــۆ
ڕووخاندنی کۆماری ئازەربایجان و پاشان هێرش دەکاتە سەر کوردستان.
ئەرتەشی ئێران کە قورسترین ئامێری شەریان چەن تانکی کۆن و قـۆڕازە بـوو ،ڕۆژی  ٢١سـەرماوەزی سـاڵی ١٣٢٢ی هەتـاوی (١١٢٧ی
زایینی) گەیشتە دەرۆی شاری تەورێـز و ڕۆژی ٢١بە هەاڵتنـی سـەرۆکانی کۆمـار بـۆ سـۆڤیەت کۆمـاری ئازەربایجـان ڕووخـا و ئەرتەش شـاری
تەورێزی داگیر کرد .دوای ئەوە ئەرتەش لەوێڕا بەرەو مەهابـاد ڕێ کەوت .لەو ئەو ناوچـانەی دیـکە لە باشـوری مەهابـاددا کە خۆیـان بە
بەشی کۆمار دەزانی و دەسـەاڵتی تارانیـان بە حکـوومەتی ناوەنـدی نـادەزانی ،واتە لە شـارەکانی سـنە ،دیوانـدەرە ،مەریـوان هەتـا نزیکـی
سەقز ،لە چەن مانل پێ ئەوە ،هێزیان ئامادە کردبوو؛ بەاڵم دوای تەورێز ئەرتەش هێـزی نـوێی لە ڕێگـای قەزوێـن بـۆ سـەقز نـارد کە
لە ٢١ی سەرماوەز گەیشتنە سەقز و لە ڕێگەی بۆکان بە یارمەتی هێندێ لە کوردەکـانی سـەربە حکـوومەتی شـا ،ڕێـگەی مەهابادیـان گـرتە
بەر .قــازی وەک ســەرۆک کۆمــار دەســتوور دەدات هەتــا دەکــرێ لە شــەڕ خــۆ بپــارێزن چــون مــاڵوێرانی پێــوەیە .ئەگەرچــی لە پێنــاوی واڵت
هەمووان تێدەکۆشن بەاڵم بە هـۆی جـوواڵنەوەی سەرنجڕاکێشـی هێزەکـانی سـۆڤیەت ،زۆر بە خێرایـی ،لە مـاوەی چەن ڕۆژ کوردسـتان داگیـر
دەکرێ .ئەگەر چی ئەو ڕەخنە لە قازی ،وەک سەرۆک کۆمار و جێی متمانەی جەماوەر دەگیرێت کە بۆ ئەونـدە پشـتی بە یـارمەتی سـۆڤیەت
بەستبوو کە بە دەستکێشانی لە پاڵپشتی کۆمار ئاوەهـا بە خێرایـی کۆمـار تێـدا چـوو؛ بەاڵم لەوەدەچـێ گەورەتـرین هـۆی ڕووخـانی کۆمـار
یەکنەبوونی هەوموو دەستەکان ببێت ،تا ئەو ڕادەیە کە هێندێ هەتا سـۆڤیەت کوردسـتانی چـۆڵ کـرد ،نامەیـان نـارد بـۆ تـاران کە وەرن،
ئێســتە کــاتی هێرشــە .بە ئاگــادار بــوون لە داهــاتووی کۆمــار مەال مســتەفا هەوڵــی دا کە قــازی دەگەڵ خــۆی ببــاتە دەرەوە ،بــۆ پاراســتنی
گیانی ،بەاڵم قازی بەوە ڕازی نەبوو ،پێی وا بوو دەبێ لە سەر بەڵێنی خۆی بمێنێتەوە .قازی دەزانێ کە بە زوویـی کۆمـار دەڕووخێـت؛ لە
نێوان شەر یان خۆبەدەستەوە دان ،وەک بەرپرسیارێکی گیانی خەڵک ،بـۆ بەرگـری لە کوشـتن و وێـران کـردن ،وەک قارەمـانێکی نەتەوەیـی
خــۆ بەدەســتەوە دەدات .هەڵــبەت ســەبارەت بەوە ،ڕەخنەدەگــرن کە ئایــا ئەگەر قــازی دەگەڵ مەال مســتەفا بڕۆشــتایە ،دواتــر نەیــدەتوانی
قازانجی زیاتر بێت بۆ گەلەکەی؟ بەاڵم لە کاتی ماڵئاوایی لەگەڵ مەال مستەفا ،قازی ئااڵی کوردسـتان دەسـپێرێ بە مەال مسـتەفا و وەک
جوابی ئەو پرسیارە دەڵێ" :من خۆم فیدای خەڵکی دەکەم و هیچ کات وەک پیشەوەری و سەرانی ئازەربایجان ناکەم تـا واڵتەکەم لە خـوێن
دا شەاڵڵ بێو هەزاران کەس بە کوشت بچن".
ئەرتەش ڕۆژی ٢١ی سەرماوەز دەگاتە مەهاباد وەک پایەتەختی کۆمار و وەک ئەو شارەی دەسـەاڵتی کۆمـاری تێـدایە ،کـاتێ زیـاتری
بۆ دادەنێن .ئەگەرچی هەر لە پێشدا هەم قازی بۆخۆی و هەموان دەیانزانی سزای قازی و هەڵسووکەوتی حکوومەت دەگەڵ وی چۆن دەبـێ،
بەاڵم دادگایەک ڕێ دەخرێت و تێیدا قازی و ئەندامانی کۆمار بە چەن تاوانی سەرەکی دادگایی دەکرێن.
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ئەگەرچــی هەردوو کۆمــاری کوردســتان و ئازەربایجــان لەســەر پاڵپشــتی ســۆڤیەت دامەزرێنــدران ،بەاڵم کۆمــاری کوردســتان ڕاســتقینە
ئارەزووی جەماوەری کورد بوو .سۆڤیەت بۆ سوودی خۆی دەستی لە پاڵپشـتی کێشـاوە و دەسـەاڵتی تـاران هەردوو کۆمـاری الوازی مەهابـاد و
ئازەربایجانی خنکاند .درێژەی کۆماری مەهاباد  ١١مانل بوو.
دادگایی کردنی قازی
٧ی ڕێبەندانی هەمان ساڵ (١٣٢٢هەتاوی١١٢٦ -زایینی) لێژنەی تـایبەت کە لە تـارانەوە هـاتبوون بە سـەرۆکایەتی سـەرهەنل ڕهزا
دەگەنە مەهاباد و دادگا ڕێدەخەن .پرسیارەکانی دادگا ڕوون نەبوون .لە الیەن قازیەکانەوە (قازی محەممەد ،سەدر قازی ،سـەیف قـازی)
هەموو تاوانەکان ڕەد کرایەوە و داوای بەڵگەیان دەکرد .ئاشکرا بوو کە ئەو دادگا هیچ بەڵگەیەکی بە دەستەوە نەبوو.
تاوانەکانی قازی ئەمانە بوون:
 -١گۆڕین و دەستکاری کردنی نەخشەی واڵتی ئێران
 -٢ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی و داگیر کردنی بەشێک لە خاکی ئێران بە ناوی کوردستان
 -٣بازرگانی کردنی نەوت لەگەڵ سۆڤیەت بە بێ ئاگاداری و ڕەزامەندی دەوڵەتی ناوەندی
 -٢ساز کردنی نەخشەی کوردستانی گەورە بە لکاندنی کوردستانی ئێران ،عێراق ،تورکیا و سووریا
 -٢هێنانە ناوەی بێگانە و بەشێک لە خاکی ئێران خستنە ژێر دەستی (مەبەست مەال مستەفا بارزانی)
 -٧دانانی ئااڵی جیاواز بۆ کوردستان بە نیشانی چەکوچ و داس بە شێوەی ئااڵی سۆڤیەت
 -٦لێدانی سکەی پووڵ بۆ کۆردستان بە وێنەی ڕووپیەی ڕووسی
قازی هەمـوو ڕەد دەکـاتەوە و لە وەاڵم دا دەڵـێ ئـااڵم دانـاوە بەاڵم نە وەک ئەوەی ئەوان دەڵـێن وەک ئـااڵی سـۆڤیەت .سـەبارەت بە
مسـتەفا بـارزانی ،ئەو بـۆ خــۆی هـاتووەتە مەهابـاد و کەس نەیهێنــاوە ،ئەو کـوردە و کوردسـتان مــاڵی هەمـوو کـوردێکە و هەر کوردێــک بە
ئارەزووی خۆی لە سەر هەر بستە خاکی کوردستاندا دەتوانێ بژی.
یەکێک لە تاوانەکانی سەرەکی سەدر قازی ،جێگـری سـەرۆک کۆمـار و بـرای قـازی مـحەمەد نووسـینی شـێعرێکی گەرم بـۆ بەخێرهـاتن
وتن بە مەال مستەفا بارزانی بوو.
دادگــاکە بە دانــی بڕیــار لە ســێدارە دانــی هەر ســێ تاوانبــارەکە کۆتــایی هــات .بەاڵم ئەمە کۆتــایی کــارەکە نەبــوو .قازیەکــان لە
بەندیخانە کران بۆ ماوەی سێ مانل .دیسان بە هەمان شێوە دادگای پێداچوونەوە بەڕێوە چوو ،ئەگەر چی هەموان لە سەر ئەو بـڕوا بـوون
کە بە تاوانبار ناسینی قازی هەر لە پێ دا وەک ئامانجی دادگاکان لە تارانەوە نیشان کرابوو.
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پێشــەوا و هاوڕێیــانی ئەوەنــدەی لە مــاوەی یــازدە مــانگی کۆمــاردا هەوڵیانــدا ،هەر ئەوەنــدەش لەو دادگــا بــوو ،لە خــۆبردوویی و
ئازایەتییان لە خۆیان نیشان داوە.
لەگەڵ هەموو ئازاری دەروونی و ئەو ژیانە تاڵەی کە لە بەندیخانەی پادگانی مەهاباددا بۆیان پێک هاتبوو ،نە تەنیا بڕوایـان بە
ئامانجەکانیان ،الواز نەببوو بەڵکو زۆر ئەرخەیانترو بە ورەتر ببوون.
لە چاوپێکەوتنێکی نهێنیدا کە لەگەڵ یەک دوو مرۆڤی جێی باوەڕی خۆیان بوویانە ،گوتوویانە:
ئێمەیان فریودا ،با نەتەوەی کورد فریو نەخوا و خەباتی خۆی بۆ ڕزگاری و سەربەستی درێژە بدات و چەک دانەنێ.
هەروەها گوتبوویان :
کە زۆریان زەخت خستووینەتە سەر تا نامەیەک بۆ مەال مستەفا بنووسین کە دەست هەڵبگرێ .بەاڵم ئـێمە نەتەنیـا شـتی وا نانووسـین
بەڵکوو پێمانوایە ئەوەی بۆی دەکرێ دەبێ دەگەڵ ئەو ناپیاوانە بیکا.
ئازایەتییان لە دادگاکاندا بە ڕادەیەک بووە کە ئەفسەرەکان سەریان سـوڕماوە .لە ڕاسـتیدا ئەو دادگـایە ئەمەریکـا و ئینگلیزیشـی لە
پشــت بــوو .هەرچەنــد جــگە لە کاربەدەســتانی خۆیــان کەســی نــامۆی لــێ نەبــووە ،بەاڵم هەر لە رێگــای ئەوانەوە زۆر شــت بــاڵو بــۆتەوە کە
پێویستە بیزانین.
پێشەوا هەر جارێک لەو دوو جارە کە بە ناو دادگایی کراوە زیاتر لە چوار کـاتژمێر قسـەی کـردوە و بە وتەی سـەروان شـەریفی کە
پارێزەری بووە  :ئەوە قازی محەممەد بووە کە حکوومەتی دادگایی کردوە و لە هەموو بوارێکەوە هێناویەتە ژێر پرسیار.
ڕۆژنامەی ئازادی کە لەو سەردەمدا لە بەغدا بە زمانی کوردی دەردەچوو ،سەبارەت بە پشتگیریی ئەمەریکا و ئینگلیـز لەو دادگـایییە
نوســیبووی :ئیســتێعماری ئینگلــیس و ئەمریکــا لە وجــوودی قــازی محەمــمەد و هاوڕێکانیــدا دوژمنــی هەرە سەرســەختی خۆیــان دەدی .هیوایــان
هەبوو بتوانن بە چۆکیان دابێننو لە بەندیخانەش نوێنەرەکانیان چوون دەگەڵیان دوان تـا بتـوانن بـۆ الی خۆیانیـان ڕابکێشـن ،بەاڵم هـیچ
کات سەرکەوتوو نەبوون.
دواتــر ڕۆژنــامەی ئازەربایجــان لە بــاکۆ نوســیبووی قــازی محەمــمەد بە نــوێنەری ئەمەریکــا (جــورج ئــالێن)ی گوتبــوو :گەلــی کــورد
چاوەڕوانی هیچ چاکەیەکی لە واڵتانی ئیستێعماری نیە.
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نەجەفقولی پسیان وتەکانی پێشـەوا لە دادگـادا لە چەنـد رسـتەدا کـورت دەکـاتەوە و دەنووسـێ :لە کـاتی دادگـاییدا قـازی محەمـمەد
پەالمــاری دەبــردە ســەر سیاســەت و ئاکــاری دەوڵەتــی تــاران و دەیگــوت" :مــن لە قــوژبنی گرتووخــانەوە دەنگــی خــۆم بەرز دەکەمەوە لە دژی
دەوڵەتی تاران و سەرۆکەکانی و دەڵێم تاوانبار ئێوەن نەک ئێمە .ئێوە واڵتتان لێ داگیرکردووین
رۆژنامەنووسێکی دیکە بە نێوی سلیمان.خ لە نووسراوەکانیدا دەڵێ ،قازی گوتی:
تەواوی ئەم بەســەرهات و ڕووداوانە ئاکــامی سیاســەتی داگیــرکەرانەی دەوڵەتە .ئەگەر دەوڵەت تەواوی کــوردان بە خــائین دەزانــێ بــا
دەست لەو مەڵبەندە هەڵبگرێ ،ئەگەر بە نیشتمانپەروەریشیان دەزانێ با لێ بگەڕێ خۆیان کاروباری خۆیان بگرنە دەست.
لە بەڵگە و رۆژنامەکانی یەکیەتی سۆڤیەت زۆر شت لەم بابەتانە نووسراون .لە زمـان ئەفسـەرە ئێرانییکـانەوە دەگێـڕنەوە کە قـازی
لە جوابی ئەوەی کە کۆماری مەهاباد دەست نیشانی سۆڤیەت بووە گوتویە:
ئەو ڕووداوانە لە ئاکامی ئەوەی دابوون کە ئێوە خۆتان قانوونی بنەڕەتیتان لە ژێر پێ ناوە .ئێستاش من تەنیـا خـۆم دامەزرێـنەری
دێمۆکراسیەت لە کوردستانم و هیچ هێزێکی بێگانە منی هان نەداوە .بێبەشی کورد منی بۆ بەڕێوە بردنی ئەو کارانە هان داوە.
کاتێک سەرۆکی دادگا بە خەیـانەت تاوانباریـان دەکـا لە وەاڵم دا دەڵـێ :ئێـرە مـاڵی مـنە ،خـاکی کوردسـتان خـاکی بـاب و بـاپیر و
ئەجدادی منە چۆن دەتوانم دەستی لێ هەڵگرم.
دادگایی یەکەم لە ١١ی مانگی ژانـویە دەسـتی پێکـرد و چەنـد رۆژی خایانـد و حـوکمی ئیعـدامی قازییەکـانی دا .دادگـایی دووهەم لە
٢٨ی مارسی ( ١١٢٦واتە ٦ی خاکەلێوە) دەستی پێکرد و رۆژی ٣١ی مارس کۆتایی پێهات.
پەتی سێدارە
لە بەرەبەیانی ١١ی خاکەلێوەی ساڵی ١٣٢٧ی هەتاوی(٣١ی مارسی  )١١٢٦پێشەوا قـازی ،حەمەحوسـێن خـانی سـەیف قـازی(ئـامۆزای
پێشەوا) و ئەبولقاسم سەدر قـازی(بـرای پێشـەوا) بە دوای حـوکم دران لە دوو دادگـای نایاسـایی و فەرمایشـیدا بەدەسـتی دوژمنـانی گەلـی
کورد لە چوارچرای شاری مەهاباد ،واتە هەر لەو شوێنەی کە ٢ی رێبەندانی ١٣٢٢هەتاوی ( ٢٢مانگی ژانویە  )١١٢٧کۆماری کوردستان لێـی
راگەیەندرابوو ،لە سێدارە دران و شەهیدکران.
هەڵسوکەوتی قازی کاتی لە سێدارەدران کە رۆژنامە نووسێکی دەرباری شا دەیانگێڕێتەوە وەک چیرۆک و ئەفسانەی لێهـاتووە .قـازی
لە پێ دا داوا دەکات کە تیربارانی بکەن چوونکا لە سێدارەدان ئایینی نیە ،بەاڵم ڕێگەی پێنادەن .پاشان وەسیەتنامەیەک دەنووسێت
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کە جــێگەی ســەرنجە لە بــاری کــۆمەاڵیەتیەوە و لە بــاری سیاســیەوە .قــازی ئەو مــردنەی بە ســەرکەوتن دەزانــی و هەر بــۆیە بە  ٦هەنگــاو
ڕێگەی بۆالی سێدارەکە پێوا .لە پای سێدارە ڕێگەی نەدا چاوی ببەستن و دەڵێت:
حەز دەکەم لە ئاخرین چرکەی ژیانیشم دا بە سەربەرزی و چاوی کراوەوە لە نیشتمانی خۆشەویستم بڕوانم.
ڕوو لە خوێنمژانی گەل دەڵێ :ئێوە قازی محەممەدێک دەکوژن ،بەاڵم بـزانن لە هەر تنـوکە خـوێنێکی مـن ،قـازی محەممەدێکـی دیـکە
شین دەبێتەوە .داوا لە گەلی کورد دەکەم خەباتی خۆی لەپێناو ڕزگاریی کوردسـتان دا پەک نەخـات ،بـاوەڕ بە دەوڵەتـی خۆفرۆشـی تـاران
مەکەن .بژی کورد و کوردستان.
تەرمـــی ئەو شـــەهیدانە هەر ئەو رۆژە لەســـەر شـــان و پیلـــی خەڵکـــی بە شـــرەفی مەهابـــاد لە گۆڕســـتانی مەال جـــامی بە خـــاکی
نیشتمانەکەیان سپێردران .شوێنی گۆڕەکەیان ئێستاش لە ژێر چاودێریدایە.
سەرچاوەکان
الپەڕەی تایبەت بە پێشەوا قازی لە ماڵپەری

PDKI

دەقــی دادگــایی کردنــی پێشــەوا قــازی مــحەمەد و ســەدر و ســەیفی قــازی  /ئامــادە کردنــی بەدرەدیــن ســاڵح  /وەرگێــڕاوی بەڵگەکــانی
نووسراوە سەروان کەیومەرس ساڵح  /هەولێر ٢١١١
وەسیەتنامە قازی محەمەد
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پەیامەكەی پێشەوا قازی دوای  46ساڵ
ئامەد حەسەن

تۆڕی میدیای خەڵك

قــازی مــحەمەد دادوەر و دامەزرێــنەر و ســەرۆك كۆمــاری كوردســتان لە مهابــاد ســاڵی  ١١١١لە دایكبــوە و دوای ڕووخــانی كۆمــار لە
بەرەبەیــانی ١١ی خــاكەلێوەی ســاڵی ١٣٢٧ی هەتــاوی (٣١ی مارســـی
)١١٢٦دا لەگەڵ هاوڕێكــــانی لە الیەن حكــــومەتی كــــاتی تــــاران لە
مەیدانی چوارچرای شاری مهاباد لە سێدارە دران.
عەلی كەریمی سیاسەتمەداری كوردی رۆژهەاڵتـی كوردسـتان بـۆ
(خەڵك) دەڵێـت ":پێشـەوا قـازی مـحەمەد بە بڕیـاری سـەربەخۆیی و
دامەزرانــدنی كۆمــاری كوردســتان لە مهابــاد جــێگەی خــۆی لە مێــژوی
كوردایەتیدا كردەوە".
وتیشی ":لە ڕۆژی لە سێدارەدانیشیدا پێشەوا چەسپاندی كە لە پێناوی میللەتەكەیدا گیانی خۆی فیدا دەكات".
ژیانی پێشەوا

قازی محەممەد ،كـوڕی قـازی عەلـی ،لە بنەمـاڵەیەك كە ناوبـانگی لە شـاری مهابـاد بـۆ چـوار سـەدە پێشـتر دەگەڕێـتەوە .ئەوان نە
تەنیــا لەالی خەڵــك بەڵكــوو لەالیەن دەســەاڵتداران و بەرپرســانی حكــومەتی  ،جــێگەی رێــز و پــێزانین بــوون .هەر بە بنەمــاڵە زانــا و
ئــازادیخواز و نیشــتمانپەروەر بــوون .لە شــەڕی یەكەمــی جیهــانیدا پیــاوی وەك میــرزا فەتــاحی قازییــان لە بەرەنگــاریی راســتەوخۆ دەگەڵ
ڕووسەكان لێ شەهید بوو ،كوڕە الوەكانیشی (ساالر و محەممەد) بە دیل گیران و بۆ شوێنە دوورەكانی رووسیەی ئەو كات بەڕێ كران و تـا
شۆڕشی ئۆكتۆبر هەر لە دیلیدا بوون.
قازی عەلی باوكی ،لە  ١١٣١لە مهاباد رێكخراوێكی كـوردی بە نـاوی بـزووتنەوەی مـحەمەد پێـك هێنـا .نـاوبراو لەگەڵ جـوواڵنەوەی
شێه محەمەد خیابانی لە تەورێز پێوەندی هەبوو ،تا ساڵی ١١٣٢ی كە كۆچیدوایی كرد لەسەر ئەو كارە بەردەوام بووە.
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قــازی عەلــی ،دوو كــوڕی هەبــووە ،یەكیــان ئەبوالقاســم قــازی (ناســراو بە ســەدری قــازی) بــووە كە دوو دەورە لە الیەن خەڵــكەوە
كراوەتە نوێنەری پەرلەمان و جێبڕوا و كـاریگەرێتی تـایبەتی هەبـووە .دوای تەواوبـوونی كـاری پەرلەمـان لەسـەر ڕاسـپاردەی بـاوكی ،بـۆ
ڕاپەڕاندنی كارە سیاسییەكان و یاریدانی خەڵك هەر لە تاران مابۆوە.
قازی محەمەدی كە ساڵی ١١١١ی زایینی لەو بنەماڵە دا لەدایك بووە .لە منداڵی و الوی دا زۆر خولیای زانسـت و فێربـوونی زمـانە
بیانیەكــان بــووە و جــگە لە عەرەبــی و فارســی ،لەگەڵ زمــانی فەڕەنســی و ئینگلیــزی و تــا ڕادەیەكــی ڕووســی ئاشــنایەتی كــردووە .قــازی
محەممەد زۆری حەز بە تێكەاڵوی لەگەڵ زانایانی زەمان ،كەسایەتیە گەورەكان ،كوردانی نیشتمانپەروەر و سەرۆك عەشیرەتەكان هەبووە.
دوای كۆچی دوایی باوكی ،بـوو بە دادوەری شـار .لە بەر ئـارەزووی خـۆی بـۆ كـاری فەرهەنگـی و بردنەسـەرەوەی زانیـاری خەڵـك ،لە
ســاڵەكانی بەر لە  ١١٢١و دوای ئەوەش بەرپرســایەتی دایەرەی فەرهەنــل و ئەوقــافی شــاری مهابــادی بە ئەســتۆوە گرتــووە و خزمەتـــی
بەرچــاوی فەرهەنگــی كــردوە و لە كــاتی بەرپرســایەتیی ئەودا ،یەكەم قوتابخــانەی كچــان لە مهابــاد كــراوەتەوە .هەر لەبەر ئەوە لەگەڵ
زۆرێ لە خوێندكاران ،رۆشنبیران و مامۆستایان پەیوەندی نزیكی بووە.
لە چەنـد ســاڵ مــاوەی نابەسـامانی دەوڵەتــی ناوەنــدیی تـاران ،واتە لە سـااڵنی ١١٢١تــا  ١١٢٢كە كۆمـاری كوردســتان پێــك هــاتووە،
بەڕێوەبەرایەتی ئەو لە پێ بردنـی كاروبارەكـاندا و بە تـایبەتی لە چارەسـەریی كێشـە عەشـیرەییەكاندا دەورێكـی بەرچـاو بـووە .زۆر لە
گرفتەكانی كاری ڕۆژانەی خەڵك لە دیوانی ئەودا كە مەحكەمەیان پێدەوت ،چارەسەر بووە.
قــازی محەمــمەد ڕێــزی تــایبەتی بــۆ دامەزرێنەرانــی كــۆمەڵەی ژیــانەوەی كــورد (ژ.ك) هەبــووە .زۆر لە دامەزرێنەرانــی ژ.ك ڕاوێژیــان
لەگەڵ كردووە و زۆریان خۆش ویستوە و گەلێكیان هەوڵ دەگەڵ داوە تا ببێتە ئەندامی ئەو كۆمەڵە.
قازی لە ڕوانگەی نوێنەرانی بیانی شەوە كە ئەو كات ئێرانیان لەنێو خۆیان دا دابەش كردبـوو ،ڕێـزی تـایبەتی هەبـووە .هەر كەس
چــۆتە مهابــاد تێكۆشــاوە بەر لە هەمــوو كەس چــاوی بە ئەو بــكەوێ .بانــل كرانــی بــۆ ســۆڤیەت هەر لەم پەیوەنــدیەدا بــووە ،كە دەگەڵ
وەفدێكی گەورە سەردانی باكۆیان كرد.
قــازی مــحەمەد مرۆڤێكــی فەرهەنــل دۆســت ،خــۆش بەیــان ،ئەدەب و هــونەر دۆســت ،ئەهلــی راوێــژ و لە هەمــان كــاتدا خەباتكــارێكی
نیشــتمانپەروەر و گەل خۆشەویســت بــوو .لەگەڵ هەمــوو چــین و توێژێــك هەڵســوكەوتی هەبــوو و لە كــاتی پێویســتدا لە هەســت و هێزیــان
كەڵكی وەر دەگرت.
وەك ئەوەی لە وەسیەتەكەیدا هاتووە ،قازی محەممەد برایەتی و یەكگرتوویی كوردی پێ گەورەترین هۆی سەركەوتن بـوو .هەربـۆیە
لە زۆربەی وتارەكانی كە لە ڕۆژنامەی كوردستان ،ئەوكات چا كراون لەسەر بابەتی یەكیەتی و برایەتی دواوە و مەرجی سەركەوتن و
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كۆڵەكەی ڕاگرتنی كۆمار و هۆی سەركەوتن بەسەر دوژمنانیدا زانیوە.
هەرچەنــد دەیزانــی دوژمنەكــانی كــورد ڕاســت نــاكەن بەاڵم لە وتــووێژدا زۆر بە ڕاشــكاوی ڕایدەگەیانــد كــورد حەز دەكــا لە ڕێگــای
ئاشتییەوە بە مافی خۆی بگا ،بەاڵم ئەگەر وا نەبێ ئەوەی بۆی بكرێ دەیكا.
لە پێ كۆماردا جاربەجارە لە رۆژنامەی كوردستان بە ناوی پێشـەوا باسـی لـێ دەكـرا ،لە دوای دامەزرانـی كۆمـار بە شـێوەی فەرمـی
نازناوی پێشەوای پێبەخشراو و ئەو ناوە تا ئێستاش لەنێو كۆڕ و كۆمەڵی خەڵك دا هەر باوە.
ژێكاف و حیزبی دیموكرات

قازی محەمەد كە بوو بە ئەندامی كۆمەڵەی ژ.ك و ناوی نهێنـی بینـایی بـۆ دانـرا ،هیـوایەكی زیـاتری بـۆ بەرپرسـان و خەڵـك پێـك
هێنا .لە ئاكامی تێگەیشتنی بە وەخت و ئازایەتی سیاسی ئەو و بە قەناعەت گەیشتنی بەرپرسانی كۆمەڵەدا بـوو كە ژ.ك بـوو بە حیزبـی
دیموكراتی كوردستان و وەك حیزبێكی دیموكرات و پێشكەوتوو دەستی كرد بە تێكۆشان و خەباتی سیاسی .قـازی لەبەر ڕێـزی تـایبەتی كە
بۆ ژ.كی هەبوو ،بناغەی دامەزرانی حیزبی دیموكراتیشی هەر بە ٢٢ی گەالوێژ ،ڕۆژی دامەزرانی ژ.ك دانا و هەر بۆیەش سـەرنجی زۆربەی
نزیك بە تەواوی بەرپرسانی بۆ تێكۆشان لە نێو حیزبی دیموكراتی كوردستاندا ڕاكێشا.
حیــزب زۆر بە خێرایــی پەل وپــۆی ســەند و تێكۆشــانی لە هەمــوو نــاوچەی ئــازادی كوردســتان دا پەڕەی ســەند .قەیرانــی بە زۆر
لكاندنی كوردستان بە ئازەربایجانەوە حەل كرد و مەجبووری كردن حیسابی جیاواز بۆ كوردستان بكەن.
كۆماری كوردستان لە مهاباد

لە یەكەم كۆنگرەدا ،لە ٢٢یەكی  ١١٢٧بە بەشداریی نـوێنەرانی پارچەكـانی دیـكەی كوردسـتان پێكهـاتنی یەكەم كۆمـاری كوردسـتان
ڕاگەیێندرا.
لە مــاوەی دەســەاڵتداڕی كۆمــاری كوردســتان ئەوەی پێویســت بــوو زۆر بە ڕاشــكاوی بە شــای ئێــران و قەوام (ســەرۆك وەزیرانــی كــاتی
ئێران) ڕاگەیاندوە ،قامكی لەسـەر الوازییەكانیـان بەرانـبەر بە گەلـی كـورد دانـاوە .بە ئاشـكرا پێـی گوتـون ،ئێـوە لە قسـەكانی خۆتـاندا
دوودڵن و ناتانەوێ مەسەلەی كوردستان چارەسەر بكەن.
كاتێــك پێشــەوا لەالیەن قــوام ســەلتنەوە بــۆ تــاران بانگهێشــت دەكــرێ و لە ڕێكەوتــی ٢٨ی یەكــی  ١١٢٧دەچێــتە تــاران ،لەالیەن
ژمارەیەك لە وەزیران ،نوێنەرانی پارلمان و نوێنەری كوردەكانی تاران و نوێنەری حیزبەكان و یەكێتی كرێكاران لە فڕۆكەخانە پێشوازی
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لــێ دەكــرێ .ڕۆژنــامەی ایــران مــا هەر ئەوكــات دەنووســێ :ئێســتا كە قــازی محەمــمەد لە تــارانە و ئــازادیخوازان چاویــان پێــی كەوتــوە،
دەردەكەوێ كە بیــر و ڕای ئەو جێگیركردنــی ئــازادی و دیموكراســی لە تەواوی ئێــران دایە و مــافی كــۆمەاڵیەتی و سیاســی و ئینســانی بــۆ
نەتەوەی كوردی لە گـۆڕێ دایە .هەر كارێـك بە سـوودی دیموكراسـی بـێ لەالیەن پێشـەوای كوردسـتانەوە بە دڵەوە پێشـوازی لـێ دەكـرێ.
هیوادارین جەنابی قەوام لەو سەفەرە مێژوویییە كەڵك وەرگرێ.
ڕووخانی كۆمار

دوای وتـووێژی زۆر ،تــاران و كۆمـاری كوردســتان بە خـاڵێكی هــاوبەش نەگەشــتن و گرفتەكـان چارەســەر نەكـران .هەر بــۆیە بەشــوێن
مــاوەیەك هەڕەشــە ،و بە دوای وەر گرتنــی هێنــدێ بەڵــێن بــۆ یارمەتیــدان لە ڕووخانــدنی كۆمــاری مهابــاد لە الیەن هەنــدێ لە ســەرۆك
عەشــیرەتەكان ،تەنــانەت چەن كەس لەوانەی لەگەڵ قــازی ســەفەری باكۆیــان كردبــوو ،تــاران لە پــێ دا هێــرش دەكــاتە تەورێــز بــۆ
ڕووخاندنی كۆماری ئازەربایجان و پاشان هێرش دەكاتە سەر كوردستان.
ئەرتەشی ئێران كە قورسترین ئامێری شەڕیان چەند تانكی كـۆن و قـۆڕازە بـوو ،بە هەاڵتنـی سـەرۆكانی كۆمـار بـۆ سـۆڤیەت كۆمـاری
ئازەربایجــان ڕووخــا و ئەرتەش شــاری تەورێــزی داگیــر كــرد .دوای ئەوە ئەرتەش لەوێــڕا بەرەو مهاب ـاد بە ڕێ كەوت .لەو ئەو ناوچــانەی
دیكە لە باشوری مهاباددا كە خۆیان بە بەشی كۆمـار دەزانـی و دەسـەاڵتی تارانیـان بە حكـوومەتی ناوەنـدی نەدەزانـی ،واتە لە شـارەكانی
سنە ،دیواندەرە ،مەریوان هەتـا نزیكـی سـەقز ،لە چەنـد مانـل پـێ ئەوە ،هێزیـان ئامـادە كردبـوو؛ بەاڵم دوای تەورێـز ئەرتەش هێـزی
نوێی لە ڕێگای قەزوێن بۆ سەقز نارد كە لە ٢١ی سەرماوەز گەیشتنە سەقز و لە ڕێگەی بۆكان بە یـارمەتی هێنـدێ لە كوردەكـانی سـەربە
حكوومەتی شا ،ڕێگەی مهابادیان گرتە بەر .قازی وەك سەرۆك كۆمار دەستوور دەدات هەتـا دەكـرێ لە شـەڕ خـۆ بپـارێزن چـون مـاڵوێرانی
پێوەیە .ئەگەرچی لە پێناوی واڵت هەمووان تێدەكۆشن بەاڵم بە هۆی جوواڵنەوەی سەرنجڕاكێشی هێزەكـانی سـۆڤیەت ،زۆر بە خێرایـی ،لە
ماوەی چەن ڕۆژ كوردستان داگیر دەكرێ .ئەگەر چـی ئەو ڕەخـنە لە قـازی ،وەك سـەرۆك كۆمـار و جێـی متمـانەی جەمـاوەر دەگیرێـت كە بـۆ
ئەوندە پشتی بە یارمەتی سۆڤیەت بەستبوو كە بە دەستكێشانی لە پاڵپشتی كۆمار ئاوەها بە خێرایی كۆمـار تێـدا چـوو؛ بەاڵم لەوەدەچـێ
گەورەترین هۆی ڕووخانی كۆمار یەكنەبـوونی هەومـوو دەسـتەكان ببێـت ،تـا ئەو ڕادەیە كە هێنـدێ هەتـا سـۆڤیەت كوردسـتانی چـۆڵ كـرد،
نامەیان نارد بۆ تاران كە وەرن ،ئێستە كاتی هێرشە.
مەال مستەفا بارزانی كە ئەوكات لە مهاباد بـو ،هەوڵـی دا كە قـازی لەگەڵ خـۆی ببـاتە دەرەوە ،بـۆ پاراسـتنی گیـانی ،بەاڵم قـازی
بەوە ڕازی نەبوو ،پێـی وا بـوو دەبـێ لە سـەر بەڵێنـی خـۆی بمێنێـتەوە .قـازی دەزانـێ كە بە زوویـی كۆمـار دەڕوخێـت؛ لە نێـوان شـەڕ یـان
خۆبەدەستەوە دان ،وەك بەرپرسیارێكی گیانی خەڵك ،بۆ بەرگـری لە كوشـتن و وێـران كـردن ،وەك قارەمـانێكی نەتەوەیـی خـۆ بەدەسـتەوە
دەدات .هەڵبەت سەبارەت بەوە ،ڕەخنەدەگرن كە ئایا ئەگەر قازی لەگەڵ مەال مستەفا بڕۆشتایە ،دواتر نەیدەتوانی قـازانجی زیـاتر بێـت
بۆ گەلەكەی؟ بەاڵم لە كاتی ماڵئاوایی لەگەڵ مەال مستەفا ،قازی ئااڵی كوردستان دەسپێرێ بە مەال مسـتەفا و وەك جـوابی ئەو پرسـیارە
دەڵێ" :من خۆم فیدای خەڵكی دەكەم و هیچ كات وەك پیشەوەری و سەرانی ئازەربایجان ناكەم تا واڵتەكەم لە خوێن دا شەاڵڵ بێو
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هەزاران كەس بە كوشت بچن".
ئەرتەش ڕۆژی ٢١ی سەرماوەز دەگاتە مەهاباد وەك پایتەختی كۆمار و وەك ئەو شارەی دەسەاڵتی كۆماری تێدایە ،كاتێ زیـاتری بـۆ
دادەنێن .ئەگەرچی هەر لە پێشدا هەم قازی بۆخۆی و هەموان دەیـانزانی سـزای قـازی و هەڵسـووكەوتی حكـوومەت لەگەڵ وی چـۆن دەبـێ،
بەاڵم دادگایەك ڕێ دەخرێت و تێیدا قازی و ئەندامانی كۆمار بە چەن تاوانی سەرەكی دادگایی دەكرێن.
ئەگەرچــی هەردوو كۆمــاری كوردســتان و ئازەربایجــان لەســەر پاڵپشــتی ســۆڤیەت دامەزرێنــدران ،بەاڵم كۆمــاری كوردســتان ڕاســتەقینە
ئارەزووی جەماوەری كورد بوو .سۆڤیەت بۆ سـوودی خـۆی دەسـتی لە پاڵپشـتی كێشـاوە و دەسـەاڵتی تـاران هەردوو كۆمـاری الوازی مهابـاد و
ئازەربایجانی خنكاند.
لیژنەی تایبەت كە لە تارانەوە هاتبوون بە سەرۆكایەتی سەرهەنل غۆاڵم حسەین عەزیمی دەگەنە مهاباد و دادگا ڕێدەخەن.
پرســیارەكانی دادگــا ڕوون نەبــوون .لە الیەن قازیەكــانەوە (قــازی محەمــمەد ،ســەدر قــازی ،ســەیف قــازی) هەمــوو تاوانەكــان ڕەت
كرایەوە و داوای بەڵگەیان دەكرد .ئاشكرا بوو كە ئەو دادگا هیچ بەڵگەیەكی بە دەستەوە نەبوو.
تاوانەكانی قازی ئەمانە بوون:
گۆڕین و دەستكاری كردنی نەخشەی واڵتی ئێران
ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی و داگیر كردنی بەشێك لە خاكی ئێران بە ناوی كوردستان
بازرگانی كردنی نەوت لەگەڵ سۆڤیەت بە بێ ئاگاداری و ڕەزامەندی دەوڵەتی ناوەندی
ساز كردنی نەخشەی كوردستانی گەورە بە لكاندنی كوردستانی ئێران ،عێراق ،توركیا و سووریا
هێنانە ناوەی بێگانە و بەشێك لە خاكی ئێران خستنە ژێر دەستی (مەبەست مەال مستەفا بارزانی)
دانانی ئااڵی جیاواز بۆ كوردستان بە نیشانی چەكوچ و داس بە شێوەی ئااڵی سۆڤیەت
لێدانی سكەی پووڵ بۆ كۆردستان بە وێنەی ڕووپیەی ڕووسی
قازی هەموو ڕەت دەكاتەوە و لە وەاڵم دا دەڵـێ ئـااڵم دانـاوە بەاڵم نە وەك ئەوەی ئەوان دەڵـێن وەك ئـااڵی سـۆڤیەت .سـەبارەت بە
مســتەفا بــارزانی ،ئەو بــۆ خــۆی هــاتووەتە مهابــاد و كەس نەیهێنــاوە ،ئەو كــوردە و كوردســتان مــاڵی هەمــوو كــوردێكە و هەر كوردێــك بە
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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وتن بە مەال مستەفا بارزانی بوو.
دادگــاكە بە دانــی بڕیــار لە ســێدارە دانــی هەر ســێ تاوانبــارەكە كۆتــایی هــات .بەاڵم ئەمە كۆتــایی كــارەكە نەبــوو .قازیەكــان لە
بەندیخانە كران بۆ ماوەی سێ مانل .دیسان بە هەمان شێوە دادگای پێداچوونەوە بەڕێوە چوو ،ئەگەر چی هەموان لە سەر ئەو بـڕوا بـوون
كە بە تاوانبار ناسینی قازی هەر لە پێ دا وەك ئامانجی دادگاكان لە تارانەوە نیشان كرابوو.
پێشــەوا و هاوڕێیــانی ئەوەنــدەی لە مــاوەی یــازدە مــانگی كۆمــاردا هەوڵیانــدا ،هەر ئەوەنــدەش لەو دادگــا بــوو ،لە خــۆبردوویی و
ئازایەتییان لە خۆیان نیشان داوە.
لەگەڵ هەموو ئازاری دەروونی و ئەو ژیانە تاڵەی كە لە بەندیخانەی پادگانی مهاباددا بۆیان پێـك هـاتبوو ،نە تەنیـا بڕوایـان بە
ئامانجەكانیان ،الواز نەببوو بەڵكو زۆر ئەرخەیانترو بە ورەتر ببوون.
سێدارە

لە بەرەبەیانی ١١ی خاكەلێوەی ساڵی ١٣٢٧ی هەتاوی (٣١ی مارسی )١١٢٦پێشەوا قازی ،حەمەحوسێن خـانی سـەیف قـازی (ئـامۆزای
پێشەوا) و ئەبولقاسم سەدر قـازی(بـرای پێشـەوا) بە دوای حـوكم دران لە دوو دادگـای نایاسـایی و فەرمایشـیدا بەدەسـتی دوژمنـانی گەلـی
كـورد لە چــوارچرای شـاری مهابــاد ،واتە هەر لەو شـوێنەی (٢٢ی یەكــی  )١١٢٧كۆمـاری كوردســتان لێـی راگەیەنــدرابوو ،لە ســێدارە دران و
شەهیدكران.
تەرمی ئەو شەهیدانە هەر ئەو رۆژە لەسەر شان و پیلی خەڵكی بە شرەفی مهاباد لە گۆڕستانی مەال جامی بە خاكی نیشتمانەكەیان
سپێردران .شوێنی گۆڕەكەیان ئێستاش لە ژێر چاودێریدایە.
بارزانی :پێشەوا لە سێدارە درا ،بەاڵم ئیرادەی گەل بەهێزتربو
مەسعود بارزانی سەرۆكی هەرێمی كوردستان لە بەیانێكـدا بەبـۆنەی سـاڵوەگەڕی  ٧٨سـاڵەی لە سـێدارەدانی قـازیی مـحەمەد سـەرۆك
كۆماری كوردستانەوە ،دەڵێت ":پێشەوا لە سێدارە درا بەاڵم ئیرادەی گەل بۆ ئازدیخوازی بەهێزتر بوو".
مەسعود بارزانی رایگەیاندووە ،پێشەوا لە سێدارە درا ،بەاڵم خەبات و ئـازادیخوازی بەهێزتـر بـوو ،نە لەسـێدارەدان و نەقڕكـردن و
نە ئەنفال و كیمیاباران و تیرۆر هیچكامیان نەیانتوانیوە ،ئیرادەی گەلی كوردستان بشكێنن".
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سەرۆكی پەرلەمان :لەو رۆژەوە ئامانجی سەربەخۆیی گەورەتر دەبێ
سەرۆكی پەرلەمانی كوردستان ئاماژە بەوە دەكات ،پـێ  ٧٨سـاڵ لەمەوبەر قـازی مـحەمەد سـێدارەدا ،بەاڵم لەو رۆژەوە تـا ئێسـتا
ڕۆژ بەڕۆژ ئامانجی سەربەخۆیی الی نەوەكانی كورد گەورەتر و بااڵتر دەبێت".
یوسف محەمەد بەم بۆنەیەوە دەشڵێت" :كۆماری مەهاباد ،تەمەنی تەنها  ١١مانل بوو ،بەاڵم كۆمەڵێك هەنگـاوی گەورەی لە بـواری
ڕیفۆرمی پەروەردەیی و سیاسی و كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگیدا نا".
د.مەحمــود عوسمان،سیاســەتمەدار و ئەنــدامی پێشــووی ئەنجــومەنی نــوێنەرانی عێــراق ،لەوبــارەیەوە دەڵێــت " لەنــاوبردنی كۆمــاری
كوردستان لە مهاباد بەهۆی كشانەوەی سۆڤیات و پشـتیوانی تەواوی ئەمریكـا و بەریتانیـا بـۆ ڕژێمـی شـا ،پێشـەوا قـازی مـحەمەد سـەرۆكی
كۆمار وسەدری قازی وسەیفی قازی لەسێدارەدران لە  ،1466 / 1 / 11پێشەوا خـۆی ڕادەسـتی هێزەكـانی تـاران كـرد تـا كۆمەڵكـوژی وەكـو
ئازەرباینجان ڕوونەدات واتە خۆی كردە قوربانی بۆ گەلەكەی ".
وتیشی ":پێشەوا لەسەرپەتی سێدارە و لەوەسیەت نامەی نوسـراوی خۆیشـی داكـۆكی لەسـەرتەبایی و یەكگرتنـی گەل و دیموكراسـی و
دادپەروەری و ئازادی و پێكەوە ژیان ئەكات ئەم بنەمایانەی كەبۆ ئێستا و ئایندەشمان زۆر پێویستن و دەبێت پەیرەوی بكەین".
سەرچاوە :ماڵپەڕیتۆڕی میدیای خەڵك  /ڕێکەوتی ٣١ :ی مارچی ٢١١٢
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پێناسهی دوژمن له ڕوانگهی یهکهم و دوایین سهرکۆماری کوردستان له وهسیهت نامه
ههرگیز به هێند نهگیراوهکهیدا !؟
سدێق بابایی

پهند و ئا مۆژگاری 11ی خاکهلێوه بۆ ئهو حێزب و الینانه تاران بە قیبلهی ڕاوێژ یا بهدیهاتنی خواست و ئارهزووهکانیان دهزانن!
له دواکاتهکانی ژیانیدا پێشهوا  ،ئهوکات ههموو ڕاسپارده  ،بهڵێن و قهول و قهرارهکان به هۆمێدی
دهسته بهری النی کهمی ئامانجه مرۆییهکانی بـۆ دواڕۆژی گهلهکـهی سـهرجهم لـهبن داری سـێداره بـهرهو
ڕووی خنکان دهبینێ  ،حهول دهدا النی کهم به دهس نیشان کردنی ڕاستیه تاڵه کان نهسڵهکانی پاش
خۆی تووشی به سهرهاتی ئهو و کۆمارهکهی نهبن .
قازی وهک ئهوه بخوازێ نیشان بدات  ،دهزانێ خهڵکێک زیاتر له ههموان چهپڵهیان بـۆ لێـدهدا وهک
مێژووی دوورتر  ،پاش ئهوی زهحمهته واز له شهیدایی و تلێسمی تاران بێنن فهرموویهتی :
" به بهڵێنی درۆزنانه ئێوه دهخهڵهتێنن  .سمایل ئاغـا  ،جهوهـهر ئاغـا  ،هـهمزهئاغای مـهنگوڕ .....فریـوی ئـهم زۆرداره مهلعونانـهیان
خواردوه  ،ناپیاوانه شههید کران  .ههموویان به قورئان و سوێند فریو دا .
دڵنیــام پــاش ئێمــهش قارهمــان گــهلێکی دیکــه هــهن کــه فریــو بخــۆن  ،بــهاڵم هیــوا دارم مــهرگی ئێمــه ببێتــه دهرســی عێبــرهت لــه ســهرجهم
خهباتگێڕانی ئازادی کوردستان
پێشهوا له وه سیهت نامه پڕ ناوهرۆکه کهیدا دهسهاڵتی نهیاری کورد به وتنهوهی وشهگهلی کورت بهاڵم سهلمێــندراو له چهند وشـه و
ڕهستهی پڕ به پێستدا پێناسه دهکات.
"نامهرد ،درۆزن  ،خیانهتکار،خاپێنهر به بهڵێن و سوێندی درۆزنانه  ،فێڵبازی  ،بێ ئهخالقی و." ...
ئهوه ئهو ڕاستیه حاشا ههڵنهگریه به دهیان جار وهک جهوههری زاتی سیاسهتکاری نهتهوهی زاڵ بهتایبهت بهرپرسـانی دهسـهاڵتدار لـه
تاران به درێژایی مێژووی دوورو نزیک له ئهزموونـه مـهرگ سـهرئهنجامهکانی قـازی و سـهرپاکی ڕێبـهرانی دوور و نزیکـی جوواڵنـهوهکانی
کورد (له مهراغه تا برلین) به سهر هاتی خهباتی خوێناوی مافخوازانهی  ،بێئاکامی ئێمهی کوردی ڕهقهم لێداوه!.؟
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پێشهوا له دوا حهولی خۆیدا ئهڕای نهجات کورد له زهلکاوی خۆ تووش کـردوو تهجرهبـهی خـوهی دهخاتـه بـهر چـاوی خـهڵکی کوردسـتان
ئهو لهم پێوهندیهدا فهرموویهتی:
" یهکیهتی  ،حورمهت  ،باوهڕ  ،برایهتی و متمانهی خۆتان بۆ ڕزگاری له دیلی بپارێزن ".
مێژووی پێ و دوای وهسیهته کهی قازی مۆحهمهد سهلماندوویهتی  ،کوژران و له خـوێن گـهوزان  ،سـێداره  ،زینـدان و دهربـهدهر بـوون ،
ههروهها بێ ئاکام هێشتنهوهی خهباتی خهباتکاران لـه الی زۆربـهی ڕێبـهران وهک ئـهوه لـه پاراسـتنی یهکیـهتی نێوخـۆیی  ،حورمـهت ،
باوهڕ و متمانه به ههڤدوو پهسهند و گونجاوتر سـهیر کـرا بێـت گرینگـی پێویسـت بـه ناتهباییـه نێوخۆییـهکان بـۆ چـاره سـهری دواڕۆژی
کورد نهدراوه !
سەرچاوە  :ماڵپەڕی پێشمەرگەکان  /ڕێکەوتی ٢٨ :ی مارچی ٢١١٢
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رێبەری  -نرخ و بەهاکان بە بۆنەی  ٧٦مین ساڵرۆژی لە سێدارەدانی پێشەوا
قازی محەممەد و هاوڕێیانی.
مەجید حەقی

کولتوور و چاندنی رێکخراو یان هەر گرووپێکی مرۆڤی رەنگدانەوەیەکی باوەر ،کردار و هەڵسوکەوتی رێبەرانی ئەو رێکخراوەیە و میراتێکە
کە بەجێیـــان هێشـــتووە .پێشـــەوا قـــازی مـــحەمەد یەکەم رێـــبەری حیزبـــی دێمـــوکراتی کوردســـتان و
یەکەمین سـەرۆک کۆمـاری مێـژووی کوردسـتان بـوو carakter_leader.نەریتێـک کە کەسـایەتی
پێشەوا قازی محەمەد بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بەجێی هێشتووە ،ئەمـرۆش لە نەریـت
و بەهاکانی بەنرخ و گرنگی حیزبن.
بەهــا بە کــورتی بــریتیە لە شــی کــردنەوەی هــۆ و مۆتیڤاســیۆنی تاکەکەســی و گرووپــی ئــێمە بــۆ
گرنگیدان بە کارێک و هەوڵـدان لە پێنـاو جێبەجـێ کردنـی .بەهاکـان دەتـوانن ئەرێنـی یـا خـود لە
ناوەرۆکدا سنووردارن .بەها ئەرێنیەکان بریتین لە :بڕوا ،داهێـنەری ،خۆشەویسـتی ،راسـتگۆیی ،دڵپـاکی و شـەفافیەت .بەهـا لەناوەرۆکـدا
سنووردارەکان بریتین لە :بەکارهێنانی هێز ،سەرکۆنەکردن ،خۆبەزڵ زانی و پلەو پایە پەرەستی ،خۆ بەسەر خەڵک دا سەپاندن.
رێبەرانی گەورە کولتوور و چاندێک لە گەڵ خۆیان دێنن ،کە بەهاکـانی ئەوان دوای نەمانیانیشـیان بەدەیـان سـاڵی دیـکە ش ببـنە بەهـای
هاوبەش و سەرەکی رێکخراوەکانیان.
تام پیتێر ( )Tom Petersنووسەر و لێکۆلەری ئەمریکی بواری رێبەری لەو پێوەندیەدا دەڵێـت" :رۆڵـی رێـبەر ،بەرێـوەبەری بەهاکـانی
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
رێکخراوێکە کە پرسی نەتەوایەتی لە سەرانسەری ئێران بەرەو پێ دەبات.
ئەو رێکخـــراوانەی کە خـــاوەنی بەهـــای مرۆڤـــی بـــن ،تەنـــانەت کاتێـــک کە رکەبەرەکانیـــان بە هـــۆی هەلـــی تـــازەی سیاســـی ،ئـــابووری و
رێکخــراوەییەوە تــوانی بێتیــان ببــنە لێگەریــان ،دەتــوانن ســەرکەوتن بەدەســت بێــنن .ئەو رێکخــراوانەی کە لەســەر بنەمــای بەهاکــانەوە
دامەزراون ،ڕێز لە ئەندامانیان دەگرن و بەشداریان لە پرۆسەی سیاسی و رێکخراوەیی بە گرنل دەزانن .لە بەرامبەردا ئەو رێکخراوانەی
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کە ئەندامانیان وەک کەرەسەیەکن بۆ گەیشتن بە ئامـانج و رێگایـان بەرتەسـکە لە بەشـداری سیاسـی و رێکخراوەییـدا ،سـەرەرای ئەوەی کە
لەوانەیە ماوەیەک بە هۆی ئۆتۆریتەی رێبەرانیان سەرکەون ،لە کاتی رووخـانی ئۆتـۆریتە و نەمـانی ترسـی "یەکگرتـوویی" تووشـی هەرەس
هێنان و لەناوچوون دەبن .رێبەرێک کە بەها کان بکاتە ستراتێژی سیاسـی و ئەرزشـە کۆمەاڵیەتیەکـان بکـاتە بنـاخەی رێکخراوەیـی خـۆی،
دەبێــتە بەشــێکی جیــانەبووە لە کۆمەڵگــا .بــۆیە رێکخــراوی وا ســەرەرای بــوونی قەیرانــی بــڕوا ،سیاســی و تەنــانەت لە هەنــدێک قۆنــاغەدا
قەیرانی رێبەری هەروا جێی هیوای کۆمەڵگای خۆیانن.
قازی محەمەد لە سەردەمێکدا بە دامەزراندنی حیزبی دێموکرات بوو بە رێبەری بزاڤـی نەتەوایەتـی کوردسـتان ،کە بەهـا تونـدئاژۆڤەکان و
فەرهەنگـی تونـدوتیژی خـوازانە بە هـۆی شـەری دووەمـی جیهـانی بەسـەر نـاوچەدا حـاکم بـوو و دیکتاتۆرەکـانی گەورەو و بچـووکی نــاوچەی
رۆژهەاڵتی ناوەراست نـاوچەی ژێـر دەسـەاڵتیان دادەمەزرانـد و جیابیرانیـان لە رێگـای بەهـا سـەختەکانەوە لە نـاو دەبـرد .لەو سـەردەمەدا
قــازی مــحەمەد وەک گانــدی لە هیندوســتان کوردســتان دەکــاتە مەکــۆی خەبــاتێکی درێژخــایەن بــۆ لەنــاو بردنــی زوڵــم و زۆری و ئاســەواری
نابەرامبەری .رەنگە لەو رووەیەشەوە بێـت کە قـازی بە جیـاتی بەجـێ هێشـتنی کوردسـتان و رزگـاری گیـانی خـۆی ،وەک سـەرۆک کۆمـارێکی
بەرپرس و رێبەرێک کە گەلەکەی بۆی لە پلە و پایەی گەورەتر بوو و ئامانجەکەی لە ژیانی بەنرختر ،دوای هێرش هێزەکـانی حکـوومەتی
ئێران سەرۆکۆماری کوردستان ،خـۆی بەدەسـتەوەداو تـا لە بێـدادگاکانی حکـوومەتی پەهـلەوی ،بە فەلسـەفەی خەبـاتی خـۆی ،داگیرکەرانـی
کوردستان بە چال بکێشێ.
ریچارد بارێت ( )Richard Barrettبیرمەندی بەناوبانگی بواری رێبەری و کولتـووری رێکخراوەیـی لە پێوەنـدی لە گەڵ رێکخـراوانەی
لە سەر بنەمای بەهاکان دامەزراون دەڵێـت :رێکخـراوە بەهـا ناوەنـد رێکخـراوێکە کە بەهاکـانی دەکـاتە بنەمـای بڕیاردەکـان و بەردەوام لە
حالی ئەزموونی دوارۆژێکە کە دەیهەوێ پێک بێنێت ".ئەو بەهایانە لە سەردەمە ئاستەمەکاندا دەبنە هـۆی پێکهـاتنی "فەرهەنگـی بەرگـری"
بـۆ ئەوەی رێکخــراو بتوانێــت لە ســەردەمە سـەختەکاندا خــۆی لە گەڵ ژیــنگە بگونجێنێــت و بە نەسـرەوتوویی رێگــای خەبــات بــۆ وەدیهێنــانی
ئامانجەکــان هەوڵ بــدات .ئەوەی کە رێکخــراو بەرەو پــێ دەبــات بــۆ گەیش ـتن بە ئامانجەکــانی ئەو بەهایــانەن کە رێکخــراوەکە لە ســەر
بنەمای دامەزراوە.
لە رۆژی دامەزرانــدنی حیزبــی دێمــوکراتەوە بەهاکــانی مــرۆد دۆســتی ،مــافی دیــاری کردنــی چــارەنووس ،دژایەتــی لە گەڵ تونــدوتیژی
سیســتماتیک ،دژایەتــی لە گەڵ تیــرۆر و تیرۆریــزم ،الیەنگــری لە تۆلێرانســی کــۆمەاڵیەتی و پــێکەوە ژیــانی پێکهێنەرانــی کوردســتان،
دێموکراسی ،یەکسانی کۆمەاڵیەتی و کۆمەڵگایەکی دوور لە کێشە و تەنگەژە چینایەتیەکان ،کـردە بەردی بنـاغەی خەبـاتی نەتەوایەتـی و
کۆمەاڵیەتی خۆی .پێشەوا قازی محەمەد بە هـۆی رابـردووی تاکەکەسـی و بنەمـاڵەیی و بەهـۆی بـاوەری قـووڵی بە پـێکەوە ژیـان و ئاشـتی
نێوان سروشت و مرۆد تاقانە رێبەرێک بوو کە لەو سەردەمەدا ئەو بەهایانەی هێنایە ناو ریزەکانی کـۆمەڵەی ژکـاف )کـۆمەڵەی ژیـانەوەی
کورد) و دەوای ئەودا بە دامەزراندنی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،ئەو بەهایانە بوونە ناوەرۆکی یەکەم راگەیاندراوی حیزبی دێموکرات و
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
بەهایانەی کە بەردی بناخەی حیزبن بە شێوەیەک دارشتووە کە ،ئەمرۆشی لە گەڵ بێت ،بەهاکانی تازەیی خۆیان پاراستووە و خەونەکانی
خەونی رۆژەڤی سیاسی کوردن.
پێنج تایبەتمەندی سەرەکی کە دەکرێ لە کەسایەتی پێشەوادا ببیندرێت بریتین لە:
.1.1ئامانج بۆ پێشەوا گەورەتر لە پلەو پایە و تەنانەت گیانی خۆی بوو
.2.2دەروەست بوون لە رێبەری و خزمەتکردندا
.1.1رێبەری بە شێوەی هۆشمەندی هەستی (هوشمندی احساسی)
.6.6دەروەست بوون بە نموونەی هەڵسوکەوتی شارۆڤەندی
.1.1زانینی ئەو راستیە کە کوردستان بەشێک لە سیستەمی ئابووری سەرانسەریە کە گەشەکردن و پێشكەوتنی بە پێشـکەوتن و گەشـەکردنی
سەرانسەری ناوچەیەوە گرێدراوە.
لە هــونەری رێــبەری دا مەرجــی رێــبەری بــریتین لە )1 :خۆبەرێــوەبەری )2 ،رێــبەری خەڵکــانی دیــکە )1 ،رێــبەری حیــزب و رێکخــراو و )6
رێبەری کۆمەڵگا .گەر مرۆد نەتوانێ خۆی بەرێوە ببات ،ناتوانێت کەسی دیکەش بەرێوە ببات .کەسێک کە نەتوانێ رێـبەری کەسـانی دیـکە
بکات ،ناتوانێـت رێـبەری حیـزب و رێکخـراوێکی بکـات ،گەر نەتـوانی رێکخراوێـک بەرێـوەبەری ،ئەوکـات نـاتوانی کۆمەڵگـا و نەتەوەیەک
ریبەری بکەی .پێشـەوا خـاوەنی ئەو تایبەتمەنـدیانە بـوو کە بتوانێـت جیـا لە خـۆی و خەڵکـانی دەوروبەری لە مـاوەیەکی کـورت دا ببێـتە
رێبەری گەلی کورد و وەک یەکەم سەرۆک کۆماری کوردستان رابگەیەندرێت.
کاتێک بیروباوەر و بەهاکانی رێبەرێک دەگۆردرێت ،کـردار و هەڵسوکەوتیشـیان دەگۆردرێـت ،ئەمەش کـاردانەوەی دەبێـت لە سـەر کولتـووری
رێکخراوەکە و لە ئەنجامدا هەڵسوکەوتی رێکخراو لە گەڵ دەوروبەری دەگۆردرێـت .ئـاڵوگۆری رێکخراوەیـی بە ئـاڵوگۆری رێـبەری دەسـت پـێ
دەبێت ،ئەوە مرۆڤەکـانن دەگـۆڕێن نەک رێکخراوەکـان .بـۆیە لە لێکـدانەوەی ئاڵوگۆرەکـانی مێـژووی حیزبـی دێمـوکراتی کوردسـتانی ئێـران،
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
و ناونەتەوەیی کاریگەری سەردەم بۆ الی خۆی راکێشێت و کۆماری کوردستان دابمەزرێـت .بە دوای ئەودا تەنیـا لە سـەردەمی رێـبەری دکتـۆر
قاســملوودا حیزبــی دێمــوکراتی کوردســتانی ئێــران ،بــووبە حیزبێکــی جەمــاوەری و مەکــۆی هاوبەشــی خەبــات لە پێنــاو ئــازادی و مــافی
چارەنووسدا .ناونیشانی نسکۆکان و الوازی حیزب و رێکخراوەکان دوای ئەو دوو رێـبەرە سـەرەرای میراتـی گەورەی بەجـێ مـاو لەوان ،دەبـێ
لە الی کەسایەتی رێبەرانی سەردەمی حیزب بدۆزرێتەوە.
سەرچاوە  :ماڵپەڕی پێشمەرگەکان  /ڕێکەوتی ٢٦ :ی مارچی ٢١١٢

205

كهسایهتی قازی محهممهد و رۆڵی له دامهزرانی كۆماری كوردستاندا
ئا .هاوار حهمید
بنهماڵهی قازی محهممهد

گومــانی تێدانییــه ئــهو بهشــه كــوردهی كــه دهكهوێتــه رۆژهــهاڵتی كوردســتانی ئێــران هــهر لــهمێژهوه كهوتووهتــه ژێــر دهســهاڵتی دهرهبــهگ و
كۆنهپهرستی داگیركهر ,كۆمهڵێك هۆز و بنهماڵهی تیادادهركهوتووه هـهوڵی
زۆریانـــداوه بـــۆ ئـــازادكردنی و دهركردنـــی لـــهژێر دهســـهاڵتی داگیركـــهران..
یهكێك لهو بنهمااڵنه بنهماڵهی (قازی محهممهد)ه.
قــازی محهممــهد كــه كــوڕی قــازی عــهلی كــوڕی میــرزا قاســم كــوڕی میــرزا
ئهحمــهده لهســهرهتای جــهنگی جیهــانی یهكهمــهوه ناوبانگیانــدهركردووه لــه
موكریاندا ،مێژووی ئهم بنهماڵهیه له ساباڵخدا دهگهڕێتـهوه بـۆ چوارسـهده
پێشتر ,ئهم بنهماڵهیه لـهالی خـهڵكی ناوچهكـه و كـورد بهگشـتی تهنانـهت
لهالیهن دهسهاڵتدارانی حكومهتیشهوه جێگهی رێز و تهقدیربوونه ،له ساڵی  1611بابهگهورهی قازی محهممـهد واتـا شـێه ئهلمشـایه هـهموو
هۆز و سهرۆك عهشیرهتهكانی ناوچهكهی كۆكردووهتهوه و لهو كۆكردنهوهیهدا داوای (جهبههی یهكێتی) دژی ئینگلیزی كردوه ،ههروهها ئازادی
كوردستانیشی پێشنیاركرد)1(.
كهواته بنهماڵهی قازی محهممهد ههر له رهچهڵهكـهوه ههسـتی نهتهوایـهتی و نیشـتیمانپهروهری بـههێزیان هـهبووه بهرامبـهر بـه كـورد بـۆ
رزگاركردنی كوردستان لهگهڵ ئهوهشدا ههستی توندیان ههبووه بهرامبهر بهوكهسانهی كه دهیانهوێست كوردستان داگیربكهن .لـه سـاڵی 1414
قازی فهتاح برابچووكهكـهی بـاپیری قـازی محهممـهد لهبهرامبـهر هێرشـی راسـتهوخۆی روسـهكان شـههیدكراوه و دووكـوڕه الوهكهشـی (سـاالر و
محهممهد) لهبهرامبهر هێرشی روسهكان بهدیلیگیران و بۆ شوێنه دوورهكانی روسیای ئهوكاته بهڕێكران)2(.
قازی فهتاح له بزوووتنهوهی مهشروتهدا بهشداربوو ،هاوكار و هاودهنل بوون لهگهڵ ئازادیخوازانی ئێران بۆ گۆڕینی سیستهمی پاشـایهتی
(مگلق) رهها به پاشایهتی مشرووته( ،)1قازی فهتاح ههر لهسهرهتاوه كه لهپێناوی بـهدیهێنانی یاسـای دهسـتوری زۆر خـهباتیكردووه هـهر
لهبهرئهم مهبهستهش چهندینجار له تاران بهندكراوه )6(.قازی فهتاح ههر بهردهوامبوو لهسـهر ئـهو ههڵوێسـتهی خـۆی و كۆمـهڵێك خـهڵكی
له دهور كۆبوونهوه بۆ بهدهستهێنانی یاسای دهستوری .ئهم بنهماڵهیه ههوڵ و تێكۆشان و خهباتی زۆریـانكردووه بـۆ گـهلی كـورد ,بۆیـه قـازی
محهممهدی لهسهر ئهو رێڕهوهی بنهماڵهكهی و باوباپیرانی بهردهوامبوو رابردووی خاوێنی بنهماڵهكهی پاڵی به قازی محهممهدهوه ناوه
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زیــاتر لــه رێگــهی ئــازادكردنی كوردســتان خــهبات و تێكۆشــان بكــات ،بۆیــه ئــهم بنهماڵهیــه بــه وریــایی و ههســتی زۆر بــهرزهوه كاریــان بــۆ
گهلهكهیان دهكرد قازی عهلی باوكی قازی محهممهد ئهوی بهههمانشێوه خهباتی زۆریكردووه بۆ گهلی كورد چی بهئاشـكرا چـی بـهنهێنی لـه
باڵوكردنهوهی ههستی نهتهوایهتیدا)1(.
قازی عهلی له  1411له مهاباد رێكخراوێكی كوردی بهناوی (بزوووتنهوهی محهممهد) پێكهێنـا .نـاوبراو لهگـهڵ جوواڵنـهوهی شـێه محهممـهد
خیابانی له تهورێز پهیوهندییان ههبوو ،تاساڵی  1416لهسهر ئـهوكاره بـهردهوامبووه .قـازی عـهلی ،دوو كـوڕی هـهبوو یـهكیان) ئهبولقاسـم
قازی) ناسراو به سهدری قازی ,ئهویتریشیان قـازی محهممـهد بـووه .قـازی عـهلی لـه سـاڵی  1414كۆچیـدواییكرد فتوحـاتی قـازی بـۆ قـازی
محهممهد گهڕایهوه)4(.
ژیانی قازی محهممهد

قازی محهممهد كوڕی قازی عهلی كوڕی قازی قاسم كـوڕی شـێه مشـایخه سـهبارهت بـه سـاڵی لـهدایكبوونی قـازی محهممـهد بۆچـوونی جیـاواز
ههیه یهكێك لهو بۆچونانه بۆچوونی دانا (محهممهد بههائهدین ساحیب ) له كتێبی پێشهوا قازی محهممهد و كۆماری مهاباد دهڵێ :له سـاڵی
 1411لهدایكبووه .ههروهها كریس كۆچیرا له كتێبی كورد له سهدهی 21 ,14دا و جهلیل گادانی له كتێبی( :دهی خاكه لێوهی ههزار و سێسهد
و ههشتادا رۆژی شههیدانی كوردسـان) دهڵێـت :لـه سـاڵی  1411لـه مهابـاد لـهدایكبووه ,بۆیـه ئێمـهش لهگـهڵ سـاڵی  1411دایـن لهبهرئـهوهی
زۆربهی مێژوونوسان لهگهڵ ئهم بۆچوونهدان و قازی محهممهد كاتێك لهسێدارهدرا له ساڵی  1466تهمهنی ( ) 66ساڵ بـوو ،قـازی محهممـهد
له بنهماڵهیهك لهدایكبوو كـه هـهموویان زانـا و ژیـر و روونـاكبیر بوونـه )6(.قـازی پێویسـتی بهلێوردبوونهوهیـهكی ورد و زیـاتر ههیـه ئـهو
كهسایهتییه مهزنه پلهوپایهیهكی تایبهتی ههیـه لـه مێـژووی گـهلی كـوردا .پێشـهوا قـازی روونـاكبیرێكی ههڵكـهوتوو بـوو كـه لـهوڕۆژگارهدا
وێنهی لهناو كوردا زۆر كهم بهدیدهكرا .قازی شارستانییهتی و زانستی تازه و ههروهها له وهزع و رووداوهكانی جیهان بهتـهواوی شـارهزابوو،
زمانی توركی و فارسی و ئینگلیزی و عهرهبی فهرهنسی و روسی دهزانی )6(.ئهوهی شایهنی وتنه قازی پیاوێكی دیندار و خواناس بوو كـاتی
خۆی به شتی الوهكییهوه بهفیڕۆنهدهدا بهردهوام له ههوڵی ئهوهدابوو هێمنی وئاسای بهردهوامبێت ,ههروهها قازی محهممهد پیاوێكی ئهندام
باریكبوو كهمێك رهنگـی زهردبـوو ،تـووكی سـهری كورتبـوو ،چـاوی تاڕادایـهك گـهورهبوو لهڕاسـتیدا بـه روخسـاری جـوانی دهركـهوت )4(.قـازی
پیاوێكی ماقوڵ و باوهڕپێكراوبوو لهناو خهڵكدا ههموو ئـهم خهسـڵهتانهی تێكـهڵبوو لهگـهڵ روونـاكبیری و لهسـهرخۆیی و هێمنیـدا بهڕاسـتی
جێگهی تێڕوانینه ..قازی محهممهد تێكهاڵوییهكی زۆری ههبوو لهگـهڵ روسـهكاندا تاڕادهیـهك خاسـیهت و رهوشـتی ئـهوانی وهرگرتبـوو لهگـهڵ
ئهوهشدا ههستی نهتهوایهتی و كوردپهروهرییهكهی لهسهر ههموویانهوهبوو .گهلێك نووسهر بهدهر له كـورد باسـی رهوشـتی قـازی محهممـهدیان
كـردووه كــه شــارهزایی تـهواوی هــهبووه لــه بـواری ئــایینی و ئــابووری و كۆمهاڵیـهتی و سیاســیدا ،ئهگــهر كێشـه روویبدایــه بگهشــتبایه دهســتی
لێكۆڵینــهوهی لهســهر دهكــرد ئــهوجا بڕیــاری لهســهردهدا هــهرگیز لــه بڕیــاری خــۆی پاشــگهزنهدهبووهوه ،قــازی بــۆ چارهســهركردنی كێشــهكان
ههوڵیـدهدا بـه شـێوهیهكی دادپـهروهری بێـت .پـێ ئـهوهی بــاوكی ئیجـازهی قازییـهتی بـداتێ سـهرۆكایهتی معـارف و ئـهوقافی مـههابادی لــه
ئهستۆدابوو ،تائهو سهردهمی كورد كهسی وای تێدادهرنهكهوتبوو كهوهك قازی شارهزابێت له خوێندن و زانست و رۆشنبیریدا)11( .
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رۆڵی قازی له بههێزكردنی ههستی نهتهوایهتیدا

قازی محهممهد ههر لهبهرئهوهی كه لـه حێزانێكـی نیشـتمانپهروهر پـهروهردهكرابوو خۆشهویسـتی نیشـتمان و گـهل لـه دڵیـدا رهگیـداكوتابوو،
بۆیه زۆر بهچاالكانه ههوڵیدهدا بۆ رزگاركردنی گهل ونیشتمان لهژێر دهسهاڵتی داگیركهران و كۆنهپهرستانی ئێـران .هـهر ئـهوهش بـووه هـۆی
ئهوه كه قازی محهممهد ههر له سهرهتای ژیانیهوه تێكهڵ به دنیای سیاسهت بێت ,ئهوه بوو لـه سـاڵی  1411 -1426كۆمهڵهیـهكی بچـووكی
سیاسی كوردی دامهزراند ,ههر لهبهر بوونی كهسایهتی قازی خۆی بوو بنهماڵهكهی كه ناوبانگییـهكی دیاریكراویـان هـهبوو لـه ناوچهكـهدا و
لــه هــهموو الیهكــهوه خزمــهتی گــهلی كــردووه ,جگهلــهوهی قــازی خــۆی دهوریكــی كاریگــهری هــهبوو لــه كۆكردنــهوهی ســهرۆك هــۆز و بنهماڵــه
ناودارهكان)11(.
بهمجۆره ژمارهی ئهندامهكانی زیادیكرد زۆربهی الوهكانی ناوچهكه له دهوروبهری كۆبونـهوه ,ئـهوهی شـایهنی وتنـه قـازی لهبـهر كهسـایهتی
خۆی و ناوبانگی بنهماڵهكهی له ناوچهكهدا بووه هۆی ئهوهی ئهم كۆمهڵه ژمارهیـهكی زۆری خـهڵكی ناوجهكـه لـه دهوری كۆبوونـهوه و هـهمان
ههڵوێستی قازی محهممهدیان وهرگرتووه له ههستی نهتهوایهتیدا .ههر لهبهرئهوهش بـوو كـاتێ كۆمهڵـهی ژیانـهوهی كـورد (ژ .ك) دروسـتبوو
كه ژمارهی ئهندامهكانی له ( )21كهس تێپهڕینهدهكرد پهیوهندییانكرد به قازی محهممـهدهوه داوایـانلێكرد بێتـه ریـزی كۆمهڵـهوه ئـهوی بـه
دڵێكــی پــاك و نیــازێكی راســتهوه چــووه ریــزی خــهبات و تێكۆشــانهوه لهگــهڵ كۆمهڵــهی ژیانــهوهی كــورد ,پــاش ماوهیــهك ژمــارهی زۆربــوو
سهركردایهتی له ناوچهكاندا باڵوكرایهوه بۆئهوهی به ههموو الیهك بهرنامهی كۆمهڵهیهی ژیانهوهی كورد بگـهینن )12(.ئـهوهی جێگـهی وتنـه
ئهم كۆمهڵه كاتێك ژمارهی ئهندامهكانی كهمبوو بهنهێنی كاریدهكرد ,بـهاڵم كاتێـك ژمـارهی ئهندامـهكانی زیـادیكرد دهسـتیانكرد بـه تێكۆشـان
لهسهر بیروباوهڕی راست بۆ رزگاركردنی گـهلی كـورد لهبهرئـهوه قـازی محهممـهد خـهڵك بـه كهسـێكی راسـتگۆ و خزمـهتگوزار دایـدهنا و كـاتێ
باوكی كۆچیدواییكرد قازی جێگهكهی گرتهوه ئهمهش قازی محهممهدی ئهوهنده بهرزكردبووهوه وایلێكرد كـه خـهڵكی زۆر لـه دهوری كۆمهڵـهی
ژیانــهوه كۆببنــهوه ,بهتایبــهتی مــهالكانی موكریــان كــه خزمــهتێكی زۆریــانكرد بــۆ كۆمهڵــه بۆیــه ئــهم كۆمهڵهیــه الی رۆشــنبیران و تــهواوی
چینهكانی گهلی كورد دهركهوت .دوای ئهوهی كۆمهڵهی ژیانهوهی كورد بڕیاریاندا له كۆبونهوهیهكی نهێنیـدا سـهرۆكی كۆمهڵـه دهسنیشـانبكهن.
رۆژێك له رۆژهكانی تشرینی یهكهمی  1466له مهاباد كۆبونهوهیـهك رێكخـرا لـه مـاڵی (عـهلی ریحـانی) ئیگلتـون دهڵێـت  :لـه مـاڵی ئهحمـهد
ئیالهــی چــاوهڕوانی قــازی محهممــهد دهكــرا بــۆ ئامــهدهبوون پــاش هــاتن و ئامــادهبوون و قســه و وتــووێژ ،لهمبارهیــهوه ئینگلتــون ((لــه مــاڵی
ئهحمهدی ئیالهی ( )26ئهندامی كۆمهڵه چاوهڕوانبوون لهپێشدا قاسم قادری و قادر مدهڕسی لهگـهڵ قـازی محهممـهددا قسـهیانكرد دهربـارهی
بهئهندامبوونی ,بێدوودڵی قبوڵیكرد لهدواییدا ههرچهنده قازی محهممهد ئهندامی كۆمیتهی ناوهندی نهبوو ,بهاڵم رابهر و دهمڕاسـتی كۆمهڵـه
ههر ئهوبوو ,لهالیهكیتر ههندێ را ههیه كه گوایه ههر ماوهیهكی زۆر بهسهر ئهندامهتی قازی محهممهد تێپهڕنهبوو ههڵبژێرا به سـهركردهی
كۆمهڵــه ,بــهاڵم هێمنــی شــاعیر لــه بیرهوهرییهكانیــدا لــه پێشــكی تاریــك و روونــدا هاوژیــانی خــۆی لهتــهك رووداوهكــانی ئــهو ســهردهمهدا
وادهردهخات .پێشهوا قازی محهممهد ئهندامێكی سادهی كۆمهڵه بوو ناوی نهێنی (بینایی ) بوو)11(.
دوای ئــهوهی كــه قــازی محهممــهد هــهڵبژێردرا ئــهو ئهركــه گهورهییــهی نیشــتمان كهوتــه سهرشــانی ..جێگــهی خــۆی لــه دڵــی هــهموو خهڵكــدا
كۆكردبووهوه ,بهاڵم دوای ئهوهی نوێنهرانی كـورد بـه سـهرۆكایهتی قـازی محهممـهد چوونـه بـاكۆ لـه سـهفهری دووهمیـدا بـۆ كۆبوونـهوه كاتێـك
گهڕانهوه پێشنیاری دامهزراندنی حزبی دیموكراتیكوردستانی كرد كه ئهم حیزبه جێگای كۆمهڵهی ژیانهوهی كورد دهگرێتهوه كوردهكانی به
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بۆچوونی مهحمودی مهال عیزهت زۆرجـار لهالیـهن كۆمهڵـهی (ژ .ك) درۆیـان لهگهڵـدا كـراوه ,كۆمهڵـهی (ژ .ك) بهرهبـهره لهبـهرچاوی خـهڵك
كهوت و پارتی (ژ.ك) به بڕیاریكی تایبهتی ههڵوهشرایهوه .ئهندامانی (ژ.ك) سـهر لـهنوێ چوونـه حیزبـی دیمـوكراتی كوردسـتان و ههنـدێ
ســـهرچاوهیتر ئاماژهبهوهدهكـــهن كـــه البردنـــی حیزبـــی (ژ.ك) و دامهزرانـــدنی حیزبـــی دیمـــوكراتی كوردســـتان دهگهڕێتـــهوه بـــۆ لێپرســـراوانی
ئازهربایجــانی ســۆفیهت .بۆیــه ئێمــهش لــه گــهڵ ئــهم بۆچوونــهداین كــه دروســتبوونی حیزبــی دیمــوكراتی كوردســتان دهگهڕێتــهوه بــۆ پێشــنیاری
سۆفیهت ,لهبهرئهوهی داهاتووی كورد و ئاواتی لـه رێگـهی كۆمهڵهیـهكی بچـووكی وهكـو (ژ.ك) نایهتـهدی بۆیـه زۆر پێویسـته بـۆ سـهربهخۆیی
كورد حیزبیكی گهوره دابمهزرێت ,وهكو حیزبی دیموكراتی كوردستان ,بۆیه حیزبی دیموكراتی كوردستان دهورێكی گهورهی هـهبوو لـه خـهبات و
تێكۆشان لهپێناوی گهلی كورد ,جگهلهوهی قازی لهم حیزبه بووه هۆی ئهوهی كه كۆمهڵگایهكی یهكگرتوو پێكبهێنێـت ,چونكـه لـهپێ ئهمـهدا
چهندین كێشهی تیرهگهری و خێڵهكی و نهخوێندهواری بااڵی بهسهر كۆمـهڵگای كـوردی كێشـابوو ،جگهلـه نـهبوونی یاسـا و دهسـهاڵتی  ,بۆیـه
ئهمكارهش شتیكی ئاساننهبوو پڕبوو له كۆس و تهگهره ههر لهبهرئهوهش بوو حیزب پهرهیسهند و گهیشته ئهوڕادهیهی كه مهترسی بـۆ سـهر
ئێران دروستكرد بوو ,ئامانجی ئهم حیزبهش رزگاری كوردستان بوو سهرهڕای ئهوهش ئامانجه نهتهوهیی و كۆمهاڵیهتییهكانی كوردی به شـێوهی
ئاشكرا و روونتـر دهرخسـتبوو و كردیـه خـاوهنی بهرنامـه و پرۆگرامـی نـوێ )16(.دهتـوانین بڵـێن هـهر ئـهنجامی ئـهم حیزبـه بـوو ,بـووه هـۆی
دروستبوونی كۆماری كوردستان لهپاڵ زیرهكی و كارامهیی قازی محهممهددا كه وهكو سهركردهیهكی هۆشیار دهوریِكی زۆری بینی.
رۆڵی قازی له دامهزراندنی كۆماری كوردستاندا

ئهوهبوو له رۆژی 1ی تهموزی  1461هێزی روسی لهالی سهرهوهی ئێرانهوه له سێ الوه و هێزی بهریتانیا لـهالی رۆژئـاوا و خـوارووی رۆژئـاوا
له چهند الیهكهوه خۆێـانكرد بـه ئێرانـدا .هێزهكـانی سـۆڤیهت لهسـهرووی كوردسـتانی ئێـران جێگیربـوون سـۆڤیهت راسـتهوخۆ لهگـهڵ كێشـه و
گیروگرفتهكانی گهلی كـورد رووبـهرووبووه )11(,ئـهوهبوو هـهر لـهدوای داگیركردنـی ئێرانـهوه قـازی محهممـهد بـهردهوامبوو لهسـهر ههڵوێسـتی
خۆی ،ههر لهمڕۆژهدا ههستی نهتهوایهتی پاڵی به قازی محهممهدهوه نا كه زیاتر ههوڵبـدات ئـهوهبوو قـازی محهممـهد نهخشـهی كوردسـتانی
پیشـان كاربهدهســتانی ئینگلیــز دا بۆئــهوهی شــاره كوردییــهكان ســهربهخۆیی بهدهسـتبهێنێ هــهر لهبهرئهمهشــه هــهر لــه ســهرهتای داگیركردنــی
ئێرانهوه كێشهی كورد لهگـهڵ روسـیا و بریتانیـادا دهسـتیپێكرد تانزیكـهی سـاڵێك ,لـه ئـهنجامی ئـهم كێشهیهشـدا لـه سـاڵی  1462حكومـهتی
روسیا بانگهێشتی بۆ سهرانی كورد نارد و داوای ئهوهی لێكردن چهند نوێنهرێ بنێرن بۆ باكۆ بۆئهوهی له بارهی كـورد و ئێرانـهوه قسـهبكهن.
لهمكاتــهدا كۆمهڵــهی ژیانــهوهی كــورد لــهناوه و لــهدهرهوه كــاری خۆیــدهكرد ..قــازی محهممــهد بۆئهمــه وهفــدێكی ( )11كهســی پێكهێنــا و بــه
سهرۆكایهتی خۆی چوونه باكۆ)14(.
ئامـانجی كاربهدهســتانی روســیا لــه بانگهێشــتكردنی ســهرانی كــورد بــۆ ئــهوهبوو كێشــهكهیان چارهســهربكات لــه رێگــهی گفتووگــۆوه و ســهرانی
كــوردی داوای ســهربهخۆیی كوردســتانیان دهكــرد ،بــهاڵم ئــهمجارهیان هــیچ خــاڵێكی گرنگــی تیانــهبوو بــۆ كــورد ،هــهروهها روســیا ئهمــهی بــه
رێگایهك دانا بۆئهوهی له نزیكهوه لێكۆڵینهوه له كهسایهتی كورد بكات  ,بهاڵم سهرانی كورد هـهر بـهردهوامبوون لـه داواكردنـی سـهربهخۆیی
كوردستان ههربۆیه لهم كۆبوونهوه و سهفهرهدا نهگهیشتنه ئهنجام ,چونكه نوێنهرانی كورد لهگهڵ (بـاغرۆف) رێكنهكـهوتن چونكـه (بـاغرۆف)
وایدادهنا باری روسیا لهوهدا نییه كه یارمهتی كورد بدات و لهدوای ئهمهش كێشـهكه ههرمایـهوه كوردهكـان هـهر بـهردهوامبوون لـه داواكـانی
خۆیان له روسیا و ئینگلیز ,بۆیه وا پێویستیدهكرد ئهوانی چارهسهر بۆئهم كێشهیه بدۆزینهوه ,بۆیه چهند ساڵێك بهسهر بانگكردنی
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نوێنهرانی كورد بۆ باكۆ تێپهڕیبوو ,لـه مـانگی ئـهیلولی  1461نوێنـهرانی كـورد بانگهێشـتكران بـۆ بـاكۆ ئـهم سـهفهرهش دوای ئـهوهبوو قـازی
محهممهد چوو بۆ تهورێز بۆ هاوبهشـیكردن لـه دامهزرانـدنی حیزبـی دیمـوكراتی ئازهربایجـان .لـهم سـهفهرهدا قـازی محهممـهد و هـاوهاڵنی بـۆ
ماوهی مانگێك له باكۆ مانهوه و چهندین دانیشتنیان ئهنجامدا دهربارهی مافه رهواكانی كورد بۆ بهدهستهێنانی سهربهخۆیی ،بهاڵم (بـاغروف)
دهیوت سهربهخۆیی كوردستان لهئێستادا ئیمكان نییه ،بهاڵم روسیا ئامادهیه پشتگیری له كورد بكات لهبهرئهوه باغروف راوبۆچونی وابوو كـه
كوردستان كاتێك ئازاددهبێت گهلی كورد ئازادبێت لـه ئێـران و عێـراق وتوركیـا ..واتـا كوردهكـانی ههرسـێ بهشـهكه رزگاربێـت و دهبێـت گـهلی
كورد له ئێران لهژێر چاودێری بهشێك له ئازهربایجـانی سـهربهخۆدا بێـت ,بـهاڵم كوردهكـان ئهمـهیان رهتكـردهوه ئینجـا بـهم قسـهیه بـاغروف
ناڕهحهتبوو ،جارێكیتر دهستیانكردووه به وتووێژكردن و له ئاكامدا باغروف دهستی لهسهر مێزهكه دانا و وتـی تـا روسـیا ههیـه مـافی گشـتی
بۆ نهتهوهی كورد ههیه پاش ئهوهی باغروف بهڵێنی بـه كوردهكانـدا كـه یارمهتیانبـدات لـه ئهسـلیحه و ماشـین و تـۆب و رهشاشـیان پێبـدات
ههروهها بهڵێنیـدا ژمارهیـهك لـه كـورده الوهكـان بنێرێتـه زانسـتگهی نیزامـی بـاكۆ هـهروهها بهڵێنیـدا یارمهتیانبـدات لـه دهركردنـی كتێـب و
رۆژنامهی كوردی و كوردهكانی بۆ شاری تفلیس سهفهربكهن)16(.
ئیتر ئهوهبوو سهرانی كـورد گهڕانـهوه ،قـازی محهممـهد كۆبوونهوهیـهكی فراوانـی لـه كۆتـایی تشـرینی 1461ز پێكهێنـا كـه بهشـێكی زۆر لـه
خهڵك بهشداریانتێداكرد و لهوكۆبونهوهیهدا قازی محهممهد كهوتهقسهكردن لهبارهی بارودۆخی سیاسی كوردستان و ئهنجامی سـهفهرهكهیان و
لهوكۆبونهوهیهدا قازی محهممهد ئـهوهی رایگهیانـد كـه كۆمهڵـهی ژیانـهوهی كـورد بـۆ حیزبـی دیمـوكرات كوردسـتان بگۆڕێـت ،هـهروهها خـهڵكی
داوای سهربهخۆییان لێدهكرد قازی محهممهد خۆی الفیتهیهكی هـهڵگرد بـهنـاو خـهڵكی دهسـووڕایهوه بۆئـهوهی دهنگـی جـهماوهر كۆبكاتـهوه كـه
كۆمهڵهی ژیانهوهی كوردی البرد حیزبی دیمـوكراتی كوردسـتان جێگـای گرتـهوه هـهر لهوكۆبونهوهیـهدا قـازی محهممـهد ئامـاژهی بـهوه كـرد كـه
ئێمهی كورد دهبێت پهیوهندی خۆمان لهگهڵ دیمـوكراتی تـهورێزدا پتهوبكـهین نـههێڵین حكومـهتی روسـیا رهخنـهمان لێبگرێـت هـهروهها قـازی
محهممهد بڕیاریدا لیژنهیهك به سهرۆكایهتی خۆی پێكبهێنێ و سهردانی تهورێز بكات و پهیوهندی خۆی له گهڵیاندا دابمهزرێنێ )16(.پـاش
ئهوهی سهردانی تـهورێزی كـرد لهگـهڵ فیرقـهی ئازهربایجـان چاویـان بهیـهك كـهوت دوای كۆبوونهوهیـهكی چهنـد سـهعاتی رێككـهوتن لهسـهر
هاوكاریكردنی ههردوو حیزب و گهشهكردنی زمانی توركی و كـوردی لـه ناوچهكانـدا و لهسـهر بـهڕیوبردنی ناوچـهكانی هـهروهها بڕیاریانـدا
لیژنهیهكی ئابووری پێكبهێنن لهنێوان ههردووال بۆ چارهسهركردنی كێشهی ئابووری.
كارهكانی قازی محهممهد

 .1كارهكانی لهڕووی سهربازییهوه .نهبوونی ئهزموونی حكومڕانی خۆبهڕِێوبردن و سهپاندنی یاسا بۆئهم كۆماره شـتێكی گرنگبـوو ،بۆئـهوهی
ئهم كۆماره سهركهوتوو بێت و بمێنێتهوه لـه بـواری حكومڕانیـدا ،پێویسـتی بـه هێـزی سـهربازی بـوو بۆئـهوهی بتـوانێ خـۆی بـهڕێوهببات بۆیـه
كێشهی كورد تهنها له رێگای سیاسی و سـهربازی چارهسـهری بـۆدهكرا ,ئهمـهش لـهوهوه سـهرچاوهیگرت كـه گـهلێك بـهردهوام لـهژێر دهسـهاڵتی
داگیركهراندابوو هاتهسهر ئهوهی كه خۆی حوكمی خۆی بكات ئهمهش دهگهڕێتهوه بۆ متمانهی سیاسی كورد خۆی .بۆیه حكومهتی كوردستان بـه
پێویستی زانی وهكو ههموو دهسهاڵتێكیتری جیهان سـوپای نیزامـی پێكبهێنێـت بـۆ رۆژانـی بهرهنگاربوونـهوه و هـهر ئـهركێكی دوژمـن ,هـهروهها
بۆئهوهی سهروهری گهل و نیشتمانی پێبپارێزێت.
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ئهم سوپایه ژمارهی سهربازانی ( )1211سـهرباز بـوو بـه فـهرمانی قـازی محهممـهد ئـهم سـوپایه دامـهزرا ,هـهروهها مـهال مسـتهفای بـارزانی
ههزار جهنگاوهری خستهڕیزی ئهم سوپایهوه )14(.ئهمـهش یهكێكـه لـهو هـۆ گرنگانـهی كـه یارمـهتی حكومـهتی كوردسـتان دهدات بـۆ مانـهوهی
حوكمی خۆی ,چونكه لهوكاتهدا دامهزراندنی هێزی سهربازی كارێكی زۆر پێویستبوو ,چونكه دهوڵهتی ناوهندیی ئێران بـهردهوام هێرشـیدهكرده
سهریان و ئهمه لهالیهك و لهالیهكیتریشهوه بۆ سهپاندنی دهسهاڵتی خۆیان له ناوچهكهدا.
 .2لهڕووی ئابووریهوه لهبهرئـهوهی لـه پـێ دامهزرانـدنی كۆمـاری كوردسـتان زۆربـهی زۆری زهوییـهكانی كـورد لـهژێر دهسـتی كاربهدهسـتانی
ئێراندا بوون بۆیه دوای دامهزراندنی كۆمار لیژنهیـهك پێكهێنـرا بـۆ دابهشـكردنی زهویـوزار بهسـهر جوتیارانـدا ,ئهمـهش بـووه هـۆی زۆربـوونی
بهرهـهمی كشــتوكاڵی هــهروهها سهربهسـتی هــاتوچۆ و چــاالكی بازرگـانی و گۆڕینــهوهی كهلوپــهل هاتهكایـهوه دامهزرانــدنی ئهمانــه هــهموویان
تاڕادهیهك بازاڕی سنووری كۆماری بووژاندهوه ،بهاڵم دهرامهت و داهاتی سهرهكی له كۆمهكی یهكێتی سۆڤیهتهوه بوو كه له رێگای تـهورێزهوه
دهنێردرا ،كۆماری ئازهربایجان ( )21تومهنی به قهرز دابوو بـه كۆمـاری كوردسـتان بڕیاریشـدرا بـه شـهكر پڕبكرێتـهوه ههرچهنـده رژێمـی شـا
ئابڵۆقهی خستبووهسهر ناوچهكه بهتایبهتی قهرزكردنی كڕینی تووتن ,بهاڵم سۆفیهت تـوانی ئـهو سـاڵه تـووتنی كوردسـتان بكڕێـت بـه ()61
پاوهند )21(.قازی ههمیشه له ههوڵی زیاتردا بوو بۆ گهشهكردنی ئـابووری لهالیـهنی كردنـهوه بانـك و دانـانی پـاره لـه بانكهكانـدا دیسـان
زهوی له ههندێ خێزانی دهوڵهمهند وهك خێزانی شافیعی له مهاباد كه بهربهرهكانی كۆماری دهكرد وهرگیراوه.
 .1لهڕووی كۆمهاڵیهتییهوه :شانبهشانی گهشهكردنی الیهنی سیاسی و ئابووری الیهنی كۆمهاڵیهتی گهشهیكرد ،ههرچهنـده كارهكـه لهسـهرخۆ
بوو ئهوی هۆكاری تایبهتی خۆی ههیه كه لهگهڵ چهوساندنهوه و زوڵملێكردنی زۆردابوو بۆیـه خـهڵكی وایلێهـاتبوو ئـهم كۆمـاره بچووكـهیان
به مـوڵكی خۆیـان دهزانـی ,چونكـه زوڵـم وهكـو جـاران نـهمابوو هـهرچی داواكاریـان بوایـه دهگهیشـت بهدهسـتی كاربهدهسـتان .تهنانـهت قـازی
محهممـهدی رێگــه و شـوێنی تایبــهتی بـۆ ئــهمجۆره دیاردانــه هـهبوو بهتایبــهتی رێگـهی گهیانــدنی نامــه و دهنگـی هاواڵتییــان بـه خــۆی هــهر
لهبهرئــهوهش بــوو گهشــهكردنی بزووتنــهوهی كوردایـــهتی كهوتــه قۆنــاغێكی نــوێ و كــه بیـــر و الیهنــه كۆمــهاڵتِییــهكان باشــتر خۆیـــان
دهربخــهن )21(,قــازی محهممــهد سهربهســتی بــه خــهڵك دابــوو بۆئــهو داوایانــهی كــه هــهیانبوو ,لــهڕووی ئــایینی و كۆمهاڵیهتییــهوه چهنــدین
دامودهزگای بـۆ خـهڵك كردبـووهوه .بهبێگوێـدان بـه رهگـهز و ئـایین و زمـان ,هـهروهها پێكـهوهژیان و برایـهتی لهناویانـدا بـه كـارێكی گـهوره
دهزانی بـۆ پاراسـتنی دهسـكهوتهكانی ،هـهروهها پێكهێنـان و رێكخسـتنی الوان و ئافرهتـان وهكـو ئـهوهی لـه واڵتـه پێشـكهوتووهكاندا ئـافرهت
شانبهشانی پیاو بتوانێ زۆر له ئیشوكاری واڵت جێبهجێبكات و مافی خۆی بپارێزێت ,ئهمـهش ئـهوه دهگهیـهنێت قـازی یهكسـانی و سهربهسـتی
بیروباوهڕی لهنێوان خهڵكی ئهو كۆمارهدا چهسپاندووه.
 .6لهڕووی زانستییهوه  :بێگومان الیهنی زانست و پهروهرده یهكێكیتره لهوكاره گرنگانهی كه قازی گرنگی زۆری پێدابوو هـهر لهبهرئهمـهش
بوو كه قازی خۆی كهسێكی زانا و رووناكبیر و زمانزانبوو بۆیه زیاتر له كارهكانیتر پهرهی بهم الیهن داوه ,هـهر لـه سـهرهتای لـهدایكبوونی
كۆمارهكهدا چهندین قوتابخانهی له ناوچه جیاجیاكاندا كردووهتهوه ,ههروهها لیژنهیهكیان پێكهێنـا بـۆ دانـانی كتێبـی كـوردی و خوێنـدنیان
كرد بـه كـوردی سـهرهڕای ئـهوهی چهنـدین كتێـب وهرگێـررا بـۆ سـهر زمـانی كـوردی  ,هـهروهها بڕیاریانـدا بـۆ نههێشـتنی نهخوێنـدهواری لـهو
واڵتهدا و ههموو كهس فێری خوێندن و نوسین بكرێت و بۆ یهكهمجار بوو ( )11قوتابیان نارد بۆ یـهكێتی سـۆفیهت بـۆ ئـهوهی لـه (دانشـگا )
بهرزهكاندا بخوێنێت ,ههروهها چهندانیتر بۆ تهورێز بۆ خوێندن له زۆربهی لقهكانی زانیاریدا )22(.گومانی تێدانییه ئامانجی قازی له
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كردنــهوهی قوتابخانــه و نــاردنی قوتابیــان بــۆ واڵتــانیتر بۆئــهوه بــوو رزگاریبێــت لــه نهخوێنــدهواری ,چونكــه زانســت مایــهی شارســتانییهت و
پێشكهوتنی كۆمهڵگایه ههر لهبهرئهوهش بوو قازی زۆر گرنگی دابوو بهم الیهنه ،كاتێك قازی سهرۆكی پهروهرده بوو له شـاری مـههاباد دوو
خوێندنگای دروستكردبوو بهناوی (پههلهوی) ئهویتریان بهناوی (یرماس) كه دوای ئهوه ناوی گۆڕا بۆ خوێندنگای (پهروانه).
 .1لهڕووی ئایینییهوه  :قازی خۆی كهسێكی دیندار و موسڵمان بوو بۆیه ههموو كارهكانی و بڕیارهكانی لـه چوارچێـوهی شـهریعهتی ئیسـالمدا
بوو ههر لهبهرئهوهش مزگهوت گرنگییهكی گهورهی ههبوو لهناو كوردهواریدا جگهلهوهی جێگهی نوێژكردن و خواپهرستی بووه جێگای زانسـت و
حوێنــدن بــووه بۆیــه زۆر لــه شــاعیر و نووســهر و رووناكبیرهكــان تــا كۆتــایی چلــهكان لــه مزگهوتــدا پێگهیشــتوون ،ســهرهڕای ئــهوهش شــوێنی
كۆبوونهوه و پهیمانی نێوان خهڵك و بهرپرسهكان بوو ،ههر لهبهرئهوهش مزگهوت گرنگیی زۆری بـۆ حكومـهتی كوردسـتان بـووه ،لهبهرئـهوهی
قــازی زۆر كۆبوونــهوه گرنگــهكانی لــه مزگهوتــدا دهكــرد و لهوێــدا لهگــهڵ پێشــهوایانی ئــایین و دهمڕاســت و ئاغاكــانی كــورد كۆدهبــووهوه
راوێژیدهكرد ,ههروهها له مزگهوتهكاندا وتاری ههینی به زمـانی فارسـی یـان عـهرهبی هسـمی بـوو ,بـهاڵم قـازی بڕیاریـدا وتـاری هـهینی بـه
زمانی كوردی بخوێنرێ )21(.بۆیه قازی چهندین مزگهوتی له شارهكانی كوردستان كردهوه بۆئـهوهی ئـایین لـهناو خهڵكـدا تـهواو پتـهوبێت و
كێشهكان له مزگهوتدا چارهسهربكات بهمهش قازی ههوڵی گهشهپێدان و گرنگیپێدانیداوه.
داگیركردنی مهاباد و خۆبهدهستهودانی قازی

دوای ئهوهی دهوڵهتی ئێران بڕیاریدا بگهڕێتهوه بۆ ئازهربایجان جارێكیتر بیخاته ژێر دهستی خۆیهوه ،بۆئهمهش ههستا به هێرشێكی گـهوره
بۆسهر ئازهربایجان لهبهرئهوهی ئازهربایجان حكومهتێكی گهورهتر بوو لهوهی كوردستان لهڕووی هێز و تواناوه .ئهم هێزهی ئێـران هـهر ( 21
) كــم لــه تــاران دهرچــوون تووشــی شــهڕبوون ,چهكــدارهكانی ئازهربایجــان پشــتیان بــه ســوپای ئێــران گــرت ,بــهاڵم لــه ماوهیــهكی زۆر كهمــدا
سهنگهرهكانیان چۆڵكرد و تا تهورێز نهوهستاوه له دهوروبـهری تـهورێز ههنـدێ شـهڕیتركرا ,بـهاڵم شـهڕهكه وانـهبوو بۆیـه سـوپای ئێـران لـه
()11ی كــانوونی یهكــهمی  1464تــوانی تــهورێز داگیربكــات ،بۆیــه ئــهم ههوڵهیــهش بــۆ رۆژی دوایــی گهیشــته مــههاباد .بۆئــهم مهبهســتهش
ئهنـدامانی حیـزب و لێپرسـراوانی كۆمـار روویـانكرده مـاڵی قـازی بۆئـهوهی بـزانن چیبكـهن شـورای جـهنل بـه سـهرۆكایهتی حـاجی بابـه شـێه
پێكهات بۆیه دانیشتنی یهكهم بڕیاردرا شهڕبكرێت .دوای ئهوهی بڕیاریاندا جهنگبكهن له دژی داگیركهرانی ئیـران ,بـهاڵم دوای بیركردنـهوه و
لێكدانهوهیهكی زۆر لهالیهن قازی و ئهندامانی حیزبهوه ئهو بڕیارهیان ههڵوهشـاندهوه و بڕیـاری نوێیـان ئـهوه بـوو جهنگنهكـهن لهبهرئـهوهی
حكومهتی ئازهربایجان بهو ههموو توانایهوه یهك رۆژ شـهڕی پێكـراوه ئایـا كۆمـارێكی بچـووكی وهكـو كۆمـاری كوردسـتان توانـای بـهرگریكردنی
ههیه بهرامبهر به سۆپای ئێران .ئامانجی قازی لهشهڕنهكردن زیاتر لهبهرئهوه بوو ئێران دهوڵهتیكی گهورهیـه و كۆمـاری كوردسـتان بچووكـه
بۆیه زۆر به ئاسانی دهتوانیت داگیریبكات ,بۆیه ئهگهر شهڕبكرێت لهگهڵیدا ,كاتێك مهاباد داگیربكات زۆر بهتوندی لهگهڵ خهڵكی مـههاباد
دهجووڵێتهوه ههر لهبهرئهمهی زۆر له ئهندامانی كۆمیتهی ناوهندی داوایان له قازی كرد كه له سـنووری كۆمـار دهربچێـت و سـنووری عێـراق
یان روسیا بگرێت ،بهاڵم قازی بهم پێشنیاره رازینهبوو وتی ئهگهر من لـهم شـاره دهربچـم ئـهوه حكومـهتی ئێـران هـهموو رقوكینـهی خـۆی بـه
خهڵكی ههژاری ناوچهكه دهڕێژێ بهیهكجاری شارهكه وێراندهكات ،بۆیه مـهال مسـتهفای هـهمان داوایلێكـرد ,هـهروهها قونسـولی ئینگلیـز لـه
تهورێز و ئهمریكییهكان ههمان داوایانلێكرد ,بهاڵم بهههمانشێوه وهاڵمیدانهوه .)26(.بهمشـێوهیه قـازی لهسـهر ههڵوێسـتی خـۆی بـهردهوامبوو
تا ئهوڕۆژهی هێزی ئێران بهرهو مهاباد كهوتهڕێ بۆیه له رۆژی (/16كانونی یهكهمی  )1464/هێزی ئێران له بۆكانهوه بهرهو مههاباد
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كهوتهڕێ ،ههر ئهوڕۆژه قازی و حاجی بابه شیه و كۆمهڵێكی زۆری لـه لێپرسـراوانی كۆمـار بـهرهوڕوویان چـوون بۆئـهوهی بهڕهسـمی پێشـوازی
هاتنهناوهی هێزی نیزامی ئێران بۆ مهاباد بكهن ،كاتێك كه گهیشتهپێشهوه سـوپای قـازی بهگـهرمی پێشـوازیلێكردن )21(.هێـزی ئێـران هـهر
لهگهڵ چوونهناوهوهیان له مهاباد دهستیانكرد به توندوتیژی وخهڵكگرتن بۆیه ههندێك له ئهندامانی كۆمار رایانكرد ،بـهاڵم ههنـدێكیان لـه
ماڵهوه بوون چاوهڕوانی گرتنبوون ،قـازی لـه ماڵهكـهی خۆیـدا كهوتـهژێر چاودێرییـهوه ،دوای چهنـد رۆژێـك كـه بهتـهواوی دهسـهاڵتی ئێـران
جێگیربــوو قــازی و ئهوانــهی بهدهوریــهوهبوون دهســتگیركران و خرانــه بهندیخانــهوه )24(.هــهر بهخۆبهدهســتهوهدانی قــازی كۆمــار بهتــهواوی
ههرهسدههێنێ.
هۆكار خۆبهدهستهوهدانی قازی چیبوو؟ چهندین شێوازی لهبهردهوامدا بوو به بهرگریكردن یان ههڵهاتن یان شهڕكردن بهشێوهی پـارتیزانی،
بــهاڵم ئێســتا هۆكــاری خۆبهدهســتهوهدانی ئــهو هۆكارانــهی پــاڵی بــه قازییــهوه نــابێ بــۆ خۆبهدهســتهوهدان بهتــهواوی رووننهبووهتــهوه بویــه
ههڵوستی خۆبهدهستهوهدان شتێكی زۆر گرنگه له مێژووی گهلی كورده )26(.پێموایه كاریگهرترین هۆكاری خۆبهدهستهوهدانی قازی ئهوهیه كه
پێشتر بهڵێنی به خهڵكی مهاباد دابوو له مهیدانی چـوارچرا تـاكو دواههناسـه لهگـهڵ خـهڵكی مهابـاد بێـت هـهر لهبهرئـهوهش بـوو بـهڵێن و
پهیمانی نهشكاند تا دواههناسه.
دادگایكردنی قازی

دوای ئــهوهی ســوپای ئێــران بــهرهو مهابــاد بهڕێكــهوت قــازی پێشــتر بڕیاریــدابوو شــهڕنهكرێت لــه دژی ســوپای ئێــران لــه (رۆژی/12كــانونی
یهكهمی )1464/گهیشته بۆكان پاشان بهرهو مهاباد له (/11كانونی یهكهمی )1464/هێرشی كتوپڕیان كردهسهر مهابـاد و داگیریـانكرد ,بـهاڵم
قــازی و ئهنــدامانی پێشــوازیانلێكرد ئــهو پێشــوازیلێكردنه هــیچ ســوودی نــهبوو ,بــهڵكو بهشــێوهی نامهردانــه هاتنهمهیــدان هــهر لــه ()16ی
ئهومانگــهدا قــازی و هاوڕێكــانی گیــران و خرانهبهندیخانــهوه )26(.پــاش ماوهیــهك لــه رووخــانی كۆمــاری مهابــاد دهستبهســهراگرتنی قــازی
راگهیهنرا .ئهوهبوو پاش ماوهیهك دادگـاییكردن دهسـتیپێكرد .ئـهوهی شـایهنی باسـه كۆبوونـهوهی دادگاییكردنهكـه چهنـد سـهعاتێكی خایانـد،
پرسیاری تاوانـهكان لهالیـهن دادسـتان حهسـهن خرانـهڕووی دادگـا قـازی زۆر بـههێمنی وهاڵمـی پرسـیارهكانی دایـهوه بـۆ هـهر پرسـیارێكی
قازییـــهكان داوای بهڵگـــهیان دهكـــرد و بهشـــی زۆری پرســـیارهكان لهالیـــهن قازییـــهكان و رهتدهكرایـــهوه ،ئـــهو خااڵنـــهی قـــازی محهممـــهد
پێیتاوانباركرابوو ئهمانهبوو:
 .1بازرگانیكردنی نهوت لهنێوان دهوڵهتی روسیا و كۆماری كوردستان.
 .2دهستكاریكردنی نهخشهی ئێران و جیاكردنهوهی ورمێ و كرمانشان و تهورێز و ئیالم.
 .1دانان و دروستكردنی ئااڵ بۆ كۆماری كوردستان.
 .6لێدانی سكهی پوول بۆ حكومهتی كوردستان.
 .1دروستكردنی نهخشهی كوردستانی گهوره به ههرچوار پارچهكهیهوه.
 .4هێنانی بێگانه بۆ كوردستان وهكو مهال مستهفای بارزانی.
 .6ههڕهشهكردن و هاندانی خهڵكی كوردستان دژی دهوڵهتی ناوهندی.
 .6پهیمانبهستن لهگهڵ روس دژی دهوڵهتی ناوهندی.
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 .4هاتوچۆكردن بۆ دهرهوهی واڵت و سهردانی روسیا و كۆبوونهوه لهگهڵ باغرۆف.
 .11راگهیاندنی حكومهتی كوردستان و داگیركردنی بهشێكی گهورهی خاكی ئێران ,ئهمانه و چهندین خاڵیتر قازیی پێتاوانباركرابوو)24(.

قازی ههموو ئهمانهی رهتكردهوه تهنها دانی به سێ خاڵدا نا ئهوی :
 .1چوونی بۆ باكۆی ئازهربایجان و چاوپێكهوتن لهگهڵ باغرۆف.
 .2بوونی ئااڵی كوردستان.
 .1هاتنی مهال مستهفای بارزانی بۆ مههاباد ئهوی خۆی هاتووه ،چونكه كورده و كوردستان ماڵی خۆیهتی.
دوای تێپـهڕبوونی نزیكــهی ســێ مانــل بهســهر داگیركردنهكـهدا دواتــر لــه ســتادی ئهرتهشــی ئێـران دهســتهیهك بــۆ دووبارهكردنــهوهی دادگــای
قازییهكان لهمانه دهستنیشانكران :سهرههنل رارا نیكوزادا (دادستان) ،سهرههنل رهجهب عـهتا سـهرۆكی دادگـایی ,سـهروان حوسـێن ئهنـدام,
سهروان نهبهوی وهك پـارێزهر بـۆ قازییـهكان .ئـهم دهسـتهیهی دادگـا لـه (رۆژی  )1466/1/21لـه تارانـهوه بـهرهو تـهورێز كهوتنـهڕێ لـهوێ
بــهرهو میانــدوا لــهوهیوه بــۆ مــههاباد .رۆژی ( )1466/1/26گهیشــته ئــهو شــوێنهی كــه بڕیــاری دادگــاییكردنی قــازی محهممــهدی لێیــه ,پاشــان
دادگـــاییكردن دهســـتیپێكرد .تاوانـــهكان هـــهمان ئـــهو ( )12مادهیـــهی پێشـــووتر بـــوون كـــه لهالیـــهن دادگـــای ســـهربازییهوه جـــاری پێشـــوو
رووبهڕویكرایهوه قازی محهممهد تاوانهكانی دانه بهدانه بهدرۆخستنهوه بۆیه داوای لـه دادگـاكرد بـۆ هـهر تاوانێـك بهڵگـه بهێنێتـهوه .قـازی
زۆر بــهئارام و لهســهرخۆبوو ,بــههۆی پێــداگرتنی قــازی لهســهر رهتكردنــهوهی تاوانــهكانی دادگــا (دادســتان) بهســهر قازیــدا خــۆی تــووڕهكرد,
قازی كاردانهوهی ههمانشێوهی ههبوو لهسهرئهوه بۆیه قازی به دادستانی وت ئهم ههموو درۆ و بوختانـه چـۆن بۆمتـان دروسـتكردووه ئهگـهر
راستدهكهن بهڵگه بخهنهڕوو بۆیه ئهم قسهیه دادستانی زۆر تووڕهكرد تهنانهت وایلێكرد به بستی لهسهری خۆی دا )11(.ئـهوی بـه قـازی
وت كوردان سهگ سیفهتن ,بهاڵم تهوڕهیی و ههڕهشهی دادستان هیچ كارینهكردهسهر قازی و لهوهاڵمدا وتی سـهگ و بێئـابڕوو هـهر ئێـوهن مـن
ئامــادهم لــهپێناو كــورد خــۆم بــدهم بهكوشــت و شانازیشــدهكهم بــهو مردنــه مهردانهیــه ,قــازی دوای تــهواوبوونی قســهكانی بڕیاریــدا وهاڵمــی
پرسیارهكان نهداتهوه ..دادستانی بۆ ئهوهی قازی بێته سهرخۆی و لهسهر بڕیارهكهی خۆی پاشگهزبێتهوه كاتی پشوودانی دادگای راگهیاند،
دوای پشوودان زۆر ههوڵیاندا وهاڵمـی پرسـیارهكان بداتـهوه ,بـهاڵم قـازی وهاڵمینهدایـهوه ،دهسـتهی دادگـا لـهنێو خۆیانـدا كهوتنهڕاگۆرینـهوه
ناچار بڕیاریاندا له شوێنی نیكوزدا سهرههنل رهجهب عهتای ببێت بـه سـهرۆكی دادگاكـه ،پرسـیارهكان سـهرلهنوێ دهسـتیپێكردهوه ،دادسـتان
پرسیاری ئهوهی لێكرد كه لهگهڵ دهوڵهتی روسیا رێككهوتن بۆ بازرگانیكردنی نهوت ههیه ،له وهاڵمدا قازی پێكهنی و وتی ئێمه كام بیـر و
كۆمپانیای نهوتمان لهبهردهستدابووه تا بازرگانی پێوهبكهین ،رهنگه ئاوی ئهو رووبارانه بڵێن كه بـه شـاری مـههاباددا رهتـدهبێت بـه نـهفتی
بزانن ،ههروهها وهاڵمی قازی لـه پرسـیاری ئـهوهی بێگانـهی هێناوهتـه كوردسـتان وهك مـهال مسـتهفای بـارزانی لهوهاڵمـدا وتـی مـهال مسـتهفا
بێگانه نهبووه و كوردستان ماڵی خۆیهتی.
سهرههنل عهتایی پرسیاری زۆری لێكرد بهاڵم ههر بهردهوام رهتیدهكردهوه لهبهرئهوهی قازی له بهرامبهری بهتوندی وهستابوو .سـهرههنل
پارچه قوماشێكی له جانتاكهی دهرهێنا كه رهنگی سوور و سپی و سهوز بوو چهكوش و داسێكی لهسهربوو ..سهرههنل تفێكی لێكرد و
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خستییه ژێرپێی ،قازی لهبهرامبـهردا وتـی :جـارێ ئهمـه هـهرگیز ئـااڵی كوردسـتان نییـه و نـهبووه چونكـه ئـااڵی كوردسـتان چـهكوش و داسـی
لهسهر نییه و دڵنیابه ئااڵی كوردستان به دهستت ناكهوێ .ههروهها دڵنیابه لهوهی كه رۆژێ دێ ئااڵی كوردستان لهسـهر ئـهم خـانووهی منـی
تیادا دادگاییدهكرێم ههڵدهدرێت ،عهتایی لێیپرسی ههموو ئهو تووڕهییهت بهرامبـهر سـهرههنل نیكـوزاده چیبـوو لـه كاتێكـدا تـۆ بـههێمنی و
لهسهرخۆیی ناسراویت ..لهوهاڵمدا قازی وتی من ئهو مافه به كهس نادهم گاڵته به گهلهكهم بكات ئێستا من له پێناوی گهلهكهم حوكمی لـه
سێدارهدانم بهسهردا دراوه.
دادگـایی بــهوجۆره درێژهیكێشــا و عــهتای پرســیاری لــه قــازی دهكـرد ئــهوی زۆر بهتونــدی و بــهبێترس وهاڵمــی پرســیارهكانی دهدایــهوه لــه
كۆتاییدا قازی وتی :وائهزانن كه ههڵنههاتم بههۆی نهتوانینمهوه بـوو ,بـهڵكو زۆر بـه ئاسـانی دهمتـوانی هـهڵبێم و لـه سـنوور بپهڕمـهوه،
چونكه شهش جێب و دوو ئۆتومبیلم لهبهردهستدابوو لهبهرئهوهی بهڵێنم به گهلهكهم دابوو تا دواههناسه لهگهڵیاندابم بۆیه ههڵنههاتم.
بهمشێوهیه كۆتایی به دادگا هێنرا ،بۆیه لیژنهی دادگایی ویستی بهرهو تاران بچێت لهناكاو دهستور هات تـا جێبـهجێكردنی بڕیـاری دادگـا
لهوێ ئامادهبن بۆیه لهوێ مانهوه تا حوكمی دادگا جێبهجێكرا له (رۆژی11ی مـارت) .پـاش دهركردنـی دوابڕیـار لهالیـهن حكومـهتی ناوهنـدی
ئێرانـــهوه كـــه قـــازی محهممـــهد لـــه ســـێدارهبدرێت ،كهوتنـــه ڕاگۆرینـــهوه بـــۆ دهسنیشـــانكردنی شـــوێنێك تـــا بڕیارهكـــهی دهوڵـــهتی ناوهنـــدی
جێبهجێبكرێت ،پاشان قازییان گهیانده بهردهم بینایهكی چهند دهرگایی له چوار گۆشهیهكی چوارچرادا دایانبهزانـد چـووه نێورێزێكـهوه بینـی
دادســتان ســهرههنل نیكــوازده و مهالیــهكی كــوردهواری و چهنــد چهكــدارێكی لێبــوو و بــوونی قورئــانێكی گــهوره لهســهر مێزێــك و ئامــادهبوونی
سهرۆكی تهندروستی كه له تارانهوه هاتبوو ..پاشان دادسـتان سـهرههنل نیكـوازده بڕیـاری دادگـای خوێنـدهوه بهمـهش قـازی لـهوه دڵنیـابوو
دهبێت ههر ئێستا له سێدارهبدرێت هـهر لهوكاتـهدا دادسـتان داوایلێكـرد كـه دوا وهسـیهتنامهی بنووسـێت .بۆیـه قـازی دهسـتیكرد بـه نووسـینی
وهســیهتنامه  ..وهســیهتنامهكهی بهگشــتی لــهبارهی یــهكێتی لــه نێــوان رۆڵــهكانی گــهل و پشتبهســتن بهیــهكتری و هــهروهها باوهڕنــهبوون بــه
بێگانــه ،هــهروهها بهرهوپێشــچوونی ئاســتی زانســت و بــرهودان بــه دهزگــا ئیدارهییــهكان لهگــهڵ گــهلێك شــتیتر لــه چوارچێــوهی وهســیهتهكهی
دهردهكهوێت كه لـه دواچركـهكانی تهمهنیشـدا جـوانترین ئامۆژگـاری گهلهكـهی دهكـات ،ئـهو راسـتیهمان فێردهكـات كـه پشتبهسـتن بـهخۆمان و
بهرهودان به دهزگا زانستی و پهروهردهیی و ئایینهكان گهورهترین پشتیوانن بۆ سهركهوتنی گهلی كورد .لهوشهوه زهنگهی كـه بێـدهنگی بـااڵی
كێشابوو بهسهر مههاباددا و قازی داوایكرد پێ ئهوهی ببرێته بهردهم پهتی سێداره رێگهی بدهن نوێژ بكات و له خوابپاڕێتهوه نزیـك دوو
سهعات خهریكی خوێندنهوهی نوێژ و پاڕانهوهبوو ,ئهمكاته درێژهش دادستانی نیگـهرانكردبوو دهسـتیكرده بۆڵـهبۆڵ تـا سـهعات گهیشـته()1ی
شهو پاش ئهمه له دهرگایهكهوه هێنایانـه مهیـدانی چـوار چـرا كـه چـاوی بـه پـهتی سـێداره كـهوت داوایكـرد لـه سـێدارهنهدرێت ..چونكـه لـه
سێدارهدان له ئیسالمدا كارێكی ناپهسهنده ،بهڵكو تیربارانمكهن بهاڵم له سێدارهم مهدهن ،بهاڵم دوژمنان راكـهیان پهسـهندنهكرد بـهبیانووی
ئهوهی كه ههر دهبێت دادگا جێبهجێبكرێت لهوشهوهدا كه كات گهیشته 1111ی بهیانی كه رێكهوتی  1466/1/11هێنرایه ژێر پـهتی سـێداره و
پاش كهمتر له دوو دهقیقه گیانی پاكی بهرهو بهههشتی نهبڕاوه فڕی.
خهڵكی مههاباد لهكاتێك له شـرینی خـهودا بـوون كـه هـهر ئێـواره بڕیـاردرابوو كـه نابێـت شـهو كـهس لـه مـاڵی خـۆی دهربچێـت نـهیانزانی
ئهمشهو ئهوكاره چاوهڕواننهكراوه روودهدات ..پاش ماوهیهك الشهی شههیدهكانیان درا به كهسوكاریان و هـهر ئـهوڕۆژه لهسـهر شـانی خـهڵكی
به شهرهفی مههاباد له گۆڕستانی مهال (جامی) به خاكی پیرۆزی نیشتمان سپێردران)11(.
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پێشینه و خهسڵهتهکانی قازیی محهمهد
نووسینی :وهدیع جووهیده
وهرگێڕان له ئینگلیسییهوه :حهسهنی قازی

قازیی محهمهد سهر به یهکێک له بنهماڵه ناسراوهکانی کوردستانی ئێران بوو که لـه کۆنـهوه پلـهی داوهری مـههابادیان بـه ئهسـتۆوه بـوو.
نێوبانگی ئهو بنهماڵهیه تهنێ له بهر زانست و پارێزکـاری نـهبوو ،لـه ڕوی ئازایـهتی و نیشـتمان پهرستیشـهوه
بــهنێوبانل بــوون .کــهم نــهبوون ئــهو نموونانــهی کــه لــه کــاتی هاتنــه پێشــی ســهردهمی دژوار و قــهیرانی دا ،
تاکوتهرایهک لهو بنهماڵهیه ڕیبهری گهلهکهی خۆیان وهئهستۆ گرتبـێ و بـهو پـهڕی ئازایهتییـهوه بهرپرسـیاری
ڕێبهرایهتییان قهبووڵ کردبێ .له ئاکام دا خهڵکی مـههاباد و گونـدهکانی دهوروبـهری بـهچاوی گـهورهی دینـی و
دنیایی تهماشای وانیان دهکرد.
قازیی عهلی بابی قازیی محهمهد و قازیی مونعیم ،یهکێک له ئامۆزاکانی بۆ کهم کردنهوهی باری زوڵم و زۆرداری ڕووسـهکان بـهدهم داگیـر
کردنی نیزامی وێندهرێ له شهڕی یهکهمی جیهانی دا حـهولی زۆریـان دا ،سـهروبهندێک کـه قـات و قـڕی و لێقـهوماوی زۆر لـه ناوچـهکانی
باکووری ڕۆژئاوای ئێرانی داگرتبوو .قازیی فهتاح مامی قازیی عهلی به دهم ئهو ئاڵۆزییانـهی لـه شۆڕشـی مهشـڕووتییهت و دهسـتێوهردانی
رووسییهی قهیسهری له ئازهربایجان دا هاته گۆڕێ ،له ڕێکخسـتن و دهنگـدانی خـۆڕاگریی ناوچـهیی دا دهورێکـی چـاالکی گێـڕا و دهگـوترێ
کفنی پۆشی و بانگه وازی له خهڵک کرد بۆ جیهاد به دژی هێزهکانی رووسیهی قهیسهری و ،ماوهیهک دواتر به دهست ئهوان کووژرا)11(.
جا له بهر ئهوه له خۆڕا نهبوو که ههم خهڵک و ههم کاربهدهستانی ئێران ڕێزی ئـهو بنهماڵـهیان لـه بـهر بـوو .تهنانـهت وا بـاس کـراوه
ڕهزاشاش که چ نێوبانگی وای نهبوو لوتفی له گهڵ کهسایهتییه دینییهکان ههبێ سهبارهت بهو بنهماڵهیه مێهرهوان بووه و ڕێزی لـه بـابی
قازیی محهمهد گرتووه و کاتێک ئهو له نێوهڕاست سـااڵنی  1111 / 1411کـۆچی دوایـی کـرد بـه پێـی ڕاسـپاردهی کاربهدهسـتانی لهشـکری و
مهدهنی ههرێم .قازیی محهمهد جێگای بابی خۆی گرتهوه بۆ قهزاوهت له مههاباد)12(.
گومــانی تێــدا نییــه قــازیی محهمــهد لــه بــهر زانســت و کهســایهتی بــهتوانای خــۆی و هــهر وههــا ئعتیبــاره بنهماڵهییهکــهی خــاوهنی پلــه و
دهســتهاڵتێکی چــاوڕاکێ بــوو لــه مــههاباد بــهاڵم تــا ئــهو کاتــهی کــه پێشــوهچوونهکانی ڕۆژگــار ئــهوی کــرد بــه ســهرۆک کۆمــاری جمهــووری
کوردستان له مههاباد ،چ نێوبانگی نێونهتهوهیی نهبوو .دڵنزمی ،دڵپاکی و ژیـانی سـادهی وی شـوێنێکی زۆر باشـی لـه سـهر ئـهو بێگانانـه
دانابوو که لهو سهروبهندی دا پێوهندییان لهگهڵی ههبوو.
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له نێو ئهو کهسانهی دا که سهریان له قازیی محهمهد دا بوو و چاویان پێی کهوتبوو ئهو وێنهیهی ئارچی ڕوزڤێلتـی کـوڕ لـهوی دهکێشـێتهوه
لهههموان خۆشهویستانهتره ،له نووسینهکانی دا لهو بارهیهوه ،قازیی محهمهد وهک کهسایهتییهکی نیشتمان پهروهر و لـهخۆ بـوردوو ،زانـا و
خــاوهن بهرژهوهنــدی بــهرباڵو و بۆچــوونی لهســهرهخۆیانه نیشــان دهدرێ کــه تهنانــهت ئــهو کاتــهش کــه لــه ترۆپکــی دهســتهاڵت دا بــوو لــه
ههڵسوکهوتی دا چ خهسڵهتی خۆ بهزل زانینی تێدا بهدی نـهدهکرا ،دهمـارگرژ نـهبوو و ئـهو توندئاژۆییـهی نهدهنوانـد کـه ئاکـامی کۆمـهڵێکی
بهزهبروزهنگه .ئهو جۆرهی ڕۆزڤێلت دهنووسێ" من وهک پیاوێکی به ئیمـان و بـه بـاوهڕم هاتـه بـهرچاو ،کهسـێکی خـاوهن لـه خـۆ بـووردوویی و
ئازایهتی تاقانه و ،لهههمان حاڵ دا میانهڕۆ و چاوکراوه )11( "...به دوای ڕووخـانی کۆمـاری مـههاباد دا کاتێـک بیسـتی ئـهو و برایهکـهی
سهدری قـازی حـوکمی لـه سـێداره دانیـان بـۆ بڕاوهتـهوه  -بـهو جـۆرهی کـه خهسـڵهتی تایبـهتی کهسـایهتی وی بـوو -بـۆ ڕزگـاری گیـانی خـۆی
نهپاڕاوه ،بهڵکوو حهوڵی ڕزگاری برایهکهی خۆی دا که پێی بوو بڕیاری له سێداره دانی وی ناعهداڵهتییهکی گهورهیه)16( .
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.University Press, 1910),570

سهرچاوه  :ماڵپهری ناوهندی نووچه و شرۆقهی رۆژ  /ڕێکهوتی 16 :ی جوونی 2112
تێبینی  :تەنیا ئەوە بەشەی کە پێوەندی بە کەسایەتیی پێشەوا قازییەوە هەیە لێ هەڵبژێردراوە – رەحمان نەقشی
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قازی محەممەد لە ئاوێنەی حەقیقەتدا
ن :سەالح سەدباری

بۆ سەلماندنی باشەی هەر شتێک و کەسێک و گرتنە بەری رێڕەوی مرۆڤـانە لە گۆڕەپـانی ژیانـدا ،حەقـیقەت جـوانترین و راسـتترین
نوێنگەی ئامانجی بەرز و رەسالەتی مێژووییە کە دەکەوێتە ئەستۆی مرۆڤە گەورەکـان و لە پێناویـدا
دەجەنگن بۆ ئەوەی مرۆد خاوەنی رێز و پێگەی شـیاوی خـۆی بێـت لە ژیـانی مـادی و مەعنەویـدا کە
قازی کوردان یەکێک لەو مرۆڤە گەورانەیە ،مێژووی کوردی نەخشـاندووە .قـازی مـوحەممەد هەڵگـری
ئیرادە و بیرو باوەڕ و هەوڵی مرۆڤتەوەرانەی گەلێک بوو لە پێناوی ئازادیدا کە ،خۆی لە چێکردنی
کۆمــاری کوردســتاندا بینیــیەوە و بــوو بە وێســتگەیەکی مێژوویــی گرنــل لە ژیــانی سیاســی نەتەوەی
کوردا .قازی کوردستان لە پێناوی حەقیقەتـدا لە 11ی خـاکە لێـوە چـووە سـەردار و بە مەرگـی خـۆی
سەلماندی کە ئارمانی ئازادی و رێبازی شەهیدان درێژەی هەیە و تا کـورد هەبـێ و رەوڕەوەی مێـژوو
لە جووڵەدابێــت ،قــازی کوردســتان پێشــقەڕاوڵی ئەخالقــی سیاســی و نەتەوەیــی و مرۆڤــانەی ئــێمەی کــوردە و مــافی خۆمــانە شــانازی بە
کەســێکەوە بکەیــن کە کــوردی رێکخســتەوە بــۆ ئەوەی ئیــرادە بکــا لە پێنــاو چێکــردنەوەی نەتەوە لەســەر فــۆرمی نــوێ و مــۆدێرن و گــۆڕانی
نوێخوازانەی موهەندیسی سیاسی و کۆمەاڵیەتی کوردسـتان .ئەگەر ئێسـتا سـینگمان لە پێشـە و شـانازی بە رابـردووی خۆمـانەوە دەکەیـن بە
هۆی کەسایەتییە مێژووییەکانی وەک قازی کوردستان و سەر قافڵەی کوردایەتی واتە مەال مستەفای بـارزانییەوەیە .قـازی کوردسـتان فێـری
کـردین نەتەوە بە پێـی ســەردەم رێکبخەیـنەوە و بـۆ ئەم مەبەســتەش نیزیـک بە  6دەیە بەر لە ئێسـتا لە پێنــاوی سـەرکەوتنی حەقیقەتــی
کورددا کۆمار پێک دێنێت و دەیکاتە نوێنگەی خواست و ئیرادە و پرۆگرامی کوردان بۆ ژیانی مۆدێرن .ئەو کـاتەی قـازی کوردسـتان گەیشـتە
ترۆپکــی نمــونەیی دیمــوکراتیەت ،هێشــتا لە رۆژهەاڵتــی نــاوین بە دەگــمەن کەس هەبــوو تەنــانەت واتــای وشــەی دیمــوکراتی و دەســەاڵتی
نەتەوەیی بزانێت .ئەو کاتەی قازی موحەممەد ئافرەت و الوانی هێنانە گۆڕەپـانی سیاسـەت و خەبـاتی مەدەنـی لە رۆژهەاڵتـی نێوەراسـت،
بە دەگــمەن کەس و بگــرە هەر کەس نەبــوو بزانــێ کۆمەڵگــای مەدەنــی بە واتــای چیــیە .ئەو کــاتەی قــازی کوردســتان ئــازادی رۆژنــامەگەری
پەیڕەو کرد و گرنگی بە مێدیا و شانۆ دا دوژمنانی ئێمە پیالنی قڕ کردنی نەتەوە و سڕینەوەی شوناسـی ئێمەیـان دەدا .لە کاتێکـدا قـازی
کوردستان مافی شارۆمەندی بۆ کەمە نەتەوەکانی سنووری کۆماری کوردستان قایل بـوو ،رۆژ نەبـوو لە واڵتـانی دەوروبەردا بە سـەدان کەس
زیندە بەچاڵ نەکرێن و رەگەزکوژی بەردەوام زیاتر و زیاتر دەبوو .مافی خۆمانە شانازی بە قـازییەوە بکەیـن ،چـونکە لە مـاوەی  11مانـل
دەســـەاڵتدارێتی ئەودا تەنهـــا یەک کەس کـــوژرا ئەویـــ بە هـــۆی کێشـــەی بنەمـــاڵەیی و کـــۆمەاڵیەتییەوە بـــووە .لە دەســـەاڵتەکەی قـــازی
کوردستاندا زیندانی سیاسی نەبوو ،کەچی لە واڵتانی دەوروبەر وەک کۆیلە لەگەڵ زیندانیان هەڵسوکەوت دەکـرا و سـەدان نمـوونەی تـر...
راستە کە قازی موحەممەدی مەزن لە ژیانی دونیاییدا نەماوە ،بەاڵم قازی لە ئاوێنەی حەقیقەتدا هەموو رۆژێک خۆی دەنوێنێ ،چـونکە لە
پێناوی حەقیقەتدا ژیا و لە پێناوی حەقیقەتیشدا سەردارانە چـووە سـەردار و بە مەرگـی خـۆی دوژمنـانی کوردسـتان و کـوردی بـۆ هەمیشـە
شەرمەزار کرد .بەرز و بەرێز بێت یادی پێشەوای مەزنی کورد و سەرشۆڕی بۆ دوژمنانی ئازادی
سەرچاوە  :ماڵپەڕی لقی ٢١ی پارتی دێموکراتی کوردستان  /ڕێکەوتی ٢ :ی ئاوریلی ٢١١٣
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سوقرات و قازی محەممەد لەبەرابەر مێژوودا
ن :بێهزاد خوشحاڵی و :شەفیع رەوشەنی

زمانی حەقیقەت ،زمانی هاوبەشی مرۆڤەكانەو مرۆد بوونی لەگەڵ حەقیقەتو حەقیقەتخوازی مانا پەیدا دەكا...
"ئاپۆلۆژی" یەكێك لە شاكارە گەورەكانی مێژوویە .ئەفالتوون لەم كتێبەدا ،بە پێنووسی خۆی ،تایبەتمەندیی مرۆڤێكـی كامـڵ نیشـان دەداو
بە رووكردنی بەرگرییەكانی سوقرات لەم دادگا مێژووییەدا ،نـاوبراو وەك "شـەهیدی فەلسـەفە"
بە مێژوو دەناسێنێ .لەوانەیە ئەفالتوون وەك قوتابیی مامۆسـتا ،سـوقرات بەو جـۆرە كە بـووە
بە ئێمەی دەناسێنێ .كەواتە دەتوانین بڵێین ئاپۆلۆژیو نووسراوەی ئەو كتێـبە كە وەك یەكێـك
لە بەڵگە "مستند"ەكانی دادگـایی سـوقرات ناوبـانگی دەركـردوە ،هەر ئەوەیە كە ئەفالتـوون لە
كتێبی "ئاپۆلۆژی"دا نووسیویەتی.
بە خوێنـــدنەوەی كتێبـــی "ئـــاپۆلۆژی"و بەڵـــگە ســـەبت كراوەكـــانی "دادگـــا ی قـــازی محەمـــمەدو
هاوڕێیانی" ،ئەم راستییە دەردەكەوێ كە دوو هەزارو سێسەد سـاڵ مەودای مێژوویـی ،نە تەنیـا
نەیتوانیـــوە رواڵەتـــی "حەقـــیقەت"و "راســـتی"ی بگـــۆڕێ ،بەڵكـــوو دەرخەری ئەم "راســـتی"یە كە
"حەقیقەت" نەگۆڕەو "كات"و "شوێن" ناتوانن گۆڕانى بەسەردا بێنن.
بۆ نموونە كاتێك كە سوقرات دەڵێ" :ئازادیو زانست ،كاتێـك بـۆ مـرۆد بەهرەیـان دەبـێ كە حەقیقەتێـك هەبـێ ".یـان كاتێـك كە ئامـاژە
دەكا" :هەر جۆرە ناحەزیو ناپاكییەك كە لە جیهاندا هەیە ،هـی "خـود"ی جیهـان نـیە ،بەڵكـوو سـەرچاوەكەی بـۆ "نەبـوونی حەقـیقەت" لە
الی مرۆڤەكان دەگەڕێتەوە" ،ئەم راستییەمان بۆ دەردەكەوێ كە مرۆڤەكان ،ئەندێشـەكانو سـەردەمە جۆراوجـۆرە مێژوویییەكـان ــ گەرچـی لە
مەدارگەلی سەرووتردا ـ بە هەر شێوەیەك نزیكی یەكتر دەبنەوە.
لەم وتـارەدا ،هەوڵ دەدرێ بە بەراوردێـك لە نێـوان دەقـی دادگـایی سـوقراتو
قازی محەممەددا ،ئەم راستییە نەگۆڕە نیشان بدرێ كە مرۆڤە راستەقینەكان،
بۆ سەلماندنی حەقـیقەتو بەرگـری لە حەقـیقەت ،بە چ شـێوەیەك لە بـاوەڕو
وتارو كردەوەدا نزیكی یەكدی دەبنەوەو بە تێپەڕین لە "كات"و "شوێن"و "بەرژەوەندیی شەخسی" ،تەنانەت لە فیداكردنی گیانی خۆیان هیچ
ترسێكیان نیە.
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"سوقرات" لە دادگایییەكەی خۆیدا نیشانی دەدا كە چۆن دەتوانین لە دژی "نەبوونی حەقیقەت" راوەستینو لە هەمان كاتیشدا راسـتییەكان
نیشان بدەین .لە روانگەی سوقراتەوە "سـەربەخۆیی" لە ئەولەویـیەت دایە نەك "بەسـتراوەیی"(اسـتغنا) .ئەو داكۆكیـاری "هێـزی ئەخالقـی"و
"كەســایەتی"یەو پێــی وایە مــرۆد شایســتەی ئەوە نــیە كە لە بەرابەر جیهــانو جیهانییەكانــدا ســەری شــۆڕ بكــاتەوە .ســوقرات لە كــاتی
دادگاییكردنەكەیدا" ،چ جیاوازییەكی هەیە؟"و "لە كۆتاییـدا چ دەبـێ"ی نـاوەتە الوەو بە تێـپەڕین لەم هەڵسـوكەوتە كلیشـەیییانە ،مـرۆڤە
دێنێتە سەر ئەو باوەڕەو دڵنیـای دەكـاتەوە كە حەقـیقەت الی مـرۆد" ،كەسـایەتی"و "ئەخـالق"و "بەرگـری"یە ،نەك "بێهیـواییو پاشەكشـەو
سەر نەویكردن" .ناوبراو هەروەها وشەی "چاكە" (تقوا)ی نەك لە بەرابەر "عیبادەت"و ترس ،بەڵكـوو لە بەرابەر "لێهـاتوویی"و "قابلیـت"دا
بەكار دەباو پێوەندیی مـرۆدو سیاسـەت لە سێگۆشـەی "مـرۆد"" ،لێهـاتوویی"و "توانـایی"دا پێناسـە دەكـا .ئەم شوناسـە بەشـێكی بـۆ مرۆڤـی
حەقیقی لە چوارچێوەی تایبەتمەنـدیی ناسـینی "حەقیقەتـی مـرۆد"دا ،یەكەمـین خـاڵی هاوبەشـی نێـوان سـوقراتو قـازی محەمـمەدە كە لە
كەسایەتیی ئەو ،مرۆڤگەلی "سیاسی" بەاڵم "باوەڕمەند"و لە هەمان كاتدا "بەتوانا" دروست دەكا.
"پێغەمبەری فەلسەفە" وەك بنەمای هزریی قازی محەمـمەد ،لە روانـگەی "ئەخـالق "ــەوە دەڕوانێـتە "سیاسـەت" .بەم شـێوەیە بە پێـڕەوی لە
مامۆستای "حەقیحەتخواز"و "ئازادیخواز" ،قازی محەممەد لە وەسیەتنامەكەی خۆیدا دەڵێ:
" ...بــۆ چەن رۆژی پتــر ژیــان ،خۆتــان مەفرۆشــن..." ".زانســتو زانیــاریی خۆتــان بەرنە ســەرێ تــا فریــو نەخــۆن"" ...خیــانەت بە یەكتــر
مەكەن ،نە خیانەتی سیاسی ،نە خیانەتی ماڵیو گیانیو نە خیانەتی نامووسـی .خیانەتكـار لە الی خـودا رووڕەشـەو خیـانەت سـەرئەنجام
دەگەڕێتەوە بۆ خۆی" " ...ئەگەر سەرزەویو سەربەخۆییو ئازادیتان هەبێ ،ئەوكات دەبنە خاوەنی هەمـوو شـتێك .مـاڵو سـروەتو ئـابڕوو لە
ئازادییەوە سەرچاوە دەگرن".
بەرگرییەكانی سوقرات لە دادگایییەكەیدا بەم شێوەیە دەست پێدەكا كە" :ئەگەر بمانەوێ راستو دروست قسە بكەیـن ،بچـووكترین نیشـانە
لە حەقــیقەت ،لە ئیــددیعانامەی بانگەشــەكەرانی منــدا نــابینرێو ئەمەش لەبەر ئەوەیە كە هــیچ كــام لەم قســانە هەڵگــری "حەقــیقەتو
راستی" نین .من بەرگری لە خۆم دەكەم ،ئەوكات ئێـوە خەڵكـیو دادوەرانـی قەزایـی حەقو نـاحەقو سـەرەو ناسـەرە لە یەك جیـا بـكەنەوە.
بڕوانن بزانن چ شتێك حەقو چ شتێك ناحەقە".
لێرەدا وتەكانی قازی محەممەدمان دێنەوە یاد كە چۆن لە دەسپێكی دادگـایی خۆیـدا ،لە وەاڵمـی دادسـتاندا دەڵـێ" :ئێـوەش قسـەی خەڵكـی
دیكە كاوێژ دەكەن ".ئەگەر بێدیننو خودا ناناسنو باوەڕتان بە رۆژی ئـاخیرەت نـیە ،النـیكەم تۆزێـك پیـاو بـن .بـۆ ئەم هەمـوو درۆیە كە
لەسەر یەكتان داناون تەنـانەت یەك بەڵگەشـتان نـیە .ئەوە ئێـوەن كە هـیچ سـنوورێك لە نێـوان خۆتـانو خەڵـكو یاسـادا ،دانـانێن .ئێـوە
تەنیا دەتوانن بەڕێوەبەری بڕیاری گەورەكانی خۆتان بنو بەس".
سوقرات لە بەشێكی دیكە لە دادگایییەكەی خۆیدا دەڵـێ" :مـرۆد كاتێـك كە كارێـك دەسـت پێدەكـاو بەرپرسـایەتییەكەی دەگـرێتە ئەسـتۆ،
تەنیا دەبێ بایەخ بە حەق یان ناحەقبوونو دەرەجەی خزمەتی ئەو مەسەلەیە بە مرۆد بدا ،نەك ئەوەی كە ئەم كارە لە روانگەی نـرخ ــ
سوودەوە لێك بداتەوەو ئەوكات لەبارەی ئەنجامدانی ئەو كارەوە بڕیار بدا ".لێرەدا سوقرات وێڕای ئاماژە بە "ئاشیل" دەڵێ" :مەگەر
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ئاشیل لە نێوان مەرگی سەربەرزانەو ژیانی سەرشۆڕانەدا ،مەرگـی هەڵنەبـژارد؟ ئایـا لە بەرامـبەر ئەو هەمـوو پێشـنیارە هەڵخەڵەتێـنەرەدا
نەیگوت" :پیاوانە بمرم باشترە تا ئەوەی كە وەك مرۆڤێكی بچووك ،تەنیـا لە قورسـایی زەوی پتـر بـكەم؟" هـۆ خەڵكـی ئـاتێن! حەقـیقەت
ئەمەیە .كەسێك كە رێگای خۆی ناسی ،نابێ هیچ ترسێك بخاتە دڵی خۆیەوەو هەركاتی پێویست بوو ،پیاوانە بمـرێ .بـۆ مـن مـردن زۆر
لەوە بچــووكترە كە لێــی بترســمو لە بەرامــبەردا ،كردەوەیەكــی نــاڕەوا دژی حەقو حەقــیقەتو راســتی ئەنجــام بــدەم .ئەمە زۆر لە جینــایەت
گەورەترە .من لە "پوتای دایا"" ،ئامفی پولیس"" ،دلیون" و هەر شوێنێكی دیكە كە نـوێنەرانی خەڵـك بە پێویسـتیان زانیـوە بـۆ سـەروەریی
ئەو شوێنە شەڕم كردوەو مردنم بچووكتر لە ژیان زانیوە .ئێستاش كە كاتی زیندووكردنەوەی حەقیقەتەو گەڕان بەدوای دەروونـی حەقیقیـی
مرۆد بە من سپێردراوە ،ئایا ئەگەر لە ترسی مردن یـان هەر هەڕەشـەیەكی دیـكە ،كۆتـایی بـكەم ،شـەرم نـیە؟ پـێم وایە ئەگەر لە ترسـی
مردن ،چاوپۆشی لە حەقیقەت بكەم ،دەبێ دادگایی بكرێمو سزا بدرێم .حەقـیقەت بە مـن دەڵـێ كە مـردن لە رێگـای حەقـدا ،شـانازییەكی
گەورەیە"...
بەاڵم شەهیدی فەلسەفە لە وەاڵمی پرسیارێكی هاوشێوەدا چ دەڵێ ..." :مـن ،لەمێـژە خـۆم بـۆ وەهـا رۆژێـك ئامـادە كردبـوو .ئەوەی كە بـۆ
نەتەوەكەم بكوژرێم تەنیا رەحمەتی خودایەو شانازی بەم مردنەی خۆم دەكەم"...
لێــرەدا ئەم راســتییە دووبــارە خــۆی دەنــوێنێ كە قــازی محەمــمەد بــۆ نیشــاندانی مــافی نەتەوەی خــۆی ،بــۆ ئــازادیو ســەروەری ،لە دوایــین
رۆژەكانی كۆماردا ،تەنانەت مردنو مانەوەی خۆی لە درێژەی شـەڕ یـان دەسـت هەڵگـرتن لە شـەڕ لە مەهابـاد بە دەنگـدانی گشـتیی خەڵـك
دەسپێرێو لە بەرامبەر ویستو ئیرادەی گشتیدا ،دەسـت لە شـەڕ هەڵـدەگرێو لە راسـتیدا مـردن قەبـووڵ دەكـا .ئەو رەزامەنـدیی نەتەوەیـی
گشتی وەك بنەمای حكوومەتی خەڵك دەكاتە دەستمایەی حەقیقەتو دەبێتە قوربانی تا خۆی بكاتە شیاوی نێوی "شەهیدی دێموكراسی".
لە بانگەشە دژی سوقراتدا هاتووە" :سوقرات كاری نەشیاو ئەنجـام دەداو قسـەی نـاڕەوا دەكـا .ئەو لەبـارەی ئەسـرارەوە قسـە دەكـاو دەڵـێ
خودا نیە ".سوقرات لە وەاڵمدا دەڵێ" :ئێوە هیچكات ناتوانن راستیی قسەكانی خۆتان بسـەلمێننو نیشـان بـدەن كە مـن لە دژی خـودا شـەڕ
دەكەمو ،هیچكاتی ناتوانن نەزانیی خۆتان بەسەر كۆمەڵگادا بسەپێنن".
قازی محەمـمەد لەبـارەی تـاوانە ناڕەواكـانی دادسـتانەوە دەڵـێ" :ئێـوە ئەگەر دەتـانەوێ تاوانێـك بـۆ مـن دروسـت بـكەن ،النـیەكەم بەدوای
شتێكدا بگەڕێن كە جێگای باوەڕ بێو راستییەكی تێدا بێ .ئەو تاوانـانەی كە وەك تـاوانی یاسـایی بـۆ منتـان هەڵبەسـتووە ،لە راسـتییەوە
دوورن".
سوقرات دووبارە لەبارەی ئیـددیعانامەكەی خـۆیەوە دەڵـێ" :لێـرەدا مـن بە فەسـادو نكـۆڵیكردنی خوداكـانو دوژمنـایەتیی نیشـتمان تاوانبـار
دەكەن ،لە حاڵێكدا كە من لە پێناو ئاتێندا شەڕم كردوە .تەنیا گوناحی من ئاشكراكردنی حەقیقەتو راستییەكانە".
قازی محەممەد لە وەاڵمـی هۆكـاری تووڕەبـوونی خۆیـدا دەڵـێ" :مـن ئیـزن بە هـیچ كەس نـادەم بێحـورمەتی بە نەتەوەكەم بكـا .ئێسـتا مـن
لەبەر بەرگریكردن لە نەتەوەی كورد ،بە مەرگ مەحكووم بووم .من ئیدی شتێكم نیە لە دەستی بدەم .ئەوەی كە لە خودای خۆمم دەویست،
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واتە شــەهید بــوون لە پێنــاو ئــایین و نیشــتمانەكەمدا ،وەدەســتم هێنــاوەو هیــوادارم بە روویەكــی ئــاوەاڵو ســەربەرزانە بــۆ چــاوپێكەوتنی
مەعبوودی خۆم بڕۆم".
سوقرات لە بەشێكی دیكەی دادگاییكردنەكەیدا ،لەمەڕ "میلتوس" قسە دەكاو دەڵێ" :میلتوس كە ئەم ئیـددیعانامەی دژی مـن نووسـیوە ،خـۆی
بەهۆی ئەوەی كە كاری دانیشتوانی ئاتێن بە بچووك دادەنـێ و بە بـێ پشـت بەسـتن بە بەڵـگە ،خەڵكـی بانگهێشـتی دادگـا كـردوەو بە درۆ
بەرگـری لە بابەتگەلێــك دەكــا كە تـا دوێنــێ بــوو هــیچ بـایەخێكی پــێ نەدەدان .ئەو خــۆی لە هەمـوو كەس جینایەتكــارترە .مــن بــاش ئەو
دەناسم .میلتوسو هاوكارانی ،من تاوانبار دەكەن بۆ ئەوەی بە لەنێوبردنی من ،سەرەڕای پەرپێدانی نەزانی ،بەرژەوەندییە شەخسـییەكانی
خۆیان دابین بكەن .ئەوان "خۆیان" بانتر لە گەورەیی ئاتێن دەبیننو بەم هۆیەوە كەوتوونەتە داوی "خودبینی"یەوە".
قازی محەممەد لە زمـانی "مەال مسـتەفا بـارزانی"یەوە دەڵـێ" :مەال مسـتەفا بـاش ئێـوەی ناسـیوە ،ئەو بە منـی وت هیچكـات لەالی ئێـوە لە
گونــاحی خــۆم دڵنیــا نەبــم ،چــونكە ئێــوە لە ســەردەمی زاڵبوونــدا ،خــوێنڕێژترینو بێویژدانتــرین مرۆڤەكــاننو ،لە رۆژەكــانی ناتەوانیــدا،
زەبوونتر ،درۆزنترینو دووڕووترین گیانلەبەرانی سەرزەوین .من بـاش دەزانـم ،ئێـوە بـۆ دەستڕاگەیشـتن بە بەرژەوەنـدییە شەخسـییەكانتان،
پێ ئەوەی دادگاییم بكەن ،منتان مەحكووم بە مەرگ كردوە".
سوقرات دوای ئەوەی كە مەحكووم بوو ،دەڵێ" :ئێوە وادەزانن من داوای بەخشین دەكەم یان ئامادەی دوورخرانەوە یان بەجێهێشتنی ئاتێنم
بۆ ئەوەی دوایین رۆژەكـانی ژیـانم دوور لە واڵتـی خـۆمو بە ئاوارەییـدا بەسـەر بەرم .بـاش بـزانن كە ئەم كـارە نـاكەمو ئەگەر سـەد جـاری
دیكەش مەحكووم بە مەرگ ببم ،سوێند بە خودا دەست لە رۆشنگەری هەڵناگرم .مـن لەبەر خـاتری "خـۆم"و لەبەر خـاتری "شـەرەفی ئـاتێن"
كڕنۆش بۆ كەس نابەم .من دەمرم بەاڵم حەقیقەت زیندوو دەمێنێتەوە".
قــازی محەمــمەد لە وەاڵمــی ئەو پرســیارەدا كە بــۆچی لەگەڵ مەال مســتەفا لە مەهابــاد دەرنەچــووی؟ ،دەڵــێ" :مەال مســتەفا چەنــدین جــار
پەیامی بۆ من نارد كە پێشمەرگەكانی كوردستان بنێـرێ تـا مـن رزگـار بـكەن ،بەاڵم مـن خـۆم قەبـووڵم نەكـرد ،چـونكە ئەگەر ئەم مـردنە
بــووبێتە بەشــی مــن ،جێگــای شــانازیە .مــن بەڵێنــیم بە نەتەوەی خــۆم دابــوو كە هیچكــات ئەوان بەجــێ نــاهێڵم .ژیــانی مــن لەگەڵ ئەوانو
مردنیشم هەر لە پێناو ئەواندا دەبێ .باشم دەزانی كە ئەگەر مەهاباد بەجێ بێڵم ،ئێوە خەڵكی مەهابادتان دەكوشتو تۆڵەی منتان لەوان
دەكردەوە ،بۆیە ،چونكە لە رێگای ئازادیی نەتەوەكەمدا دەكوژرێمو شەرمەندەی خوداو كوردستان نابم ،خۆم بە خۆشبەخت دەزانم".
سوقرات لە دوایین بەشی دادگاییەكەی خۆیدا دەڵێ" :من دەمرم ،بەاڵم وەچەی داهاتوو ،بە بۆنەی كوشتنی منەوە ئێوە مەحكووم دەكـاو ئەم
رووڕەشییە بۆ هەمیشە بۆ ئێوە دەمێنێتەوە".
قازی محەمـمەد لەم بـارەیەوە دەڵـێ" :ئێـوە مـن دەكـوژن ،بەاڵم دڵنیـا بـن منـدااڵنی داهـاتووی كوردسـتان ،هەركامیـان قـازی محەممەدێكـنو
ئااڵهەڵگری حەقیقەتێكن كە من لە پێناویدا گیانی خۆم داناوە ".سـەرئەنجام سـوقرات دەڵـێ" :ئێسـتا كـاتی ئەوە هـاتووە كە بەرەو مـردن
رەوانە بكرێمو ئێوەش دوای ژیانی خۆتان بكەون ،بەاڵم كام یەك لە ئێمە داهاتوویەكی گەشمان دەبێ؟ ،ئەوە تەنیا خودا دەزانێ".
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قــازی محەمــمەد لەبــارەی تــاوانەكەی خــۆیەوە دەڵــێ" :ئێســتا بەرەوپیریــی مەرگەوە دەچــم لەبەر ئەوەی كە نەمویســت لە رۆژە دژوارەكانــدا
نەتەوەكەم بەتەنیا بهێڵمەوەو دەست لە خاكو نیشتمانەكەم هەڵگرم .من خزمەتكردن بە نەتەوەی كوردم هەڵبژاردوەو تا دوایین
هەناســەش لە پــێنەكەوتم .بە هاوكــاریی خــودای گەورە ســەرەنجام دوژمنــانم شكســت دەدەم .هیــوادارم قســەكانی منتــان قەبــوواڵ كردبــێ.
سەربەرزی بۆ ئێوەو نەمان بۆ دوژمنانی كوردستان.
"مراد ما نطیحت بود و گفتیم حوالت را با خدا كردیم و رفتیم".
ئەنجام
زمانی حەقیقەت ،زمانی هاوبەشی مرۆڤەكانەو مرۆد بوونی لەگەڵ حەقیقەتو حەقیقەتخوازی مانا پەیدا دەكـا .بەم هـۆیەوە زمـانی ئەو
مرۆڤانەی كە لە رێگای حەقیقەتدا گیانی خۆیان فیدا كردوە یان تووشی ئەشكەنجەو ئازار بوونەتەوە ،لە سنوورەكانی مێژووو كاتو شوێن
تێدەپەڕێ .بە روونی دەتوانین نیشان بدەین كە ئاتێنو مەهاباد یان باشتر بڵێین یوونانو كوردسـتان ،سـەرەڕای دوو هەزارو سێسـەد سـاڵ
مەودای مێژووییو مەودای زۆری شوێن ،بە چ شێوەیەك لە یەكدی نزیك دەبنەوە .بە تێڕامانێـك لە دادگـایی شـەهیدی فەلسـەفەو شـەهیدی
دێموكراسیو بە لۆژیكێكی دیكە دەتـوانین بگەیـنە ئەم بـاوەڕە كە كوردسـتانو یوونـان ،هەرچەنـد لە پێنـاو مێـژوو و مرۆڤایەتیـدا [خـوێنی]
زۆریــان بەخشــیوە ،بەاڵم دەســكەوتی هەردووكیــان لە ئــازادیو حەقــیقەت ،بە رادەی ئەو خــوێنە نەبــووە ،ئەگەرچــی نــابێ لەبیرمــان بچــێ،
بوونی سوقراتێك لە یوونانو قازی محەممەدێك لە كوردستان ،نیشاندەری ئەم راستییەن كە مرۆڤەكانو نەتەوەكان لەو كـاتەوە كە ئیـرادە
دەكەن ئازاد بن ،ئازادن .هەروەها دەتوانرێ دووبـارە لەسـەر ئەم بـاوەڕە جەخـت بكـرێتەوە كە مرۆڤەكـانو نەتەوەكـان دەتـوانن بـێ ژیـان،
ئازاد بن ،بەاڵم هیچ مرۆدو هیچ نەتەوەیەك ناتوانن بەبێ ئازادی گەورە بن.
نووسینی :بێهزاد خوشحاڵی وەرگێڕانی :شەفیع رەوشەنی
تێبینــی :ئەم بــابەتە ســاڵی  2116لە یەكەم ژمــارەی "هــاواری نیشــتمان" كە دەســتەی نووســەرانی ئەوكــاتی گۆڤــاری "الوان" بە بــۆنەی 2ی
رێبەندانەوە باڵومان كردەوە ،چا و باڵو بۆتەوە.

سەرچاوە  :ماڵپەڕی یەکیەتیی الوانی دێموکراتی کوردستانی ئێران  /ڕێکەوتی ١١ :ی ژانویەی ٢١١٣
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لە سێدارە دانی پێشوا قازی محەممەد و ئەزموونێکی بە نرخ،
محهممهد محهممهدیان

یادکردنەوە لە رێبەرانی گەلەگەمان یا رووداوە مێژوویەکانی جووالنەوەی کورد تەنیا بۆ ئەوە نێیە کە رێزیان لێبگرین و یـا یادێکمـان لـێ
کردبێتەوە بەلکو وەرگرتنی ئەزموونیشە لە خالە بە هێز و الوازەکانیان کە تـا لە درێـژە دانـی
بزوتنەوەی کورد دا جێی سەرنج بێت و ،یا بتوانێن کەلکی لێ وەربگرین.
قازی محەممەدی یەکێک لەو رێبەرانەیە کە هەر چەند وەک رێبەرێکـی هەلەکەوتـوو و دڵسـۆز
ســەیری دەکرێــت و شەخســیێەتی بەرز دەنرخرێــت بەاڵم بەداخەوە وەک زۆربەی رێبەرانــی کــورد
برگە مێژووکەی بە بێ هەڵە کۆتایی نەهات!.
قـازی محەمــمەد وەک زۆربەی رێبەرانــی کـورد لە پــر نەبــووە رێـبەر و نــاوی دەرکــرد بەلکـو پــێ ئەوەی بێــتە رێـبەری حیزبــی دێمــۆکرات و
سـەرۆک کومــاری کوردسـتان ،بنــاخەی کــۆمەاڵیەتی بەهێـزی هەبــوو و لەنێـو خەڵـک دا خۆشــناو و خۆشەویسـت بــوو .هەر بــویەش کە هەل و
مەرجی بۆ رەخسا هەسـتی بەوە کـرد لەوەی کە هەیە زیـاتر لە خـزمەت گەلەکەی دا بێـت و بە هانـای داخـواز و پێداویسـتەکانی خەلـکەوە
بچێت .لە کاتێک دا ئەو بەشە لە خاکی کوردسـتان بە هـۆی شـەری دوهەمـی جیهـانیوە هـیچ ئیـدارەیەکی حوکـومەتی یـا الیەنێکـی تـری لـێ
بەدی نەدەکرا پێشوا و هاوبیرانی قۆلی هیمەتیان هەلمالی و بۆ دروسـتکردنی ئیـدارە و پـێ راگەیەشـتن بە پێداویسـتەکانی خەلـک و هەر
وەها کەلک وەرگرتن لەو هەلە مێژوویەی کە بۆ پرسی کورد پێک هاتبوو کۆماری کوردستانیان دامەزراند.
بەر لە دامەزرانی کۆمار ،قازی محەممەد هەستی بەوە کرد کە دروسـتکردنی حوکـومەت ،دەبـێ بە هـۆی قەوارەیەک یـا حیزبێکـی سیاسـی وە
دابەمەزرێـــت .ئەم بۆچـــونەی پێشـــەوا نیشـــانەی ئاگـــایی ئەو لە چـــۆنێتی پێـــک هـــاتنی حوکـــومەتێکی پێشـــکەوتوو و هەر وەهـــا بیـــری
دێمۆکراتخوازی ئەو بوو .هەر بویەش حیزبی دێمۆکراتیان لە سـەر بنـاخەی کـۆمەلی ژکـاف دامەزرانـد .خـودی نـاو نـانی دیمـۆکرات لە سـەر
رێخراوێک لە نیو کۆمەلی کوردەواری یا بە گشتی لە رۆهەالتـی ناوەراسـت بریـارێکی ئاسـان نەبـوو .ئەو پێـک هـاتە کـۆمەالیتییەی کە ئەو
کات هەبوو کە دوا کەوتوویی و سیسـتمی عەشـیرەیی بە سـەری دا زال بـوو بە دەگـمەن کەسـێک یـا الیەنێـک بەوێـرن وەهـا ناوێـک لە سـەر
رێکخراو یا پرۆسە کارەکەیان دابنێنن .هەلبژاردنی ئەم ناوە لە سەر حیزبەکەی ،دەرخستنی شێوەی بیرکردنەوە و نەترسی قـازی محەمـمەد
و هەر وەها خۆشەویستی و پتەو بوونی بناخەی کۆمەالیهتی ئەو بوو.
یەکێکی تر لە هەر الینە بە هێزەکانی پێشوا خۆراگری ئەو لە بەندیخانەی شا دا بوو .لە مێژو دا دێومانە لە ناو گەالن تـر تەنـانەت لە
نیو کوردی دا هەبوونە ئەو سەرکردە یا بەرپرسانەی لە ژیر هەرەشـەو ئەشـکەنجەدا یـا بەدانـی هینـدە بەلینـی ،لە قسـەی خویـان الیـان
داوە و پشتیان لە بەلێنەکانیان کردوە  .بەالم قازی محەممەد تا ئەو کاتەی چووە ژیر پەتی سێدارە بە ئامانج و بەلێنەکانی خۆی
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وەفادا مایەوە.
هەر چەند قازی محەممەد وەک رێبەرێکی دلسۆز و هەلکەوتووی سـەردەمی خـۆی ناسـراوە و بەرگە مێژوویکـی زێرینـی بـۆ کـورد دروسـت کـرد
بەالم بە داخەوە بێ هەلە نەبوو ،روبەروی هەلەیەک بووە کە رێبەرانی پێ خۆی و دوای خۆیشی بە جۆری هاوشێوە توشی هاتن.
قازی محەممەد لە کاتێکدا کە پێشمەرگەکانی لە شەر دابوون ئەو بەرەو پێری لشکری شـا وە چـوو تـا بە نێـازی حەل کردنـی مەسـەلکە لە
رێگەی وتویژەوە لە گەلێان دانیشێت .هەر وەک بارزانی نەمـر لە بیرەوەریکـانی دا دەلێـت< :بە قـازی محەمـمەدم ووت :بروایـان پـێ مەکە
لەگەلم وەرە و خۆت بە دەستەوە مەدە بەالم قازی محەممەد والمی داوە :من لە ئیرە دەمێـنمەوە ،کاربەدەسـتانی ئیـران بەلێنیـان پـێ داووم
کە مەسەلکە بە جۆرێک چارەسەر بکەین.
بە داخەوە قسەکانی بەرێز بارزانی وەراست وەرگەراو قازی محەممەد کەوتە داویی وتوویژو و دانوسانەەوە کە رژیمی شا بووی دانا بووە ،.
پیالنێکی ئاسان و کەم خرج هەر وەک رێبەرانی تری پێی پێوە بوون.
ئەگەر قازی محەممەد خوی بە دەستەوە نەدایە دەی توانی ئەم دەستکەوتانەی بە دواوە بێت:
 -1رزگار کردنی گیانی دەیان کادر و ئینسانی نـاو بەدەرەو کە لە گەل قـازی محەمـمەد وەرێ دەکەوتـن و نەدەکەوتـنە بەردەسـت حکـومەتی
ئیران و لە سێدارە نەدەدران.
 -2گەرانەوە و دەسـت پێکردنــی شــۆرش ،هەروەک بارزانێکــانی پـاش مــاوەیەک گەرانەوە بــۆ کوردســتانی باشـور و شۆرشــی مەزنــی ئەیلولیــان
دەست پێکردەەوە  ،قازی محەممەدێ دەیتوانی بگەرێـتەوە کوردسـتان و ئەگەر بەوشـیوەش کە لە کوردسـتانی باشـور رووی دا نەی توانیـایە
،بەالم دەیتوانی بەو تێکالویی کە لەگەل بارزانێکان هەی بوو یارمەتی شۆرشی ئەیلوولی کردایە و پرسی کوردی بەرەو پێشوە بردایە.
 -1راگرتنی ورە و مۆرالی نەتەوەی کوردی لە کۆردستانی ئیرانی بەرز دەهێشتەوە و خەلـک چـاو ترسـێن نەدەکـران .هەر وەک دیمـان پـاش
لە سێدارەدانی قازی محەممەد و روخانی کۆماری کوردستان بۆ دەیان سال شورش لە کوردستانی ئیران خەوت.
هێندە بۆ چوون هەیە لە سەر ئەوەی کە بۆ قازی محەممەد نەروێشت و یا رێگەی مقـاومەتی هەل نەبـژارد! :بـۆ ئەوەی کە خەلکـی مەهابـاد
کوشتار نەکرێن.
ئەوەی کە قازی لە مەر بەرگری لە کوشتاری خەلکی مەهاد خۆی بەدەستەوە دا بۆچوونیکی دروست نییە و تەنیا پاساو هینـانەوەیە بـۆ ئەو
هەلەیەی کە قازی مەحەمـمەد توشـی هـات ،.هەر وەک ئەوەی کە بلـێن خەلکـی کوردسـتان نەدەکـوژرا ئەگەر شۆرشـی نەکـردایە ،یـا ئەنفـال
نەدەکرا ئەگەر رێبەرایتی کوردستانی باشور خۆی بەدەستەوە دایە ،یا وازی لە خەبات هێنایە.
یا زۆر جار پێشمەرگە هەر چەند ژۆمارەشیان کەم ببێت لە گوندیک گەمارو دراون ،نە لە بەر ئەوەی خەلک نەکوژریت خۆ تەسـلیم بـکەن و
نە خەلکـــی گونـــدی ئەو داوە کارییـــان یـــا چاوەروانیـــان لە پێشـــمرگە هەبـــوە کە خـــۆ بە دەســـتەوە بـــدەن و ،نە رێخراوەکـــانی کـــوردی
دەستوورێکی ئەو تۆیان بە پێشمەرگەکانیان دابێت لە حالەتێکی ئاوادا تەسلیم بن .هەر دوو ال تەنیا لە یەک شت بیریان کردوتە ئەوی
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مقامەوت یا خۆ دەرباز بوونە!.
دەوابوو نە بائاسانی خۆ بەدەستەوەدان دروستە و ،نە گرێ دانی کوشتاری خەلکی کوردستان بە شەخسەوە .
قازی محەممەد هەر چەند خەلکی کوردسـتانی بە تـایبەتی خەلکـی مەهابـادی بەدلەوە خـۆش دەویسـت و لە پێنـاو ئامانجەکانیـان ئامـادەی
فیداکاری بوو ،بەالم هەرگیز نە خۆی و نە بۆ خەلکی مەهاد ی قەبوول دەکرد کە بە ئاسانی دەسـت بەدەن  ،و هەرەشـەی دوژمـن هەسـت و
ورەی ئەوان لە بێن بەرێت .
ئەوەی راست بێت قازی محەممەد وەک رێبەرانی تری کورد فریوی بزەی دروینە و بەلینە پوچەکـانی کاربەدەسـتانی ئیرانـی خـوارد و کەوتە
نیــو داوی بە خیــال دیــالۆگەوە و ،بە داخەوە لە ســیدارە درا .هەر ئەو داوەی کە بــو ســمکۆی شــکاکیان دانــایەوە ،لە کاتیکــدا کە شورشــی
سمائیل ئاغای شکاک لە حالی گەشە کردن دابوو رژیمی ئەو کاتی ئیـران بە پیالنیکـی ئاسـان و کەم خەرج  ،بە نـاوی وتـوێژەوە سـمکۆیان
بۆ شاری شنۆ بانگهێشتن کرد و شەهیدیان کرد .یا ئەو داوەی بۆ دکتور قاسملوویان دانایەو هەر بەهەمان شیوە شـەهیدیان کـرد .ئەوەی کە
لەو پیالنانەدا فەرقی هەیە تەنیا کات ،جی و شوینی رووداوەکانە .
هەمــووی ئەم کارەســاتانە یەک شــتمان بــۆ دەردەخەن کە رێبەرانــی کــورد بەتەواوی بە کلتــور و رەوانــی دوژمــن ئاشــنا نینــو پییــان وایە ئەو
بزەیی کە لە سەر لیویان یا ئەو بلین و سەما کردنەی کە ئەوان دەی کەن بە راسـتییە .بە داخەوە رێبەرانـی کـورد لە دلپـاکی و سـەداقەت
بوونی خویانەوە دەرواننە هەلس و کەوتی دوژمن.
هەر ئەوەی ئیستاش هیندە الیەنی کوردی بە دەم موسیقای بزوتنەوەی سەوزەوە لە ئیران دا سەما دەکەن و پێیـان وایە خەونەکانیـان وەدی
دێت ،یا لە کوردستان باشور بە ناوی مادەی  161و دیالۆگەوە سـالهای سـالە کوردیـان لە چـاوەروانی دا هێشـتۆتەوە .هەرچەنـد حەلکردنـی
گیروگرفتەکان لە رێگای سیاسیەوە ئاسانتر و کەم زیانترین شیوەیە بەالم بۆ وەدەست هینانی مافی خۆت هێج رێگە جارەسـەریکی تـر مـۆدی
بە سەر نەچووە ،.هەر وەک ئەوەی کە لە دەورانی هەنـووکەیی دێمۆکراسـیترین والت بـۆ هەق یـا بـۆ پاراسـتنی بەرژەوەنـدەکانی خۆیـان لە
شەر کەلک وەردەگرن و پێشکەوتووترین چەکەکانیان بەکاردەبەن.
هەزارن سالو بۆ گیان پێشوا قازی و هەموو شەهیدانی رێگای ئازادی کورد و کوردستان.
سەرچاوە  :ماڵپەڕی پێشمەرگەکان  /ڕێکەوتی ٣١ :ی مارچی ٢١١١

228

کورتەیەک لە چاوپێکەوتنی کاکشار ئۆرەمار لەگەڵ
خوالێخۆشبوو «موحهمهد سهعیدخانی هومایوون»(بهرپرسی دهفتهری پێشهوا قازی)

* چۆنیهتی گرتن و موحاكهمهی پێشهوا و یارانی:

پێشهوا قازی سهرهڕای ئهو ههموو حهول و تهقهلالیهی بۆ ڕۆیشتن لهگـهڵی درا ،ئامـاده نـهبوو خـهڵك بـهجێبێڵێ و بـۆ پاراسـتنی خـهڵكی
كورد ئامادهی موالقات لهگهڵ سهرتی هومایوونی بـوو .جارێـك لـه دێـی حـهمامیانی نیزیـك
بۆكان له ماڵی مهحموود ئاغای ئیلخانیزاده كه به پشتبهردانی جهمهووری لـه گـهڵ دهوڵـهت
سازابوو و ،جاری دووهمی له شاری میاندواو موالقاتی فهرمانـدهی لهشـكری ئێرانـی كـرد و
قهول و قهراری لهگهڵ دانـا كـه مـههاباد بـهبێ شـهڕ تهسـلیم بـێ و ئهرتهشـی بـه ئـارامی
بێته نێو شار و ههتا لهشكری ئێـران واریـدی شـار نـهبێ ،عهشـایر هـهقیان نییـه بێنـه نێـو
شارهوه.
ڕۆژی 24ی سهرماوهزی ساڵی 1121ی ههتاوی ،هێزی سوپای ئێران زۆر به ترس و ئیحتیات
واریدی مههاباد بوو .دوای چهنـد ڕۆژێـك بـه مهبهسـتی چاكـداماڵین و كۆكردنـهوهی چـهك و
تهقهمهنی ،پێشهواقازی و ئهو كاربهدهستانهی له شـاردا مـابوون بـۆ دهفتـهری فهرمانـداریی
نیزامـی بانــل كــران ،شـهوی ئــهوهڵ پێشــهوا و هـهموو بهشــداران لــه كۆبونهوهكـه دا گهڕانــهوه مــاڵی خۆیـان .بــهاڵم ڕۆژی دووهم كۆبوونــهوه
درێژهی پێدرا و دوای نوێژی شێوان پێشهوا و ژمارهیهكی دیكه له كاربهدهستانیان ڕاگرت .پێشهوا و سهیفی قازی لـه فهرمانـداریی نیزامـی
و باقی دهزگیركراوهكان تهحویلی زیندانی شارهوانی دران.
دادگای زهمانی جهنل تهشكیل درا و دهستیان كرد به لێپرسین و موحاكهمهی دهزگیركراوهكـان .دادگـای هـهوهڵ بـه سـهرۆكایهتی سـهرههنل
«پارس تهبار» فهرمانداریی نیزامی مههاباد و دادستان سهرهنل « 2فیوزی» رهئیسی ستادی لهشكر پێكهات .لهو ماوهیهدا سـهدری قـازی
برای قازی موحهمهد كه نوێنهری مهجلیس بوو لـه تـاران دهزگیـر كـرا و بـۆ موحاكهمـه هێنـدراوه مـههاباد .دوای موحاكـهماتێكی دوورودرێـژ
دادگای هـهوهڵ حـوكمی ئیعـدامی قازییـهكانی دهركـرد .لـهو ماوهیـهدا دهنگـۆ هـهبوو كـه ئهمریكاییـهكان لـه زیندانـدا دهگـهڵ پێشـهوا قـازی
دیداریان كردووه بهاڵم پێشهوا تهسلیمی نهزارهتی ئهوان نهبووه.
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دوای نیزیك دوو مانل و نیو مانهوه له زیندان كه مانل و نیـوی دوایـی لـه سـهربازخانهی مـههاباد و لـه زیندانـدابوون ،دادگـای تهجدیـد
نهزهر(بڕیار نوێكردنهوه) به هاتنی ژمارهیهك ئهفسهر له تهورێزهوه پێكهات.
سهرۆكی مهحكهمهی دووهم سهرههنل« عهتا» و داستانی مهحكهمه سهرههنل «نیكوزاد» بوون .دادگای دووهم دوای  66سهعات موحاكهمه
و تاوانباركردن ،حوكمی دادگای هـهوهڵیان بـه سـهر پێشـهوا و هاواڵهكانیـدا سـهپاند كـه دوای تهئییـدی سـتادی ئهرتـهش و شـای ئێـران،
شهوی 11ی خاكهلێوهی ساڵی 1124ی ههتاوی له مهیدانی چوارچرای شاری مههاباد شههید كران.
* چۆنیهتی شههیدكرانی پێشهوا و هاواڵهكانی:
شهوی 11ی خاكهلێوه ،له زیندان به پێشهوا و هاواڵهكانی ڕادهگهیێنن كه دهستوور هاتووه بیان بهن بۆ تاران ،له سهعات 12ی شهو ،لـه
پێشدا پێشهوا قازی سواری ماشێنێكی پڕ له سهرباز دهكهن و دهیهێنن بۆ فهرمانداریی نیزامـی (عیمـارهتی ئێسـتای شـارهداری لـه مهیـدانی
چوارچرا) .پێشهوا به دیتنی وهزعی مهیدان و كۆبوونهوهی سربازێكی زۆر دهزانێ كه درۆیان لهگهڵ كردووه ،دهیبهنه عیمـارهتی شـارهداری.
سهرههنل نیكوزاد دادستانی مهحكهمهی دووهم و فهرمانداری نیزامی سهرههنل پارس تهبار و ڕوحانییهكی مهحـهللی لـهو هۆدهیـهدا دهبـن،
لهوێ حوكمی دادگا بۆ پێشهوا قازی دهخوێننهوه و دهڵێن ههر وهسێتێكت ههیه بیكـه .پێشـهوا بـهو ڕوحـی گـهوره و نهترسـی خۆیـهوه دوای
بیستنی حوكمی دادگا وهسێتنامهی خۆی دهنووسێ .له وهسێتنامهی مێژوویی خۆیدا دوای بهرههق زانینی داوای خۆی بـۆ ئـازادی میللهتهكـهی،
بهشێك له دارایی خۆی بۆ دروستكردنی مهدرهسه و بیمارستان له شاری مـههاباد تـهرخان دهكـا .دوای دوو ڕهكاعـهت نـوێژ ئامـادهی چـوونی
مهیدانی ئیعدام دهبێ و دهفهرموێ :چونكـوو لـه ئیسـالمدا لـه داردان بـاش نییـه داوادهكـهم گولللـهبارانم بكـهن .بـهاڵم داواكـهی لـێ قـهبوڵ
ناكهن .وهختێك دێن چاوی ببهستن دهفهرموێ چاوم مهبهستن من الی میللهتی خۆم شهرمهزار نیم دهمهوێ له دواكاتی ژیانیشـمدا چـاوم لـه
كوردستان بێ .دوای ئهوه له سهر كورسی ئیعدام بـه دهنگێكـی بـهرز دهفـهرموێ« :ئێـوه قـازی موحهمـهدێك دهكـوژن ،بـهاڵم لـه هـهر قـهتره
خوێنێكی من قازی موحهمهدێك به وجود دێ ،بژی كوردستان» .بهو جۆره پێشهوا به قهولی خۆی وهفا دهكا و ڕوحـی گـهوره و پـاكی خـۆی
فیدای كورد و كوردستان دهكا.
دوای ئیعــدامی پێشــهوا قــازی ،ژهنــهڕاڵ ســهیفی قــازی كــه ســواری ماشــێنی دووهم كــراوه ،دهبهنــه ژووری فهرمانــداری و حــوكمی دادگــای بــۆ
دهخوێننهوه و داوای لێدهكهن ههر وهسێتێكی ههیه بیكا .حهمهحوسێنخان به شـههامهتهوه لـه پشـت میزێـك دادهنیشـێ و وهسـێتنامهی خـۆی
دهنووسێ ،وهختێك دهیهێننه مهیدانی چـوارچرا و تـهرمی پێشـهوا بـه دارهوه دهبینـی حهملـه بـه سـهربازهكانی دهوروبـهری دهكـا و نهعرهتـه
لێدهدا و به دهنگێكی بههێز ،ترس و لهرزه دهخاته دڵی دوژمنانهوه و دانیشتووانی دهوروبهری مهیدان له خهو ههڵدهستێنێ و دهگـوڕڕێنێ:
بژی پێشهوای موعزهمی كوردسـتان ،بـژی كوردسـتان .سـهربازهكان دهوری دهگـرن و بـه زۆر تـهنافی دار دهخهنـه ئهسـتۆی ،تهنافهكـه هێـزی
ههڵكێشانی سهیفی قازی نابێ و دهپچڕێ ،ناعیالج دهیهێننه بهر داری سێیهم كه بۆ سهدری قـازی ئامـادهكرابوو ،لـهوێ لـه داری دهدهن و
شههیدی دهكهن .ماشینی سێیهم كه ههڵگری سهدری قازی یه واردی مهیدانی چواررا دهكهن .سهدری قازی دهبهنه ژوورهكهوه و حوكمی
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دادگـای بـۆ دهخوێننـهوه .ئـهوی دوای وهسـێتكردن و نووسـینی نامهیـهك بـۆ كچـی گـهورهی ،لـه وهختـی ڕوونبوونـهوهی ڕۆژی دووشـهمۆ 11ی
خاكهلێوه ئیعدام و شههید دهكرێ (ڕوحیان شاد بێ).
تهواوی شهقامهكانی دهوروبهری چوارچرا و سهربانی ماڵهكان له نیوهشهوهوه به سهرباز تهنرابوو .لـه بـهر یاسـای قهدهغـهكردنی هـاتوچۆ
كهس به دهرهوهنـهبوو ،تـهنیا ماڵـهكانی ڕووبـهڕووی مهیـدانی چـوارچرا لـههاتوچۆی سـهربازهكان و تهقـهی ههڵخسـتنی دارهكـان ههسـتیان
بهكارهســاتێك دهكــرد ،بــهاڵم نهیانــدهزانی چییــه .بــه ڕووناكبوونــهوهی ڕۆژ و البردنــی قهدهغــهی هــاتوچۆ ،خــهڵكی شــار لــهو كارهســاته
دڵتهزێنه ئاگادار بوون .شاری مههاباد بوو به مهحشهر ،تهواوی ژن و منداڵ و زۆربـهی پیـاوانی شـاری مـههاباد بـه هـاوار و ڕۆڕۆ ڕوویـان
كرده چوارچرا.
تهرمی پیرۆزی شههیدهكان له سهعاتی ههشتی بهیانی هێندرانه خوارێ و ،بۆ غوسڵ و شـوتن بردیاننـه مزگـهوتی حـاجی ئهحمـهد .لـهوێ
له ژێر چاوهدێری گروهانێك سهربازدا دوای شوشتن و كفنكردن بهرهو گۆڕستانی شار له داوێنی كێوی داشامهجید وهڕێخران .هـهر ئهوهنـدهی
تابووتهكان واردی گۆڕستان بوون تـهواوی خـهڵكی شـار(نـهوهد لـه سـهدی خـهڵك) بـه دیتنـی تـابووتی شـههیدان لـه گابۆڕیـان دا و ،ژن و
منداڵ خـۆڵی سـهرقهبرانیان وهسـهر خۆیـان دهكـرد .سـهربازهكان بـه دیتنـی ئـهو وهزعـه زۆر ترسـان و سـهرنێزهیان لـه تفهنگـهكانیان دا و
فیشهكیان برده بهر لوولهی تفهنل و به زۆریی سهرنێزه ڕێگای سهر گۆڕهكانیـان كـردهوه .دوای بـه خاكسـپاردنی شـههیدهكان خـهڵكیان بـه
زۆری سهرنێزه له قهبرستان دوورخستهوه و سهربازهكان له گۆڕستان مانهوه .دیتنی ئهو ڕۆژه قهت لـه بیـر ئـهو كهسـانهی شـاهیدی ڕووداو
بوون ناچێتهوه.
* خاترهیهك له موحاكهمهی پێشهوا قازی

لــه دادگــای دووهمــدا ،ســهرههنل نیكــوزاد دادســتانی دادگــا لهگــهڵ تاوانبــاركردن و داوای ئیعــدامكردنی پێشــهوا و ســهدر و ســهیفی قــازی،
تهوهین به میللهتی كـورد دهكـا و كـوردان بـه سـهگ سـفهت لهقهڵـهم دهدا .پێشـهوا قـازی تـووڕه دهبـێ و ههڵدهسـتێ ،بـه سـهندهڵییهكهی
ژێرخۆی پهالماری دادستان دهدا و له حاڵێكدا كورسییهكهی پێدادهدا ،دهڵێ :ئهتۆ ڕێتناكهوێ تهوهین به میللهتی كورد بكهی.
دادگــا دهشــڵهژێ و بــۆ ماوهیــهك مهحكهمــه تــهعتیل دهكــرێ .دوای كۆبوونــهوهی دووبــاره ،دادگــا درێــژه بــه كــاری خــۆی دهدا و دادســتان لــه
قسهكانیدا ،پێشهوا و هاوكارهكانی به خاین به ئێـران ناودهبـا ،دیسـان پێشـهوا قـازی تـووڕهدهبێ و دووبـاره هێـرش بـۆ دادسـتان دهكـا و
دهفهرموێ :خاین ئێوهن ،داگیركهر ئێوهن ،ئێمه داوای مافی خۆمان دهكهین ،ئهمن ئێسقانی ههشت پشتم لهم خاكهدایه ،ئهمن بهو خاكـه و
به ئێسكی باب و بـاپیرانی خـۆم خهیانـهت ناكـهم  ،ئـهمن دهمزانـی بـه هاتنـهوهی ئێـوه دهگیـرێم و دهشـمزانی دهمكـوژن ،ههرچهنـد هـهموو
وهسیلهی ڕۆیشتن بۆمن ئامادهبوو ،ئهمن نهمتوانی ئهم خاكه و خهڵكی كوردستان به جێبهێڵم و بڕۆم بۆ دههوهی واڵت ،دهنا ڕۆیشتن بـۆ مـن
ئاسان بوو.
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* خۆشترین و ناخۆشترین خاترهی خۆم له تهمهنی كۆماری كوردستاندا
دهستنیشانكردنی خاترهیهك بۆ خۆشترین خاتره دژواره ،چونكوو ئهو یهكساڵهی تهمهنی كۆمار بۆ من و ههر كوردێك ههمووی ههر خاترهی
خۆش و بهدیهاتنی ئاواتی لهمێژینـهی گـهلێكی بهشـخوراو و زوڵملێكـراو بـوو ..خـاتراتی خۆشـی مـن لـهو دهورانـهدا ،لـه هـهڵكردنی ئـااڵی
كوردستان و له ڕۆژی ڕاگهیاندنی جهمهووریدا بوو(ههرچهند خۆم لهو كاتهدا لـه مـههاباد نـهبووم) ،كـه لـه تـاران ،پێشـوازییهكی گـهرم و
بهشكۆ لهالیهن ئازادیخوازانی ئێران و كوردهكانهوه له پێشهوا قازی موحهمهد كرا و بۆخۆم شاهیدی بووم .بهاڵم خاترهیـهكی دیكـهی خـۆش
كه زۆر له سهر بیر و ههستی من ئهسـهری دانـا و ئێسـتاش هـهر لـه یادمـه و لـه پـێ چاومـه ئـهوه بـوو :لـه سـهفهرێكدا كـه لـه خزمـهت
پێشهوا قازی و جهنابی حاجی باباشێه بـۆ بـاكووری كوردسـتانی ئـازاد (ورمـێ ،سـهڵماس ،خـۆی و مـاكۆ) كردمـان ،لـه هـهموو ئـهو شـار و
دێهاتانهدا له الیهن خهڵك و دانیشتووانی كوردستانهوه پێشوازییهكی گهرم و به تین له سهرۆك كۆماری كورد و هاوڕێكانی كـرا ،وهختێـك
له شاری خۆی بهرهو سهڵماس و لهوێشهوه بهرهو ماكۆ دهڕۆیشتین له دوورهوه كێوی سهربهرزی ئاگری (ئـاڕاڕات) بـه مێـزهری سـپی بـهفرهوه
دهركــهوت ،پێشــهوا قــازی بــه دڵێكــی پــڕ لــه ئیحساســهوه دوو جــار فــهرمووی :ســاڵو لــه تــۆ ئــهی ئــاگری ،ســاڵو لــه تــۆ ئــهی ئــاگری ..لــهو
لهحزهیهدا ههستی پێشهوای گهورهی كورد له دیتنی ئاگری و ساڵو لێكردنی به ئاشكرا ،بیروباوهڕی وی به تاریخی كـورد و داوای ڕهوای بـۆ
وهرگرتنی ماف و ئازادی و ئهو شههیدانهی له قیامی ئاگریدا دهوریان گێڕاوه و خوێنی پاكی خۆیان فیدای ڕێگـای ئـازادیی نهتـهوهی كـورد
كردوه نیشاندهدا و ،هیوا و هومێدی پێشهوای بۆ ئازادی ههموو كوردستان و میللهتی كورد دهردهخست .ئهمن كه الوێكـی  22سـاڵه بـووم لـه
دیتنی ئهو دیمهنه ،ئیحساسی غروور و شادی و ئیفتیخارم كرد و فرمێسك به چاومدا هاتنهخوارێ و له بهرانبهر ئاگری و میللهتی كـورد و
پێشهوای كوردستاندا كه ورهی به قهد كێوی ئاگری بهرز و پتهو بوو ،سهری تهعزیم و كرنۆشم دانواند.
ناخۆشترین خاترهشم ،خاترهی دڵتهزێنی دیتنی تهرمی پیرۆزی پێشهوا قازی موحهمهد و سهدری قازی و سـهیفی قـازی لـه مهیـدانی چـوار
چـرا بــه ســهر دارهوه بـوو ،ئــهو ســاته كــه كـاس و گێــژ تهماشــای تــهرمی ئـهو ســهردارانهم دهكــرد ،ئــهو كاتـهی كــه تهرمــهكانمان ڕهوانــهی
گۆڕستانی شاری مههاباد كـرد و هـاوار و ڕۆڕۆی ژن و منـداڵ و گـهوره و بچـووكی هاوشـاریانم دیـت كـه دهتگـوت قیامـهت ڕابـووه ،تـاڵیی و
ناخۆشی و غهم و پهژارهی ئهو ڕۆژه ڕهشهم تا مردن له بیر ناچێت.
* له بارهی ئهخالق و بیروباوهڕی پێشهوا قازی موحهمهدهوه
پێشهوا قازی له ساڵی 1264ی ههتاویدا له شـاری سـاباڵ (مـههاباد) هاتووهتـه دنیـا ،بـاوكی _ خوالێخۆشـبوو قـازی عـهلی و دایكـی _
گهوههرتاج (كچی ئاغاشێربهگ) له بنهماڵهی گهورهی فهیزوڵاڵبهگی بووه .پێشهوا ههر له سهرهتای خوێندنیهوه زۆر ئـههلی موتـااڵ و بـۆ
فێربوونی شـتی تـازه كۆششـی كـردووه .دوای تـهواوكردنی دهرسـی علـوومی دینـی و مـهعاریفی ئیسـالمی ،لهبـهر عهالقهمهنـدیی بـه خوێنـدی
منـدااڵنی كـورد هـهوڵی دانــانی مهدرهسـهی بـه شـكڵی تــازه لـه مـههاباد داوه و ،لهبـهر ئــهوهش سـهرۆكایهتی مـهعاریفی لـه ســاڵی 1111ی
ههتاویـدا لــه شــاری مــههاباد بــه عــۆده گرتــووه .لــه ســاڵی 1111ی هــهتاوی دوای وهفــاتی قــازی عــهلی لــه جێگــای بــاوكی دانــدراوه و لــه
تارانیشهوه فهرمانی قهزاوهتی ناوچهی موكریانی بۆ هاتووه .پێشهوا ،بۆ بااڵبردنی زانست و ئاگاداری له ئهوزاعی زهمان ،مۆتااڵی كتێب
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و ڕۆژنامه و گۆواری زۆر بوو .لهبیرمه ،پێشهوا گۆواری (گهالوێژ)ی له بهغداوه بۆدههات.
پێشهوا ،لهالیهن میستهر (میلر)ی ئهمریكایی كه له مههاباد دادهنیشت و قهشه بوو ،دهرسی زمانی ئینگلیزی دهخوێنـد كـه لـه ههلومـهرجی
ئـهو زهمانــدا شــتێكی زۆر تــازه و بێوێنـه بــوو .هــهروهها لــهالی میســیۆ (شـاڵك) كــه ئاڵمــانی بــوو و لـه مــههاباد دادهنیشــت دهرســی زمــانی
ئاڵمانی دهخوێند( .لهو سهردهمهدا ئهمریكایی و ئاڵمانی له مههاباد به نێوی مهزههبییهوه نوێنهریان ههبوو).
پێشهوا بـه ئهندازهیـهك شـهوقی فێربـوون و موتـااڵی هـهبوو ،كـه لـه وهختـی نانخواردنیشـدا كتێبـی دهخوێنـدهوه .زۆری كتێـب دهكـڕی ،لـه
كتێبخانهكهیدا ههموو چهشنه كتێبی عهڕهبی ،فارسی ،كوردی ،ئینگلیزی و فهڕانسهیی ههبوو .لـهو سـهردهمهدا كتێبخانـهی وی لـه مـههاباد
گهورهترین كتێبخانهی شهخسیی بوو .پێشهوا زۆر عهالقهی به وهرزیشی ههبوو .له ماڵی خۆی سبهینان میلبـازی دهكـرد .هـهموو سـبهینان
دوای نوێژكردن له ههر چوار فهسڵی سـاڵدا بـۆ پیـادهڕهوی و هـهاڵتن وهدهردهكـهوت .ئـهو وهختـه الی ڕۆژئـاوای شـاری مـههاباد چـۆل بـوو،
ههموو سبهینان تا پردی سوور( كه ئێستا بووهته ئاوبهند_ سهددی مههاباد) به ههاڵتن دهڕۆیی .هـهروهها عهالقـهی بـه سـواری ئهسـ و
مهلهكردن زۆر بوو .ههمیشه ئهسپی سواریی ڕادهگرت .له وهختی ههواخۆشیدا ههموو ڕۆژێ نیوهڕۆیان دهچوه مهله .تا ئهم سااڵنهی دوایی
گۆمی قازی ( جێگای مهلهی پێشهوا) ههر مهشهوور بوو .پێشهوا قازی مهلهوانێكی زۆر بهنێو بوو.
پێشهوا ،له ماڵهوه لهگهڵ ماڵ و منداڵی خۆی زۆر ڕووخۆش بوو .لهگـهڵ منداڵـهكان كایـه و یـاری دهكـرد .زۆر كـهم تـووڕه دهبـوو .ڕۆژانـه
دوای بهرچایی خواردن بۆ پهزیرایی له خهڵكی شار و ئهو كهسانهی كاروگرفتاریان ههبوو ،دههاته وهتاغی پهزیرایی خۆی كه ئهو وهختـه
مهحكهمهیان پێدهگوت؛ یانی جێگای پێڕاگهیشتن به سـكااڵ و شـكایهت و دهردی دڵـی خـهڵك و ،هـهتا وهختـی نێـوهڕۆ خـهریكی ڕێكخسـتنی
كاروباری خهڵك دهبوو .دوای نیوهڕۆیانی تا وهختی نوستن ههر له خزمهت بـه خـهڵك و ڕاپهڕانـدنی كاروبـاری ئهوانـدا بـوو .لـه هـهموو
ناوچهی موكریانـهوه ههركـهس كـار و گرفتـاری بووایـه دههاتـه خزمـهتی و لهگـهڵ سـهدری قـازی بـرای كـار و تێگیـراوی خـهڵكیان لـه الی
دهوڵهت و ئیداراتی مههاباد چارهسهر دهكرد .دهرگای ماڵ و مهحكهمهی پێشهوا بـه ڕووی میـوان و هـهر كهسـانێكی كاریـان ههبایـه ئاواڵـه
بوو.
پێشهوا قازی ناتقێكی گهوره بوو .له زهمانی ڕهزاشا و دوای ئهوهش لـه هـهموو كـۆڕ و كۆبوونهوهیـهك دا بـه موناسـهبهتی ئـهو جێگایـه بـۆ
خـهڵك و ڕوونكردنـهوهی جـهماوهر قســهی دهكـرد .ئـهو ،زۆر لهسـهرهخۆ قســهی دهكـرد و لـه زۆربـهی لێــدوان و ئاخافتنهكانیـدا خـهڵكی بــۆ
خوێندن و كاروكۆش هان دهدا.
له دوای دامهزراندنی كۆمار ،بۆخۆی زووزوو سهری له مهكتهبهكان دهدا و لهگهڵ خوێندكارهكان قسهی دهكرد ،پرسیاری جۆراوجۆری دهرسـی
و بابهتهكانی ڕۆژی لێدهكردن و به گوێرهی تێگهیشتنی منداڵهكان بارودۆخی بۆ شیدهكردنهوه.
بۆ ئهوهی بهرگ و لیباسی خوێندكارهكان له یهك ڕهنل بێ و ،دارا و نـهدار ههسـت بـه كـهمی و زۆریـی نـهكا ،دهسـتووری دابـوو بـۆ هـهموو
قوتابیان لیباسی یهكڕهنل لهالیهن حكوومهتی كوردستانهوه بكڕدرێ.
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پێشهوا قازی لـه مـاوهی سـهرۆكایهتی كۆمـاردا ،هـیچ چهشـنه مووچـه و پـووڵ و پارهیـهكی لـه حكوومـهتی كوردسـتان وهرنـهگرت و زۆرجـار
بۆخۆی كومهگی ماڵیی به حكوومهت و خهڵكی داماو دهكرد.
له بیرمه ساڵێك پێ دامهزرانی كۆمار چهند نهفهر له مامۆستای قوتابخانـهكان هاتبوونـه خزمـهتـی و ناڕهحـهت بـوون لـهوهی لـه الیـهن
حكوومهتی ئێرانهوه مووچه و مانگانهیان بۆ نانێردرێ .پێشهوا فهرمووی ئێوه خهریكی كاری خۆتان بن ئهگهر ئـهو فهرشـانهی مهحكهمهشـم
فرۆشتبێ ناهێڵم ئێوه بێ پووڵ بن .پێداویستییهكانیشی بۆ دابین كردن.
پێشهوا قازی زۆر ئازا و بهجهرگ بوو ،پێ تهشكیلی كۆماری  ،ههروهختێك ترس و ناڕهحهتییـهك لـه شـاریدا ببووایـه ،شـهوانه بۆخـۆی
كێشكی شاری دهكێشا و به سهر كێشكچییهكان ڕادهگهیشت .ڕاحهت تهڵهب نهبوو ،خۆی بـۆ هـهموو دژوارییـهك ئامـادهكردبوو .هـهر وهختێـك
ناڕهحهتییهك دههاته پێ یان ههواڵێكی ناخۆش لـه بـارهی كوردسـتانهوه
باڵودهبــووهوه ،ئهغڵــهب لهبــهر خۆیــهوه دهیفــهرموو”:ئــهی كوردهكــهی بــێ
چارهكهی بێ پارهكهی بێ كارهكهی بێ یارهكه.“..
پێشـــهوا زۆر قـــانیع و كـــهم خـــۆراك بـــوو .خـــۆی بـــۆ هـــهموو دژواریـــی و
ناڕهحهتییــــهك ئامــــادهكردبوو .بــــه ڕاســــتی لــــه مهرمدۆســــتی و قــــهبوڵی
مهسئوولیهت دا بـێ وێنـه بـوو .لـه كـاتی موحاكهمـه و لـه دادگـای نیزامیـی
زهمانی جهنگدا به ئاشكرا به سهرۆكی دادگا و دادستانی مهحكهمهی
ڕاگهیاند و فهرمووی” :ئهمن بهرپهرس و مهسـئوولی هـهموو كـار و ڕووداوهكـانم .ئـهو خهڵكـهی ئێـوه گرتووتـانن هـهموو بـه دهسـتووری مـن
كاریان كردووه و هیچیان تاوانبار نین“.
بهڕاستی مرۆیهكی ههڵكهوتوو و تاقانه بوو خۆی كرده فیدای نهتهوه كورد ،ڕوحی شاد بێ.
حكوومهتی جهمهووری كوردستان
یادداشتهكانی خوالێخۆشبوو «موحهمهد سهعیدخانی هومایوون»(بهرپرسی دهفتهری پێشهوا قازی)
سهچاوه  :ماڵپهری گزینل  /ڕێکهوتی 26 :ی ژانویهی 2114
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ژیان و خهباتی پێشهوا قازی محهممهد
لــه بهرهبــهیانی 11ی خاكــهلێوهی ســاڵی 1124ی هــهتاوی (  1466 / 1 / 11زایینــی) دا پێشــهوا قــازی ,حهمهحوســێن خــان ســهیفی
قازی(ئامۆزای پێشهوا) و ئهبولقاسم سهدری قازی( برای پێشـهوا) بـه دوای
حـــوكم دران لـــهدوو دادگـــای ناعادالنـــهو فهرمایشـــی دا بهدهســـتی چهپـــهڵی
دوژمنانی گهلی كورد له چوارچرای شاری مههاباد ,واته ههر لهو شـوێنهی
كــه 2ی رێبهنــدانی 1126هــهتاوی (  1464 / 1 / 22زایینــی ) دا كۆمــاری
كوردستانی لێ راگهیهندرابوو ,له سـێداره دران و شـههید كـران و هـهر ئـهو
رۆژه لهسهر شـان و پیلـی خـهڵكی بـه شـهڕهفی مـههاباد لـه گۆرسـتانی مـهال
جامی به خاكی پیرۆزی نیشتمان سپێردران.
حیزبی دێمۆكراتی كوردستان له 11ی خاكـهلێوهی 1116هـهتاوی ( / 11
 1464 / 1زایینــــــی) ئــــــهو رۆژهی وهك رۆژی شــــــههیدانی كوردســــــتانی
راگهیاند .ئهگهر پێ ئـهو دهم ,لهبـهر زهخـت و زۆری بـهكرێگیراوانی شـای
دیكتــاتۆر مــهجالی بــهڕێوهبردنی رێورهســم بــهو بۆنهیــهوه نــهبوو ,بــهاڵم بــه
دوای رووخانی حكوومهتیپاشایهتی دا بـه تایبـهتی دوای ئـهوهی كـه حیـزب
ئهم رۆژهی بهو ناوه ناودێر كرد ,ههموو ساڵێ له وهها رۆژێك دا رێـز لـه
شههیدانو سهرقافلهیان پێشهوا قازی دهگیرێ.
راسته پێشهوا قازی سهركۆماری كوردستان و بهدیمهنترین كهسـایهتیی موكریـان بـوو و لـه هـهموو ناوچـهكان نێـو بـهدهرهوهو ناسـراو
بوو ,بهاڵم تا چهند ساڵ دوای شههید كرانیشی بۆ گهلی كورد به تێكڕا بهو شێوهیه كه دهبێ بناسرێ نهناسـرابوو ,یـا ئهگـهر ناسـرابووش
ئهو رێزهی لهو سهردهمهدا لێی دهگیرێ لێی نهدهگیرا .پێویسته زۆر لـهوه زیـاتر لـێ كۆلینـهوه لهسـهر كهسـایهتیی پێشـهوا بكـرێ تـا بـهو
جۆرهی شیاوی ئهوه ,بناسرێ.
قـازی محهممــهد كــوڕی قـازی عــهلی ,كــوڕی میـرزا قاســم قازییــه .رابـردووی ئــهو بنهماڵهیــه لـه شــاری ســاباڵ بـۆ چــوار ســهده پێشــتر
دهگهڕێتهوه .ئهوان نه تهنیا لهالی خهڵك بهڵكوو لهالیهن دهسهاڵتداران و بهرپرسانی حكوومهتیی ,جێگهی رێزو تهقدیر بوون.
قازی عهلیی باوكی پێشهوا ,له  1411له مههاباد رێكخراوێكی كوردیی به ناوی "بزووتنهوهی محمد" پێك هێنا .ناوبراو لهگهڵ
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جوواڵنهوهی شێه محهممهد خیابانی له تهورێز پێوهندی یان ههبوو ,تا ساڵی 1416ی كه فهوتی كردوه لهسهر ئهو كاره بهردهوام بووه.
قازی عهلی ,دوو كوڕی ههبووه ,یهكیان ئهبولقاسم قازی ناسراو به سهدری قازی بووه كه یهك دوو دهوره لهالیـهن خهڵكـهوه كراوهتـه
نوێنهری مهجلیس و ئیعتیبارو نفووزێكی تایبهتی ههبووه .دوای تـهواوبوونی دهورهكهشـی لهسـهر راسـپاردهی پێشـهوا ,بـۆ راپهرانـدنی كـاره
سیاسییهكان و یاریدهدانی خهڵك ههر له تاران مابۆوه.
قــازی محهممــهدی كــه ســاڵی 1411ی زایینــی لــهو بنهماڵــه بــه فهرههنگــهدا لــهدایك بــووه ,هــهر لــه ســهرهتای الوییــهوه ههســتی
نیشتمانپهروهریی تێدا به هێز بووهو زۆری عهالقه به خوێندنی علوومی كۆن و تـازه هـهبووهو زۆر زوو لـهم بارهیـهوه پێگهیشـتوهو زۆری
ههوڵ داوه زمانی بێگانانی فێر بێ .جگه له عهرهبی و فارسی و كـوردی دهگـهڵ زمـانی فهرانسـهیی و ئینگلیسـی و تـا رادهیـهكی رووسـی
ئاشنایهتیی ههبووه.
قــازی محهممــهد زۆری حــهز بــه تێكــهاڵوی دهگــهڵ ئــههلی فــهزل و زانایــانی زهمــان و پیــاو چاكــان و كــوردانی نیشــتمانپهروهرو ســهرۆك
عهشیرهتهكان ههبووه به دوای فهوتی باوكی دا بووه بـه قـازیی شـار .لـه
بـــهر ئـــۆگریی زۆر بـــه كـــاری فهرهـــهنگی و بـــهرهو ژوور بردنـــی زانیـــاریی
خـــهڵك ,لـــه ســـاڵهكانی بـــهر لـــه 1461و دواتـــری بـــۆ یـــهك دوو ســـاڵ
بهرپرسایهتیی ئیدارهی فهرههنل و ئهوقافی شاری مههابادی به ئهستۆوه
گرتوه و خزمهتی بهرچاوی فهرههنگیی كردوه و لـه كـاتی بهرپرسـایهتیی
ئهودا ,یهكهم مهدرهسهی كچان له مههاباد كراوهتهوه.
ههر لـهو پێوهندییـهش دا دهگـهڵ زۆربـهی خوێنـدكاران ,رۆشـنبیران و
مامۆستاكان زۆر نزیك بووه.
قازی محهممهد حورمهتی تایبهتیی بـۆ دامهزرێنـهرانی كۆمهڵـهی ژــ ك
ههبووه .له چهند ساڵ دهورهی بێ حكوومـهتیی دا واتـه  1461تـا 1461
كه كۆماری كوردستان پێـك هـاتوه ,لـه بـهڕێوهچوونی كاروبارهكـان داو بـه
تایبـــهتی لـــه چارهســـهركردنی كێشـــه عهشـــیرهیی یـــهكان دا نهخشـــی
بهرچاوی هـهبووه .زۆر لـه دامهزرێنـهرانی ژــ ك راوێژیـان لهگـهڵ كـردوهو زۆریـان خـۆش ویسـتوه و گـهلێكیان هـهوڵ دهگـهڵ داوه تـا ببێتـه
ئهندامی ژ ـ ك .زۆر له گرێوگۆڵی كاری رۆژانهی خهڵك له دیوانی ئهودا كه "مهحكهمهیان" پێ گوتوه,كراونهوه.
قازی له روانگهی نوێنهرانی بیگانهشهوه كه ئهوكات ئێرانیان لهنێو خۆیان دا دابهش كردبوو حورمهتی تایبهتیی هـهبووه .هـهر كـهس
چۆته مههاباد تێكۆشاوه بهر له ههموو كهس چاوی به ناوبراو بكهوێ .بانل كرانی بۆ سـۆڤیهت هـهر لـهم پێوهندییـهدا بـووه ,كـه دهگـهڵ
ههیئهتێكی گهوره چۆته باكۆ.
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قازی محهممهد كه بوو به ئهندامی "كۆمهڵهی ژ ـ ك"و ناوی نهێنیی "بینایی" بۆ دانـرا ,ئومێـدێكی زیـاتری بـه بهرپرسـان و خـهڵك دا.
له ئاكامی دهركی به وهخـت و شـههامهتی سیاسـیی ئـهو و بـه قهناعـهت گهیشـتنی بهرپرسـانی كۆمهڵـهدا بـوو كـه "ژــ ك" بـوو بـه "حیزبـی
دێمۆكراتی كوردستان" و وهك حیزبێكی دێمۆكرات و پێشكهوتوو دهستی كرد به تێكۆشان .قـازی لهبـهر حورمـهتی تایبـهتی كـه بـۆ "ژــ ك"ی
ههبوو ,رۆژی دامهزرانی حیزبی دێمۆكراتیشی ههر به 21ی گهالوێژ رۆژی دامهزرانی ژــ ك دانـاو هـهر بۆیـهش سـهرنجی زۆربـهی نیزیـك بـه
تهواوی بهرپرسانی بۆ تێكۆشان لـه نێـو حیزبـی دێمـۆكراتی كوردسـتان راكێشـا .حیـزب زۆر بـه تونـدی پـهلوپۆی هاویشـت و تێكۆشـانی لـه
ههموو ناوچهی ئازادی كوردستان دا پهرهی سهند .قهیرانی به زۆر لكاندنی كوردستانی به ئازهربایجانهوهی رهواندوهو ناچاری كردن كـردن
حیسـابی جیـاواز بــۆ كوردسـتان بكــهن .بـه دوای بهســتنی یهكـهم كــۆنگرهدا ,لـه 2ی رێبهنــدانی 1126ی هـهتاوی (  )1464 / 1 / 22دا بــه
بهشـداریی نوێنـهری پارچـهكانی دیكـهی كوردســتان و مـهال مسـتهفای بـارزانی و سـهرۆك عهشــیرهت و نوێنـهرانی هـهموو چـین و توێژهكــانی
كوردستان پێكهاتنی یهكهم كۆماری كوردستانی راگهیاند.
ئهگهر تا ئهودهم جارجار له رۆژنامهی "كوردستان"دا به ناوی پێشهوا باسی لێ دهكرا ,له دوای دامهزرانی كۆمـارهوه بـه شـێوهی رهسـمی
عینوانی پێشهوایی پێ بهخشراو ئهو ناوه تا ئێسـتاش لـهنێو كۆڕوكۆمـهڵی خـهڵك دا هـهر بـاوه .پێشـهوا مرۆڤێكـی گـهلێك بـه فهرهـهنل,
دڵساف ,خۆش بهیان ,ئهدهبو هونهر دۆست ,به راوێژو له عـهینی كـات دا سیاسـی و دێمـۆكراتێكی نیشـتمانپهروهرو گـهل خۆشهویسـت بـوو,
لهگهڵ ههموو چین و توێژێك جۆشی دهخواردو له كاتی پێویست دا له ههست و هێزیان كهڵكی وهردهگرت.
قازی محهممهد برایهتی و یهكگرتوویی كوردی پێ گهورهترین هۆی سهركهوتن بوو .ههربۆیـه لـه زۆربـهی وتارهكـانی كـه لـه رۆژنامـهی
"كوردستان"ی ئهوكات دا چا كراون لهسهر مهسهلهی یهكیهتی و برایهتی دواوهو به مهرجی سهركهوتن و كۆڵهكـهی راگرتنـی كۆمـارو هـۆی
سهركهوتن بهسهر دوژمنانی دا زانیوه.
ههرچهنــد دهیزانــی دوژمنــهكانی كــورد راســت ناكــهن بــهاڵم لــه وتــووێژدا زۆر بــه راشــكاوی رای دهگهیانــد كــورد حــهز دهكــا لــه رێگــای
ئاشتییهوه به مافی خۆی بگا ,بهاڵم ئهگهر وا نهبێ ئهوهی بۆی بكرێ دهی كا.
ئهوهی پێویست بوو زۆر به راشـكاوی بـه شـاو قـهوامی راگهیانـدوه ,قـامكی لهسـهر زهعفـهكانیان بهرانبـهر بـه گـهلی كـورد دانـاوه .بـه
ئاشكرا پێی گوتون ,ئێوه له قسهكانی خۆتان دا دوو دڵن و ناتانهوێ مهسهلهی كوردستان چارهسهر بكهن.
كاتێــك پێشــهوا لهالیــهن "قــوام الســلگنه" بــۆ تــاران دهعــوهت دهكــرێو لــه رێكــهوتی 26ی ژوئــهنی  1464دهچێتــه تــاران ,لــه الیــهن
ژمارهیــهك لــه وهزیــران ,نوێنــهرانی پارلمــان و نوێنــهری كوردهكــانی تــاران و نوێنــهری حیزبــهكان و یهكیــهتیی كرێكــاران لــه فرۆكهخانــه
پێشوازیی لێ دهكرێ.
رۆژنامهی "ایران ما" ههر ئهوكات دهنووسێ" :ئێستا كه قازی محهممهد له تارانهو ئـازادیخوازان چاویـان پێـی كـهوتوه ,دهردهكـهوێ كـه
بیروڕای ئهو بهرقهراریی ئازادی و دێمۆكراسی له تهواوی ئێران دایهو ,مافی كۆمهاڵیهتی و سیاسی و ئینسانی بۆ نهتهوهی كوردی له
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گۆڕێ دایه .ههر كارێكی به سوودی دێمۆكراسی بێ لهالیهن پێشـهوای كوردسـتانهوه بـه دڵـهوه پێشـوازی لـێ دهكـرێ .هیـوادارین جـهنابی
قهوام لهو سهفهره مێژوویییه كهڵك وهرگرێ".
ئهو له كاتی ماڵئاوایی لهگهڵ مهال مستهفا دهڵێ" :من خۆم فیدای خهڵكی دهكـهمو هـیچ كـات وهك پیشـهوهری و سـهرانی ئازهربایجـان
ناكهم تا واڵتهكهم له خوێن دا شهاڵڵ بێ و ههزاران كهس به كوشت بچن".
پێشهوا و هاوڕێیانی ئهوهندهی له ماوهی یازده مانگی كۆماردا ههوڵیان دا ,ههر ئهوهندهش لهو دادگا فهرمایشـی یانـهی بـۆ موحاكهمـه
كردنیان دانرا بوو ,له خۆبردوویی و ئازایهتی یان له خۆیان نیشان داوه.
لهگهڵ ههموو نارهحهتیی دهروونی و ئهو ژیانه تاڵهی كه له بهندیخانهی پادگانی مههاباددا بۆیان پێك هـاتبوو ,نـه تـهنیا بڕوایـان
به كوردایهتی و رزگاری الواز نهبوو بهڵكوو زۆر جیددیترو به ورهتر ببوون.
ئهوان له موالقاتێكی نهێنی دا كه لهگهڵ یهك دوو مرۆڤی جێی باوهڕ بوویانه ,فهرموویانه" :ئێمهیان فریودا ,با نهتـهوهی كـورد فریـو
نــهخواو خــهباتی خــۆی بــۆ رزگــاری و سهربهســتی درێــژه بــداو چــهك دانــهنێ" .هــهروهها گوتبوویــان كــه زۆریــان زهخــت خســتووینه ســهر تــا
نامهیهك بۆ مهال مستهفا بنووسین دهست ههڵبگرێ .بهاڵم ئێمه نهتهنیا شتی وا نانووسـین بـهڵكوو پێمـان وایـه ئـهوهی بـۆی دهكـرێ دهبـێ
دهگهڵ ئهو ناپیاوانه بیكا.
ئازایهتییان له دادگاكـان دا بـه رادهیـهك بـووه كـه ئهفسـهرهكان
سهریان سوڕماوه .له راستیدا ئهو دادگایه ئـهمریكاو ئینگلیسیشـی لـه
پشت بوو .ههرچهند جگه لـه كاربهدهسـتانی خۆیـان كهسـی غـهریبـهی
لێ نهبووه ,بهاڵم ههر له رێگـای ئهوانـهوه زۆر شـت بـاڵو بۆتـهوه كـه
پێویسته بیزانین.
پێشــهوا هــهر جارێــك لــهو دوو جــاره كــه بــه نــاو دادگــایی كــراوه
زیاتر له چوار سهعات قسهی كردوهو به قهولی سهروان شـهریفی كـه
وهكیلی بووه "ئهوه قازی محهممهد بووه كه حكوومهتی موحاكهمه كردوهو له ههموو بوارێكهوه هێناویهته ژێر پرسیار".
رۆژنامهی "ئازادی" كه لهو سهردهم دا لـه بهغـدا بـه زمـانی كـوردی دهردهچـوو ,لهمـهر پشـتگیریی ئـهمریكاو ئینگلـیس لـهو موحاكهمهیـه
نوسیبووی" :ئیستیعماری ئینگلیس و ئهمریكا لـه وجـوودی قـازی محهممـهد وهاوڕێكـانیدا دوژمنـی هـهره سهرسـهختی خۆیـان دهدی .ئومێـدیان
ههبوو بتوانن به چۆكیان دابێنن و له بهندیخانهش نوێنهرهكانیان چوون دهگهڵیان دوان تا بتوانن بۆ الی خۆیانیان رابكێشـن ,بـهاڵم هـیچ
كـات سـهركهوتوو نــهبوون .دواتـری رۆژنامـهی "ئازهربایجــان" لـه بــاكۆ نوسـیبووی قـازی محهممــهد بـه نوێنـهری ئــهمریكا (جـورج ئــالێن)ی
گوتبوو ,گهلی كورد چاوهڕوانیی هیچ چاكهیهكی له واڵتانی ئیستیعماری نیه.
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"نهجــهفقولیی پهســیان" وتــهكانی پێشــهوا لــه دادگــادا لــه چهنــد رســتهدا خوالســه دهكاتــهوهو دهنووســێ" :لــه كــاتی موحاكهمــهدا قــازی
محهممهد پهالماری دهبرده سهر سیاسهت و ئاكاری دهوڵهتی تاران و دهیگوت" :من لـه قـوژبنی گرتووخانـه دهنگـی خـۆم بـهرز دهكهمـهوه لـه
دژی دهوڵهتی تاران و سهرۆكهكانی و دهڵێم تاوانبار ئێوهن نهك ئێمه .ئێوه واڵتتان لێ داگیركردووین"
رۆژنامهنووسێكی دیكـه بـه نێـوی "سـلیمان.خ" لـه نووسـراوهكانی دا دهڵـێ ,قـازی گـوتی" :تـهواوی ئـهم بهسـهرهات و رووداوانـه ئاكـامی
سیاســهتی داگیركهرانــهی دهوڵهتــه .ئهگــهر دهوڵــهت تــهواوی كــوردان بــهخائین دهزانــێ بــا دهســت لــهو مهڵبهنــده هــهڵبگرێ ,ئهگــهر بــه
نیشتمانپهروهریشیان دهزانێ با لێ بگهڕێ خۆیان كاروباری خۆیان بگرنه دهست".
له بهڵگهو رۆژنامهكانی یهكیهتیی سۆڤیهتی پێشوودا زۆر شت لهم بابهتانه نووسراون و له زمان ئهفسهره ئێرانییهكانـهوه دهگێڕنـهوه
كه قازی گوتویه" :ئهو رووداوانه له ئاكامی ئهوهی دابووه كه ئێوه خۆتان قانوونی بنهڕهتیتان له ژێر پێ نـاوه .ئێسـتاش مـن تـهنیا خـۆم
پهرهپێدهری دێمۆكراسی له كوردستانم و هیچ هێزێكی بیگانه منی هـان نـهداوه .بێبهشـیی كـورد منـی بـۆ بـهڕێوهبردنی ئـهو كارانـه هـان
داوه".
كاتێك سهرۆكی دادگا یـا دادسـتان بـه خهیانـهت تاوانبـاری دهكـا لـه وهاڵم دا دهڵـێ" :ئێـره مـاڵی منـه ,خـاكی كوردسـتان خـاكی بـابو
باپیرو ئهجدادی منه چۆن دهتوانم دهستی لێ ههڵگرم".
ئهگهر موحاكهمهی یهكهم له14ی مانگی ژانویـه دهسـتی پێكـردو چهنـد رۆژی خایانـدو حـوكمی ئیعـدامی قـازی یـهكانی دا ,موحاكهمـهی
دووههم له 26ی مارسی  1466واته 6ی خاكهلێوه دهستی پێكردو رۆژی 11ی مارس كۆتایی پێ هات.
گۆڤاری "خهباتی قوتابیان" ژماره  16لهم دوایانهدا له زمان سهروان كیومهرس سالحی ههواڵنێری گۆڤاری ئهرتـهش كـه لـه دادگاكـهدا
بــووهو دوایــه لهســهر نووســینی راپۆرتێــك لــهو پێوهنــدی یــهدا دهگیــرێو ســاڵێك دهبهندیخانــهدا دهمێنێتــهوه ,هێنــدێك رســته لــه وتــهكانی
پێشهوای باڵو كردهوه.
پێشهوا فهرموویه" :من له زووهوه خۆم بۆ ئهوه ئاماده كردوه ,به باوهشی ئاواڵـهوه پێشـوازی لـهو مردنـه سـهربهرزانهیه دهكـهم كـه لـه
رێگای ئازادیی میللهتهكهم دا دهكوژرێم .ئهوه بهڵێنێكه كه به نهتهوهكهمم داوه لهگهڵیان بـژیم و بـۆ ئـهوانی بمـرم ,تـازه چـۆن ئامـادهم
بهڵێنی خۆم بشكێنم".
سهروان كیومهرس ههروهها دهنووسێ" :من له زۆربـهی دادگاكـانی مهیـدانی و سـهربازی وهك هـهواڵنێر بهشـداریم كـردوه بـهاڵم هـهرگیز
هیچ كهسێكم به رادهی قازی محهممهد به جهرگ و بوێر نهدیوه .ئـهو لـه كـاتی دادگـایی كـردن دا نهیـدهزانی تـرس چیـه .زۆر بـه بێبـاكی
قسهی دهكردو وهاڵمی پرسیارهكانی دهدایهوه".
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ههر ئهو به جهرگی و لهخۆبردوویی یهش بوو كـه لـه پـای سـێداره ئیزنـی نـهدا چـاوی ببهسـتن و فـهرمووی" :حـهز دهكـهم لـه ئـاخرین
چركهی ژیانیشم دا به سهربهرزی و چاوی كراوهوه له نیشتمانی خۆشهویستم بروانم ".ههروهها فهرموویهتی:
"ئێوه قازی محهممهدێك دهكوژن بهاڵم بزانن له ههر تنوكه خوێنێكی من قازی محهممهدێك شـین دهبێتـهوه .داوا لـه گـهلی كـورد دهكـهم
خهباتی خۆی لهپێناو رزگاریی كوردستان دا پهك نهخا ,باوهڕ به دهوڵهتی خۆفرۆشی تاران مهكهن .بژی كورد و كوردستان".
سەرچاوە  :ماڵپەڕی کوردستان و کورد
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وەسێتنامەکەی سەرۆکی کۆماری کوردستان ‘قازی محهممهد’
بەر لە سێدارەدانیشی ،پێشەوا قازی محەمەد وەسێتنامەیەکی بۆ گەلی کورد نووسی ،کە ئەمە دەقەکەیەتی:
بسم الله الرحمن الرحیم
نهتهوهی زۆر لێكراو ،بێبهش و چهوساوهی كورد!
برایانی بهڕێز!
له دوایین ساتهكانی ژیاندا بابهتگهلێکتان وهك ئامۆژگـاری پـێ دهڵـێم .بـۆ رهزامهنـدیی خـودا دهسـت لـه دوژمنیـی یـهكتر هـهڵگرن ،یـهك
بگرن و بۆ پشتیوانی له یهكتر ههڵسن ،له بهرابهر دوژمندا راوهسـتن ،خۆتـان بـه نرخێكـی
كهم به دوژمنهكان مهفرۆشن .دوژمن تهنیا بـۆ گـهی ...تـن بـه قازانجـهكانی ئێـوهی دهوێ.
پاش ئهوه ئیتر زیاتر له تڵپهیهك نین.
دوژمنـــانی نهتـــهوهی كـــورد زۆرن ،زۆردان ،نامـــهردو بێـــویژدانن ،رازی ســـهركهوتنی هـــهر
نهتهوهیهك یهكیهتیی و پێكهوه بوونه .ئازادیی نهتهوهیهك پێویستی بـه پشـتیوانیی گشـت
نهتهوهكهیــه ،نهتــهوهی یهكنــهگرتوو ههمیشــه لــه ژێــر دهســهاڵتدایه .ئێــوه نهتــهوهی كــورد
شتێكتان له نهتهوهكانی دیكه كهم نیه .بـه پێچهوانهشـهوه پیـاوهتی ،غیـرهت و ئازایـهتیی
ئێوه فره زۆرتره .ئهو نهتهوانهی له بهندی دیلی رزگاریان بـووه یـهكگرتوو بـوون و تـهواو.
ئێوهش دهتوانن به یهكگرتوویی و هاوپێوهندی زهنجیری دیلێتی پچڕێنن .ئێرهیی ،خهیانهت
و خۆفرۆشی وهالنێن .ئیتر فریوی دوژمنان مهخۆن .دوژمنی نهتهوهی كـورد لـه هـهر تـاقمو گـروو و رهنـل و رهگـهزێك ،هـهر دوژمنـه ،بـێ
بهزهیی و ویژدانه .ئێوه لهگیان یهك بهرده دا تا به قازانجهكانی خۆی بگا ،بـه بهڵێنیگـهلی درۆزنانـه ،ئێـوه دهخڵـهتێنێ .لـه ئیسـماعیل
ئاغـای شــكاك تـا جهوهــهرئاغای بـرای و حــهمزهئاغـای مــهنگوڕ و چهنـدین و چهنــد قارهمـانێكی دیكــه ،فریـوی ئــهم زۆرداره مهلعونانــهیان
خواردو ناپیاوانه شههیدكران.
ههموویانیان به قورئان و سوێند فریودا ،ئاخر ئهمانه كهی له قورئان و سوێند تێدهگهن ،وهفا له الی ئـهم كۆمهڵـه ،شـمهكی بـازاڕه .لـه
رێگهی خوداو بۆ رهزامهندیی ئهو پشتی یهكتر چۆڵ مهكهن و یهكگرتوو بن ،دڵنیا بن ئهگهر دوژمن ههنگوێنتان پێ بدا ،تێكـهڵ بـهژههره.
فریوی سوێنده درۆزنهكانی مهخۆن .ئهگهر ههزار جار سوێند بخۆن دووباره هیچ ئامانجێكیان جیا له لهنێوبردنی ئێوه نیه.
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له دوایین كاتژمێرهكانی ژیانم دا خودا به شایهتی دهگرم كه له رێگای ئازادی و بهختهوهریی ئێوه دا گیان و ماڵی خۆم بهخت كردو له
هیچ ههوڵێك كۆتاییم نهكرد .له الی ئهمانه ،كوردبوونی ئێوه تاوانه ،سهرو گیان و ماڵ و شهرهفی ئێـوه لـهالیان حهاڵڵـه .ئـهوان چونكـه
له گۆڕهپانی شهڕدا ناتوانن له بهرانبهر ئێوهدا راوهستن ،ههمیشه هانا بۆ فێڵ و تهڵهكه دهبهن .شاو دهست و پێوهندییهكانی به جاران
پهیامیان نارد كه بۆ وتووێژ ئامادهن و مهیلی خـوێن رشـتنیان نیـه ،بـهاڵم مـن دهمزانـی ئـهوان درۆدهكـهن .ئهگـهر خهیانـهت ،خۆفرۆشـی و
فریوخواردوویی هێندێ له سهرۆك عهشیرهكان نهبووایه ،كۆمار هیچكات شكستی نهدهخوارد.
وهسیهت دهكهم منداڵهكانتان فێری زانست و عیلم بكهن .نهتهوهی ئێمه شـتێكی لـه نهتـهوهكانی تـری جیهـان كـهم نیـه ،جیـا لـه زانسـت و
عــیلم .فێــری زانســت بــن تــا لــه كــاروانی مرۆڤایــهتی دوا نهكــهون .زانســت ،چــهكی لــهنێوبردنی دوژمنانــه ،دڵنیــابن ئهگــهر بــه دوو چــهكی
یهكیهتی و زانست پۆشته ببن ،دوژمنان كارێكیان بۆ ناچێته پێ  .ئێوه نابێ به مردنی من و براكان و ئامۆزاكانم ترس بچێتـه دڵتانـهوه.
هێشتا قارهمانگهلێكی زۆر دهبێ گیان فیدا بكهن تـا داری ئـازادیی كوردسـتان بگاتـه بهرهـهم .دڵنیـام پـاش ئێمـهش قارهمانگـهلێكی دیكـه
ههن كه فریوبخۆن ،بهاڵم هیوادارم مهرگی ئێمه ببێته دهرسی عیبرهت بۆ سهرجهم خهباتگیڕانی ئازادیی كوردستان.
وهسیهتێكی دیكهم بۆ دڵسۆزانی نهتهوهی كورد ههیه .له خودای گهوره داوای ئازادیی نهتهوهی خۆتان بكهن .شایهت له خۆتـان بپرسـن بـۆ
من سهرنهكهوتم؟ له وهاڵمدا دهبێ بڵێم به خودا سهركهوتووی راستهقینه منم .چ نێعمهتێك لهوه سهرتره كه سهرو ماڵ و گیانم لـه رێگـای
نهتهوهو نیشتمانم دا بـهخت بكـهم .بـاوهڕ بكـهن مـن جـاران داوام لـه خـودا كـردوه ئهگـهر بمـرم بـه شـێوهیهك گیـان لهدهسـت بـدهم كـه بـه
روومهتی سوورهوه له الی خوداو پێغهمبهر و نهتهوهكهم دا ئاماده بم .وهها مردنێك سهركهوتنی راستهقینهیه.
خۆشهویستانم! كوردستان ،نیشتمانی كورد و ماڵیهتی .هیچ كهسێك مافی ئێرهیی و بهخێڵی نیه ههموو لـه مـاڵی خۆیانـدا ئـازادن .هـهرچی
له دهستتان دێ بۆ ئازادیی كورد كۆتایی مهكهن.
ئیتر نابێ لهسهر رێگای ئهو كهسانه دا كه بهرپرسایهتی دهگرنه ئهستۆ راوهستن .له بهرد خستنه رێگه دهست ههڵگرن و ئهركـهكانتان بـه
باشترین شێوه بهڕێوهببهن .دڵنیابن براكوردهكهتان له دوژمنی بێگانه زۆر باشتر .ئهگهر من بهپرسـایهتیم وهئهسـتۆ نهگرتبایـه ئێسـتا لـه
پای چێوهی داردا نهبووم و له الی بنهماڵهكهم رۆژهكانم دهبردهسهر ،بهاڵم ئهركی من ،بهرزترین ئامانجم بوو و ،تا پێی گیـان راوهسـتام.
به هیوای خوداوهندی گهوره ،له ئاكام دا بهسهر دوژمنان دا سهردهكهون.
 -1بڕواتان به خوداو ماجاء من عندالله و پێغهمبهری ئهكرهم (س) ههبێ و ئهركه دینییهكانی خۆتان به باشترین شێوه بهڕێوه ببهن.
 -2یهكیـهتیو هاوپێوهنــدی ،رهمـزی ســهركهوتنه .ئێرهیـی و خۆفریــودان وهالبنـێن و لــه وهرگرتنـی بهرپرســایهتی و خزمـهتكردن دا لهگــهڵ
یهكتر كێبهركێ بكهن.
 -1زانست و ئاگایی خۆتان بهرنهسهرێ تا فریوی دوژمنان نهخۆن.
 -6هیچ كات دوژمن به دۆست مهزانن چونكه دوژمنی نهتهوهو نیشتمان و دینتانه.
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 -1خۆتان بۆ چهند رۆژ ژیان لهم دنیا لهناوچووهدا مهفرۆشن .مێژوو سهلماندوویه كه دوژمن به چووكهترین بیانوویهك ،دهست بۆكوشتارو
سهركوت دهبا.
 -4خهیانهت به یهكتر مهكهن نه خهیانهتی سیاسی و نه خهیانهتی ماڵی و گیانی و نامووسی .خهیانهتكار له الی خوداو گهل رووڕهشهو
خهیانهت ،له ئاكام دا بۆ خۆی دهگهڕێتهوه.
 -6لهتهك ئهو كهسانهی دا ،بێ خهیانهت ئهرك بهڕێوه بردن هاوكاری بكهن .خودای نهخواسته هیچكات مهبنه سیخۆڕی بێگانه.
 -6ئهو شوێنانهی له وهسیهتنامهكهدا ئاماژهم پێ كردون (مزگهوت ،قوتابخانـهو نهخۆشـخانه) هـی خۆتـانن ،بـه باشـترین شـێوه كـهڵكیان
لێوهرگرن.
 -4واز له شۆڕش مههێنن تا لهژێردهستهیی دهرباز بن .ماڵی دنیا هیچ نیه ،ئهگهر نیشتمانێكتان هـهبێ ،سـهربهخۆیییهكتان هـهبێ و مـاڵ
و خاك و نیشاتمانتان هی خۆتان بێ ،ئهو كات ههموو شتێكتان دهبێ ،ههم سامان ههم دهوڵهت ،ههم ئابڕو و ههم نیشتمان.
11ـ گومان ناكهم جیا له مافی خـودا (حـق اللـه) ،مـافێكی دیكـه لـه ئهسـتۆم بـێ ،سـهرهڕای ئهمـهش ئهگـهر كهسـێك ههسـت دهكـا قـهرزێكی
بهالمهوهیه بچێته الی میراتگرانم.
تا دهست نهدهیه دهستی یهكتر ،سهركهوتن مسـۆگهر نـابێ .لـه یـهكتر زۆر مهكـهن چونكـه خوداوهنـد دوژمنـی زۆردارانـه .هیـوادرام وتـهكانم
وهرگرن ،خوداوهند ئێوه بهسهر دوژمناندا سهرخات.
مراد ما نطیحت بود و گفتیم (مهبهستی ئێمه ئامۆژگاری بوو وتمان)
حوالت با خدا كردیم و رفتیم (سپاردمان به خوداو رۆیشتین)
خزمهتگوزاری نهتهوه و نیشتمان
محهممهد قازی
سەرچاوە  :ماڵپهری خەندان  /ڕێکەوتی 11 :ی مارچی 2112
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سێداره و ژیان
ئاسۆ خهبات
من ههناسهی نیوه مردووی ئهوکی ژێر دارو په تم
بۆچی دهگرین بۆ ژیانم من که ژینی میلله تم
پێشی وێکنان دهفری چاوم پڕ دهکاتن ژانی خاک
یهک به یهک دهڕوانمه زامی دایک و باب و خوشک و کاک
لێگهڕێن با دواههناسهم بچته سینگی نیشتیمان
تا ببێته دهنگی ناڵهی شیوهنی بێ پشتیوان
نیمه تاوان جیا له داوای ماف و ئازادیی گه لم
دوژمنی ئازادیی خاکم داویه حوکمی پهل پهلم
لهم واڵته دهنگی گریان بۆ وهتهن بۆته خهتا
ههر بگریهی ک ئهکهن دهنگت له زنجیرو پهتا
سوێند به ئااڵ ،سویند به خاکم من نهترساوم لهوان
چون دهترسێم گهر بترسێم شادی بێته ناخی وان
من له شوێنی بانگی قازی،ڕۆژێ پێنج جار دهچمه وێ
ڕوو به سێداره دهڵێم من مهرگی کوردانهم دهوێ
پێشهوای زانای گهلم فهرموویه کورد نابڕێتهوه
ههر له بن دارێ وهکوو دار سهرلهنوێ دهڕوێتهوه
ناگریم من بۆ واڵتێ خهنجهری لێ خامه بێ
لێگهڕێن با نووکی خامه،مهڵحهمی ئهم زامه بێ
بسکی کیژی زێدهکهی من وا دهخنکێنێ ئهوان
من له بۆ فهرزادو شیرین،گڕ ئهدهم ڕووحی شهوان
باش ئهزانن من به مردن ڕیشه داوێمه زهوی
چون بهڵێنم داوه بمرم قهت نهکهم گهردن نهوی
تاکه هیوای دوژمنم ههر،مهرگ و فهوتانی منه
بۆیه دهبمه نووکی خهنجهر بۆ دڵی ئهو دوژمنه
پـێـشـــهوا!
سهرچاوه  :ماڵپهڕی گیارهنل  /ڕێکهوتی 26 :ی مارسی 2112
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ئافەرین قازی موحەممەد ئافەرین
ناسر ڕەزازی

بۆ گەلی کوردی هەژار ،بوویی بە داری ڕیشە دار ٢
کوردستان بە ناوی تۆ دەرکەوت لە هەر دیار ٢
تا وێنەی تۆمان هەبێ نامرین٢ ،
ئافەرین قازی موحەممەد ئافەرین ٢
ئافەرین ئەی پێشەوای کورد ئافەرین ٢
بۆ خەباتی خەڵکی کورد ،گیانی خۆتت کردە پرد ٢
ناوی تۆ لە مێژوودا ،ناوی کوردی زیندوو کرد
تا وێنەی تۆمان… هەبێ نامرین٢ ،
ئافەرین قازی موحەممەد ئافەرین ٢
ئافەرین ئەی پێشەوای کورد ئافەرین ٢

245

وەسیەتنامەی پێشەوا بە شێوەی شێعر
نادر قازی (خاڵەی قازی)

لە دوایین سات و كاتی ژیانم
وهسیەتێ دهكەم بۆ نیشتمانم
بۆ نهوهكانی داهاتوی خاكم
 ...بۆ گەلی ساده و بی فێڵ و پاكم
بۆ براكان و بۆ خوشكه كانم
بۆ خەڵكی شار و گشت گونده كانم
بۆ ئەۆ كەسانەی له دوای ئێمه دێن
دهكەونه داوی دوژمنی دڵ خوێن
بۆ الوەكان و گەنجانی بە هەست
بۆ قەومی كوردی بێ پەناو بن دەست
ئامۆژگاری بێ له الی منەوه
نەكەن نیشتمان له بیر بەرنەوه
بۆ خاتری خوا یەكتر مەكوژن
خوێنی هاوخوێنی خۆتان مەرێژن
یەكبگرن گشتو پێكەوه هەستن
له پشتی یەكتر قایم راوستن
برا گەر له پشت برا وەستا بێ
مەگەر بەاڵیەك له الی خوا بێ
به نرخێكی كەم خۆتان مەفرۆشن
له رێی رزگاری وا تێبكۆشن
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دوژمنانتان،بۆ قازانجی خۆ
ئێوه یان دەوێ به فێڵ و درۆ
پاشان كه كاریان تەواو بو پێتان
وەالتان دەنێن،لێژ دەبێ جێتان
دوژمنانی كورد زۆر و زۆردارن
گەلێك بێ ویژدان ،گەلێك بێعارن
گشتی خوێن خۆر و خوێن رێژ و پەستن
به خوێنی ئێوه سەرخۆش و مەستن
رازی سەركەوتنی هەر نەتەوەیەك
پاڵ وەیەكدانه ،گشتی بونەیەك
رەمزی سەركەوتن،پێكەوه بونه
لێكباڵوبونتان ،نوختەی نەبونه
هەر نەتەوه یەك كاتێ ئازاده
كاتێ دڵخۆش و بەكەیف و شاده
كەوا پێكەوه رو له خەبات كەن
داوای رزگاری زێد و واڵت كەن
ئەو نەتەوانەی یەكیان نەگرتۆ
ژێر دەست ماونەوه و سەروەریان مردۆ
ئێوەش گەلی كورد هیچێكتان كەم نێ
لەو نەتەوانەی سەریان به خەم نێ
بەپێچەوانەی گەالنی دیكه
زۆر شتو هەیه كه زۆر به كەڵكه
ئێوه ئازان و خاوەن پیاوەتین
خاوەن غیرەت و هەم مەردایەتین
تەنیا یەكگرتن بەو دێوه وەستا
بۆو میلەتانەی رزگارن ئێستا
ئێوەش زنجیری دیلی بپسێنن
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بەندی كۆیلەتی له مل دەرێنن
ئیرەیی مەبەن به بونی یەكتر
له یەكتر مەبن به ئاسن و ئاگر
خەیانەت مەكەن به خاكی خۆتان
به كەس و كار و به خەڵكی خۆتان
فریوی دوژمن مەخۆن به بەڵێن
هەموتان ئەوەی به یەكتر بڵێن
دوژمنی ئێمه گەلێك زۆرداره
قاتڵی گەلی كوردی هەژاره
برواننه مێژو،هەتاكو ئه ورۆ
دوژمن به هەزار فێڵ و به دەهۆ
رێبەرانی مەی به حیله كوشتۆ
له جەوهەر ئاغا و سمایلی سمكۆ
تا گەوره پیاوی شۆرشی مەنگوڕ
ئەو قارەمانه ،هەمز ئاغای مەشهور
دەیان سەرۆك و قارەمانی دی
له مێژوی مەدا وا دەكرێن بەدی
گشتی ئەوانه به سوێندی دوژمن
شەهید كراون له سوچ و قوژبن
ئەوان باوەریان به سوێند و خوانێ
پیاوەتی له الی ئەوان رەوانێ
له رێگەی خوا یەكتر بەر مەدەن
بستێ له خاكو به دوژمن مەدەن
سەنگەر چۆڵ مەكەن،پشتی یەك بگرن
خۆتان خۆش بوێ و بۆ یەكتر بمرن
ئەگەر دوژمنان هەنگونو دەنێ
زەهری تێدایه ،دەستی مەكەنێ
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ئەگەر فریوی داگیركەر نەخۆن
زۆر هاسان بەره و رزگاری دەرۆن
له دوایین چركه ساتی ژیانم
ئەوا وەسیەته بۆ نیشتمانم
شاهیدی منی تەنیا خودایه
كه عیشقی ئێوەم وا له دڵدایه
له ڕێی رزگاری و بەختیاریتان
بۆ سەربەستی و بۆ رزگاریتان
دریغیم نەكرد به گیان و به ماڵ
بۆ گەلم كاتم نه كردۆ به تاڵ
له هیچ هەوڵێكدا كۆتاییم نەكرد
ئیشی دژ به گەل ،ریسواییم نەكرد
راوستام له سەر سوێند و پەیمانم
كه وەفادار بم به نیشتمانم
حەول و خەبات و تێكۆشانی من
ببو به ئەرك له سەر شانی من
پەیمانم دابو به جێو نەهێڵم
بژیم و بمرم بۆ قەوم و خێڵم
به عیشقی ئێوه له ناو جەرگەوه
سەر بەرز دەچم بەره و مەرگەوه
له الی دوژمنان كورد بون تاوانه
كوردێكی پاك بون چقلی چاوانه
شەرەف و ماڵ و سەر و گیانی مه
حەاڵڵه له الی نه یارانی مه
كاتێ داگیركەر له مەیدانی شەر
پێتان نه وێران ،نەیانبرد زەفەر
پەنا دەبەن بۆ فێڵ و تەڵەكه
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له ناو مێشكیان دا سەد جۆر كەڵەكه
دەوڵەتی تاران هەزار سوێندی خوارد
گەلێك بەڵێنی و وەعدەی درۆی نارد
بەاڵم من زانیم گشتی درۆیه
دار نەده قەڵشی ،هۆره له خۆیه
ئەو عەشیرانەی فریو درابون
دەست و پێوەندی حەمەرزا بون
چرای كۆماریان وا كوژاندەوه
ئاگری دوژمنیان وا بوژاندەوه
وەسیەتێ دەكەم گشتی بخوێنن
منداڵ به عیلم و مەكتەب راهێنن
كچ و كوران و فێری زانست بن
نەوەك ،له دوا رۆژ كۆیله و بن دەست بن
تەنیا شتێكی له ناومان كەمه
مرۆڤی زانا و كەسی عالمه
له كاروانی مرۆڤایەتی
قافڵه بەرنەپێ  ،به ئازایەتی
خوێندن و عیلم و زانستی ئێوه
ببێته چەكێك ،له دەستی ئێوه
یەكێتی و عیلم بكەن بەپایه
دوژمن تێك دەشكێ،هەتا هەتایه
به مەرگی من و ئامۆزاكانم
هەرگیز مەترسن ،ئازیزەكانم
چون دەبێ زۆر كەس له دوای ئێمه دا
له رێی سەربەستی ببنه گیان فیدا
داری ئازادی به خوێن ئاو نەدرێ
بەری ناهێنێ ،لك و پۆی دەمرێ

250

له دوای ئێمه دا ئەمن دڵنیام
گەلێك قارەمان دەكەونه رێگام
بەاڵم چون پاكن ،فریویان دەدەن
به درۆ و دەهۆ له ناویان دەبەن
جا پێتان دەلێم بۆ داهاتۆكان
دەرسی عیبرەت بێ مەرگی قازێیەكان
بۆ خەباتگێران ،بۆ شۆرش وانان
بۆ پیره كان و بۆ گشت جەوانان
وەسیەتێ ده كەم هەر بۆ گشتتان
بۆ دلسۆزانی خاكی نیشتمان
له خوا داوا كەن ،سەربەست و شاد بن
نەتەوەیەكی شاد و ئازاد بن
هەرگیز مەپرسن بۆ سەر نەكەوتوم
ئەگەر چی له ناو گۆری سارد خەوتوم
سەركەوتنی من لەو كاته دایه
كه سەر بۆ گەلم لەپای دار دایه
له پێناو وەتەن گیان فیدا كردن
چ نیعمەتێكی گەورەیه مردن
من كوردستانم به خوێن دروست كرد
من سەركەوتم و دوژمنم پەست كرد
له خوام داوا بو كاتی مردنم
كاتی جەنازه بۆ گۆر بردنم
روسوری خوا و خەڵكی خوا بم
به مەرگێكی وا بۆ گەل فیدا بم
ئێستاش به ماڵ و به گیان و به سەر
تاجی سەربەرزی شەهیدم له سەر
وەها مردنێك خۆی سەركەوتنه
ژینی بێ كەڵك بۆ خۆی مردنه
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ئازیزه كانم،،خۆشەویستانم
له بیرتان نەچێ ،وه سیەتەكانم
كوردستان ،موڵكی هەمو كوردانه
ماڵی كوردانه لەم سەر جیهانه
هەمو ئینسانێك له ماڵی خۆیدا
ئازاده و دەبێ بژی له وێدا
كۆتایی مەكەن بۆ رزگاری كورد
وا بپارێزن ،گشت ئاساری كورد
ئەوانەی دەبنه بەرپرسی ئێوه
هەست لێپرسیارن له پرسی ئێوه
مەبنه بەرهەڵست له سەر رێگایان
چقڵ ساز مەكەن بۆ نێو نیگایان
ئەركەكانی خۆ باش بەرێ بەرن
ئەگەر دڵسۆز بن گشتی رێبەرن
براكەی كوردو گەلێك چاكتره
بۆ ئێوه و واڵت دڵی پاكتره
من بەر پرسێتیم له ئەستۆ نەبا
ئێستا تەنافم له ئەستۆ نەبا
ئێستا له پای دار رانەدەوستام
له خەوی غەفڵەت درەنل هەڵدەستام
بەاڵم ئەركی من ،بۆ من ئامانج بو
كه چی مەرگی من بۆ گەل قازانج بو
هەتاكو پای گیان وەفادار ماوم
بۆ سەربەستیتان ،قەت نەوەستاوم
بۆیه دڵنیام ،رۆژێكی دادێ
شادی ببینن ،له شار و الدێ
له چەنل داگیركەر رزگاریتان دێ
رۆژی بێداری و وشیاریتان دێ
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برواتان بەخوا و پێغەمبەر هەبێ
دین سەنگەرێكه ،با سەنگەر هەبێ
دلسۆزی یەك بن ببنه هاوپەیوەند
شەریكی یەك بن له غەم یا گۆوەند
ئیرەیی له ناو دڵدا فرێ دەن
ئینسانی زانا و كارامەڕێ دەن
ئەمری بەرپرسان جێبه جێ بكەن
بۆ خزمەت كردن كێبەركێ بكەن
زانست بەرنەسەر ،تا فریو نەخۆن
له عیلم و خوێندن ،دەستی خۆ مەشۆن
دوژمن ،به دۆستی خۆتان مەزانن
چون دوژمنانتان زۆر فێڵه زانن
دوژمنی ئێمه دوو جار دوژمنه
دوژمنی دین و نەتەوەی منه
به چوكەترین بیانو دەوكوژێ
زۆر بێ بەزەیی خوێنتان دەرێژێ
بۆ چەند رۆژێكی دونیای بێ قیمەت
خۆتان مەفرۆشن ،بەر مەدەن هیمەت
خەیانەت مەكەن به یەكتر هەرگیز
پێكەوه بژین دڵپاك و تەمیز
خەیانەت مەكەن به ماڵ و به گیان
نه به سیاسەت ،نه ناموستان
چون خەیانەتكار دایم ،رورەشه
خەیانەت ،له خۆی دەكا هەڕەشه
له گەڵ ئەوانەی كه وا دڵپاكن
زەحمەتكێشانی نەتەوه و خاكن
هاوكاری بكەن .كاریان بەرنه پێ
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بۆ یەكتر ببنه ،خزم و قەوم و خوێ
لەم وەسێتنامەی ئاماژەم كردۆ
ئەم نەخۆشخانەی كه سازمان كردۆ
لەو مزگەوتانه و قوتابخانانه
كەڵك وەربگرن ،گشت هی خۆتانه
شۆرش بەر مەدەن ،خەبات و هەبێ
زۆر حەول بدەن ،واڵت و هەبێ
ئەگەر واڵتو به دەست خۆتان بێ
سەربەخۆ بن و كۆمارێكتان بێ
ئەو كاته خاوەن سەروەت و ماڵن
به سەر ئابڕو و شەڕەف دا زاڵن
ئێستاش بۆ دوا جار وەسیەته بۆتان
یەكگرتن بكەن بەڕەمزی خۆتان
مسۆگەر نابێ به بێ یەكبونتان
رزگاری ئێوه و ژیان و بونتان
ئامۆژگاریم كرد ،بۆ ئێوه ئەی گەل
ئێتر ،ڕۆیشتم ،خواتان ده گەڵ
خزمه تگوزاری ،نەتەوه و خاكم
بژی كوردستان ،به خوێنی پاكم
قازی موحەمەد
11ی خاكەلێوه ی 1124ی هەتاوی
سەرچاوە  :ماڵپەڕی بزووتنەوەی کۆماریخوازی رۆژهەالتی کوردستان  /ڕێکەوتی ٢٣ :ی مارچی ٢١١٣
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شینی پێشهوا
هۆنراوهی بله /ئیبراهیم ئهحمهد

یاران با بادهی پڕ مهی بڕێژین
با کۆرپهی خۆشی و شادی بنێژین
با به ئاخ و ئۆخ به حهسرهت به داخ
تهماوی بکهین ئاوێنهی دهماخ
به ههناسهی سارد به گریهی بهکوڵ
دهرکێشین له بن ڕهگ و ڕیشهی دڵ
با به دڵۆپی فرمێسکی خوێنین
قوڕێ بۆ شینی ئهمڕۆ بشێلین
با به قوڵنگی تیژی فهرهادی
ههڵکوتینه سهر بێستونی شادی
که گهردێ نهما به دڵمانهوه
ته و تۆز نهما به گوڵمانهوه
ئهوسا له شوینی جێ ی بهختیاری دا
له قهڵهمڕهوی شای ههژاریدا
لهکانگای دڵی ههریهکێکمانا
له دڵی گهورهی گشت کوردستانا
به قووڵی هیواو پانی پهژاره
گۆڕێ ههڵکهنین بۆ ئهو سهرداره
گۆڕێ بۆ لهشی نهوهک بۆگیانی
گیانی نهمری دوور لهنهمانی
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گیانی به دیلی ژیان نهویستی
گیانی ئازادی و میللهت پهرستی
خۆی کرده قوربان خودای ئازادی
تا گهل بگاته سهربهستی و شادی
گهرچی شیوهنه شینی پێشهوا
گریان نهنگی یه له شینی ئهوا
بێخی ناکۆکی و نیفاق ههڵکهندن
ڕێگاوشوێن دانان بۆ تۆڵه سهندن
یهکگرتن ،جهنگین نهبهرد تا مردن
ههوڵ و تهقهلالی گهل ئازادکردن
گیانی بڵندی سهرۆک ئهکهن شاد
ئهی گهیهننه بهههشتی موراد
سەرچاوە  :ماڵپەڕی رۆژپریس  /ڕێکەوتی ٣١ :ی مارچی ٢١١٢
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(پێشکهش به گیانی پاکی پێشهوای نهمر)
سـوورکێـو زهکـی

پێــشهوا ئهی ڕێبــــــهری ناوداری کـــورد
پێشهوا ئهی سەمـبول و سـهرداری کــورد
نـــاوی پــیـــرۆزت لـە دڵــدا تــا ئـەبــەد
ڕهمــزه بـــۆ مێــر و ژن و بۆ الوی کـورد
پێشـهوا سـهرمهشقی سەربەرزیی ژیان
پێشـهوا ئــهی خـــاوهنی مێشــک و داڵن
مهشـخهڵـی کوردی لەسەر سـێـدارەکـەت
چقڵی چـــاوی دوژمنـــــه کـــۆمارهکــــهت
تۆی مـهسیحـاکهی شههیـدی سـهربهدار
نـاحەزانیـ تــــا هـــــــهتایهن شەرمەزار
بوویهتـــه ڕهمـــــــزی فیــداکـــاریـی گهلـت
شــاد و ئارام بێـت ڕوحی پـاک وهک مهلـت
لهم قهاڵیهی چوارچــــرای پێگهی بهڵێــــن
الو و پیـــری کـورده ئێستــاکهش ئهڵێـــن
پێشــــهوامــان نـــامـــرێ هـــهر زینـــدووه
پێـشــڕەوەو ڕێـگەی گـەلـی ڕوون کــردووە
تۆ به بهخشینــی ژیــــانت بـــوویه ژیــــن
تا ئهبـــــهد ڕێــــز و ســـاڵو و ئـافـــهریـــن
سوئێـــــد ...ی خاکـــــهلێوهی 1166ی هەتاوی
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دیتنی ئااڵ
"قانع"

سهد شوکور وا من نهمردم ،تاکه دیم ئااڵی کورد ()1
کهوته بهرچاوم به بهرزی ،سوورهت و سیمای کـورد
بازبوو ،دووڕا بوو دیدهی نهرگسی شههالی کـــــورد
مژده بێ ئهمڕۆکه بهر بوو ،چاوی پڕ بینای کـــــــورد
ههر بژی ئااڵی کورد و پێشهوای زانای کـــــــــــــورد
چهند زمانێکه ئهسیرو ژێر چهپۆکهی عالهمـــــــــــــــن
سهرکز و بێ قیمهتی بهرچاوی زادهی ئادهمــــــــــــــن
دیلی زیندانی نهزانین ،مهستی بادهی ماتهمـــــــــــن
بانل کهنه یهکتر ههمووتان ،چونکه ئهمڕۆ بێ خـهمن
ههر بژی ئااڵی کورد و پێشهوای زانای کـــــــــــــــــورد
بانل کهنه ئهرواحی پاکی ئهردهاڵنی نڕهشـــــــــێر
یا بڵێن کاوه له کوێێ؟ ڕۆژی ههزار یادت بهخـــــێر
بێننه بهرچاوی خۆتان ،ههڵمهتی زهندی دلــــــــــێر
ههر بڵێن ئهم شێعره ئههلی کۆهسار و گهرمهسێر
ههر بژی ئااڵی کورد و پێشهوای زانای کـــــــــــــــورد
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قهت له بیرت دهرنهچێ کورده ،زڕهی زنجیری پێــــــت
تۆ تهماشاکه ،له دهس بێگانهکان چی هاته رێــــــــــت
کۆنێ بابی گۆڕ غهریب و؟مامهکهی بێ شوێن و جێت؟
کورده چۆن تۆ دڵ برینی ،شلکه بۆ ئهم شێعره گـوێـت
ههر بژی ئااڵی کورد و پێشهوای زانای کـــــــــــــــــــــورد
نهبهته ،باراشت لێکه ،ئاشی گێتی کهوته گــــــــــهڕ
شێر نهتهساوه له بهزم و شۆڕشی مهیدانی شــــــهڕ
گوێ نهدهی ههرگیز به هاشه و هوشهی ئهبابی زهڕ
ههڵگره ئهم دهسته شێعرهو دابنێ سهد سهوڵی تهڕ
ههر بژی ئااڵی کورد و پێشهوای زانای کــــــــــــــــــورد
سهد شوکور ،وا ئهرزهڕۆم و وان و بیتلیس و چهچــــــــان
دهستی دایه دهستی ههرکی ،کوردی زازاو بــــــــــهبــــان
شاری خهرپوت و جهزیره و مهنتیقهی بـــــــــــهرزانیـــــان
با به بهستهو و چهپڵه بێژین ،دهم به دهم شام و بهیان
ههر بژی ئااڵی کورد و پێشهوای زانای کــــــــــــــــــــــــورد
خانهقین مژده ئهدا ،ئهمڕۆ به دیاربهکر و هـــــــــهرات
پێچهانهی دهوری پێشوو ،ڕۆژ له شیمال و هــــــــــهاڵت
سهیری تیشکی که! چلۆن رووناکی خسته سهر واڵت؟
ئهم وتاره بیری دڵ بێ ،چاکه بۆ ڕێگهی نـــــــــــهجات
ههر بژی ئااڵی کورد و پێشهوای زانای کـــــــــــــــــــورد

259

من تا مردن لەگەڵ ئێوەدا دەبـم،
دەمەوێت ئەوەتان پێ بڵێم ئەگەر
لە پێنـــــاو دـــــورد دا ەمـــــر

ـــــا

هـــ بم بـــ دـــورد ەدـــردووە ،بـــ ە
چـــــــــــــــاوەە

ئەوە لـــــــــــــــێ ەدەن

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
ە ـــــــــا توا

بەرگە ئا ارەدـــــــــان

بگــــرن بــــا مێــــاوو

ــــە

ــــان

لەسەر بکات،
من بەڵێنم بە م للەتەدە داوە لە
لە پێناو سەالمەت

گ ا م شەرمە ار

ش

و ا ش ەدا ان لە گەڵ ان بم ،امەوێت

واو ەڵک بم!
ا

محەم ەد شەوێک بەر لەسێدارەدا
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