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 !ئیس جومهوور نابی ڕه دایكبوونت جه ژنی له پیرۆز بێ جه
 

  
 

 
 
 
 
 

 یناخاباب رسان
 
 

 !وام ساڵو زن پێشه مه

 
 پێبكوا ست ده  كوێوه  له و چۆن ك، یه ر سه  وه ناچێته بۆ كانی قسه تاكولۆی و وێ كه ده گۆ  له زمانی مرۆڤ نابتدا جه ت خزمه  له
 چواو  بوه ببێ ندامت ئه ئازای ی وه له  جگه گوتن، بۆ پێبێ ت قسه ك یه وه ته نه ی ناسنامه ئاست  له رێك ده چۆن بكا، چ باسی و
 !بیستنت و دیتن بۆ گوێ و
 
  وه بداتوه ئواوڕ ، كوردوه یان كوه وه ته نه رزی ربه سوه ختی به گیانیان ی سانه كه و له ڕێزگرتن بۆ كوردیش دا سره عه م له  ریكه خه وا

 ركۆماری سووه م كوه یه دایكبوووونی  لوه ڕۆژی  لووه پیرۆزتور و جوووانتر ك یوه بۆنه چ یوواخی، ی ئێموه بووۆ  بۆیوه ایكبوونیووان،د  لوه ڕۆژی
 !جومهوور ئیس ڕه نابی جه دایكبوونت له ژنی جه بێ پیرۆز. كوردستان

  
 !م وره گه

 
 م رده هوه بێ، ڵدا گه له ئێستاشی  كه دا، ڵوه هه كی هی وه ته نه رگی جه نێو  ته خزاوه ها وه ژانێكی  ڕۆژه  ده و مانگ ك یه و ساڵ ٧٢

 توا  وه قازییوه ی لێوه خاكوه  لوه تیورۆر، و خووێن ڕی پووشوپه توا  وه خنكاندنوه و ت پوه ی لێوه خاكوه  لوه برینێوك.  یه تازه برینێكی
 .قاسملوو ڕی پووشپه
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 چ دایكبوووون،  لووه و ره بووه كا پێووده سووت ده  وه رگووه مه  هلوو  كووه  یووه وانه ته نه ن گمووه ده و لووه كووورد زانووی ده باشووتر زۆر موون  لووه تووۆ
  لوه موردن  بوه و  بوووه رمان هوه موردن  بوه كورد چون كان، مرۆڤه ژیانی سروشتی هێڵی ی وانه پێچه  به ڕێك!  یره سه پارادۆكسێكی

 ندیش فكه ره شوه و قاسوملوو كانوت، گوه مه ئه  بوه  قوتابییوه خۆشوت، پوا  كانی ركرده سوه  هیده شوه!  بووه ڕزگاری مان نه و وتان فه
 گینا ئوه رگ، موه ر گوه مه خوورێ، ده دوكتوور بری قوه  بوه و وا پێشوه گوۆڕی  بوه سووێند  كه ئێستا  و بوون رمان هه مردن،  به ر هه

 … نییه بۆ ی وه بوونه ز پاشگه
  

 !وام پێشه

 
  ورازه هوه كوۆننە  بوه ڕۆژێ موو هه بووم ندی دواناوه تابییقو ی ساڵه چوار و ئه ت نانه ته بیست، م ئێوه ناوی  وه منداڵییه  له من
 قوازی وا پێشوه ی مه حكه مه  ئێره وا، پێشه ی مه حكه مه: وت كه ده ره ده وه لێ م كه سپییه بینا سیوادی و وتم كه رده سه دا كه رفراوانه به

 … ده ممه محه
 

 ی خشووه نه و دانیشووتووی ك كورسووییه ر سووه له تووۆ ، رنجڕاكێشووتره سه نكا وێنووه موو هووه  لووه  الوه بووه نابتم جووه ی یووه وێنه و ئووه موون،
 و ئوه ر هوه پوۆن، ك وه قوایم ، وره جنسوی  لوه ڕوانینێكوی و نك توه ڕدێنێكوی  بوه ، ڵواسوراوه هه نیشت ته  له شت وره گه كوردستانی

 م ئوه بوۆ دواڕۆژت ونی خوه  نییوه  وه لوه وموانمگ من ئوه خوۆ.  وه كردۆتوه بوووی  كوه مریكاییه ئه  ئەفسوەره ڕووزڤێڵوت ئارچی ی یه وێنه
 بوا ڵوێن ده چ تر ڵكی خه.  وه سڕابوونه تێدا كانی سكرده ده  سنووره موو هه ی شوێنه و ئه بوو، نیشتت ته ی ریته خه ڕێك  یه وه ته نه

  بوه ر بوه نواتوانن خوۆ من بوه توۆ، می رده سوه سیاسوی دۆخوی  لوه ن بكوه چاوپۆشوی بوا ن، بكوه توۆ ی ڕه بواوه م لوه حاشوا بوا بڵێن،
 .بگرن مان كه ونه خه
  

 !م وره گه

 
 ئووان،: ك وه ، ڵكڕانوودووه هه م سوواوایه  كۆموواره م ئووه كانی وشووه كلیوو  و كوردسووتان كۆموواری ر سووه  وه تووه داوه ئوواوڕم ی نووده وه ئه موون
 ك یووه پارچه هووی   لووه كووورد ێبوو ڵوودا گه له ئێستاشووی …و بات خووه خۆیی، ربه سووه و ئیسووتیلال  ، رگه پێشوومه هێووزی ركۆمار، سووه
 و كوورد سیاسویی نتی سوه ده بوا كورد وێنوات تۆ ی گوتاره و ئه وێستابووی، ری سه له تۆ ی یه لووتكه و ئه داوێنی  بگاته یتوانی نه

 و نج هگو چینوی نێوو  له خۆی  كه هزری، و فكری هێڵێكی  بۆته  وه دڵنیاییه  به نم به بكا، عبیری ته یتوانیبێ نه كوردیش حیزبی
 نی مووه ته ڕای ره سوه بوارێكوودا موو هوه  لووه  كوه م ناكوه مان سوواواكه  كۆمواره كانی وته سووكه ده باسوی!  وه بینێتووه ده ونتودا واری خوێنوده
 .تی وایه ته نه شانازیی  بۆته كۆمار كورتی
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  بوه  كوردووه ندی فكه ره شوه و قاسوملوو و قوازی كانیدا شویرره  لوه  كوه  وه نایشارمه ، یه لووتكه  وه المه به س بێكه شێركۆ ر گه ئه خۆ
 :ڵێ ده  كه بووم، ی كه ئاخاڤتنه و ی كه چاویلكه و ی كه ره جگه و ی كه مه ڵه قه عاشلی  نده وه ئه زار هه وا ئه كانی، دیوانه میوانی

 
 چوارچرا ساردی الشەی کە

 سەرمابردوو هێشووی وەکوو
 کرانەوە سێدارە لە
 بەجێمان دار

 بردیان سابوخ هەژارانی
 نەیانسووتاند بوو زستانیش

 نەیانسووتاند بوو سەرماشیان
 دارانە لەو
 تەختانە لەو
 کرد دروست سووریان بێشکەی چوار
 ئەمڕۆ هەتا ڕۆژەوە لەم
 ئەگەڕێن هەر النکانە ئەو
 ماڵ ئەو ماڵ ئەم
 دەست ئەو دەست ئەم

 ئەگرن وەریان
 نابینی ئەی

 محەممەد قازی هەزاران
 هەڵئەبڕن چەک و وێستاون لووتکە لەسەر

 
 .دا ڵده هه ر سه قازی زاران هه من پاشی  رمووتانه فه  كه بیستم كچتان خانمی منیر زمان  له شێركۆ، كا ده ڕاست

  
 !وام زن پێشه مه

 
 دانوا کووردی اتیبی ده ئوه و زمان بۆ زۆری کی یه مایه د ممه محه قازی": ڵێ ده یشتبوو گه تت خزمه  به ی ڕووزڤێڵته ئارچی و ئه ر هه
 "…پێدا زۆری خێکی بایه و
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 ڕووزڤێڵووت، ئووارچی ی تێبینییووه م لووه  جگووه ، وه مره نووه واوی پێشووه الی بووه كوووردی بی ده ئووه و زمووان گرینگیووی: گوووت هاوڕێیووانم  بووه
 و ر نووسوه یزانی ده وا پێشه: گوتم!  وه نابته جه ن الیه  له  هێمنه مامۆستا و ژار هه مامۆستا  به میللی شاعیری نازناوی خشینی به

 دواجوواریش و لمێنرا سووه  مووه ئه مووان زه بوووونی ڕ تێپووه  بووه و كوورد ده ڕاستیشووی و ن كووه ته حكوومه كووانی ڕه باوه ی كووه كۆڵه ڕوونوواكبیر
 سوییسیا ی ركرده سوه مڕۆ ئوه چی كوه بینوی، كوردسوتان نتی ڕۆژهوه  لوه یی وه توه نه بیوری ی شه گه ر سه له ژارمان هه و هێمن وری ده

 .وارین كۆڵه ...ناچێ كورددا ری نووسه و ڕووناكبیر الی  به كورد
 
 و  گچكووه  دیكتوواتۆره نتدارێتی سووه ده می رده سووه  لووه ڕاسووت، نێوه نتی ڕۆژهووه كووانی مرۆڤخۆره  رۆكه سووه و  ركرده سووه می رده سووه  لووه

 هێڵوی م ئوه توۆ! دەنووسون چ و دەڵوێن چ ئەوەی بوۆ ئازادن: گوتت وه، ته نه وای پێشه  به بووی  كه تۆ ...ائورووپاد كانی درشته
 میوان ده و ردێنوا ده ستۆڕا ئه پشت  له گریان خنه ڕه زمانی كاتێكدا  له چۆن بیروڕا؟ ربڕینی ده منی ئه هێڵی  به كرد چۆن ت سووره

 رووی سوه  لوه توۆ ....ڵبڕێ هوه نوگ ده  وه مینه سوڵه بوێ  دایوه كوورد حووكمڕانی نتی سوه ده ژێور  لوه ی وه ئوه بوا وتت تۆ  وه دروونه ده
 .بێگومان به بووی خۆتدا ژیانی ی ده سه
  

 !م وره گه

 
 س، كوه زۆر ...یپرسو سوان كه زۆر  لوه سۆراغم ...اوتاراند و  وێنه و كتێب و ڕتووك په نێو  له ...مبوو  تۆوه پێی شوێن  به من

 ، وه وتارانه دووتوێی  خسته كانیانم قسه دواجار
 
 موو هوه ر هوه كانیان، قسه  به زاوات، و  وه نه و ك  و س كه و خزم و ئاجوودان تا  بگره ڕا كانت ره فسه ئه و  كابینه زیری وه و له
 ...تكردن باس  له بووم ده نه تێر كردم، ده رسامیان سه
 
 كواتێ بتناسوین،  یوهمانتوان نه  كه هات خۆماندا بۆ ییم زه به ران، نده هه  له كردبوو تۆیان باسی ی بیانییانه و ئه شوێن  وتمه كه

 توۆی بێ، نوه  وه سۆزه و ست هه باری له  جگه  یه وه ته نه م ئه یهات هه وێ كه ده ره ده بۆم  وه خوێنمه ده  وه وانه ئه زمان  له كانتان قسه
 نشووورێك مه ، بوووه ئاتونتیوك نشووری مه ر سه له پێداگریت و  ئاماژه تۆ بیستم  وه واونه ئه زمان  له كاتێ  نموونه بۆ!  ناسیوه نه
 27 پوا  گووت خوۆمم  بوه! بوووبی ونێك خه چ وداڵی عه تۆ بڵێی گرێ، ده كان وه ته نه نووسی چاره مافی دیاریكردنی  له ڕێز  كه

 تتوودا خزمه  لووه بووا  وه مووه نارده ی كووه ونمه بیسووتبێ، ئاتونتیكیووان نشووووری مه نوواوی   ركرده سووه ك وه س كووه نوود چه بڵێووی سوواڵ
 .بم نه زار رمه شه
 

   سه به بێ هه تۆم ر گه ئه تاك ك وه من بۆ نم به ، بووه هه لێزانی و چازان ری ڕێبه و  وته ڵكه هه مرۆڤی زۆر كورد ی وه ته نه خۆ
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 .تایی هه تا هه كی شانازییه بۆ
 
 توان”نیا توه تاقی بوه“ اكاتود مان هوه  لوه و هاوتوا بوێ رێكی ڕێبوه ك وه كواتێ  ئێوه بۆ قاسملوو دوكتور هید شه عبیری ته  نگه ڕه
 بوۆ رمان هوه میراتێكوی توانیتوان خۆتوان گیوانی ختكردنی بوه  بوه كاریزموا، كوارگێڕێكی ك وه  ئێووه  كوه ربخوا ده بۆمان ناسێنێ ده
 !كوردستان كۆماری ناوی  به میراتێك بێڵێن، جێ به خۆتان پا   له كورد ی وه ته نه موو هه
 

  وه بۆته بوو دا" کوردستان" ی رۆژنامه ی٧٤٩  ژماره لە
 

 ٢٠١٩ی مای ٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە 
 

----------------------------------------- 
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 ەدمدڵۆپێك لە زەریای ژیانی پێشەوا قازی محەم
 
 
 
 
 
 
 

 
 رەسووڵ سوڵتانی: وەرگێڕان و ئامادەكردن

 
 

و شیکاریی   وه چ لێکدانهکان و هی رچاوه پێی سه  به  ی ژیانی قازییه وه نیا گێڕانه ته  وه یخوێنیته ی ده وه ئه: ری هێژا خوێنه
 . نییه

 
 شوواری لە عەلووی قووازی بنەموواڵەی لە ی زایینووی9111ی هەتوواوی بەرانووبەر بە 9721 سوواڵی بووانەمەڕی مووانگی لە رۆژ یووازدە

 دەبێوتە نەتەوەیەكودا مێوژووی لە دواتور كە محەمومەدەی ئەو هەر. محەمومەد دەنوێن نواوی و دەبوێ دایوك لە منداڵێك سابوغ،
 و شۆڕشووگێڕان گەلەدا، ئەو خەبوواتی بەسووەر لەسووەدەیەكیش زیوواتر تێپەڕینووی پووا  و تێكۆشووان و بوواتخە بووۆ سووەرچاوەیەك
 و نموووونە وەك نوواتوانن كوردسووتانیش لە بەشووێك حوكمییەكووانی دامودەزگووا بەڕێوووەبەرانی گرنگتوور لەوە  و خەباتكارەكووان
 و نیازپاكووانە هەوڵووی بەژنووی لە وانووینر و ئێسووتایان كووردەوەی و كووار هەڵسووەنگاندنی بووۆ و نەڕوانوون لێووی سەرباشوولەیەك
 . محەمەد قازی كردەوەكانی باننوێنی ئاوێنەی بەر نەچنەوە سەركەوتنەكانیان، ئاستی خستنەرووی بۆ و بەڕێوەبەرانەیان

 
 سوەردەمی باوەكوانی زانسوتە شوارەزای كە كوردسوتان دەگمەنەكوانی زانوا لە بوووە یەكێوك محەمومەد، قوازی باوكی عەلی قازی
 .زانیوە گەردوونناسی و ئەستێرە زانستی لەسەر شتیشی زۆر و ەبوو خۆی

 
 دەوروبەریودا ناوچەكوانی و مەهابواد لە هەر نەك كۆمەنیەتییوان بەهێوزی پێگەیەكوی كوۆنەوە لە هەر قازییەكان، بنەماڵەی
 بەناوبانوگ و سوراونا ورمێشودا، دەوروبەری شوارەكانی و ورموێ و تواران وەك ئێرانیشودا دیوكەی ناوچەكانی لە بگرە هەبووە،

  پێیان متمانەی خەڵكیش و بووە ئەستۆ لە خەڵكیان نێوان كاروباری رێكخستنەوەی و مەسڵەت و دادوەری كاروباری و بوون



 یادێ لە دایک بوونی پێشەوا قازی محەممەد
 

 

9 
 

 . بردوون بۆ پەنایان جۆراوجۆرەكانیان كێشە چارەسەری بۆ و هەبووە
 

 سووەرەتای قۆناغەكووانی. خوێنوودن بە دەكووات دەسووت باوكیوودا خزمەتووی لە سوواننییەوە حەوت تەمەنووی لە محەموومەد، قووازی
 شوواری سووەردەمی ئەو زانووای و پیتووۆڵ كەسووانی الی دەچێووتە خوێنوودنەكەی كووامڵكردنی بووۆ و دەخوووێنێ بوواوكی الی لە خوێنوودنی
 .مەهاباد

 
 شووەڕی ئەویووش كە نێودەوڵەتییەكووان گەورە رووداوە لە یەكێووك لەگەڵ بووووە هاوكووات مووحەمەد قووازی مێرمنووداڵیی قۆنوواغی
 كوردسووتان موكریووانی بەشووی كە دایە سووەردەمە لەو. بووووە سوواننە چووواردە قووازی ئەوكووات. دا9191 لە نییەجیهووا یەكەمووی
 نواوچەكە خەڵكوی زۆربەی وەك قازییەكوانیش بنەمواڵەی. عوسومانییەكان و روس كوشوتارەكانی و بوڕۆ و توانن بەر دەكەوێتە

 بەگوی مسوتەفا مووڵكی كە دەكەن، بار سەقز الی ی"ەندیك سلێمان" گوندی و" یەكشەوە" بەرەو و دەهێڵن بەجێ مەهاباد شاری
 دەگەڕێونەوە ئەوانویش دادەمەزرێون، سوابوغ لە عوسمانییەكان كە. دەمێننەوە لەوێ مانگێك چەند و بووە محەمەد قازی خاڵی
 انییەكانعوسوم و دەدەنەوە نواوچەكە پەالمواری دیسان رووسەكان كە ناچێت پێ زۆری بەنم. خۆیان ماڵەكەی دەچنەوە و شار
 دەچوونەوە ئەمجووارە  قووازی بنەموواڵەی. بووكەنەوە چووۆڵ مەهابوواد دەبوون ناچووار دیسووان خەڵووكەكە و دەردەپەڕێنوونەوە سووابوغ لە

 بەوێشوودا عوسوومانییەكان و روس و بووووە نزیووك ئەوكووات بۆكووانی شووارۆچكەی لە یەكشووەوە  گونوودی ئەوەی لەبەر و یەكشووەوە
 گونوودی بچوونە بەشێكیشوویان و پاشووبوغ و چۆملووو گونوودی بچوونە هەنوودێكیان و هەڵكشووێن پتوور دەبوون ناچووار بووووە، تەڕاتێنیووان
 زایینوی ی9191 سواڵی. خایانودووە سواڵی سوێ و بوووە 9191 سواڵی لە هیجرەتە ئەو. تیكاب هەوشاری ناوچەی لە سوالوكان
 و سوولدوز نواوچەی ەوبەر دەبن ناچار عوسمانییەكانەوە پەالماری بەهۆی و دەمێننەوە سابوغدا شاری لە ماوەیەك رووسەكان

 پشوتیوانی و یارمەتیدەر جارێ هەموو ناوچەكە خەڵكی هەندێ ئایینییەوە هەستی بەهۆی كاتیش ئەو. بكەن پاشەكشە ورمێ
 نوواوچەكە ئەمووان بووێ و قووورس بەفرێكووی كە دا9191 زسووتانی لە. كووردووە شووەڕیان رووسووییەكان دژی و بوووون عوسوومانییەكان

 هەڵودەكوتنەوە پێشووویان، بەزینەكوانی و شكست تۆڵەی و عوسمانییەكان ەرپەڕاندنەوەید مەبەستی بە روسەكان دادەپۆشێ،
 شوار لە بەرگوری بووو، موكریوان ناوچەی بەناوبانگی و ناسراو كەسایەتییەكی كە عەلی قازی مامی فەتاحی قازی. شار سەر
 مزگەوتوووی حەوشوووەی لە گوووۆڕەكەی ئەوە ئێسوووتا  و دەكوژرێوووت قارەمانوووانە بەربەرەكوووانێیەكی دوای و دەكوووات خەڵوووكەكەی و

 حەوت لە پتوور و شووار نوواو دێوونە زۆرەوە رقێكووی و قووین بە روسووەكان. مووحەمەدەوەیە قووازی موواڵەكەی تەنیشووت لە شووادەروێش
 .دەكوژن دەوروبەری ئاواییەكانی و سابوغ شاری تاوانی بێ خەڵكی لە كەس هەزار

 
 بكوواتە هەوێوونە  و مووایە ئەو و تێوودابێ هەوێنووی و مووایە تۆزێووك خووۆی مەرجێووك بە دیووارە دەژی، رووداوەكانوودا لە ئەوەی

 كو  لە و دەخوارێ زەمەنودا كووورەی كڵی سەر لە واتەنی كورد و دەبێت بەمشوور و وردبین گومان بێ خۆپێگەیاندن، داینەمۆی
 بووووە ویمەعنە پاڵپشتێكی بنەماڵەییەكەی ژینگەی و بووە جۆرە لەو بنەماڵەیەكی كوڕی خۆی كە محەمەد قازی. دەرێ دێتە
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 بواوكی مەرگوی دوای كە بەرپرسویارەتییانە  و ئەرك ئەو هاوکات دیكەوەو الیەكی لە رووداوەكانیش و كارەسات دیتنی بۆی،
 وەك ووووودا"كوووواف ژێ" یۆتۆپیوووواكەی سووووەردەمی لە دەكەن، لووووێ وای رایانوووودەپەڕێنێت، سووووەركەوتووانە و ئەسووووتۆی دەكەونە

  را، و تەگبیر خاوەن و ەمشوورب و متمانە جێ دەرهاتووی لەك  كەسایەتییەكی
 

 بە. كوۆمەڵەیەدا لەو ئەنودام ببێوتە كە بكەن بانگی پێویستییەك وەكوو بەڵكو كۆمەڵەكە، ناو بۆ ئەندامێك وەك تەنیا نەك
 هەر سمكۆشوی ئاغوای سمای  راپەڕینەكەی و بووە چاوكراوە الوێكی سیڤەردا پەیمانی سەردەمی لە محەمەد قازی كە تایبەتی
 لەسوەر حاشواهەڵنەگریان كواریگەریی یەك لەسوەر ئەوانە. بوووە خۆی سەردەمی رووداوەكانی درشتی و ورد لە ئاگای و دیتووە

 كردوویەتوی دێوڕانە ئەم نووسوەری كە دا"رابووون پێشەوای"كتێبی لە هومایون خانی سەعید میرزا ئەوەتا. داناوە زەینی و بیر
 و دا9171 سوواڵی لە لوۆزان پەیمووانی بەسوترانی و سوواننە ئەو ەكەكوانییەك دوا لە یەك و خێوورا رووداوە: "دەڵوێ كووردی، بە

 كەموواڵ لەگەڵ سووەودایان و سووات و ئینگلیووزەوە دەوڵەتووی الیەن لە كووورد میللەتووی بەرژەوەنوودییەكانی و موواف پێشووێلكردنی
 دەسوتەبەركردنی بوۆ زایینیودا ی9171 سواڵی لە توركیا لە پیران سەعیدی شێخ راپەڕینەكەی ئەویشدا شوێن بە و ئەتاتۆرك

 ژەنەڕا  رێبەرایەتیووی بە توركیووا كوردەكووانی ئووازادیخوازە دیووكەی راپەڕینەكووانی و كووورد میللەتووی كراوەكووانی پێشووێ  مووافە
 بووون رووداوێوك كۆمەڵە بەناوبانگە، ئاڕاڕات راپەڕینی بە كە زایینیدا ی9111تا  9172 ساڵەكانی لە پاشا نووری ئیحسان

 رووداوانەشودا ئەو هەموبەر لە و بووون ئاگوادار لێیوان ئازادیخواز كوردێكی هەموو و( محەمەد زیقا) قازی محەمەدی میرزا كە
 نهێنوی بە بووو، لەگوۆڕێ ئاگری شۆڕشەكەی كە دا9111تا  9172ساننی  لە محەمەد قازی. هەبوو خۆیان هەڵوێستی و قسە

 كوووردێكی چەنوود هاوكوواریی و یووارمەتی بە و دندەكوور هاوكوواریی و توركیووا ئازادیخوازەكووانی كوووردە لەگەڵ هەبوووو پەیوەنوودیی
 رێكخووووراوی رێبەرانووووی بە پەیوەنوووودیی سووووریالوا ئەحوووومەدی شووووێخ و فەوزی ئەحوووومەدی مەال وەك دیووووكەی نیشووووتیمانپەروەری

 مسوتەفا دەسوتی دەداتە دەست شا رەزا كە ساننەدا لەو هەر. دەكردن هاوكاریی و هەبوو عێراقدا و توركیا لە وەوە"خۆیبوون"
 دامودەزگوای سوابوغ شواری لە وردە وردە كوردەكوان، ئوازادیخوازانەی هوزری و بیر لەناوبردنی و سەركوت بۆ ئەتاتۆرك كەما 
 میوورزا. نەبووووە هەر مەهابوواددا لە نوووێیەكەی شووێوازە بە قوتابخووانە كوواتە ئەو تووا دیووارە. دادەمەزرێوون قوتابخووانە و ئیووداری

 پەروەردەی ئیودارەی بەرپرسوی دەبێوتە 9171 سواڵی خوێنودنە، نەتەوەكەی رزگاریی رێگەی تاقە دەیزانی كە قازی محەمەدی
 كووڕانە قوتابخوانەی یەكەم كواتەدا لەو. ئەمڕۆیی شێوازی بە مۆدێرن قوتابخانەی دروستكردنی بۆ هەڵدەماڵێ قۆڵ و سابوغ

 لەو. دادەمەزرێوونن "پێرموواس" نوواوی بە كچووانە  قوتابخووانەیەكی و" سووەعادەت" قوتابخووانەی بەنوواوی نوووێیەكەی بەشووێوازە
 پووێ پێشونیاری بنەمواڵەكەی و دەكواتەوە زەماوەنوود و هواوبە  ژیوانی پێكهێنوانی لە بیوور موحەمەد قوازی كە دایە سوەروبەندە

 . بێنن بۆ فەیزوڵوبەگیی بەگی گەنجرەلی كچی دەكەن
 

  خەڵكی ژیانی هەموو كە سەردەمدا لەو. دەردەكەوێت قازی ژیانی و بۆچوون و بیر مۆدێڕنبوونی لە دیكە الیەكی لێرەدا
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 نەریتوی و كوڵتوور بەرتەسكی چوارچێوەیەكی لە دابونەریتەكان، لە سەرەدەرزییەك الدانی بەبێ بەوال و ئەمال بێ كوردستان،
 شوێوەیەكی بە" بوافتە جوودا توافتەی" واتەنی فارس قازی بەنم دەچوو، بەڕێوە دواكەوتووانەدا و كوردەوارییانە و عەشیرەتی

 و كوووردبێتەوە بیرێكوووی كە نیووویە ژیانیووودا لە بوووڕگەیەك هوووی  دەكەی، قوووازی ژیوووانی لە چووواو كە. كووواتەوەدە بیووور دیوووكە
 گوۆڕانێكی هەمووو و بوووە پراگماتیسوت ئەموڕۆییەكەی، واتوا بە كەسوێكی قازی. نەكردبێ جێبەجێ كردەوە بە بیركردنەوەكەی

 نێوو لە ئەوەتوا. بەخشویوە قوازی بە ریزمواتیكیكا كەسوایەتییەكی و روخسوار كە بوووە ئەوە . كوردووە پێ دەست خۆیەوە لە
 لەگەڵ قسوەی و بكەوێوت كوچە بە چواوی پێشدا لە دەكات داوا كاتدا ئەو دواكەوتوانەی دابونەریتی و كولتوور بەندی و كۆت
 پێشوینیان ژیوانی لە ئاگایوان خوێنودنەوەوە رێوگەی لە ئەوانەی كاتیشودا هەموان لە و بەتەمەنەكان. بیخوازێت ئەوجار بكات
 نوواوچەی هەنوودێ لە هێشووتا ئەگەرچووی. بووووە بووڤە خۆیوودا كوواتی لە كووردووە، داوای قووازی ئەوەی كە دەزانوون بووا  هەیە،

 چووۆن نەریووتە ئەو لەمەوبەر سوواڵ هەشووتا دەبووێ ئیتوور بەنم بەداخەوە، موواوە هەر شووێوەیەك بە حەساسووییەتە ئەو كوردسووتان
 هاوبەشویانی ژیوانی باسوی ئەوەی بوۆ بخووازن بوۆی دەیانەوێ وا بكەوێت كچە بەو چاوی دەكات داوا محەمەد قازی كە. بووبێ
 دەبێوتەوە پاشوگەز محەمەد قازی بۆیە. ئێمەیە دابونەریتی پێچەوانەی ئەوە و نابێ وا شتی دەڵێ، كچە باوكی بكات، لەگەڵ

 سواڵێك. دەكوات زەماوەنود خوانم مینوا نواوی بە سوابوغ خەڵكوی بەڕێوزی خاتوونێكی لەگەڵ 9111 ساڵی دواتر و دێنێ واز و
 شوار بوازاڕی و دووكان و دەرك هەموو عەلی، قازی مەرگی ماتەمینیی بۆنەی بە مەهاباد شاری خەڵكی. دەمرێت باوكی دواتر

 قوازی شوانی بەسوەر عەلی قازی عابای شار پیاوماقووڵەكانی و زانایان عەلی، قازی مەرگی دوای. دادەخەن ئیدارەكانیش و
 پەروەردە ئیودارەی بەرپرسویارەتیی لە واز قوازی ئیتور. شوەر  قوازیی دەیوكەنە و دایدەنێن یباوك جێی لە و دەدەن محەمەددا

 پتورەوە بەپرسویارەتییەكی و ئەشو  بە و نواوچەكە و شار كاروبارەكانی هەموو بەرپرسیارەتیی باری بەر دەداتە شان و دێنێ
 .ناوچە خەڵكی گرفتەكانی و كێشە رەواندنەوەی و چارەسەركردن بۆ هەڵدەماڵێ قۆڵ
 

 زۆری قوازی: دەڵوێ كتێوبەدا لەو هوموایون خوانی سوەعید. بووون قازی ژیانی دانەبڕوای شتی دوو خوێندنەوە، كتێب و وەرز 
 بە دەیكورد، شوادەروێش مزگەوتوی لە كە بەیوانی نووێژی دوای بەیانیان. دەكرد ئاسنی یاریی ماڵەوە لە. بوو وەرز  لە حەز

 رۆژێ هەمووو هاوینان و بوو شارەزا  مەلەوانێكی. دەچوو سوور پردی هەتا راكردن بە لەوێوە و شار دەرەوەی دەچووە پیاسە
 زۆر ئینگلیزییەكووانی كتێووبە. دەكوورد مەلەی لەوێ قووازی، گووۆمی دەگوووت پێیووان كە مەهابوواد چووۆمەكەی لە شوووێنێك دەچووووە

 خۆیووان گوووێی پشووت لە ئاگایووان ئەوكووات خەڵكووی حاڵێكوودا لە هەبوووو، دەرەوە ونتووانی سووەر لە زانیوواریی زۆر و دەخوێنوودەوە
 كوات ئەو بیانییانەی ئەو. بوو خۆی سەردەمی جیهانییەكانی رووداوە هەموو لە ئاگای قازی. دەرەوە ونتانی بە بگا چ نەبوو
 .دەگرتن وەری گەرموگوڕییەوە بە زۆر ئەویش. دەكرد محەمەدیشیان قازی سەردانی مەهاباد، شاری دەكەوتە رێیان

 
 نەبوووە ئەوە. كوردووە پوێ دەست لەخۆیەوە گۆڕانێكیشی هەموو كرد باسمان وەك. بووە شكێن نەریت و وازنوێخ كەسێكی قازی
 شوێر جەمریەتوی" جوار یەكەم بوۆ كە 9171 ساڵی وێنە بۆ. بدات مەنس خۆی و بدات هان خەڵك و بكات بۆ بانگەشەی هەر
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 دواتور كە خورشویدە و شوێر كوۆمەڵەی ئەو دەداتە  بوا زەوییەكوی پوارچە قوازی دادەمەزرێوت، مەهاباد لە" سوور خورشیدی و
 . كرد دەوروبەرەكەی و مەهاباد خەڵكی خزمەتی نەخۆشخانەیە ئەو سانن چ  ماوەی بۆ و نەخۆشخانە بە كرا جێیەكەی

 ەیزۆرب ئێوران، و جیهان گۆڕانكارییەكانی و رووداو و هەواڵ لە و رۆژ مەسەلەكانی و باس لە ئاگاداربوونی بۆ محەمەد قازی
 كە" پەیمووان" گۆڤوواری و" ئیتالعووات" و" سوورخ شوو  " رۆژنووامەی. دەیخوێنوودنەوە و دەكووڕی كوواتی ئەو رۆژنامەكووانی و گۆڤووار

 .دەكرد دەری بەغدا لە سەجادی عەالئەدینی مامۆستا كە گەالوێژ كوردیی گۆڤاری و دەکرد دەری كەسرەوی ئەحمەدی
 

 سواڵی رەشوەكەی الفواوە لە وێونە بوۆ. دەوروبەری و مەهابواد ڵكویخە خزمەتوی بوۆ كردبووو تەرخوان خوۆی ژیانی هەموو قازی
 چووو ئەسو،، سوواری بە قوازی كورد، دەربەدەر و مواڵوێران زۆری خەڵكێكی و رادا مەهابادی خەڵكی حاڵی و ماڵ كە دا9111

 .دا نەجات مەرگ و خنكان لە زۆری خەڵكێكی و خەڵكەوە هانای بە

 
 و قازی( ژێ كاف)

 
 بوۆ قازی نەهاتنی دەڵێن وەك. كۆمەڵەیە ئەو ئەندامی نەبووەتە قازی هێشتا كاف، ژێ كۆمەڵەی انیدامەزر دوای ساڵێكیش

 ئەنودامی جێوی ژێكوافیش ئەنودامەكانی خوۆی. وابوووە بۆشواییەك وەك ژێكوافەوە كوۆمەڵەی ئەنودامەكانی الی بە كوۆمەڵە، نێو
 ئەنودامی شووێنی. كردبووو رێزێرڤ بۆ جێیان خۆیان الی دەڵێن ئەمڕۆ وەك و هێشتبووەوە بەتاڵی بە هەر كۆمەڵەیان یەكەمی

 ئواخرییەكەی. پێودەكەن دەسوت دووەوە ژموارە ئەنودامی لە كوۆمەڵە ئەنودامەكانی ژموارەی و هێشوتبۆوە قازی بۆ هەر یەكەمیان
 لە كووۆمەڵەیە ئەو كوورد وای ژێكوواف ئەنوودامی بە قووازی بوووونی دەڵووێن، و ژێكوواف ئەنوودامی دەبێووتە قووازی و دێووت خووۆی رۆژی
 .بێ بەهێز ئێرانیشدا سنوورەكانی دەرەوەی و ناوچەكوردنشینەكان دەرەوەی تەنانەت و موكریان دیكەی وچەكانینا
 

 ئیرتبوواری و پووێگە و نوورخ بینووایی خوووازراوی نوواوی بە كوواف، ژێ كووۆمەڵەی ئەنوودامەتیی كردنووی قەبووووڵ بە مووحەمەد قووازی
. كوردسوتان سیاسییەكانی چاالكییە و ئازادیخوازی ناوەندی دەكر مەهابادی و خۆی ترۆپكی گەیاندە نەتەوەییەكانی چاالكییە

 بە چاویووان ئەونەی بووۆ مەهابوواد دەهوواتنە عێووراقەوە و سوووریا و توركیووا ونتووانی لە ئازادیخوازەكووان كوووردە بووۆیە  هەر
 .بكەوێ ژێكاف كۆمەڵەی رێبەرانی

 
 سەفەر بۆ باكۆ

 
 دوو مواوەی بوۆ موحەمەد قوازی لەگەڵ نواوچە، كوردەكانی یرەتەعەش سەرۆك و دەمڕاست لە كەس سی بە نزیك سەفەرەدا لەو

 .كرد باكۆیان سەردانی حەوتوو
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 كە بنووێنن وا دەیانویسوت بەوجوۆرە و راكێشون خۆیوان الی بوۆ كوردەكوان متموانەی و سوەرنج بووو ئەوە سۆڤییەتییەكان ئامانی
 بەتوایبەتی و كوردەكوان دیكەشەوە الیەكی لە. بنەوەب نزیك ئینگلیزەكان لە كوردەكان نەهێڵن و كوردن میللەتی دۆستی ئەوان

 دەڤەرە ئەو ئازەرییەكوووانی لەگەڵ تێكهەڵچوونیوووان و پێكووودادان و كێشوووە هەنووودێك ورموووێ دەوروبەری كوردەكوووانی عەشووویرەتە
 . ێتبپارێز هاوزمانەكانی ماڵی و گیان نزیككردنەوەیان لێك بە و بكاتەوە ئاشتیان پێكەوە دەیەویست باقرۆڤ بۆیە هەبوو،

 
 توێ كوورد میللەتوی بۆچوونەكوانی و ویسوت لە سوۆڤیەتییەكان دەیەویسوت ئەو. هەبووو دیوكەی مەبەسوتێكی و نیواز قوازی بەنم

 میللەتوی كە بڵوێ پێیوان و رابكێشوێت كوورد میللەتوی الی بوۆ ئەوان پشتیوانیی و سەرنج دەكرێت، بۆشی ئەوەندەی و بگەیەنێت
 . بژیێت سەربەستی و ئازادی بە و بكات دیاری خۆی چارەنووسی دەیەوێ كورد

 
 و مەسووڵەت بووۆ مووحەمەد قووازی. راوەسووتا رووداوەكانوودا هەمووبەر لە زیوواترەوە متمووانەبەخۆییەكی بە گەڕایەوە، بوواكۆ  لە كە

 و كورد الی دوو هەر عەشویرەتێكی سوەرۆك چەنود سەردامی مامەشەكان، و مەنگوڕ نێوان دوژمنایەتییەكانی و كێشە نەهێشتنی
 سوەلماندی تێكهەڵچوونەكوان، و كێشوە كەمكوردنەوەی. هەڵگورن ئواژاوە و شوەڕ و كێشە لە دەست گوتن پێی و ەوەكردن ئاشتی

 . گەورە رێبەرێكی ببێتە هەیە ئەوەی توانایی محەمەد قازی كە

 
 دامەزراندنی حیزبی دیموكراتی كوردستان

 
 خوانی حوسوێن حەمە و قوازی تەورێز، گوڵستانی باغی لە سۆڤیەتیدا، و ئازەربایجان رووناكبیریی ناوەندی لە 9111 ساڵی

 و كوردسووتان وپەیوەنوودیی ئازەربایجووان و ئێووران كاروبوواری لە بوواس دانیشووتنەدا لەو. كرابوووون بانگهێشووت قووازییش سووەی ی
 كوردسوتان دەیانەویست ئازەربایجانییەكان. بوون تەورێز لە سۆڤیەتییش پایەبەرزەكانی بەرپرستە. گۆڕێ هاتە ئازەربایجان

 قووازی پێشووەوا بەنم. بكرێووت بووۆ حیسووابی ئەوێ بەشووێكی وەك و ئازەربایجووانەوە بوواڵی بوون بچێووتە بێووت شووێوەیەك هەر ەب
 كونسوووڵەكەی و گووۆڕێ دێنێووتە باسووەكە پیشووەوەری، جووافری میوور. رادەوەسووتێت داوایەیووان ئەو دژی تونوودی بە زۆر مووحەمەد،

 چەنوودین خەبوواتی و كووورد میللەتووی داواكووانی و ویسووت باسووی تەسووەلی و تێوور بە قووازی بەنم دەگرێووت، پشووتی سووۆڤیەتیش
 و دەكوواتەوە رەت بیوورۆكەیە ئەو دواجووار و داوە رێووگەیەدا لەو شووەهیدی هەزاران كە دەكووات ئازادیوودا پێنوواوی لە سوواڵەیان
 .نابێتەوە شین لێ شتێكی هی  دانیشتنە ئەو. ناكات قەبووڵی

 
 بووۆ تەگبیوور و راوێووژ دەكەوێووتە كووۆمەڵە ئەنوودامەكانی لەگەڵ اكۆ،بوو بووۆ سووەفەریدا دووەم لە مووحەمەد قووازی گەڕانەوەی پووا 
 كوۆمەڵە ئەنودامەكانی لە بەشوێك بەرهەڵسوتیی سوەرەڕای. كوردسوتان دیموكراتی حیزبی بیكەنە و بگۆڕن كۆمەڵە ناوی ئەوەی
 لەو. رێوووتدەگیرد مەهابووواد لە حیوووزب نووووێنەرانی كوووۆنگرەی یەكەم دواتووور حەوتوووووەك و دەگوووۆڕدرێ نووواوەكەی دواجوووار بەنم
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 دەكوورێتە مووحەمەد قووازی حیووزب، مەركەزیووی كووادری و عەشوویرەتەكان سووەرۆك و بەشوودارەكان نوووێنەرە دەنگووی بە كووۆنگرەیەدا
 . هەڵدەبژێردرێت كورد میللەتی پێشەوای وەك پێدەدرێ دەنگی و حیزب رێبەری

 
 :دامەزرانی كۆماری كوردستان

 
 راگەیانووودنی رۆژی واتە 9111 سووواڵی رێبەنووودانی دووی رۆژی وردكووو نەتەوەی مێوووژووی روودای وێنەتووورین بوووێ و گەورەتووورین
  .محەمەد قازی پێشەوایەتیی بە مەهاباد لە بوو كوردستان كۆماری دامەزرانی

 
 سووەرۆك و نوواوچە و مەهابوواد خەڵكووی خووزووری لە مووحەمەد قووازی رۆژەدا لەو: دەڵووێ كتێبەكەیوودا لە هومووایون سووەعیدخانی

 خوێنودنەوەی بە و هێنواوەتەوە كتێوبەدا لەو پێشوەوای وتوارەكەی دەقوی. )كورد پێشكە  یتایبەت وتارێكی عەشیرەتەكاندا،
 خوۆ  چەندە خۆی نیشتیمانەكەی و خاك و بووە میللەتەكەی مێژووی شارەزای چەندە مرۆڤە ئەو دەردەكەوێ بۆت وتارە، ئەو

 ئەموڕۆ:"... دەڵوێ وتارەكەیودا بەشوێكی لە وێونە بوۆ.( كردووە قسەی قووڵیشەوە باوەڕێكی بە و حەكیمانە چەندە و ویستووە
 چارەنووسووی میللەتەكەمووان، و خووودا ویسووتی بە ئێسووتا. ... بوووون ئوواواتییەوە بە باپیرەكانمووان و بوواب كە رۆژەیە ئەو هەر

. كوردووەتەوە شەوانەشومان قوتابخوانەی و كچوانە و كووڕانە قوتابخوانەیەكی چەنود مواوەیەدا لەو. گرتووە بەدەستەوە خۆمان
 نییە، خۆیان زگماكیی زمانی كە بن زمانێك خەریكی سانن چەندین ئەوەی لەبری و دەخوێنن دەرس گەورەكان و  ك و كوڕ
 

 . ....دەبن خۆیان زگماكییەكەی شیرینە زمانە فێری مانگان شە  پێنج بە ئێستا
 

 لەسوەر و راگرتووە خۆمان بردندالەناو و تواندنەوە شانوەكانی هەمبەر لە پتەوەوە ئیمانێكی بە هیواو لە پڕ دڵێكی بە... 
 زۆر هێشووتا دیووارە. كووورد میللەتووی ئووازادیی و سووەربەخۆیی بە گەیشووتووین هتووا بووووین بەردەوام خۆمووان خەبوواتی و تێكۆشووان
 و چووین هەموووو نوووێنەرانی كە ئەمووڕۆ. دەبووین زاڵ بەسووەریاندا بێوچانمووان خەبوواتی بە كە پێشوون لە كۆسووپمان و هەڕەشووە
 زموان یەك و دڵ یەك و بووونەتەوە كۆ لێرە و هاتوون درشتەوە و ورد و وەرزێر و ئاغا بە كوردستان ناوچەكانی و توێژەكان

 ."(پێشەوە دەچینە ئاوەدان و ئازاد كۆمەڵگەیەكی پێكهێنانی بەسەرو و" ئازادی و دیموكراسی:"دەڵێن و دێڵن بانگ
 

 كوردسوتان ئوانی خوۆی دەسوتی بە كوردسوتان ەوایپێشو موحەمەد قازی تابەتیدا رێوڕەسمێكی لە 9111ی سەرماوەزی 71 رۆژی
 . دەشەكێتەوە و هەڵدەدات كوردستان، نیشتیمانیی بەڕێوەبەریی هەئیەتی بینای سەربانی لە
 

  شیری لەگەڵ بڵێی وەك و گەڕابێ دەمارەكانیدا و خوێن نێو بە دیموكڕاتیكبوون خڕۆكەی كە كەسێك وەك محەمەد قازی
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 بەكووردەوە شووتانەی ئەو هەموووو گرتبووێ، ئینسووان مافەكووانی رەچوواوكردنی و دیموكراسووی و یئووازادیخواز بە فرچكووی دایكیوودا
ی ژنوان رەچواو مافەكوان پێویسوت گووێرەی بە ئەمریكوا  و ئەورووپوا لە هێشوتا كە سوەردەمدا لەو وێونە بۆ. كردوون جێبەجێ

 ی%911ی پیاوەكوانی و %11نەدا كە نەدەكران، ئەو دیسان گۆڕانەكە لە بنەماڵەكەی خۆیەوە دەست پێدەكات و لەوكوردسوتا
 دەبێوتە خێزانیشوی میناخوانمی و" یایوان یەكیەتیوی" ناوی بە دادەمەزرێنێ ژنان رێكخراوێكی ئەو بوون، نەخوێندەوار ژنەكانی
 . رێكخراوە ئەو بەرپرسی

 
 هەمووو بەڵكوو اكوات،ن لەبیر نەك ئایینییەكانیش و نەتەوەیی كەمینە مافی دیموكراتەكەیدا حكوومەتە چوارچێوەی لە قازی
 نێوو جوولەكەكوانی بوۆ توایبەتی بە ئایینییەكان و نەتەوە كەمینە بۆ قوتابخانە و دەگرێت چاو لەبەر ئازادییەكانیان و ماف
 لەبەرچواو بوۆ موسووڵمانەكاندا كووردە لەگەڵ یەكسانیشویان موافی و دادەمەزرێنێت بۆ مامۆستایان و دەكاتەوە مەهاباد، شاری

 . دەگیردرێت
 

 لە بەردەوام بوووو، كۆمووارەكە رێووبەری و پێشووەوا خووۆی كە كوردسووتاندا كۆموواری حوووكمڕانییەكەی مانووگ یووازدە موواوەی لە قووازی
 سووەفەرەكەی لە باسووی 9111 - 9171 - 1 - 1 رۆژی. دەسووتكەوتانەدا ئەو پاراسوتنی پێنوواوی لە بووو دیپلۆماتیكوودا هەوڵوی
 رۆژ و شوەو بە كوورد میللەتوی مافەكوانی كردنوی دەسوتەبەر بوۆ نمو دەزانون بوا  خۆتوان:"گووت مەهابوادی خەڵكی بە تارانیدا
 لە دەسوت ژیوانم چركەسواتەكانی دوا هەتوا و دەزانوم شوانازی موایەی بە تێكۆشوانە  و هەوڵ ئەو و دانانیشم و دەدەم هەوڵ
 .. ..بژیێت ئازادی بە ئەوەی شیاوی كورد میللەتی كە دەسەلمێنم هەمووانی بۆ و هەڵناگرن فیداكاری و خەبات

 
 ؛گوتی وتووێژانەماندا لەو و باشە كورد بەرامبەر بۆچوونی ئەو. كرد قسە زۆرم قەواموسەڵتەنەدا لەگەڵ ئەمن... 

 
 حیزبووی نوواوی ئێوووە  باشووە پووێ وامووان و دامەزرانوودووە ئێرانمووان دیموووكراتی حیزبووی و دیموووكرات بووووینەتە ئەوە ئووێمە 

 كوومیتەی بڕیواری بوێ بە ئەمون: گووتم وەنمیودا لە. ئێوران دیمووكراتی یحیزبو بكەنە ناوەكەی و بگۆڕن كوردستان دیموكراتی
 رای و پورس و راوێوژ بەبوێ كەس هوی  كە ئەوەیە دیموكراسوی واتوای چوونكە نایدەم، و بدەم بڕیارێك هی  ناتوانم ناوەندی

 ...."بدات لەسەر بڕیاری و بكات دیاری ئەوان چارەنووسی ناتوانێ میللەتەكەی
 

 ئەوەیوكە هەتوا. میللەتەكەیودا پێنواوی لە فیوداكاری و خەبات بۆ بووە تەرخان هەمووی محەمەد قازی ازییشان لە پڕ ژیانی
 یەك لەبەر و تێكشووكاندن و كوردسووتان بەرەو توواران ئەرتەشووی هێووزی گەڕانەوەی و سووۆڤیەتی هێزەكووانی پاشەكشووەی پووا 

. بووونەوە نزیوك كۆماریش تەمەنی رۆژەكانی دوا یەتی،سۆڤ بەرەو رێبەرەكانیان دەرپەڕینی و ئازەربایجان فیرقەی بووكردنی
 عەشوویرەتە لە بەشووێك كە بەردەواموون، بارەكانیووان و كووار سووەر لە هەر كوردسووتان كۆموواری و كووورد سووەركردایەتیی هێشووتا
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 لەوەی بەر رۆژێوك چەنود. دەگورن شواوە هێزەكوانی بە پەیوەنودیی بونەوە لە و دێونن كۆموار پشتیوانیی لە واز هەلپەرستەكان
 ونتوی بەر بەرێوتە پەنوا دەكەن لوێ داوای و قوازی مواڵی دێنە كۆمار بەرپرسانی لە كۆمەڵێك مەهاباد، بگەنە شا هێزەكانی
 بەنم. بیوبەن خۆتان لەگەڵ پێویستە چیتان و بڕۆن دەڕۆن كوێ بۆ ئازادن ئێوە:"دەڵێ وەنمیاندا لە پێشەوا بەنم سۆڤیەتی

 نواتوانم ئەمون. نواهێڵم جێیوان بەتەنیوا مەرجێكودا و هە  هوی  لە داوە كوردسوتان خەڵكوی بە بەڵێنم و ئاد و پەیمان ئەمن
 و دەكووات زیندانیشووم و دەگوورێ موون شووا دەوڵەتووی دەزانووم ئەموون. بووكەم رزگووار خووۆم و بسووپێرم خووودای ئەمووانی بە خەڵووكەكەم
 ئەزیەت خەڵوك ئیتر و ێژێتهەڵدەڕ منیدا بەسەر هەیەتی قینی و رق چیی گەڕانەوەیدا لە سوپاكەی و دەوڵەت. دەشمكوژێت

 ."دەكاتەوە خەڵكە لەو من تۆڵەی رانەگات، من بە دەستیان بەنم ناكات،
 

 دادگواییكردنەكەی رەوتوی لە ئوازایەتییەی و قارەموانەتی ئەو بەنم. دەكورێن دەستبەسوەر قازییەكوان و دێنێوت هەرەس كۆمار
 لێیوان و كوردووە سوەیریان دوژمون وەك كە كەسوانەوە ئەو یزموان لە توایبەتی بە. دەگمەنە شتێكی دەگێڕنەوە، لێی پێشەوادا
 لوێ حاشای نەتوانێ دوژمنەكەشی تەنانەت ئەوەی هۆی بووەتە پێشەوا، پتەوی ئیمانی و باوەڕبەخۆبوون و گەورەیی. روانیوە
 . بكات

 
 شوواری ارچرایچووو مەیوودانی لە 9171ی خوواكەلێوەی سوواڵی 91 رۆژی بەیووانیی لە سووەر هاوڕێكووانی و مووحەمەد قووازی پێشووەوا
 بووخەنە پڕشوونگە ئەو و بوودەن سووێدارە لە قازییەكووان بیووری و هووزر نەیووانتوانی ئەوان خووۆ بەنم دران، سووێدارە لە مەهابوواد
 ....قەفەزەوە

 
 

 د مه وا قازی محه بۆ پێشه
 
 بەستەڵەكدا كڕێوەو و تۆف نێو لە

 بووی چیا سەر خۆری تیرێژی ئەتۆ

 بووی گوڵێ تۆ فەرمووی قاسملوو وەكوو

 رووابووی بیاباندا جەرگەی نێو لە
 

              ----- 
 
 زار سەر دێتە كورد پێشەوای ناوی كە

 دەغەزرێ دڵڕە  دوژمنی ناخا لە
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 پێشەوایە ئەو ورەی هیمی لەسەر

 دادەمەزرێ كوردان كۆماری یەكەم
 

               ----- 
 

 گەیشتن تا و تۆین رێبازی لەسەر

 نئەخوێنی خۆر سروودی ئازادی، بە

 بێین ئەگەر زانستیش تیشكی بەسواری

 ناشكێنین تۆ پێی تۆزی بەراستی
 كۆڵەوران و كۆڵ هۆنراوە وشەی

 بەرزی؟ هێندە چیی ئەتۆ تاری ت، لە

 مەزارت كێلی زیارتی بۆ هەتاو

 عەرزی ناردوونە خۆی تیشكی لەشكر بە

 
 7197ی ئاوریلی 1: وتی ڕێکه  -نت   ڕی بۆ رۆژهه ماڵپه:  رچاوه سه

 
---------------------------------------------------- 
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 کۆتایی کی بێ ستپێکی رێگایه د، ده ممه وا قازی محه پێشه
 

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

 
  
 
 
 

 
 قادر وریا

 
 دا یوه وه ته نه و ئوه رزگواریخوازیی باتی خوه وپێشوبردنی ره به  لوه نگرنگیوا رۆڵی  که  یه تییانه سایه که و ئه رزداری قه کورد مێژووی

 . بووه هه
 
 حیزبووی ژێکوواف، ی ڵووه کۆمه زرانی دامووه  بووه ئووازادیخوازیی، و یی وه تووه نه باتی خووه نوووێی مێووژووی کوردسووتان، نتی رۆژهووه  لووه

 .کا ده پێ ست ده کوردستان، کۆماری پێکهاتنی و کوردستان دێموکراتی
 

 تیی سووایه که و نوواو ڵ گووه له  کووه ن مێژووییووه  گرنگووه  رووداوه دوو و ئووه کوردسووتان، جمهووووریی و دیموووکرات حیزبووی انیزر دامووه
 رجێکی لوموه هه  لوه  کوه ر روه نیشوتمانپه و زانوا ئوایینیی و تی نیوه کۆمه سیاسی، کی تییه سایه که. دراون گرێ لێک پیاوێک وره گه

 روونواک کوردسوتانی خوۆی، ی کیمانوه حه تیی رکردایه سوه و  وه لێکدانوه و زانوایی  بوه و  وه وشوایه دره خۆر ک وه دا مێژوویی گرنگی
 .بوو د ممه محه قازی کوردستان، جمهووریی رۆکی سه و کوردستان دیموکراتی حیزبی وای پێشه ، تییه سایه که و ئه.  وه کرده

 
 ی ماڵوه بنه  لوه ناوبانگ، بوه کی یوه ماڵه بنه  لوه (ی زایینوی9111ی ی موا9)تاوی  ی هوه9721ڕی  موه ی بانه99  د لوه ممه محه قازی

 و ر  شوه قوازیی لی، عوه قوازی باوکیشوی، و کان یوه گی  یزوڵوبوه فه ی ماڵه بنه  له دایکی. بوو دایک  له دا هاباد مه کانی قازییه
 کانی ئایینییووه  زانسووته بوواوکی، سووتی رده سه  لووه د ممووه محه قووازی. بوووو هاباد مووه شوواری ناوبانگی بووه و ڕێز بووه کی تییه سووایه که

 و رووسوی توورکی، کانی زمانوه فێوری خوۆی دواتور ، زانیووه باشوی  بوه بییشوی ره عه و فارسوی کووردی، زموانی  له  جگه ، خوێندوه
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 بواوکی مردنی دوای  له و  بووه هاباد مه فێرکردنی و  رده روه په تیی رایه به ڕیوه به رۆکی سه ، وه ه9171 ساڵی  له.  کردوه ئینگلیزی
  .هاباد رعی مه قازی شه  به  ، بووه9119  له
 

  بووه بوووو دیش ممووه محه قووازی ک یووه ماوه پووا  زرا، دامووه هاباد مووه  لووه 9117نوێژی  ی گووه71  لووهی ژێکوواف  ڵووه ی کۆمه وه دوای ئووه
. سوت ده گرته ی یوه ڵه کۆمه و ئوه تیی رایوه رێبه ی،هێز بوه تیی سوایه که و لێهواتوویی ر بوه  له برد نه زۆری. یه ڵه کۆمه و ئه ندامی ئه
 بوۆ زرا، داموه کوردستان دیموکراتی حیزبی ژێکاف، ی ڵه کۆمه ی غه بنا ر سه  له  که بوو ویش ئه نیشاندانی رێ و پێشنیار  به ر هه
 .بێ دا مه رده سه و ئه نوێی یرج لومه هه  له کورد ی وه ته نه ی شه گه  له روو باتی خه تیکردنی رایه رێبه ری ونمده  وه ئه
 
 قوازی ی، واکه پێشوه سوتی رده سه  لوه کوردسوتان دیمووکراتی حیزبوی (9111ی  ی ژانویه77)تاوی  ی هه9171ندانی  ی رێبه7  له

 دا، ژهرۆ و لوه د مموه محه قازی. یاند راگه کوردستانی جمهووریی دا، وره گه میتینگێکی  له و هاباد مه شاری چوارچرای  له د ممه محه
 .کرد   پێشکه وتاری و خوارد سوێندی رکۆمار سه ک وه
 
 بوو، هووه دا ردووکیان هووه  لووه تیی ڕه بنووه رۆڵووی د، ممووه محه قووازی  کووه کوردسووتان، جمهوووریی و دیموووکرات حیزبووی زرانی دامووه  بووه

 تێکی وڵوه ده جواڕدانی قۆنواغی.  هنوێو قۆناغێکی نێو  نایه پێیان کوردستان، ڵکی خه یی وه ته نه باتی خه و کورد ناسیونالیزمی
 رێزگورتن مای بنوه ر سوه  لوه بایی توه  بوه ژیانی وه پێکه و دیموکراسیخوازی خوازی، وه ته نه  که رێبازێک ر سه  له رۆیشتن و کوردی

 . وامه رده به وا ر وهه مبولی سه  به  بووه د ممه محه قازی  که رێبازێک.  کردوه ک یه ی ئاوێته کتری، یه  له
 
 کۆی موه  بوه بووون کوردسوتان کۆمواری و کوردسوتان دیمووکراتی حیزبوی  کوه بووو وادا پێشه دی ممه محه قازی تیی رایه رێبه ژێر  له

 ی دیکووه کانی شووه به  لووه کووورد رانی روه نیشووتمانپه ی رووگووه  بووه بوووون کوردسووتان، ڵکی خووه کووانی توێژه و چووین ی وه کۆکردنووه لێووک
 .کۆمار ختی پێته هاباد، مه  کرده روویان و کوردستان

 
  بووه روا هووه وی ئووه سووتی ده ئووانی  کووه حیزبێووک، زرانوودنی دامه  بووه و ئووه. بوووو کۆتووایی بێ کی رێگایووه سووتپێکی ده د، ممووه محه قووازی
 مووافی سووتاندنی ر سووه  لووه کووورد ی وه تووه نه لێبڕاویووی ری پێشووانده  کووه کوردسووتان کۆموواری یانوودنی راگه  بووه ، راگرتوووه یی کاوه شووه
 ر سوه  لوه ر هوه ک نوه دا، کوردسوتان رکۆماری سوه م کوه یه ی پێگوه  لوه کوانی وه کرده و  ندیشه ئه و بیر  به ، ئازادژیانه و یی وه ته نه
 .دانا شی که وه ته نه داهاتووی ر سه  له قووڵی ریی کاریگه ڵکوو به خۆی، می رده سه
 
 رزی بوه و تی تایبوه قامێکی موه و  پلوه کوورددا لی گوه مێوژووی  لوه  زنوه مه  ته خسوییه شه و ئوه" مر، نوه قاسوملووی دوکتور ی وته  به
 درێوژ زۆر نی موه ته نود چه ر هوه ربگورن، وه رس ده ژیوانی  لوه و بون ئاشونا ڵی گوه له یشوتوو پێگه  توازه الوانی  پێویسته  که  یه هه
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 زا شواره واوی ته  به جیهان کانی رووداوه و ز  وه  له ها روه هه و  تازه زانستی و ت شارستانییه  له د ممه محه قازی وا پێشه. بوو نه
 نێوو  لوه بووو، رز بوه پایه رووناکبیرێکی  که  وه ئه ڵ گه له. بوو هه بانی ستێکی ده دا تی نیه کۆمه و ئایینی کانی زانسته  له... بوو
 لی گوه  لوه  که دیسوانه نم بوه بووو، روا حرا سوه  لوه بووو گوڵێک ژیا، ده وار خوێنده نه زۆری شی به  وه داخه به و  ساویلکه ڵکێکی خه
 خوۆی یشوتنی تێگه و زانسوت موو هوه قوازی وا پێشه. یشتبوو گه تێ با  زۆر کانی ئاواته و هیوا و ئازار و رد ده بوو، نزیک خۆی
 ."بکا کگرتوو یه کوردستان ڵکی خه نێو کانی ریزه  که کۆشا ده تێ... کردبوو رخان ته   گه تی خزمه بۆ
 
م  کووه وای حیزبووی دیموووکرات و یه پێشووه.  ده ممووه ی کوردسووتان قووازی محه وره سووایاتیی گووه دایکبوووونی که  ڕ، رۆژی لووه مووه بانه ی99
ی رۆڵوی  گرنگوی قوازی  بۆنوه  بوه  و رۆژه ئه.  دایک بووه  دا له( 9111ی مای 9) 9721ڕی  مه ی بانه99  لهرکۆماری کوردستان  سه
ی 7ک  ڕیش، وه موه بانه ی99بوا .تیی پێبدرێ خی تایبه بایه  و پێویسته  یه خی خۆی هه ی دا بایه که وه ته مێژووی نه  د له ممه محه
 و رێگوا و یواد و ناو  که رێک رێبه و وا پێشه زیاتری ناسینی بۆ ک یه بۆنه  به ببن ،نوێژ ی گه71و   لێوه ی خاکه91ندان و  رێبه
 .رێنوێنمانن و ر ئیلهامده روا هه کانی وه کرده و  وته
 

 روونواک رزگاریموان، و ره بوه بات خوه رێگای ، خۆره م ئه پڕشنگی  به.  هیوایه خۆری نتنی هه رۆژی وا، پێشه دایکبوونی  له رۆژی
 . وه ینه که ده
 
 :کان رچاوه سه
 

 "وا و هاوڕێیانی هیدبوونی پێشه ی شه ساڵه 11 یادی" کتێبی

 
 شتی رده دوکتور یاسینی سه: نووسینی" د ممه وا قازی محه تیی پێشه سایه یکر و کهکی مێژوویی ف یه وه خوێندنه"وتاری  -9

 (مر نه قاسملووی دوکتور) وا پێشه ر سه  له کان جۆراوجۆره  تییه سایه که بۆچوونی و  روانگه -7
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----------------------------------------------- 
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 ساڵەی دایکبوونی پێشەوا دا ١١١دەقی قسەکانی بەڕێز خالید عەزیزی لە رێوڕەسمی یادی 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 خوشک وبرایانی ئازیز

 مێوانانی بەڕێز
 انیەک و رێکخراوە سیاسی   نوێنەرایەتیی حیزب

 
 جمهوووری رئوویس محەموومەد، قووازی پێشووەوا بوووونی  لەدایووک سوواڵەی991یووادی  رێوڕەسوومی بووۆ دەکەم بەخێرهاتنتووان پووڕبەدڵ

 بەدڵ و بەگیوان  کە کەسوانەی لەو یەکێوک و  کووردی دامەزراوی یەکەموین دامەزرێونەری دیمووکرات، حیزبوی رێوبەری کوردستان،
 .«مرد بۆگە  ژیاو بۆگە »
 
 لە داوا» ،«دەبێووتەوە شووین محەممەدێووک قووازی موون، تنۆکەخوووێنێکی لەهەر بووزانن بەنم دەکوووژن، محەممەدێووک قووازی ئێوووە»

 «کوردستان بژی کورد و بژی نەخا، پەک دا کوردستان رزگاریی پێناو لە خۆی خەباتی دەکەم کورد گەلی
 

 بووو هەوێنێوک، بە بووو موایەک،بنە بە بووو خووێنە تنۆکە ئەو محەممەدو قازی ئیردامی و هات جێ بە محەممەد قازی داواکەی
 دقوویلەن کوردسووتانیش کۆموواری رووخووانی دوای یەکەوە تێبینووی و دیلوولەت هەموووو بە کووورد نەتەوەی ئەوەی بووۆ سووەرەتایەک، بە

 .نەدا پشوو و  نەبێ ماندوو تێکۆشان و خەبات لە کە ئەوەبوو ئەویش. نێ بگەیه جێ بە محەممەد قازی پەیامەکەی
 
  ناسراوی کەسایەتیی هەیە و وەزیریان  سەرۆک هەیە، کۆماریان  سەرۆک کە ونتانەی ئەو نین کەم ئەمڕۆدا دنیای لە
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 لە لەدایکبوونیوووان[ یوووادی] بوووۆنەی بە دەکووورێتەوەو یادیوووان ناسوووراوانە یە کەسوووایەتی  ئەو کووواتێکیش هەیە،و خۆیانیوووان
 لەدایوک چوۆن کە بکورێ ئەوە باسوی زۆرتور گەرەنو دەگیرێ،  لێ رێزیان  خۆیان ونتەکەی گەورەکانی لەشارە و  پایتەختەکان

 ئێسوتا دا لەسوەردەمی وەزیورانە  سوەرۆک کۆموارو  سوەرۆک ئەو ونتوانە لەو. پەڕانودوە تێ تەمەنیوان ئەمورۆ تا چۆنیش و بوون 
 بەنم حوازری، نەغودو سوەر دێونە. دەکەن حکووومەت دا جمهووری  ریاسەتی کۆشکی لە دێن و دێڵین  جێ  بە خۆیان خانووەکەی

  ناسویونالیزم و نووێ دایکبووونێکی لە دامەزرانود، یەکی کەسایەتی  و هۆوییەت  دامەزراند، حکوومەتێکی محەممەد قازی پێشەوا
 کۆمواری  سوەرۆک محەمومەدو قوازی یوادی بوۆیە .دامەزراند کوردستان رۆژهەنتی بەشێکی  چووکەی ناوەندێکی لە کوردایەتی و

 بە کە کەسوێکە دایکبووونی لە هێنوانەوەی وەبیر دایکبووونی، لە وەبیرهێنانەوەی واتا مەرێورەس ئەو دامەزراندنی و، کوردستان 
 گیووانی کووورد دا داخوووازی و  ویسووت پێنوواو لە کۆمووارەو ئەو لەپێنوواو دامەزرانوودو کۆمووارێکی خووۆی تێکۆشووانی توانوواو و هوویمەت
 .دا لەدەست

 
 لەو بوووە، دایوک لە لێوی کە شووێنەی لەو کوورتە ەیەکیئواوڕدانەو محەمومەد قوازی کەسوایەتیی بۆناساندنی پێناسە باشترین
 کە نەتەوەیەک جمهوووری رئویس بە بووو و کوردسوتان کۆماری سەرۆک بە بوو کە شوێنەی لە و گەیاندوە  پێ خۆی کە شوێنەی

 ێکیزانسوت بە و فەرهەنگوی  رابردوویەکوی بە بووو یەک  کەسوایەتی محەمومەد قوازی. خوڵلوا بوۆ مەجوالەیەی ئەو یەکەمجوار بۆ
 بوازنەیەکی بخواتە خوۆی شورووری و هویمەت  توانواو دەبێ  بێ رزگار نەتەوەکەی بۆئەوەی کە گەیشت بەوە قەزایی و  حلووقی

 پەروەردەکرنووی سووەردەمی( ژک) کووۆمەڵەی نێووو بووۆ چوووون بووژارد،  هەڵ ی(ژک) کووۆمەڵەی مەیوودانەدا لەو هەر بووۆیە سووازمانی،
 بنەمواڵەیی، لەبواری مەهابواد لەشواری کە دا  کات لەهەمان  کە محەممەد ازیق. بوو محەممەد قازی  نەتەوایەتیی بیروهۆشی

 هەبووو، سوەروکاری کوردەواری جۆراجۆری کۆڕوکۆمەڵی لەگەڵ بوو، قازی ئەوەکە لەباری و  فەرهەنگی لەباری زانست، لەباری
 ئەندیشووەی و  ئوسوووو  کە شووێبکۆ  تووێ تێکۆشووەردا  جەمرێکووی لە کە هێنووا وای قەنوواعەتی بەنم هەبوووو، زۆری ئیحترامێکووی
 بەوە محەمومەد قوازی خسوت، رێک خوۆی دا(ژک) کوۆمەڵەی لە بیروهۆشوە ئەو بۆ ئەومەبەستەو بۆ. بخا جێ خۆی نەتەوایەتیی
 دیمووۆکراتی حیزبووی لەداهوواتوو دا، حکوومەتێووک هەوێنووی بە بکووا دا عەمەلووی  لەمەیوودانی ئەوفیکوورە کە بووۆئەوەی ڕانەوەسووتا،
 محەمومەددا قوازی پرۆژەکوانی بەرنامە و چوارچێوی لە کوردستان دیموکراتی حیزبی دقیلەن دامەزرانی دامەزراندو کوردستانی

 کوۆمەننی کۆمەڵگواو نێوو بیبواتە و  فەرهەنگ بە بیکا دامەزراوە، بە بکا خۆی و کوردایەتیی نەتەوایەتی  بیری چۆن کە بوو،
 میللیوی پورۆژەی لەسوەر محەمومەد قوازی بوۆیە. بکا پرۆسەیەئەو بەشداری بوو، تێیدا کە ێک(تنوعات) هەموو بە زۆر خەڵکی
 .بکات جێبەجێ چۆنی کە بۆوە ساغ خۆی

 
 دەوریووان لە زۆر جەمرێکووی دەدەیوونەوە،  لووێ ئاوڕیووان کاتیووک دا رزگوواریخوازی  خەبوواتی زۆر لە جووووننەوەداو زۆر لە راسووتە

 شارسوتانییەتی و  فەرهەنگوی ناوەنودی لە شوتریشپێ و«ژک» کوۆمەڵەی پێشوتر و کوردسوتان  کۆمواری لە تەبویرەتەن هەبووەو
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 کوردسووتانیان کۆموواری کە ئەوبێگانووانەی هەموووو دۆسووتان، هەموووو ئیرترافووی بە بەنم بووووە، تێوودا زۆری خەلکێکووی مەهەبوواددا
 قووازی چوووونە، دا  دوای بە لەسووەرکردوەو تەحلیلاتیووان موتووالیرەو کووردوەو زیووارەت محەممەدیووان قووازی لەنووزیکەوە بینیوووەو

 .بووە حکوومەتە ئەو گەشاوەی زۆر ئەستێرەیەکی حەممەدم
 

 بەسوەر سواڵ 12 دەوری بوووەو تێوپەڕ ئەودا لەدایکبووونی بەسوەر ساڵ991 کە دەکەینەوە  دا لەسەردەمێک محەممەد قازی یادی
 دەوڵەتوی تاهێشو میللەتوان لە زۆرێوک وەخوتە ئەو گۆڕێ، دێنێتە بیروهۆشە ئەو محەممەد قازی کە تێپەڕدەبێ سەردەمەدا ئەو

 و موواف  و  حلووووق بە ئاموواژە دا لەسووەردەمێک  محەموومەد قووازی. هەیە لەدنیووادا دەوڵەت دووسووەد نزیووک ئێسووتا نەبوووو، خۆیووان
 بوونەببوۆوە و جیهانودا لە بەشوەر حلوووقی ئیرالمویەی هێشوتا کە دەکوا ئینسوانی مواهیەتی و هۆوییەت  بنەماکانی لە بەشێک

 دەکوا، ژنوان حلوووقی باسوی شووێنێک لە دەکوا، مافیوان و یەکان  کەمایەتی باسی شوێنێک لە محەممەد قازی! ندرابوو ڕانەگەیه
 خەڵوک نێوخەڵوک، دەچیوتە دەکا، دیمۆکراسی باسی دەکا، داری  حکوومەت باسی دەکا، خۆێندن باسی دەکا، الوان مافی باسی

 دەژیوا، دا فێئووداڵی  و  عەشویرەتی یسوتمیکیس لە خەڵوکە ئەو هەرەزۆری بەشی کە بکەن ئیدارە خۆیان بۆخۆیان، کە فێردەکا
 بە بووووو دا  لەسوووەردەمێک لەوەدایە محەمووومەد قوووازی هوووونەری. ببوووۆوە بەرتەسوووک مەحووودووددا جەمرێکوووی لە شارسوووتانیەتەکە

بوۆ قوازی  بووو، زەعیو  یەکجوار کوۆمەنیەتیی دواکەوتووویی هوۆی بە دەرفەتە و  مەجا  ئەو دەوروبەرەکەی لە کە کەسایەتی
 دا  کوردسوتان کۆمواری ڕاگەیانودنی رۆژی لە محەمومەد قوازی بپارێزێ، نەتەوایەتی یەکییەتیی کە بوو گرنگ ەلێکگ محەممەد

 هەموووو بە بەپیوواو، و  ژن بە وتوێژەکووانی، چووین هەموووو کە سووەردەکەوێت زەمانێووک کۆمووارە ئەم» کە ئەوەیە  تەکیەکەالمووی
 لە محەمووومەد قوووازی ،«هەبوووێ یوووان(وحووودت) وردەواریکووو نێوکۆمەڵگوووای تەنەوعەکوووانی هەمووووو بە تای ەکوووان، عەشوووایرو

 هەبوێ، وەحودەتی دا خوۆی  نێو لە کە بێ، رزگار دەتوانێ میللەتە ئەو زەمانێک: دەڵێ. دەڵێتەوە ئەوە هەر دا وەسیەتەکەشی 
 و فیئووۆداڵی  و  عەشوویرەتی تەنەوعوواتی ئەو هەموووو لەگەڵ دەبووا وەحوودەتە، ئەو ڕاگرتنووی بووۆ بوووو سووەمبوو  محەموومەد قووازی

 ئەوە بووۆیە کردبووایە، حکوووومەتەکەی بەشووداری هەمووووانی کردبووایە و لەی موعامووه دا ئەووەخووت  نەخۆێنوودەواریی و تووای ەیی
 نەتەوەیووی پەیوەنوودیی کە بنەمایووانە لەو یەکیووک و گەشووەکان  هەرە لەالیەنە دیووکە یەکێکووی. بوووو محەموومەد قووازی هووونەری
 رزگوار و هەڵوکەوێ  بوۆ دەرفەتوی هەر شووێنێک لە کوورد نەتەوەی کە دادە پەیوامە ئەو دەکاو بەهێز دیکە پارچەکانی لەگەڵ
 مەجبووور لەوسوەردەمەدا بوارزانی مەالمسوتەفای مەرحووومی کاتیوک هەربوۆیە دیوکە، پارچەکوانی بوۆ وپەنوا  پشت دەبێتە بێت،
  داوە پەیوامی بووو، لەسوەفەر نەبووو لەمەهابواد بۆخوۆی محەمومەد قوازی گیرسوانەوە لەوێ و  ئێوران کوردسوتانی بۆ بڕۆن بوون

 کە پاشوان لەئوێمەن، بەشوێک خوانەخوێن، نین، میوان خۆیانە و ماڵی ئێرە دێنە کاتیک یەکان بارزانی » کە بەهاوکارەکانی
 کە شووێنانەی ئەو لەهەمووو هاورێیەکوانی و  بوارزانی بوۆیە. «کۆماردا و حکوومەت لەئیدارەی  بەشێک بە بوون دامەزرا کۆمار

 کۆموواری و  ئەسووپاردبوون پووێ کاریووان و جیوواوازی  فەرق بووێ دا  کوردسووتان کۆموواری لە دەهووات، لەدەسووت کاریووان بوووو پێویسووت
 لە کە و گیروگرفتوووانەی  موشوووکیالت ئەو دوای کە هاورێیەکوووانی و  بوووارزانی مەرحووووومی بوووۆ بووووو بوووا  مەجوووالێکی کوردسوووتان
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 کاتێوک کۆمواریش دوای بخەنەوەو، رێک خۆیان وە وبکەنە سازماندەهی خۆیان لەوێ هاتبوو، دا  بەسەریان عیراق کوردستانی
 ریگوووا ئەو چوووۆن داهووواتوو لە کە ئەوەی هەوێنوووی بە ئەوەبووووو بوووڕۆن، رووسووویا بەرەو و بوووێڵن  بەجوووێ ئەوێ بووووون مەجبووووور

 .بکەن جێبەجێ هەیانبوو، ماوەیە دا لەو کە حەسانەوەی بەو و  سازمان بە دوورودرێژە
 

  بوو، فەقیر ونتێکی دەوروبەری، لەگەڵ بەراورد بە کوردستان کۆماری کە دا  لەسەردەمێک محەممەد قازی پێشەوا
 

 نەکرێوت، موقایسوە جوۆر هوی  بە دەوروبەری، دەسوەنتەکانی لەگەڵ بوکەی بەراوردی ئەگەر رەنگە و بوو کەم کۆمار بوودجەی
 دەبینووێ دەگەڕێ، مەهابوواد نیشووەقامەکا لە کاتێووک و، هەبوووو خووۆی کووۆمەنیەتیی وردی شوورووری و دیوولەت و  تێبینووی دیسووان

 پارەیەکمووان و بمانووداتێ  هەیە شوتێکی بوواری کەسوێک ئەرێ: دەکەن هوواوار شووانەو لەسوەر قەرتاڵەیووان گەنوج کوووڕی جەمرێوک
 مەجبووور دا کەم  تەمەنێکوی لە کە منداننە ئەو هەموو کە دەدا دەستوور محەممەد قازی ،«بۆماڵیان بەینەوە بی وەگیرکەوێ،
 بوۆ نێورن  بیوان خۆیوان منواڵی لەگەڵ دەوڵەمەنودەکان بنەمواڵە ببونەوەو بوو  دا دەڵەمەندەکان  بنەماڵە ەربەس بەکارکردنن،
 و، دابنوودرێت  «فەقیرخووانە» دەدا دەسووتوور محەموومەد قووازی دەبووی، فەقیوور کۆردسووتان کۆموواری کە لەودەمەی هەر مەدرەسووە،
 زۆرێوک ئیودارەی سیسوتمی لە دواتور کە ئەوەی. حواوێنێتەوە انبی بکواو کۆمەگیوان دەکا سەعی جیاواز بە پیاو و ژن  فەقیرانی

 لە دانوراوە، بوۆ موافێکی بوووەو نەهوادینە ئێسوتا... و دیموکراتیوک  سوسویا  نێووی بە و  سوسویالیزم نێووی بە دا ونتەکان  لە
. دانوابوو بوۆ رەیچوا رێگوا کردبوۆوە و لەوەیوش فیکوری کوورد پێشوەوای لەوسوەردەمە دا، محەممەد و قازی ساواکەی حکوومەتە

 کە دەدەن بەوە ئامواژە دا لەراسوتی  محەمومەددا قوازی پێشوەوا سوەردەمی بە و کوردسوتان  کۆمواری بەسەر ئاوڕدانەوەکان هەموو
 میللەتیوک دروسوتکردنی ئەویوش دەبورد، بەرێووە ئەرکێکوی دا  خوۆی بووونەوەی  لەسواغ بووو کەسوانە لەو محەممەد قازی پێشەوا
 دەخەن  دەری ئامارەکوان هەمووو پرۆژەیەیشودا لەو وە بووو، موئەسسەسواتی تەشوکیالتی و  حلووقی ایبەمان و سیاسی  بەمانای

 دا لەسوەردەمێک  سەرپەرسوتی، بەشوێوەی بەڵکوو بکا، دیخاڵەت کە ئەوەی نەک بووە، کاروبارە دا ئەو جوزئیاتی لە خۆی کە
 زۆر مەجوواالنەی ئەو کێشووابوو کوردسووتاندا بەسووەر بوواڵی دواکەوتوووویی و  نەخوێنوودەواری پێکوورد م ئاموواژه کە بەوشووێوە هەر کە

 .دەکردەوە مەحدوود
 

 ئەویوش دوای کە دەکا پێ  ئاماژەی خۆشی کە ئەودا بەدوای کە کەسێکە یادی سەمبوولێکە، یادی محەممەد قازی پێشەوا یادی
 قووازی(شوورای ی) لە کە ەبوووونه کەس زۆر دا میللەتەکووان  لەنوواو کە:دەڵووێ ئووێمە بە ئەوە هەیەو درێووژەی هەر کووورد خەبوواتی

 گشووووتی شوناسووووی  و ڕابووووردوو و فەرهەنووووگ  و  زمووووان خۆیووووان، نەتەوەکەی دروسووووتکردنی سووووەمبوولی بە بوووووون محەموووومەددا
 و نەکووات  ئیودارەی و بهەژێنووێ  ئەوە کە نەبوێ رێبەرێووک و  پێشوەوایەک یووان کەسوانێک یووان کەس تواکوو بەنم نەتەوەکەیوان،

 لەسوەر شوتی توۆ کە ئەوەی نابێتە دا خۆی  لە هاوبەشە دا فەرهەنگی و زمان  و خاک  ئەو  کاتنە دروستی و  دا نه پێ  خەتی
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 هەبوووو سووەروکاری ئەوانە هەموووو لەگەڵ کە رۆژەی لەو کۆمووارو دامەزرانوودنی رۆژی ئەوەڵووین لە محەموومەد قووازی. دابمەزرێنووی
 . دەبیندرا تێدا بەتەوای ئەوەی

 
 ئامواژە کە یوانەی لەو بیورەوەری  زۆرن. بووو بەرز زۆر محەمومەد قوازی بوۆ هوونەر ێرروشو و ئەدەبیوات  ئەرزشی لەوسەردەمە دا

 هەژارو مامۆسووتا» واتووا ئەوکووات هونەرمەنوودی شوواعیرو دوو گەڵ لە هەبووووە خۆشووی عیالقوواتی و پەیوەنوودی  کە بەوەدەکەن
 نەتەوەیوی پێناسوەی و ەسوایەتی ک بنەموای خۆیوان شیرری هونەری بە کە کردوە تەشوی  ئەوانی چەندە مەهابادی،و» هێمنی
 قوتابخوانە مەدرەسوەو بە بایەخ زۆری داوە، خوێندن بە بایەخ زۆری کە بووە لەوکەسانە محەممەد قازی دابمەزرێنن، خۆیان
 بووێ، خوێنوودەوار خەڵووک ئەگەر بووێ، بەهێووز و  بسووتێنێ پەرە ونتەدا لە خوێنوودەواری ئەگەر گەیشووتبوو تێ تەواوی بە داوە،
 پەیودا(بەن وس اعتمواد) مویللەت یەک هەبێ، بەخویان بڕوایان تاکەکەس بە و  بکەن پەیدا خۆیان سایەتییکە خەڵک ئەگەر
 الیەن لە مانگوانە  کە کەمەی حلوووقە لەو تەنوانەت. دەکواتەوە ئاسوان خوۆی رزگاریی رێگای دەبینێتەوەو خۆی رێگای دەکاو

 کە بوووونەو دەرامەد کەم و  سەرپەرسووت بێ کە ەوخەڵکووانەیئ بووۆ دانوواوە بەشووێکی محەموومەد قووازی بە دراوە کوردسووتان کۆموواری
  محەموومەد قووازی خێزانوی کوردسووتان، رۆژنوامەی بەتووایبەت سووەرچاوەکان الی دەچیونەوە کاتێووک. بووون خوێنوودن دەرس خەریکوی
 .کوردستان کۆماری رێکخراوەکانی و  وکۆمەڵ کۆڕ بە داوە ماڵیی یارمەتی کە کەسە یەکەم

 
 و خوۆی  خێزانوی بون، خوێنودن و  کاروخەبوات بەشوداری ژنان کە ئەوەی بۆ بوو پێشڕەو بۆخۆی بوو نەلەوکەسا محەممەد قازی

 کەسووایەتیی لە جیوواواز محەموومەد قووازی بوون، هەڵسووووڕ چاالکووانە لەومەیوودانانە دا کە دەکوورد تەشوووی  ئەوکەسووانەی هەموووو
دادەمەزرێ   ئازەربایجوان حکووومەتی کاتێوک. بوو رژی دیپلۆماتیکی بەتواناو سیاسەتمەداریکی..  میللی سیاسی، کۆمەنیەتی،

 لە بەشووێک بە کوردسووتان کۆموواری کە دەکوشوون تووێ  پێشوووو سوووڤیەتی ئازەربایجووانی دەسووەنتی و ئازەربایجووان  حکوووومەتی و 
 اهەروەهوو بوواکۆ، لەگەڵ تەورێووزو لەگەڵ دانوسووتان رە و بەموزاکووه و  خووۆی مەنتیلووی بە محەموومەد قووازی دابنووێن، ئازەربایجووان

 ئەگەر دادەنووێن، کوردسووتان کۆموواری حکوووومەتی ئەوان نەخێوور» کە دەسووەلمێنێ پێیووان پێشوووو سووووڤیەتی نوووێنەرانی لەگەڵ
 بە زۆر محەموومەد قووازی. «توواران حکوووومەتی لە بەشووێک بە دەبوونەوە هەر ئازەربایجووان، لە بەشووێک بە بیووانکەن بووێ قەرار
 کووردی واحیودی حکوومەتێکی وەک کوردستانی کۆماری حکوومەتی ست،خ جێ ئەوەی دیپلۆماسی گەمەیەکی بە ژیرانەو و دیلەت

 بەینوی کە شووێنانە سەرئەو لە خۆی ژیریی بە هەر. کرد موستەنەدی ئازەربایجان حکوومەتی بارتەقای ئێران چوارچێوەی لە
 ئەو زۆر ڕادەیەکوی توا بوبن بەشوەڕ مەجبووور کە ئەوەی بوێ دانوسوتان رە و موزاکوه بە دیسان بوو لەسەر کێشەی و کورد ئازەری 
 کە بێنووێ پێ قەنوواعەت یەکووان سووۆڤیەتی  دا هەمووووهەولێکی محەموومەد قووازی کووردەوە، روون و  شووەفاف شووێواوانەی سوونوورە

 کوردسوتان کۆمواری گرینگیوی دا دەوڵەتوی  نێوو گەورەی سیاسوەتی لە و ئێوران  لەگەڵ تەعوامو  لە نواوچەیی بوازی لەمەیدانی
و  توواران  بەرژوەنوودی کوورد و تێ پشووتی سووۆڤیەت کاتیووک. بووکەن دەرک خۆشوویان بەرژەوەنوودیی لەتەک پەیوەنوودی لە تەنووانەت
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 لە تواران حکووومەتی لەگەڵ دا هەوڵوی هەبووو دیوکەی بەرنوامەیەکی محەممەد قازی بکا، کۆمار لە پشت کە بوو ئەوە موسکۆ
 کۆمواری روژان لە رۆژێوک ئەگەر کە ەیئەو بوۆ گوۆڕێ بێنێوتە دیوکە چوارەیەکی رێگوا کە بکۆشوێ تێ وتوووێژ و  دانوسوتان رێگای

 چوارچێووەی لە کوورد موافی بە ئیرترافاتێوک و نێوخوۆیی  حەلێکوی لە دا، ئێوران چێووەی چووار لە نەکرد قەبووڵ کوردستانیان
  خۆی بازی دیپلۆمات وەک لووتکە لە! لووتکە بۆ نزمایی لە کۆمارێک سەرۆک. بکرێ دا ئێران 

 
 بە خوێنوودەوارێکی بەتوانوواو سیاسووەتمەدارێکی بوووو، کووارا دیپلۆموواتێکی بوووو زیوورەک کیبووازیگەرێ چووی؟ دەڵووێ بەنم دەکوورد

 دەسوەنت و سوووکیی  سەنگ ناوچەو ئاڵوگۆڕەکانی بەنم. بوو کۆمەنیەتی پێشڕەوێکی بوو، عادڵ یەکی قازی  بوو، فەرهەنگ
 بە درێووژە خووۆی بووۆ کە بنەمووایەک بە بکووا  کوردسووتان کۆموواری بتوووانێ بلوویمەتە شەخسووە ئەو نەدا مەجووالی یووان نەیهێشووت

 .بدا حکوومەتەکەی
 

 میوانانی بەڕێز
 و برایانی ئازیز خۆشک 

 
 لە بوووە، جێبەجوێ محەمومەد قوازی ئاواتەکانی لە بەشێک کە دەکەینەوە محەممەد قازی بوونی  لەدایک یادی دا  لەسەردەمێک

 لەخوۆی دی واعی دادگوا لە کە دا کاتێوک لە دەکورد، ەئیودار حکووومەتی کە دەورانێوک لە کوردسوتان کۆماری دامەزرانی پەیامی
 .مرد گەلیش بۆ ژیا، بۆگە : دەڵین وەک بەرزە زۆر محەممەد قازی دی اعیاتی دەکرد،

 
 پاشوگەز تووانی دەی نەکورێ، ئیرودام کە بوۆئەوەی ببینێوتەوە دیوکە حەللوی توانی ی ده بێ، رزگاری ئەوەی بۆ بڕوات توانی دەی 

 کورد، دادگوایی تێودا ئەویان کە دادگایەی ئەو محەممەدو قازی وەسیەتی بەنم بدا، نەجات خۆی نیگیا کە ئەوەی بۆ بێتەوە
 وەسویەتنامە و بەنم بدا، لەسەر بڕیاریان و بکات  موحاکمە ئەوان نەبوو دەسەنتی ئەگەر!! ئەوان دادگایی بە کرد دادگاکەی

 .مانی ێستێک بۆتە ئێستا ئێمە بۆ محەممەد قازی دی اعیاتی
 
 ئەحزابوی دادەنوێن  خۆیان بۆ رێڕەو دادەنێن، بۆخۆیان مانی ێست دا ئیدوئولۆژی  زۆر چوارچێوەی لە لەدنیادا هەن میللەت زۆر

 دڵنیوام بەنم نەبووونە، کووردیش لەوان بەشوێک. دەکەن پێیان و  دەکەن  پێ ئاماژەیان سیاسی جیاوازی بۆچوونی بیر و  سیاسی
 هەمووو لە پارچەکوان هەمووو لە کوورد ئوێمەی بۆ ئێستایە کە ئێستا  محەممەد، قازی یدی اعیات محەممەدو قازی قسەکانی

 چواوی پوێش لە مانی ێسوتیک وەک دەکورێ. بکەین پوێ ئاماژەیان دا خۆمان سیاسەتدانانی کارو هەموو لە دەبێ دا  مەیدانەکان
 بەشوێکی ئێستاکە کوردستان بژی کوردو ژیب: دەڵێ دا خۆی  دی اعیاتی  له کە محەممەد قازی قسەکانی لە بەشە ئەو بگرین،

 تێکۆشوەرانی لە بەشوێک دەکورد حکووومەتی محەممەد قازی کاتێک شوێنەی لەو  کوردستان هەرێمی لە هاتووە بەدی بەرچاوی
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 پوا  تورکیوا لە هەیە، کوردیموان حکووومەتێکی ئوێمە خۆشیەوە بە ئێستا و  ئەوێ کردە روویان بارزانی بەسەرپەرستیی ئێرە
 کوورد چەکودارانەی چواالکیی و  فەعوالییەت و  ونت نێوخوۆی لە کوورد مەدەنیوی چواالکیی و خەبات  کورد و ئینکاری ساڵ دەیان
 لە کە گەیشتوە قەناعەتە بەو یەوە خۆشی  بە تورک دەوڵەتی ئێستا کە یەک بەدەستی دا دەستیان هەموو کێوەکان و  لەشاخ
 تواران حکووومەتی بە کوردسوتان کۆمواری لەسوەردەمی محەممەدیوش قوازی. کواب چارەسەر کورد کێشەی دا ئاشتی  گ تگۆو رێگای
 ئیرودام ئەوان وەنموی بەنم بکەین، چارەسەر دانیشتن وتووێژو رێگای لە کورد کێشەی  با وەرن: دەیگوت! دەگوت ئەوەی هەر
 هەرکەسووێک و  نووابێ دەیەکیئایەنوو ئەسووەد بەشووار حکوووومەتی دڵنیوواین هەیەو دا گووۆرێ  لە ئاڵۆگوڕەکووان کە سووووریا لە. بوووو

 رۆژهەنتوی لە دامەزرا، کوردسوتان کۆمواری کە شووێنەی لەو. دڵنیاترین و بخا وەال کورد ناتوانێ بگرێت بەدەستەوە دەسەنت
 بەرەو ئاڵوگۆڕەکووان لەوشوووێنەیش دامەزرانوود حکوووومەتەکەی کووورد جمهووووری رئوویس کووورد، پێشووەوای کە لەوشووارەی کوردسووتان

 دەسوپێکی هەروەهوا محەمومەدو قوازی وەسیەتی. بێت شاد خۆی بەمافەکانی بەشە لەو کورد گەلی ایەندەدائ لە کە دەچن ئەوە
 .گرنگترە محەممەد قازی لەسەردەمی ئێستا وەحدەتە و  ئەویەکگرتن هەبێ، وەحدەتمان دەبێ دەڵێ محەممەد قازی

 
 هەیەو بودجەیووووان هەیە و ئەرتەشوووویان هەیەو سوووونووریان هەیەو خۆیووووان دەوڵەتووووی بوووووونە و رزگووووار کە نەتەوانەی ئەو

 چووۆن دەگەرێووتەوە ئەوە بووۆ تەنیووا ئەحووزاب رقووابەتی ئەحووزاب کێشووەی کەوتوووون جووێ دەوڵەت وەک تووازە هەیەو پاسووپۆڕتیان
 کووورد چارەنووسووی بەنم. پێشووێ نە ببووه خۆیووان پرۆژەکووانی و  زۆربووێ یان کورسووی دا پاڕلەمووان لە چووۆن و بووکەن ونت ئیوودارەی
 وەحوودەتیان حیزبەکووان ئەگەر کۆمەڵگووایەکە کوردسووتان، کۆمەڵگووای لە هەیە حیزبەکووانەوە چارەنووسووی بە رەبتووی ئێسووتا 

 هەمووو کوردسوتان ئێسوتا  نەبونەوە، نزیوک یەک لە خۆیوان میللوی و  سیاسوی پرۆژەکوانی لە و نەبوێ یان یەکگرتوویی  و نەبێ
 .لەسەرە مەترسی بەشەکانی

 
 سوێ و دوو حیوزب  بەینوی کاتیوک لێورە بەنم چووو بەرێووە کوراو ئیدارە ونتە ەوئ نەبوو، دەوڵەت ساڵ یەک نزیک بلژیک لە

 دەبێ؟؟ چی داخۆ... کوردی کۆمەڵگای دەکەوێتە نیگەرانی و دڵەڕاوکێ  گۆرێ دێتە ناکۆکی کێشەو سەرەکی حیزبی
 

 لە ئێسوتا دەکا وەحدەت ەل باس کە دا کۆتایی  لە محەممەد قازی وەسیەتەکەی و  لەدەسپێک محەممەد قازی پەیامەکەی بۆیە
 هەمووو محەمومەددا قوازی بوونی لەدایوک سواڵەی 991 یوادکردنەوەی رۆژی لە هیووادارم گرینگتورە، ئوێمە بوۆ دەورانێوک هەمووو

 نەکەوێوتە هەمانە حیزبی هەرپرۆژەیەکی هەمانە، کە ڕێگاچارەیەک هەر بکۆشێن تێ کوردستان پارچەکانی لەهەموو الیەکمان
 بیورو هیووایە بەو. ئوێمە حیزبوی بەرژەوەندیی ژێر نەکەوێتە ئێمە نەتەوەیی بەرژەوەندیی و نەتەوەیی  بەرژەوەندیی سەرەوەی

 بەو و  بووێن بەدی هەموویووان دەبوونەوە نزیووک زیوواتر سووەرکەوتن و کەوتن  جووێ لە رۆژ بە رۆژ کە محەموومەد قووازی ئاواتەکووانی
 نێووو لە دیووکە وسووازمانەکانی حیزب وێووڕای اهوواتووداد لە کوردسووتان دیموووکراتی حیزبووی محەموومەد قووازی حیووزبەکەی هیوووایە
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 تێکۆشوەرانی بەشوداریی بە بکواتەوە محەمومەد قازی یادی بووە لەدایک لێ محەممەدی قازی کە شوێنەی لەو خەڵک کۆمەننی
 :ینبڵ پێوی کە ئەوەیە محەمومەد قوازی بوۆ ئوێمە پێزانینوی باشوترین. کوردستان دیکەی هەمووپارچەکانی لە الیەنەکان کورد و

 بەڵکووو نەنودرابوو وەال نەچووبووو، وەال نەدابوو، ئستیر ای «کرای ئیردام جمهووری رئیس بە تۆ کوردستان جمهووری رئیس»
 سواڵەی991 لە کوردسوتان جمهوووری رئویس بڵێوین ئەمەیە ئوێمە ئەمەگناسوی و پێزانین باشترین. کرد ئیردام جمهووریان رئیس 

 لە سوەرت کوردو بوۆ کوارت بگواو خوۆی بەموافی کورد کە بوو ئەوە تۆ بیروئەندیشەی کە نبکەی ئەوە دەتوانین دا لەدایکبوونت 
 قووازی لە رێزنوان باشوترین خەڵوک، کوۆمەننی نێوو دەبەیونە تووۆ پەیوامەی ئەو ئوێمە. نەبووو تەوەقراتێکیشوت هوی . دانوا ڕێ

 چواکتر باشوترو الیەنێکوی هەمووو یگەورەیو محەمومەدو قازی گەورەیی وەختە ئەو ببێ، رزگار نەتەوەکەی کە ئەوەیە محەممەد
 خەتێکووی بەتووایبەت دا دیموووکرات  حیزبووی دامەزرانوودنی لە و کوردسووتان  کۆموواری ئیوودارەی لە محەموومەد قووازی دەکەوێووت، جووێ

 و  لێودەکرێ چواوی ئی تخوار و  شوانازی وەک ئوێمە نێو لە دان و قوربانی   فیداکاری کە کرد نەهادینە بۆچوونێکی یا دامەزراند
 قاسوملوو دوکتوور. دیوکە الیەنوی زۆر وەکووو سوەربەرزە لەومەیودانە دا ئێمە حیزبی ئێمە، مێژوویی حەماسەی لە شێکبە بۆتە

 و  هەڵسووۆڕان و دیپلوماسووی  لەمەیوودانی ئەویووش کە بوووو محەموومەد قووازی پێشووەوا شوواگردانەی لەو رێووبەرانە و لەو یەکێووک
 بەنم بوێ وەدی زووتور هەرچوی محەممەد قازی پێشەوا ئاواتەکانی دا هەوڵێکی هەموو بینانە واقع چارەیەکی رێگا دیتنەوەی
 بە قاسوملوویان دکتوور و دیمووکرات  حیزبوی ئاشتیخوازانەی نمی وه نەبوو، رە موزاکه زمانی بە باوەڕیان کە ئەوانەی بەداخەوە

 بکۆشوێ  توێ ئەوەی بوۆ بووو، محەمومەد قازی پێشەوا رێرەوی لە هەر شەرەفکەندیش سادقی دکتور ئەودا دوای لە داوە، تیرۆر
 ئوازادی رێگوای رێبووارانی محەمومەد و قوازی حیوزبەکەی  محەمومەدو قوازی الیەنگرانوی خەبواتی لەدرێژەی دیکە  جارێکی بۆ

 مێتووۆدی بکوواو بەهێووز و ئێووران کوردەکووان  پەیوەنوودیی ئوواڵلەی ببینێووتەوە و چووارەیەک رێگووا و نەبووێ  زۆرتوور زیووان زەرەرو
 کواروانی ریوزی چوووە کوراو تیوڕۆر هەر لەومەیودانە دا ئەویوش داخەوە بە گۆڕێ، بێنێتە کێشەکان چارەسەری بۆ دیموکراتیک
.  بوێ پیورۆز محەمومەد قوازی پێشوەوا لەدایکبووونی یادی دیکە بۆجارێکی  دا کۆتایی  لە. کوردستان رزگاریی رێگای شەهیدانی

 هواتوە دا نوامەکەی  لەوەسویەت هەم و دامەزرانودن  لەکواتی هەم کە  محەمومەد قوازی پەیامەکەی دەقی کە گرنگە زۆر بۆئێمە
 .خەڵک کۆمەننی نێو بیبەینە و بکەین یادی

 
 ئێووە  بوێ، پیورۆز و ئوازایەتی کووردایەتی  سوەمبولی کوردسوتان، جمهوووری رئویس محەمومەد قوازی رووحوی دیوکە جارێکی بۆ

 .بن سومەت و ساغ  هەر هەمووتان
 

 . وه بۆته بوو دا"نکوردستا" ی رۆژنامه ی112  ژماره  له
 

 7191ی مای 2: وتی ڕێکه  -ری کورردستان و کورد   ماڵپه:  رچاوه سه
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 وا دا دایکبوونی پێشه  ڵ یادی له گه  ندی له پێوه  مار له ڵ کاکشار ئووره گه  وتووێژ له
 
 
 
 
 
 
 

 «کوردستان»ی  رۆژنامه

  
 کانی نوه یه ڕاگه و  کوردسوتان دیمووکراتی حیزبوی.  ده مموه محه قوازی وا پێشوه دایکبووونی  له رۆژی( ی مانگی مای9)ڕ  مه ی بانه99
  یواده م بوه تی تایبه خی بایه ساڵێ موو هه ودوا مه له وێ یانه ده( کورد و  کوردستان ڕی ماڵپه و کاناڵ کورد کوردستان، ی رۆژنامه)

  کووه  کووردوه دۆکیووۆمێنتیی و حلیلی تووه کووارێکی نوود چه وادا، پێشووه تیی سووایه که ڵ گووه  لووه نوودی پێوه  لووه مووار ئووره کاکشووار. ن بووده
 «دا وێنوووه  لوووه کوردسوووتان کۆمووواری مێوووژووی» و «مر نوووه وای پێشوووه ری هاوسوووه قوووازی مینوووا کوووورد دایکوووی ڵ گوووه  لوووه  دیمانوووه»

 ڕووی و ره بوه پرسویارێکمان نود چه  وه ده مموه محه قوازی وا پێشوه دایکبووونی  لوه سواڵڕۆژی مین هوه991 ی بۆنوه  بوه. یانن کوه نموونه
 :کێشین ڕاده  وتوویژه م ئه ی وه خوێندنه بۆ رنجتان سه.  وه کرده

 
 توۆدا  لوه چوۆن  یوه وره گه  یوه تی  سایه که م ئه ویستیی خۆشه د؟ ممه محه قازی وا پێشه تیی سایه که هۆگری  بوویه چۆن :کوردستان

 بوو؟ دروست
 

 ڤوی رۆژه  خسوته دتان مموه محه قوازی وا پێشه تی زره حه دایکبوونی  له رۆژی  که م که ده سپاستان زۆر کی پێشه :مار کاکشار ئووره
 رکێکی ئووه  ببایووه بووا سوواڵ میژ لووه   کوواره م ئووه بوووو ده. میللیمووان میراسووی های بووه زۆرترزانینووی  واتووه   مووه ئه. کوووردی میوودیای

 . قدیره ته ڕێزو جێگای   مه ئه بوون،  گرنگه  کاره م ئه ری ستپێشخه ده  ئێوه نم به ییمان، وه ته نه
 

 مر نوه ڵ گوه  لوه و ئوه کۆموار تێکچووونی پوا . بووو کوردسوتان کۆمواری کانی رگه پێشومه  لوه کێک یوه( بی نه خورشید) من باپیری
 و بووو کووێر  برینوه م ئوه. بوو بریندار کان، جاشه و ئێران شی رته ئه دژی ڕێک شه  له دا چوون کاتی له و  ت سۆڤیه  چووه بارزانی
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   شوه و سواڵ  92 نی موه ته کۆموار دا پێکهواتنی کاتی  له باوکم. باپیرم هیدبوونی شه بی به سه  بووه ند تاشکه  له 9111 ساڵی
ژیوان   لوه تا هوه کوردسوتان دۆزی بوۆ  کوه  کوردوه شوویلی ته باپیریشم و رگه  پێشمه  بۆته خۆی داخوازی ر سه له ر هه و بووه مانگ

 .دا نه ر به یت کوردایه رێگای ، دایه 
 

 و ت  عیوززه ئویس ره بوارزانی، فا مسوته قوازی، وا پێشوه کۆموار، باسی بابم زستان وانی شه جاران لێک گه  که بووم مندا  هێشتا
.  کوردوه خێو بوه ی دیکوه منوداڵی سوێ وو ئه چۆن  که کرد ده فیداکاری دایکی باسی. کرد ده خۆی باوکی ڵ گه  له دابڕان  لێک رۆژی
.  بوووه وان لوه ک یوه بۆخۆشوی  کوه  بووه هوه کان نجوه گه  رگه پێشومه ڵ گوه  لوه دیوداری و هواتوه وا پێشوه  که کرد ده ی ڕۆژه و ئه باسی
 .ی که ته میلله بۆ  بووه فیداکار و زانا  نده چه سێکی که  که کرد ده وای پێشه نوورانیی ڕوخساری باسی

 
 سواڵی. سوتین ڕاوه ا چووارچر یودانی مه  له  که کرد ده داوای باوکم هاباد، مه  ینهچوو ده ڕا ورمێ   له کات ر هه ناچێ بیرم  له ت قه

 دوور ڕێگاموان گیوان  بابوه گووتم. بچوین دا هابادێ  موه  بوه بوا کووڕم گووتی بواوکم نم بوه چوووین، ده ورێز ته و ره به بوو، 9111
 زاری موه ر سوه  بچموه وێ موه ده گیوان  ڕۆڵوه نوا گووتی بواوکم. چوینب دا ورموێ  ی ریاچه ده ر سه ڕێگای  به  بده  ئیجازه ، وه وێته که ده

 نیزیکووی هاباد و مووه  یشووتینه گه کاتێووک و  وتین کوه ڕێ بووه هاباد مووه و  ره بووه. م بکووه ت زیواره چوووارچرا یوودانی مه و قووازی  وا پێشوه
 و  هواتن  ئێموه و ره  بوه بووون دا هواتوچۆ  لوه  ی وانوه ئه. خووار  هاته ده  وه پسانه بێ سرینی ئه بارانی ، وه بووینه چوارچرا یدانی مه

 ید سوه بوارزانی، ژێنوڕاڵ سوتابوون، ڕاوه والتر لوه کان رگه پێشومه سوتابوو، ڕاوه  لێره ئوه»: گوتی  وه مه خه  له پڕ دڵێکی  به باوکم
 بوۆ! ئوازیز وای پێشوه...   که نبوو خۆ  ند چه  ڕۆژانه و ئه ئاخخخ... و  ستابوون ڕاوه قازی وا پێشه الی قازی ی ی سه زیز و عه
  بوه ریشومان وروبه ده سوانی که موو هوه و  گریوام بواوکم کووو وه منیش ئوه  که کرد من  له وای ئسیرێکی ته  ڕۆژه و ئه« !نگی؟ بیده وا

  بوه کورد سوتم ده واو پێشوه عاشولی  بووموه  وه ڕۆژه و لوه.  دایوه  چوی دوای  بوه و چیوه ردی ده بواوکم کوه زانیان و هاتن   وه هانامانه
  بووه خووۆم مووردن تا هووه و  سووتم ده  بووه دا ی یووه کلیله و ئووه بوواوکم.  فیووداكاره و زن  مووه  ته خسووییه شه و ئووه باشترناسووینی و وه خوێندنووه

  لوه رجوا م کوه یه  بووایوه هه وا پێشه کۆمار و ر سه  له پرسیارم رچی هه من ئه  دواوه  به  ڕۆژه و له. زانم ده هێژام باوکی رزداری قه
 .پرسی ده باوکمم

 
 وی لوه س کوه ئیتور ، وه بکاتوه بیور وا پێشوه خۆفیوداکردنی ر سوه  لوه نیا توه دا  ختانه سوه  ڕۆژه و لوه و بێت ئینسان سیک که ر گه ئه

 .ناکات یدا په ویستتر خۆشه
 

 چ چوین؟ کوردووتن، دسوتانکور کۆمواری واو پێشوه تیی سوایه که ناسواندنی بوۆ ئێسوتا توا ی یانوه  چواالکی کوارو و ئوه :کوردستان
 ؟ کراوه لێ کیان یه پێشوازی 
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 درێوژم و دوور یڤینی ڤپوه هه بووون، رپرسویار به یوا زیور وه کۆموار کواتی  کوه ی سوانه که و لوه زۆر ڵ گه  له من :مار کاکشار ئووره
: قوازی مینوا کۆموار، ی رده روه پوه زیوری وه: ریمی کوه ناف موه)بووون کۆموار ستی ده کاربه و زیر وه هێندێکیان  وانه ئه.  هێناوه پێک
 کۆموار ی رگه پێشومه هێنودێکیان. هتد و قازی وا پێشه رداری فته ده: هومایوون عیدخان سه کوردستان، ژنانی تیی کیه یه رۆکی سه

 ینی،مز شوه زیز عوه ید سوه.د)بووون خوێنودکار هێندێکیشویان ،( دیکوه سی که ند چه و مار ئوره ئی  جوبره هاشم، میرزا مام) بوون
 (هتد و قازی لی عه بلووریان، نی غه
 

  لوه  رناموه به کردنوی  دروسوت  بوه کورد سوتم ده  دیکوه کانی ڤیزیۆنوه له ته و(le Med TV) ڤی تی د مه  له ئورووپا  هاتمه کاتێک
. دا ده کوردسوتان کۆمواری رانی ڕێبوه کۆموار و تی بابوه  بوه  تیم تایبوه خێکی بایوه دا   یه رنامه به م له. کورد ناودارانی ژیانی ر سه
 کانی یووه هومانیسووتی   بیروڕامانووه ر سووه  لووه کوورد جۆراوجووۆر تی بابووه لێک گووه ی وه بووکردنووه  بووه سووتم ده نووسووینیش  بووه ها روه هووه

 . جۆره م له تی بابه یان ده و  کۆمار دیموکراتبوونی نی الیه وا، پێشه
 
 ر سوه  لوه زانیواری کوردسوتان بواکووری  لوه  چونکوه نووسوم ده روو سوه ورموانجییک دیالێکتی  به زۆرتر کانم ته بابه من ئه ت ڵبه هه

  کوه بڵوێم  وه یوه دڵنیوایی   بوه توانم ده من ئه.  متره که کوردستان، التی ڕۆژهه  له کورد ئازادیخوازی ی وه جووننه رانی ڕێبه کۆمارو
 ژیوانی کۆموار و ر سوه  لوه  م رناموه به زۆرتورین وان رفره بوه کی یه هشوێو  بوه دا کووردی  ئاسومانیی ڤوی تی مین که یه  له جار مین که یه

 .بووه هه کوردستان کۆماری رانی ڕێبه
 

 تا هوه خوێنودکاردا چینوی نێوو  لوه  کوه یه تی تینوویه  وه کارانوه م ئوه رێگای  له  که بڵێم توانم ده و بووه با   کارانه م له پێشوازی
 ی ین، ڤپووه هه  لووه سوووودیان و کووردووم لێ یووان هاوکاری داوای ر ماسووته زانکووۆو تێووزی وسووینینو بووۆ خوینوودکار زۆر. شووکا ک یووه ڕاده
 .نابێ باشتر  مه له پێشوازی بڵێم  که  سه به  نده وه ئه ر هه.  رگرتوه وه  رچاوه سه کوو وه من کانی نووسینه  و رنامه به
 

 نووێی ی وه نوه و واران خوێنده  وایه پێت ؟ یه تی  سایه که و له شناختێک چ   یشتوویه گه دا، کانت  وه لێکۆڵینه ئاکامی  له :کوردستان
 ؟ ناسیوه  پێویسته ی جۆره و به وایان پێشه کوردستان،

 
  بوه رچی هوه نم بوه  هاسوانه کوارێکی  کوه زانوی وام کورد،  وه لێکۆڵینوه کوارو  بوه ستم ده کۆمار ر سه  له کاتێک :مار کاکشار ئووره

 نرختر بووه ی نجینووه گه بووڕۆی دا دوای   بووه رچی هووه و ئوقیانووسووێکه کوووو وه کۆمووار تی بابووه. بوو هووه ی ئیدامووه ر هووه چووووم دا دوای 
  وه یوه منواڵی   لوه ر هه قازی. ی گه ده ک یه ڕاستی   به زوو قازی وا پێشه ژیانی ر سه  له  وه لێکۆڵینه  ویته که ده کاتێ.  وه دۆزییه ده
 خوۆی ژیوانی رێمی هوه وشوی ڕه ئاگواداری و  دووربوین مرۆڤیکوی.  بوووه موودێڕن زانسوتی و زانین  شلیئا.  بووه مرۆڤدۆست سێکی که
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 تی بابوه ی بواره  لوه  شوه موناقه و وه خوێندنوه ریکی خوه رۆژ وو شوه ،سواڵی 91 - 92نی  موه ته  گاتوه ده کاتێوک ت تایبوه  بوه.  بووه
 .  بووه سیاسی و زانستی 

 
 مووافی باسووی دا سوواننه و لووه ر هووه. بوووون تر وره گووه  خووۆی  لووه ن مووه ته  بووه سووانی که ڤاننی هووه ی ۆربووهز دا تووی  الوه نی مووه ته  لووه
 دروسوتبوونی بوۆ بات خوه کوارو  واتای به وا  شتێکی کوردستان  تیی نیه کۆمه وشی ڕه ی کاته و ئه بۆ. کا ده پیاو و  ژن کسانیی یه

 کواری  م کوه یه هاباد، موه  لوه  رده روه پوه ی ئیوداره گشوتیی رۆکی سوه  بێتوه ده دا 9171 سواڵی  لوه  که ر هه.  یه فکری  ڕێنیسانسێکی
  لوه زۆر رقوی  کوه بووو زێهنوی شۆڕشوێکی پێکردنی سوت ده دا  م وده ئه هابادی مه  له  مه ئه. کچان بۆ  که یه قوتابخانه کردنی دروست 
 ب به سوه  بوه بووو   موه ئه ر هوه و بوو نه پووچ ی قسه گوێگری ازیق نم به. ساند ڵ هه وتووی پاشکه و فیئۆدا   ئاغاواتی و شێخ 
 متر کوه رێک مبوه پێغه هوی  کواری  لوه  کردوویوه قوازی وا پێشه ی کاره و ئه. ن بکه بانگی و بناسن  وا پێشه کوو وه وی ئه ڵک خه  که
 ڵێک گوه هی  له کان مرۆڤه ریی وه خته به و  وتن شکهپێ بۆ قازی وا پێشه تی خزمه و کار دا  بوار زۆر  له بڵێم توانم ده تتا حه ، نیه
 سوتهێنانی ده و ه  دووبواره بوۆ س کوه زۆر  کوه ب به سوه  بۆتوه   موه ئه ر هوه.  نرختره  به زۆرترو خودا ی ره مبه پێغه زار هه 421 و له

 ، نیوه ویسوتتر خۆشه گیان و ژیان   له دا  نه جیها م له شتێک. ن که ده تی زیاره و قازی  وا پێشه زاری مه ر سه  ڕۆنه ده یان تی  سومه
 .کرد فیدا خۆی شتێکی موو هه کورد ی وه ته نه ربڵیندیی سه و    گه ریی وه خته به بۆ وا پێشه نم به
 
 ی ڵهسوا  ده م لوه نم بوه ناسوی، ده نه یان کوه کاره گرنگیوی و قوازی  وا پێشه با   کوردستان  له نوێ ی وه نه ...دا  پێش ساننی  له

 باشووتر قووازی وا پێشووه کانی ڕامانووه کۆمووار و تی بابووه کوووردی یانوودنی ڕاگه و تێکنۆلووۆژی  وانبوونی رفره بووه ڕێگووای  بووه دا ڕابووردوو 
 شووی  ته خوۆفرۆ  کوردی هێندێک ت حشه وه تیرۆر و کۆماری رانی ده درێژه  که  وه ئه هۆی  بۆته   خۆناسینه م ئه ر هه. ناسراون

 بوێ ده ت ڵبوه هه دا    بوواره م لوه.  رزداریانوه قه لێک گوه خوازیموان ئوازادی  دیرۆکوی  که کان یه  کوردی  مبۆله هس کوشتنی بۆ ن بکه
  لووه نوووێ سوولی نه. وێ کووه نه ر سووه مان کووه وه ته نه مانووانی قاره دژی  لووه ران داگیرکووه ڵی پووه چه پیالنووی  کووه بووین وشوویار   ئێمووه

 .بناسن د ممه محه قازی کۆمارو   یه هه  که  مه له ترباش هێشتا بێ ده دا  وره گه کوردستانی
 

 ی بووواره  لوووه  کوووه دای  ربڕینوووه ده م ئوووه ڵ گوووه  لوووه نووود چه توووا. «ەی کۆتوووایی بوووێ کی رێگایوووه سوووپێکی ده وا، پێشوووه» :کوردستتتتان
 کوورد یی وه توه نه ی وه بزووتنوه و کوردسوتان دیمووکراتی حیزبوی ر سوه  لوه و ئوه ڕی بیروبواوه واو پێشوه تیی سایه که ریی وکاریگه رۆڵ

  ؟ گوتراوه
 

 موو هوه  بوایوه ده  کوه بووو بچوووک مواڵێکی جیهوان دا و ئوه چواوی  لوه. بووو جیوا ڕاموانی بیورو ن خاوه وا پێشه :مار کاکشار ئووره
 ڵکوو بوه بوو، نوه دا  خوۆی ی وه توه نه ڕزگواریی و  ختیاری بوه دوای  به نیا ته و ئه. بژین دا  رانه روه دادپه مێکی سیسته  له کان مرۆڤه



 یادێ لە دایک بوونی پێشەوا قازی محەممەد
 

 

33 
 

  دیکوه کی واتایوه  بوه یوان نگ رچاوته به مرۆڤیکی. بوو هه دا جیهان  موو هه  له خۆی ریی وهه جه واتای  به دێمۆکراسی  به ڕی باوه
ی ر ئوازه کوورد و نێووان  لوه ڕ شوه یهێشوت نه 9112تا  هوه 9119 سواڵی  تێڕوانینوه  شوێوه م ئه ی بناغه ر سه  له. بوو نه دۆگماتیک

  لوه م کوه کی یوه  تی مایوه که هاباد موه  لوه. ژیوان ده  وه پێکوه دا  کوردسوتان نتی ڕۆژهوه  رێمی هوه هێنودێک  له  که بدا ڕوو دا کان یه 
 دێمۆکراسوویی مامۆسووتای قووازی. بوووون خۆیووان مووافێکی موو هووه نی خوواوه قووازی وا پێشووه پشووتگیریی  بووه  کووه ژیووان ده کان کووه جووله
 .دنیا  هاتبووه دا رابڕدوو  ی ده سه  له نم به بوو  مه رده سه ئهم مرۆڤی و ئه. بوو  انهمی رده سه و  مۆدێڕن

 
  : وه ناکرێنه جیا کتر یه  له و شن هاوبه دا شت دوو  له کان مرۆڤه موو هه  که یزانی ده با  قازی

 
  نگی رۆندکی چاو ره -١

 ، زرانوودوه دامه کوردسووتانی کۆموواری  کووه  یووه شووانازی  جێگووای ازیقوو وا پێشووه بووۆ.  سووووره کان مرۆڤووه موو هووه خوووێنی نگووی ره -٢
 مێوژووی بوۆ وتی سوکه ده دان سوه کۆموار دا کواتی  لوه و بوووه  حیزبوه م ئوه رۆکی سوه قوازی وا پێشوه  که  یه وێنه  بێ کی یه رزی ربه سه

 . کردوه تۆمار دا  دیرۆک  له کورد ئازادیخوازیی
 

  لوه سوێک که کاتێوک.  خۆفیداکردنوه  و  تکاری خزموه یی، وره گوه زانوین، مبۆلی سوه دا کوردستان  موو هه  له کورد دۆزی بۆ وا پێشه
 و  گشوتی  به کورد ی وه بزووتنه مێژووی.  نیه پیرۆزتر و تر وره گه  مه له شتێک ئیتر بوو، فیداکار دا ڵێک  کۆمه ختیاریی به ڕێگای
 دیوداری  چووموه 9111 سواڵی کاتێک ناچێ بیرم  له ت قه. قازین وا پێشه یرزدار قه تی تایبه  به کوردستان دیموکراتی حیزبی
 :گوتم پێ  وای  وه ته سڕه حه و گریان   به قازی، مینا کورد دایکی

 
... ق ی هوه گووتم پێیوان  وه ستووره ئه رقێکی جنێوو  به ت، قاره حه  به گیرام  وه یه ئیسالمی  کۆماری ئیتالعاتی ن الیه  له کاتێک

 .بوو ده نه کوردمان ی له سه مه ئێران  له  ئێمه ، بووایه نه تۆ ی که مێرده ر هگ ئه
  چونکوه« . یوه کۆتایی بێ کی ڕێگایوه سوپێکی ده وا پێشه» بڵێین توانین ده ڵێ به بگرین، چاو ر به  له  فاکتۆرانه م ئه موو هه ر گه ئه
 و قینه  ڕاسوووته دیموکراسووویی ی خوێندنگوووه و ئوووه. بووووو وی زه یتوووۆپ ر سوووه کانی مرۆڤوووه موو هوووه بوووۆ ئوووازادی وا پێشوووه ی فه لسوووه فه

  .بوو ری روه مرۆڤپه
  

  لوه یوادی  بوه تی تایبوه گرنگیوی و خ بایوه دا یی وه توه نه ئاستی  له داهاتوودا، ساننی  له ی وه ئه بۆ  چییه پێشنیارت :کوردستان
 بدرێ؟ وا پێشه دایکبوونی

 
  و  کوردستانه موو هه مڵکی وا پێشه. مێنێ نه )تیس قه( دیاریکراودا حیزبیکی کولتووری  له بێ ده  کاره م ئه :مار کاکشار ئووره
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 رزتر بوه هاوارموان بوێ، کگرتوو یوه ن نگموا ده  تا هوه.  یوه وره گه کوردسوتانی کانی یه سیاسی   رێکخراوه موو هه ویی عنه مه رۆکی سه
 رزداری قوه جیهوان، زلوومی موه موو هوه. نترناسویۆناڵ ئه کی یوه وه نه نی خواوه  نهبوو ده قازی وا پێشه کوو وه سانی که وجا ئه ، بێ ده

  ببێتوه دا داهاتوو  ساننی  له ین بده وڵ هه موومان هه بێ ده الم به ن، ئیوه  یه  دیرۆکی  کاره م ئه ستپێکی ده. وان پێشه فیداکاریی
. بێ هوه یان چاالکی زۆرترین کوردستان التی ڕۆژهه لکی خه بێ ده تی تایبه  به دا   بواره م له. نیشتمانیمان و  یی وه ته نه رکێکی ئه
 دیکتواتۆران بڵینودی دیوواری زۆر توانین ده  که  دایه تانه مناسبه م له ر هه.  پیرۆزه  کاره م ئه ندی ناوه  ببنه بێ ده ورمێ هابادو مه

 یودوڵالی عوبه شێخ شکاک، سمکۆی ک وه مانانی قاره لیدێرو بۆ ێب ده وا کارێکی ت ڵبه هه. بدڕێنین   ره ی رده په و  بڕووخینین
  لوه. بوێ وام رده بوه ترادیسویۆنێک کووو وه  کواره م ئوه و چێ  نوه بیرموان  لوه قاسوملوو.د. بکرێ پزێڕینیش له میرخانی ئه و  هری نه

 بووێ ده ناچووار کوورێن بیوور  لووه وان ئووه ر گووه هئ. بووێ وا ر هووه بووێ ده شوومان دیکه کانی یووه یی  وه تووه نه  نرخووه بووۆ. دا وره گووه کوردسووتانی
  لوه   وه ئوه رابردوو،و  له دابڕان  واته وا، کاریکی. کرێ نه بیر  له ت قه بێ ده میرات.  وه ینه بکه  ندباره چه و دووباره تاریخمان

 .مردن و مان نه  و  ره به چوون یانی دا گلۆبالیزم  ی ده سه
 

 ، کوردوه دیان ممه محه قازی وا پێشه تیی سایه که و رۆڵ  باسی بیانی، کوردو داری تمه سیاسه ر و لێکۆله رو نووسه زۆر :کوردستان
 راکێشاوی؟ رنجیان سه زیاتر کامیان ی؟ که ده پۆلێن چۆنیان ؟ چییه  وه یانه باره  له رنجت راوسه

 
 نگن کوده یه قوازی وا پێشوه کووو وه رێکی بوهڕێ کاریزموابوونی  بوه ر سوه  لوه دوژمون و دۆسوت  کوه بیونم ده کاتێوک :مار کاکشار ئووره

  ئێمووه ی وه ئووه بووۆ ن ڵگووه به باشووترین دا شووکری  له دادگووای  لووه هاوڕێیووانی واو پێشووه کردنووی  دادگووایی هیدانی شووا. بووم ده خۆشووحاڵ
 قوازی وا پێشوه کردنی  سلیم خۆته باسی  وه زه ره غه و ت  ساده حه ڕووی  له س که هێندێک. بزانین باشتر  پاکه  زاته و ئه یی وره گه
  ڕووداوانوه و لوه چاوپۆشوی کووێر مرۆڤێکوی کووو وه نم بوه. میانودواو  چۆتوه هوموایونی نگ رهه سوه بینینوی بۆ کاتێ  واته!! ن که ده
 شواری لکی خوه کۆمارو نگرانی الیه ڵ گه  له وا پێشه  که باساغا هه وتی مزگه ی وه کۆبوونه  واته. کراون  کاره م ئه پێش  که ن که ده
 کۆمواردا می رهوه پڕبه نی مه ته کۆتایی ڕۆژانی  له چ  و کۆمار  پێکهاتنی ڕۆژی  له چ. کردوون ڵ گه  له ڕاوێژی و دانیشتوه هاباد مه

 دا خووۆی هاوکووارانی و لک  خووه ڵ گووه  لووه  میمانه سووه کی یه شووێوه  بووه.  وه خسووتۆته نه دوور و ڕووت    ڕه ڵکی خووه  لووه خووۆی وا پێشووه
 هیزتور  به هێزێک موو هه  له پێ لی گه هێزی.  بووه هه دیالۆگ  به ڕی باوه و بووه لیبڕاڵ سێکی که  واته ، بووه وڕاستڕو سیکی که

 . بووه
 

ی  نوه وی هلوه په تی وڵوه ده ی مه ده و ئه ئیستیخباراتی  وایه پێم بەنم کا، ده کوردستان کۆماری نی الیه زۆر باسی ئیگلتۆن ویلیام
 دینوێ کار بوه «هاباد مه کۆماری «زۆرتر و ئه ها روه هه. بکا  وه لیکۆڵینه کوردستان کۆماری ر سه  له وانی رفره به  هب و ئه  هێشتوه 

 ئینگلیوز ئیسوتیخباراتی سرویسوی و نشواهی  شاهه تی وڵوه ده نگرانی الیوه پێشونیاری   وه ئه  وایه پێم. «کوردستان» کۆماری تا
 ویلیوام ی وه لێکۆڵینوه  لوه زیواتر ها روه هوه ببی، ئاشکرا مێژوو و لک خه بۆ کۆمار بوونی ستانی کورد  ویستوه یان نه  چونکه.  بووه
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 یوا رۆک نیووه  بوه  کوردوه کۆمواری ی دیکوه کوانی زیره وه و ری  یده حه دی  سه ریمی، که ناف مه کوو وه سانی که کانی نووسینه ئیگلتۆن
 قوازی کووردو لی گوه تیی وایوه ته نه رزگواریی ی وه بزووتنوه» دا  خوۆی کتێبوی  لوه قازی حیمی ره مر نه. خۆی ی که کتیبه ری وهه جه
  لووه وازی دا دادگووا  لوه ر گووه ئه و بووووه کان ته سوۆڤییه سۆسوویالیزمی ئاشوولی قوازی وا پێشووه گۆیووا  کوه دا ده نیشووان وا دا «د مموه محه

 نم بوه!! کرا ده نوه ئێرودام  کردبوا، کان یوه مریکایی  ئوه و ئینگلیز کانی یه  داواکاری سلیمی ته خۆی هێناباو کان ڕووسه پشتگیریی
 و ئووه  لێیووه چوواوت: گوووت منووی  بووه بوواوکم هاباد، مووه  وه ڕامووه گه ورێز تووه  لووه کاتێووک: ڵووێ ده  وه یووه باره و لووه قووازی لی عووه ڕێووزدار
 کواتی قوازی حیموی ره مر نوه  دیواره! ؟ وه یههێشوتین نیایان ته  به و کردین  پێ تیان یانه خه چۆن( ت سۆڤیه تی وڵه ده)  فانه ڕه بێشه

. کرا ده نوه بوو  قه ی دوکتوراکه تێزی کوو وه نووسیبا نه وای ر گه ئه و بووه( ربایجان ئازه ختی پێته) باکۆ  له  کتێبه م ئه نووسینی
 و ئوه.  بوووه رم پشوتگه خوۆی لوی گوه هێوزی  بوه رێکخراوێوک و  ت وڵوه ده موو هوه  لوه زیواتر وا پێشوه  که زانێ ده س که موو هه نم به
 موو هوه ر سوه  لوه   گوه نگوی ده و دابڕێژێ  دیموکراتیک تیکی وڵه ده سیستمی ی بناغه هیز  به ساسێکی ئه ر سه  له  که بوو هیوا بێ
 کواری کان یوه وخوۆیی نێ و کی  ره ده  فاکتۆره رچاوگرتنی به له  به دا واری  کورده ڵی کۆمه سای و ئه وشی ڕه  له. بێ  دیکه کانی نگه ده

  .بوو نگی رهه فه و  تی الیه کۆمه سیاسی، ڕێنێسانسێکی سپێکی ده دا کوردستان   له قازی وا پێشه
 باشویان کواری  دیکوه ری نووسوه رو لێکۆله ندین چه و لی  جه لیلی جه پرۆفیسۆر ر، زهه مه ما  که.د سەجاددی، دین الئه عه مامۆستا

 . نووسیوه قازی وا پێشه تیی سایه که و کوردستان کۆماری ر سه  له
 

 وانوی رێڕه و هۆگران موو هه بۆ ها وه ر هه ،«کوردستان و کورد» ڕی ماڵپه و «کوردستان» ی رۆژنامه رانی خوێنه بۆ :کوردستان
 ؟ یه هه کت یه وته چ دا  یه بۆنه م له د ممه محه قازی وا پێشه

 
 رۆڵوی ترین وره گوه یاندن راگه کنیکی ته.   بووه نوێ کی پێواژۆیه بازی ر ده بات خه و کار ئیتر دا  یه ده سه م له :مار کاکشار ئووره

 مون. کێشون ده زۆر تێکی حموه زه... و ئوازیز ی ئێووه دا  بوواره م لوه. نگیودا رهه فه - سیاسوی کواری و بات خه وامیی رده به  له  یه هه
 ئاسوومانی رتووکی پووه موو هووه  لووه موون بووۆ کوردسووتان کۆموواری می دهر سووه ی رۆژنامووه کوردسووتانم، ی رۆژنامووه ی وه خوێندنووه عاشوولی
 ر سوه  لوه وام رده به. میژوویین ئارشیڤیکی و  رجاوه سه موومان هه بۆ   مه رده سه و ئه پا  کانی ژوماره.  ستره ده موقه کان وپیرۆزه
 . ه«دستان و کوردکور» م، که لیده جاوی  رۆژانه ی رانه ماڵپه و له کیک یه کوردستان، نتی رۆژهه
. بناسورین باشوتر  مره نوه  ره رێبوه و ئوه کانی مرۆڤدۆسوتانه  رامانوه و بیر دا  یه ده سه م له بێ ده و  یییه فسانه ئه رێکی رێبه وا پێشه

  ختیاریی هب و ربڵیندیی سه بۆ و ئه. بینین کاریان به دا مان رۆژانه ژیانی  له و چن نه بیرمان  له وا پێشه کانی ته سیه وه بێ ده
  .خۆی گیانی جیهان، زلوومی مه  ره هه ی وه ته نه
 

 . وه بۆته بوو دا"کوردستان" ی رۆژنامه ی112  ژماره  له
 

 7191ی مای 1: وتی ڕێکه  -ری کوردستان و کورد   ماڵپه:  رچاوه سه
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 ك یه وه ته نه  تیی وایه ته نه  ی د، ناسنامه ممه محه  قازی
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  كی یوه وه ته نه ، یه ده سوه نیوو  لوه زیواتر  كوه د، مموه محه  قازی  دایكبوونی له  ی ساڵه 911ڵ  گه له  مساڵ هاوكاته ئه  ڕی مه بانه  ی99
  تایی تاهوه هه و مر نوه رگیز هه و زن مه  ی"وا پێشه" كوو وه و  لێناوه یان"وا پێشه"  ناوی لێكدابڕاودا، و تكراو له  نیشتمانێكی  له زن مه

  ئامانجوه و ئواوات  دیهێنانی به بۆ بات خه  ری ده درێژه و  وامن رده به  ستنیشانكراوی ده  رێبازی ر سه  له و  یه هه  پێی ڕیان باوه خۆیان
  .كانین دێموكراتیكه و  مرۆیی 

 
  كوه  شوانازییه  ی جێگوه و  نواودار  تیی ایهسو كه و ر رێبوه لێك گوه  نی خواوه  دیكوه  النی گوه موو هوه كووو وه كوردیش  ی وه ته نه گومان بێ

.  كوردووه ر به سوته ده دیرۆكییوان  زێڕینوی  قۆنواخی و   وه رازاندۆتوه كوردسوتانیان و كوورد   نشوێوی و وراز پڕهوه  مێژووی  كانی ڕه الپه
 و  خوۆی  لوه پوێش  رانی رێبوه ڵ گوه له راورد هبو  بوه دا مێوژووه  م ئه  كانی ڕه الپه نێو  له د ممه محه  قازی  كه  یه وه ئه ت قیله حه نم به

 ڕ تێپوه دا وه  توه نه م ئوه  باتی خوه و رخۆدان  بوه  مێوژووی ر سه  به  كه رۆژێك ر هه  كه  جۆرێ  به.  هاوتایه بێ و   ناوازه ، خۆی پا 
  لوه زیواتر  كوانی كراوه پێشونیار و  یشوانستن ده  نسویپه پره و  بیرۆكوه و كاریزمواتر زنتر، موه تر، سوته رجه به د ممه محه  قازی ، بێ ده
 .دێت  دی وه  لێ  پیرۆزی  وێنای و    هاوبه  رای و  كرێ ده ر سه  له  ختی جه و وێت  كه رده ده گرینگییان ختێك وه موو هه
 

  لوووه جیووواوازتر  كی یهسوووێت كه و  ی  كوووه وه ته نه  رخی هاوچوووه و  دوێنوووێ   مێوووژووی  ی تاقانوووه  كاتوووه ده د مموووه محه  قوووازی  كوووه  ی وه ئوووه
  لوه د مموه محه  قوازی  بووونی پراگماتیسوت رێك فاكتوه موو هوه  لوه زیاتر خشێت به پێده  وروپشتی ده  كانی وه ته نه  كانی تییه سایه كه
 د، ممووه محه  قووازی  رچی گووه ئه.  بووووه واقێروودا  رزی ئووه ر سووه  لووه و كووردار  ت سیاسووه و،   سیاسووی  واقێربینووی و   كوورده  بووواری ردوو هووه

 زمووان، وت حووه ڵ گووه له  زایی شوواره ، رێمی هووه  نتی سووه ده  ئاسووتی  لووه  قورسووایی ، سووامانداری ، یی ماڵووه بنه  رزی بووه  ی پێگووه  نی خوواوه

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2uKPW8PzhAhWODuwKHdoZCTIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sarkhat.com/fa/group/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-dpypkh/&psig=AOvVaw1Yp59uO7V8kPEn4FRLQ_ED&ust=1556887489672497
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 و د ممووه محه  قووازی  كاریزمووابوونی  كیی ره سووه  هۆكوواری  ندییانووه تمه تایبه م لووه ك یووه هووی  نم بووه ، بووووه...  ریتی نووه  ی ئۆتۆریتووه
 و گووۆڕان  بووۆ وڵوودان هه و  كوان ماوه میوورات  بووه  ئاوانسووه  لوه  قووازی  دابڕانووی ڵكوو بووه.  نیوه كوووردان  وای پێشووه كوووو وه  دیواریكردنی
  پانتوایی  لوه  بیرۆكوه  رخستنی ده م، رده سه  قبووڵكراوی  نتی سه ده و   ریتی نه  زاڵی  سیستمی  له جیاوازتر  سیستمێكی  خوڵلاندنی

  نواوی  بوه  قوازیی كانودا، وازه بانگه و  رناموه به پێناو  له نرخدان و بردن ڕێوه به  یدانی مه  له  خۆی  خۆدی  بوونی نگ پێشه و كرداردا
 و ك  یووه وه ته نه  مووۆدێڕنی  رخانی رچووه وه  مێووژووی  سووپێكی ده  ببێتووه تووا ڵبژێردراو هووه  كی یووه بژارده  كردیووه و ناسوواند  وه"وا پێشووه"

  بوه یودا، كه وه ته نه  مێژووی  له جار مین كه یه بۆ  قازی. نیشتمانیدا  شی هاوبه  شوناسێكی و رێباز ر سه  له یان زۆرینه  ی وه كۆكردنه
 ڵك خوه  بوه رمان فوه و  ڵك خوه  نزانینی خواوه  بوه خۆ  شكی ته  له و   یی شیره عه  یی ماڵه بنه  ی جێگه و  پێگه  به ستن به پشت  ی جێگه
 سوتێت به ده گۆڕانخوواز و فیوداكار وار، خوێنده  الوی  نوێی  كی یه وه نه  به پشت و  ڵك خه  ننی كۆمه  دڵی  قوونیی نێو  دێته ، وه دانه
 و زاڵ   دۆخوی  لوه شوێك به  توه بوونه نه و  بووون تواناكانیوان و  خۆیوان  بوه نود ڕمه باوه و  قوایم و قوورس   كی یوه ئیراده  نی خاوه  كه
 زاڵ،  وای هوه و    كوه و موان  زه ڵ گوه له خۆڕێكخسوتن  ی جێگوه  بوه  پێویسوته  كوه بووون  توه ناعه قه و ئه ر سه  له ڵكوو به بوون، هه
  ئوازادیخوازی  خولیوای  بۆیوه. بێت نوه ترسویان كوان تێچووه و  كوردن ریسك  له و  ن رێكخه خۆیاندا ڵ گه له  كه رجه لومه هه و مان  زه
 بوۆ پێویسوت نم بوه بواو دژه  شوێوازێكی قازیودا،  لوۆژیكی و  نودی  زمه ئاوه و  زموون ئوه ، توانوایی  ری سوێبه ژێور  لوه سوانێك كه ها وه

  دێنێتوه  ری وه ختوه به و  سوتی  ربه سه  رێگوای  بڕینوی و  ڕین تێپوه بوۆ ك یه قشوه نه و  ك یوه وه ته نه  تی وایوه ته نه  شوناسوی  بیچمگرتنی
  ودای موه و   بۆشوایی و  لێن كوه  قوازی.  بوووه  ی قینه راسوته  هێمای  قازی  خودی  كه ئاواتێك و   ڕوانی وهچا گۆڕان، كولتوور،.  ئاراوه
 ڵ گوه له هوات  خوۆی بوۆ و الیبورد  واوی توه  بوه بواریشودا زۆر  لوه و  نگ مڕه كوه  كوردسوتانی  ڵگای كۆموه  كانی چینوه و كان  وه نه نێوان

 نیشوتمانیان ك، یوه  شوانی شانبه بتووانن توا هاوشوان، و هاومواڵ  ر، نگه هاوسوه هواوبیر،  بوووه.. .و هێمن و ژار هه كوو وه الوانێك
  سووانێكی كه  مانووه ئه وابوووو  پێووی  چوونكووه ، بووووه  نوێیووه  وه نووه و  توووێژه  م بووه  واوی تووه و سووپاو چه  كی بڕوایووه  قووازی. ن رخه سووه

 . یه هه بڕیاریان  جێكردنی هجێب و بڕیار و  وه بیركردنه  توانای و ن  خودساخته
 

  كوه  ی جوۆره و ئوه  وه دیكوه  كی الیوه  له. بن رۆنان و بنیاتنان   هێزی و گۆڕان   دینامیزمی توانن ده  مانه ئه  وه قازییه  دیدی  له  بۆیه
 د مموه محه  قوازی  كانی ڵوێسوته هوه و  كان لێدوانوه و  كۆموار و  دێمووكرات  حیزبوی پاشوان و  كواف و ژ  ی ڵه كۆمه  كانی فیكرییه ما بنه
  لوه كوردسوتان  ی مه رده سوه و ئوه  جڤاكی  جیابیری  رووناكبیری  توێژی و قازی   ڤڕایی هه و   یی وه پێكه  وێنی هه و هۆكار خات ریده ده

 و  كیوان  دروسوتكردنی  موانجیئا و  ئارموانج و  ئیوراده ڵكوو بوه ، بووه نوه ڕۆدا ره سوه  ری داگیركوه و    هاوبوه  دوژمنوی  ئارایی و  بوون
  ی كوه یه نێوو  لوه  جێ نیشوته  كی كۆیه و تاك  موو هه  كانی یه  یی وره گه و ت  رامه كه وێدا له  كه  بووه دێموكراتیك و نوێتر  سیستمێكی
 دروسوتكردن ر سوه  لوه  كوانی بیرۆكوه و  قوازی   كواری  مای بنوه  دیكوه  كی واتایوه  بوه بێت، پارێزراو و ر به سته ده كوردستاندا  سیاسیی

 . ویتر ئه  هێشتنی نه و  وه سڕینه رووخاندن، ر سه  له ك نه ، بنیاتنراوه
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  تایی تاهوه هه  های بوه نیا ته  ئازادی ، وه قازییه  ی روانگه  له  چوونكه ، بووه  قازی  الی  تی تایبه  پیرۆزیی و واتا ، ئازادی  مكی چه
  كوه  ی وه ئوه ر بوه  لوه. دات ده سوت ده له  خوۆی  شوتێكی موو هوه ، بێ هوه  ئوازادیی  لوه جیواواز  ئامانجێكی ك هی وه ته نه ر گه ئه و  مێژووه

وه  هێشوتنه زینودوو بۆ  كه  كه یه وه ته نه زیندوو،  ی وه ته نه و   كانه مرۆڤه  بوونی مرۆڤو  پرسیاری ژێر  خستنه ، ئازادی  ستدانی ده له
  قوازی  كوه  یوه دێموكراتیكانه و  مۆدێڕن  ندێشه ئه م ئه  رووناكایی ژێر  له ر هه.  وێ ده خۆ   ژیانی ، ازادیئ  له نداریكردن خاوه و  

  لوه یاسوا  كارهێنانی بوه  بوه  ڵی نوده گه  ڕی وپوه ئه و   زانوێ ده  نتداری سوه ده  وابووونی ره و  نت سوه ده  مای بنوه  بوه  ئوازادی د، ممه محه
  دیوودی  لووه و  تووه قیله حه  رستشووی په ئووازاد  ژیووانی و  ئووازادی   ربوونی به سووته ده بووۆ و ئووه  رجی مووه. دات ده م ڵووه هق له مدا سوویته پێنوواو

  گۆڕانكارییوه و كان رۆنانوه نیا توه وێودا، له  كوه یشوتنێك پێگه. كترن یه  ری واوكه ته  ری مسه جه دوو تیش قیله حه و   ئازادی  وه وه ئه
 ردا رانبوه به  تی شارسوتانیه  رووخاندنی و ویتر ئه  بوونی نه  له خۆیان  بوونی كان وه ته نه و  پێناسه  بنه ده كان یه یی  بنچینه و  قووڵ

 . وه نابیننه
 
  كووه ن وه تووه نه  تكارانی خزمووه و ران  رێبووه  مووه ئه ڵكوو بووه سووێك، كه هووی   قوربووانی  ناكاتووه ك یووه وه ته نه  رۆحووی  كووه ك یه فه لسووه فه

  شونه چه و بوه توا بێت هوه یان راسوتییه و ئوه  لماندنی سوه  زاڤوری و  وره پراكتیوك  كی یه شوێوه  بوه و بون   وه توه نه  قوربانیی  پێویسته
  ی قینه راسوته  های بوه  لوه  ویسوتوویانه  كوه  بوێ كودا یه وه ته نه  ری بوه  بوه گیان، و  بكرێ   سته رجه به  ئازادی و  ت قیله حه  نێواخنی

  كی یوه وه ته نه  تیی وایوه ته نه  هێموای و  پێناسوه نێواخن، ،"وا پێشه" د، ممه محه  قازی  بۆیه.  وه نه بكه  تاڵی به  ئازادی و ت  قیله حه
 نگ، پێشووه  كی تییووه رایه رێبه  نوودیی پێبه و   مرۆیانووه رزه به  ویژدانووی ، تی وایووه ته نه  خالقی ئووه  ی وانووه  كووانی وه كرده و  تووه وڵه ده  بووێ
 . یانه وه مانه  گیانی و رابوون   وای پێشه ، ی كه وه ته نه و ونت   مێژووی  ی میشه هه تا  كه  ره ئافرێنه و ست روه ده
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  خەباتگێڕانە و نەتەوەیی بۆنەیەکی ا،پێشەو دایکبوونی لە ڕۆژی
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 قادر وریا

  
 
و لە دەیەی پێنجەمووی  لە ڕۆژهەنتووی کوردسووتان، کەسووێک هوواتە سووەر دنیووا کە دواتوور( ١٩٠٠ ی مووای١)١٢٧٩بووانەمەڕی ی ١١

ووە و تەمەنوووی دا، ڕێچکەیەکووووی لە مێووووژووی نەتەوەکەی دا رەنگڕیووووژ کووورد کە لە موووواوەیەکی کەم دا، ئاراسووووتەی ئەم مێووووژ
 .چارەنووسی نەتەوەکەی گۆڕی

 
و  و حیزبووی دیموووکراتی کوردسووتان، کەسووایەتییەکی دیووار قووازی محەموومەد، کە بەر لە هاتنیشووی بووۆ نێووو کووۆمەڵەی ژێکوواف

شوێندانەری مەهاباد بوو، لەو کاتەوە کە هاتە نێو کوۆمەڵەی ژیوانەوەی کوردسوتان، ئەو زەمیونە و دەرفەتەی بوۆ پێوک هوات 
قازی محەممەد بوو کە لە سەر بناغەی کۆمەڵەی ژێکاف حیزبوی . لە ژیانی سیاسیی نەتەوەکەی دا، بگێڕێ کە ڕۆڵێکی گەورە

و، کردی بەو هێزە سیاسییە لە الیەکەوە خەڵکوی ڕۆژهەنتوی کوردسوتان لە دەوری بەرنوامە و  دیموکراتی کوردستانی بنیات نا
و  و دانوسوتان لە گەڵ ئازەربایجوان ی نەتەوەی کوورد بوۆ وتوووێژئامانجەکانی کۆبکاتەوە و لە الیەکوی دیوکە، بیکوا بە نووینەر

 .و الیەنەکانی دیکە تا پشتی پێکهاتنی دەوڵەتێکی کوردی لەم ناوچەیە بگرن سۆڤیەت
 

و بنەموواڵەکەی نەبوووو کە یارمەتیوودەری بەرزبوووونەوەی دەور و ڕۆڵووی  و کووۆمەالیەتیی خووۆی و پووێگەی ئووایینی ئەوە هەر ناسووراوی
و گشووتیی ئەو   و ڕۆشوونبیریی سیاسووی  زانووایی. لە کووۆمەڵەی ژێکوواف و حیزبووی دیموووکراتی کوردسووتان دا بوووونقووازی محەموومەد 

و   و دیموکراتانەی ئەو، هاندەری توێژە جۆراوجۆرەکوانی خەلوک  و شارستانی  ئینسانی  و هەڵسوکەوتی و بیروباوەڕ کەسایەتییە
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دا، رێوبەر و کەسوایەتییەکی   و لە ڕووبەرووی خۆیوان  شوەوەی خۆیواندۆستانی ئازەربایجانی و بیانییش بوون بوۆ ئەوەی لە پێ
 .بەرپرس و جێگای متمانە بەدی بکەن

 
دا، وەهوا درەوشواییەوە، کە ڕوونواکییەکەی بە شوێوەیەکی سەرسوووڕهێنەر  قازی محەمومەد، لە مواوەی کوورتی سوەرکۆمارییەکەی

حەمووومەد سوووەرۆکایەتیی کووورد، لە مووواوەی یازدەمانوووگ ئەو دەسوووەنتە کووووردییەی پێشوووەوا قوووازی م. و مەکوووانی بوووڕی زەموووان
و گە   و سیاسوەتی ئەو کەسوایەتییەدا نموووونەیەکی ئەوەنودە بەرز و کاریگەریی بیرکردنەوە دا، لە ژیر ڕێبەری  لەسەرکاربوونی

 و خەباتکووووارانی کوردسوووتان هەتووووا ئێسووووتا  لە دەسوووەالتدارەتیی خسووووتەڕوو، کە کاریگەرییەکوووانی لە سووووەر ئوووازادیخوازان
 .و سەرچاوەی ئیلهامی سیاسیی نەتەوەکەی و بوون بە ڕووگە نەسڕاوەنەوە

 
و   دا، هەوێنووی تەبووایی و ڕێووبەری  و لە چڵەپووۆپەی دەسووەنت  پێشووەوا قووازی محەموومەد، ئەگەر لە سووەردەمی ژیووانی سیاسووی

دا،   بوونیشوی لە شوەهید بووو،  و جواڕدانی دەوڵەتوی کووردی  و ڕەمزی رەتکردنەوەی بندەسوتیی نەتەوەیوی  یەکگرتوویی خەڵک
و میووژووییەکەی لە   ئەو بە بەرگوورییە بوووێرانە. و پشووتنەکردن لە ئامووانجی ڕزگوواری بوووو  هەڵگووری پەیووامی سووەردانەنواندن

و   و نواوەرۆکە سیاسوی  و بە چوونی سەربەرزانەی بۆ سەر سیدارەی دوژمنان، بەو هەمووە دەسوکەوت  بێدادگای ڕێژیمی شایەتی
دا بەرهەموی هێنوا، نەک هەر  و لە مواوەیەکی کوورتی دەسوەالتدارەتی  ەمەندەی لە ڕێگوای کۆمواری کوردسوتاندیموکراتییە دەوڵ

 .سەری خۆی، بەلکوو بڕگەیەکی هەستیار لە مێژووی نەتەوەکەشی بەرز کردەوە
 

ەرکردەیەک کە و سو ی بوانەمەڕ، ڕۆژی لە دایکبووونی پێشوەوا قوازی محەمومەد، لە الیەک ڕێوز گورتنە لە ڕێوبەر١١ ڕێزگرتن لە
و لە دایوک بووون، بوۆ   و دەسکەوتەکانی مێژووی هاوچەرخی نەتەوەکەمان لە سەر دەستی ئەو بەرهەم هواتوون زۆر لە شانازی

دامەزرانووی حیزبووی دیموووکراتی کوردسووتان بە تەمەنتوورین حیزبووی کوووردی، دامەزرانووی جمهووووریی کوردسووتان یەکەم : نموووونە
لە  .دنیای ئوانی کوردسوتان، پێکهواتنی هیوزی پێشومەرگە و چەنودین دەسوکەوتی دیوکە دەسەنتی مودیڕنی نەتەوەیی، هاتنە

الیەکی تریشەوە ڕیزگرتن لە بیرەوەریی لە دایکبوونی پێشەوا قوازی محەمومەد، نیشواندانی وەفوادارییە بەو ئامانجوانەی ئەو 
دا بەخت کرد، پێداگرتنەوەیە لە سەر ڕێگا و ڕێبازێوک کە پێشوەوای شوەهید خسوتیە بەر  سەرکۆمارە گیانی خۆی لە پیناویان

 .و بە سەربەرزیی ژیان بندەستی و ڕێبازی بە سەربەستی دەمی نەتەوەکەی، ڕێگای رزگاربوون لە
 

ی بوانەمەڕی ١١نابێ هەر وا بە سادەیی بەالی سەدوپازدەهەمین ساڵڕۆژی لە دایکبوونی پێشەوا قوازی محەمومەددا کە دەبێوتە 
و ڕێنیشواندەردا،  و ئامانجەکوانی پێشوەوای ڕێوبەر  و لە ژێردەسوەنتی دوژمنوانی ئواوات  لە نێوخوۆی ونت. ئەمساڵ، تێپەڕ بین

لە . و خەبوواتگێڕانە بە شووکۆیەکی تووایبەتەوە، یووادی بکوورێتەوە  ڕۆژی لەدایکبوووونەکەی پێویسووتە وەک بووۆنەیەکی نەتەوەیووی
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و  و، بە ڕێوزەوە یوادکردنەوەی هوزر و لە هەر جێگایەک کوردستانیان دەژین، ڕێزگرتن لەم بوۆنەیە  بەشەکانی دیکەی کوردستان
 و ئامۆژگارییەکانی ئەو کەسایەتییە میژووییە،  ێستو هەڵو  و پەیام ئەندیشە

 
با گیانی سەرکۆماری شەهیدمان پێشەوا قوازی محەمومەد لە بەرزایوی مێوژوودا، شواد . پێویستە بە ئەرکێکی نەتەوەیی دابنرێ

 .و شایەد بێ کە نەتەوەکەی بە قەدرزانی و پێزانینەوە ڕێگای ئەو، کە ڕێگای ڕزگاریی خۆیانە، درێژە دەدەن
 

  وه دا بوو بۆته" کوردستان"ی  ی رۆژنامه٦٥٤  ژماره  له
 

 ٢٠١٥ی ئەپریلی ٢٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

--------------------------------------- 
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 رۆژی یەکیەتیی نەتەوەیی: با رۆژی لە دایک بوونی پێشەوا بکەین بە
 
 
 
 
 
 

 
 ڵەکیعومەر با

  
 بیوورو بە کە محەموومەدە، قووازی پێشووەوا بوونی لەدایووک رۆژی بیوورخەرەوەی گشووتی بە کووورد بووۆ سوواڵێک هەر بووانەمەڕی یووازدەی
 دوای کە هێنووواوە پێوووک کوووورددا هووواوچەرخی مێوووژووی لە ئەوتوووۆی گوووۆڕانێکی نووووقتە جوووووننەوەیەک، کردنوووی رێبەری هوووزری

 تەنووانەت و دا کوردسووتان بەسووەر زاڵ کوواتی ئەو دەسووەنتدارانی انینەموو رووداوو، گەلێووک روودانووی و سوواڵ ٧٠ تێپەڕبوووونی
 بە پێشووەوا ئەندێشووەی و فکوور و بیوور ئیسووتا  دا، کوردسووتان سووەر بە زاڵ دەوڵەتووانی دەسووەنتداریی سیسووتمی لە ئوواڵوگۆڕ
 نوواوی و مانینیشووت سووروودی و ئووان لە و دەبینوورێ دا کوردسووتان پووارچەی چوووار هەر لە کووورد نەتەوەی جووووننەوەی روخسواری
 .دەردەخا خۆی دا ...و پێشمەرگە

 
 کە ئاکادێمیسوتە و زانسوتگایی کەسوانی سەر لە و سەختە و دژوار کارێکی پێشەوا کەسایەتیی سەر لە لێکدانەوە و کردن باس

 نەسوولی ئەوەی بووۆ خۆیووان، هەڵسووەنگاندنی لێکوودانەوەو و توووێژینەوە بووابەتی بووکەنە پێشووەوا ژیووانی جۆراوجۆرەکووانی الیەنە
 کتێبی لە قاسملوو. د. بن ئاشنا زیاتر ئەندیشەکانی و بیر لەگەڵ و بناسن پێشەوا باشتر کورد نەتەوەی داهاتووی و ئیستا
 هەیە زیواتر لێکوۆڵینەوەی بە پێویستی محەممەد قازی شەخسییەتی": دەنووسی پێشەوا کەسایەتیی لەسەر دا خەبات ساڵ چ 
 ...ونەبوو درێوژ زۆر تەمەنوی هەرچەنود وەربگورن، دەرس ژیوانی لە و بون ئاشونا یلەگەڵو پێگەیشوتوو تازه الوانی پێویستە کە

. دەکورا بەدی کەم زۆر کورددا نەتەوەی نێو لە وێنەی رۆژگارەدا لەو کە بوو هەڵکەوتوو رووناکبیرێکی محەممەد قازی وا پێشه
 ".بوو شارەزا تەواوی بە یهانج رووداوەکانی و وەز  لە هەروەها و تازە زانستی و شارستانەتی لە محەممەد قازی

 
  و کورد رزگاریخوازی بزاڤی بردنی بەرەوپێش لە پێشەوا رۆڵی و کەسایەتی لەسەر ئێستا تا کە نووسراوانە و بابەت ئەو
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 وبووو چوا  دا کووردەواری کواتی ئەو کۆمەڵگوای جیاوازەکوانی توێژە و چین نێو لە برایەتی و تەبایی و یەکیەتی هێنانی پێک
 دا نەتەوایەتووی هەسووتی پەرەپێوودانی لە ئەو نەقشووی و رۆ  و پێشووەوا کەسووایەتیی کە یەن راسووتی ئەو سووەلمێنەری بوووونەوە،
 .هەیە زیاتر لەسەرکردنی باس و لێکۆڵینەوە بە پێویستیی

 
 کۆمەڵگوادا لە کوردن رێبەری و بەڕێووەبردن لە خوۆی تواناکوانی تووانی زوو زۆر بنەمواڵەیی وەزعیەتی هۆی بە محەممەد قازی

 و ئووه رگرتنووی وه شووار، قووازیی بە بوووو دا بووابی فەوتووی دوای بە محەموومەد قووازی. بێنووێ دەسووت بە خەڵووک متمووانەی و دەربخووا
 بوواری  لوه م هوه و  وه نه مه ته بواری  له م هه  که تی شیره عه و ئایینی تیی سایه که یان ده  به  که دا مه رده سه و له  یه تی رپرسایه به
 زانسوتی فێربووونی لە تواناکوانی بەهوۆی ئەوەیە نیشوانەی بووون، هێزتر بوه و تر وره گه د ممه محه قازی  له  وه نته سه ده و هێز

 هۆکووارێکی بە ببوووو ئەوە و، خەڵووک کاروبوواری راپەڕانوودنی بووۆ بووێ، سووەرتر لە گەردنێووک سووەرو توانیبووووی دا خووۆی سووەردەمی
 .رابکێشێ خۆی الی بۆ ری وروبه ده و هاباد مه شاری ڵکی خه ی متمانه بتوانێ ی وه ئه بۆ هێز به
 
 قش نوه رگرتنوی وه و یشوتن پێگه ر سوه  لوه گرینگی وارێکی شوێنه د ممه محه قازی ی ماڵه بنه ویی عنه مه و ماددی ی پێگه ند رچه هه
 ی ئیوداره ری بوه رێوه هب یان شار قازیی  که کات و ئه چ وا پێشه نم به بوو، هه ری وروبه ده و هاباد مه شاری کردنی ئیداره رۆڵی و
 مووکات هوه بوو شان ر سه له تیی رپرسایه به و رک ئه کوردستان کۆماری رۆکی سه ک وه  که کات و ئه چ و بوو هاباد مه نگی رهه فه
 چووونی وه وپیشوه ره به بوۆ بوێ ر تیوده یارمه و دا واری کوورده ڵگای کۆموه نودیی وه رژه به  لوه  بوێ نووێ شوتی ری خوڵلێنوه  داوه وڵی هه

  لووه ر هووه د ممووه محه قووازی  کووه  یەیە راسووتی و ئووه ری لمێنه سووه   وه ئووه و  وه یووه ئابووری و نگی رهووه فه و سیاسووی بوواری  لووه خەڵووک
 تا هووه  کووردوه، ی شووه گه یە کەسووایەتی ئەو مووان زه پێووی  بووه پووێ و بووە هووه ری نیشووانده رێ و ر رێبووه نوودیی تمه تایبه  وه یووه منداڵی

 و زرێنی دابمووه کوردسوتان کۆمواری تووانی  کوه  میانه رده سوه و مووۆدێڕن حیزبێکوی کردنی ری رێبوه و وایی پێشوه ی هلوتکو  یشوتۆته گه
 .بکا ر به سته ده کوردستان خەلکی بۆ تی وایه ته نه و سیاسی گرینگی وتی ستکه ده لێک گه
 
  لووه نیا تووه خووۆی تێکۆشووانی و کووار  کووه وێ کووه رده ده واوی تووه  بووه کووات و ئووه ک کاریزمایووه و  ر رێبووه ک وه وا پێشووه تیی سووایه که

 نوودامی ئه  بێتووه ده و کووا ده شووکیالتی ته و سیاسووی کوواری  لووه روو و ناکووا تیس قووه ددا هابا مووه شوواری ریی بووه ڕێوه به ی چوارچێوووه
 رووداوەکووان، وتووی ڕه ی وه خوێندنووه و  کووه ناوچه رجی مووه و   هووه  لووه یشووتن تێگه  بووه دا م کووه کی یووه ماوه  لووه و کوواف ژووو ی ڵووه کۆمه

 بتووانێ  کوه ئاشوکرا و  کوراوه حیزبێکوی  بوه یکوا ده و رێ ده  دێنێتوه نهێنی و داخراو کی یه رێکخراوه تی حاڵه  له کاف ژو ی کۆمهڵه
  لوه دانورا، ر سوه له کوردسوتانی دێمووکراتی حیزبوی ناوی  که  حیزبە و ئه.  وه کاته کۆ خۆی وری ده  له کورد ئازادیخوازانی موو هه
  لوه زۆر ڵکێکی خوه  وه، بلۆزێتوه  کوه ناوچه رجی لوموه هه تووانی ددا مموه محه قوازی رێنووێنیی و ری رێبوه ژێر  له دا کورت کی یه ماوه
  کووه ئێووران کانی وره وگووه هێووز  بووه  حیزبووه ریووزی  بچێتووه و  میانه رده سووه و چوواالک حیزبێکووی  ببێتووه و  وه بکاتووه کووۆ خووۆی وری ده
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 رجی لوموه هه  کوه  بوووه  ره رێبوه و ئوه وا، پیشوه  کوه  یوه وه ئه ی نیشوانه    موه ئه بوو، هوه وکات ئوه ڵگای کۆمه ر سه  هل یان ری کاریگه
 . رگرتوه وه لێ ڵکی که و  کردوه رکی ده و  ناسیوه باشی  به خۆی می رده سه
 
 کواتی و ئوه ڵگای کۆموه و دێموکرات حیزبی ندامانی هئ ی متمانه و رنج سه جێگای ک یه راده  به د ممه محه قازی کانی وه کرده و کار

  لوه و بودرێ پوێ وای پێشوه نازنواوی  وه کوردسوتانه دێموکراتی حیزبی ریی رێبه ن الیه لە  ی وه ئه هۆی  بوونه  که بوون کوردستان
  لوه و  وه ته ماوه د ممه محه قازی بۆ ر هه وا پێشه نازناوی ئێستا  تا هه  و بکرێ ند سه په  وه کوردستانه ڵکی خه ننی کومه ن الیه
 و ئووه ری نیشووانده  وه ئووه و  کردوه رنووه ده ناوبووانگی  نازنوواوه و بووه کووورد کی یه رکرده سووه و ر رێبووه هووی  رابووردوودا سوواڵی ٧٠ ی موواوه
 . ته حورمه و رێز جێگای یی وه ته نه رێکی رێبه ک وه کوردستان ی چوارپارچه ر هه  له وا پێشه  که  یه یه راستی

 
 رزی بوه ی لوتکوه  لوه ئێورانیش وکاتی ئوه نتدارانی سوه ده ڵکوو بوه  بووه، نوه کوورددا لی گوه نێوو  لوه ر هوه وا پێشه تی حورمه و رێز
 دا م رده سوه و ئوه سونادی ئه و کان رۆژناموه  لوه  وه ئوه و وا پێشه تیی سایه که  ته روانیویانه  وه ته حورمه و رێز چاوی  به دا نت سه ده
 "موا ایوران" ی رۆژنامه تاران  چێته ده( ١٩٤٦ نی ژوئه ی٢٨) " السل نه قوام" بانگهێشتنی ر سه له وا پێشه کاتێک.  دیاره روونی  به
  کوه وێ کوه رده ده ، وتوه که پێی چاویان ئازادیخوازان و  تارانه  له د ممه محه قازی  که ئێستا": نووسێ ده ئاوا وا پیشه  به ت باره سه
 ی وه توه نه بوۆ ئینسانی و سیاسی و تی کۆمەنیه مافی و  دایه ئێران واوی ته  له دێموکراسی و ئازادی راریی رقه به و ئه ڕای و بیر

 لووێ پێشوووازیی  وه دڵووه  بووه  وه کوردسووتانه وای پێشووه ن الیووه  لووه بوێ دێموکراسووی سوووودی  بووه کارێووک ر هووه. گۆڕێدایووه  لووه کووردیش
 ".رگرێ وه ڵک که  یه مێژوویی  ره فه سه و له "امو قه" نابی جه هیوادارین. کرێ ده
 

 "کوهسوتان" ی وتووناموه حه  لوه  وه تارانوه ستانی ده کاربه ن الیه  له وادا پێشه رزی به تیی سایه که  به داننان  له  دیکه کی یه نموونه
  کوه  وه توه کراوه بووو ێوک”تلگوراف“ کیرۆ نێووه حەوتوونوامەیەدا ئەو ی27 ی ژمواره  لوه. دەکەوێ بەرچواو دا١٣٢٥ زی رماوه سه  له

  لوه پێشوەوا وێ که رده ده بۆمان دا یامه په و ئه رۆکی نێوه  له و ره سه له ئێرانی وکاتی ئه زیرانی وه رۆک سه " السل نه قوام" ئیمزای
 ڵ گوووه له نگی وئاهوووهها و هاوکووواری بوووێ  کوووه لمێنێ بسوووه کان نوووه الیه  بوووه توانیوووویەتی چوووۆن دا وتی ڵسووووکه هه و  وه کووورده و کووار
 : که تلگرافه قی ده. نابێ وتوو رکه سه و پێش  بچێته ناتوانێ دا که ناوچه  له ک یه پرۆژه هێ  کورد تیی رایه به ڕێوه به
 

 :د ممه ئاغای قازی محه

 
 و بچوێ  ڕێوه بوه نێردرێ، ده  وه نده ناوه  له  که منی ئه هێزی بوونی ئاماده  به ڵبژاردن هه بێ ده  که من بڕیاری رچاوگرتنی به له  به

 ر هوه بچوێ،  ڕێوه بوه  ئێووه واوی توه ندی زامه ره و دۆستانه هاوکاری  به ربایجان ئازه کانی کوردنشینه  ناوچه ڵبژاردنی هه  پێویسته
 منی ئوه هێوزی ڵ گوه له  ئێووه چوۆن بکورێ دیاری  پێویسته کوردنشینن، ی ناوچه  که "هاباد مه و  زائیه ره و شاپوور خۆی، " له  بۆیه
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 و لوه  کوه ت تایبوه کی یوه هۆگری و  دۆسوتانه هاوکواریی  بوه. ربچێ ده روون و دیار رمانی فه دا یه ندی پێوه و له  که ن که ده هاوکاری
 نودیی زامه ره ، یوه هه ڕوانیم چواوه  تێدایوه کووردانی تی بابوه  کوه دا شوه به و له  کردوه پێ ستم هه و  دیوه تۆم خسی شه  له دا ماوەیە

 ".بدەی نیشان  وه کرده  به کان کاره چوونی وپێش ره به بۆ خۆت واوی ته
 

 و رێوز چواوی  بوه کانیش بێگانوه ڵکوو بوه  بووه نوه ت حورموه و رێوز جێگوای دا ئێوران و کوردسوتان ڵکی خوه نێوو  لوه نیا ته وا پێشه
 و کردبوێ هاباد موه  لوه رووی  که ی نابه شک ک یه بێگانه هی  دا مه رده سه و له. د ممه محه قازی وا پێشه  ته روانیویانه  وه ته حورمه

 بەسوەر شوارەزایی و هەلسووکەوت لە وا پێشوه یشوتوویی پیگه و یشوتوویی تیگه  بوه و ببینوێ  وه نزیکوه  له وا پێشه دابێ نه وڵی هه
 رسوام سه خوۆی، چارەنووسوی سوەر لە کوورد بڕیاردانی مافی لە کردن دی ا  و دا ئەوکات پێشکەوتووی ونتانی فەرهنگی و زمان
 .بێ نەبوو

 
 و بێ هوه خوۆی کیوانی بتووانێ ی وه ئه بۆ بێ کگرتوو یه کورد بێ ده  که کردبوو  یه راستی و به دەرکی ستاێئ پێش ڵسا  ٧٠وا پێشه
  کوه کورد ده ری رێبوه ۆرێوکج  به ی پێکهاتەکە نم به بوو م که نی مه ته ند رچه هه کوردستان کۆماری. لماند سه  وه کرده  به شی وه ئه

 کۆموواری بردنوی پێش و ره بوه بووۆ خوۆی تواناکوانی  لووه  و وه ببینێتوه تێودا خووۆی یتووانی ده کوردسوتان  لووه ک یوه پارچه ر هوه کووردی
 .ربگرێ وه ڵک که کوردستان

 
 رێک رێبوه هوزری و بیور ناسوینیباشتر بوۆ تێک رفوه ده  ینوه بکه بوونی دایک له یادی و وا پێشه  له رێزگرتن هیوادارم دا کۆتایی  له
 بوا. بون فێر لێی خۆی دوای رانی رێبه کا ده پێویست  که نرخ  به زموونی ئه و سکەوت ده  له بوو پڕ نم به بوو، م که نی مه ته  که

 مان کووه وه هت نه نوووێی سولی نه و الوان ی وه ئووه بووۆ یی وه توه نه کی یووه بۆنه  بووه ین بکوه وا پێشووه بوووونی دایوک  لووه ی سوواڵه ١١٦ یوادی
 .ربگرن وه لێ رسی ده و بن ئاشنا وا پێشه تیی سایه که کانی یه ندی تمه تایبه و  ندیشه ئه و بیر ڵ گه له
 

  وه بۆته بوو دا"کوردستان" ی رۆژنامه ی٦٧٩  ژماره لە
 

 ٢٠١٦ی مای ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

--------------------------------------- 
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  قازی محەممەد، قۆناغەکانی دروستبوونی ڕێبەرێکی کاریزما 
 
 
 
 
 
 
 

 عومەر باڵەکی

  
 ڕێبهرێوک و بیرمهنودێک محەمومەدە، قوازی پێشوەوا بووونی دایوک لە ڕۆژی بیرخەرەوەی کورد بۆ ساڵێک هەر بانەمەڕی یازدەی

 دوای کە هێنوا پێوک کوورددا هواوچەرخی مێوژووی لە ئەوتوۆی گوۆڕانێکی نووقتە سیاسوی، جووننهووهیهکی سوهرۆکایهتیی بوه که
 سیسوووتمی لە ئووواڵوگۆڕ تەنوووانەت و، کوردسوووتاندا سوووەر بە زاڵ کووواتی ئەو دەسوووەنتدارانی نەموووانی سووواڵ،٧٢ بووووونی تێوووپەر

 هەر لە کوورد نەتەوەی جوووننەوەی ڕوخسواری بە پێشەوا ئەندێشەی و فکر و بیر ئیستا  دەوڵەتانەدا، ئەو دەسەنتدارانی
 .دەردەخا خۆێ دا ...و پێشمەرگە ناوی و نیشتمانی سروودی و ئان لە و دەبینرێ کوردستاندا پارچەی چوار

 
 بەردەسووتەکان سووەرچاوە هەموووو پێووی بە محەموومەد قووازی. قووازییە قاسوومی میوورزا کوووڕی عەلووی قووازی کوووری محەموومەد قووازی

 شوێخی خانلوای) ندەفکەشەر قایەخان چۆتە ێندنخو بۆ ماوەیەکیش و خوێندووە باوکی عەلیی قازی الی سەرەتایی خوێندنی
 قوازی. خوینودووە ناوچە دیکەی زاناکانی و باوکی الی عەرهبیی نەحوی و سەرف و عەرەبی و فارسی ئەدەبیاتی و،( بورهان

 کە کردبووێ هەسووتی کەسووێک هەر الی و جیگووایە لەهەر بووۆیە هەر بووووە، فێربوووون خولیووای منووداڵییەوە تەمەنووی لە دەموومەمح
 بوێجگە  ەبوۆی نەکوردووە؛ درێغوی کەسوە ئەو الی یوا شووێنە ئەو بۆ چوون لە بکا، زیاد زانستی بە و بێ فێر شتێک نیدەتوا
 و ئینگلیسوی ڕووسوی، عەرەبوی، زمانەکوانی بە ئاشونا بووون، بواو نواوچەکەدا لە کە توورکی و فارسوی و کووردی زمانەکانی لە

 .بووە فەرانسەویش
 

 ژیوانی جۆراوجۆرەکوانی الیەنە پێویسوتە چوونکە سوەختە، و دژوارە کارێکی پێشەوا ایەتییکەس سەر لە لێکدانەوە و باسکردن
 ی١١ بەرەبەری لە بەنم ئاکادمیووک، کەسووانی و توووێژەر هەڵسووەنگاندنی و لێکوودانەوە و توووێژینەوە بووابەتی بکوورێتە پێشووەوا
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 و نوسووەر کۆمەڵێووک ڕوانووگەی لووه کدا،نووسووینێ زنجیووره لووه ڕۆژه؛ لەو ڕێزگوورتن بووۆ پێشووەوا دایکبوووونی لە ڕۆژی بووانەمەر،
 ئەو ڕەنوگە. دەکەیون باسویان بەکوورتی لێورەدا نووسیووە، بابەتیان و وتار پێشەوا کەسایەتی سەر لە کە سیاسی کەسایەتیی

 و رێووبەر بووۆ بووێ وەفووایەک و ڕێووز دەتوووانی بەنم نەبووێ، پێشووەوادا بەرزی کەسووایەتیی ئاسووتی لە جووور هووی  بە باسووە کووورتە
 .زیندوو ەمهەرد پێشەوای

 
 و وون فیوور بە پێشووەوا هووۆگریی یەبووارەل( مهابوواد در قاضووی خووانوادەی توواریخچەی) کتێبووی لە قووازی فەتوواحی خەلیوو  *

 یوا کتیوب کوات هەمووو زانوین، و زانسوت بووونی فێور بوۆ وەردەگورت کەلکوی هە  کەمتورین لە...» :دەنووسوی ئواوا خوێندنەوە
 خەریکوی دەبووو، تێوپەر پیوادە بە کۆننێکودا یوا شوەقام بە کە کاتەکوان ربەیزۆ بووو، دەسوتەوە بە ڕۆژنامەیەکی یا گۆڤارێک

 «.دەخوێندەوە بابەتەکانی ڕۆیشتنەوە دەم بە واتا دەبوو؛ گۆڤارێک یا ڕۆژنامە خویندنەوەی
 

 و عوویلم ڕێگووای لە تەنیووا نەتەوەکووان کە کردبوووو دروسووت پێشووەوا الی بوواوەڕەی ئەو زانسووت و عوویلم بە هووۆگرییە ئەو هەر
 کە دەکوورد خوێنوودکارانە لەو پشوتیوانی زۆری پیشووەوا بوۆیە. بوون زاڵ کۆسووپەکاندا سوەر بە و بووکەون پوێش دەتوووانن وهەنسوتزا

 خوێنودنی سەردەم ئەو کە دینی خوێندکارانی لەالی کردبوو وای ئەوە هەر و بوون سەردەم ئەو زانستەکانی خویندنی خەرێکی
 .هەڵیبژێرن خۆیان سەرپەرستی کەو و بێ ورمەتح جێگای و خۆشەویست زۆر پێشەوا بوو، باو دینی

 
 ،١٥ ژموارە کوردسوتان، ڕۆژنوامەی لە «پێشوەوا ژیوانی سوەر لە» سوەردێری لەژێور وتارێکدا لە نزادهەسەح بدوڵالەع ماموستا

 لە کە بووو منوداڵ مێور هێشوتا...» :دەکوا سوەردەم عیلموی و زانست فێربوونی بە پێشەوا هۆگریی لە باس دا١٣٥١ خاکەلێوەی
 حوووجرە گۆشووەی لە نەکوورد، بەر لە مەالیووانەی بەرگووی وەرگوورتن ئیجووازە پووا . دەناسوورا ماموسووتا بە خۆیوودا زەمووانی زانسووتی

 مەهابووادی فەرهەنگووی تییەنوووێنەرای وەربگوورێ، مووووچە ئەوەی بووێ.  بوووو کووۆمەنیەتی کوواری خەریکووی چاالکووانە و دانەنێشووت
 سوەری بە خۆی کە کرا دروست ئەودا تێکۆشانی و هەڵسووڕان سایەی ەل شارە ئەم نوێی قوتابخانەی یەکەمین. گرت وەئەستۆ

 چواوەدێریی ژێور لە و داڕێوژرا ئەو دەسوتی بە مەهابوادیش نەخۆشوخانەی مویەکەی بنواغەی. دەگووتەوە دەرسیشی و ڕادەگەیشت
 «…کار کەوتە ئەودا

 
 کە بوێ کوردسوتان بەڵکووو مەهابواد، یینیئوا زانوای هەوەڵ ڕەنوگە...» :دەنووسێ بابەتەکهدا درێژەی لە نزادهەسەح ماموستا

 و دانیشوتووە و هەسوتاوە غەیرەدینوان و فەرەنگیوان گە  لە پەرسوتان کۆنە پالری و تەوس و سەرکۆنە بداتە گوێ ئەوەی بێ
 کتێبخوانەکەی لە بووو، خەرێوک وخوێنودنەوە موتواال بە زۆر. ..بوووە ڕۆژئواوایی ڕێوشووێنی و زموان فێوری و کردوون هاتوچۆی
  لە دیارییەکی هی  کتێب لە جگە ژیانیدا تەواوی لە. دەکەوت وەگیر جۆربەجۆر بەزمانەکانی کتێب تازەترین و نکونتری
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 «.نەگێڕاوەتەوە کەس
 
 و فێربووون بە پێشوەوا هوۆگریی یەبوارەل دا«ڕابووون پێشوەوای» نواوی لەژێور بیرەوەرییەکانی کتێبی لە هومایوون سەعید *

 ڕۆژانەی وەزعوی لە تێگەیشوتن و ئاگواداری بوۆ محەمومەد قوازی» :دەکوا بواس ئواوا جیهوان و ناوچە ڕووداوەکانی لە ئاگاداری
 گۆڤواری و «اطالعوات» ،«سورخ شو  » ڕۆژنامەکوانی: وەک سوەردەمی گۆڤارەکوانی و ڕۆژنوامە زۆربەی ونت نێوخۆی و جیهان

 ، دەکورد دەری بەغودا لە جادیسوەج ددیونەعەالئ ماموسوتا کە «گەنوێوژ» کووردیی گۆڤواری و کەسورەوی ئەحومەد ی«پیمان»
 یەئیودار سەرپەرەسوتیی قوتابخانەکانودا دامەزرانوی و خوێنودن نووێی سیستمی سەرەتای لە« .دەیخوێندنەوە و دەکرد پەیدای

 لەو. محەمومەد قوازی بە درا بەرپرسوایەتییەکەی مواوەیەک دوای بەنم بوو، ی وللوزاتەس نەسەبولحەئ ئەستۆی لە فەرهەنگ
 لە کچوان قوتابخانەی یەکەم ئەودا بەرپرسایەتیی کاتی لە و کرد بۆ زۆری کاری بوو فەرهەنگ ئیدارەی یبەرپرس کە ماوەی

 وازی ...و عەشویرەتەکان و خەڵوک کواری بە پێڕاگەیشوتن و قەزاوت کاری هۆی بە ماوهیەک دوای بەنم. کراوەتەوە مەهاباد
. شووا ڕەزا دەسووتووری بە «لیبوواس کووردن متحدالشووک » نیقووانوو پاندنیەسوو لەگەڵ هاوکوواتە ئەوە کە هێنووا ئیووداری کوواری لە

 پۆشوینی بە پێوێسوتی دەوڵەتی کاری لە بوون سەردەم ئەو چونکە بکەم بەوە ئیشارە دەبێ»: دەنووسێ قازی فەتاحی خەلی 
 بێنوێ، قەزاوەت کاری و مەالیەتی جلوبەرگی پۆشینی لە واز نەبوو ئامادە که ممەدیشەمح قازی و هەبوو هاوڕەنگ جلوبەرگی

 «.کێشایەوە دەوڵەتێ کاری لە دەستی
 
 لە بوواس بەوشووێوەیە سوووڵتانیدا ڕەسووولی وەرگێرانووی ،«هومووایوون سووەعید بیرەوەریەکووانی» ڕابوووون، پێشووەوای کتێبووی لە *

 سوەری قەت. بووو خەڵوک زموانی سوەر وێردی محەممەد قازی بویریی» :دەکا جلوبەرگ هاوشکڵکردنی لەگەڵ پێشەوا دژایەتیی
 ئوسوتانداری فەڕوخ، مەهودی سوەید دەمەی ئەو ڕەزاشوادا حکووومەتی لەکواتی. دانەدەنوانود تەدەوڵ نێردراوانوی و نملهووڕا بوۆ

 ئیووودارەکان سوووەرۆکی و پیووواوان گەورە مەهابووواد؛ هووواتە نووواوچەکە بوووارودۆخی تووواوتوێکردنی و سەراسووووێی بوووۆ ئازربایجوووان
: دەڵوێ و محەمومەد قوازی کاتوهەد ڕوو مەئموورەکوانی، و خەڵوک چاوتڕسێنکردنی و خۆنواندن بۆ ئەویش. کرد لێ پێشوازییان

 و شووار قووازی موونەئ: دەڵووێ و دەداتەوە وەنمووی بوووێرییەوە پەری بەو قووازی نەکووردووە؟ بەر لە یونی ۆرمووت جلوووبەرگی بووۆچی
 و هەڵدەسوتی قوازی قسوەیە ئەو دوای. مەالیەتوی جلووبەرگی پۆشوینی لە ئوازادم و هەیە شوەرعیم دادوەریی حەقی و ناوچەم
 الی بچێوتەوە نوابێ حوازر دەکەن لوێ تکوای ئیودارەکان بەرپرسوی و فەرمانودار چوی هەر. مواڵێ دەچێوتەوە و دەهێڵوێ بەجێیان
 «.پارێزگار

 
 کوورددا گەلوی مێوژووی لە مەزنە شەخسوییەتە ئەو» :دەنووسێ ئاوا پێشەوا یەبارەل خەباتدا ساڵ چ  لە قاسملوو دوکتور *

 دەرس ژیووانی لە و بوون ئاشوونا گەلووی لە پێگەیشووتوو تووازە الوانووی پێویسووتە کە هەیە بەرزی و تووایبەتی مەقووامێکی و پوولە
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 ڕۆژگوارەدا لەو بوووکە هەڵکەوتووو ڕوونواکبیرێکی محەمومەد قوازی پێشوەوا بەنم نەبووو درێژ زۆر تەمەنی هەرچەند. وەربگرن
 سواویلکە خەڵکێکی نێو لە بوو پایەبەرز ڕووناکبیرێکی کە ئەوە لەگەڵ ...ادەکر بەدی کەم زۆر کورددا نەتەوەی لەنێو وێنەی

 و هیوووا و وئووازار دەرد لووه بوووو، نیزیووک خووۆی گەلووی لە دیسووانەکە بەنم دەژیووا، نەخوینوودەواردا زۆری بەشووی بەداخەوە و
 کەس هەمووو لە ئاواتوانەدا و هیووا و ئوازار و دەرد ئەو دەرخسوتنی و گوۆڕێ هێنانە لە و گەیشتبوو تێ با  زۆر ئاواتەکانی
  خۆیدا مێژووی لە جار یەکەم بۆ کە بوو خۆشەویست ئەوەندە کوردستان خەڵکی الی کە نەبوو خۆڕایی بە. بوو ووترسەرکەوت
 «.بوو ڕووا سەحرا لە بوو گوڵێک واەپێش ...وپێدابو پێشەوای نازناوی خەڵک

 
 بەو دەکوا، ئێوران سوتانیکورد باسوی بەشوەی وەل ،(وریوا قوادر رگێڕانویەو) «آموختن شوق» کتێبی لە ڕۆزوێڵت ئارچیباڵد *

 دوای لە ئەو دەوڵەتەکەی پێکهواتنی کە دەیوانگوت و بووون ڕازی قوازی لە خەڵک گشتی بە...» :دەکا پێشەوا باسی شێوەیە
 شوووڕەوی مەمنوونی ئەوان ...نەمێنێ دەوڵەتەکە کە بوون ئەوە نیگەرانی تەنیا و بووە گەورە سەرکەوتنێکی ڕەزاشا، قوناغی
 و ونتەکەیانوودا کاروبوواری لە شوووورەوی نەکردنووی دەخوواڵەت سووەر لە بەنم هێنوواون، بۆپێووک ەربەخۆییسوو ئیمکووانی کە بوووون

 «...تدادەگر پێیان شارەکەیان سەر بۆ شوورەوی مەئموورانی هاتوچۆنەکردنی
 
 هوۆیەب ڕزگواری ڕێگای تەنیا کە وابوو پێی هەمووکات و هەبوو زانست و خوێندن بۆ زۆری هۆگرییەکی پێشەوا کرا باس کەو

 مجوۆرهەب ئەمریکادا سیاسەتی یەبارەل ڕۆزوێڵت ئارچیبالد گەڵ لە وتووێژ لە خۆی بۆچوونەی ئەو و زانستە و عیلم خوێندنی
 ناردبوایە ی(مرلوم) مامۆستا سەد تەنیا ئێران، بۆ سەرباز هەزار سێ ناردنی جیاتی لە ئەمریکا ئەگەر ...»: رباسەب دێنێته

 وێوووونە بووووۆ ئوووویمە، دوژمنووووانی یووووارمەتیی ئوووویمە، یارمەتیوووودانی جیوووواتی لە کووووانەەمریکاییئ بەنم دەقەومووووا؟ چ ونتە لەو
 «.ئیمە سەرکوتکردنی بۆ تەقەمەنی و چەک ناردنی ڕێگەی لە ئەویش و دا توورکەکانیان

 
 ێورف محەمومەدەوە قوازی لە با» ناوی لەژێر کوردستان ڕۆژنامەی لە کە داەدیک وتارێکی لە نزادەەحەس عەبدوڵو ماموستا *
 ڕاسوتی جێوی لە ئارەزووی و ئاوات کات هی . بوو واقیربین سیاسەتمەدارێکی پێشەوا...» :دەنووسێ ئاوا بۆتەوە؛ بوو «بین

 کۆمواری بوۆ سیاسوەتانەی و دروشوم ئەو. نەدەچووو هەڵەدا بە خەڵوک خەبواتگێریی ئیمکانواتی و توانوا بوارەی لە و دانەدەنا
 ئەو نیشوانەی دەگورێ سوەرچاوە وانەوهەل کوردسوتان دێمووکراتی حیزبوی اتیژیکییستر دروشمی کە بژاردبوون هەڵی کوردستان
 «...نواقیربینیە

 
 پێشووەوا کە کووۆکن ئەوە سووەر لە هەموویووان کووورد غیوورە چ و کوردسووتانی چ دیوووە نووزیکەوە لە محەممەدیووان قووازی ئەوانەی

 لەو. دەدا ئیوودامەی کووورت هەڵوێسووتەیەکی ەب و کوورد ده کورتوودا کووورت ڕسووتەی لە وتارەکووانی و بووووە توانووا بە وتوواربێژێکی
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 لی  خووه بووارەوە لەو.  بووووه چووۆن وتووارەکەی کە دەپرسووی خووۆی نیزیکووانی لە وتاردانیوودا دوای لە پێشووەوا کووات هەموووو بووارەوە
 بوۆ هەبووو نیوازی محەمومەد قوازی» :دەڵوێ و دەگێوڕێتەوە ک بیرەوەرییه دا«قازی بنەماڵەی مێژووی» کتێبی لە قازی فتاحی
 ئوواوایی لە ی وللوزات سووه کوووڕی ئاغووا، حوویم ڕه زماوەنوودی لە بەشووداریکردن مەبەسووتی بە بهێڵووێ بەجووێ شووار ڕۆژێووک چەنوود
 پاراسوتنی بوۆ دا هان خەڵکی و کرد خەڵک بۆ قسەی شارەوانی بەردەرگای لە خۆی دوای لە شار ئارامیی بۆ  بۆیه. لی گوێگجه
 بوژی» و چەپڵەلیودان بە خەڵوک پێشەوا قسەکانی دوای .برایەتی و یەکیەتی بە کردن تەشویلی و، شار ئاسایشی و ئارامی
 عەلوی میورزا و کەریموی مەنواف میورزا هواوڕێیەتیی بە پێشوەوا ئەوە دوای و هێنا کۆبوونەوەکە بە کۆتاییان «محەممەد قازی

 ناف موه میورزا ەل محەمومەد قوازی ڕێگوادا لە. هیشوت جوێ مەهابادیوان لی گوێگجوه گونودی بەرەو دیکە کەسی چەند و یحانی ڕه
 قوازی بە پێوداهەڵگووتن بە کورد دەسوتی مەنواف میورزا بووو؟ چ وتوارەکە سوەر لە نەزەرت: پرسوی بوو، نزیکی لە کە کریمی

 گووتی دانیشوتبووم ماشوینەکە پشوتی لە کە کورد مون لە ڕووی دواییودا لە. بوێ ڕەوانبێوژ ئەو وەک نواتوانی کەس کە محەممەد
. دەردەبوورم خووۆم نەزەری پێووداهەڵگوتن بووێ بوودەی ئیووزنم ئەگەر گوووتم چوویە؟ ئیوووە ەزەرین بووابەتە ئەو سووەر لە دی ئووه فونووی

. دەکەی قسوە عامیوانە زموانی بە زۆر و ردە پوه بوێ و دەکەیەوە دووپوات زۆر وشوەکان پێشوەوا جەنوابی گووتم. بیڵوێ فەرمووی
 بەنم و بووووکەمەوە کەم زۆر مدووپووواتکردنەوە قسوووەکردندا لە دەدەم هەوڵ یەکەم ئیوووورادی بە سوووەبارەت فەرموووووی پێشوووەوا
 لە بەشوودار توێژەکووانی و چووین هەموووو کە ئەوەیە مەبەسووتم خەڵووک بووۆ قسووەکردن لە موون دووهەمووت، ئیوورادی بە سووەبارەت
 «.بگرم چاو وەبەر نەزەراتەکەت دواییدا قسەکردنەکانی لە دەدەم هەوڵ بەنم. تێبگەن قسەکانم لە کۆبوونەوە

 
 خوانم میسودا  و گیوو عبودولڕەحمان مامۆستا الی لە محەممەد قازی» :دەڵێ دا«ونبوو ڕۆژگاری» کتێبی لە قازی ڕەحمان *

 کەسووێک زانیبووای کووات هەر. بووووە ڕووسووی زمووانی فێووری سوومای  میوورزا نوواوی بە دی کەسووێکی الی و، ئینگلیووزی زمووانی فێووری
 کتێبوی. بکا فێری دەکرد داوای و یال بۆ دەچوو یەکسەر و نەدەکرد سڵی هی  دەزانێ ئەلمانی یا ئینگلیزی یا ڕووسی وشەیەک

 تووا ١٩١٥ سوواڵی لە ڕووسووەکان کە ئەوکووات وەهووا هەر. دەیخوێنوودنەوە بەردەوام و کردبوووو پەیوودا زمووانی سووێ هەر وشەناسوویی
 لە قوازی شوێوەیە بەم و ببوێ فێور ڕووسوی زمانی دا هەوڵی محەممەد قازی هەبوو، مەهاباددا بەسەر دەسەنتیان ١٩١٧ ساڵی

 .ببێ فێر تورکی و ڕووسی و ئینگلیزی عەرەبی، فارسی، کانی زمانه خۆی، زگماکیی زمانی لە جیا توانی یداساڵ ١٧ تەمەنی
 

 هەمووو و بوووە خەڵوک بە توێکەنو و کوۆمەنیەتی کەسوێکی کردن باسمان سەرەوە لە کە تایبەتمەندییانە لەو بێجگە پێشەوا
 لە. داوە هەوڵەی ئەو گوفتار بە و کردار بە و نەمێنێ جێ بە نپێشکەوت قافڵەی لە کوردەواری ی کۆمەڵگه ویستوویەتی کات

 ی١٣٢٠ - ١٣٠٠ سوواڵەکانی لە پێشووهاتێک هەر»: هوواتووە هومایوونوودا سووەعید بیرەوەرییەکووانی ،«ڕابوووون پێشووەوای» کتێبووی
 و خەڵوک ەمڕاسوتید دەبوونە برای، قازیی سەدر ئەبووللاسم و محەممەد قازی دابا، ڕووی موکریاندا و مەهاباد لە هەتاویدا
 هەتواویی ١٣٠٧ سواڵی. دەکورا جێبەجوێ ئەوان ئاگواداریی و ڕێنووێنی بە ئیداری و فەرهەنگی کۆمەالیەتی، کاروباری تەواوی



 یادێ لە دایک بوونی پێشەوا قازی محەممەد
 

 

51 
 

 کە کوردن پێشوکە  زەوییەکوی پوارچە محەمومەد قوازی دامەزرا مەهابواد لە سووور شێروخورشویدی کوۆمەڵەی جار یەکەم بۆ کە
 شێروخۆرشوویدی کووۆمەڵەی دامەزرانووی سووەرەتای لە خووۆی ویسووتی بە محەموومەد قووازی ...اسووازکر لووێ نەخۆشووخانەیەکی دواتوور

 خوزمەتە ئەو دیکەی کاروبارەکانی وێڕای و گرت وەئەستۆ ی کۆمەڵەیه ئەو سەرۆکایەتیی هەتاوی ی١٣٢١ سالی هەتا سوورەوە
 «.دەگەیاند جێ بە ئینسانییەی

 
 ڕووداوەکووانی ئاگوواداری نیووزیکەوە لە کاتوودا لەو کە «ئیتالعووات» ڕۆژنووامەی کوواتی ئەو هەواڵنێووری پسوویان، فلولی جووه نه *

 قوازی» :دەنووسوێ ئواوا پێشوەوا ی باره لوه «ئەرەس لێوارەکوانی هەتا خوێناوییەوە مەهابادی لە» کتێبی لە بووە، کوردستان
 لە نەدا ئیزنوی بەوجوۆرە. دەکورد هەڵسووکەوتی توایبەت شوێوەیەکی بە مەهابواد لە خوۆی تیی دەسوەنتداره کاتی لە محەممەد

 بووو فەرموانڕەوا محەمومەد قوازی کە سواڵ دوو دەورەی لە. بچوێ توانن بە خەڵوک مواڵی و بودا ڕوو برۆ و تانن و قەت  شار
 «.کردبوو پەیدا محەممەد قازی بە تایبەتیان کی هۆگرییه خەڵک بۆیە هەر کوژرا، شار خەڵکی لە کەس یەک تەنیا

 
 :دەنووسوێ ئواوا پێشوەوا ی باره له دا« ١٣٢٤ - ١٣٢٠ ساڵەکانی نیوان لە محەممەد قازی» کتێبی لە پور اللی جه میدڕەزا حه *
 هیمەتوی قوۆڵی بووو، شوار قوازی باوکی کە ئایینی ماموستایەکی عینوانی بە محەممەد قازی کە ئاوادا هەلومەرجێکی لە...»
 بە و کورد ئاموادە شواری خەڵکوی لە ێنودێکه کواتەدا لەو ئەو. هەڵماڵێ شار خەڵکی کانی کێشه چارەسەری و بەرێوەبەری بۆ

. بوکەن شوار لە پارێزگواری دەستدرێژیدا و برۆ و تانن و دزی بەرامبەر لە هەتا کردن چەکداری جۆراوجۆر چەکی و داردەست
 و حکەمەیەک موه کوردنەوەی بە و دەکورد چارەسەر خۆجێی کارمەندانی لەگەڵ خەڵکی خواردەمەنیی مەسەلەی هەروەها ناوبراو
 قوازی کە بووو کوردەوانە و کوار بەو هەر. دەکورد خەڵوک کێشوەکانی چارەسەری خۆیەوە لەالیەن مەیە حکه مه ئەو وەبردنیبەڕێ

 «.خشرا به پێ ی«پێشەوا» نازناوی خەڵکەوە ئەو لەالیەن و کردبۆوە خەڵکدا دلی لە خۆی جیێ محەممەد
 
 لە یەکێوک کەریمی، مەناف شارەدا لەو خویندنگا بوونیهە و مەهاباد منداننی خوێندنی بۆ پێشەوا دڵسۆزیی بە سەبارەت -

 داخرانوی و ڕەزاشوا دیکتواتۆریی حکووومەتی ڕووخانی دوای لە بیرمە لە»: دەڵێ کوردستان ژیانەوەی کۆمەڵەی دامەزرێنەرانی
 بە تسوەبارە مامۆسوتایەک چەنود لەگەڵ. کیشوا زەحومەت زۆری محەمومەد قوازی قوتابخانەکوان کوردنەوەی بۆ قوتابخانەکان،

 بێبەشووە نەتەوە ئەو منوداننی بە و بووکەنەوە قوتابخانەکوان دەرگوای ئێوووە فەرموووی و کورد قسووەی قوتابخانەکوان کوردنەوەی
 بوێ ئێووە نواهێڵم بێوت( دانیشوتبوو سوەری لە کە دانوا بەڕە ئەو سوەر لە دەسوتی) بەڕەیە ئەم فرۆشوتنی بە ر گه ئه بڵێن، وانە

 «.بن مووچە
 

  نەبووە، داهات سەرچاوەی محەممەد قازی بنەماڵەی بۆ قەزاوەت و دادوەری کاری کە دەکەن ەوەل باس سەرچاوەکان زۆربەی



 یادێ لە دایک بوونی پێشەوا قازی محەممەد
 

 

52 
 

 داهواتی ڕێگوای لە ژیانیوان بژیووی و کوردووە ئواخرەت پاداشوی و خەڵک کاری ڕاپەراندنی بۆ تەنیا دادوەرییان کاری بەڵکوو
 .دەکرد دابین هەیانبوو، بۆکان ناوچەی لە کە  گوندانەوه ئەو
 
 بەو بریوار سوەر لە سوووربوونی و پێشوەوا کەسوایەتیی ی باره لوه «کوردسوتان جمهووریی» کتێبوی لە جوونیر ئیگلتوون یامویل *

 :دەدەوێ جۆرە
 بڕیواری پێویسوت و ورد لێکوۆلینەوەی دوای مەسوەلەیەک سوەر لە محەممەد قازی کاتێک هەر قازی، هێندێک پێچەوانەی بە»

: دەنووسووی بابەتەکەیوودا درێووژەی لە نوواوبراو« .بووێ پێووک تێوودا ئوواڵوگۆڕی نەبوووو ئیمکووانی و بوووو کۆتووایی بڕیووارە ئەو دەدا،
 وتووواربێژ قوووازی ...بنووووێنێ ڕێوووز بەرامبەریووودا لە دەبووووو مەجبووووور دیتبوووایە ئەوی کەس هەر بووووو بەشوووێوەیەک ڕوخسووواری»

 هێزێکوی کورتوانە ڕسوتە ئەو و بێنوێ کوار بە کوورت ڕستەی وابوو خووی و عادەت قسەکردندا لە بوو، بەتوانا نڕانیکی وسوخه
 «...دەکرد هەڵوێستەیەکی وشەدا چوار سێ هەر نێوان لە دەکرد، بیسەر لە کاریان کە بوو تێدا سەیریان

 
 نواوی بە خۆیودا بیرەوەریی کتێبی لە بوو، هاوپۆلیی و هاوڕێ منداڵییەوە لە و بوو شا نزیکی دۆستی کە فردوست حوسێن *
 :کوردسوتاندا خەڵکوی نێوو لە دەکوا دێمووکرات پوێگەی و پێشوەوا خۆشەویسوتیی لە سبوا شوێوەیە بەو( پهلووی سلوط و ظهور)
 کوردسوتان و ربایجوان ئازه حکوومەتی دوو هەر و گیرانەوە پاشایەتی ئەرتەشی لەالیەن مەهاباد و تەورێز کە ئەوەدوای ...»

 محەمومەدڕەزا بوۆیە هەر. نواکەن لێ پێشوازیت مەهاباد خەڵکی محەممەد قازی ئێردامی هۆی بە کە گوترابوو شا بە ڕووخان،
 بوڕی کیلومیترمان چەندین بە و کەوتین وەڕێ مەهاباد بەرەو پارێزەر و ئیسکۆرت بێ و بە ماشێن سواری گوت منی بە ڕۆژێک
 پیووادە پێووی بە و دابەزیوون ماشووێنەکە لە شووار نێووو لە بوووو، لەبەر نیزامیمووان جلووی دووکمووان هەر. مەهابوواد گەیشووتینە هەتووا
 فەرمانووداریش تەنووانەت و نەکووردین لووێ پێشوووازیی کەس نەبوووو، دەرەوە بە کەس هووی . پێوووا شووارمان ۆننەکووانیک و شووەقام
 سوەربازەکان هەمووو پادگان، گەیاندە خۆمان. دەکردین ماشایان ته پەنجەرەوە پشتی لە خەڵک بەنم. پێشوازیمان بۆ نەهات

 محەمووومەدڕەزای ئەفسوووەرە ئەو بەنم نەناسوووییەوە، مەیئووی کەس هوووی  ئەفسوووەرێک لە بووێجگە و بووووون پشوووووداندا حوواڵی لە
 گووتی و نەدا ئیزنوی محەمومەدڕەزا بەنم بون؛ ئاموادە دیتن سان بۆ ئەفراد دا دەستووری و دانا نیزامیی ئیحترامی و ناسییەوە
 محەمومەدڕەزا. چەقێنودراوە دارێوک دیتموان چۆڵودا و بچوووک مەیدانێکی لە بگەڕێینەوە دەمانهەویست کاتێک. ...نیە پێویست
 قوازی کە شوێنەیە ئەو ئێرە. چەقێندەراوە کورتەدا ماوە لە دارە ئەو و نەبوو لێ دارێکی هی  ئێرە هاتین ئەگەر گوت بەمنی

 کارەیووان ئەو مەهابووادی چەنوود کووورتەدا موواوە لەو دەرکەوت دواداچوون بووه و لێکووۆڵینەوە دوای. کووراوە ئیروودام لووێ محەموومەدی
 لە کە تەورێووز خەڵکووی پێشوووازیی لەگەڵ هەبوووو جیوواوازیی و شووا لە بوووو مەهابوواد خەڵکووی زییپێشوووا وەزعووی ئەوە. کووردووە
 «.کرد شایان
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 محەموومەد قووازی» :دەنووسووێ محەموومەد قووازی کەسووایەتیی سووەر لە ئوواوا ١٩٤٧ جورنووا  ئیسووت میوود  لە ڕوزڤێلووت ئووارچی *
 لە کە خوۆی وێونەکەی. دەخوواردەوە شوڕووبی مه نە و دەکێشا ی جگەره نە بوو، دەعی و فیز بێ و سادە و دین بە زۆر پیاوێکی

 دەقواودەقی ڕەنگودانەوەی هەڵواسورابوو، دنیوا جوغرافیوایی نەخشوەی سوەرووی لە دیووارەکەوە بە و کوارکردنەکەی میزی پشت
 تێودایە شوتێکی کە دەبینورێ کوۆرپە ڕیوش کورتی قژ زاهیدانەی سیمای زەردی ڕەنگ الوازی پیاوێکی وێنەیەدا لەم بوو، خۆی
  و فیکر بە و ئاق  پیاوێکی تایبەتمەندییانەوە، ئەم پاڵ لە بەنم. نیگایەتی پڕشنگی ئەویش دەکا، بینەر لە زۆر کار کە

 «.بوو میانەڕەو
 
 قوازی»  :دەڵێ ئاوا پیشەوا لەسەر دا«کوردستان کۆماری لە یادادشتەکانم» کتێبی لە پشدەری ڕەسو  ئەحمەد عەبدوڵو *

 بە خووۆی زۆر لەوە  جووگە و خۆێنوودبووی شووەر  و ئووایینی قوتابخووانەی لە. بوووو بووا  زۆر ارییخوێنوودەو پوولەی «محەموومەد
 ڕادەیەکوویش تووا و دەزانووی فەرەنسوویی زمووانی. کردبوووو خەریووک کۆمەنیەتییەکووانەوە و ئووابووری و سیاسووی کتێووبە خوێنوودنەوەی

 قسوەی جووان عەڕەبویش زموانی بە و انویدەز باشوتر کووردی لە فارسویی و توورکی زمانی. بکا قسە ڕووسی زمانی بە دەیتوانی
 ئەو. بووو خاکەڕایی و خۆبەکەمگر زۆر. بوو ئاوات گەورەترین بەالوە کوردستانی ڕزگاری. بوو نیشتمانپەروەر مرۆڤێکی. دەکرد
 نواو مویللەت خزمەتکواری بە خوۆی هەمیشوە و نەهوات سوەردا بە گوۆڕانێکی هی  هەڵبژێرا کوردستان سەرۆککۆماریی بە کاتەی
 و فەقیور لە سوەری جوار زۆر و چیە تووڕەیی نەیدەزانی. بوو هێمن و هێوا  زۆر. بوو «فەخە فەخ و کەشخە» دژی و دەبرد

 خۆێنوودنەوەی لە. دەبەخشووی پووارەی خووۆی کیسووەی لە جووار زۆر. دەکوورد تیمووار هەژارانووی و لێلەوموواوان دەردی و دەدا هەژاران
 هەمیشوووە. بووووو زۆرداری و زوڵوووم دژی زۆر. ڕادەکێشوووا خوووۆی الی بوووۆ تەواوی بە گووووێگرانی دڵوووی بووووو، بلووویمەت زۆر وتووواردا

 بوۆ سەربەست و ئازاد ئەوانیش تاکوو بهێنن جوتیارەکان چەوساندنەوەی لە واز کە دەکرد عەشیرەتەکانی سەرۆک ئامۆژگاریی
 «.بژین کوردستاندا لە خۆیان

 
 پێشوەوادا فیکریوی بوواری لەبوارەی قوازییەوە یمڕەحو زموانی لە بیستەمدا و نۆزدە سەدەی لە کورد کتێبی لە کۆچێرا کرێس *

 محەمومەد قوازی. بووو لیبرالوی نە و سۆسیالیسوت نە بووو، مارکسوی نە محەمومەد قوازی فیکورییەوە بوواری لە» :دەنووسێ ئاوا
 لەو هەر کوووچێرا کووریس« .بوووو گووۆ  و هووۆ  بە نەتەوەیووی ڕێووبەری و نەتەوەیووی ڕزگوواریخوازیی بزاڤێکووی وشوویاری ڕێووبەری
 وەهووا هەر. جۆراوجۆرەکووان زمووانە بە ئەدەبوی و مێژوویووی کتێبووی لە بوووو پوڕ کە هەبوووو کتێبخووانەیەکی...»: دەڵووێ اکتێبەیود
 بەسووتنی دوای کووورد نەتەوەی بەسووەرهاتی لە بوواس کە نیشووتمان دایکووی شووانۆی و نوسوویبوو شووانۆ بە سووەالحەدینی مێووژووی

 پیشوان مەهابواد لە شوانۆیانە ئەو و دەکوا دا - ١٩٣٧ یڵسا ەل تورکیە و عێراق و ئێران لەنێوان - سەعدئاباد پەیماننامەی
 .دران
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 بواس شوێوەیە بەو محەممەد قازی لەگەڵ خۆی کۆبوونەوەیەکی بە ئاماژە بە کوردەکاندا کتێبی لە ئەرفە  حەسەن ژەنەراڵ *
 بەنم هەبووو، تنەدادانیشو لەو حزووریوان قوازی سوەی ی و سوەدر چەند هەر...» :دەکا پێشەوا چاونەترسیی و کەسایەتی لە

 دووانە لەم ڕاشوکاوانەتر کە محەمومەد قوازی. نەدەکورد بواس مەسەلەکانیان پێچوپەنا بێ و بەڕاشکاوانە محەممەد قازی وەک
 لە دەوڵەت دەزگاکوانی ناکوارامەیی و گەندەڵی لە پاشان و کرد پێشوو گیروگرفتەکانی لە گلەیی سەرەتادا لە دەکرد، قسەی
 دەزگاکوووانی کووواری بوووۆ کوردەکوووان لە بوووۆچی حووووکمەت کە گووورت لەوە ڕەخووونەی بوووارەیەوە لەم و واد کوردنشوووینەکان نووواوچە

 یەکیەتیووی و شووا لوووت ی باسووی وەنموودا لە ئەموون دەڵووێ ئەرفە  حەسووەن «...وەرنوواگرێ کەڵووک ناوچووانە ئەو بەڕێوووەبەریی
 قوازی کە کورد هەسوتم بەنم بوێ؛ وانهەموو بۆ ئێران کە ئەوە پاڵپشتی دەبێتە کە کرد باس محەممەد قازی بۆ ئێرانییەکانم

 و دەدا درێوژەی ئەرفە  حەسوەن. پێکودێنێ بۆ گیروگرفتمان داهاتوودا لە بێگومان و بلەرزێ بایانە بەو نیە کەسێک محەممەد
. کوورد سوەربزێوییەکانی سوەر کوردە تونودم هێرشوی و گورت ئەفشوارم هوشومەند ژەنەراڵ پشوتی ئەمن ئەوەدا دوای بە»: دەڵێ
 «.کۆنەپەرەستی ئەتۆ: گوت منی بە و بوو توورە ەدمحەمم قازی

 
 بووۆ هەلیووان کە کەسووانەی ئەو» :دەدوێ پێشووەوا کەسووایەتیی لە ئوواوا دا «کردسووتان و کردهووا» کتێبووی لە کینووان درک *

 بە زۆر و پێشوەوا کەسوایەتیی کواریگەریی ژێور کەوتووونەتە ئیختیار بێ هەبێ، دیداریان محەممەد قازی لەگەڵ هەڵکەوتبوو
 موام لەڕاسوتیدا - بووو بان کورتە پێاوێکی محەممەد قازی. ڕەمز بۆتە کەس میلیۆنان بۆ بۆچی کە دەرکەوتووە بۆیان سانیئا

 دەنگوی. بووو خوۆراک کەم زۆر دەخوواردەوە، ئوارەقی نە و دەکێشا سیگاری نە بوو، لەبەردا نیزامیی پاڵتۆیەکی - بووە ناوەند
 بووۆ حووورمەتی و ڕێووز بوووو، ئینترناسوویوناڵ جۆرێووک. بوووو لەسووەرەخۆ و ئووارام ەیجووووڵ و حەرەکووات بوووو، خۆشووئاهەنگ و نەرم
. ئیسوپرانتۆ و ئینگلیسوی کەمێک ڕوسی، وەک دەزانی بیانیی زمانی چەند. دەویستن خۆشی و هەبوو جیهان نەتەوەکانی هەموو
 ‹‹.بێگانە ئەدەبیاتی و بیانییەکان زمانە ڕێزمانی کتێبی لە بوون پڕ کارەکەی میزی

 
 زۆربەی پێوووی بە محەمووومەد قوووازی» :دەنووسوووێ دا «کووووردی ناسووویونالیزمی و ناسووویونالیزم» کتێبوووی لە عەلوووی ەعووو ەرج *

 مون بوڕوای بە …بووو کوورد بەهێوزی نیشتمانپەروەری و ڕووناکبیر دینی، کۆمەنیەتی، - سیاسی کەسایەتییەکی سەرچاوەکان
 سواننی بوۆ دەگەڕێوتەوە کوورددا نەتەوەیی ڕزگاریی ووتنەوەیبز لە چاالکانەی بەشداریی و سیاسی ڕووی لە قازی دەرکەوتنی

 قوازی ڕۆڵوی دەکوا؛ بواس بوۆرزویی وەک. دا«ژێکواف» کوۆمەڵەی لە ئەنودام بووونە دوای بەتوایبەت و جیهانی دووەمی جەنگی
 یەکووانیچاالکی لە زۆر کەوتەوە، لووێ سیاسووی ناسوویونالیزمی سووەرهەڵدانی کە گۆڕانکارییووانەی ئەو بەدیهێنووانی لە محەموومەد
 هێوزە دوو لە یەکێوک پشوتیوانیی دەسوتهێنانی بە بوۆ داوە هەوڵوی محەمومەد قوازی: نمووونە بوۆ زیواترە؛ «ژێکواف» کۆمەڵەی

 و، جیاوازەکوان توایەفە و تیورە و عەشویرەتی هێزەکوانی یەکخسوتنی بوۆ هەوڵودان هەروەهوا. ئینگلویس و سوۆڤیەت گەورەکانی
 «.ئیران ناوەندیی دەوڵەتی لە خەڵک ناڕەزایەتیی و یبێزار هێندێک لەقەڵەمدانی سیاسی بە هەروەها
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 خوواوەنی منووداڵییەوە لە هەر» :دەکووا پێشووەوا باسووی شووێوەیە بەم وتارێکوودا لە ١٣٢٥ سوواڵی ،٢ ژمووارە هەنڵە گۆڤوواری *
 ێکیئاکوار. داوە دیواری تێودا لەخۆبووردوویی و ڕەشویدی و ئوازا و گەورەیوی نیشوانەی و بوووە بەهێز دڵێکی و و بەرز گیانێکی
 زۆری. توێکەڵە خووێنی و ڕەگ لەگەڵ نیشتمانپەروەری تایبەتی بە و دەکا تێکەڵی تەبەقەیەک هەموو دەگەڵ و هەیە جوانی
  سابوغی فەرهەنگی ڕیاسەتی بۆخۆی ساڵ چەند جەوانیدا تافی لە ئەوە بەر لە هەیە، زانست و عیلم و تەڕەقی بە عەالقە
 «...دکر تازە نەسڵی فێری تەواوی بە للەتیمی و نیشتمانپەروەری دەرسی و گرت وەعۆدە

 
 سوووەر لە پێشووەوا کاتێوووک کە کردبوووو ئێووران دەسوووەنتدارانی لە وای کوردسووتان کۆموواری پوووێگەی و پێشووەوا کەسووایەتیی *

 لووێ پێشوووازیی توواران فرۆکەخووانەی لە ونتێووک سووەرۆکی وەک توواران، دەچێووتە قەوامولسووەڵتەنە سووەرۆکوەزیران، بانگهێشووتنی
 نێووان لە محەمومەد قازی ئاغای تەیارەی» :کردووەتەوە بوو ئاوای خۆیدا ی٦٢ژمارە لە «کوهستان» وونامەیحەوت. دەکرێ

 زەوی سوەر لە تەیارەخوانە مەیودانی لە ببووونەوە، کوۆ میهرئاباد فڕۆکەخانەی لە کە تاران زۆری خەڵکێکی گەرمی پێشوازیی
 میووانە ئەو هەنگاو بە هەنگاو خەڵک شادمانیی هەستی دەربرینی لەگەڵ تاران دانیشتووی کوردی ڕێبەرانی پێشوازیی. نیشت

 پێنجوی ژموارە ویوالی لە و دەوڵەتون میووانی توارانن لە ئەوکواتە هەتوا محەمومەد قوازی ئاغوای. دەکورد بەڕی خۆشەویستەیان
 وتووووێژی. وبەڕێوەچووو دۆسووتانەدا فەزایەکووی لە دەوڵەت سووەرۆکی لەگەڵ دیووداریان یەکەم. نیشووتەجێن دەربەنوود میوانخووانەی

 کوردسوتان مەسوەلەی هەیانە الیەنەکان کە نیازپاکییە بەو هەیە ئومێد و پێدەکا دەست حەوتوویەدا لەم بنەڕەتی و ئەساسی
 لەالیەن پێشوووەوا بەرزی کەسوووایەتیی بە داننوووان لە دیوووکە نمووووونەیەکی« .بکووورێ چارەسوووەر گونجووواو و بوووا  شوووێوەیەکی بە

 دەکووا تڵگرافێووک لە بوواس کە دەکەوێ بەرچوواو دا١٣٢٥ سوواڵی ٧٢ ژمووارە کوهسووتان حەوتوونووامەی لە تووارانەوە کاربەدەسووتانی
 .ناردووە پێشەوای بۆ قەوامولسەڵتەنە

 
 ئاموادەبوونی بە هەڵبوژاردن دەبوێ کە من بڕیاری لەبەرچاوگرتنی بە! محەممەد قازی ئاغای» :بەمجۆرەیە تێلێگرافەکە دەقی
 و دۆستانە هاوکاریی بە ئازەربایجان کوردنشینەکانی ناوچە پێویستە و بچێ بەڕێوە دەنێردرێ ناوەندەوە لە کە ئەمنی هێزی

 پێویسوتە کوردنشوینن، نواوچەی کە مەهابواد و ڕەزائویە شواپوور، خوۆی، لە بوۆیە هەر بچوێ؛ بەڕێووە ئێووە تەواوی ڕەزامەندی
 ڕوون و دیوار فەرموانی ییەداپێوەنود لەو هەتوا. دەکەن ئەمنیەتییەکوان هێوزە هاوکواریی ئێوە شێوەیەک چ بە کە بکرێ دیاری

 لەو کوردووە، پوێ هەسوتم و دیووە توۆم شەخسوی لە مواوەیەدا لەو کە توایبەت هوۆگرییەکی و دۆسوتانە هاوکواریی بە. دەربچێ
 کووردەوە بە کارەکووان بەرەوپێشووچوونی بووۆ خووۆت تەواوی ڕەزامەنوودیی هەیە چوواوەڕوانیم تێوودایە کوووردانی بووابەتی کە بەشووەدا
 «.بدی پیشان

 
  لە کورد پرسی ئاشتییانەی چارەسەری سەر لە دا«دەوڵەتان ئیستراتیژیی و کوردستان» کتێبی لە مەدەنی حوسێن -
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 نێوو لە کۆموار دەسوکەوتەکانی پاراسوتنی بوۆ پێشوەوا» :دەنووسوێ و دەکوا پێشوەوا هەڵوێسوتی لە بواس ئەوکاتدا هەلومەرجی
 ڕێبوازی لە تەنیوا پێشوەوا بۆچوونەکوانی و هەڵوێسوت ازەیشیر. هەڵبژاردبوو وتووێژی ئاشتییانەی ڕێگای ئێراندا چوارچێوەی

 گانووودیی حەق بە پێشوووەوا. بووودا خوووۆی سوووەمەری و بەرهەم دەیتووووانی ئێرانووودا لە سەرانسوووەری دێموکراسووویی پەرەگرتووووانەی
  ردکو نەتەویی مافی عادننەی چارەسەری وەدوا پاکەوە نیازێکی بە. هەبوو نەفرەتی خوێنڕشتن و شەڕ لە و بوو کوردستان
 «.دەبینی ڕوونی ئاسۆیەکی قەوامولسەڵتەنەدا گ تەکانی لە و کەوتبوو

 
 هەر محەموومەد قووازی» :دەنووسووێ ئوواوا دا «یادادشووتەکانم» کتێبووی لە پشوودەری ڕەسوووڵ عەبوودوڵو پێوەنوودییەدا لەو هەر

 چەکوداری هێوزی ابەینیمو لە نەبوێ دروست کوردستاندا ناوچەکانی لە ئاژاوەیەک و شەڕ هی  کە دەکرد ئەوە لەسەر تەئکیدی
 «.وتووێژ تێکدانی بۆ ئێرانەوە حکومەتی دەستی بە بیانوو هۆی نەبێتە ئەوەی بۆ ئێراندا، سوپای و کۆمار

 
 کووۆمەڵەی ڕیزەکووانی بە محەموومەد قووازی پێویسووتبوونی چووۆنیەتیی لەسووەر( هەژار ماموسووتا) شووەرەفکەندی عەبوودولڕەحمان *
 بوۆ محەممەد قازی موکریان، لە پەهلەوی حکومەتی توانای نەمانی بە» :ەنووسێد ئاوا مجیوردا چێشتی کتێبی لە «ژێکاف»

 ڕۆژانە. بودەن کێشوک شەوانە هەتا چەک کڕینی بە دا هان خەڵکی دەوروبەر، هۆزەکانی هێرشی بەرامبەر لە شار لە بەرگری
 ببێوتە قوازی بووو خوۆ  پێمان. بوو ئەودا دەست لە تەواوی بە شار. دەکردن ئامۆژگاریی و دەکردەوە کۆ جێگایەک لە ئەوانی

 ناوونیشووان بووێ ڕووتێکووی و ڕە  چەنوود لەگەڵ بوووو کەمایەسووی بەالیەوە و نەدەزانووی هووی  بە ئووێمەی ئەو بەنم هاوکارمووان،
 و ز  پێواوێکی سوەرۆکمان نەزانون هەتوا چەتووونە سوەرناس خەڵکوی و عشوایر کە دەکرد هەستمان ئێمە . بکا زرمەزلیتانی

 کۆبووونەوە لە کە الیەنگرانمان و ئەندامان ڕاماندەسپاردە بکەین؟ چارە چۆن قازی بەنم. گەڵمان بێنە حورمەتگرتنە شیاوی
 ئەوسوا نواکرێ، پوێ گواڵتەی و بەهێوزە حیوزب کورد بەوە هەسوتی خوۆی قوازی کە لێهوات وای توا. بتەکونەوە قوازی وتاری بۆ

 و ئاغوا لە زۆر ئیتور. بوێ کوۆمەڵە سوەرۆکی قوازی درا اربڕیو زوو زۆر و کرد قەبوولی. حیزبەوە نێو بێتە کە کرد لێ داوامان
 و بووو ڕووس میوانوانی قۆنواغی مواڵەکەی قازی. حیزبەوە نێو هاتنە نەبوو شەرم پێ یان«قازی» بچووکیی کە پیاوماقونن

 «.بکا خۆ  ڕووسان و حیزب نێوان توانی
 
 چەککردنوی دوای» :دەنووسوێ ئواوا دەکوا، باسوی هەژار کە سوەروبەندە ئەم لەسەر دا«ئاڵەکۆک» کتێبی لە بلوریان غەنی *

 شوواری ئەمنیەتووی پاراسووتنی بووۆ کە ئاکووامە ئەو گەیشووتنە شووار پیاوموواقووالنی و خەڵکووی فەرمانوودار، هەنتنووی و شووارەبانی
 هەتووا بووکەن، دیوواری شووار سەرپەرسووتیی بووۆ بوواوەڕ جێگووای کەسووێکی شووار، کوچەوکۆننەکووانی و بووازاڕ چوواوەدێریی و مەهابوواد
 کە شوار پیاومواقووالنی مەبەسوتە ئەو بوۆ. بگورن وەئەستۆ شار بەرپرسیارەتیی و بکا دەستنیشان دیکە کەسێکی ندچە ئەویش
 کە ئەنجوامە ئەو گەیشوتنە چەندسوەعاتە باسوێکی دوای. بووونەوە کوۆ شوار شوارەداریی لە بووو نێویاندا لە محەممەدیش قازی
 شوار ئەمنیەتوی بەرپرسوی عینووانی بە نیزاموی خودر سوەید و ەنبوک دەستنیشوان شوار بەرپرسیاری عینوانی بە محەممەد قازی
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 مەهابووادیش خەڵکووی و هەبوووو شوواری بەڕێوووەبردنی شایسووتەی کە بوووو شووار کەسووایەتیی یەکەم محەموومەد قووازی. هەڵبژێوورن
  « .دەزانی بەباشی ئەوەیان

 
  :دەدوێ پێشەوا کەسایەتیی ەرس لە ئاوا دا«ڕوون و تاریک» پێشەکیی لە( هێمن مامۆستا) شێخولئیسالمی حەمەدەمین -
 پووێش. بوووو ئوازا زۆر پێوواوێکی خووۆی ت ەنگوی و دەسووت بە. دیبووووم تەنگوانەدا ڕۆژی لە و دەناسووی پێشووەوام بووو لەمێووژ مون»

 ئاموادە دی وا  بوۆ سوەنگەردا یەکەم لە بۆخۆی پێشەوا و مەهاباد سەر هاتنە عەشایر جار چەند کوردستان کۆماری دامەزرانی
 نویە خوۆ  پوێم بەنم دەموانکوژن، و نواچن سوەرمانەوە لە گووتی بیسوت لێم بۆخۆم بوو؟ تەسلیم ئەوجار ووب چۆن ئەدی. بوو

 بە پێشووەوا لەدەسووتدانی بووابەتەدا ئەو درێووژەی لە هووێمن ماموسووتا« .بموورم ئەوانوودا نێووو لە دەمەوی و بووێڵم بەجووێ گەلەکەم
 جووووننەوەی بووۆ دادەنووی گەورەی زیووانێکی بە کاتوودا نهەمووا لە و کووورد نەتەوەیووی جووووننەوەی بووۆ دەزانووی گەورە خەسووارێکی

 کووردێکی بە دەزانی، ژیرم و دڵسۆز ڕابەرێکی بە دەویست، خۆ  دڵەوە لە پێشەوام ئەمن»: ئێران سەرانسەری ئازادیخوازیی
 و دەوێ خووۆ  چەنوود خووۆی نەتەوەکەی دەمزانووی. دەزانووی مەزنووم و گەورە یەکجووار موسوولیحێکی بە و دەناسووی چوواکم و پوواک

 بوووو پێووی هیوووا زۆرم. بەختەوەرەکووان نەتەوە ڕیووزی بگوواتە کووورد بوووو ئوواواتەوە بە چەنوودە بکووا، خزمەتووی پێخۆشووە چەنوودەی
 بەکەڵوک خزمەتوی چەنودی دەزانین کورتەشدا ماوە لەو. بکاتەوە ئاوەدان زوو ونتەکەمان و پێش بەرێتە بەپەلە گەلەکەمان

 ئیمپریالیسووتیی دژی و ئووازادیخوازی جووووننەوەی بووۆ بەڵکوووو کووورد نەتەوەی بووۆ هەر نەک پێشووەوا مەرگووی بەڕاسووتی. کووردن
 .بووە گەورە زیانێکی ئێران سەرانسەری

 
 «.چوو لەنێو و کرا وشک نەزان و سەرەرۆ زۆردارێکی دەستی بە بیر و فیکر دەریایەک ئەدەب، و زانست دەریایەک 
 
 لە پێشوەوا چوۆن کە دەکوا بواقرۆف و محەمومەد قازی ێژیوتو باسی ئیگلتن ویلیام دا«١٩٤٦ کوردستان کۆماری» کتێبی لە *

 سوەرەتای لە( ژێکواف) کوۆمەڵەی ڕێبەرانوی لە دەسوتەیەک لەگەڵ محەمومەد قازی» :بووە سوور کورد نەتەوایەتیی مافی سەر
 و کۆمۆنیسوت حیزبوی سوکرتێری بواقرۆڤ، لەگەڵ دانیشوتن لە و باکۆ چوونە ڕەسمی سەردانێکی بە ١٣٢٤ ساڵی حەوتی مانگی

 لە کووورد گەلووی مافەکووانی وەدەسووتهێنانی بووۆ کوورد سووۆڤیەت یەکیەتیووی پشووتگیریی لە باسوویان ئازەربایجانوودا سووەرۆککۆماری
 بوۆ ئواالهەڵگرن یەکەم ئازەربایجوان تورکی کە کرد لەوە باسی دورودرێژ باسێکی دوای باقرۆڤ وەنمدا لە. ئیران کوردستانی
 کاتێوک هەر دەکەم دڵنیاتوان: دەڵوێ بواقرۆڤ. بوکەن پەلە زۆر کوردەکوان نیە پێویست ئەوە بەر لە مافەکانیان، بە گەیشتن

 کە دەیودی نەبووو یەکەمجوار محەمومەد قوازی. دەکرێ دەستەبەر تێدا ئیوەشی ڕزگاریی و ئازادی بوو، خودموختار ئازەربایجان
: دەڵوێ باقرۆڤودا وەنموی لە بوۆیە هەر بوکەن، توێکەڵ ئازەربایجوان خودموختاریی لەگەڵ کورد کێشەی مەبەستیانە ڕووسەکان

 «.دەدا هەوڵ خۆی سروشتیی مافی وەدەستهێنانی بۆ ئازەربایجان خەڵکی وەک کوردیش خەڵکی»
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 پێشوەوا وکواریگەریی کەسوایەتی لە بواس جوۆرە بەو دا«دەوڵەتوان ئیسوتراتیژیی و کوردسوتان» کتێبوی لە مەدەنوی حوسوێن -
 هوواتبوونە نێودەوڵەتیوودا سیاسووەتی گۆڕەپووانی لە کە نوێیووانە دیوواردە بەو کوردسووتان ڕۆژهەنتووی ئاشوونابوونی سووەر لە دەکووا

 و ڕێکوخەر و پێکهێنەر. کردی بوو، توانایدا لە هەرچی نەتەوەییدا ئامانجەکانی خزمەت لە و ژیا کورد بۆ پێشەوا» :کایەوە
 بلیمەتیووی و ەسووایەتیک سووایەی لە تەنیووا. بوووو کوردسووتان کۆموواری دامەزرێوونەری و کوردسووتان دێموووکراتی حیزبووی پێشووەوای
 ڕێبووار پوڕ کووردیی ناسویونالیزمی ڕێبوازی و دەڕازێنودراوە نوێیانە دیاردە بەو یەکەمجار بۆ کوردستان کە بوو قازیدا پێشەوا
 «.دەکردنەوە کۆی کوردستاندا ڕەنگی سێ ئانی لەژێر و دەکرد تەبا کوردی ناتەبای کۆمەڵی و دەکرد

 
 ئامووانجی وەدێهێنووانی و نەتەوایەتووی خەبوواتی بەرەوپێشووچوونی لە مەزنە ڕێووبەرە وئە نەخشووی بڵووێم دەتوووانم کۆتاییوودا لە

 نەتەوەی مێوژووی لە هەتاهەتوایە بوۆ و نواچێتەوە بیور لە قەت بووو، کوردسوتان کۆمواری دامەزرانودنی کە کوردان لەمێژینەی
 .دەکەن پێوە شانازیی دستانکور پارچەی چوار هەر کوردی و دەمێنێتەوە درەوشاوە و سەربەرز و کراوە تۆمار کورددا

 
 (بۆتەوە بوو دا ٢٠١٨ی جوونی ٦ی مای و ٢١و  ٧" کوردستان" ی٧٢٧و  ٧٢٦ ،٧٢٥: ژمارەی لە)

 
 ماڵپەڕی کوردستان و کورد: سەرچاوە

 
----------------------------------- 
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 ساڵەی لە دایکبوونی پێشەوا قازی محەممەددا ١١١لە یادی 
 

 
 
 
 
 
 
 

 «کوردستان»ی  رۆژنامه

 
 کۆموواری سووەرۆک محەموومەد قووازی پێشووەوا دایکبوووونی لە بەسووەر سوواڵ ١١٩ مووای، مووانگی ی١ بە بەرانووبەر بووانەمەڕ ی١١ ئەموڕۆ

 .تێدەپەڕێ کوردستاندا
 

 خوێنودن بە زۆر هوۆگریەکی منواڵییەوە لە هەر. دایکبووە لە مەهاباد شاری لە ١٢٧٩ ساڵی عەلی قازی کوڕی محەممەد قازی
 ماوەی لە. دادوەر دەبێتە مەهاباد شاری لە و دەبڕێ خوێندن پلەکانی زوو خۆیەوە تواناکانی بەهۆی دەکا، پەیدا فێربوون و

 و توانووا بە کەسووێکی سیاسیشوودا بووواری لە بەڵکوووو ئووایینییەوە لەبووواری هەر نەک و دەبووێ زمووان حەوت فێووری خۆیوودا ژیووانی
 .بووە شارەزا

 
 کۆمەڵێوک دەستی لەسەر نهێنی بە ئەوکات کە ژێکاف کۆمەڵەی دەکا، کوردی کیانێکی بۆشایی بە هەست زوو زۆر هەر پێشەوا

 لە کە ئەوەی لەگەڵ پێشوووەوا. ئەنووودام بە بووووو تێیووودا پێشوووەوا پێکهووواتبوو، کوووورد ناسیونالیسوووتی ئوووازادیخوازی و ڕۆشووونبیر
 مەهابواد خەڵکوی ڕیزی جێی و ناسراو سێکیکە کۆمەنیەتییەوە لەباری و پێگەیشتبوو مەهاباددا شاری ناسراوی بنەماڵەیەکی

 و بەربووکردنوی بوۆ پێشوەوا. پێشوەنگ بە بووو و دەرخسوت خوۆی تواناکوانی زوو زۆر مودیرییەتیشەوە و سیاسی لەبواری بوو،
 هەمووو کە سوەردەمیانە و موودێڕن حیزبێکوی بوۆ گوۆڕی داخوراوەوە ڕێکخراوێکوی لە کوۆمەڵەی ژێکاف، کۆمەڵەی گەورەکردنەوەی

 .کرا نێودێر کوردستان دێموکڕاتی حیزبی ناوی بە و گرت خۆ لە کوردستانی توێژەکانی و چین
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  هاوکاریی بە کوردستان، دێموکراتی حیزبی دامەزراندنی دوای و پێکرد دەستی پێشەوا ژیانی لە دیکە قۆناخێکی کاتەوە لەو
 پێشوەوای بە بووو هەق بە و پێبوڕا پێشوەوای وینازنوا کواتەوە لەو و ڕاگەیانود کوردسوتانیان کۆماری هاوفکرەکانی، و هاوڕی
 .گەیاند جیهانیان بەگوێی کوردی ناوی و دەنگ و کوردان

 
 گؤڕانکواریی و پێشوبرد بەرەو کووردی دۆزی کە ئوازادیخواز و ئوازا ڕۆڵەیەکوی خواوەنی بە بووو کورد پێشەوا، دایکبوونی لە بە

 هەسووتی و گەلەکەی ئووازادی مەشووخەڵی هەڵگووری بە بوووو و "ییبینووا" بە بوووو ژێکافوودا کووۆمەڵەی لە ئەنجاموودا، تێوودا گەورەی
 ئەو ئوانهەڵگری هەر کۆتوایی توا و پێشوەوا و پێشوەنگ بە بوو کوردستاندا کۆماری لە. پەرەپێدا کورددا لەنێو نەتەوایەتی

 .دابووی خۆی گەلەکەی بە کە بوو بەڵێنییە و قەو 
 

 کە سووەردەمەدا و کووات لەو کوردسووتان، کۆموواری سووەرۆک و انکوردسووت دێموووکڕاتی حیزبووی ڕێووبەری محەموومەد قووازی پێشووەوا
 ئەو. ڕۆشووەنگەری و بەرابەری خەبوواتی پێشووەنگی بوووو زاڵبوووو، کوردسووتاندا سووەر بە دەربەگووایەتی و عەشوویرەی فەرهەنگووی
 و تەلیسوووم ئازایووانە ڕەچەشوووکێن، کوواروانێکی سوووەرقافلەی بە بوووو و پێکووورد دەسووتی خوووۆیەوە بنەموواڵەکەی لە و لەخووۆیەوە

 .کردەوە بەرز یەکسانی دروشمی نەترسانە و وەالبرد بەرەوپێشچوونی و گۆڕان بەردەم سپەکانیکۆ
 

 لەسوەر کووردی ئوانی و کوورد کۆمواری سوەرۆک یەکەم بە بووو و دامەزرانود کوردسوتانی دەولەتوی و کوردسوتان کۆمواری پێشەوا
 کووارێکی و ئازایوانە بڕیوارێکی سوەردەمەدا و کوات لەو ئەوە کە کووردەوە بەرز کوردسوتان دەوڵەتوی دامەزراوەکوانی و باڵەخوانە

 پێکهێنووانی بووۆیە هەر هەبوووو خۆبوووردوو لە و ئووازا ڕۆڵەی بە پێویسووتی ئازایووانە بڕیووارە ئەو جێبەجێکردنووی بووۆ. بوووو نوواوازە
 ئێسوتا کە ئەوەی و کورد ئاموادە بەربەرەکوانی و ژیوان دیوکەی قۆنواغێکی بوۆ کووردی پێشومەرگە، نازنواوی و پێشومەرگە هێزی

 گوووتەی بە. کوووردە پێشووەوای ئەقڵییەتووی و هووزر و بیوور بەرهەمووی کووورد، غوورووری و پیناسووە بووۆتە پێشوومەرگە نوواوی دەبینووین
 "بوو ڕوا سەحرا لە کە بوو گوڵێ پێشەوا" قاسملوو دوکتور شەهید

 
 و خوۆڕاگری و ەنگاربەر پەیامی مەرگیشی بە و هێنا دیاری بە کورد بۆ مەزنی دەسکەوتی زۆر خۆیدا ژیانی لە نەمر پێشەوای
 .دژمن و دۆست بە دا کوردی گەلی نەبەزینی

 
 بە بوووو و پیناسووە و هێمووا بە بوووو پێشووەوا و کووورد دیارەکووانی ڕۆژە نیووو لە پڕشوونگدارە ڕۆژێکووی پێشووەوا لەدایکبوووونی ڕۆژی

 بیرۆکە ەدیهێنانیو بۆ و پێشەوا ڕێی مەشخەڵداری بوونە کورد گەلی ڕۆڵەکانی ئێستا  تا کە نەپساوە خەباتێکی پێشڕەوی
  تێکۆشان و خەبات سەرمەشلی دەکەنە نەمر پێشەوای دەرسەکانی دڵنیاییەوە بە و تێدەکۆشن پیرۆزەکانی و بەرز ئامانجە و
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 .کۆڵنەدان و نەبەزین و نەسرەوتن ڕیگەی توێشووی دەکەنە ئامۆژگارییەکانی و وەسیەت و
 

 .بێ بەڕێز و بەرز و پیرۆز نەمر محەممەدی قازی پێشەوا دایکبوونی لە یادی
 

 ٢٠١٩ی مای ١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

-------------------------------------- 
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د و ئاتاشەی ەهەمین ساڵی لە دایکبوونی پێشەوا دیداری پێشەوا قازیی محەم ١١١بە بۆنەی 
 ێڵتئارچی ڕوزو نیزامی ئەمریکا لە ئێران

 
 
 
 
 
 

 وەرگێڕان لە ئینگلیسییەوە حەسەن قازی

  
 هەمین ساڵی لە دایکبوونی پێشەوا قازیی محەمەد ١١٩بە بۆنەی 

 ی زایینی١٩٠٠ی مەی ١ - کۆچی هەتاوی ١٢٧٩ ی بانەمەڕی١١سێشەمە 
 دیداری پێشەوا قازیی محەمە د و ئاتاشای نیزامی ئەمریکا لە ئێرانئارچی ڕوزڤێڵت لە مەهاباد

 
 هەتاوی ی١٣٢٥ ی خەرمانانی٢٥ - ٢٣ - زایینی ١٩٤٦ ی سێپتامبری١٦ -١٤

 
  
 
 
 
 
 
 

ئێمەیووان ڕێنوووێنی کوورد بووۆ . جلوووبەرگی کوووردییەوە لە هوواتووچوو دابوووونپڕبوووو لەو کوووردانەی کە هەموووو بە شوواری مەهابوواد
. یانی قوازیی موحەمەد دەموانبینێخانووی شارداری و لەوێ بە کاربەدەستە خۆجێیەکان ناسێندراین و پێیان ڕاگەیاندین بۆ بە

ئەو ئینسووانێکی . لەوێ بووۆ شوویو خووواردن داوەتیووان کووردین و بەڕێوووەبەری تەبلیغووات سووەدی  حەیوودەری میوانووداری لووێ کووردین 

https://4.bp.blogspot.com/-Us3_Lh0NOIE/XMdSGY8nEVI/AAAAAAAAGI8/pVT78REzK5glKGkoWo5lMxdRf6Je7y0zACLcBGAs/s1600/with+numbers201.jpg
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205188493748434&set=a.1175608806891&type=3&source=11&referrer_profile_id=1728216845
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بووو کە دەیخوواردەوە وئەفسوەرە هاوسوەفەرەکەی منویش بە خۆشوییەکی زۆر بوۆ فوڕ  (کوورد)ڕووخۆ  و تاقە ئەندامی کابینەی 
 .کا هاوڕێیی کردینکردنی چەند پێک ۆد

 
 
 
 
 
 
 

ڕۆژی دوایی سەر لە بەیانی بردیانین بوۆ خوانوویەک کە بە ڕواڵەت لە الیەن سوۆڤێتیەکانەوە دەکوار کورا بووو وەکووو مەقەڕی 
دیوارەکانی ئەو بینوایە پور بووو لە تەبلیغواتی سوۆڤێتی و وێونەی . ڕەنگە بۆ ئەڕتەشی تازە دامەزراوی مەهاباد سەرکردایەتی
کاتێووک چووووینە نوواو دەفووتەری قووازیی مووحەمەد ئەو لە دەوری مێووزەکەی دانیشووتبوو و نەخشووەیەکی گەورەی . ڤێتڕێبەرانووی سووۆ

کەسوێکی مەتوین وەبەرچواوم  قازیی محەمەد پیواوێکی کوورتە بوانیە، و وەک. کوردستانی مەزنی بە تەنیشتەوە هەڵواسرا بوو
. تەنوک دەمووو چواوی بزڕکواو و زاهیودانەی ئەوی داگرتبووو ریشوێکی. باڵتۆیەکی کۆنی سەربازیی ئێرانوی دەبەر دابووو هات و

 .ئەو پاشان پێی گوتین نەخۆشی زۆر جیدی مەعیدەی هەیە و جگە لە ماست بە هەڵکەوت شتێکی تر دەخوا
 

، پارچە کاغەزێکی هەڵگورت و قسوەکانی لە پوێش ئاموادە مەبەستی سەفەرەکەمان بۆ باس کرد پا  ئەوەی خۆمان ناساند و
لە کوواتی خوێنوودنەوە دا جووار و بووار بە چوواوە . ووشووەکانی تەواو ڕوون و دەنگووی ئووارام بوووو. رسووی خوێنوودەوەکووراوی بە فا

ئوواواتە  ،اریوویەی کوورد کە لە کوردەکووان کووراوەلە قسووەکانیدا بە کووورتی باسووی ئەو زۆرد. سووێحراوییەکانی سووەیری دەکووردین
بە توایبەتی دەوڵەتە یەکگرتووەکوانی ئەمریکوا  -زادی نەتەوەییەکانیان وهەر وەها پێویستی ئەوەی کە خەڵکی الیەنگری ئوا

یارمەتییان بدەن بۆ وەدەستخستنی ئازادی و مافە ئینسوانییەکانیان لە سوەر بنەموای ئەو پرێنسویپانەی کە بوۆ پاراسوتنیان  -
 .شەڕی دووهەمی جیهانی کرا

 
. وەرگرتنی گشت گەالن لە مافی مرۆڤ بووە  یەکگرتووەکان هەمیشە الیەنگری ئازادی و کەلک دەوڵەتە" :من لە وواڵم دا گوتم

ئوێمە هواتووینە کوردسوتان توا لە وەزعوی کوردەکوان . ئێمە هیوا دارین ڕۆژێک تەواوی خەڵکی دنیا بەو ئاواتەی خۆیان بگەن
هیوووادارین وەزعووی کوردەکووان بووا  بووێ و کوردەکووان جۆرێووک لە .بکووۆڵینەوە و ڕاپووۆرتی خۆمووان بوودەینەوە بە حکوومەتەکەمووان

 ".اتۆری بە جۆرێکی دیکەی دیکتاتۆری نەگۆڕنەوەدیکت
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تەواوی ئەو خەڵکەی لەو بەشانەی وونت دەژیون کە لە ژێور کوۆنتڕۆڵی حکووومەتی مون دان ئوازادن بوۆ " :قازیی محەمەد گوتی
 ".ئەوەی چ دەڵێن و چ دەنووسن

 
انی دێموۆکڕات دا خەڵوک دەتووانن تەنیوا لە کاتێکودا لە ئازەربایجو." خوۆم بە چواو ئەوەم دیووە کە وایە" :من لە وواڵمدا گوتم

ئەمون دوێنوێ شوەو لە شوەقامەکانی ئێورە گووێم لە دەنگوی ڕادیوۆی لەنودەن و ئانکوارا  لە ڕادیۆی تەورێوز و مۆسوکۆ بگورن گوێ
 ".بوو
 

شوادی وی . کە دیار بوو ئەو قسەی منی پێ خۆشبوو گوتی وەزعی تەورێز لە گەڵ مەهاباد بە تەواوی جیاوازە قازیی محەمەد
گووتم لەوە سوەرم  ئەوەی کە وەهواهەر نەما کاتێک باسی ئەو گیروگرفتەم بۆ کرد کە هواتبووە سوەر ڕێوم لە سەرسونوورەکەی،

 .سوڕ دەمێنێ کە دەبینم مەقەڕیی سەرکردایەتی وی بە پۆستێری تەبلیغاتی سۆڤێتی داپۆشراوە
 

 .ەسوتەیی هوی  کەس قەبوووڵ نواکەنەنم ژێردکوردەکوان ناچوارن هەر کەس یارمەتیوان پوێ بکوا لێوی وەربگورن ب" :قازی گوتی
بوۆئەوەی ئاوڕێوک وە  -کۆن ڕانسی پۆتسودام  -ئێمە سکانیەکمان دا بە سێ دەوڵەتی زلی بەشدار لە کۆن ڕانسی ئوڕووپایی "

نتیوک قوازی بە ئامواژە بە مەنشوووری ئاتو. "و ئەمریکا گوێیان نەداوینێبەنم بریتانیا. کوردەکان بدەنەوە نارەزایەتییەکانی
بۆسەرکەوتن  -پێشوەچووترین دەوڵەتی سەر زەوی  -دەوڵەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا  کوردەکان هەموو هیوادار بوون: گوتی

 . بە سەر دواکەوتووییدا یارمەتییان بدا
 
 
 
 
 
 
 
 

حەمەد، ، ئەحمەد ئیالهی، دڵشاد ڕەسووڵی، مەناف کەریمی، پێشەوا قازیی م، لە ڕاستەوە هێمن١٩٤٦ی سێپتامبری ١٦
 سەدی  حەیدەری، غەنی خوسرەوی ، خەلی  خوسرەوی، عەلی خوسرەوی و جەع ەر کەریمی
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ئەگەر ئەمریکوا لە جیوواتی نوواردنی سووی هەزار سووەرباز بووۆ ئێووران تەنیووا سووەد مامۆسووتای بووۆ ئەم وونتە ناردبووایە چ دەبوووو؟ "
، ئەوە  بە ڕێگوای دانوی دەدەن -تورکەکوان  وەک - یوارمەتی دوژمنەکوانی ئوێمە لە جیواتی یوارمەتی ئوێمە بودەن بەنم ئێووە

 ".تەقەمەنی بۆ سەرکوت کردنمان چەک و
   

پاشووان بووۆ سووەرکۆنەی بریتانیاییەکووان ووتووارێکی دا وکووردەوە جیاوازەکووانی ئەوانووی بووۆ سووەرکوت کردنووی کووورد لە درێژایووی 
 . دەیەکانی ڕابردوو دا ئەژمارد و بە ئاماژە بە شکانی مەال مستە کۆتایی پێ هێنا

 
ئوێمە دوایە . دا بووو یوان" یوارمەتی کوردەکوان"لە سووریا  کە. لە سەرێکی دیکەوە لە سەر فەڕانسەییەکان بیرو ڕای با  بوو

هەواڵدەرێکی فڕانس پرێس کە بیروڕای چەپی هەبوو لەو دواییانە دا سەفەرێکی مەهابادی کرد بووو " ناپلیۆن ژاک "بیستمان 
 .الیەنگرانەی سەبارەت بە کوردەکان لە چاپەمەنی فەڕانسە دا بوو کردبووەوە یو بە دوای ئەوە دا زنجیرەیەک ووتار

 
پاشان لە باری تێکۆشانی ناسیۆنالیستی لە وونتانی دراوسوێدا قسوەی کورد و نوامەیەکی تایو، کوراوی پێشوان  قازیی محەمەد

سووپی و دیووار بوووو ئەو چەپەرەی  دایوون کە خوێنوودکارانی کوووردی زانکۆکووانی ئەسووتەمبووڵ نووسوویبوویان لە سووەر پووارچەیەکی
 .دوایە ئەو بە دوور و درێژی باسی ناسیۆنالیزمی کوردی بۆ کردین لە عێڕاق. هێنابووی دە جلوبەرگەکانی دا شارد بوویەوە

لە  .بوۆعێڕاق ئەو وونمێکوی وای نەداوەبەنم کاتێک باسوی مەال مسوتەفام لوێ پرسوی کە وا بووو ببووەوە دەیەوێ بگەڕێوتەوە 
، هەڵووبەت، مەال مسووتەفا ئووازادە هەر کاتێووک بیوویەوێ عێووڕاق شووتێکی گوووت و لێووی زیوواد کوورد ێژ لەگەڵ حکوووومەتیمەڕ وتوووو

کە داوام کرد چاوم بە مەال مستەفا یوان النوی کەم ئەو ئەفسوەرە عێڕاقییوانەی لەگەڵوی هواتوون بوکەوێ چ . بچێتەوە عێڕاق
 .وونمی نەدایەوە

 
ێژی لەگەڵ حکووومەتی ناوەنودی و پێشونیاری پێوک هێنوانی ئوسوتانێکی گەورەی بە وتووو لە پاشوان سوەبارەت قازیی متحەمەد

دوای گ توگوۆ  ئەو بڕیارە: "دی خۆی کراوەئەو پێشنیارە لە الیەن حکوومەتی ناوەن ئەو ئیدیرای دەکرد. کوردستان قسەی کرد
  " لەگەڵ من و دوکتور جاوید دراوە

 
نواو  ری نەداوە کە داخودا پێشنیاری سوەرۆکوەزیر قەوام لە بوارەی چووونەحیزبی دێمۆکڕاتی کوردستان هێشتا بڕیا :ئەو گوتی

؟ ئەو هەر وەهووا ئاموواژەی بووۆ ئەو گیوورو گوورفتە کوورد کە ۆکڕاتی ئێووران قەبووووڵ دەکووا یووان نوواحیزبووی تووازە دامەزراوی دێموو
ن ڕەزا کوان لە الیەعەشیرەتە موخالی ەکوان بۆیوان سوازکردووە و قسوەکانی بە دەربڕینوی گشوتی لە مەڕسوەرکوت کردنوی کوردە

 .واتە ئیزنی نەدەدا زمانی کوردی بە ئازادی دەکار بکرێ" چۆن زمانی ئێمەی بڕی بوو"شاوە کۆتایی پێ هێنا کە 
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کە کوردەکووان داوای شووتێکی سووەیر و سووەمەرە نوواکەن، ئەوان تەنیووا ئەو موواف و ئووازادییە تەبیریانەیووان دەوێ " :قتتازی گتتوتی
، و ئەگەر ئێسووتا ێ بووارودۆخی کووورد لە بەر چوواو بگوورێخووراوی نەتەوە یەکگرتووەکووان دەبووڕێک." "هەموووو ئووادەمیزادان هەیووانە

هەڵنەسووووڕێ دەسووتبەجێ کوردسووتانێکی یەکگرتوووو و سووەربەخۆ سوواز بکوورێ ، بەالنووی کەمەوە ئەو دەسووتگایە دەتوووانێ ئەو 
ن دە چوارچێووەی سونوورەکانیان دەوڵەتانەی کە کەمایەتی کوردیان تێدا دەژی ناچوار بکوا نواوچەی ئۆتۆنۆمیوان بوۆ پێوک بێون

 ".دا
 

بووۆ قسووە کووردن لەگەڵ دەرفەتێکووی زۆرمووان بووۆ هەڵوونەکەوت . دوای دیوودار و وتووووێژ لەگەڵ قووازی، چووووینە گەڕانووی نێووو شووار
، چونکە تەواوی ئەو ماوەی کە لە مەهابواد بوووین النوی کەم یەک لە ئەنودامانی کوۆمیتەی ناوەنودی حیزبوی کۆمەننی خەڵک
 . دستانمان لە گەڵ بوو ، و جگە لەو ئاڵلە پچووکە بە کەسی دیکە نەناسێندرایاندێمۆکڕاتی کور

 
وایوان زانیووە ئوێمە ڕووسوین و  بەنم شۆفێرە ئەرمەنییەکەمان بە کەی ی خۆی بە شار دا گەڕابوو و گوتی لە سەرەتاوە خەڵک

  خووووۆ  ببوووووون و ویسووووتبوویان کە زانیبوویووووان ئووووێمە ئەمریکووووایین کەیوووو. پرسوووویبوویان ڕووسووووەکان بووووۆچی گەڕاونەتەوە
بە . مەڕ ئاموانجی دیوداری ئەو ئەفسوەرە ئەمریکاییوانە دڕدۆنوگ بووون هەر چەنود هێنودێکیان لە. ئەمریکاییەکان کورد بناسن

. گشتی خەڵک لە قازیی محەمەدی ڕازی بوون و دەیانگوت حکوومەتەکەی ئەو لەچاو حکوومەتی ڕەزا شا باشبوونێکی گەورەیە
 .مانەوەی نیگەران بوون تەنیا سەبارەت بە

 
من لە ڕاپۆرتەکەم دا بیروڕای ئەندامانی کوۆمیتەی ناوەنودیم کوورت کردبوۆوە کە لە موانەوەی کورتموان لە مەهابواد هێنایوانە 

ئەوان شوکرانەبژێری سۆڤێت بوون کە دەرەتانی سەربەخۆیی بۆ پێک هێناون، بەنم پێداگرییان کورد سوۆڤییەت دەسوت . گۆڕێ
وو هۆگرییوان زۆربەیان وێنەدەچ) .تێکی سۆڤییەت لە شارەکەیان نییەومەتەکەیان وەر نادا و هێج کاربە دەسلە کاروباری حکو

بوارو دۆخوی  ئەوان خۆیوان لە.(. ، و وا وێودەچوو ئەشوڕافییەتی کەونوارا هێشوتا جوڵەوی بە دەسوت بوێهەبوێ بەرەو کۆموۆنیزم
هیووادارن حکوومەتەکەیوان ئەوەنودە پەرە بسوتێنێ کە هەمووو : دەیوانگوت. بەنم شۆڕشوێکی ناسیۆنالیسوتی - شۆڕ  دا دەبینی

تەنوانەت . حکووومەتی ئێوران ئەوە بریتی دەبێ لە ناوچەی خوارووی ژێور کوۆنتڕۆڵی. ناوچە کورد نشینەکانی ئێران بگرێتەوە
لە  بەرەو بووواکوور ئەو بەشوووە. یەکوووانیش کە خۆیوووان بە کوووورد نوووازاننو بەختیاریەڵبەنووودە عەشووویرەتییەکانی زێووودی لوووورم

 .ئازەربایجان وەبەر دەگرێ کە کەوتووەتە خواروو و ڕۆژهەنتی دەریاچەی ڕەزائییە تا دەگاتە سنووری سۆڤییەت
 

، وێودەچوو ئەوان زۆر نویگەڕان بون لە ان دەربوڕی لە ئاسوت ئەڕتەشوی ئێورانبێزاری هەرە قووڵی ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندی
 بەالنی کەمەوە یەکێکیان ڕایگەیاند کە حکوومەتی ناوەندی . الی باشوورەوەژمارەیەکی زۆر لە سەربازانی ئێرانی بە  بوونی
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 . خەریکی هاندانی هێندێک لە عەشیرەتە کوردەکانە
 

کوردسوتانو هێنودێک گوۆواری  ی سێپتامبر، چووینە سەردانی چاپخانەی مەهاباد کە ڕۆژنوامەی ڕۆژانەی١٦سەرلە بەیانی زوو، 
 .ەکردەوەکەم تیراژی بە زمانی کوردی بوو د

 
 
 
 
 
 
 
 

یەکەمیووان لەهووجەی زازا یە، کە کوردەکووانی سووووریا و تورکیووا و ناوچەکووانی سووەرووی .زمووانی کوووردی بە کووورتی دوو زاراوەیە
بەدرخانییەکان شێوە نووسوینێکیان بوۆ . عێڕاق و خێلی هەرکی و شکاک و کوردەکانی الی سەرووتر لە ئێران قسەی پێ دەکەن

لەهوجەکەی دیوکە کە زۆربەی کوردەکوانی . مای ئەل ووبێی ڕۆموی داهێنوا کە لە سووریا دەکوار دەکورێئەو دیالێکتە لە سەر بنە
ئەل ووبێیەکی  ئەمە بە. ، کورموانجی یەلەهوجەی یەکەم هەیە و فەرقێکوی گەورەی لەگەڵ عێوڕاق و ئێوران قسوەی پوێ دەکەن

ێن و ئەو زموووانەیە کە لەو کتێوووب و هەمووووار کوووراوی عەڕەبوووی چوووا  دەکووورێ ، کە لە نووسوووین دا ڤاڤێلەکوووان دەکوووار دەکووور
 . چاپەمەنییانە دا بە کار دەهێندرێ کە لە مەهاباد و بەغدا و سلێمانی چا  دەبن

 
هەرچەند هێندێک لە پارچەکانی ئەڵموانی و چێکوی . مودیر چاپخانەکەی نیشان داین کە چەرخی یە و لە ڕووسیا ساز کراوە

سوەرەتای دەرچووونیەوە و چەنود گوۆوار و چەنود نوامیلکەی شوێرر و ئوێمە  یوان داینوێ لە کوردسوتان هەمووو ژمارەکوانی .بووون
لە نوسوخەی ئەو رۆژنامەنەشوم داوە بە کتێبخوانەی کووردی لە  هێنودێک.ئەوانەمان نارد بۆ بەڕێوەبەری دەستگای ئیستیخبارات

 .شاری نیۆیۆرک
 

 ، پێیوان ڕاگەیانوودین قوازیی مووحەمەد بووۆنۆژ دەمووانەوێ مەهابواد بەجووێ بهێڵوویهەر ئەوەی کە کوردەکوان زانیووان هەر هەموان ڕ
نیزیوک نیووەڕۆ ئوێمە دووبوارە . ناچار بووین سەفەرەکەمان بۆ دوای نیوەڕۆ وەدوا بخەیون. نانی نیوەڕۆ بانگ هێشتنی کردووین

پوێم  " :قوازی گووتی. زیاتر لە سوەر بوابەتی کولتوووری بووو لە دەفتەرەکەیدا لەگەڵ قازی کۆ بووینەوە ئەمجارە قسەکانمان

https://4.bp.blogspot.com/-vS0KhISOdOw/XMdSROblwSI/AAAAAAAAGJM/4vvNcfjQLfY7jjqwgV8dUr9To1_CH6-VwCLcBGAs/s1600/qazi-2.jpg
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بووکراوەکانی ئێمە وەربگرن چوونکە دەمەوێ دەوڵەتە یەکگرتووەکوان لە بوارەی کوردسوتانەوە هەمووو  ۆ  بوو ئێوە نوسخەیخ
  "ئەمن گوتم " کە وابێ"، " .من هیچم نییە بیشارمەوە"". شت بزانێ

 
  " ی لێ وەرگرتینەوە؟ کوردستان ئەدی بۆچی مودیری تەبلیغات ئاخرین ژمارەی ڕۆژنامەی

 
 واتە. ئامواژەی دەکورد بە ئەنجوومەنی ئەیوالەتی کوورد وسخەیەکی لەو ژمارەیە هەڵگرت و سوەرخەتێکی نیشوان دام کەقازی ن

 .شووڕای ئوستانی کوردی
 

ئێمە بەشێکین لە ئازەربایجان و مون نوامەوێ  -هی  ئوستانی کوردی نییە . "ڵەیێکە کە زۆری تووڕەی کردوومئەمە هە" :گوتی
 ".ن تێدایە بوو ببنەوەئەم نوسخانەی ئەم هەڵەیا

 
و نوووواوی سووووەرۆکی . بوووووو بە مانووووای ڕێووووبەر پێشووووەوا ناسووووناوی تەنیووووا. ئەمە بە تەواوی نیشوووواندەری سیاسووووەتی وی بوووووو

 .کە مانای مینیستر دەگەیێنێ وەزیر ، نەکبوو ڕەئیس وەزاڕەتخانەکانی
مووانجی دەسووتبەجێی وەدەسووت هێنووانی کاربەدەسووتێکی ئێرانووی دەزانووی و ئا وەک لە دیتنەکووان دەرکەوت ئەو هێشووتا خووۆی بە

ئەو دایگرتەوە کە کورد و فارس گەلوی خوزمن و باسوی ڕەچەڵەکوی کوردەکوانی . خودموختاری بوو لە نێو سنوورەکانی ئێران دا
 .کە بە پێی قسەی وی لە مادەکان کەوتوونەتەوە بۆ کردین،

 
. تیازێک ۆدکایەکی تایبەتی توندیش ئامادە کرا بووئیم و وەک. کۆمیتەکەی نانی نیوەڕۆمان خوارد لەگەڵ قازی و ئەندامانی

 .تەنیا یەک یان دوو کەس لە خانەخوێیەکانمان خواردیانەوە
 

دواجار نیزیکەی سەعاتی سێو نیوی دوای نیوەڕۆ لەگەڵ کوردێکی بەخۆ وەی خەڵکی مەهاباد وەڕی کەوتین کە شارەزامان بوو 
 .ۆکانگەیشتینە ب و پا  تێپەڕبوون لە جادەیەکی شاخاوی

 
سوێ بوارزانی ! لەپڕ شارەزاکەمان هواواری کورد، ڕاوەسوتن. هەوا بە تەواوی تاریک داهاتبوو کاتێک گەیشتینە سنووری جەبهە

لە کاتێکدا لوولە ت ەنگیان لێ ئێمە کرد بوو هاتنە پێش و بردیانین بوۆ الی ئەمیور خوانی فەرمانودەکەیان کە بوارزانییەکی 
. ئیجوازەی نووسوراوتان لە الیەن پێشوەواوە پوێ نیویە، نواتوانم ڕێگاتوان بودەم: ە گووتیسوەرەتاو ئەمیور خوان لە. وێچوو بوو

 .ڕێی کردین بەنم پاشان فەرقێکی بۆ ئێمە دانا و بە بزە و دەستگوشینێکی دۆستانە بە
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و دوای مواوەیەک هوۆرنی ماشوێنەکەمان وەدەنوگ خسوت سوەروکەلەی دو. چەند می  لەوالتور ڕێبەنودانێکی دیکەموان هواتە پوێش
یەکیان کاغەز و قەڵەمێکی بە دەستەوە بوو ناوی ئێمەیوان نووسوی . تەپەکەوە دەهاتنە خوارێ دەرکەوت سەربازی ئێرانی لە

بەنم ئەوان نەیان توانی ژموارەی ت ەنگوی شوارەزا . مە  چوار ژمارەی ساختەمان پێگوتنو ژمارەی ت ەنگەکانیان پرسی و ئێ
هەر کە وەڕێ کەوتیوونەوە دیووتم شووارەزاکەمان قاقووا پووێ دەکەنووێ و سووەری . وەکوردەکەمووان بنووسوون چووونکە کووژێنوودرابووە

 .جیاوازی نێوان تە  بوون و بوروکڕات بوونی ئێرانییەکان و ووشیاری و بەبڕیاری بارزانییەکان جوان دیار بوو. ڕادەوەشێنێ
 

لە مەهابووواد سوووەبارەت بە توووامەزرۆ بووووو بیوووروڕای ڕێوووبەران . شوووەو لە سوووەقز لەگەڵ ژەنەڕاڵ هوموووایوونی ڕاموووان بووووارد
ئەو گوووتی عەشوویرەتەکانی مووامە  و مەنگوووڕ و چەنوود نوووێنەری گەورکووان ڕۆژی . عەشوویرەتەکانی دژی قووازیی مووحەمەد بزانووێ

 .پێشتر هاتوونە الی داوای چەک و یارمەتیان لێکردووە
 

بەکردەوە کۆموارێکی  وانیویەتیلە کۆتایی سەردانەکەمدا، بەو قەناعەتە گەیشتم کە قازیی محەمەد بە یارمەتی ڕووسەکان ت
ا ئاشووکر، بەنم ڕووسووەکان بەترین دۆسووت سووەیری ڕووسووەکانی دەکووردچوواوی باشووئەگەرچووی قووازی بە. ەخۆ دابمەزرێنووێسووەرب

. ناسیۆنالیسووتی بوووو، نەک کۆمۆنیسووتیبووزووتنەوەی قووازیی مووحەمەد . و بوواری نێوخووۆیی کوردسووتان وەرنەدەدادەسووتیان لەکووار
گرینگەکوان لە  لەگەڵ ئەوەشودا، عەشویرەتە .انی دانیشوتووی وونتوانی دیوکە  پەسوندیان دەکوردبەشێکی بەرچاو لە کوردەکو

 ..... قازیی محەمەد بێ تەفاوەت بوون کوردستانی ئێران یا دژی بوون و یا لە ئاست
 

ی ، بیرەوەرییەکوووانی ئەفسوووەرێکئوووارچی روزڤێلوووت، لە پێنووواو سووووێی زانوووین: "لە کتێبوووی ئەو بوووابەتەی سوووەرەوە :تێبینتتتی
 . وەرگێڕدراوە" ٢٨٢ - ٢٧٧ الپەڕەی ١٩٨٨ ، ساڵیت، وەشانخانەی ویدن یڵد و نیکلسن، لەندەنئیستیخبارا

 
بە داخەوە نووسەر لە چەند شووێن تووشوی هەڵە هواتووە بە توایبەتی لەمەڕ پوۆلێنکردنی . سەرنووسی بابەتەکە ئی وەرگێڕە

 .شێوەزارە کوردییەکان
  

لە زموانی فارسوییەوە کوردووەیەتە  نەمور کەریوم حیسوامی" ڕۆژەکانی ئێوران"بە ناوی  کتێبەجێی ئاماژەیە بەشی چوارەمی ئەم 
، کە بە بەروارد لەگەڵ دەقوی مواک هێنودێک کەمایەسوی تێوب بوووی کوردووەتەوەوەکووو ک ١٩٩٥کوردی و لە ڕێبەندانی سواڵی 

 . تێدایە کە ئەوە  دەکرێ لە بەردەقی فارسی بێ
 

 ٢٠١٩ی ئەپریلی ٢٩: ڕێکەوتی  -  وێبنووسی ڕوانگە: سەرچاوە
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 رۆژی لەدایکبوونی پێشەوای کوردان
 
 
 
 
 
 
 

 مەجید حەقی

 
 بوۆ بووێری لەدایکبووونی رۆژی خۆبووون، بە بوڕوا و هیووا لەدایکبووونی لە موحەمەد قازی کوردان، پێشەوای لەدایکبوونی رۆژی

 .بێت پیرۆز سەردەم گەڵ لە هاوگونج و نوێ پالنی ەیداڕشتنەو و نوێ بیرکردنەوەی
 

 بنووسینەوە لەسەڕا خۆمان چارەنووسی بمانتوانیا خۆزگە
 بنووسین چاکتر خۆمان مێژووی بمانتوانیایە خۆزگە
 بیرکەین لە رابردوو هەموو توانیایە بمان خۆزگە
 دارێژین ژیان دیکە شێوەیەکی بە توانیایە بمان خۆزگە
 .ئەون رێبازی رێبواری کردەوە  بە کە بدایە نیشانیان و گەیاندبا بەجێ ئەویان وەسیەتی قازی پێشەوا رێبوارانی خۆزگە

 
. هێنواو بەجوێ سووێندەکەی و خووارد وەفواداری سووێندی( ژکواف) کوردی ژیانەوەی کۆمەڵەی ئەندامی بە بوو محەمەد قازی کە

 کووراوە، نووێ، حیزبێکوی ئەودا ڕێوبەری ژێوور لە خوۆی ەردەمیسو ئاڵوگۆڕەکوانی بە ئاگووادار و شووێندانەر رێوبەر، کەسوێکی وەک
 کە ئەوەی هوووۆی بە بووووو ئەو بووووونی بەئاموووانج و ئاسوووۆبینی. دامەزرانووود خوووۆی سوووەردەمی دادەپەروەری و لیبوووراڵ و موووۆدێرن

 حیزبێووک سیاسووی خەبوواتی گرینگتوور لەوە  و جەموواوەری حیزبێکووی ببێووتە ژکوواف وەک داخووراوی حیزبێکووی کەموودا لەموواوەیەکی
 لە کوورد بزاڤوی و دامەزرێنێوت کوردسوتان کۆمواری مانوگ شوە  لە کەمتور دوای و نەتەوایەتی - سیاسی جۆننەوەیەکی کاتەب

 . ببات بەدەوڵەتبوون بەرەو سەرهەڵدانەوە و شۆر  تەنیا حاڵەتی
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 حیزبووی و دکووور بزاڤووی نوواو کۆمەنیەتیەکووانی و سیاسووی بووایەخە و بەهووا مانی ێسووتی راسووتیدا لە مووحەمەد قووازی پێشووەوا
 . هومانیستە و مرۆڤانی رێبەرێکی هێمای و نەتەوایەتی بزاڤی ویژدانی تابڵۆی ئەو. دێموکراتن

 
 ،(ترهوود) پەیمووان بە وەفووا: لە بووریتین هێشووت بەجووێ ئووێمەی بووۆ مووحەمەد قووازی پێشووەوا کە بایەخووانەی ئەو کووورتی بە زۆر

 جیاوازیەکوان، لەبەرچواوگرتنی و خووازی یەکگرتووویی ،خووازی یەکسوانی کراوەیوی، موۆدێرنیزم، سوەردەم، گەڵ لە هاوگونجی
 رێبوازی بە باوەرمەنودی بەخۆبووون، بوڕوا بووێری، و نەترسوی مورۆڤ، مرۆڤوی کەڕامەتی لە رێزگرتن ئاسۆبینی، دادپەروەری،

 .بوون پێکەوە و یەکگرتوویی پێشڤەچوون، و خوێندن کوردستان، سەربەستی و ئازادی
 
 و ژیوان پوێکەوە سوەمبۆلی و کوورد جوۆننەوەی ویژدانوی توابلۆی پێشوەوا بلێوین دەتووانین وادا،پێشە دایکووبی لە ساڵیادی لە

 چەنودین سوەر بە دابەشوکراو موحەمەد قازی رێبوارانی ئەمرۆ. هاوبەشەکاندابوو بەرژەوەندیە لە کۆدەنگی و قبووڵکردن یەکتر
 و قوووڵتر موحەمەد قوازی برینەکوانی هواوبە  یئاسوۆ و بەرنوامە بوێ و یەکتور بە متموانە بێ بەیەک، دژ رێکخراو، و حیزب

 پاراسووتنی رێزگوورتن،: بکەیوون جێبەجووێ گوورنگە بەهووا سووێ ئەم توانیمووان هەرکووات ئووێمە. دەکەن پووارچە پووارچە بایەخەکووانی
 بنەماکووانی و گرتووووە مووحەمەد قووازی بووۆ رێزمووان ئەوکووات - بکەیوون قبووووڵ هەیوون کە وەک یەکترمووان و موورۆڤ کەڕامەتووی

 بووونێکی پوێکەوە بە بوین هیووادار دەتووانین بوووە موحەمەد قوازی کوردان پێشەوای ئاواتی کە دامەزراندووە یەکگرتووییەکمان
 . پێدەکات دەست خۆمانەوە زێهنیەتی گۆڕینی لە ئەوانە هەمووی. بکەین بەهینەیی خۆمان چاالکی و هێز و درێژخایەن

 
 نوووێ، لەدایکبوووونێکی رۆژی بە بکەیوون فیووداکرد، ەلەکەیگ پێنوواو لە خووۆی کە کوردسووتان،" مەسوویحی" دایکبوووونی لە رۆژی بووا

 یەکریووزی و یەکگرتوووویی و دووبەرەکووی کردنووی زینوودەبەچاڵ رۆژی لێکوودابرانەکان، و ئێگووۆئیزم فرێوودانی پێکەوەبوووون، رۆژی
 .کردەوەیی و راستەقینە

 
 .بێت پیرۆز کورد نەتەوەی لە رۆژە ئەم
 

 ٢٠٢٠ی مای ١: وتیڕێکە -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
 

------------------------------------------------------ 
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 پێشەوا قازی گاندی و ماندێلالی کورد
 

 
 
 
 
 

      
 
  

 شاهۆ مەتین

 
 بەراموبەر لە بڕیاریوان و هەڵوێسوت و کەسوایەتی تایبەتمەنودیی بەهوۆی مرۆڤوانەی ئەو هەن نەتەوەکوان، هەموو مێژووی لە

 .مرۆڤایەتی شانازیی و نەتەوەیان شوناسی و هێما دەبنە گەلەکەیان چارەنووسی
 

 بوداتەوە بریتانیوا داگیرکواریی بەرپەرچی توانی کلۆنیالیزم دژی توندوتیژی لە بەدوور سیاسەتی گرتنەبەری هۆی بە گاندی
 الی بەتوایبەتی و دنیوایە خەڵکوانی ڕێوزی جوێگەی بوۆنەیەوە بەم و سەردەمیانە خەباتێکی مێتۆدی و بیرۆکە بووەتە ئێستا و

 .خۆشەویستە زۆر بووە، ڕزگارکەریان کە هێندییەکان
 
 و چەکووداری پێشوودا لە خەبوواتێکی و پێسووتەکان سپی ئاپارتایوودی دژە سیاسووەتی هووۆی بە مانوودێلال باشووووریش، ئافریلووای لە

 خەبوواتی هووۆی بە و بوورد دێموکراسووی بەرەو باشووووری ئافریلووای و هێنووا ڕاسیسووتییە سیاسووەتە بەم شکسووتی مەدەنووی، دواتوور
 خەبواتە جوۆرە ئەم هەمویش و کورد ڕزگوار پاکتواوکردن لە گەلەکەی هەم پێکەوەژیان، و ئاشتی بۆ ماندێلال سەرۆک وچانی بێ
 .ئازادیخواز و مافویست گەالنی هەموو بۆ خۆڕاگری لە پێناسەیەک بە کرا
 
  بە هەردەم بەختکردنیان گیان و ئوسوولی یاسەتیس بەری گرتنە بەهۆی مرۆڤانەی ئەو زۆرن گەلێک کوردانیش مێژووی لە

  لەو یەکێک محەممەد قازی پێشەوا. ئازادی و ڕزگاری بۆ قوتابخانەیەک بۆتە ڕەوشتیان و ئاکار و ماونەتەوە زیندوویی
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 هەمووو نی گەلەکەی چارەنووسی بەرامبەر لە بڕیارەکانی و هەڵوێست هۆی بە کە ناڤینە ڕۆژهەنتی کاریزماتیکانەی ڕێبەرە
 .دەمێنێتەوە گەورەیی و زیندوویی بە ناسیویانە جۆرێک بە مرۆڤانەی ئەو
 

 کاریزموا و تێگەیشوتوو و پێگەیشتوو کەسایەتییەکی خاوەنی ئەوەی هۆی بە ژێکافەوە کۆمەڵەی بە بوو پەیوەست ئەوەی پا 
 ببێووتە کورتوودا موواوەیەکی لە و دابنووێ ژێکوواف کووۆمەڵەی ئەنوودامانی هەموووو لەسووەر خووۆی کوواریگەریی توووانی زوو هەر بوووو،

 جیهوانی سیاسوەتی و پاشوایەتی ڕێژیمی کاتی ئەو سیاسەتی لە تێگەیشتوویی بە پاشان. ڕێکخراوەیە ئەو یەکەمی بەرپرسی
 و ئێوران ناوچەکوانی لە زۆریەک لە پاشایەتی دەسەنتی نەمانی و، ئێران بۆ بریتانیا و سۆڤیەت وەک زلهێزی دوو هاتنی و

 بە سیاسووی مووودێڕنی حیزبووی یەکەم دامەزرانوودنی و ژێکوواف کووۆمەڵەی بەرفراوانکردنووی و ئاشووکراکردن بووۆ بڕیوواری کوردسووتان
 .دا نەتەوەیی شوناسی و بەرپرسیارەتی خاوەن و کوردستانی مانی ێستێکی

 
 بووۆ خەباتکووار و نەتەوەیووی حیزبێکووی وەک کوردسووتانی دێموووکراتی حیزبووی هەتاویوودا ی١٣٢٤ گەالوێووژی ی٢٥ لە بووۆیە هەر
 زاراوە و ئایینزاکوووان و ئوووایین هەمووووو لە کوردسووتان جڤووواکی توێژەکوووانی و چوووین هەموووو تووووانی و، ڕاگەیانووود وناسووخوازیش

 بڕیواری کوورد سیاسویی بۆشوایی پڕکوردنەوەی مەبەستی بە و، بکات بەشدار تێدا کوردستان جوغرافیای هەموو لە جیاوازەکان
 قوازی پێشەوا دەستی لەسەر کوردی دەوڵەتی یەکەم شێوەیە بەم. دانداڕێبەن ی٢ لە کوردستانی کۆماری دەوڵەتی ڕاگەیاندنی

 .دێ وەدی مەهاباد شاری لە
 
 ڕووس، سووەربازییەکانی و سیاسووی کەسووایەتییە لەسووەر کوواریگەریی کووورد پرسووی لەسووەر پێووداگرانەی کوورداری و هەڵوێسووت بە

 کوردسوتاندا ئاسوتی لە شووێندانەرەکەی و گرینوگ ەسیاسویی و کۆمەنیەتی پێگە بە هاوکاتیش. داناوە ئێرانیەکان و بریتانیا
 و سیاسوەت توانیوویەتی و، هەبوووە نەتەوەکەموان دۆزی سوەر بۆ کوردی دوژمنانی و دۆست سەرنجی ڕاکێشانی توانای هەیبووە
 .بووە مەبەستی کە ڕاکێشێ الیەنە ئەو بۆ بڕیاریان

 
 لەسوەر بوێ شووێندانەر توانیوویەتی و بوووە بەرچاوانە دییەتایبەتمەن ئەم خاوەنی کەسایەتییەوە ڕووی لە گەر پێشەوا بۆیە
 کۆمواری ڕاگەیانودنی و دێمووکرات حیزبوی دامەزرانودنی سەرەڕای سیاسییشەوە ڕووی لە بیانییەکان، کەسایەتییە و کورد تاکی

 و گانوودی لە کە هەیە قازیوودا پێشووەوا لە ناتونوودوتیژانە مەدەنیووی و سیاسووی خەبوواتی و ئایوودییا لە شووێوازێک کوردسووتان،
 .دەکەوت بەرچاو ماندێلالشدا

 
  هێزی و چەکوچۆڵ و دەوڵەت خاوەن کە ئەوەی سەرەڕای هەیبوو، هاونیشتمانییانی بۆ خۆشەویستییەی بەو قازییش پێشەوا
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 بە بەرامووبەر بەزەیین بووێ کە دەناسووی پاشووایەتیی دەسووەنتدارانی نوواخی باشووی بە بەنم بوووو، دەسووتیش لەسووەر گیووان مرۆیووی
 لە کە“ ئەسوڵە لەم تێگەیشوتنی بە دیسوان پێشوەوا ، کەسوایەتیی خوودی و کوردستان دێموکراتیکی دەوڵەتی و ردکو خەڵکی

 موافی لەسوەر ڕێوژیم سوەرانی لەگەڵ وتووێژ و تاران دەچێتە ،”ئاشتییە و شەڕ کۆتایی و یەکەم براوەی دیپلۆماسی سیاسەتدا
 ئەقڵیەتوی و کوردسوتان دێمووکراتیکەی دەوڵەتە ئەم کە ەگەیەنوێد قەناعەتیوان بە پێوەرەکوان هەمووو بە و دەکا کورد گەلی

 یەک سیاسوەتی کە پاشوایەتی دیکتواتۆریی سووێندخۆرانی بەنم. نیویە ڕێوژیم سوەر بۆ هەڕەشە و مەترسی بەڕێوەبەرییەکەی،
 دواتووریش و ڕاگورت دڵودا لە خۆیوان دوژمنوایەتیی ژێوورەوە لە دەکورد، پەیوڕەو خاکیوان و زموان یەک و نەتەوە یەک دەوڵەت،

 .ڕشت ڕقەیان ئەم
 

 دامەزرانودنی و زینودووە ئەندێشوەکانی و بیور دڵنیواییەوە بە بەنم نەمواوە نێوماندا لە جەستە بە پێشەوا حەزرەتی دروستە
 پێشوەوا کۆمارەکەی زیندووکردنەوەی کوردستان، دێموکراتی حیزبی دواڕۆژی ستراتێژیی وەک کوردستان دێموکراتیکی دەوڵەتی
 .قازییە

 
 الیەن لە قوازی پێشوەوا لە وەرگورتن ئیلهوام بە ناتونودوتیژانە و مەدەنوی خەبواتی بەری گرتنە بە نێوخۆییشدا بەستێنی ەل

 ڕێکخوراوە بەرخوۆدانی سوەمبولی بوۆتە پێشەوا ئاشتیخوازانەی و پڕهیوا ڕێبازی کوردستان، کۆمەڵگەی مەدەنییەکانی ڕێکخراوە
 دێموووکراتیکی کۆموواری دامەزرانوودنی بووۆ مەدەنووی و سیاسووی شووێوەی بە قووازی پێشووەوا پڕسووەروەریی ڕێبووازی و مەدەنییەکووان

 .دەدەن پێ درێژە کورد تێگەیشتووی و وریا تاکێکی هەر هیوای چرای وەک کوردستان
 
 :بکرێتەوە دووبارە کردنی دادگایی کاتی لە قازی پێشەوا فەرموودەکەی وایە با  کۆتاییدا لە
 
 ".دەبێ دروست لێ محەممەدی قازی هەزاران من خوێنێکی دڵۆپە هەر بزانن با "

 
 گووۆڕی لەسوەر توواکوو و "ئوازادی و ڕزگوواری بوۆ قووازیین پێشوەوا ئووێمە": دەڵێوین تێکووڕا کوردسوتان، ڕۆڵەکووانی هەمووو ئێسوتا 
 .هەڵناگرین پێشەوا ڕێبازی و خەبات لە دەست نەڕوێنین، شلێرە گوڵە شەهیدان هەموو و قازی پێشەوا پیرۆزی

 
 ٢٠٢٠ی مای ٤: ڕێکەوتی  -ڕی کوردستان و کورد  ماڵپە: سەرچاوە

 
-------------------------------------- 
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 ئافەرین قازی محەمەد
 

 
 
 
 
 
 
 

 بی ڵه الن چه رسه ئه
 
١ 
 

 ڕابوو، بێ، ڕا ئازادی لەوەی بەر پێشەوا
 و الواندەوە رووباری الجانگی
 کردەوە، شێدار شاخی سینگی
 «محەممەد ی و گەشاندەوە دارستانی بسکی
 !بەرەبەیان کازیوەی و زەریا سەر تیشکی نەرمە گەڵ لە کردەوە ئاشت خۆڵی و خاک

 
٢  
 

 و تێگەیشت گوڵ زەینی لە پێشەوا
 کردەوە سارێژ پاراستنی برینەکانی
 و کردەوە کۆ باڵندەکانی

 !پێکەنین جریوەی بە کردەوە ئاوەدان ئاسمانی
 
٣ 
 

 بێدەنگی لە بوو سەرڕێژ پێشەوا
 و هێنا دا چۆک بە انیدەنگەک
 !بوو ژیانەوە دەنگی دەنگە تخوونی
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٤ 
 

 !رووناکی لە دەهات جمەی تاریکییەوە تەنیشت بە پێشەوا
 
٥  
 

 !زستاندا لە نەورۆزێک و بەهار بە کرا پێشکە  پێشەوا
 
٦  
 

 بوو، بەرین و پان پێشەوا
 !گەن سەوزی سرتەی و سروود سینگی دەریا، وێنەی بە
 
٧  
 

 !کرد شکۆفەی نیشتمان و نیپێکە پێشەوا
 
٨  
 

 !دا دنە ژیانی و کرد مەرگ لە هەڕەشەی پێشەوا
 
٩  
 

 !گریا پێبکەنێ، لەوەی بەر پێشەوا
 
١٠ 
 

 !دا گرێ ئازادی پشتێنی پێشەوا
 

 
  وه بۆته بوو دا" کوردستان" ی رۆژنامه ی٦٧٧  ژماره لە

 
 ٢٠١٦ یئەپریلی ٨: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 



 یادێ لە دایک بوونی پێشەوا قازی محەممەد
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