قازی ،نهناسراو کی بهناوبانگ!
ههموو سا ک وەبيرمان د تهوە ،نهک له ڕۆژی له دايکبوون ،ڕۆژی کوردستان ،ڕۆژی سهرخۆبوون ،به کوو ڕۆژێ
که موس مانهکان ناوی "شههيدان"يان ل ناوە ،واته ڕۆژی ماتهمينی ئايينی.
نهمانناسی و ئ ستاش ههر نايناسيين ،تهنانهت ساخمان نهکردۆتهوە که له کام ڕۆژ و لهکام سا دا له دايک بووە ،کهس ئاوڕ
له ڕۆژی له دايکبوونی ناداتهوە و له ڕۆژژم ری کورددا ڕۆژی له دايکبوونی قازی محهممهد نابيندرێ.
بهدەگمهن دەزانيين که دوو قازی محهممهد ههبووە ،يهک له داغستان له سهدەی نۆزدە ،دوو له ساب خ له سهدەی بيست،
يهکهميان دژی ڕووس ڕاپهڕی و ئيماڕەتی ئيسﻼمی دامهزراند ،دووههم له مههاباد کۆمار کی س کوﻻر .يهکهميان
موس مان کی داغستانی و دووههم بيرمهند کی کورد.
سا ی  ١٩٨١و  ٨٢ويستم شانۆنامهيهک دەربارەی کۆماری کوردستان بنووسم ،بۆ ئهوە پ ويستم به زانياريی بوو .ئهو دەم
له شاخ بووم .ههموو ژمارەکانی ڕۆژنامهی کوردستانيان پ دام ،ههموويانم پشکنی ،کهمترين زانياريم له مهڕ قازی پهيدا
نهکرد .شانۆنامهکهم به يارمهتی تاريک و ڕوونی مامۆستا ه من نووسی و بهناوی کۆشکی ئاوات پ شکهش کرا.
ئهوەی هيچ زانيارييهکم له سهر قازی محهممهد دەست نهکهوتبوو ،بۆم ببوو به پرسيار و دواتر له ههر بهرپرس و
نابهرپرس کی حزبی د موکراتم پرسی ،کهمتر و مم وەرگرت و زۆرتر پرسيارم ﻻ درووست بوو .به زمانی کوردی و
فارسی زانياريی پچ پچ م دەستکهوت .به زمانی ئينگليسی و ئا مانی ههرچهند شت له سهر کۆماری کوردستان و شاری
ساب خ ههيه ،به م له سهر ژيانی قازيی ههر ئهوە ههيه که له کوردەکان نهق کراوە .تهنانهت ت زی دوکتورا که له سهر
کۆماری کوردستان به زمانی ئا مانی ههيه ،کهمترين زانياری دەداته دەست.
ئيدەی نووسينی شانۆنامهيهک دەربارەی قازی م شکی داگرتبووم .چارت و فۆڕم و ناوەڕۆک و ش وەی شانۆنامهکه و
چۆنيهتی دڕاماييکردنی کارەکهم ئامادە کرد و دەرفهتم له کاک عهلی قازی وەرگرت بۆ ئهوەی زانياری لهو وەرگرم.
ههرچهند له گفتوگۆ له گهڵ کاک عهلی که تۆمار کراوە ،ه ند ک ﻻيهنی ژيانی ڕۆژانهم بۆ ڕوون بووە و شانۆنامهکه
نووسرا ،به م ديسان ئهوە نهبوو ،که دەبوو بب !
داستانی قازی و زانياريی ،داستانی زۆر له کهسايهتييهکانی کوردستانه ،به تايبهت ئهوانهی کهسايهتی جيددی بوون و
کاريگهريی ميللی و نهتهوەيی ،نه حزبی و گرووپی و عيلی و عهشيرەييان ههبووە .
ئ مه که خۆمان و کهسايهتييهکانمان به قوو ی نهناسين و م ژوومان چهند د و چهند ﻻپهڕە زياتر نهب  ،ههر ئهو ميللهته
دەم نيين که تهنيا بهر پ خۆمان ببينيين.
خووگرتن به ڕۆژی ماتهميين ،ڕۆژەکانی ژيان له بير دەباتهوە .ڕۆژی دەی خاکهل وە دەبوو ڕۆژی ژيانهوە ب  ،دەبوو
ڕۆژی پ داچوونهوە به ژيانی کهس ک ب  ،که م ژووی خو قاند .دەبوو ڕۆژی بيرکردنهوە ب  ،بيرکردنهوە ،نهک ڕۆژی
شههيدان!
يادی قازييهکان و ههموو ئهو کهسانهی م ژوو کی جياوازيان خو قاند ،زيندوو.
برايم فهڕشی

