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  ي مؤلف مقدمه
  

حكومت كردستان در مهاباد، بعد از تجربه حكومت كردستان جنوبي در سليمانيه در آغاز قرن بيستم، دومين آزمون 
د اين آزمون عليرغم عمر كوتاه آن، يكي از رويدادهاي بزرگ مبارزه ملت كُر. حكومت كُردها در نيمه اول قرن بيستم است

  .اند اي بدان داده به همين علت است كه نويسندگان كُرد و غيركُرد اهميت ويژه. در راه آزادي و استقالل است
هاي مختلف از  در مورد حكومت كردستان  در مهاباد و وقايع قبل و بعد از تأسيس آن مقاالت و مباحث فراواني، به زبان

  .ها نوشته شده است ييها و امريكا ها ، اروپايي جانب كُردها ، ايراني
ـ داشته باشد و از مهاباد  يادي نكرده باشد كسي نيست كه در باره تاريخ معاصر كُرد نوشته ـ ولو  كم و بيش  مجالت و . اي 

هاي  در سال» روناهي«، »روژي نوي«، و مجالت »ژين«، »نگي كورد ده«، »ئازادي«، »بات خه«هاي كُردي همچون  روزنامه
از آن زمان هم تاكنون  حزب دمكرات كردستان . اند  و مقاالت بسيار ارزشمندي را در اين رابطه نوشته عناوين1960- 1959

  .نويسند ايران هر ساله اين رويداد تاريخي را ياد و درباره آن مطالبي مي
  :اند عبارتند از  باره نوشته كساني كه به زبان كُردي در اين

، محمود مالعزت، جالل طالباني، عبدالرحمن قاسملو، كريم حسامي، ) زانا.ع(عالءالدين سجادي، عبدالرحمن ذبيحي 
  .، عبدالقادر دباغي)الوند. ب(، بكر عبدالكريم حويزي )سواره. ت.ا(رحيم قاضي، سيدمحمد صمدي، هيمن، احمد توفيق 

  :اند و كساني كه به زبان عربي در اين باره نوشته
  زيز شمزيني، مسعود بارزاني، كريم زندي،سيدع. جالل طالباني، عبدالرحمن ذبيحي، د

  .عبدالستار طاهر شريف. د
  .نيا، مصطفي الموتي نجفقلي پسيان، جعفر مهدي: اند  و  ايرانياني كه به فارسي در اين باره نوشته

  اهللا رمضاني و حسن ارفع روح. د: و به  انگليسي 
آرچي روزولت، ويليام ايگلتون و  ويلسون هاويل : ي توان بهاند م هايي كه به زبان انگليسي در اين باره نگاشته و خارجي

  .اشاره كرد 
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  . و همچنين به زبان  فرانسه مي توان از كريس كوچرا نام برد 
ناجي عباس و ظاهر حمد،  هر كدام درمقطع زماني : اند مانند افرادي كه متون انگليسي را به كُردي يا عربي ترجمه كرده

  .اند   روزولت را ضمن تجزيه و تحليل به عربي ترجمه كردهاي  مقاله آرچي جداگانه
  .اند اله و سيدمحمد صمدي كتاب انگليسي ايگلتون را به ترتيب به عربي و  كُردي ترجمه كرده جرجيس فتح

  :اند از جمله چند تن هم تز دانشگاهي خود را درباره آن ارائه داده
گلمراد مرادي تز .  به زبان انگليسي، و د1986نشگاه اكسفورد به سال خانم فريده كمالي دهكردي، تز فوق ليسانس در دا

  . به زبان آلماني1991دكتري در دانشگاه هايدلبرگ به سال 
شايد باشند كساني كه  بگويند  اگر اين همه درباره حكومت كردستان نوشته شده چه لزومي دارد كه مطلب ديگري 

  نيز در باره آن نگاشته  شود؟
  :  تحقيق در باره حكومت كردستان هميشه ناتمام خواهد بود، مگر روزي كه منابع غني ديگري چونبه نظر من،

  اسناد ايران و روزنامه و مجالت وقت تهران
  اسناد حكومت شوروي 
  اسناد حكومت امريكا 

  ) مهاباد(اسناد خود حكومت كردستان 
  .ارائه شود

هاي  هاي ديگر در زمان اول اينكه مباحث و تحقيقاتي كه به زبان: ام براي نوشتن اين كتاب در دو راستا تالش نموده
ام و ديگر اينكه  بر اسناد حكومت كردستان  اند را مورد بررسي قرار داده مختلف در باره حكومت كردستان نوشته شده

ي آن زمان ببرم تا خود ام خواننده را به ميان رويدادها تالش كرده.   روزنامه و نشريات آن زمانً◌ام، خصوصا تكيه نموده
  . قضاوت كند

هاي پيشوا و ديگر مقامات حكومت و مقاالت و تفاسير روزنامه كردستان را   براي اين كار، بارها تعدادي از سخنراني
گرچه اي اين موضوع را اطاله كالم بدانند و ا شايد عده. ام ام و همچنين رويدادها را مفصالً و عيناً نقل كرده بدون سانسور آورده

 بيشتري در بر داشت  ولي آن را الزم و ضروري دانستم، چون  براي آشنايي با دومين تجربه حكومت كُرد،  براي من خستگي
  .بايد كه  به  مباحث ريز و رويدادهاي آن وارد شود شخص مي

  :ام دادند از جمله براي اتمام اين كار افراد بسياري ياري
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زاده، عبدالقادر دباغي، دكتر صادق شرفكندي، صالح رشيد، محمود مالعزت،  ايلخانياحمد اسكندري، عمر : دوستان گرامي
  .كه منابع نايابي را در اختيارم گذاشتند... داغي و  حسن قاضي، دكتر لطيف رشيد، محمد قره

اريخي و سياسي هاي ت نويس كتاب را خواندند و ديدگاه الدين مهتدي كه پيش ابراهيم احمد و صالح: همچنين استادان گرامي
  .اي سئواالتم را پاسخ دادند  ويژه ارزشمندي را ارايه نمودند وكاك بكرآغاي حويزي كه در نامه

  .ام دادند شازاد صائب، كاك امين قادر، آزاد كاك مصطفي ، بختيار مصطفي در امور هنري ياري: برادران گرامي
  .يافت كه از صميم قلب از آنان سپاسگزارم قق نميبود شايد هرگز اين نوشته تح مردان نمي اگر زحمات اين راد

گمان مسئوليت هرگونه اظهارنظر و ديدگاه و قضاوتي كه در اين كتاب آمده درست يا نادرست، خود  آن را وبال گردن  بي
  .گيرم مي

  .اميدوارم در اين كار موفق بوده باشم

  1993 مارس - لندن 
  نوشيروان مصطفي
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  ر مترجمپيشگفتا
  

تابحال نوشته  ) 1324كرستان ( چون نسبت به كتبي كه در اين باره » حكومت كردستان « بعد از مشاهده و مطالعه كتاب 
  .شده كم نظير يافتم رغبت پيدا كردم كه آنرا به فارسي ترجمه نمايم

 1324ـ 25 حكومت كردستان كتاب روان و سليس نوشته شده و معتقدم كه بزرگترين واقعه در تاريخ كردستان ايران،
زيرا اولين بار بود كه به سبك يك . مهاباد بوده كه حتي ميتوان گفت مهمترين رويداد قرن بيستم تمامي كردها بوده است
، و از دستاوردهاي آن همان بس كه ... دولت مدرن حكومت كردند، حكومتي با داشتن رئيس جمهور، كابينه و وزارتخانه و 

در تاريخ به جا گذاشت و بعد از پنجاه و اند سالي هنوز هم ساير ... ارتش منظم، سرود ملي، پرچم ملي و براي اولين بار 
  .بخشهاي كردستان ضمن گراميداشت آنرا ياد و الگو قرار ميدهند

نموده نويسنده، كاك نوشيروان مصطفي امين مطالب را بيشتر از روزنامه هاي وقت آن حكومت در آرشيو بريتانيا استخراج 
اميد است كه با ترجمه آن . كه ميتوان گفت تاريخ جامعي از ظهور و شكل گرفتن و سقوط اين جمهوري نوپاي كردي است

  .توانسته باشم تاريخ معاصر كردستان ايران را بيشتر به دوستداران اين مقطع و محققين در اين زمينه شناسانده باشم
  
  

  سمايل به ختياري
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كردستان از ديدگاه يك افسر ايراني: 2نقشه   
.1966، لندن، )به زبان انگليسي(حسن ارفع، كُردها : منبع  
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كردستان از ديدگاه يك ديپلمات امريكايي: 3نقشه   
.1963، لندن، )به زبان انگليسي(، 1946لتون، جمهوري كُرد ويليام ايگ: منبع  
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هاي كُرد تا اواسط قرن نوزده امارت: 4نقشه   
.1992، سانفرانسيكو، )به زبان انگليسي(پور، مليت و زبان در كردستان  امير حسن: منبع  
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  فصل اول
  

  ويايران در عصر پهل
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  بخش اول
  ايران و جهان

ـيم روابـط                   رضاشاه در راستاي سياست توسعه     ـه تحك طلبي و تقويت اقتدار خود در داخل ايران، اهداف بسياري از جمل
  .كرد حسنه با كشورهاي جهان بويژه كشورهاي همسايه را دنبال مي

  ـ ايران و همسايگان
گرفـت و   شناخت و آن را ناديده مـي  تأسيس عراق را قانوناً به رسميت نمي   ، دولت تازه  1929حكومت رضاشاه تا  سال      

 ايران رسماً دولت 1929سال  . گذاشت  هر موضوعي كه با عراق ارتباط داشت آنرا مستقيماً با مسئوالن بريتانيايي در ميان مي              
از همان زمان   . بطه ديپلماتيك خود را برقرار كردند     ابتدا هردو دولت توافق موقتي را امضاء و را        . عراق را به رسميت شناخت    

ـاني بـراي دولـت                             ـات از دوره ثم ـدادي از ايـن اختالف ـه تع چندين اختالف ارضي و اقتصادي در بين دو دولت وجود داشت ك
  .تأسيس عراق به ارث مانده بود تازه

انديشه عقـد يـك     . ذ انگليس بود  هاي بين دو جنگ جهاني سراسر خاورميانه مستقيم يا غيرمستقيم تحت نفو             در سال 
ـاي نفتـي    پيمان دفاعي ميان كشورهاي خاورميانه جهت جلوگيري از سرايت نفوذ روس به خليج فارس و حفاظت از چاه  ه

ـم نزديـك و                . پروراند  منطقه، طرحي بود كه انگليس در سر مي        ـه ه ـه را ب ـا كـشورهاي منطق ـور تـالش كـرد ت به اين منظ
ـاني     آميز حل كند و رابطه حسن همجواري را بين          متاختالفاتشان را از راه مسال     شان برقرار سازد تا در نهايت زمينه عقد پيم

  1.را فراهم نمايد
  

 ملك فيصل پادشاه عراق يك ديدار رسمي از ايران به عمل آورد، مقامات ايران جهت بحث در اين جلسات                   1932سال  
  :سه مورد اختالف را در دستور مذاكرات گنجاندند

  .العرب الف تقسيم مرزي شطـ اخت1
  .ـ همكاري در امور نفت2
  2.ـ اتخاذ سياستي مشترك در قبال مسئله كُرد3

  .تر كرد اين ديدار رابطه مشترك دو كشور را عميق

                                                 
.144، ص 5ن مكي، تاريخ بيست ساله ايران، ج ، حسي39 هوشنگ مهدوي، عبدالرضا، تاريخ روابط خارجي ايران از ابتداي صفويه تا پايان جنگ دوم جهاني، ص - 1
.232نصف قرن من تاريخ العراق و القضية العربية، ص : توفيق السويدي، مذاكراتي- 2
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 توافق مرزي بين ايران و « يك1937العرب اختالفي بود كه در روابط دو كشور همچنان باقي ماند تا اينكه در سال  شط
ـان دو طـرف        . را هم منعقد كردند   »پيمان دوستي «بعد از اين توافق، پيمان ديگري به نام         . ء رسيد  به امضا  »عراق برطبق ايـن پيم

ـاري امنيتـي،                  : برسر مسائلي چون   ـاني، همك ـاع، مـسائل بازرگ حسن همجواري و امنيت مرزي، استرداد مجرمين، اقامت اتب
  3.برقراري ديپلماتيك و پست و تلگراف توافق نمودند

اي با مصطفي كمال برقرار سازد، لذا يك جلد قرآن و  از تأسيس جمهوري تركيه، رضاشاه تالش كرد رابطه حسنهدر آغ
  .شمشيري را به رسم هديه براي او ارسال داشت

گرچه شورش در كردستان تركيه و برهم خوردن امنيـت          . را منعقد نمودند  » نامه و داديه و تأمينيه      معاهده «1926سال  
ها، مدتي روابط دو كشور را تيـره كـرد ولـي ديـري نپاييـد            شدن مسئوالن ترك به دخالت ايران در ناآرامي        مرزي و مظنون  

  .روابطشان گرم و حسنه شد
  . دو كشور يك توافق گمركي را امضاء كردند1930در سال 
ـال       ها  بر طبق اين پيمان ايران قسمتي از دامنه       .  يك پيمان مرزي را به امضاء رساندند       1932در سال    ي كوه آرارت را در قب

  .منطقه وسيعي از اروميه به تركيه واگذار كرد
  .طرفي و همكاري اقتصادي بين دو دولت در آنكارا به امضاء رسيد  يك توافق دوستي و بي1932در سال 

 رضاشاه به دعوت مصطفي كمال يك ديدار رسمي از تركيه به عمل آورد، در ايـن ديـدار دو رهبـر بـر سـر                  1934سال  
  .ياست خارجي به توافق رسيدندس

ـه بـر سـر        تحكيم روابط با تركيه براي رضاشاه به اندازه        اي مهم بود كه در هنگام رفت و آمد نماينـدگان ايـران و تركي
دوستي «: تقسيم مناطقي از مرز دو كشور، كه هر دو بر تملّك چند بلندي اختالف داشتند، رضاشاه به نمايندگان خود گفت                   

  4».اصل است، اين تپه سهم ايران باشد يا تركيه مهم نيست، به آنان بدهيدايران و تركيه 
 استقالل كامل خود را از بريتانيا كسب كرد، ايران رسماً دولت افغانستان را به رسميت 1921بعد از اينكه افغانستان در سال 

خان و همسرش سال  اله  امضاء رسيد اماندر كابل به» طرفي ايران و افغانستان عهدنامه مودت و بي«شناخت و در همان سال 
خان هم خواست به تقليد از اروپا، مانند  اله امان.  بعد از بازگشت از اروپا ديداري هم از تركيه و ايران به عمل آوردند1928

ت خان شكس اله امان. ايران و تركيه  در كشورش اصالحات انجام دهد، ولي ايالت مرتجع قد علم كرده و شورش نمودند
. خورد، سردار محمد نادرخان وزير مختار افغانستان در پاريس، زمام امور را به دست گرفت و شورشيان را سركوب كرد

 مناسبات  تيره جاي خود را به تبادل كنسول داد و ايران در كابل 1930در سال . ايران حكومت جديد را به رسميت شناخت
  .سفارت داير نمود

                                                 
.362- 350، صص 6 ، مكي ، ج 359- 347 عبدالرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، صص - 3
  - 367 مكي، ص.
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تركيه اختالفات ارضي ايران و افغانستان برسر خراسان و سيستان و بلوچستان » حكميت« و  با ميانجيگري1934در سال 
  5.رفع گرديد

انگليس هم تالش زيادي در اتحاد و . ايران روابطش با همسايگان حسنه شده بود و زمينه عقد پيماني مشترك فراهم شد
  .آنان را در مقابل خطر شوروي متحد سازد» ارضي«نزديكي اين كشورها به عمل آورده بود تا در چارچوب يك پيمان 

 

  پيمان سعدآباد
بين نمايندگان دول ايران و تركيه و » عهدنامه عدم تعرض« در ساختمان هيئت نمايندگي ايران در ژنو طرح 1314 مهرماه 17روز 

ماه، دولت افغانستان نيز الحاق خود  آبان 29بين دولتين ايران و عراق نوشته شد، روز » رفع آرام اختالفات«عراق، و همچنين پروژه  
، سردار 1315ماه   آبان11 روز 6.و بدين ترتيب زمينه  انعقاد پيمان سعدآباد  فراهم گرديد. اعالم نمود» عهدنامه عدم تعرض«را به 

عهدنامه «ران شد و االصيل وارد ته  تيرماه ناجي10روز . شاه محمودخان صدر اعظم و وزير جنگ افغانستان از ايران ديدار كرد
در همان . را با سميعي وزير امور خارجه ايران امضاء كرد» العرب حل اختالفات راجع به شط«و » تحديد حدود ايران و عراق

  .زمان توفيق رشدي اراس وزير امور خارجه تركيه و فيض محمدخان وزير امور خارجه افغانستان نيز وارد تهران شدند
پيماني را ) در شميران نزديك تهران(، در كاخ سعدآباد 1316 تيرماه 17ق، تركيه و افغانستان در روز وزيران خارجه ايران، عرا

.   ماده بود10پيمان سعدآباد مشتمل بر . به امضاء رساندند كه به پيمان سعدآباد شهرت يافت» عهدنامه عدم تعرض«تحت عنوان 
است عدم مداخله مطلق در امور داخلي يكديگر را تعقيب نمايند و  دول متعاهد متعهد شدند كه سي8 و 3 و 2 و 1در مواد 

دهد با  مصونيت حدود مرزي مشترك يكديگر را كامالً محترم شمارند و در اختالفات داخلي كه در كشورها روي مي
مه و يا چنانچه در  به نقض عهدنا10 و 9 و 6 و 5مواد . يكديگر مشورت نمايند و اختالفات را از طريق مسالمت آميز حل نمايند

شرف نقض باشد و يا عدم اجراي مواد، اختصاص يافته بود و اينكه در آن صورت موضوع را در حضور شوراي جامعه ملل مطرح 
  .خواهند ساخت

  : عبارت بود از7 و 4مهمترين موضوعات مندرج در مواد 
شوند كه در هيچ مورد، خواه به تنهايي و خواه به   ميهر يك از دول متعاهد در مقابل يكديگر متقبل«: دارد  كه اعالم مي4ماده 

  . معيت يك يا چند دولت ديگر به هيچگونه عمليات متجاوزانه برعليه يكديگر مبادرت ننمايند
  :شوند عمليات ذيل تجاوز محسوب مي

  اعالن جنگ: اول

                                                 
  - 391 مهدوي، ص.
   ص 6 مكي، ج ،.
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  .تهاجم بوسيله قواي مسلح يك مملكت حتي بدون اعالن جنگ به خاك مملكت ديگر: دوم
حمله بوسيله قواي بري و بحري يا هوايي حتي بدون اعالن جنگ به خاك يا به سفاين و يا به هواپيماهاي : سوم

  .مملكت ديگر
  .كمك يا همراهي مستقيم يا غيرمستقيم به متجاوز: چهارم

  :عمليات ذيل تجاوز محسوب نخواهد شد
  .انه به طوري كه فوقاً تعريف شدـ اجراي حق دفاع مشروع يعني مقاومت در مقابل يك اقدام متجاوز1
ـ اقدام در اجراي ماده 2   . ميثاق جامعه ملل16 
 15 ماده 7 ـ اقدام در اثر تصميم متخذه به توسط مجمع عمومي يا شوراي جامعه ملل يا براي اجراي بند 3

اً مبادرت به ميثاق جامعه ملل مشروط بر اينكه در امور اخير، اين اقدام بر ضد دولتي به عمل بيايد كه بدو
  .تجاوز نموده باشد

ـ مساعدت به دولتي كه مورد حمله و تهاجم يا اعالن جنگ يكي از دول متعاهد برخالف مقررات عهدنامه تحريم 4  
  ». پاريس واقع شده باشد1928 اوت 27جنگ مورخه 

 از تشكيل و يا عمليات شوند كه در حدود سرحدات خود هر يك از دول متعاهد متقبل مي«: دارد كه  اعالم مي7ماده 
دستجات مسلح و از ايجاد هرگونه هيئت و يا تشكيالت ديگري براي تخريب مؤسسات موجود و يا براي اختالل نظم و امنيت هر 

  ٧.»و يا براي واژگون ساختن طرز حكومت طرف ديگر جلوگيري نمايد) سرحدي يا غير سرحدي(قسمتي از خاك متعاهد ديگر 

بخش كُرد منعقد  اران كُرد معتقد بودند كه اين پيمان، بويژه ماده هفتم آن عليه جنبش آزاديروشنفكران و سياستمد
اي مشترك بين سه كشور عليه كردستان  شده كه بعد از جنگ جهاني اول براي اولين بار اساس يك سياست منطقه

ر عقد اين پيمان متضرر و تركيه و عراق نفع تعدادي از سياستمداران ايراني هم معتقد بودند كه ايران د .ريزي شده است پايه
  .اند العرب را بدست آورده هاي آرارات و عراق هم شط اند، چون تركيه دامنه برده

ولي شخص رضاشاه عقد اين پيمان را رويدادي مهم قلمداد كرده بود چون نگراني و اختالف و دشمني با همسايگانش را 
سابقه است و در اين هنگام  پيمان سعدآباد در مشرق بي«: گفته بود» س شوراي مليمجل«در جلسه دوره يازدهم . كرد رفع مي

   8».كه امور عالم مشوش است مدد بزرگ به ابقاي صلح خواهد آمد
  

 

  ها ايران و ابرقدرت
 ها دچار تحول خواهند شد، رژيم سياسي و اجتماعي و نوع ايدئولوژي تغيير مي يابد، ولي حقيقت ژئوپولتيك در دولت

ماند، سرزمين ايران و نزديكي به آب گرم خليج همچنانكه براي  ها چون اصلي مؤثر و مهم هميشه باقي مي زندگي دولت
گرچه روسيه شوروي بعد از انقالب . روسيه تزاري اهميت اساسي داشت براي روسيه شوروي هم همان اهميت را داشت

                                                 
 350- 347، صص 6مكي، ج :  براي متن كامل پيمان سعدآباد نگاه كنيد به.
  412 حاج مخبرالسلطنه هدايت، خاطرات و خطرات، ص.
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برقرار سازد و از منافع كثير اقتصادي و سياسي عصر تزار دست  تالش زيادي كرد كه با ايران رابطه محكمي 1917اكتبر 
 فوريه 26در » پيمان دوستي ايران و روسيه«كشيد ولي در همان حال چند ماده مهم را جهت منافع استراتژيك خود در 

 وسيعي را به روسيه تزاري سرزمين. اي از چشم طمع روسيه داشت ايران واهمه ديرينه.  براي مواقع اضطراري گنجاند1921
توانست نگراني ايران را  دگرگوني سياسي و اقتصادي و حتي ايدئولوژي رژيم حاكمه  هم نمي. زور از وي غصب كرده بود

پيماني ابرقدرت بود تا بتواند توازن قدرت خود را در  ايران در سياست خارجي خود هميشه در تالش يافتن هم. كاهش دهد
  .برابر روسيه يكسان نگه دارد

شاه با ناپلئون تالش كرد و بعد از او با بريتانيا، قبل از جنگ جهاني اول با آلمان و رضاشاه هم در ميانه  ماني فتحعليز
سال .  امتياز حمل و نقل هوايي ايران به كمپاني يونيكرس واگذار شد1927سال . دهه سوم، خود را به آلمان نزديك كرد

به متخصصين » بانك ملي ايران« اداره امور 1930سال .  پيمانكار آلماني داده شدآهن شمال به يك  ساخت قسمتي از راه1928
ها قدرت را در آلمان به دست گرفت و مرحله سوم را پياده كرد، رابطه  ، هيتلر پيشواي نازي1933سال . آلماني سپرده شد

نژاد بودن هر دو ملت ايران و آلمان و »ييآريا«ها تبليغات وسيعي درباره  آلماني. ايران و آلمان به مسيري مهم كشيده شد
  .اهداف مشترك هر دو كشور عليه كمونيسم و امپرياليسم برپا كردند

. وزير اقتصاد آلمان از ايران ديدار كرد و درباره توسعه بازرگاني هر دو دولت گفتگو نمودند» شاخت« دكتر 1953سال 
اي افزايش يافت كه در مدت  مبادله بازرگاني به اندازه. ه امضاء رساندند، يك قرارداد اقتصادي را ب1953متعاقب آن در ژانويه 

  .پنج سال صادرات آلمان به ايران به پنج برابر رسيد و آلمان بزرگترين خريدار مواد خام ايران گرديد
رار  برلين را برق- هانزا هم خط هوايي تهران   هامبورگ و شركت لوفت- ، خط دريايي مستقيم خرمشهر 1938سال 

  ٩.صدها مهندس و متخصص آلماني در ايران مشغول كار بودند. كردند 
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  بخش دوم
  آغاز جنگ جهاني دوم

  
هنگامي كه هيتلر بعد از مرگ هندنبورگ در آلمان زمام امور را به دست گرفت، كشور را به سوي ميليتاريسم و 

  .ه آلمان تحميل كرده بودند را ملغي ساختهايي را كه دول غالب در جنگ اول جهاني ب اقتدار نظامي كشاند و طرح
  . نيرويي از آلمان به خاك اتريش سرازير و بدون درگيري آن را  به آلمان ملحق كرد1316 اسفند 21روز 

  .اسلواكي و بوهم و مراو را هم ضميمه خاك خود ساخت و نشين چك  سرزمين سوديت آلمان1317در اوايل مهر 
 دريايي و هوايي آلمان، لهستان را به بهانه اينكه آن كشور با طيب خاطر الحاق داالن  نيروي زميني و1318در شهريور 

بريتانيا و فرانسه ناخوشنودي خود را از اين حمله ابراز و آلمان را تهديد . دانتزيك را به وي نسپرده، مورد حمله قرار دادند
آلمان به تهديداتشان . نشيني خواهند كرد ر ناچار به عقبكردند چنانچه نيروهايش را از لهستان عقب نكشاند آنها را به زو

  .وقعي ننهاد
 شهريور، هواپيماهاي بريتانيا بنادر آلمان را در درياي شمال مورد حمله قرار دادند، نيروهاي فرانسوي هم شروع 13روز 

  .به اين ترتيب دومين جنگ جهاني آغاز شد. به پيشروي در خاك آلمان كردند
ماه همان سال با يورشي گسترده هلند،   نيروهاي آلماني به دانمارك و نروژ حمله برده و در ارديبهشت1319در فروردين 

  .بلژيك و لوكزامبورگ را اشغال كرد
  10. ايتاليا هم عليه فرانسه اعالن جنگ داد1319 خرداد 20در 

. گر باشد داري بايد فقط نظاره مايهاتحاد شوروي خواهان عدم دخالت در جنگ بود و معتقد بود كه در جنگ كشورهاي سر
اي را با آنان مبني بر عدم تعرض به  ها هم در آغاز براي اينكه نيروهاي شوروي را از جنگ دور سازند، توافقنامه آلمان

  .يكديگر امضاء كردند تا شايد در تقسيم بعضي از كشورهاي اروپايي به توافق برسند
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اش با حكومت ايران عادي بود، هنگامي كه بريتانيا راه مرسوالت آلماني را به  انهتا زماني كه شوروي از جنگ دور بود، مي
  ١١.كرد ايران بست، آلمان كاالها را از طريق خاك روسيه به ايران صادر مي

  طرفي ايران  اعالن بي
  :ردطرفي كشورش را با اين بيانيه اعالم ك وزير ايران بي وقتي خبر تهاجم آلمان به لهستان رسيد، نخست

در اين موقع كه متأسفانه نائره جنگ در اروپا مشتعل گرديده است دولت شاهنشاهي ايران به موجب اين بيانيه تصميم خود «
  ١٢.»وزير جم نخست. طرفي خود را محفوظ خواهد داشت طرف مانده و بي رساند كه در اين كارزار بي را به اطالع عموم مي

طرفي كشور را  اش نتوانسته بود بي ود را اعالن كرده بود، ولي چون نيروي نظاميطرفي خ ايران در جنگ اول جهاني هم بي
طرفي  هاي درگير جنگ، اعالن بي هاي جنگ دوم ، هيچكدام از طرف هاي جنگ اول و نه در سال حفظ كند، نه در سال

اي در آن  يل خود بدون هيچ مقابلهشد و به م هر دو بار سرزمين ايران پامال نيروهاي بيگانه مي. ايران را در نظر نگرفتند
  . دادند جوالن مي

  دخالت روسيه 
. اتحاد شوروي مايل به درگير شدن در جنگ نبود و مطمئن به پيماني بود كه در مورد عدم تعرض با آلمان امضاء كرده بود

 راه ترانزيتي رسيدن كاالهاي هنگامي كه نيروهاي انگليس در دريا راه را بر كاالهاي ارسالي آلمان به ايران بستند، روسيه
، آلمان ناگهان هجوم وسيعي را به اتحاد شوروي آغاز كرد و در 1941در سال . آلماني به ايران را از طريق خاك خود گشود

  .اندك مدتي خسارات هنگفتي به روسيه وارد نمود و سرزمين وسيعي از اين كشور را اشغال نمود
يكي اين كه، شمار زيادي از متخصصين : از دو جهت براي اتحاد شوروي اهميت يافتبعد از دخالت روسيه در جنگ، ايران 

و . توانستند عليه روسيه فعاليت مؤثري انجام دهند و مهندسين و كارگران آلماني در ايران به كار اشتغال داشتند كه اينان مي
هاي روسيه  بخش مهمي از كارخانه. ريق ايرانتوانستند به آساني روسيه را كمك كنند مگر از ط ديگري اينكه متفقين نمي

بايست متفقين وي را كمك  روسيه توانايي ملزومات نيروهاي خود را نداشت و مي. به چنگ نيروهاي آلماني افتاده بود
وستوك  هاي مورمانسك و والدي چون راه. رفع مشكل لجستيكي ميان روسيه و متفقين از چهار طريق ممكن بود. كنند
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ها بر روي متفقين بسته بودند و  هاي رفت و آمد كانال بسفور و داردانل را تُرك شد و راه  به علت برف بسته ميچندين ماه
ماند كه مناسب حمل و نقل از خليج به درياي خزر و از آنجا به روسيه  تنها راه ايران مي. بايست با جنگ گشوده شود مي
  .بود

ن خواستند كه كارشناسان آلماني را از كشور خود اخراج كند، اما حكومت هاي شوروي و انگليس دو بار از ايرا حكومت
نيروهاي . بويژه اين زماني بود كه نيروهاي آلماني در بسياري از ميادين فاتح جنگ بودند. داد ها تن درنمي ايران به اين خواست

  .ل ايراناي قرار دادند براي عملي ساختن طرح اشغا روسيه و انگليس اين موضوع را بهانه



 
 /                                              ٢٧

  بخش سوم
  اشغال ايران

 
  :نويسنده ايراني، حسين مكي، در اين باره چنين نوشته        

در ساعت چهار بامداد روز دوشنبه سوم شهريور كه مردم پايتخت در خواب بودند، زمامداران كشور و در رأس آنان «
وه بر خواب معمول و متعارف، در خواب غفلت شخص اول مملكت هم در بستر راحت غنوده بود، با اين تفاوت كه اينان عال

  .بردند هاي قبل آغوش گشوده بود، نيز به سر مي خبري كه از مدت و بي
در همين ساعت دو دستگاه اتومبيل كه يكي پرچم داس و چكش و ديگري پرچم انگلستان را داشت در جلو منزل 

شار داده شد، باالخره مستخدم خانه پشت در آمده، از پس از آنكه زنگ منزل مستمراً ف. وزير توقف نمود منصور نخست
  .كنندگان سئوال كرد هويت مراجعه

فوراً منصور . وزير مالقات نمايند خواهند با نخست اكنون مي پاسخ داده شد سفراي روس و انگليس بدون فوت وقت هم
خواهند با شما   در خانه هستند و ميرا از خواب بيدار كرده و به او گفتند كه سفراي دولتين انگلستان و شوروي پشت

  .منصور دستور داد آنها را به اتاق پذيرايي راهنمايي كنند تا لباس پوشيده و به سالن بيايد. مالقات نمايند
لذا با شتاب لباس پوشيد و ! منصور از اين مالقات غيرمترقبه و غيرموقع سخت در انديشه شد كه چه اتفاقي افتاده است؟

  .يي وارد گرديدبه اتاق پذيرا
وزير كردند كه در  پس از مختصر تعارف معمولي، سفراي دولتين انگلستان و شوروي هر يك يادداشتي تسليم نخست

هاي  آن شديداً از فعاليت اتباع آلمان در ايران ابراز نگراني شده بود، و شفاهاً هم توضيح دادند كه چون دولت ايران به يادداشت
 درباره اخراج اتباع آلمان در ايران توجهي ننموده است و تذكرات دولتين متبوعه ما را با 1320داد  مر25 تيرماه و 28مورخ 

حسن نيت تلقي ننموده است، ناچار قواي زميني و دريايي و هوايي ما وارد خاك ايران خواهند شد و آنها را از ايران اخراج 
  .خواهند نمود

حكم اعالن جنگ به دولت ايران را داشتـ  دچار ناراحتي و اضطراب منصور پس از شنيدن اين خبرـ  كه در واقع 
. ها را دريافت نمود سپس سفراي دولتين مزبور نيز از جاي برخاسته، خداحافظي كرده و خارج شدند گرديده بود، يادداشت

  . دقيقه به طول انجاميد25اين مالقات مجموعاً حدود 
  13»...ارت امور خارجه اطالع داد كه آماده شود تا به اتفاق به سعدآباد بروندمنصور قبل از هر اقدامي به عامري كفيل وز

   روس و انگليس ـ حمله
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، نيروي شوروي از طرف شمال ايران در سه جهت، و نيروي انگليس از غرب و 1320شب سوم شهريورماه سال 
  :ين جهت بيانيه زير را صادر كردستاد ارتش شاهنشاهي بد. جنوب غربي در چند جهت، ناگهان وارد خاك ايران شدند

  1اعالميه شماره «
  

 روز سوم شهريورماه ارتش شوروي در شمال و ارتش انگليس در باختر و جنوب باختري مرزهاي كشور 4ـ ساعت 1
  .اند را مورد تجاوز و تعرض قرار داده

شت، حسن كياده، ميانه، اهواز و بندر ـ  شهرهاي تبريز، اردبيل، رضائيه، خوي، اهر، مياندوآب، ماكو، مهاباد، بناب، ر2
ها  پهلوي مورد بمباران هوايي واقع و تلفات وارده نسبت به مردم غيرنظامي زياد و نسبت به نظاميان با وجودي كه سربازخانه

 توپخانه ي تيراندازي يك هواپيماي مهاجم در ناحيه تبريز در نتيجه.  كم بوده است نمودند معذلك تلفات نسبتاً را بمباران مي
  .ضدهوايي سرنگون شد

  

ـ   مرند و پل3   دشت ـ  نيروي موتوريزه و مكانيزه شوروي در محور جلفا
ـ قره ـ گيالن و آبادان  ضياءالدين و نيروي موتوريزه و مكانيزه ارتش انگليس در محور خانقين قصرشيرين و نفت ماكو  خانه 

  .اند و بندر شاهپور و قصر شيرين به تعرض پرداخته
هاي درياي خزر و نيروي دريايي انگليس در بندر شاهپور و خرمشهر تعرض   نيروي دريايي شوروي در كرانهـ 4
  .نمودند
ـ واحدهاي ارتش شاهنشاهي كه غافلگير شده5 اند در حدود امكان به استقبال آنها شتافتند و در نقاط مختلف با آنها   

پوش مهاجم در منطقه باختر مورد اصابت و از كار افتاده و پيشروي  ه زرهاند و دو اراب تماس حاصل نموده و به دفاع پرداخته
  .اند مهاجمين را متوقف ساخته

ـ در كليه مناطق شمالي و باختري روحيه اهالي بسيار خوب و عموماً تقاضاي دخول در صفوف ارتش و حركت به 6
  14».نمايند جبهه را براي دفاع از ميهن مي
  .اين اولين و آخرين بيانيه بود كه صادر گرديد. شي كذب و بخشي الف و گزاف و اضافات بودمتن اعالميه ستاد ارتش بخ

  

  هدف از اشغال ايران
. اند مورد تحليل قرار داده» گران تئوري توطئه«نويسان دربار اشغال ايران را همچون بسياري از رويدادهاي ديگر بر پايه  تاريخ

  .داشتند كه جهت اشغال و تجزيه ايران بوده است د كرده و تعدادي هم اظهار مياي آن را سقوط رژيم رضاشاه قلمدا عده
» سلطنت«رضاشاه خود اشغال ايران و پيشروي نيروهاي متفقين به سوي تهران را جملگي عليه خود دانسته تا ناچارش كنند از 

  !خواهند مانع پيشرفتش شوند مي گويا ايران در سايه سلطنت او بسيار ترقي كرده و با بركناري او 15.استعفا دهد
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  :نوشته» هدف از حمله به ايران چه بود؟«وزير وقت ايران در خاطرات خود تحت عنوان  منصور نخست
  :مقاصد اصلي آنها به اين شرح آشكار شد... «

  .ـ برهم زدن اساس كشور و قدرت مركزي دولت
  16».ظارت كامل بر آنهاـ چنگ انداختن و حراست كليه منابع مالي و وسايل ارتباطي و ن

  : در اين باره گفته بود1942 اكتبر 15راديو لندن از قول مخبر روزنامه انگليسي تايمز در گفتار روز 
خواستند از نفوذ آلمان جلوگيري كنند، دوم آنكه تصميم داشتند  نخست مي: اند متفقين در اشغال ايران سه منظور داشته«

حراست كنند، و سوم قصدشان اين بود كه موضوع حمل و نقل مواد الزم را به روسيه منابع نفت ايران و عراق را حفظ و 
  17».توسعه دهند

  .مجدداً همان بهانه را تكرار كرده بود» هايش يادداشت«وزير وقت بريتانيا در  بعدها چرچيل نخست
   بين شوروي و انگليس1946- 1941هاي  تقسيم ايران در سال: 5نقشه 
   .1970، )به زبان انگليسي(اريخ خاورميانه لينچوفسكي، ت: منبع
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  بخش چهارم
  »ارتش شاهنشاهي ايران«فروپاشي 

  
رضاشاه تالش زيادي در جهت استقرار و تقويت و تثبيت ارتش شاهنشاهي كرده بود، به همين منظور به امراي لشكر اختيار 

اذيت و . شان كند ن اينكه هيچ قانوني بتواند بازخواستتام داده بود كه در نواحي دوردست ايران به ميل خود رفتار كنند بدو
خواري، بازداشت و قتل و مسموم و مفقود كردن  حرمتي به مردم، ضبط امالك و غارت دارايي ثروتمندان، رشوه آزار و بي

قرار قدرت بخشي از شيوه فرماندهان نيروي مسلح ايران در جهت است... سران ايالت و رجال سرشناس ايران بدون بازجويي 
  .حكومت مركزي در سراسر ايران بود

قبل از وقايع شهريورماه، يك . باليدند شان مي رضاشاه و فرماندهانش تا حدود زيادي به خود و قواي مسلح
هاي  ترين ارتش امروز ارتش ايران با قوي«: افسر ايراني به نام آزمين در مهاباد طي نطقي به مردم گفته بود

  ١٨.»انم الل، نيرومندتر استجهان برابر است، زب

يكي . حتي شاهنشاه هم همين تفكر را داشت. اي بود از اظهارات افسران ايران در مورد خود و نيروهاي مسلح كشور اين نمونه
  :كند رتبه ارتش، رويدادي را در اين رابطه نقل مي از افسران عالي

دانشگاه «چنين دانشجويان  ي هر دو لشكر و  فرماندهان همامرا. دادند  مانوري در جنوب تهران انجام مي2 و 1لشكريان «
شركت داشتند در حالي كه همگي در كنار رودخانه جاجرود براي سان فرمانده كل قوا صف كشيده بودند، يكي از » جنگ

ل ژاندر يك ژنرال فرانسوي متخصص بود كه در جنگ جهاني او. كساني كه در اين مانور شركت داشت ژنرال ژاندر بود
بيند و در مقابل صف  بود، بعد از اينكه فرمانده كل قوا از نيروها سان مي» دانشگاه جنگ«شركت كرده بود و آن زمان رييس 

  »ارتش ايران در مقابل ارتش بيگانه چقدر مقاومت خواهد كرد؟«: پرسد كند مقابل ژنرال ژاندر توقف كرده و مي امرا عبور مي
فرمانده كل قوا از اين سخن خوشش نيامد و رد . » ساعت2«: فرو رفت و بعد جواب دادژنرال ژاندر چند ثانيه در فكر 

اين دو ساعت : امراي ارتش به ژنرال ژاندر گفتند اين چه جوابي بود كه دادي؟ ژنرال در كمال خونسردي در پاسخ گفت. شد
  19.»...هم براي دلخوشي طرف بود وگرنه جواب حقيقي اين سئوال هيچ بود

                                                 
 5، ص 1/1/1961، سليمانيه، 10روژي نوي، ش .  م.
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 و پيشروي نيروهاي روسيه و انگليس در خاك ايران، الف و گزاف آزمين و ارزيابي ژاندار را به 1320هريور وقايع ش
  .آزمايش گذاشت

زماني كه نيروهاي بيگانه اقدام به پيشروي در خاك ايران كردند، ارتش شاهنشاهي چندين لشكر را در اين نقاط 
  :از جمله. آراسته بود

  ).تهران(مانده لشكر يكم سرلشكر كريم بوذرجمهري فر
  ).تهران(اصغر نقدي فرمانده لشكر دوم  سرلشكر علي

  ).رضائيه(سرلشكر معيني فرمانده لشكر چهارم 
  ).تبريز(سرلشكر مطبوعي فرمانده لشكر سوم 

  ).اردبيل(سرلشكر قادري فرمانده لشكر پانزدهم 
  ).گيالن(سرلشكر قدر فرمانده لشكر يازدهم 

  ).استرآباد(فرماندهي لشكر سرلشكر معتضدي كفيل 
  ).خراسان(سرلشكر محتشمي فرمانده لشكر نهم 

  ).كردستان(سرلشكر مقدم فرمانده لشكر پنجم 
  ).كردستان(سرلشكر پوريا فرمانده لشكر دوازدهم 

  20).خوزستان(بختي فرمانده لشكر ششم  سرلشكر شاه
  .د و طولي نكشيد كه اين لشكرها پراكنده شدندتهاجم ناگهاني نيروهاي شوروي و انگليس صفوف ارتش را فرو پاشي

  : ايران نشان داد كه1320وقايع سال 
هاي ستمكار و فاسد زمامداران خود،  نيروهاي مسلح اين نوع كشورها براي سركوب اقوام خود و حفاظت از رژيم

ابل دشمن خارجي و در مقابل هاي خود را به مسلخ برند ولي در مق اي ملت توانند هر روز بدون هيچ واهمه شجاعند و مي
  .كنند ها ضعيف و زبون بوده و به سهولت سر خم كرده و خود را تسليم مي ابرقدرت

                                                                                                                         
  495، ص 7 مكي، ج.
  437، ص 7 مكي، ج.
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هاي خود از  قرارداد و توافقات ارضي بين اين نوع كشورها در حمايت از يكديگر عليه قيام اقوام داخلي و براي حفظ حكومت
 تنها اهميتي ندارند بلكه  هاي دنيا نه ده وگرنه در برابر فشار ابرقدرتهاي خود سودمند بو خطر بروز قيام و نارضايي ملت

  .شوند بالفاصله بيهودگي خود را ثابت و از هم پاشيده مي
شان مقاومت  هنگامي كه نيروهاي انگليس و روس وارد خاك ايران شدند، نه ارتش شاهنشاهي آنقدر توانست كه در مقابل

  .پيمانان سعدآبادش هم به فريادش رسيدند تا از وي دفاع كنند رومندانه با آنان امضاء كند و نه همكند تا رضاشاه بتواند توافقي آب
  

  فرمان ترك مقاومت
ـ پراكنده گرديدند و با پاي پياده راه2 و 1سربازان لشكرهاي  ـ از ترس تمرد و شورش  هاي   تهران به دستورشخص رضاشاه 

  . شان پيش گرفتند  زادگاههاي اطراف تهران را به سوي شهر و آبادي
 كردستان و 12 و 6 و 5 آذربايجان و خراسان در برابر نيروي روسيه و لشكرهاي 15 و 11 و 9 و 4 و 3لشكرهاي 

نشيني منظمي را هم داشته باشند و بكلي  خوزستان در برابر انگليس تاب مقاومت نياوردند و حتي نتوانستند اصول عقب
  21.نابود شدند

شان را متوقف كند  شاه براي ابراز حسن نيت به متفقين و اينكه تهاجم. ق به حمله و پيشروي خود ادامه دادندنيروي دول متف
  .يعني به اصطالح فرمان عدم مقابله عليه نيروي اشغالگر را بدون هيچ شرطي صادر كرد» فرمان ترك مقاومت«

 شهريورماه 6يماً بعد از حمله متفقين تشكيل شد، در علي سهيلي وزير امور خارجه كابينه جديد محمدعلي فروغي كه مستق
نامه زير را براي سر ريدر بوالرد سفير انگليس و سميرنوف سفير اتحاد شوروي، در رابطه با شرط حكومت ايران درباره 

  :نوشته است» ترك مقاومت«
ته كوشش داشته است طرفي، پيوس خاطر آن جناب مستحضر است كه دولت شاهنشاهي ايران با رعايت سياست بي«

در اين موقع هم كه نيروهاي جنگي اتحاد جماهير . هاي همسايه خود محفوظ بدارد مناسبات دوستانه خود را بويژه با دولت
اند، دولت ايران براي ابراز كمال حسن نيت و حفظ مناسبات همجواري، مبادرت  شوروي و انگليس وارد خاك ايران گرديده

                                                 
            1320داود اميني، از سوم تا بيست و پنجم شهريور و سرلشكر احمد زنگنه، خاطراتي از مأموريت من از شهريورماه : به. ك. انگليس، ر -  درباره سرنوشت نيروهاي ارتش ايران بعد از حمله روسيه 

.468- 436، صص 7 در رضائيه، حسين مكي، ج 1325تا ديماه 
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اين حال قواي آن دولت اقدام به عمليات جنگي و بمباران شهرها نموده است و نيروي پادگان ايران با . به جنگ ننموده است
  اي كه به آنها شده است ناگزير از خود دفاع و مقاومت نموده است ها هم طبعاً در مقابل حمله در شهرستان

خواهانه خود دستور داده  يت صلحرساند كه دولت شاهنشاهي ايران براي اثبات ن اينك به استحضار خاطر عالي مي
انتظار دارد قواي آن دولت هم حركت خود را . نيروي دولتي بكلي ترك مقاومت نموده و از هرگونه اقدامي خودداري نمايند

  22».رسد اين تصميم دولت به اطالع نمايندگان دول ديگر هم مي. متوقف ساخته و عمليات جنگي را متروك دارند
كند و نه » مقاومت« همه نيروهاي ارتش داده شد، ولي در حقيقت نه هيچ لشكري سر پا مانده بود تا فرمان ترك مقاومت به
  .شود» ترك«هيچ مقاومتي مانده بود تا 

  :اي مطرح كرده بودند، از جمله نمايندگان شوروي و انگليس پاسخ حكومت ايران را دادند و چند خواسته
در (قصبه اشنو . گذرد عقب ببرد وب خطي كه از مغرب به مشرق از نقاط زير ميدولت ايران بايد قواي خود را در جن.. «

ساحل (آباد  و زنجان و قزوين و خرم) در جنوب درياچه رضائيه(، حيدرآباد و مياندوآب )جنوب غربي درياچه رضائيه
شمال اين خط بايد موقتاً در نواحي واقع در . آباد و بابل و زيرآب و سمنان و شاهرود و در مشرق علي) جنوبي درياي خزر

گذرد  دولت ايران بايد به نيروي خود امر بدهد كه در شمال و شرق خطي كه از نقاط زير مي. تصرف نيروي شوروي باشد
گل و گچساران و رامهرمز و بندر ديلم، نواحي واقع در  آباد و مسجدسليمان و هفت خانقين و كرمانشاه و خرم. عقب بنشينند

  23».نمايند ين خط را موقتاً قشون انگليس اشغال ميجنوب و مغرب ا
بايست حكومت جديد ايران رسماً آن را قبول و  همه اين نقاط در عمل تحت تسلط نيروهاي روس و انگليس بود و مي

  .مشكلي در اين مناطق براي آنان ايجاد نكند
 

  بركناري رضاشاه پهلوي
كرد كه  وي خيال مي. بماند و حاضر به قبول تمامي شروط متفقين بودخواست تاج و تختش محفوظ  اي مي شاه به هر وسيله

  .با تغيير حكومت و كابينه جديد و ترك مقاومت و قبول شروط ديگر، متفقين از وي دست خواهند كشيد

                                                 
  314، ص 7 مكي، ج.
  188، ص 7 مكي، ج.
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وزيري  را به نخست) ذكاءالملك(و همكارانش را برانداخت و محمدعلي فروغي ) منصورالملك(شاه كابينه علي منصور 
نيروي متفقين . صوب نمود تا كابينه جديدي را تشكيل دهد و فرمان ترك مقاومت داد و همسرش را روانه اصفهان كردمن

  .تهران در خطر اشغال بود. همچنان در حال پيشروي بودند
ـ وليعهد و فرزندشـ . كابينه فروغي چند اقدام اساسي انجام داد  دست كشيد رضاشاه از تاج و تخت ايران به خاطر محمدرضا 

ايران از بيطرفي خارج و عليه آلمان و دول محور اعالن جنگ داد و . و با تبعيد خود از ايران به آفريقاي جنوبي موافقت نمود
 .اي را با انگليس و روسيه منعقد كرد و به اين ترتيب مجدداً روابط خود را از نو با اين دو كشور برقرار كرد  جانبه پيمان سه

  

  پيمان اتحاد
 بهمن 9علي سهيلي وزير امور خارجه ايران و سر ريدر بوالرد سفير انگليس و سميرنوف سفير اتحاد شوروي در تهران، روز 

را با انگليس و » اتحاد«جانبه  ، در ساختمان وزارت امور خارجه ايران جمع شدند و پيمان سه1924 ژانويه 29 مطابق با 1320
  .شوروي به امضاء رساندند

  : فصل بود9د مشتمل بر پيمان اتحا
  .شوند كه تماميت ارضي و استقالل ايران را محترم بدارند در فصل اول، مشتركاً متعهد مي

  .نمايد در فصل دوم، ايران اعالم آمادگي و اتحاد با دول متحده عليه آلمان و دول محور را اعالم مي
نكنند كه به تماميت ارضي و حاكميت يا استقالل شوند كه روشي اختيار  پيمان متعهد مي هاي هم در فصل ششم، دولت

  .سياسي ايران مضر باشد و يا پيماني نبندند كه با مقررات اين پيمان منافات داشته باشد
  .شوند كه مساعي خود را جهت حل مشكالت اقتصادي ايران بكار ببرند در فصل هفتم، مشتركاً متعهد مي

  .ا بطور كامل رعايت نمايندشوند همه تعهدات ر در فصل هشتم، متعهد مي
  .در فصل نهم، مدت زمان پيمان تعيين شده بود

  ».اي در رابطه با آينده ايران و اقوام آن داشت  پيمان، اهميت ويژه5 و 4 و 3فصول 
  :در فصل سوم نوشته

ان را  مقابل هر شوند كه به جميع وسايلي كه در اختيار دارند اير ـ دول متحده مشتركاً و هر يك منفرداً متعهد مي1«
  .تجاوزي از جانب آلمان يا هر دولت ديگر دفاع  نمايند
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ـ اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران متعهد مي2   :شوند كه  
به جميع وسايلي كه در در دست دارند و به هر وجه ممكن شود با دول متحده همكاري كنند و تعهد فوق انجام يابد ) الف

  .د به حفظ امنيت داخلي در خاك ايران خواهد بودو ليكن معاضدت قواي ايراني محدو
براي عبور لشكريان يا مهمات از يك دولت متحد به دولت متحد ديگر يا براي مقاصد مشابه ديگر به دول متحده ) ب

حق غيرمحدود بدهند كه آنها جميع وسايل ارتباطي را در خاك ايران به كار ببرند و نگهداري كنند و حفظ بنمايند و در 
ها و  ها و رودخانه آهن و راه راههاي. ورتي كه ضرورت نظامي ايجاب نمايد به هر نحوي كه مقتضي بدانند در دست بگيرندص

  .باشند هاي نفت و تأسيسات تلفني و تلگرافي و بيسيم مشمول اين فقره مي ميدانهاي هواپيمايي بنادر و لوله
) ب( منظور نگهداري و بهبود وسائل ارتباطيه مذكور در فقره هرگونه مساعدت و تسهيالت ممكنه بنمايند كه براي) ج

  .مصالح و كارگر فراهم شود
الزم بدانند برقرار ) ب(به اتفاق دول متحده هرگونه عمليات سانسوري كه نسبت به وسايل ارتباطيه مذكور در فقره ) د

  .كنند و نگاه بدارند
ـ د(ـ واضح و مسلم است  كه در اجراي فقرات 3 ـ ج  از بند دوم اين فصل، دول متحده حوائج ضروري ايران را كامالً ) ب 

  ».منظور نظر خواهند داشت
  :در فصل چهارم نوشته است

ـ دول متحده مي1« اي كه الزم بدانند نگاه دارند و تا جائي كه  توانند در خاك ايران قواي زميني و دريايي و هوايي به عده  
. ي كه اين قوا آنجا نگاهداشته خواهند شد با موافقت دولت ايران تعيين خواهد شدمقتضيات استراتژيك اجازه بدهد نقاط

االمكان با همكاري ادارت ايران تسويه خواهد  جميع مسائل مربوط به روابط بين قواي دول متحده و ادارت دولت ايران حتي
ر خاك ايران اشغال نظامي نخواهد بود مسلم است كه حضور اين قوا د. شد به نحوي كه مأموريت قواي مزبور محفوظ باشد

و نسبت به ادارات و قواي تأمينيه ايران و زندگاني اقتصادي كشور و رفت و آمد عادي سكنه و اجراي قوانين و مقررات ايران 
  .هر قدر ممكن باشد كمتر مزاحمت خواهند نمود

رارداد راجع به تعهدات مالي كه دول متحده به ـ  هر چه زودتر ممكن شود بعد از اعتبار يافتن اين پيمان يك يا چند ق2
در اموري از قبيل خريدهاي محلي . از بند دوم فصل سوم بر عهده خواهند داشت)  د-  ج - ب (سبب مقررات اين فصل و فقره 
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ارداد قر. و اجاره ابنيه و تأسيسات صنعتي و بكارگرفتن كارگران و مخارج حمل و نقل و امثال آن فيمابين منعقد خواهد شد
مخصوصي منعقد خواهد شد مابين دول متحده و دولت شاهنشاهي ايران كه معين خواهد كرد كه بعد از جنگ ابنيه و 

. شود اصالحات ديگري كه دول متحده در خاك ايران انجام داده باشند به چه شرايط به دولت شاهنشاهي ايران واگذار مي
  ».دول متحده در ايران از آن برخوردار خواهند بود مقرر خواهد گرديدهائي هم كه قواي  در قراردادهاي مزبور مصونيت

  :در فصل پنجم نوشته 
پس از اينكه كليه مخاصمه مابين دول متحده با دولت آلمان و شركاي آن به موجب يك يا چند قرارداد متاركه «

ك ايران بيرون خواهند برد و اگر جنگ متوقف شد دول متحده در مدتي كه زياده از شش ماه نباشد قواي خود را از خا
. پيمان صلح مابين آنها بسته شد ولو اينكه قبل از شش ماه بعد از متاركه باشد بالفاصله قواي خود را بيرون خواهند برد

مقصود از شركاي دولت آلمان هر دولت ديگري است كه اكنون يا در آينده با يكي از دول متحده بناي مخاصمه گذاشته يا 
  24».بگذارد

  : پيمان اتحاد، پيروزي بزرگي را براي ديپلماسي ايران به بار آورد چون بدون جنگ و مقابله
  .دول بزرگ مجدداً تماميت ارضي و استقالل ايران را محترم شمردند) 1
  .پيمان تغيير دادند وضعيت ايران را به عنوان يك خصم و يك كشور اشغال شده به دوست و هم) 2
  .هد شدند بعد از جنگ ايران را ترك كننددول اشغالگر متع) 3

  

                                                 
  250- 246، صص 8 مكي، ج.
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  بخش پنجم
  كُردها و وقايع شهريور

  

  موضع كُردها
بديلي، خبر ورود نيروهاي روس و انگليس را پذيرا  برخالف نوشتجات رسمي وقت ايران، اكثريت كُردها با خوشحالي بي

  .ش سرخ صادر كردندآمد ارت اي جهت خوش بدين مناسبت بيانه» حزب آزاديخواهان كردستان«شدند 
  :كند شاعر كُرد خاطرات خود را اين چنين نقل مي» هيمن«

نزد كارگران رفتم كه مشغول غربال ) موسم برداشت محصول(روزي به سر خرمن ) 1941 (1320در شهريورماه ... «
آور، ناگهان   براي مردم تعجبآن زمان هواپيما و ماشين بسيار كم بود و. گندم بودند، نزدشان نشستم و اسبم را به چرا رهاندم

پيكر ظاهر شدند، ما تاكنون هواپيماهاي اين چنين عظيمي نديده بوديم، همگي دست از كار  دو هواپيماهاي مشكي غول
كشيده و هواپيماها را نظاره كردند، ديديم كه هواپيما نزديك و سرازير شدند و اوراقي را پخش كردند، همه دويدند كه 

   قبل از همه برگشت و كاغذي به دستم داد و گفت فدايت شوم بخوان و ببين چيست و چه نوشته است؟بدانند چيست؟ زني
اي بود كه به زبان كُردي نوشته شده بود، خواب است يا  كاغذ بياننامه. باور كنيد از خوشحالي قصد پرواز داشتم

اين بياننامه بوي جنگ ... اهميت نبود راي من كمحقيقت؟ ابرقدرتي چون اتحاد شوروي به زبان كُردي بياننامه پخش كند؟ ب
فرداي صبح دو هواپيما ظهور و چند نارنجكي به شهر پرتاب كردند، ارتش ...  گرچه نويد مسرت به مردم داده بودند... داد مي

   25.»...شاهنشاهي چون تخم ارزن پراكنده شد
. گفتند» بمب رحمت«رهايي شمرده شد و آنرا بين ساكنين مكريان شادي آفرين و آغاز » چند نارنجك كوچك«آن 

  :هژار به مناسبت اين بياننامه گفته بود. بحث كردند» آور آزادي مژده«و » فرشته آزادي«شاعران كُرد با ستايشي تمام از آمدن 
  ٢٦نشاهيههشي شهرتهبوو بالو، ئه ر ئاگاهيبه بالوبووني دوو په

 

  ويحيات ملت كُرد در سايه رژيم پهل
بايد وضع زندگي كُرد را در  جهت اطالع از علت شادماني مردم كُرد با ورود نيروهاي روس و انگليس به كردستان ايران مي

هايشان در آن عصر اطالع يابيم  و براي اينكه از وضع حيات كُردها و خواسته. سايه رژيم شاه مورد توجه و بحث قرار داد
  .ه كردستان را عيناً نقل كنيمهاي روزنام بهتر است بخشي از نوشته

                                                 
 18- 17ون، صص هيمن، تاريك و رو.
 با پخش دو برگ آگهي، منهدم گشت ارتش شاهنشاهي .  
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  :نوشته است» چرا كُرد قيام كرد؟«تحت عنوان » كردستان«روزنامه 
كُرد تنها ملتي است كه رسوم و آداب باستان و شعائر ملي و خصايص ذاتي خود را از دست نداده و بيگانگان هرگز «

ادثه مغول، اين دو آتش خانمانسوز نتوانستند فتنه چنگيز و ح. اند دست تعدي به سرزمين كُردان دراز كنند نتوانسته
تاريخ ايران و جهان، تاريخ . كوچكترين تأثيري بر روحيه كُردان بگذارند و اين ملت قديمي را تحت نفوذ خود درآورند

 گزنفون و تلف شدن اكثر لشكريانش به دست كُردان  هنوز هم واقعه. اسالم، فداكاري اين شيرمردان را به ياد دارد
  .سارنشين در يادهاستكوه

نظير  توان گفت كه در تمامي ادوار درخشان تاريخ ايران، غاشيه شوكت و عظمت ايران بر دوش مبارزان بي خالصه مي
توانم خودداري كنم اين است كه كُردهاي بيچاره چون ساير برادران ايراني نه در  كُرد بوده ولي حقيقتي كه از افشاي آن نمي

تاتوري و نه در دوره دمكراسي مشعشع، از حقوق و مزاياي انساني برخوردار نبوده و اغلب يوغ دوره سراسر ظلمت ديك
هيچگاه خورشيد عدالت و دمكراسي به سراغ اين توده . اند هاي ديكتاتوري را بر گردن داشته بندگي و بردگي حكومت

ازوي ياري و آزاديخواهي، پنجه زور و قُلدري را از هيچگاه ب. رنجديده، كه رگ اعظم اقتصاد ايران را تشكيل داده، نيامده است
  .گلوي اين ملت برنداشته و دست رد بر سينه اربابان او نگذاشته است

اگر چه گاهگاهي از اطراف و سرحدات اين مملكت، اقداماتي از طرف بعضي عليه اين ملت نجيب صورت گرفته و 
 استقالل ايران نداشته بلكه وقتي لباس عمل به تن اين اقدامات خود منجر به خونريزي طرفين شده، اين اقدامات نظري منافي

اند كه شرف و ناموس و غيرت ملي خود را در معرض اغراض دوچه و ديكتاتورها ديده و شهامت فطريشان اجازه  پوشانده
چنان شده كه آتش نداده حقوق ملي خود را فداي مطامع و حرص و ولع چند نفر لشكري و كشوري ايران ناشناس كنند و آن

هاست كه  دفاع از همين حق و حقوق. اند ور شده و خائنين و غاصبين حقوق را از خود دور نموده شان شعله احساسات ملي
  .اي در صدد برآيند تا ملت كُرد را خونخوار و چپاولگر معرفي كنند و آن را سركشي و طغيان نام نهند باعث شده عده

  

ر وكال و وزراي دولت عريض و طويل شاهنشاهي به جاي اينكه حاصل دسترنج ما را در اين بيست و چند ساله اخي
صرف تعليم و تربيت ما كنند و از استعداد ذاتي و هوش سرشار ما استفاده كنند و چرخ صنعت و كشاورزي مملكت را به 

دار،  را و وكالي صالحيتكار اندازند، بجاي اين كارها كه ضامن وحدت ملي و آرامش سياسي مملكت است، آقايان وز
آزاديخواهان كُرد را يكي بعد از . حاصل عرق جبين و كد يمين ما را به صورت ماشين لوكس و آپارتمان و غيره درآوردند

  .ديگري حبس و تبعيد و مسموم كردند
خوشبختانه . شود رفت كه محو و نابود  ناليد، و احتمال مي قريب به اتفاق ملت كُرد، زير منگنه ظلم و ستم رضاخان مي

اين همه حبس و ترور و زجر و شكنجه و .  نسيمي وزيد و برف ظلم و شقاوت ديكتاتوري را ذوب كرد1320در شهريورماه 



 
 /                                              ٤٠

بيداد و كُشت و كشتار، مبدل به احساسات ملي كُردها شد و آنان را به جوش آورد، انعكاس اعمال شنيع رضاخان و 
تواند در دنياي دمكراسي فعلي ما را  هيچ نيرو و قدرتي نمي. دمختاري را به ارمغان آورداطرافيانش براي ملت كُرد آزادي و خو

ايم روح منشور آتالنتيك و معاهدات متفقين  به زير يوغ اسارت و بندگي بكشاند چون اين حقي كه امروز به دست آورده
  27».است

  :نوشته شده استقزلجي . به قلم ح» گوييم؟ ما چه مي«در سرمقاله ديگري زير عنوان 

در دوره سخت و ديكتاتوري بيست ساله، ظلم و ستم بسيار شديدي بر ما رفته، محصول كردستان كه با : گوييم ما مي«
در . شد رفت، محبس و زندان شهرها از برادران كُرد ما انباشته مي به هدر مي. گرديد رنج بازو و عرق جبين كُردان حاصل مي

شدند، زبان مادريمان ممنوع بود، محروم از پوشيدن لباس و  ديديم به نقاط دور تبعيد مي ه مياي فقط كُرد بود ك هر نقطه
بستند تا عبادت و خداپرستي را انجام ندهيم،  خواندن و نوشتن به زبان مادري خود بوديم، درب مساجد را به رويمان مي

يژه امنيه، زندگي را بر روستائيان بيچاره آنچنان تلخ كرده ها را آواره كردند، بو موقوفات را به دست خود گرفته و مال و طلبه
  :چنانكه سيف القضات مرحوم، در آن مورد گفته. كردند بودند كه مرگ خود را آرزو مي

 ربراو و فريدراولدراو و جگهالهه
  ٢٨وراز بو نشيو ن به جاري له ههدهرامان ده

 
حصوالت جنگلي، همگي به صورت انحصاري در چنگ آنان بود، به بهايي توتون، گندم، پنبه، پشم، م: حاصل ما هرچه بود

ماليات و عوارض . دادند پارچه و اجناس خود را هم نمي. ماند بردند و حتي سهم خودمان نيز باقي نمي بسيار كم گرفته و مي
صرف مد زن و فرم لباس آنها ساختند و  شهرداري و شير و خورشيد سرخ را از ما گرفته و در تهران با آن كاخ و عمارت مي

لرزيديم، باز  ما هم در كوه و دشت با آه سرد، لخت و عور از دست مأموران غدار مي... رفت شد و به انگشت مادمازل مي مي
  :هم شاعر نامبرده گفته

 رچي جوانه له جي، دي، له ژن، له مالبو وانه هه
 29ش، كچي دزيو ر شاخ و داخه بو مه، كوري رههه

 
چگونه از اين بازخواست قيامت نجات خواهم يافت؟ : پرسد رگز فراموش نخواهم كرد يكبار مردي بقال از ماليي ميه

هاي گردو را خالي كن، چندي  گردو از يك مرد ساكن مناطق  جنگلي خريدم، مرد گفت تا االغم را علوفه دهم جوال
                                                 

 24/10/1324، 3كردستان، ش .  ر.
 ـ ما را دور اندازند به يكباره از فراز و نشيب   . پهلو دريده و جگر سوخته و طرد شده 
 اي ما، پسر سياه سوخته و دختر زشت تنها كوه و كمر است بر- ست در مكان، ده، زن، منزل   براي آنها هر آنچه هست زيبايي.  
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دايش زدم كه بيا و پولت را بگير، پشت سر را نگاه هاي خالي را برگرفت و فرار كرد، ص نگذشت كه برگشت و جوال
متوجه شدم كه مامور ماليات دو برابر . بعد از چند دقيقه يك مأمور ماليات آمد و سراغ آن مرد را گرفت. نكرد و فرار كرد

  .قيمت گردوها را از آن مرد طلب كرده، به همين خاطر بود كه مرد بيچاره پول گردوها را نخواست و فرار كرد
ايست از دريايي و كاهي است از كوهي اذيت و آزار آن عصر، كسي نيست كه هنوز هم ننالد و خبر از اين  اين قطره

هاي  فجايع نداشته باشد، زمان زيادي هم سپري نشده كه شاهد و مدرك بخواهد، در اين چهار سال تمامي مجالت و روزنامه
  .اند هده آن برنيامدهاند ولي هنوز از ع تهران در اين مورد بحث كرده

  

نالند، در سقز و بانه و سردشت مردم حالي ندارند، بازداشت  هنوز بخش وسيعي از كردستان با اين درد مي: گوييم ما مي
اند، با توسل به زور، كاغذ و تلگراف  ستانند، بعلت بيگاري از كار و كاسبي افتاده خورند، اجناس مي شوند، كتك مي مي

در اين روزها . شوند كردهاي غيربومي اگر آنجا بروند بازداشت مي. اند آمد را ممنوع كرده و رفت. گيرند رضايت از ايشان مي
ام براي جان كساني است  هايي كه بر باالي قلعه مستقر كرده پ سرهنگي، ساكنين سقز را جمع كرده و طي نطقي گفته اين تو

  .!!زنند كه دم از دمكراسي مي
تجمع بيش از دو نفر . اند را دستبند زده و روانه سنندج كرده!! اند  به جرم آزاديخواهي متهم شدهدو نفر افسر سنندجي كه

اصالً . رفت و آمد شبانه اهالي به منازل يكديگر سخت قدغن شده. خانه ممنوع شده است در كوچه و بازار و خيابان و قهوه
در اورامان و مريوان و . جان و مال سخت در خطر استنوشتن به زبان كُردي و خواندن مطبوعات كُردي كه هيچ، چون 

  ... .كو و گروس هم وضع مردم به همين منوال است جوانرود و كرمانشاه و سنندج و تيله
كنند اين جنگ بزرگ جهاني براي گردن كلفت كردن جوجه ديكتاتورها انجام گرفته كه خود را باد  براستي گمان مي

در حالي كه اكنون در حبشه و زنگبار فرياد آزادي گوش فلك را پر و كر كرده چرا بايد در ها را تاب دهند،  كرده و سبيل
كردستان جالب ضحاك و آرژم فرعون هنوز در صحنه باشد؟ چرا بايد حكومت ارتجاع ده هزار تن توتون كردستان را 

  بخرد؟ 
ي تحويل زن و بچه سرمازده و و به جاي پول، دروغ و الف و گزاف در دست صاحب توتون بگذارند و نيشخند

  سفيد كشاورز كُرد دهند؟ ريش
قانون طبيعت همچنانكه بر حيوان و گياه و نوع آن تسلط دارد، بر اجتماع و انديشه و عقل و شعور و هنر و : گوييم ما مي

يرد و اندكي گ شود تكه گوشتي بيش نيست در حاليكه پس از يك سال شكل مي نوزاد كه متولد مي. صنعت هم تأثير دارد
به يقين كم . دهد امور خود را خود انجام مي. شناسد شود و خود را مي يابد تا انساني كامل مي  كم رشد مي شود، كم بزرگ مي

  .شود همراه مي) جزء با كل(هم با بيش و بيش هم با همه 
شنوند و انسان چون  د ميدر عصر تمدن و علم امروزي كه اخبار اين سو و آن سوي جهان را هر روز همه به گوش خو

  .اي پرجمعيت شده است خانواده... كند و جهان آنچنان نزديك گشته كه در حقيقت چون اي پرواز مي اي به هر نقطه پرنده
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مسلماً كردستان هم بخشي از جهان و كُرد هم جماعتي است از نوع بشر، به مقدار خود با جهان و نژاد بشري پيشرفت 
ره  هومه«اند كه اين نوع حكومت و رژيم چون خرمنكوب  عورشان از افق سابق بيشتر شده، فهميدهاند و انديشه و ش كرده
سيخونك زده و با هدف و آرزوي خود » هيئت حاكمه«گنده را به نام  است طوري كه گروهي خونخوار و شكم» كوير
 آذربايجاني و فارس را بر كُرد جن ترسناك يك نفر آذربايجاني را بر فارس و يا فارس را بر آذربايجاني و يا. چرخانند مي
كنند تا عليه وي دشمن شوند و كينه همديگر را به دل گيرند و هيچگاه دست به دست هم ندهند تا مبادا مقام فرعوني آنان  مي

ر و دسته هايي را كه دا  همه دشمني]كردستان و آذربايجان[لق شود و مانند كردستان و آذربايجان كنوني نشوند، كه اين دو 
ديكتاتوري در ميانشان انداخته بود، به يكباره طرد كردند و برادر حقيقي شدند و منافع و مضار يكديگر را از آن خود 

  !گرايانه را در سر دارد عجبا كه هنوز هم خود را باد كرده وخيال ملي. دانند مي
  .براي همديگر اندازنداند كه زندگي اين مردم توپ فوتبال نيست كه چند نفر با پا  پي نبرده
ها را خواهانيم و مانع عمل كسي نيستيم ولي آنان كه مانع اين  سعادت و خوشبختي خود و ملت: گوييم ما مي
  .دانيم اند را دشمن خود مي خوشبختي

انجامد  آن را الاليي و  اش در آخر به تعويض مأموران مي گويند و دنباله كه بچه ديكتاتورها مي) اصالحاتي(اين 
اين براي فريب مردم هزار سال قبل است، وگرنه در اين عصر گوش ما بدان پر نخواهد شد و چشم ما را . دانيم بازي مي شعبده

ما معتقديم كه بايد رژيمي مناسب دنياي امروز به سر كار آيد، سيستمي از نوع دمكراتيك حاكم . هم بدان نخواهد بست
ير بال پيروزي طرفداران آزادي بشر، با تشكيل حزب دمكرات و راهنمايي شود، به همين خاطر است كه در كردستان ز

جناب قاضي محمد پيشواي كردستان، امور خود را به دست گرفته و منتظرهم هستيم كه ساير برادران كُرد ديگر هم با ما 
  30».بر سر سفره آزادي كُردستان گرد آيند

  

  خالء قدرت
هيئت حاكمه ايران، حتي نيروهاي ژاندارم با حمايت . ولت به جا گذاشته بودفروپاشي ارتش خالء بزرگي در حاكميت د

نفوذ كُرد هموار كرد كه خودشان حاكميت نواحي  عدم قدرت آنان، راه را براي رجال ذي. كردند ارتش امور منطقه را اداره مي

                                                 
 1/11/1324، 6كردستان، ش .  ر.
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از كردستان تبعيد شده بودند، آزاد گشته و بيشتر آناني كه در دوره ديكتاتوري رضاشاه بازداشت و . تحت تسلط را اداره كنند
در بيشتر نقاط شمال و . كردند آزادانه رفت و آمد مي. سران كُرد در اكثر نقاط به فعاليت افتادند. به كُردستان بازگشتند

توري هاي طوالني ديكتا ها كه نمادي از ظلم و ستم سخت سال جنوب كُردستان امور نواحي را به دست گرفتند و به پاسگاه
  .كردند ها را خلع سالح و اخراج مي رضاشاه و دستگاه فاسد رهبري حكومت بودند يورش بردند و امنيه

  



 
 /                                              ٤٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نواحي كردنشين ايران : 6نقشه 
  1992پور ، مليت و زبان در كردستان ، سانفرانسيسكو ،  امير حسن: منبع 
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   سران كُرد و ديدار باكو
  :قاسملو نوشته . د
ـمال                 ) 1941 اوت   25 (1320بعد از سوم شهريورماه     « كه رژيم رضاشاه سقوط كرد و ارتـش سـرخ وارد ايـران و در ش

ـه      . كُردستان ايران مستقر شد، كاربدستان شوروي مستقيماً با مسأله كردستان روبرو شدند            وقايع چندي همچون قيام ارومي
به اين حقيقت واقف كرد كه در كردستان حس مليِ نيرومندي وجود دارد و كُردستان     ، دولت شوروي را     1321در بهار سال    
ـه               . اي است انقالبي    بالقوه منطقه  ـه در تبريـز و ارومي به همين علت بود كه تعدادي از كميسرهاي سياسي و افسران شوروي ك

 به علت نبود سازماني سياسي و همچنين به ولي. كم پي به لزوم تحكيم روابط اتحاد شوروي و كُردها بردند        مسئول بودند، كم  
اين دليل كه رؤساي عشاير و آغاها و شيوخ در ميان خود بر سر انتخاب يك نماينده و يا نمايندگاني به توافق نرسيدند، اتحاد   

ـه                 باره دچار سردرگُمي شده بود و نمي        شوروي در اين     ـه كـسي    دانست كه با چه كسي رابطه و يا مذاكره نمايند و يا اينك چ
  .تواند نماينده واقعي ملت كُرد باشد مي

ـات        در اوضاع سياسي و اقتصادي و اجتماعي آن زمان با در نظر گرفتن سطح آگاهي و تركيب طبقاتي جامعه كـرد، مقام
تي تر اين است كه با اشخاصي رابطه برقرار كنند كه چه به لحاظ عشير بينانه كم پي بردند كه ديد مصلحتي و واقع شوروي كم

ـاه            . باشند  و ديني و چه از نظر روشنفكر بودن در كُردستان صاحب نفوذ              ـوروي در آذرم ـاد ش ـه اتح  در پـي    1320اين بود ك
هاي سرشناس كُردستان را       نفر از شخصيت   30چندين رفت و آمد افسران و كميسرهاي سياسي به مهاباد، هيأتي مركب از              

ـهر        عشاير و تعدادي شيخ و آغا و هم       تركيب هيأت، شامل رؤساي     . به باكو دعوت كردند    چنين نمايندگان طبقات متوسط ش
ـه آن                    . مهاباد بود  اعضاي اين هيأت كه از طرف نمايندگان شوروي انتخاب شده بودند، در رأسشان قاضي محمد قرار داشت ك

ينده حزبي سياسي بودند و نه اينان نه نما. زمان هم از نظر ديني و سياسي شناخته شده بود و هم اينكه روشنفكري بانفوذي بود
در حقيقت اين سفر بيشتر جنبه آشنايي داشت، يعني هدف ايـن            . نماينده جنبش كُرد و حتي تفكراتشان نيز همانند هم نبود         

ـه نماينـد           بود كه هم شوروي    ـوروي را از نزديـك مالحظ ـه ش . ها نمايندگان كُرد را بشناسند و هم اينكه سران كُـرد جامع
  31». اصل، سفري سياسي بود، ولي رسماً آن را سفر فرهنگي خواندندهرچند اين سفر در

آغاي امير اسعد دهبكري، عمر عليار دهبكري،  حاج باباشيخ، علي  : عالوه بر قاضي محمد، مدعوين اين سفر عبارت بوده از         
ـو                   ـاره شـكاك، حـسن تيل  رشيدبگ هركي، زيروبگ هركي، طه هركي، سيدمحمد صديق، محمدامين شكاك، حسن هن

ـوري             ـو بـگ         شكاك، حاج قرني آغاي مامش، كاك حمزه نلوسي مامش، مجيدخان مياندوآب، ن زاده،   بـگ بگـزاده، نورك
  32.بگي، بايزيدآغاي گورك، محمدحسين سيف قاضي اله احمدبگ فيض

                                                 
   62- 60 قاسملو، صص.
   71- 70 و همچنين حسن ارفع، صص 133 ايگلتون، ص.
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كُردها خويشتندار و آرام باشند، در هر كشوري كه هستند مشكلي ايجاد : در آن موقع سياست شوروي چنين بود كه
خواست تا خاتمه جنگ جهت انتقال تداركات خود از طريق كُريدر  نند، و اين تعقيب همان سياست بريتانيا بود كه مينك

  .ايران، آرامش برقرار شود و در ايران و تركيه و عراق هيچ آشوبي روي ندهد
عوت نموده بودند و از جهت اين سفر مقامات شوروي تنها كُردهاي سرشناس مكريان، يعني منطقه تحت نفوذ خود را د

  .كسي را دعوت نكرده بودند... كُردهاي سنندج، كرمانشاه و ايالم 
. شده كُرد را به هيچگونه فعاليت سياسي و يا فرهنگي ترغيب نكرده بودند  در اين سفر مقامات شوروي، سران دعوت 

ف وزير امور خارجه شوروي، سر ريدر بوالرد ها نگراني خود را از اين ديدار ابراز داشتند، مولوتو حتي وقتي كه انگليسي
  33».هيچگونه گفتگوي سياسي صورت نگرفته است«سفير بريتانيا را مطمئن ساخت كه در اين ديدار 

با تمسخر و انتقاد از اين سفر آغاهاي كُرد به باكو ) جمعيت تجديد حيات كُرد(» .ك.له ژ كومه«ارگان » نيشتمان«مجله 
 :كند با شعر چنين نقل مي) محاوره دو نفري(» سي كي دووكه يه قه ته مه ده«در بخشي تحت عنوان 

  
 رپوتري مام باپير كتيبه پهئه :بايز
 روت ليي چي، ديسان بايزهسندان، ده :باپير
 يه، جوابم ده زوبهپرسينم هه :بايز

 .........................................شريفي، بو چوهئاغا ته 
 ئيسيك ناردي، له شويني و برديره :باپير

 ي رزگاري بدا به كوردينامه 
 ..................................خير هينابو؟ زور باشيان به :بايز
  ي چون،ئه......................................................... :باپير

 يسي و رونرمو به پيي فيالن قهده فه 
 رايه گوتوه، پيم ئيفتهر نهواي هه :بايز
 بو الي تو ئاغا ئيبنوسينايه؟ :باپير

ـه واي ده    گوت له خوم بيستوهوالل
 بوه................................................كه وابي ئاغا :بايز
 س پيي ماخوليايهموكهلي ههبه :باپير

                                                 
   ،ـ كمال دهكُردي، جمهوري كردستان، ظهور و سقوط، تز دانشگاه آكسفورد به زبان انگليسي ـزت،  23ايگلتون، ص : تر از ديدار باكو نگاه كنيد به و جهت اطالع بيش23، ص 1986 فريده كوهي  ، ع

.90- 89، صص ... كوماري 
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 ايهنگ و كفهختي جهفام چي وهنه :بايز
 وهپيم بلي چي كرد چلون هاته 

 وه رافاتهبه تون و نيويك خه :باپير
 فامريسه نهرحي ده مهئاخر شه :بايز

 رام يبه رستن بي مهنازانيي عه 
 ك هي من وايهئاخر هي ئاغاش وه :باپير

 شايه.......................................ويچو بو الي ئه 
  ردي ليوت ببزيوي به مه:گوتبوي 
 خيويبي بهرزگاريت بوي ده 
  رموبوي، ئازادي چيه؟ئاغا فه 
 نديه ر قهرمايشتي من له سهفه 
 ند و زين باشهني قهدهمر دهگهئه 
 پاشهئيلال هيجگار كارم لهوه 
  طه زيني هينابوبو موغاله 
 ند و چا بوله سايه وانيش تير قه 

 ر بوبه ش خهمهژي باپير، ئهك نهده :بايز
 34.......................ميش خويني سالي، جاريك ئهده 

 
به يقين اين اشعار مدتي بعد از ديدار از باكو نوشته شده، چون  زماني كه خوانين كُرد به باكو دعوت شده بودند هنوز جمعيت 

 .تأسيس نشده بود. ك.ژ

  

  رويدادهاي بانه
 سقز و ديگري در منطقه - سران كُرد در دو منطقه كردستان به اوج شدت و وسعت خود رسيد، يكي در منطقه بانه فعاليت 

  .اروميه، بدون اينكه هيچ ارتباطي با يكديگر داشته باشند

                                                 
 ـ  بهمن   4 و 3نيشان، ش .  م دهد و  كند كه گويا شوروي مژده آزادي ملت كُرد را مي ها به شوروي اشاره مي  موضوع گفتگو بين دو نفر است كه با طنز و انتقاد به سفر خان ،13ـ12، صص 1322، آذر 
اند كه آنها فقط زين را داده و از قند و چايي فقط شكمي را  ها فقط دنبال منافع شخصي بوده و قند و زين اسب طلب كرده         گردند و به گفته شاعر خان       ها بعد از برگشت با انبوهي از وعده و وعيد برمي            خان

  .اند سير كرده
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ايران نخستين قيام كُردهاي «حسن ارفع رئيس وقت ستاد ارتش شاهنشاهي ايران، در مورد رويدادهاي بانه، سقز تحت عنوان 
  :نوشته» در جنگ جهاني دوم

. اشغال ايران توسط قواي نظامي شوروي و انگلستان، باعث بهم خوردن سازمان نظامي ارتش ايران در نواحي اشغالي شد«
ـود،                    و ضعف دولت مركزي در كنترل اين نواحي به علت دستور اشتباهي كه ژنرال احمد نخجوان وزير جنگ صادر كرده ب

ـد،              . ت روحيه خود را از دست دادند      سربازان وظيفه بشد   ـابره ش هرچند كه اين دستور در مدت كوتاهي اصالح و دوباره مخ
  .اي مانند كردستان ديگر خيلي دير شده بود كه بتوان آنها را به سر خدمت بازگرداند، مخصوصاً در نواحي قبيله

هاي ژاندرمري حمله كرده و آنها را  ا و پاسگاهه كردهاي نواحي مرزي به كمك آنهايي كه از عراق آمده بودند، به پادگان
  .هاي زيادي به دست عشاير افتاد خلع سالح نمودند و بدين ترتيب سالح

ـنندج     . ارتش شوروي پادگان بانه را اشغال و افراد آن را اسير و افسرهاي آن به شمال فرستاده شدند                  آنها همچنين شهر س
 انگلستان در تقسيم نواحي متصرفي، آنجا را تخليه و - نامه شوروي  لت موافقترا به مدت چند ساعت اشغال نمودند ولي به ع

  .قواي انگليسي مركب از يك تيپ موتوريزه هندي آنجا را اشغال كرد
ـه و                          ـود و نوين به محض اينكه ارتش شوروي از بانه رفتند، محمدرشيدخان يكي از رؤساي كُرد بانه كه در امـالك خ

ـده         . كرد، با چهارصد سوار داخل خاك ايران شد         اق زندگي مي  داروغان و در داخل مرز عر      ـا ع اي از    و بعد از دو روز جنگ ب
ـه توسـط            . سربازان ايران كه محافظت پادگان بانه را به عهده داشتند، بانه را متصرف شد              ـوان ك ـام قبايـل مري در همين هنگ
. ا مورد حمله قرار دادند و آنجا را متصرف شدندكردهاي عراقي از ناحيه پنجوين تقويت شده بودند، پست سرحدي باشماق ر

ها و انگلستان منحل شده بود كردها داخل مريوان شدند ولي چون          پادگان مريوان و همچنين سنندج نيز قبالً به تهاجم روس         
 به عنوان حاكم در اين هنگام ژنرال محمود امين مرد باانرژي. سنندج در اشغال قواي انگليس بود نتوانستند به آنجا رخنه كنند

  .نظامي سنندج منصوب شد
پوش تحت فرماندهي برادرم كلنل        اتومبيل زره  6فرمانده كل قواي غرب ژنرال مقدم قوايي مركب از سه گردان پياده و              

يله دو اين قوا بعد از تصرف سقز عازم بانه شد ولي در بين راه به وس. ابراهيم ارفع به منظور تصرف دوباره بانه و سقز اعزام نمود
پوش به علت تخريب پـل        هاي زره    ارابه از ماشين   5. هزار نفر از قواي عشاير به سركردگي محمدرشيدخان محاصره گرديد         

ـا     . و قوا مجبور به بازگشت به سقز گرديد. چوبي مابين راه از دست رفت     ـارت كرده ـه اس و قسمتي از قواي پياده نظام نيـز ب
سپس به ديواندره   . روي موفق شد كه خود را به ايرانشاه برساند           از قوا بعد از روزها پياده      اما برادر من با عده معدودي     . درآمدند

ـقز (كه افراد اردالن و وكيلي . در آنجا نيز به وسيله يك هزار نفر از قواي محمدرشيدخان محاصره شد         . مراجعت نمود  و ) س
 نفر در   170ده بودند در صورتي كه برادر من فقط         رسول آغا و علي آغاي جوانمردي گورك و سليمان جاف، به آنها ملحق ش             

ـا               . با اين حال موفق شد كه كردها را عقب بزند         . اختيار داشت  ـول آغ در اين زد و خورد دو نفر از رؤساي كُـرد كـشته و رس
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ـيله عـشاير                        . زخمي شد  ـين راه وس  عشاير با مشاهده اين جريان قوت قلب خود را از دست داده به سقز عقب نشستند ولـي ب
  .خان حبيبي كه به كمك قواي دولتي آمده بود، بكلي تار و مار و متفرق شدند تيلكو به سركردگي علي

ـاغي لُـر           12بعد از اين جريانات، برادرم به كرمانشاه رفت و به سرپرستي تيپ              منصوب شد و جهت جنگ با عشاير ي
  .اعزام گرديد و سروان امين به فرماندهي قواي كردستان منصوب گرديد

ـاغي،         چو ـدعلي مـرادي گلب ن كُردهاي تحت فرماندهي محمدرضا مريواني، محمودخان ساناني، محمدرشيد آلمانه، محم
ـين                      علي ولي جاري، فرج كوماسي، اجالل گمبساري و محمود لهوني به طرف سنندج شروع به پيشروي نموده بودند، ژنرال ام

و اين . او وسيله كُردها توقيف و چند ساعت بعد آزاد گرديد. دكه تازه به سنندج رسيده بود جهت مذاكره با آنها حركت نمو
 10در همين وقت كُردها تقاضاي استقالل كُـرد را نمودنـد و بعـد از        . كار به تقاضاي افسران انگليسي مقيم سنندج انجام شد        
  .لي مقيم بغداد مذاكره شودكه بايد در اين بابت با سرفرماندهي عا: روز مسئوالن انگليسي مقيم سنندج به آنها جواب دادند

ـه                       اي   تمركز قواي ايران در سنندج باعث جلوگيري از هجوم كُردها به آن شهر شد و بعد از گذشتن چند روز، قواي قبيل
  .نيز از آنجا كه نه صبر و طاقتي در كار خود، و نه دليل قانوني براي كارهاي خود دارند ناپديد گرديدند

بعد از جنگي در قريه زاغه، كُردهاي .  منظور جنگ با عشاير به طرف ديواندره حركت داد        در ماه نوامبر قواي خود را به      
ـود                 محمدرشيدخان را به عقب    ـه        . رانده و ديواندره را از دست آنها خارج نموده و به طرف سقز پيشروي نم ـهر نيـز ب ايـن ش

ـه              نهاي از كُردها كه قبالً خود را در داخل خا           اما عده . تصرف قواي دولتي درآمد    ـه تيرانـدازي ب ها مخفي كرده بودند، شـروع ب
ـود ژنـرال                      طرف ارتش نمودند و از خارج نيز قواي محمدرشيدخان سربازان را مورد حمله قرار دادند، در نتيجه اين حمله، خ

  .امين و عده زيادي از افراد ارتش كشته شدند
  .ي آمده بود نيز در اين نبرد كشته شدندخان حبيبي با عده ي زيادي از افراد خود كه به كمك قواي دولت علي

ـده گرفـت                     او تـشكيالت   . بعد از مرگ ژنرال امين، كلنل ابراهيم رافع به جاي او فرماندهي قشون را در كُردستان به عه
ـويي نيـز      در ديواندره محمدخان حبيبي و ساير افراد تيله       . اي ترتيب داده و دوباره از سنندج به طرف سقز حركت نمود             تازه ك
ـور تـصرف           . خواستند انتقام رييس خود را گرفته باشند به او ملحق شدند            ه مي ك كُردهاي مريوان نيز كه اقدامات آنها به منظ

اثر مانده بود ديگر دمي از استقالل كُردها نزده حتي حاضر شدند با برادرم نيز همكاري نمايند و  ها بي سنندج توسط انگليسي
  .تاده بودنداي نيز به اين منظور فرس نماينده
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ـه  . در اين هنگام من نيز دستور يافتم كه به منظور بررسي اوضاع و احوال، از تهران به سنندج حركت كنم              بعد از ورود ب
در بين راه نامبرده از وفاداري خود نسبت به شاه و ايـران دم زده و                . سنندج در معيت آن نماينده به طرف سقز حركت كرديم         

ـواي دولتـي                    نها به تحريك خارجي   كرد كه عمليات آ     وانمود مي  ـا ق ـا حاضـرند ب ها بوده است و خاطر نشان ساخت كه آنه
ـات در      . همكاري نموده و در جنگ با محمدرشيدخان شركت نمايند         و براي اين منظور تقاضا كرد كه مقداري اسلحه و مهم

ي روستاي سونته در حال پيشروي بودنـد،        من به ايرانشاه رسيدم  در حالي كه نيروهاي حكومت به سو           ... اختيار او نهاده شود   
ـه سـختي        .  ساعت راهپيمايي در برف سنگين، من نيز در اين جنـگ شـركت كـردم               5بعد از    ـيدخان ب ـاي محمدرش كرده

ـاس و                        شكست خورده و كُردهاي تيله     ـود نمودنـد، از لب ـمنان خ ـارت دش كويي به ميان آبادي ريخته و به سختي شروع به غ
  ... .ور و قوري همه به غارت رفتسربند زنان گرفته تا سما

  
در . كو، به سمت سقز حركت نمود اي از عشاير تيله  كلنل ارفع با دو هزار نفر و چهارده تانك سبك و عده1942در مه 

ـا از طـرف فرمانـده لـشكر          . حين حركت قواي محمدرشيد را شكست داده و به طرف بانه شروع به پيشروي نمود               در اينج
  .تي، دستور رسيد كه پيشروي را متوقف نموده و به منظور توافق با محمدرشيدخان داخل مذاكره شوندبخ جديد، ژنرال شاه

ـام   . ماژور فلتچر انگليسي نيز از كرمانشاه به طرف سقز حركت كرد تا در اين مذاكرات نظارت داشته باشد  بعـد از اتم
ـيس و            ند سالح مذاكرات محمدرشيدخان به فرمانداري بانه منصوب و به او اجازه داد           هاي خود را همچنان نگهدارد و افراد پل

  .ارتش ايران نيز از بانه و سردشت خارج  شوند
بعد از مدتي كلنل ارفع كه در آن موقع به درجه ژنرالي منصوب شده بود به سمت فرماندهي لشكر دوم تهران منصوب و                       

ـال  در تا. ژنرال هوشمند افشار به جاي او فرمانده لشكر كُردستان شد     ـواي دولتـي       1942بستان س ـه تـصرف ق ـاره ب ـه دوب  بان
  35»...درآمد

ژنرال هوشمند افشار همچون افسران سابق خود رفتار كرد و از آزار و بازداشت و تعقيب و قتل و غارت و ضبط اموال و 
  :كند نين نقل ميهموطني كُرد ماجراي زنداني شدن خود را توسط هوشمند افشار چ. خواري دريغ نكرد دارايي مردم، و رشوه
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سرتيپ هوشمند افشار خونخوار، كه هميشه عادت دائمي او          . مشغول كار و كاسبي بودم و سفري به سردشت كردم         ... «
ـاله   التجاره  ام را داد و تمامي مال       خونخواري خصوصاً خون كُردان است، فوراً دستور دستگيري        ـات چندس ام  اي كه در اثر زحم

 ماه بدون هيچ 16مدت . و حبسم كرد و روانه حبس تاريك و مخوف لشكر كُردستان كردندجمع كرده بودم را ضبط نمود  
دادند و براي اينكه نميرم روزانه تكه         دادم محبوسم كرد ، هر روز آزارم مي         جرمي در آن زندان كه بيشتر مرگ را ترجيح مي         

د؟ كسي جوابگويم نبود و روز به روز بيشتر اذيتم          اي  كردم كه چرا بازداشتم كرده      دادند، هرچند داد و فغان مي       نان خشكي مي  
  36»...دند، اگر بخواهم تمامي آزارم را بنويسم از شاهنامه هم بيشتر خواهد شد كر مي

ـان و                    سرتيپ افشار در اوج بي     ـتقرار حاكميـت دولـت مركـزي در اورام رحمي، فرماندهي نيروهاي ايران را جهت اس
خان رزاو    سانان و حسن    محمودخان كاني .  قبضه تفنگ را از مردم منطقه گرفت       1500بيش از   . مريوان و بانه به عهده گرفت     

ـوامبر    . محمودخان دزلي در اين مدت در مرز مرد       . از ترس وي تسليم عراق شدند      ـيدخان تحـت فـشار       1944در ن  محمدرش
نظر در    محمدرشيدخان تحت . نيروهاي ايران تاب مقاومت نياورد و به خاك عراق فرار و خود را تسليم مقامات عراقي كرد                

  37.كركوك جا داده شد، و چندان در آنجا نماند و دوباره از طريق پنجوين فرار كرد و به مهاباد برگشت
  :روزنامه كردستان خبر بركناري سرتيپ هوشمند را در صفحه اول خود با مسرت چنين نقل كرده

  

ـه         بعد از برادركُشي كُردستان و آوارگي ده هزار خانوار اور         « ـه دولـت و ب امي و مريواني، و بعد از خـسارتي هنگفـت ب
ـاري . كار بركنار شد كُردستان، هوشمند افشار دست راست ارفع از ـار      قدر مسلم بركن ـتان انتظ ـافي نيـست و كردس اش ك

 38».محاكمه و مجازات اين خائن را دارند
  

  رويدادهاي اروميه
  :نوشته» 1321درباره اوضاع رضائيه در سال «حت عنوان  رضائيه، ت4سرلشكر احمد زنگنه، يكي از افسران لشكر 

ـاله                 1320بعد از متالشي شدن لشكر در شهريور        « ، در رضائيه نيز مانند تمام نقاط كشور امنيـت و آرامـش بيـست س
  : طلب اطراف رضائيه چون بعضي از سران كُرد آشوب. جايش را به ناامني و اغتشاش داد
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ـ در محال سوما   ي برادوست در منطقه شمالي رضائيهعمر شريفي شكاك 
ـ در محال ترگور، دشت ، مرگور در منطقه غربي رضائيه    رشيدبيگ جهانگيري 

ـ در محال دول باالنش و منطقه جنوبي رضائيه   زيروبگ بهادري 
ـ در محال دول جنوبي باالنش   طه هركي 

ـاز را            بناي. تحت نفوذ و تحريكات خارجي و تبليغات افسران شوروي قرار گرفتند            بدرفتاري و شـرارت و تاخـت و ت
ـعه يافـت و                          ـه روز توس گذاشتند، دهات اطراف شهر رضائيه را مورد حمله و چپاول قرار دادند و دامنه غارتگري آنان روز ب
چون در شهر رضائيه نيروي ارتش وجود نداشت لذا بدون هيچ گونه مانع و رادعي هر جا را كه خواستند غارت نمودند و هر 

ـارتگري را    ادامه چپاول و عدم جلوگيري از آن اشرار غارتگر را جدي      .  را مرتكب شدند   جنايتي ـه غ تر نمود، بطوري كه دامن
ها بود اكراد آزادانه  توسعه داده تا حدود شهر رضائيه رسانيدند و شهر را محاصره كردند و چون رضائيه تحت اشغال شوروي

  .زدند به هر جنايتي دست مي
  

ـان         مورد هجوم و غارت واقع شده بودند به شهر پناه آوردند و مساجد و كوچه              ساكنين دهات كه     ها پر از زنان و كودك
اهالي شهر رضائيه عالوه بر ترس از تسلط اكراد، در معرض خطر كمي آذوقه و خواروبار و بروز امراض  . دهاتي آواره گرديد  
ـاي     به پاسگاه ژاندرمري دروازه شاپور حمله كرده ژاندرم        اكراد به طوري جسور گرديده بودند كه شبانه       . عفوني واقع شدند   ه

چون قواي ارتش در رضائيه .  خيابان داريوش مورد حمله اكراد قرار گرفت3محافظ پاسگاه را كشتند، در شهر نيز كالنتري 
  39».پذير نبود وجود نداشت جلوگيري از اين فجايع و قتل و غارت به هيچ وجه امكان

  :كند و در گزارشي نوشته ا در تبريز، به نوعي ديگر علت ناآرامي را در رضائيه روشن ميكنسول عالي بريتاني
فرماني صادر كرده بود كه كردها در شهر نبايد سالح حمل كنند . با ديدار سرهنگ هاشمي از رضائيه وقايع شروع شد«

ـاكن محـل       ژاندارمسرهنگ هاشمي. ها خواسته بود كه فرمانش را با اجبار اجرا كنند    و از ژاندارم   ـيعيان س ـان ش ها را از مي
ـتند وي را      ديسيپلين با كشتن اولين كُردي كه مـي         كرد تا نيرويي بزرگ تشكيل دهد، اين مردان بي          انتخاب و مسلح مي    خواس

اي شد كه كُردها تصور كردند كه افسران حكومت در  يك سلسله وقايع به دنبال هم به گونه. خلع سالح كنند شروع كردند
يكي از پسران شيخ طه، در رضائيه سوار بـر          . ظر دارند كه با توسل به قوه قهريه در فكر بازستاندن حاكميت منطقه هستند             ن
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ـتم             ... زده بودند   اش تفنگي در دست داشت، وي را پياده و كتك           كالسكه و كُردي را كه سربند بر سر داشت مورد ضرب و ش
هاي شهر كه تفنگ به دست داشتند مورد حمله قـرار        ايي در شهر و يا نزديكي     قرار داده بودند، دو پسر و سه نوكر حاجي آغ         

  40»...رسند  گيرند و به قتل مي مي
  

ـه،               در اروميه، جلسه   1942به موجب گزارشي ديگري، از كنسول، در مه          ـهرباني ارومي ـيس ش ـه ري ـد ك اي تشكيل ش
سـران كُـرد   . رد، در اين جلسه شركت كرده بودند تن از سران ك12ُكنسول كل شوروي در تبريز، چند افسر ارتش سرخ و    

  : شرطي براي بازگشت صلح و امنيت به منطقه خواسته بودند كه همچون پيش
  
ـ پست1«   .هاي ژاندارم در مناطق كردنشين بين خوي و مهاباد برچيده شود  
ـ به كُردها اجازه حمل سالح داده شود2  .  
ـ 3   .ستائيان منطقه رضائيه تقسيم شود قبضه تفنگي كه توقيف شده بين رو1200 
ـ در تمامي دواير حكومتي در رضائيه يك نماينده كُرد وجود داشته باشد4  .  
ـ كُردها در اداره امور ملي خود آزاد باشند5  .  
ـ حكومت مركزي، مدارس به زبان كُردي را در كُردستان داير كند6  .  
ـ زمين7   .ستند بازگردانده شودهاي غصب شده به صاحبان اصلي آن كه كُرد ه  
ـ 8   41». كُرد بازداشتي، آزاد شوند20 

  .ها را نشنيده گرفتند و وقايع آنجا را راهزني و شرارت و تحريكات و فتنه بيگانه خواندند مقامات ايران اين خواسته
ر وزيـ    خطاب به نخـست    1321 ارديبهشت   13حسين افشار، نماينده رضائيه در مجلس شوراي ملي، در نشست مورخ            

  :گفت
المللي گذشته باعث خرابـي و     ها هشت روز است همان اشراري كه در اواخر جنگ بين            مطابق تلگرافات و گزارش   ... «

ـم داده و                               ـه ه قتل و غارت نقطه زيباي اروميه شده و بعد از آن جنگ اين جا را به تل خاكستر مبدل كردند اينـك دسـت ب
                                                 

   .    
   .  
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ـه     ...اند پارچه دهات افشارنشين رضائيه پرداختههشت روز است به قتل و غارت و هتك ناموس سيصد  ـال فقـط امني تا ح
  ...نمايند العاده كمي در مقابل چندين برابر خود با شهامت شايان تقديري مقاومت مي فداكار است كه با قواي فوق
ـان              وزير در مجلس تشريف دارند مي       حال كه آقاي نخست    ـالي   خواهم سئوال كنم كه براي رفع اين غائله و حفـظ ج  اه

  42 »فرمايند؟ رضائيه و اطراف آن چه اقدامي فرموده و مي
وزير وقت در پاسخ نماينده رضائيه بي اطالعي خود را از علت ناآرامي منطقه و حمله كردها به شهر  علي سهيلي، نخست

  ..انديشي شود رضائيه ابراز ، ولي اعالم نمود كه از طريق سياسي تالش خواهد كرد چاره
  

وزيـر، سرلـشكر    نخست. ي از طريق سياسي گفتگو با مقامات روسي و كسب موافقت  به اعزام ارتش بود منظور سهيل 
وزير جنگ . حل الزم به اروميه اعزام داشت اله جهانباني وزير جنگ را جهت تحقيق علت ناآرامي و اوضاع منطقه و راه امان

مقامات شوروي جهت كسب موافقت و اعزام نيروي ارتش بدانجا          بعد از ديدار از اروميه و مالقات با مسئولين، به مذاكره با             
ـوروي را                    . و حفاظت امنيت منطقه پرداخت     ـه موافقـت مـسئوالن ش بعد از بازگشت به تهران هم به مذاكره ادامه داد تا اينك

 43... رفتسرهنگ توپخانه، به رضائيه» مهين« يك نيرو از لشكر مركز به فرماندهي 1321 فروردين 26روز . كسب كردند
  

علل ناآرامي همچنان . ها هرگز نتوانست امنيت را به منطقه بازگرداند       بازگشت ارتش به منطقه و استقرار مجدد پادگان       
زد و خورد مسلحين ايالت كُرد هركي و شكاك با نيروهاي ارتش و ژاندارم ادامه . باقي بود و به همين صورت هم ادامه يافت

ـاد                 ا 1324تا اينكه در آذر     . يافت ـوي افت ـم پهل ـمنان رژي ـه     . روميه به يكباره به دست نيروهاي دمكرات يعنـي دش ـاني را ك آن
ـؤثري      خوانده بود، در آزادسازي اروميه و مناطق اطراف آن نقشي تعيين          » اشرار«سرلشكر زنگنه در خاطرات خود       كننده و م

  .شجاع را نصيب خود كردندايفا كردند، و در حكومت كردستان همگي رتبه عالي سياسي و نشان پيشمرگان 
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   خالء سياسي
هر دو خواهان آرامش در ايـران  . منطقه بانه و سقز ناحيه نفوذ نيروهاي بريتانيا، و منطقه اروميه ناحيه نفوذ شوروي بود         

ـه             شوروي. بودند، كه نه كُردها و نه هيچ گروه ديگري آشوب و ناآرامي را ايجاد نكنند               ـايع بان ـه وق ـا معتقـد بودنـد ك ـه   ه ، ب
هر دو طرف به    . ها بوده است    كردند وقايع اروميه به تحريك روس       ها هم خيال مي     ها روي داده، بريتانيايي     تحريك انگليسي 

  .گر كُردهايي بودند كه در اين وقايع سهيم بودند همديگر مشكوك بودند و مظنونانه نظاره
ـا      . اشترويدادهاي اروميه و اطراف آن ربطي به رويدادهاي بانه و سقز ند  ـد و ب به بيان ديگر تحـت يـك رهبـري متح

ـود   . همكاري و اطالع يكديگر صورت نگرفته بود    ـده ب هنوز در آن زمان در كردستان ايران نه يك سازمان سياسي ايجاد ش
ـوز رهبـري           ـه هن ـد، و ن ـ ملـي ده ـازد و رنـگ سياسـي  كه اين جنبش نامنظم و پراكنده خيالت را سازماندهي و متحد س

ـناس كُـرد     سرشناس و قد   ـال سرش ـه رج رتمند در ميان كُردها رشد كرده بود كه نفوذش در ميان همه مناطق و در ميان هم
ـا رهبـر و            ، كه آن زمان سرشناس    )شمزيني(تالش كُردهاي اطراف اروميه با سيدعبداله گيالني        . باشد ـود ت ترين رجل كُرد ب

ـازمان            شده بود كه مي    كردستان دچار يك خالء سياسي       44.سخنگوي آنان شود تحقق نيافت     ـيله يـك س ـه وس بايـست ب
  .سياسي پر شود

                                                 
  11/12/1324، 21كردستان، ش . ر.
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  بخش اول
  سابقه تاريخي

قبـل  . كُردي بودهاي سياسي يا نهادهاي روشنفكري  هاي الزم براي تشكيل سازمان ها فاقد زمينه كردستان ايران تا مدت   
با اقدام عبدالرزاق بگ بدرخان و همكاري سمكو و تعدادي از رجال كُرد در خوي و » جمعيت جهاني«از جنگ جهاني اول، 

ماكو تأسيس شده بود، ولي اين جمعيت ملي به شهرهاي ديگر كردستان سرايت نكرد و خيلي زود هم افول كرد و هيچ تأثير 
ـاي نگذاشـت        سياسي، اجتماعي و فرهنگي را د      ـه              . ر كردستان از خود به ج ـم در اواخـر جنـگ ك جمعيـت  «بعـد از آن ه

ـه          از طرف سيدطه شمزيني با همكاري سمكو و تعدادي از شخصيت          » استخالص كردستان  ـه ارومي هاي ديگر كُرد در منطق
  .ايجاد شد، از آن هم اثري به جا نماند

ـرد   اقتدار ديكتاتوري رضاشاه و حكومت مركزي وي در كردستان   ـع ك ـي را قط ـاغيگري عـشاير   . ، هرگونه فعاليت سياس ي
سانان در منطقه مريوان و جافرسان در اورامان و مالخليل در سردشت به شكـست                 مسلح محمودخان دزلي و محمودخان كاني     

ـداني   بيشتر سران عشاير و مردان سرشناس كُرد دستگير و از كردستان تبعيد شدند، در تهران و نقاط دوردست                   . انجاميدند يا زن
ـاه      . شدند و يا تحت نظر قرار گرفتند، در كردستان حاكميت پليسي مقتدر و خوفناك برقرار شده بود                 اين وضع تا سقوط رضاش

  .با سقوط رضاشاه بود كه اقوام ايران از جمله كُردها نفس راحتي كشيدند. طول كشيد
ان كردهاي فراري تركيه در سوريه و بعداً تسري به          و گسترش آن به مي    ) 1927(بعد از تأسيس در لبنان      » خويبون«جمعيت  

ـناس                       كردستان تركيه، جهت ايجاد طرح قيام سراسري در آنجا، توانست با تعدادي از كردهاي ايران بويژه تعدادي از مردان سرش
ر به سابالغ برگـشت،     حتي يكي از روشنفكران اين خانواده كه در تركيه بود، به همان منظو            . ها ارتباط برقرار كند     خانواده قاضي 

  .اين ارتباط در حدي معيني بود و بيش از چند نفري را شامل نشد و به سازمان تبديل نگشت
ايجاد شده و تنها فعاليتي كه اين » حزب آزاديخواهان كردستان«) 1930- 40(تعدادي از منابع معتقدند كه در اوايل دهه چهل

بوده و هيچ اطالع ديگري و » آمدگويي ارتش سرخ شوروي به ايران خوش«ه حزب نشان داده است، صدور يك بيانيه ويژه دربار
  ٤٥.يا هيچ سند ديگري از آن به جاي نمانده است

                                                 
   ،276، ص 1959، بغداد، »كاني كورد و كوماري عراق شورشه«عالءالدين سجادي.
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  بخش دوم
  .ك.ژ) جمعيت(له  كومه

  
  چهارچوب كلي
  زمينه تأسيس

  :نوشته است. ك.قاسملو درباره فراهم شدن زمينه ايجاد جمعيت ژ. د
بتدريج خود را به آلمان نازي نزديك كرد و وضعي آنچنان بوجود آورد كه ايران با وقوع جنگ دوم جهاني، رضاشاه « 

 به اتحاد 1941ها و افراد آلمان هيتلري تبديل شد، بعد از اين كه آلمان در تابستان  به ميدان رفت و آمد و نفوذ جاسوس
ان عليه آلمان، ايتاليا و ژاپن كه دول هاي شوروي، آمريكا و انگلست اي بزرگ از ابرقدرت شوروي هجوم برد، در عمل جبهه

محور بودند به وجود آمد، بعد از مذاكره سه دولت متفق، ايران را بدين علت انتخاب كردند تا هم نفوذ آلمان نازي را در آن 
شتند كه لذا قرار گذا.  ويژه سالح و مهمات را به شوروي ارسال دارند كن كنند و هم اينكه از آنجا بتوانند كمك و به ريشه

 ارتش سرخ از شمال و ارتش آمريكا و انگليس از جنوب ايران را اشغال كنند، رژيم ديكتاتوري 1320 شهريور 3در روز 
كنترل جنوب كشور به . اي بكند و در هم شكسته شد رضاشاه نتوانست در برابر ورود ارتش متفقين كوچكترين مقابله

تحاد شوروي افتاد، با سقوط ديكتاتوري رضاشاه اندكي آزادي و دمكراسي دست انگليس و آمريكا و كنترل شمال به دست ا
هاي سياسي دوباره رشد و توسعه يافتند، بعد از بيست سال ديكتاتوري، ايران آزادي را  به ايران راه يافت و احزاب و سازمان

  .بازيافت
ل شده بود، در بخش شمالي تا شهر در حالي كه بخش جنوبي كردستان ايران از طرف لشكر آمريكا و انگليس  اشغا

  .اروميه ارتش سرخ مستقر شد
به اين ترتيب . هاي غرب و ارتش سرخ در آنجا حضور نداشتند به دور بود، يعني ارتش) اشغال(منطقه مهاباد از اين وضع 

 جنبش ملي كُردي در اش چون به لحاظ تاريخي اي در منطقه مهاباد بوجود آمده بود، از طرف ديگر مهاباد و حومه وضع ويژه
يا جمعيت تجديد حيات . ك.آن منطقه سابقه داشت اين بود كه نخستين سازمان نيرومند سياسي كُردها به نام جمعيت ژ

  46».كُرد در منطقه مهاباد به وجود آمد
 
 
 

                                                 
   ،27- 26، صص 1، ج »بات له پيناوي ئازادي چل سال خه« عبدالرحمن قاسملو.
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  .ك.بنيانگذاران ژ
قاسملو كه فرد . چنين د  بود و همذبيحي كه دبيركل جمعيت. در نقل اسامي بنيانگذاران جمعيت، اندك همانندي وجود دارد

  :كنند مطلعي از رويدادهاي كردستان ايران بود، اسامي آنان را به اين ترتيب ذكر مي
الدين توحيدي، محمد نانوازاده، علي  حسين فروهر، عبدالرحمن ذبيحي، عبدالرحمن امامي، عبدالقادر مدرسي، نجم«

  47».حيدري، قاسم قادريمحمودي، محمد اصحابي، عبدالرحمان كياني، صديق 
  :گويد بود در يك گفتگوي ويژه مي. ك.مالقادر مدرسي كه خود يكي از بنيانگذاران ژ

  :بنيانگذاران افراد زير بودند«
محمد نانوازاده، رحمان ذبيحي، حسين فروهر، عبدالرحمن امامي، قاسم قادري، مالعبداهللا داودي، محمد ياهو، عبدالقادر «

دبير ) حسين زرگريان(به گفته مالقادر، مدت دو سال حسين فروهر . »عبدالرحمن كياني، ميرحاجمدرسي، صديق حيدري، 
  48».جمعيت بود

  :برد كند، ولي به جاي آنان اسامي ديگري را نام مي ايگلتون، اسامي تعدادي از اينان را ذكر نمي
، عبدالرحمن امامي، قاسم )زرگري(رحمن حلوي، محمدامين شرفي، محمد نانوازاده، رحمن ذبيحي، حسين فروهر  «

  49».قادري، مالعبداهللا داودي، قادر مدرسي، احمد علمي، عزيز زندي، محمد ياهو، ميرحاج از عراق
  .بايد همگي در رشد و تقويت آن سهيم بوده باشند شايد تعدادي از اينان جزو بنيانگذاران جمعيت نباشند، ولي مي

  

  عضويت
  :به گفته مالقادر مدرسي

 نفر هفت 3شد، سپس در حضور  رفت و به لحاظ شرعي مطهر مي شد، نخست به حمام مي مي. ك. كه عضو ژفردي«
  :كرد مرتبه به قرآن، جهت موارد زير سوگند ياد مي

ـ به ملت كُرد خيانت نكند1  .  
ـ براي خودمختاري كُردها تالش كند2  .  
ـ اسرار سازمان را، نه با زبان، نه با قلم و نه با اشاره3   . فاش نسازد 

                                                 
      ،ـرن            « و عبدالستار طاهر شريف،      124، ص   1970، بيروت   »كردستان و الحركة القومية الكرديه    « جالل طالباني ـصف ق ـي ن ـة ف  و  216، ص   1958- 1908» الجمعيات و المنظمات و االحزاب الكردي

.28قاسملو، ص 
   ،15، ص 1360» رهات؟ سه ويست؟ و چي لي به ژي كاف چ بوو؟ چي ده« سيدمحمد صمدي.
   ،133، ص )انگليسي (1946 اگلتن، جمهوري كُرد.
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ـ تا آخر عمر عضو باشد4  .  
ـ تمامي مردان كُرد را برادر خود، و تمامي زنان كُرد را خواهر خود بداند5  .  
ـ بدون اجازه جمعيت ژ6   .عضو هيچ سازمان و گروه ديگري نشود. ك. 

  50».شناخت و به غير از اين سه فرد، فرد ديگري را نمي
  .هاي كوچك باشد خواست كه پيرو دستورات و اوامر شاخه جمعيت، بعد از عضو شدن فرد، از وي مي

طولي نكشيد كه صدها نفر را . همچون يك سازمان سياسي به صورت مخفيانه اقدام به فعاليت سياسي كرد. ك.جمعيت ژ
  .در مكريان سازمان داد و به اكثر نقاط كردستان بال گسترد

  

  .ك.اهداف ژ
شناخت . ش مستندي در دسترس نيست كه اهدافش را به وضوح بيان كنديك سازمان مخفي بود و گزار. ك.جمعيت ژ

ناشر «، »نيشتمان« شماره مجله 9را بايد از دو متن يادداشتي كه براي حكومت ايران، و مقاالتي كه در . ك.افكار جمعيت ژ
  .، جستجو كرداي كه به مالمصطفي بارزاني نوشته است تر در نامه ويژه و از اينها واضح» .ك.افكار جمعيت ژ

  :نوشته شده است» اهداف ما«تحت عنوان » .ك.ناشر افكار جمعيت ژ» «نيشتمان«در نخستين شماره 
  !برادر عزيز كُرد«

پرستي و  هايي چون دشمن خودي، رقابت و دشمني ملي، پول با وجود تمامي مواضع و موانع و دشواري. ك.جمعيت ژ
د هست، با تمام نيرو و توان خود تالش خواهد كرد تا زنجير مصيبت و اسارت دوستي كه در راه ترقي و پيروزي كُر بيگانه

شده كنوني، كردستاني بزرگ و منظم بوجود آورد، تا هر  وپار و فرمانبرداري را از يوغ ملت كُرد بردارد و از اين كردستان لت
  .كُردي آزادانه در آن زندگي كند

نيروي اسلحه از اسارت رها يابد ولي آنان همگي در اشتباهند و راه راست بسياري معتقدند كه ملت كُرد بايد با زور و 
اند، چون سالح و مهمات جنگي كه در دست كُرد است در مقابل سالح و مهمات  ايناني كه مانع آزادي ما هستند  را گم كرده

اي بيش نيست، تنها  چون ترقه... مؤثر نيست، بايد كُرد بداند، امروز تفنگ در مقابل مسلسل و توپ و تانك و هواپيما و 
تعهد نموده . ك.جمعيت ژ .رسد برد، راه تمدن است، اين راه مستقيماً به آزادي و استقالل مي راهي كه كُرد را به سوي آزادي مي

ر ماندگي اين ملت بيچاره و زبون از هيچ فداكاري دريغ نورزد، و ب جهت تنوير افكار ملي كُرد و يافتن علت مصيبت و عقب
انديشي و غيرمقبوليتي كه در زندگي كُرد وجود  كم هرگونه كج شود تا كم اساس تصميم هيأت مركزي، اين مجله منتشر مي

  51».دارد را شناسايي كرده و راهنماي ملت كُرد به سوي  آزادي و استقالل باشد
                                                 

   34 و اگلتن، ص 29 و قاسملو، ص 4 صمدي، ص.
  2- 1، صص 1322، تير 1نيشتمان، ش .  م.  -10 ص ،1322، بهمن 5نيشتمان، ش .  م.  -10، ص 1322، بهمن 5نيشتمان، ش .  م.
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  :در شماره پنجم نوشته
  :نويسيم را مياي نفهم و ناآگاه، بندي از مرامنامه جمعيت  در پاسخ عده«

ريزي شده و كليه قوانين و  طلبي، پايه  و صلح بر چهار بنيان اسالميت، كُرد بودن، مدنيت، آشتي. ك.جمعيت ژ
  52».هايش با شريعت مقدس اسالم تطبيق داده خواهد شد و آنگاه ً پياده خواهد شد نظامنامه

  :در شماره ششم نوشته
  :بندهايي از مرامنامه جمعيت «
متدين بودن بخش عظيمي از ملت كُرد به دين اسالم، جمعيت در كردستان تنها دين مقدس اسالم را به ـ  به علت 7

رسميت شناخته، و براي ترويج شريعت پاك اسالم و انجام همه اصول اسالمي تالش، و با منافقان به شدت برخورد خواهد 
  .كرد

ـ مرام جمعيت، دمكراتيك است، و در اين راه جهت رفاه زند8   .گي بشريت تالش خواهد كرد 
 ايراد و انتقاد. ـ جمعيت، همه قبايل و عشاير كُرد را به يك ديد نگريسته و جهت اخوت همگي تالش خواهد كرد11

جمعيت از اعمال آنان تنها از روي دلسوزي كُرد بودن است و خواهان محو اعمال و رفتار ناشايست در ميان كُردها 
  53».است

  :چنين بوده باشد بايد اين مي. ك.برنامه جمعيت ژ» ي نويروژ«به نقل از مجله 
ريزي آينده  نشستي جهت برنامه. ك. كه جنگ جهاني در شرف اتمام بود، كميته مركزي جمعيت ژ1944در سال «

در اين نشست دبيركل كميته مركزي گزارش مهمي ارائه كرد، و بعد از بحث و تحليلي دقيق، كميته . كُردها تشكيل داد
  :زي اين منشور تاريخي را اعالم داشتمرك

ـ بعد از خاتمه جنگ بالفاصله دولت كردستان اعالم شود1  .  
هاي داالنپر در  شود تا بانه، آنگاه سقز و همه نواحي مرز شرقي عراق تا كوه ـ وسعت اين دولت از داخل عراق شروع مي2

اكو به كناره غربي درياچه اروميه به طرف جنوب به گيرد، و از غرب م سرحد تركيه و جنوب مرز اين كشور را در برمي
  .گردد ناحيه افشار منتهي مي

ـ نوع حكومت جمهوري خواهد بود3  .  
ـ جهت حفاظت دولت، جمعيت ژ4   .خوانده خواهد شد» ميليشيا«يك ارتش دفاعي بوجود خواهد آورد كه . ك. 

                                                 
  10، ص 1322، بهمن 5نيشتمان، ش . م.
  -16، ص 1322 اسفند 6نيشتمان، .  م.
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بايست در تالش   و نواحيي كه  جمعيت ميهاي ديگر كردستان را نجات بخشد، بخش» جمعيت«ـ  الزم است كه 5
  54».شده بود  هاي داده رهاسازي آن باشد، همگي تعيين و جزو وعده

  :يادداشتي به صورت زير به حكومت ايران تسليم كرده باشد. ك.بايد جمعيت ژ مي» روژي نوي«باز به نقل از مجله 
زماني كه اين .  در امور كردستان بود، اعزام داشترا كه وزير مشاور» فهيم الملك«حكومت تهران، خليل فهيمي ... «

  :يادداشتي را تقديم كه خالصه آن يادداشت چنين است» .ك.جمعيت ژ«وزير به مهاباد رسيد، 
 ميليون نفر است به 3ـ از طرف حكومت ايران، زبان كُردي براي تمامي نقاط كردستان كه آمار ساكنين آن بيش از 1«

  .شناخته شود» رسميت«
  .هاي كردستان شود  زبان كردي، زبان خواندن و نوشتن و ادارات و دادگاهـ 2
ـ كارمندان در تمامي كردستان، كُرد باشند3  .  
شود بايد در كردستان جهت تأسيس بيمارستان و مدرسه و آباداني  ـ  درآمد و مالياتي كه از كردستان حاصل مي4

  .صرف شود نه اينكه صرف تزئين تهران
ـ بايد اين5   .ها در مجلس مطرح شود و به صورت قانون درآيد تا ملت كُرد اطمينان حاصل نمايد  خواسته 
حقي اساسي و » حق تعيين سرنوشت«با اعتقاد كامل به اينكه . ك.هاي فعلي ماست، ولي جمعيت ژ ـ  اين خواسته6

شك ملت كُرد،  ورد گفتگو شود، و بيطبيعي براي هر ملتي است، لذا الزم است كه بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم در اين م
  . را تعيين خواهد كرد خود، آينده

ـ جمعيت اين يادداشت را اعالم، و ملت كُرد چنانچه 7 خود را تعيين كرد، آنگاه حكومت ايران » حق تعيين سرنوشت« 
  55».اي خوب و همطراز خواهد دانست را همسايه

  .ك.فعاليت فرهنگي ژ
- 1851(، حريق )1912- 1859( جنگ جهاني اول، چندين شاعر بزرگ همچون وفايي، ادب در قرن گذشته تا قبل از آغاز

اند كه به تقليد از مكتب بابان شعر سروده، و در ميدان ادب و هنر  ويژه در مكريان ظهور كرده در كردستان ايران به ) 1907
اي سياسي و اقتصادي براي  نكه يك فاجعهظهور رضاشاه به قدرت، همچنا. اند به رقابت شاعران كردستان جنوبي پرداخته

اي بزرگ براي زبان و ادب و فرهنگ كُرد هم شد كه در دهه بيست و سي قرن بيستم آن را  كردستان شده بود، فاجعه
  .سركوب كرده بود

                                                 
   13، ص 1/1/1961، سليمانيه، 10 روژي نوي، ش.
  47، ص 1/1/1961، سليمانيه، 10روژي نوي، ش .  م.
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يشتني  بانگي كورد، تيگه": وقفه روزنامه و مجله و نشريات كُردي چون  بي1919با وجوديكه در كردستان عراق، از سال 
وه، ژيان، زبان، ژين، دياري  وتن، بانگي كوردستان، روژي كوردستان، اميد استقالل، بانگ حق، ژيانه راستي، پيشكه

 يكي بعد از ديگري در بغداد، سليمانيه، "...يژه، گالويژ و كوردستان، زاري كرمانجي، روناكي، دياري الوان، يادگاري الوان، په
دادند، در كردستان ايران بعد از چند شماره  د و زبان و ادب و فرهنگ و تاريخ كُرد را اشاعه ميشدن رواندز و اربيل منتشر مي

رعب و وحشت رضاشاه باعث . سمكو ديگر هيچ روزنامه، مجله و نشريه كردي انتشار نيافته است» كُرد«اندك روزنامه 
راني برنامه محو ملت كُرد را در بطن ملت ايران، مد نظر زمامداران اي. اي رشد نيابد زمينه شده بود كه ادبيات كُردي در هيچ 

  .داشتند
ابوالحسن سيف . اي نبوده كه اثري به زبان و ادبيات كردي داشته باشد هاي بيست و سي، شاعر و نويسنده برجسته در دهه
، اينان اگر اثري )1335- 1251(» ساالر سعيد«، علي بگ حيدري )1324- 1254(اي  ، مالمعروف كوكه)1323- 1255(القضاة 

ادبي هم داشته و يا شعر كردي سروده باشند، به علت نبود آزادي نشر و چاپ كُردي، آثارشان به صورت دستنوشته مانده، و 
  .اي كم و كوچك فراتر نرفته است يا اگر انتشار هم يافته باشد از محدوده

فرصتي براي ساكنين ايران پديد آورد تا نفسي آزادي ورود نيروهاي متفقين به ايران و سقوط دستگاه ديكتاتوري رضاشاه، 
بخشي از مكريان كه از سيطره نفوذ روس و . اي پيدا شد بكشند، آزادي نوشتن و چاپ و فعاليت فرهنگي و سياسي تا اندازه

بي كُردها و همچنين منطقه فعاليت سياسي و فرهنگي و اد. ك.انگليس مصون مانده بود، به منطقه ايجاد و ترويج جمعيت ژ
  .تبديل شد
ـ كه بزرگترين  انگليس و هم. متاثر از رويدادهاي جنگ جهاني دوم بود. ك.تأسيس ژ پيمانانش خواهان آن بودند كه كُردها 

ـ در دوران جنگ آرام و بدون عكس» بدون دولت«ملت تحت ستم  العمل باشند، آشوب به پا نسازند و  در خاورميانه بودند 
  .موجب دردسر نشوند

اند و  ر عراق، عالوه بر اينكه هميشه وزير كُرد در كابينه اين كشور وجود داشته، در پارلمان هم كُردها نائب مجلس بودهد
 شاعر نامي كُرد "ميرد پيره"متعلق به » ژين«نامه  ها در سليمانيه، هفته نيز داراي نشريه فرهنگي ويژه خود بودند و مدت

يافت و بعد از آن هم   يعني مصادف با آغاز جنگ بطور منظم منتشر مي1939 در اواخر »گالويژ«ماهنامه . يافت انتشار مي
در سوريه . يافت جهت پخش اخبار جنگ و تبليغات متفقين، از سوي سفارت بريتانيا در بغداد انتشار مي» نگي گيتي تازه ده«

با » ستير«، »روژا نو«، »هاوار«نشريات . ندو لبنان همزمان با كردستان عراق نوادگان بدرخان به فعاليت شديدي پرداخت
  .يافت يان در بيروت و دمشق انتشار مي همكاري فرانسوي

 بود كه مدت زماني  ولي وي فرهنگ كُردي را آنچنان ساقط كرده. گرچه در كُردستان ايران رضاشاه خيلي زود سقوط كرد
در تهران، . ايي همچون بغداد، سليمانيه، شام و بيروت برسدهاي روشنفكري به سطح شهره طوالني الزم بود تا در آنجا فعاليت
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سنندج، كرمانشاه و اروميه همان فرصت براي روشنفكران كُرد پديد آمد ولي رضاشاه چنان رمقي از آنان هم گرفته بود كه 
  . حتي آن تعداد روشنفكر توانا هم از خوف او نتوانستند كاري از پيش ببرند

هاي تجاري به  ت كُردستان عراق، همچنين نشريات شام و بيروت هم، از طريق پست و راه كارواندر آن زمان تمامي نشريا
هاي خود را روانه مجالت و  در كردستان ايران چندين نويسنده و شاعر ظهور كرده بودند كه نوشته. رسيد دست مردم مي

 صديق حيدري، ابراهيم نادري، دلشاد رسولي، هژار و كردند، از جمله اينان، سيدطاهر هاشمي، هاي كردستان عراق مي روزنامه
در حقيقت هنوز در . گرفتند شد و هيچكدام مورد اذيت و آزار قرار نمي هيمن بودند كه نوشته و اشعارشان منتشر مي

عهده كردستان ايران زمينه چاپ مجله و روزنامه كُردي وجود نداشت و اگر هم بود، نه كساني بودند كه اين وظيفه را به 
  گيرند، و نه اين كه در كردستان چاپخانه وجود داشت
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .ك.له ژ  ارگان انديشه كومه"نيشتمان"مجله ): 1(نشريات حكومت كردستان 
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  »نيشتمان«مجله 
 

تجمع، .  شدند جمع"باغ خداپرست"قريب يكصد نفر از اعضاي جمعيت در ) 1943آوريل  (1322ماه  در فروردين
 اي جهت   چون هم دبيركل جمعيت انتخاب شد و هم اينكه مقرر گرديد مجله. شكل كنگره به خود گرفت

 

  56.فراهم شد» نيشتمان«و به ابن ترتيب چاپ مجله . نشر افكار خود انتشار دهند
براي رشد و تربيت گرچه بدون مجوز دولت و مخفيانه بود ولي در مقابل فرصت مناسبي » نيشتمان«انتشار مجله 

اين نخستين تجربه كردهاي ايران بود، كه براي اولين بار صاحب مجله . گروهي شاعر و نويسنده خوب را فراهم ساخت 
گان و شاعران بصورت  از سوي نويسند» نيشتمان«مطالب . هاي خود را در آن درج كنند ويژه خود شدند تا شعر و نوشته

نمود  شد، هيأت تحريريه بعد از تنظيم به تبريز ارسال مي آنجا به هيأت تحريريه ارسال ميهاي جمعيت و از  دستي به سازمان
مخفيانه چاپ و مجدداً به مهاباد ارسال و از آنجا به تمامي » شهناز«در خيابان » گري ارامنه آذربايجان خليفه«تا در چاپخانه 

  .شد نقاط كردستان ارسال و پخش مي
انگيخت و اتحاد و همبستگي، مبارزه براي رهايي از اسارت و  عار خود حس ملي را برميها و اش نيشتمان در نوشته

. م«دبيركل جمعيت همراه با دلشاد رسولي » بيژن. ع«عبدالرحمن ذبيحي . كرد تالش براي رسيدن به آزادي را ترغيب مي
بيشتر مقاالت نيشتمان را » هيمن«االسالمي  و محمدامين شيخ» هژار«و دو شاعر ملي، عبدالرحمن شرفكندي » نادري
 مطابق 1322شماره اول سال اول، در تيرماه : انتشار يافت» نيشتمان« شماره از 9در مجموع . كردند نوشتند و آماده چاپ مي مي

  .زنده باد رهبر و كُرد و كردستان و هيوا: در قسمت باالي صفحه نوشته شده.  انتشار يافت1943با جوالي 
كم " و گرداگرد خورشيد آيه .J.K: يشتمان با حرف التين در داخل نمادي از خورشيد نوشته شدهدر قسمت باالي ن

اي  مجله«: و در زير آن هم نوشته» .ك.نشريه انديشه جمعيت ژ«در زير نوشته شده  ."من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن اهللا
  ».اجتماعي، ادبي، فرهنگي و ماهانه كُردي است

  : عبارتند از1عناوين شماره 
  موضوع  از  صفحه

  هدف ما    2 تا 1
  طمع    4 تا 3
  درد دورن، مجادله دونفره    5 تا 4

                                                 
  29 قاسملو، ص.  
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  متحد شويد تا پيروز شويد  بيژن. ع  6 تا 5
  گويد مجرسون در خصوص كُردها چه مي    7 تا 6
  پيروزي در گرو اكثريت و اقليت بودن نيست    8
  شعر  هوشنگ. م. م  10 تا 9

  عرش  مولوي  12 تا 11
  شعر  زيور  13 تا 12
  »وفايي«شاعر نامي   بيژن. ع  14 تا 13
  »شود سيگار چگونه استعمال مي«: بخش پزشكي    15 تا 14
  براي خريدار گندم    16
  كُرد و شوراي ملل    19 تا 17
  شعر    21 تا 19
  كُردستان خانه كُرد است  سامان. ع  22 تا 21
  يهيورش امسال آلمان به روس  فرخ. م  23 تا 22
  كمك مالي براي چاپ    24

  .من يتوكل علي الهه فهو حسبه نوشته شده است: آيه . ك. منتشر شده، در باالي آرم ژ1322 سال اول در آبان 2شماره 
  : عبارتند از2عناوين شماره 

  موضوع  از  صفحه
  براي خوانندگان عزيزمان    1
  در جمعيت چه خبر است؟    3 تا 2
 از غل و زنجير دشمن چيست و كيست؟ چرا پيشرفت علت عدم رهايي ما    8 تا 4

  كنيم؟ نمي
  ما و مردم  بيژن. ع  9 تا 8
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  درد درون، مجادله دو نفره    10 تا 9
  خود را بشناس  هيمن. ش. م  11
  دادگاه منحوس استقالل    12
  همين. ش. م  20 تا 13

  فاني
  گيو مكرياني

  هيمن   . ش. م
  حريق. م

   استقاللدادگاه): شعر(گنجينه ادبيات 
  آزاد زندگي كن

  به فلك نخواهم داد
  ...كودكي هنرمند كُردم و 
  امروز موسم آزادي است

  )به ياد وداع مالمحمد كويي(ضايعه بزرگ     22 تا 21
  اي جوان كُرد  آريا. م  23 تا 22
  انقالب كبير اكتبر  فرخ. م  24
  )شعر(روز قيام است     25 تا 24

  در راديو كردستان
  

 سال اول با هم 4 و 3هاي  شماره. ه عكسي از شيخ عبدالقادر شمزيني و عكسي از مالمحمد كويي چاپ شده استدر اين شمار
  .نوشته شده است» نصر من اهللا و فتح قريب و بشر المؤمنين«: آيه. ك.در باالي آرم ژ.  انتشار يافتند1322در دي و بهمن 
  : عبارتند از4 و 3عناوين شماره 

  

  موضوع  از  صفحه
  بهشت خوشبختي  نادري. م  4 تا 1
  صداي راديو كردستان    3
  كردي چگونه بايد نوشته شود، از طرف راست    9 تا 5
  در ميان جمعيت    10 تا 9

  شعار براي همه كُردها    11



 
 /                                              ٧١

  مجادله دو نفره    13 تا 12
  الكل: بخش پزشكي    15 تا 13
    24 تا 15

  قانع
  فاني

  
  

  هژار
  هيمن. ش. م

  )شعر(گنجينه ادبيات 
  پاييز نيشتمان

  خواهم بگويم و جرئت ندارم مي
  .ك.جمعيت هيوا و حرف ژ

  يك شاعر نامي
  مرام جمعيتم بانگ و صداست
  سخني با خواهران و برادران

  چرا نگريم؟  بيژن. ع  26 تا 24
  اي نو در آسمان مطبوعات كُردي ستاره    27 تا 26
  ها  ملتقدرت تفكر در روان: گفتار فلسفي  بيان. م  28 تا 27
  اي كُرد شاعره  الو. م  30 تا 29
ـ آنكارا    33 تا 30   تهران 
  كردستان    34
  انقالب كبير اكتبر  فرخ. م  36 تا 35

  

  . انتشار يافت1322 سال اول در بهمن 5شماره 
  .نوشته شده بود» تعاونوا علي البر و التقوي«آيه . ك.در باالي آرم ژ
  : عبارتند از5عناوين شماره 

  

  موضوع  زا  صفحه
  "حيات انسيكلوپديا"كُرد در   بيژن. ع  4 تا 1
  لطفاً نخوانيد  نادري. م  8 تا 5
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  درد درون، مجادله دو نفره    9 تا 8
  در ميان جمعيت    10
  سخن نغز  نادري. م  11
  موسم كار است  هيمن. ش. م  13 تا 12
  فلسفه زندگي  بيژن. ع  15 تا 14
    22 تا 16

  هيمن. ش. م
  مال حسن قاضي

  انعق
  
  

  هژار
  هيمن. ش. م

  )شعر(گنجينه ادبيات 
  قلعه وطن

  ناله دل
  چهار

  جمهوري كنيم
  شاعري نامي
  جوجه وطن

  باكم گويم و بي مي
  بغداد    24 تا 23
  انقالب كبير اكتبر  فرخ. م  24

  

  . منتشر گشت1322 سال اول در اسفند 6شماره 
  . نوشته شده است»ان اهللا يأمر بالعدل و االحسان«آيه . ك.در باالي آرم ژ
  : عبارتند از6عناوين شماره 

  

  موضوع  از  صفحه
  شدند چرا بزرگان قريش مسلمان نمي  بيژن. ع  4 تا 1
  اي از نيشتمان گاليه  هيمن. ش. م  6 تا 5
  خوشبختي چيست؟  آذر. ش. م  9 تا 7
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  درد درون، مجادله دو نفره    10 تا 9
  درخواست از كُردهاي نامدار  پشتيوان  12 تا 11

  
  )ترجمه(كردستان   نادري. م  14 تا 13
  عشاير كُرد  راد. ع  15
  در ميان جمعيت    16
17    

  قانع
  هژار

  
  هنر. ع

  )شعر(گنجينه ادبيات 
  اگر مردم

  ناله دل، دل مادر
  اندكي مانده، از يك شاعر نامي

   خواب غفلت بس است
  تيفوس: بخش پزشكي  ايرج. م  22

  

  :ده و در ذيل آن نوشته شده بوددر اين شماره عكسي از لنين چاپ ش
 ميكه مردوويرچي دهتو، گهباقيه ناووت ئه

 57ت زيندوويتا روژي قيامهماوي هه!نيننا، له
  

  . منتشر شده است1323 سال اول با هم در يك مجلد مربوط به فروردين، ارديبهشت و خرداد 9 و 8، 7شماره 
  .نوشته شده است» فرحونكل حزب بما لديهم «آيه . ك.در باالي آرم ژ
  : عبارتند از9 و 8، 7هاي  عناوين شماره

  
  

  موضوع  از  صفحه
  كردستان بلعيده نخواهد شد  بيژن. ع  2 تا 1
  مجله نيشتمان  نادري. م  2
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نيشتمان بعد از اين شماره، متوقف . الدين ايوبي چاپ شده است هاي نيشتمان عكس سلطان صالح بر روي جلد بيشتر شماره
  .شد ولي زمينه انتشار چندين مجله و روزنامه ديگر كُردي را فراهم ساخت

  تقويم كُردي
 ميالدي، دو تقويم كُردي چاپ و منتشر 1944 و 1943 هجري شمسي مطابق با 1323 و 1322ياپي دو سال پ. ك.جمعيت ژ

  :نوشته» پيامي از جمعيت به مام ميهن« زير عنوان 1322در آغاز تقويم سال  . كرد
  اي مام ميهن كُرد مطمئن باش «

رسانند و جوانان را به خدمتگزاري  ميات را به همه نقاط كردستان   خصوصي ناله دروني و گاليه. ك.اعضاي جمعيت ژ
  .تو تشويق خواهند كرد
  .پرست اطالع خواهيم داد كه دنياي امروز، دنياي فرهنگ و تمدن است به هر كُرد ميهن

گويد پيروزي  پيام تو را كه مي. تا جايي كه توان داشته باشند با پيام علم و دانش، مسير ترقي كُرد را روشن خواهند كرد
  ».ست به گوش تمامي ساكنان كردستان خواهيم رسانددر اتحاد ا

  :نوشته شده است» پيام جمعيت به مام ميهن« هم زير عنوان 1323در تقويم سال 
  !اي مام ميهن«

ما در نوروز گذشته وعده داده بوديم كه براي رهايي تو از هيچ مرارت و سختي زندگي نهراسيم و به ياري يزدان و فرستاده 
پرست  مان را هم به انجام رسانديم، براي رسيدن به هدف پاك خود سعي فراواني كرديم، فرزندان ناخلف و پولمحبوبش، اين پي

اند و  تو موانع بسيار بزرگي را ايجاد كردند، ولي يزدان از حق نگذشت ، اين نيروي شوم را به عقب راند و اين بار هم جلو آمده
  .كردستان است و مورد تمسخر قرار نخواهد گرفتدانند جمعيت ما پنجه شير خشمگين بيشه  نمي

  !اي مام ميهن 
 بنديم كه بيشتر از سال گذشته با اشتياق و توان و حرارت تالش خواهيم كرد تا  در آغاز اين سال هم با تو پيمان مي

نفاق و به ياري يزدان و فرستاده بزرگ اسالم حضرت محمد صلي اهللا عليه و سلم در همه نقاط ميهن رگ و ريشه 
  .اختالف را بركنيم

  !اي مام ميهن 



 
 /                                              ٧٦

هر آنچه را كه بايد در راه رهايي تو، با همه نيرويي كه يزدان به وي داده تالش خواهد كرد و . ك.مطمئن باش جمعيت ژ
  .اش نواخته خواهد شد گمان بداند كه رسواي شهر و ديار كردستان خواهد شد و طبل رسوايي هركس هم كه مقابله كند بي

  .»ر پناه به يزدان تواناديگ
ها به كُردي تبديل شده  اسامي فارسي ماه. بردند بود كه ايرانيان آن را به كار مي» هجري شمسي«تقويم، همان تقويم     

  ماه نيمه اول سال 6. شد  مارس مطابق اول فروردين، يعني از روز نوروز شروع مي21آغاز هر سال تازه در روز . بودند

  . روز بود30 ماه نيمه دوم سال 6  روز و31همگي 
  :شد هاي سال به ترتيب زير نوشته مي  اين اولين بار بود كه به طور منظم اسامي كُردي ماه   

  

ـ نيسان  ليوه خاكه  )حمل(فروردين   1ماه    مارس 
ـ مايس  ر مه بانه  )ثور(ارديبهشت   2ماه    نيسان 
ـ حوزيران  ردان جوزه  )جوزا(خرداد   3ماه    مايس 
ـ تموز  ر پووشپه  )سرطان(تير   4ه ما   حوزيران 

ـ آب  الويژ گه  )اسد(مرداد   5ماه    تموز 
ـ ايلول  رمانان خه  )سنبله(شهريور   6ماه    آب 
ـ  تشرين   ر زبه ره  )ميزان(مهر   7ماه    1ايلول 
ـ  تشرين 1تشرين   ر لوه زه خه  )عقرب(آبان   8ماه   2  
ـ كا2تشرين   ز رماوه سه  )قوس(آذر   9ماه    1نون  
ـ كانون 2كانون   فرانبار به  )جدي(دي   10ماه   2  
ـ شوباط2كانون   بندان ريبه  )دلو(بهمن   11ماه     
ـ مارس  مه شه ره  )حوت(اسفند   12ماه    شوباط 

  :مانند. روزهاي مهم در آن درج شده بود ها با اشعار ملي و ديني آراسته شده بود و بخشي از سال تقويم 
  .ك.تاسيس جمعيت ژ مراد جشن سالگرد 25
  . تير سالگرد مجله نيشتمان30
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  .ك. اسفند روز تأسيس چاپخانه ژ16
 .يافت ها، به بسياري از منازل كُرد راه مي جمعيت به وسيله اين تقويم

  

  .ك.هديه جمعيت ژ
به . ك.هديه جمعيت ژ«: اي مستقل تحت عنوان  مجموعه اشعاري را در كتابچه1322جمعيت در سال      

دسته گلي «و » گلچيني از ديوان حاج قادر كويي بلبل ميهن كُرد«و » هديه مالمحمد كويي«و »  كُردجوانان
زنده باد رهبر و كُرد و «: در باالي صفحه هديه نوشته شده .را انتشار داد» پرستي زيبا و معطر از باغ وطن

با هزينه جمعيت «آنگاه نوشته . ستا» اهللا االاهللا محمد رسول اله ال«. ك.و بر دور آرم ژ» كردستان و هيوا
  .»ها و سرداران عشاير از خواب غفلت چاپ گرديد جهت بيداري خان. ك.ژ

  .»ها و سرداران عشاير كُرد به چاپ رسيد جهت هوشياري خان. ك.با هزينه جمعيت ژ«: اي نوشته شده در سربرگ گلدسته
ها و سرداران  پرستي در ميان خان تقويت حس ميهنجهت . ك.با هزينه جمعيت ژ«: اي نوشته شده در سربرگ گلدسته

  ».عشاير كُرد به چاپ رسيد
  

  .ك.حزب هيوا و جمعيت ژ
 حزب هيوا كه آن زمان نيرومندترين سازمان سياسي در كردستان عراق بود، دو نفر از اعضاي با تجربه 1942سال      

افسران نظامي بودند، جهت ايجاد روابط همكاري و هاي ميرحاج احمد و مصطفي خوشناو، كه هر دو از  خود را به نام
 كه 1321 شهريور 25بعد از ارتباط با چندين نفر، در روز . انقالبي با كُردهاي ايران به كردستان ايران  اعزام داشت

 ميرحاج احمد و مصطفي(گروهي جوان مهابادي در باغ حاج داود نزديك رودخانه مهاباد با حضور نمايندگان حزب هيوا 
  ٥٨.را بنياد نهند. ك.گرد آمدند تا سازماني سياسي به نام جمعيت ژ) خوشناو

و هيوا تحكيم شد، حتي جمعيت دو تقويم ساالنه خود را كه انتشار داد بود، هر دو را با ذكر نام خود و . ك.رابطه ژ      
 باد رهبر و كُرد و  زنده«: ه بودنوشته شد» 1322جهت سال . ك.تقويم ويژه جمعيت ژ«هيوا چاپ كرده بود و با عنوان 

 شمسي مطابق 1323جهت سال . ك.تقويم ويژه جمعيت ژ«:  نوشته شده بود1322و در تقويم سال » كردستان و هيوا

                                                 
  275 و سجادي، ص 131، ص 1986 دكتر عزيز شمزيني، الحركة القومية التحريرية للشعب الكردي، نيسان.
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و هيوا و هر كُردي كه در راه آزادي ملت . ك.اين سال جديد بر تمامي اعضاي ژ.  ميالدي1944- 45 قمري و 1363- 64
  .»كوشند مبارك باد كُرد مي

 محمدامين شرفي به 1944در مارس . كردند رفتند و تبادل نظر مي نمايندگان هر دو سازمان به ديدار يكديگر مي     
در آن موقع حزب هيوا در تنگناي عميق سازماندهي و . در مورد نحوه همكاري، از كردستان عراق ديدن كرد. ك.نمايندگي ژ
شاخه خود را در عراق . ك.جمعيت ژ. لمي امور حزب را به عهده داشتيونس عبدالقادر به نيابت رفيق ح. سياسي بود

عزت عبدالعزيز، مصطفي خوشناو، : در اين ديدار شماري از مسئولين هيوا را مالقات كردند، از جمله. تأسيس كرده بود
ثمان دانش را به ويس و ع اسماعيل شاه. ك.در همان سال شاخه عراقي ژ. سيدعزيز شمزيني، امير رواندوزي و شيخ قادر

شاعري «با امضاء  .نمايندگي خود به مهاباد اعزام و بعد نيز افرادي چون حمزه عبداهللا و محمدتوفيق وردي به مهاباد رفتند
  :سروده شده كه گويد» .ك.جمعيت هيوا و حرف ژ«هاي نيشتمان، شعري طويل با عنوان  در يكي از شماره» مشهور

  

 كي سينه صافي خودايا بوم بنيري قاصيديئه
  .ك.رفي ژلي هيوا و حهت كومهبچته خزمه

 ولي من بچي پييان بليبي بروا له قهگير نه
 داري ئيئتيالف مهي موديري ئيتيحاد و ئهئه

........................................................................................................... 
  تهوروكه روژي غيرهبي، ئهوروكهتو ئههيمه

 صافيداني مهينه مهك رو بكهستي يهينه دهس بدهده
 تيفعي ظولم و حيفظي ناموس و حقوقي ميللهره

 وافيت و طهتي بهبه له زيارهرتهد مهچاكتره صه
 للقه ميله  نيو حه چنهيا به ئازادي و به شادي ده

  ٥٩نافي ته لقهچنه نيو حه ر و مل دهرسي سهر كويا له سه

                                                 
  21- 20، صص 1322، آذر و بهمن 4 و 3نيشتمان، ش . م.  

ــتيد ــاف را فرســــــ ــينه صــــــ ـوا الهــــــــي قاصــــــــدي ســــــ ــت هيـــــ ـا رود خــــــدمت جمعيــــ   ك. و حــــــرف ژتـــــ
ـي ـد بـــــــ ـن گويـــــــ ـول مـــــــ ـه رود و از قـــــــ   اي مــــــــــدير اتحــــــــــاد و اي مــــــــــدار ائــــــــــتالف  وقفـــــــ

ـي اســـــت ـه روز مردانگــــ ـد كــــ ـي داريــــ ـون همتــــ ــت هـــم دهيـــد و رو بـــه ميـــدان مـــصاف داريـــد    كنــــ   دســـت بـــه دسـ
ـد ـوق ملــــت كنيـــ ـاموس و حقـــ ـم و حفــــظ نـــ ـع ظلـــ ـواف       رفـــ ـارت بيــــت و طـــ ـار از زيـــ ـد بـــ ـر اســــت از صـــ   بهتـــ

ـه ـه و مفرحانــــ ـا آزادانــــ ـليــــ ـه ملــــ ـه حلقــــ ـد بــــ ـد        رويــــ ـاب و دار اندازيـــ ـه طنـــ ـه حلقـــ ـردن را بـــ ـر و گـــ ـا ســـ   يـــ
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  شود مي» جمعيت«ـ قاضي محمد وارد 
دار، بازرگان و رؤساي عشاير به صف جمعيت پيوستند،  هاي جمعيت توسعه يافتند، شمار زيادي از خان، مال، شيخ، مغازه كميته

هاي ديگر  حتي به بخش. لي و سادات نهرياز جمله اينان آغا و رؤساي دهبكري، مامش، زرزا، منگور، هركي، شكاك، جال
  .هاي كردستان عراق و تركيه و سوريه رابطه برقرار كرد كردستان هم گسترش يافت و با بسياري از شخصيت

اي از آن باقي ماند كه سياستمدار نامي كُرد، ابراهيم احمد، صاحب  در كردستان عراق، بعد از انحالل حزب هيوا، شاخه
كس، اسماعيل حقي شاويس، صديق شاويس، محمدعلي  يژ، مسئول آن بود و كساني چون فايق بيامتياز مجله گالو

  .مدهوش، عطا طالباني و صالح رشه عضو آن بودند

صاحب امالكي . ها در مهاباد آن زمان صاحب مقام اجتماعي و فرهنگي و سياسي و اقتصادي بودند خانواده قاضي
دستگاه قضايي رسماً نسل بعد از نسل در . نفوذ داشتند ن و سران و خاندان صاحبوسيع و رابطه محكمي با ايالت مكريا

كرده سرشناس از ميان آنان ظهور كرده بود، كه  چندين روحاني و تحصيل. دست يكي از روحانيون آن خانواده بود
صدا و   داشته و همدر قيام مشروطه شركت. آموختگان نزدشان درس خوانده و به مقام رسيده بودند محصلين و دانش

با شيخ محمد خيابانيـ  سركرده . آواز با آزاديخواهان ايران در تغيير مشروطه مطلق به مشروطه سلطنتي سهيم بودند هم
ـ همصدا و هم سازمان خويبون با آنها . علي با سمكو در آزادسازي مهاباد همدست بود قاضي. درد بودند آزاديخواه آذربايجان 

خاندان قاضي با مسرت، ورود ارتش سرخ شوروي و سقوط  .ورشيان آرارات هم حمايت كرده بودندرابطه داشت و از ش
  .رضاشاه را پذيرا شده و سيف القضات بدين مناسبت شعري سروده است

 در مهاباد به دنيا آمده و در همانجا هم. علي نوه قاضي ابوالقاسم است فرزند قاضي) 1947- 1901(محمد  قاضي

هاي  معلم ويژه جهت يادگيري زبان. را كسب نموده است) روحاني( را به اتمام رسانده و اجازه علمي  تحصيالت ديني
مدتي رئيس . اروپايي داشته، عالوه بر فارسي، عربي و تركي مقداري هم با زبان روسي و فرانسوي آشنايي داشته است

  60.مهاباد شد» قاضي«آموزش و پرورش مهاباد بود و سپس 
  .محمد بود  نفر از مردان سرشناس كُرد را به باكو دعوت كرده بودند، كه يكي از آنان، قاضي30ها  ، روس1320در آذرماه 

                                                 
  16، ص 1/1/1961، سليمانيه، 10روژي نوي، ش .  و م26/12/1324، 25كردستان، ش . ر: ك به.محمد ر درباره زندگي قاضي.
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در . قاضي در رژيم ايران فراري و تحت تعقيب نبود، بلكه مطيع حكومت و در نزد حاكمان تهران محترم و بانفوذ بود
  .اع آشفته آنجا را آرامش بخشندها تالش كردند بوسيله وي اوض هنگام آشوب اروميه، ايراني

محمد به عنوان نماينده  به خاطر همين احترام ويژه خاندان قاضي در مكريان بود كه ابوالقاسم صدر قاضي برادر قاضي
  . مجلس شوراي ملي انتخاب شد14دوره 

اي  رويدادها به گونه. كرد شد و حس كُرد بودن را شكوفا مي ترمي تر و در بين مردم محبوب هر لحظه وسيع. ك.جمعيت ژ
اين اوضاع جمعيت نياز به شخصيتي سرشناس جهت رهبري . بود كه كُردها فرصتي يافتند اندكي دستاورد ملي بدست آورند

جمعيت در آغاز تأسيس، عهد كرده بود كه رهبري جنبش كُرد را به دست هيچ خان و شيخ و فئودالي . حركت داشت
هنگامي كه مسأله . شار رويدادها بر خواست و آرزوي مؤسسين جمعيت تفوق يافته بودرسد كه ف  ولي به نظر مي61.نسپارد

تعدادي معتقد به پذيرش قاضي . محمد به عضويت جمعيت مطرح شد، رهبري جمعيت دو نظر مختلف داشتند پذيرش قاضي
ن قاضي شخصي توانمند و اي ديگر معتقد بودند چو گرديد، و برخالف اين نظر، عده بودند چون موجب تقويت جمعيت مي

گيرد كه آن هم موجب بازگشت مجدد قدرت خانخاني  مقتدر و سرشناس است، خيلي زود قدرت را در جمعيت به دست مي
محمد در منزل يكي از اعضاي كميته مركزي، با حضور چند تن ديگر از اعضا سوگند  سرانجام قاضي. در جنبش كُرد خواهد شد

  .عضو شد» بينايي«درآمد و با اسم مستعار ياد كرد و به عضويت جمعيت 
محمد در سازمان، جمعيت را نيرومندتر كرد ولي طولي نكشيد كه قاضي در عمل به رهبري جمعيت  عضويت قاضي

 .رسيد و صاحب قدرت تام گرديد
  

 

  و شوروي. ك.ژ
افراد سرشناس مكريان را به  سي تن از سران ايل و 1320مقامات شوروي بعد از ورود ارتش سرخ به ايران، در آذرماه 

نه .  در اين ديدار، مقامات روسي موضوع چنداني را درباره حقوق ملي كُرد با مهمانان بحث نكردند62.باكو فراخواندند
ترغيب به تعيين يك رهبر كُرد و نه تشويق به ايجاد يك حزب و يا سازمان سياسي، حتي تشويق به انتشار يك نشريه 

آن موقع اتحاد شوروي هم . ه هدفشان ايجاد رابطه دوستي و آشنايي با مردان صاحب نفوذ كُرد بودكردي هم نكردند، بلك
اي بود كه در اوان جنگ منطقه آرام بماند و كُرد هيچ آشوب و مشكالتي را براي ايران و  مانند بريتانيا سياستش به گونه

  .تركيه و عراق ايجاد نكند
                                                 

  13 صمدي، ص.
  61 قاسملو، ص.
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ادي، سياسي و فرهنگي جامعه كُرد آن عصر، كه هنوز سران عشيره و آغا و مال و مانده اجتماعي، اقتص در اوضاع عقب
سازماني كمونيستي . ك.ژ. هنوز زمينه ايجاد سازماني كمونيستي و يا سوسياليستي فراهم نبود. شيخ نفوذ وسيعي داشتند

طلبي و  رد بودن، مدنيت، صلحاسالميت، كُ:  اصل4نويسد سازمان بر  و حتي ماركسيست هم نبود، بلكه چنانكه خود  مي
زماني كه تعدادي از مخالفين و دشمنانش اتهام كمونيستي را به آن زدند، بالفاصله دبيركل . خواهي استوار بود آشتي

  :نوشته است» ما و مردم«وي زير عنوان . بيژن در مقام پاسخ برآمد. جمعيت، ع
غبار كردستان را هم مانند بيشتر كشورهاي جهان  سار بيها رخ گرد و غبار تبليغات و پروپاگند زهرآگين فاشيست«

  .اش خاتمه نيافته است مانده آنچنان تاريك گردانده  بود كه هنوز هم باقي
آلود كردن آب آرام سياست اين كشورها بودند، بيشترين  در حالي كه مبلغان نازي در عراق و ايران مشغول گل

اند  طوري به مردم القاء كرده. رساندند يست بود كه به نام شيوعي به گوش مردم ميتبليغاتشان بد جلوه دادن كمونيزم و كمون
اند و آدمكشي در بينشان بسيار رواج دارد، اين موضوع چنان به مغز ساكنين اين سرزمين  ها بسيار درنده و وحشي كه شيوعي

در حالي كه  آنان بعد از ورود ارتش . رفت ميشان درهم  عصباني و چهره) بلشويك(رسوخ يافته بود كه با شنيدن نام شيوعي 
سرخ به كردستان چنان رفتار و اعمال نيكي نشان دادند كه تمامي زحمات مبلغان هيتلر به باد رفت ولي هنوز مغزهايي 

  .ها هستند هستند كه آلت دست آنتريكات دروغ و وراجي فاشيست
 نيشتمان را خوانده و هواداري و تمايل ما را به حكومت و شماره اول» هديه«مغزها كه كتاب  چند نفري از اين بي

شك از منبع  اين گفته بي. ترويج مرام و عقايد كمونيزم است. ك.شوروي ديده بودند، گفته بودند كه آرمان جمعيت ژ
اي گيرد، و گرنه ما كمونيست نيستيم و اگر كمونيست هم باشيم جاي هيچ اعتراضي بر ها سرچشمه مي تبليغات فاشيست

  63». رسمي را انتشار خواهد داد در اين رابطه هيأت مركزي جمعيت، بياننامه. مردم نيست
  . نيشتمان انتشار داد4 و3اي در اين رابطه در شماره  كميته مركزي جمعيت هم بياننامه

ه است و در همان نيشتمان در چند مقاله كوتاه در ستايشي تمام از انقالب اكتبر نوشته و عكس لنين را هم به چاپ رساند
هم بحث كرده و با سرور و شعف بسيار خبر » دوستي بريتانياي كبير جوانمردي و مردم«حال با ستايشي تمام از 

  :در بغداد را خبر داده و بدين مناسب نوشته» نگي گيتي تازه ده«و انتشار روزنامه » يافا«در » صداي كردستان«تأسيس 
  ستي بريتانيا را احساس كرده كه ايندو هاست نجابت و بشر ملت كُرد مدت«

  حكومت بزرگ در طول تاريخ امپراطوري خود هميشه حافظ آزادي و استقالل و تربيت
هاي  هاي كوچك جهان بوده و بارها چون حال، بر احقاق حقوق ملل كوچك، در مقابل دولت و رشد ملت

 ويژه  به.  آسودگي مردم نهاده استبزرگ و بيدادگر و ستمكار قد علم كرده و آسايش ملت خود را در راه
  ٦٤»...پرتو اين نور را  اكنون به كُرد بيچاره و بدبخت و ستمديد تابانده 

                                                 
  9- 8صص  ، 1322، آبان 2نيشتمان، ش .  م.
  28- 27 صص  ،1322، آذر و بهمن 4 و 3شتمان، ش ني. م.
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كردند  زني پرداخته و با مردم رابطه برقرار مي گشت هاي جنگ، مقامات و افسران شوروي در منطقه به  در طول سال
را ناديده، و هيچ تالشي در جهت . ك.قبالً جمعيت ژ. يك كنندبدون اينكه آنان را به جنبش و يا عملي عليه تهران تحر

با حزب هيوا و . ك.كردند، چون ژ هاي سياسي آنان نمي شناخت و برقراري ارتباط و يا حمايت از مبارزات و فعاليت
قلمداد تر نوكر انگليس  ها حزب هيوا و رهبر آن را، مظنون و يا دقيق رهبر آن رفيق حلمي رابطه محكمي داشت، روس

  .پنداشتند را هم يك سازماني ملي مي. ك.كردند ولي در عين حال ژ مي
 ماه نيروهاي خود را از ايران بيرون 6بايست در مدت  ، شوروي مي»جانبه اتحاد پيمان سه«بعد از خاتمه جنگ بر طبق ماده پنجم 

  ويژه چون روسيه در گرماگرم اند بهكشد، ولي فرماندهي روس مايل نبود كه نيروهايش را به سادگي و آساني عقب كش

  . جنگ سرد، بين دو اردوگاه غرب و شرق بود و از طرفي هم مشغول توسعه جغرافيايي در اروپاي شرق و بالكان بود
نشيني نيروها به ميان آمد، مقامات شوروي با اشخاص سرشناس آذربايجان و  بعد از خاتمه جنگ كه بحث عقب

محمد، سيف قاضي، مناف كريمي، علي ريحاني، قاسم  قاضي: تعدادي افراد سرشناس از جمله. دكردستان رابطه برقرار كردن
در . بگ بگزاده را به باكو فراخواندند زاده، عبداهللا قادري مامش، كاك حمزه نلوسي مامش و نوري حاج بايزآغاي ايلخاني

و شيوه همكاري را با آنان به بحث . ك.آنجا جعفر باقراف را ديدار كردند و مقامات شوروي تغيير نام جمعيت ژ
يك سازمان مردمي جديد به نام حزب دمكرات . ك.محمد و و همراهانش خواستند كه به جاي ژ  از قاضي65.گذاشتند

را ايجاد كنند و اكثريت سران ايالت كُرد را در اين حزب جمع و به جاي مبارزه زيرزميني، مبارزه سياسي و اجتماعي و 
 . و مجله و روزنامه را هم منتشر سازندفرهنگي را علني

  

  بازداشت ذبيحي و تعدادي از همكارانش
  :سرلشكر زنگنه نوشته است

 اطالع رسيد كه يك هيأت تبليغاتي از طرف حزب 1324ماه  به تيپ رضائيه و هنگ ژاندارمري آن در اوايل آبان«
آنجا با سران عشاير منطقه رضائيه مالقات و مذاكره كنند باشند تا در  محمد عازم حركت به رضائيه مي كومله مهاباد و قاضي

بعد از اندك تيراندازي . اي ژاندارم سر راه مهاباد گمارده شدند عده. و قرار است در خانه زرو بهادري مالقات انجام پذيرد
  66.»دستگير شدند» هشت عدد نامه«چنانكه وي گويد با » عبدالرحمن ذبيحي و دلشاد رسولي و قاسم قادري«

ـ قاضي نامه ـ چنانكه زنگنه گويد  ها در مورد سفر و  محمد به جعفر باقراف و مقامات شوروي نوشته بود، متن نامه ها را 
چنين  هم. اند، بود هايي كه داده بودند و گاليه از اينكه هيچكدام عملي نشده ديدار خود با باقراف و مقامات شوروي و وعده

                                                 
  96- 92، صص 1984كي ميژوويي سياسي،  يه وه هاباد، ليكولينه  و محمود عزت، كوماري ميللي مه61 و قاسملو، ص 278 و سجادي، ص 133 و 43اگلتون، صص : ك به.جهت اطالع از اين ديدار ر.
  61، ص )1325ماه   تا دي1320از شهريور (اي من در آذربايجان ه  سرلشكر احمد زنگنه، خاطراتي از مأموريت.
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شدگان سريعاً به ستاد ارتش  ها و بازداشت نامه. اديو، كاغذ و چاپخانه هم شده بوددرخواست كمك نظامي و دستگاه ر
 ٦٧.ها در شكايت به سازمان ملل متحد سود جسته است چنانكه وي گويد ايران از اين نامه. شوند فرستاده مي

  ها و بارزاني. ك.ژ
  ها  بارزاني1945در برابر جنبش . ك.موضع ژ

حتي تني چند از افسران خود را . ها به عمل آورد  بارزاني1945 - 1943 مؤثري از جنبش حزب هيوا در آغاز پشتيباني
هم به گرمي از اين . ك.جمعيت ژ. ها را در قالب ملي طرح كنند جهت شركت در عمليات نظامي اعزام داشت، تا خواسته

م كُرد مالمصطفي بارزاني به پا جنگي كه رهبر زعي«: در شماره دوم نيشتمان با خطي درشت نوشته. جنبش حمايت كرد
اي هم به مالمصطفي رهبر قيام نوشته، نظر به اهميت تاريخي نامه،  در همين مدت نامه. »كرده، يك جنبش ملي كُرد است

  :نويسيم در اينجا متن كامل آن را مي
  به جناب زعيم آزادي مالمصطفي بارزاني«

و اميدواريم ... بخش و مقدس جنابعالي، اين نامه را مخابره  پس از آگاهي از خبر قيام آزادي. ... ك.به نام هيأت جمعيت ژ                                                  
  :به تفصيل پاسخمان دهيد

  .گوييم ـ پيش از هر چيز به زعيم و لشكر شجاع كردستان كه بر دشمن چيره شده تبريك مي1
كند عملي و  ه شما داريم و شعور برادري، كُرد بودن، اتحاد، همكاري را ايجاب ميـ از آنجا كه ما عواطف زيبايي نسبت ب2

  .دانيم، خواهان پاسخ موارد زير هستيم فعلي، لذا خواستار معلومات زير هستيم، چون خود را در قبال سياست دول مسئول مي
ـ هدف از قيام شما چيست؟ آيا تنها مدعي آزاد3  يا اينكه رهايي همه بخشهاي  كردستان سازي كردستان عراق هستيد و  

  و از جمله كردستان تركيه را هم مد نظر داريد؟
ـ موضع شما در برابر سياست اجنبي در عراق چيست؟ اگر در مقابل اين سياست تهديد و يا اقناع شويد، قيام را تداوم 4  

  و يا آن را متوقف خواهيد كرد؟
ـ ما معتقديم كه انقالب مقدس جنابعالي 5 عنوان كلي به خود گيرد، يعني ادعاي آزادسازي تمام كردستان را نماييد و با اين  

اقدام بايد تمامي كردهاي جهان به مشورت و همكاريتان آيند و تحت رهبري شما يك ارتش كُردي از تمامي كردهاي جهان 
ي از مستشاران ما در زمان و مكاني هيأتي در حال حاضر از طرف آن جناب با مستشاران و هيأت... بدين منظور تشكيل شود

 در قالب يك پيمان ملي تشكيل و ... اين هيأت چه در خاك عراق و چه در خاك كردستان ايران باشد... مشخص و معين شود

  .ها از طرف انقالب ملي تعيين شود و بعد از اين هيأت، شكل سربازي تعيين و وظايف تمامي بخش... همگي آن را امضاء نمايند
چنين موضع عشاير   الزم است موضع جنگي خود و دشمن را مفصالً و با دقت تعيين فرماييد و هم ـ6

  .كُرد عراق نسبت به خودتان
                                                 

   62 زنگنه، ص.
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ـ براي آزادسازي كردستان بايد حمايت يكي از دول بزرگ را داشته باشيم، به نظر ما اين دولت، دولت شوروي است7   .
  .طرف باشيم مقابل تمامي دول بينظر شما در اين زمينه چيست؟ چون نبايد در 

ـ از همه مهم8 ويژه نظر انگليس نسبت به قيام خود و مذاكراتشان با شما  تر الزم است سريع فتواي خود را بيان كنيد به  
  .نبايد انگليس در اين قيام بدون دخالت باشد... دانيم به  چيست، چون ما مي

ـ شما رهبري آزاديخواه هستيد و در برابر ظلم9 نماييد و كردهاي ايران با روح برادري   نسبت به عشيره خود مقابله مي 
  .و كُرد بودن بسيار مشتاق موفقيت شما هستند به هر نحوي كه باشد

نماييم هدفمان تأمين كمك  و آمادگي كمك به شما بر اساس مسامحه وضع سياسي كشورها هستند، و چنين سئواالتي كه مي
  .اينكه حركت مبارك شما را به يك حركت ملي تبديل تا در تاريخ اين فخر براي شما تثبيت شودبسيار بزرگي به شما است و 

  »خ.از طرف هيئت شوراي شهر  ا
  :اين نامه الزمه تأمل و دقت است، نه از نظر مشكوك بودن بلكه كند و كاوي بيشتر بر آن زيرا

   رسيده؟چرا به آنجا. اين نامه در آرشيوي بريتانيا يافته شده است) 1
و با نوشتارهاي مجله نيشتمان تفاوت . ك.اي نوشته شده و با لهجه مكريان و رهبران جمعيت ژ نامه زباناً و كليشه) 2

بندي كند تا به گويش  دارد و بيشتر به گويش كُردهاي عراق نزديك است، و اگر نويسنده خواسته باشد به صورتي قالب
  .هد بودعراق نزديك باشد كه آن بحثي ديگر خوا

استراتژي ملي جمعيت را . ك.هاي ديگر ژ ها و پيشنهاداتش بيشتر از همه نوشته ها و خواست متن نامه، پرسش) 3
  .هاي انتشار يافته جمعيت همخواني ندارد رساند، و اينكه تعدادي از مسائل اصلي با خواسته مي

  
  
  

  ها به ايران نشيني بارزاني عقب
يام بارزان و حكومت عراق به شكست انجاميد، حكومت تصميم گرفت كه به بارزان بعد از اينكه مذاكرات رهبري ق

ارتش عراق اكثر نيروهاي خود را در اين تهاجم به كار .  صورت گرفت1945 اوت 25نخستين درگيري در . لشكركشي كند
چندين جنگ و زد و خورد تصميم نيروهاي شورشي بعد از . نيروي هوايي بريتانيا هم از نيروي زميني عراق حمايت كرد. گرفت
شين  رش تجمع و از طريق كيله هايشان در كاني ها و خانواده در اواخر سپتامبر، بارزاني. نشيني به كردستان ايران گرفتند به عقب

 مالمصطفي شخصاً به ديدار مقام نظامي شوروي جهت اسكان.  به خاك كردستان ايران رسيدند11/10/1945در . به راه افتادند
  68.هاي بارزاني در مرگور، ترگور، اشنويه، نقده و مهاباد اسكان داده شدند بعد از مدتي خانواده. هاي همراهش رفت خانواده

  .ها به كردستان ايران، همزمان بود با فراهم شدن زمينه ايجاد حزب دمكرات و حكومت كردستان نشيني بارزاني عقب

                                                 
   ،1945- 1943 مسعود بارزاني، البارزاني و الحركة التحريرية الكردية، ثورة بارزان.
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 به روستاي ميرآباد سردشت نقل 1945لذا تا اواخر . ا از انظار مخفي كندها از مالمصطفي خواستند مدتي خود ر شوروي
اي معتقدند كه به علت ابراز ناخرسندي و فشار بريتانيا و  عده. مكان كرد و در آنجا ماندگار شد و بعد به اشنويه برگشت

كردند كه با   و گمان ميها نسبت به بارزاني مشكوك بودند گويند چون روس  ولي بعضي منابع مي69.عراق بوده است
محمد و سران  ها و ورود كُردهاي عراق به ايران موجب مسرت قاضي نشيني بارزاني در هر حال عقب. انگليس رابطه دارد

  .ديگر حزب دمكرات كردستان ايران شد
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  1944مال مصطفى بارزانى 

                                                 
   ،1958- 1945 مسعود بارزاني، البارزاني و الحركة التحريرية الكردية، ثورة بارزان.
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  بخش سوم
  حزب دمكرات كردستان

محمد و تني چند از همكاران و همفكرانش  كرات تغيير نيافته بود كه با تشويق قاضيبه حزب دم. ك.هنوز جمعيت ژ
آوري امضاء در حمايت از تأسيس حزب دمكرات كردستان  طوماري چند متري از پارچه را آماده و در بين مردم جهت جمع

  .هزاران نفر طومار را امضاء كردند. گرداندند
  ـ اعالم تأسيس حزب دمكرات كردستان

بياننامه را بيش از هفتاد كُرد . تأسيس خود را با انتشار يك بياننامه به زبان كردي و فارسي اعالم كرد. ك. د. ح
  :متن بياننامه به صورت ذيل بود. هاي ملت كُرد مشخصاً در آن مشهود بود خواسته. سرشناس امضاء كرده بودند
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  بياننامه حزب دمكرات كردستان
  !ميهنان، برادران هم« 

آتش جنگ جهاني كه به واسطه دشمنان آزادي و زير پا نهادن دمكراسي برافروخته شده بود ، با نيروي بازوي سربازان 
كرد اقوام و ملل جهان تحت  دنياي دمكراسي پيروز و دنياي فاشيستي كه تالش مي. شجاع متفقين بزرگ ما خاموش شد

اي قطعي شكست خورد و پراكنده شد، و همچنانكه انتظار   اسارت درآيد، به شيوهكلفت خودسر به سلطه چند گردن
امروز اقوام جهان از بزرگ و كوچك خواهانند از اين راهي كه به سوي . رفت راه براي آزادي اقوام و ملل هموار شد مي

شده، سود برده و اداره امور خود را به مند گردند و به تعهداتي كه در منشور تاريخي آتالنتيك داده  آزادي هموار شده بهره
  .دست گيرند و با ميل و خواست خود آنرا تعيين كنند

كنيم سالها و بلكه چندين قرن است كه در راه احقاق حقوق ملي و محلي خود مبارزه  ما كُردها كه در ايران زندگي مي
يل به پذيرش خواسته برحق ما نبودند و حتي مانع از متأسفانه مقامات خودسر ايران به هيچ نوع ما. ايم كرده و قرباني داده

اند كه در قانون اساسي ايران جهت اياالت و واليات به تصويب رسيده ومدام پاسخ ما گلوله و بمب و  دستيابي به حقي بوده
س كُردي ويژه در عصر حاكميت بيست ساله رضاخان كه حتي از پوشيدن لبا به. توپ و زندان و تبعيد و اسارت بوده است

با زور سر نيزه افسران دزد و خائن و غارتگر، تمامي دارايي و حيات ما را بر باد دادند و به ناموس و شرف . هم محروم بوديم
آخر ما هم انسانيم، ما هم . اند كن كردن نسل ما از هيچ دنائت و درندگي خوداري نكرده ما هم نظر داشتند و براي محو و ريشه

توانيم در خانه خود آزاد و  چرا بايد حقوق ما پايمال شود؟ چرا نمي. ورزيم خود را داريم كه به آن عشق ميتاريخ، زبان وآثار 
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اند كه كردستان واليتي خودمختار  شود فرزندان خود را به زبان كردي تعليم دهيم؟ چرا مانع مختار باشيم؟ چرا اجازه داده نمي
  ر قانون اساسي مشخص شده است؟باشد و از طرف انجمن واليتي اداره شود كه د

بدانيد كه حق دادني نيست بلكه گرفتني است، ما بايد جهت اخذ حق و حاكميت ملي و محلي خود ! ميهنان گرامي هم
براي اين منظور مقدس، حزب . آهنگ بودن و سازماندهي است اين مبارزه مستلزم اتحاد و يكرنگي و پيش. مبارزه كنيم

ميهنان گرامي، بايد چشم و گوش خود را بگشاييد و به  شما هم. ه و شروع به كار نموده استدمكرات كردستان تأسيس شد
  .دور حزب ملي خود جمع و در راه كسب حق مشروع ملي خودتان فداكاري كنيد

تنها تحت لواي اوست كه ملت كُرد از خطر محو شدن نجات . حزب دمكرات كردستان رهرو و رهنمون شماست
تواند در داخل مرزهاي دولت ايران خودمختاري ملي خود  و ناموس و شرف ملي خود را پاسداري كند و مييابد و وجود  مي

  .را كسب كند
. شعار ما در بندهاي زير خالصه شده است. ما عالوه بر حق مشروع و انساني خود خواست ديگري نداريم! ميهنان هم

  :عار ماستاين اش. بخوانيد و به آگاهي فردفرد ملت كُرد برسانيد
ـ  ملت كُرد در داخل ايران، در اداره امور محلي خود مستقل و آزاد باشد و در چارچوب مرزهاي دولت ايران 1

  .خودمختاري خود را كسب كند
ـ حق خواندن به زبان مادري خود را داشته و كليه امور ادارات به زبان كردي صورت گيرد2  .  
ـ براساس قانون اساسي، انجمن واليتي 3 كردستان بزودي انتخاب شود و به همه امورات اجتماعي و كشوري رسيدگي  

  .و نظارت داشته باشد
ـ مقامات دولتي بايد از مردم منطقه باشند4  .  
  .ـ بايد براساس قانوني كلي، بين روستايي و صاحبان امالك توافقي صورت گيرد و آينده هر دو در نظر گرفته شود5
هاي ديگري كه در  كند در مبارزه خود به ويژه با قوم آذربايجان و اقليت ش ميـ  حزب دمكرات كردستان تال6

  .ها و ارمنيان و سايرين، اتحاد و برادري كامل برقرار كند كنند، مانند آسوري آذربايجان زندگي مي
ـ حزب دمكرات با هدف رشد كشاورزي و بازرگاني و توسعه فرهنگ و بهداشت و بهبود حيات اقتصادي و م7 عنوي  

  .نمايد و در اين راه تالش خواهد كرد گيري از منابع و معادن طبيعي كردستان  ملت كُرد، اقدام به بهره
ـ ما خواستاريم  كه تمامي اقوام ايران در جهت سعادت و پيشرفت ميهن خود فرصت مبارزه را آزادانه داشته باشند8  .«70  

  ـ اولين كنگره حزب دمكرات

                                                 
  92- 91، صص 2، ترجمه سيدمحمد صمدي، ج 1946ويليام ايگلتون جونير، جمهوري كُرد در سال : ك به.دو زبان فارسي و كردي منتشر شده، جهت متن فارسي ر اين بياننامه به.
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 دسامبر 6، مطابق 1324 آذر 15در شماره نخستين سال اول » كار حزب دمكرات كردستاننشر اف«مجله » كردستان«
  :نوشته است» حزب دمكرات كردستان«، زير عنوان 1945
، حزب دمكرات كردستان در مهاباد تأسيس شد و بيانيه خود را انتشار داد، در روز 1324ماه  بعد از اينكه در اول آبان«

  :د را كه مركب از سران و نمايندگان كُردها به ترتيب زير اولين كنگره خو2/8/1324
آغاي مالن،  آغاي داليي، آقاي عبداله آقاي عمرخان جاللي، آقاي شيخ حسن، آقاي شيخ كي،آقاي حسن: ـ ماكو و آرارات1

  .آقاي فخري
آغاي  قاي قويطاسآقاي عمرخان شريفي، آقاي طاهرخان سمكو، آقاي عباس فنك، آ: ـ سوما، برادوست، دشت، مرگور2

ممدي، آقاي حاجي وتمان، آقاي شيرو، آقاي عبدي، آقاي حسن تيلو، آقاي تمرخان، آقاي مراد، آقاي نوركو، آقاي زبيد، آقاي 
  .عزو، آقاي حسن هناره، جناب آقاي حاج سيدعبداهللا افندي

  .محمد، آقاي كاك حمزه ضيآغاي زرزا، آقاي ميرزاسعيد، آقاي قا خان زرزا، آقاي قرني آقاي موسي: ـ اشنويه3
  .آغاي پيروتي آغاي پيروتي، آقاي محمدامين آقاي احمد كاخضر، آقاي قاسم): نقده(ـ سندوس 4
آغاي اميرعشايري،  آغاي قادري، آقاي كاك مامند قادري، آقاي كاك حسين محمدي، آقاي پيروت آقاي عبداهللا: ـ الجان5

  .آغاي پيروتي آقاي محمدامين
  .آغا آغا، آقاي قرني آقاي محمدامين): هرپيرانش(ـ پيران6
ـ مياندوآب7   .خان سيف قاضي آقاي محمدحسين:  
ـ بوكان8   .آقاي عبدالرحمن شرفكندي، آقاي رشيد عليزاده:  
ـ منگور9   .آغا آغاي ادهم، آقاي مام حسن، آقاي كاك سليمان، آقاي كاك حمزه، آقاي محمدامين آقاي ابراهيم:  

در اين كنگره . هايي بسيار زيبا  درباره دمكراسي و اتحاد ايراد شد ان و روشنفكران حزب نطقتشكيل داد و از طرف سر
هاي حزب دمكرات كردستان تصويب و نماينده ويژه تعيين شد و هر كدام در محل خود مستقر و شروع به كار  همه شاخه

  71».نمودند
  :ه خواندندو هژار شاعر بزرگ كردستان شعر زير را درباره دمكرات در كنگر

  وي ديموكراتمان ده    
 ري دونيايه دايساوت سالي ئاگري شهحه
 كولي گوشتي پير و جوانري تيا دهي شهديزه

                                                 
 12- 11، ص 15/9/1324، 1، س 1كردستان، ش .  ر.
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 مامونهر و تازه نهوان تهمليونها جه
 مان ي زهر نابيغهمليونها به عليم و هونه

 ني كرم و مور و مار مهئيسكيان كرا به خوارده
 درانيدان فريكرا به گو له مهريانسه
 زار شار و ديهات تيكدران به بومد ههسه

  تي كوردي بارزان كهملهزعي مهپيستر له وه
 رشه ر ئاسايشي بهبهاليسا؟ لهبوچي هه

 تلي له روي جيهان ساد و زولمي ببهي فهريشه
 ويكهسده قي وه وره حهت پچوك و گهميلله
 ت و زمانبي چه جاي خهخويئمور و شا لهمه

 كوژنيانر دهچي هه ربو كهشهخو بهكورديش نه
 ! دي له عيراق و له كوردستانسيرهورده و ئه

 خصييهفعي شه ر نهبهوانه لهوادياره هي ئه
 كان؟ولي ثابيته بيجگه له روسهكي راسته؟ قه

 ري وييهر ياوهفهتح و ظهشكري كه فهو لهئه
 كوچ نيشان يداغي سوري داس و ستاره و چهبه
 وامري ستاليني پيشهي به ئهشكرهو لهئه
 قانني چهلهر بير سه ردي لهتح و مهيداغي فهبه
 ليكردوه و دهي كه مستي گريشكرهو لهئه

 م و ددانشكينم دهيه تيكيزالم له كوي
 دا هاتوه كه بو يي به حالي مهزههو بوا ئه

 واننهجين و بي سن له گيتي و بيكهكورد بي
 شرهر كوردي چاره شهبي له ريزي بهبوچي ده
 كا ژيان بي تام نهبي زماني نهناني نه

 رشهكو سايري به ومي كوردي وهپيويسته قه
 نماققي ژيان بيته نيو ئهي ببي له حههرهبه

 تيو لوطفي قيمهي ئهش له سايهئيمه
 گرين زور به روح و گيان ك دهستي يهستمان له دهده
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 ويين و ديموكراتمان دهكهحيزبيكي سازده
 وانكو ئه وي بي وه يهفارس چلونه كورده ده

 مگهدهرچي كوتي چاكه تييبي ههخومئمور لهمه
 وانم رهكهليك زوي دههخويندن زماني خوم بي گ

 بيزو دهم چهرج كه خومي خهر حاصلم لهگه
 كانب له ديهكته ب له شاري و مهتهدانيم مه

 بيواد و عيلم ده ومه پاكي فيري سهو قهئه
 زانحشييه و نهلي كورد وهنهبيگانه چيدي پيم

 لوبي كومهك كاني كورد موبارهورهي گهئه
 كانمهلالقي بي ني خهوفيقو بي له اليهته

  شكري قزلر لهفه تح و ظهب بژي به فهياره
 72».مانيلي ستالين بدا زه رخ و خول به مهر چههه

  

مين شعري را قرائت نمودند كه در همان شماره  چند تن ديگر نيز در اين كنگره، شعر و مقاله خواندند، از جمله خاله
  .شده استمنتشر 

. محمد به رهبر و پيشواي حزب و چند نفر ديگر به عنوان اعضاي كميته مركزي انتخاب شدند در اين كنگره قاضي
  :برد چنين نام مي خورد، اگلتن اين اسامي اعضاي كميته مركزي در تمامي منابع يكي نيستند مقداري تفاوت در آنها به چشم مي

زاده، اسماعيل  اضي، مناف كريمي، سيدمحمد ايوبيان، عبدالرحمن ايلخانيحاج باباشيخ سيادت، محمدحسين سيف ق«
زاده، محمدرسول  زاده، احمد الهي، خليل خسروي، كريم احمدين، حاج مصطفي داودي، محمدامين معيني، محمود ولي ايلخاني

  73».دلشاد، محمدامين شرفي، عبدالرحمن ذبيحي
شان ذكر شده است،  سامي وجود ندارد، در حاليكه در اسناد منتشره آن عصر اساميهاي منتشر شده تعدادي از ا در ليست        

  :همچون

                                                 
  ها نگريسته و با توصيف داس و چكش و ستاره و نيز ستايش  اند با ديد مثبتي به روس دههژار در اين شعر با توضيح كوتاهي از دوران جنگ كه افراد زيادي در آن كشته ش

كند كه با هم متحد شوند و حزبي را بوجود آورند و از فرصتي  رسد به هموطنان خودش توصيه مي هاي كوچك مي  برنده ظلم و بيداد است و به فرياد ملت از استالين كه از بين
...كند ه استفاده كنند و در نهايت با مدح حزب دمكرات شعر خود را به پايان برده و برايشان آرزوي فتح و ظفر ميكه استالين بوجود آورد

  134 اگلتن، ص.
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هاي سياسي به نام معاون حزب يعني مقامي چون دبير كميته مركزي را داشته، و  زاده كه در تمامي مناسبت سيدمحمد طه
پيمان اتحاد «نه كه در مقدمه متن سيدعبداهللا گيالني و عمرخان شكاك و زيروبگ هركي و رشيدبگ جهانگيري همانگو

  .آورده شده به عنوان اعضاي كميته مركزي حزب از آنها نام برده شده است» و برادري كرد و آذري
ماه بوده است ولي حزب هر  گرچه اولين بياننامه معرفي حزب به مردم و اعالن اولين مرامنامه و اولين كنگره در آغاز آبان

خود را . ك.د.گردد كه ح دارد، كه علت آن هم به زماني برمي  مرداد، دانسته و مراسم را برپا مي25سال سالگرد خود را روز 
  . مرداد تأسيس شده است25هايش نوشته، در  هم چنانكه خود در تقويم. ك.قلمداد كرده و ژ. ك.دهنده جمعيت ژ ادامه

  :نوشته» جشن و چراغاني«باره، با عنوان  روزنامه كردستان در اين 
 مرداد به مناسبت پنجمين سال تأسيس، حزب دمكرات كردستان در جلو ايوان و حياط عمارت پيشوا، 25روز «

 1جشن در ساعت . جات صرف شد در اين جشن تمامي اهالي شركت كردند و شيريني و چاي و ميوه. جشني برپا كرده بود
 و عكس پيشواي معظم مزين بود، برنامه جشن رنگ كردستان اطراف عمارت پيشوا با پرچم سه . بعد از ظهر شروع شد

زاده، دلشاد رسولي، سيدمحمد  علي خسروي، سيدمحمد طه: به مناسبت اين جشن از طرف آقايان.  شب شروع شد7ساعت 
سخنراني ... زاده، عثمان دانش، محمدامين قادري، كاك محمدامين شرفي حميدي، جعفر كريمي، وردي، صديقي، سيدعبيداله طه

ها، بدون فوت وقت موزيك ملي و سرود ملي كردستان قلب حاضران را شاد  الت و اشعار خوانده شد و بين سخنرانيو مقا
  74». با مسرت بسيار خاتمه يافت12كرد و جشن در ساعت  مي
  

» دمبارزه براي آزادي و دمكراسي ما قدم در پنجمين سال خود نها«در همان شماره سيدمحمد حميدي نوشتاري تحت عنوان 
  .همان موضوع را مجدداً بحث نموده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 29/5/1325كردستان، .  ر.
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  محمد پيشوا قاضي
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  مرامنامه حزب دمكرات كردستان
  :متن كامل آن چنين بود.  اعالم كرد1324ماه  در همين مدت مرامنامه خود را تنظيم و در آذر. ك.د.ح

  :فصل اول«
ـ نام حزب1   .رات كردستانحزب دمك:  
تمامي نظامنامه و قوانين حزب بعد از تصويب توسط . حقيقت، عدالت، تمدن: ريزي شده ـ  حزب بر اين اساس پايه2

  .كنگره به مرحله اجرا درخواهد آمد
ـ قلم و خوشه گندم به عنوان آرم حزب قبول گرديده است3  .  

  :فصل دوم
ـ در وضع كنوني بزرگترين آرمان حزب، اين است ك4 ه در چارچوب مرزهاي دولت ايران، حافظ حقوق كُرد باشد و  

در تمامي اياالت و والياتي كه در طول تاريخ، كُردها در آن . جهت تحقق اين امر، شعار خودمختاري را انتخاب نموده است
ون جدايي ملي و چنين در كردستان بايد براساس دموكراسي، منافع اجتماعي مردم در نظر گرفته شود، و بد اند، هم زيسته

  .قومي و مذهبي، جهت انتخاب نمايندگي مجلس شوراي ملي حقوقي برابر داشته باشند
ـ آرمان حزب عبارتست از پيگيري دمكراسي و بر اين اساس جهت سعادت مردم تالش خواهد كرد5  .  
صلح در رشد ـ حزب هيچگونه دشمني و اختالفي با حكومت مركزي ندارد، ولي خواهان آن است كه از طريق 6

ماندگي شده، تالش  فرهنگ و بهداشت و كشاورزي ملت كُرد كه به علت حاكميت استثمارگرانه حكومت دچار عقب
  .نمايد و بر اين اساس خواستار خودمختاري ملي است

  :فصل سوم
ـ كليه ماليات و عوارض به شيوه اصولي جمع و بر اساس بودجه تنظيم و تقسيم خواهد شد7  .  
بدين سبب . هاي اقتصادي و سياسي است گام حكومت ملي اقدام به عمران و آباداني و توسعه سازمانـ  نخستين 8
  .شده را به حكومت مركزي تسليم نمايد  آوري  درصد ماليات جمع30تواند بيشتر از  نمي

هر زمان به تواند  حكومت ملي كُرد مي. ـ  بايد تمامي مأموران كشوري و سياسي و دواير كشاورزي كُرد باشند9
تمامي امورات اجتماعي و دولتي و دادگستري بايد به زبان كردي . صالحديد خود مشاورين بيگانه را  جهت كمك فرا خواند

  .نوشته شود و انجام پذيرد
آالت خريداري و تالش خواهد كرد محصولي كه از  ـ حزب كوشش خواهد كرد جهت رشد كشاورزي ماشين10

  . نحو مطلوب به فروش برساندآورد به كشاورزان بدست مي
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  .ـ حزب در جهت عمران و بهداشت روستا و رفع موانع راه روستاها تالش خواهد كرد11
ـ  حزب بدون هيچ تبعيض ملي و قومي و مذهبي از حيات سياسي و اقتصادي و فرهنگي و بهداشتي تمامي 12

  .كنند حمايت خواهد كرد زحمتكشاني كه در كردستان زندگي مي
ه منظور ترويج فرهنگ و تمدن در ميان مردم كردستان، تحصيل مقاطع ابتدايي و متوسطه اجباري خواهد بود و ـ  ب13

  .در تمامي مدارس بايد زبان كردي تدريس شود
ـ جهت شكوفايي علم و زندگي و تمدن مردم، شمار زيادي مراكز علمي نظير14 كتابخانه، سالن مطالعه، كلوب، تئاتر و :  

  .ي ايجاد خواهد شدميادين ورزش
كنند بايد به كردستان بازگردانده  ـ تمامي مأموران كُرد كه در اياالت و واليات ديگر در ادارات و ارتش خدمت مي15
  .شوند

هاي ديگر، در وهله اول با كشور اتحاد  ـ حكومت ملي با در نظر گرفتن منافع خود رابطه فرهنگي و اقتصادي با دولت16
  .ايدنم شوروي برقرار مي

شود بر طبق  هاي جهاني كه جهت حيات و آسايش مردم برگزار مي ـ حكومت محلي كردستان در تمامي كنفرانس17
  .آمار خود، خواستار شركت خواهد بود

ـ حكومت خودمختار كردستان بايد اجازه امتياز استخراج منابع را داشته باشد و مواد استخراجي را به خواست 18
  .خود به فروش رساند

  :صل چهارمف
فروشي و تسهيل كاال، به شدت در برابر  ـ حكومت ملي جهت تأمين مايحتاج مردم كردستان از طريق ارزان19

  .رباخواري و گرانفروشي و محتكران مقابله خواهد كرد
عمار ـ حكومت ملي، اقتصاد كردستان را توسعه داده و در تمامي شهرها كارگاه ايجاد خواهد كرد، بايد دست پليد است20
  .هاي طبيعي ما قطع و خود از دارايي منطقه بهره بريم و در همان حال به مردم هم سود رساند از دارائي
  .ـ بايد زنان در كليه امور سياسي و اقتصادي و اجتماعي كردستان سهيم و حقوق برابر مردان داشته باشند21
  .كنند به طور كامل تأمين شود در كردستان زندگي ميآذربايجاني، ارمني و آسوري كه  هاي ملي، ـ بايد حقوق اقليت22

  »1324  آذرماه - حزب دمكرات كردستان 
  : رساند كه بيشتر نياز اجتماعي آن زمان كُردها را به عهده گرفته و مي. ك.د.بررسي برنامه ح

هايي  بي بين كُردها و اقليتو رفع ستم ملي، ديني، مذه» خودمختاري ملي«حل مسئله ملي كُرد در چارچوب دولت ايران براساس 
رشد و : ، مهمترين مسئله سياسي و... چون آذري و آسوري و ارمني،  وبين زن و مرد، در سايه حاكميت حكومت كردستان
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هاي زيرزميني و ايجاد كارگاه صنعتي و  ترويج كشاورزي و مكانيزه كردن، و تأمين بازار محصوالت زميني و استخراج دارايي
... اي و مركزي جهت تأمين هزينه رشد فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي  قسيم درآمد ماليات در حكومت منطقهاحداث راه و ت

  :مهمترين مسائل اقتصادي و
تعليم زبان كردي و برنامه آموزش و اجباري نمودن تحصيل در مقاطع ابتدايي و متوسطه براي دختر و پسر و تعيين اصول توسعه 

  .مترين مسائل برنامه بودندمه... رشد سياسي و اجتماعي
 از سوي ساكنان كردستان حمايت وسيع و عميقي پيدا كرد ، بيشترين انتقادي كه بر برنامه شده، عدم بحث هيچ نوع  اين برنامه

  .حلي در جهت مشكل شديد روابط مالكان و كشاورزان فاقد زمين است راه
از ايران تبديل » دولتي كامالً جدا«منافي و ناسازگار بود چون كردستان را به » قانون اساسي«از نظر مقامات ايراني، اين مرامنامه با 

كرد و جهت توجيه اين اظهارات نوع تقسيم ماليات و درآمد منطقه بين حكومت خودمختار و حاكميت مركزي و پيوستن  مي
  ٧٥.اند نواحي كردنشين و انتخاب انجمن ايالتي و واليتي كردستان را بهانه قرار داده

   اهتزاز پرچم كردستان
. فدائيان فرقه دمكرات آذربايجان به مراكز حكومتي يورش بردند. ، سراسر آذربايجان به جوش و خروش آمد1324آذرماه 

فدائيان دمكرات و مردم، مراكز ارتش و ژاندارمري را در . تبريز و شهرهاي ديگر را يكي بعد از ديگري به تصرف درآوردند
. اخبار اين جنبش مردمي به كردستان هم رسيده بود. كُردهاي اطراف اروميه در اين كار سهيم بودند. ودندرضائيه احاطه كرده ب

كه آخرين نماد حاكميت پهلوي » شهرباني مهاباد« آذرماه، مردم به ترغيب تعدادي از سران حزب دمكرات كردستان به 26روز 
پرچم حكومت ايران پايين آورده شد و پرچم . تصرف مردم درآمدبعد از چند شليك كوتاه، شهرباني به . بود يورش بردند

ها و فرماندهان  اش، ژاندارم شده خواستند به جاي ذبيحي و همراهان بازداشت مردم مي. كردستان به جاي آن به اهتزاز درآمد
. ها را آزاد نكنند ننمايند، گروگانبازداشتي ايران را به گروگان نزد خود نگاه دارند و تا زماني كه مقامات تهران آنها را آزاد 

  .محمد اين عمل را نپسنديد و آنها را آزاد كرد قاضي
. كردستان به جوش آمده بود، بعد از مهاباد در شهرهاي نقده  و بوكان و بيشتر نقاط ديگر، پرچم كردستان به اهتزاز درآمد

در اينجا براي نمونه مراسم اهتزاز پرچم در سه شهر . دافراشتن پرچم رويداد مهم تاريخي در زندگي سياسي مردم كردستان بو
  .كنيم براساس نشريات آن زمان را نقل مي

  

                                                 
  ارگان آن سازمان منتشر شده است19رسي ترجمه شده و در شماره به فا» سازمان انقالبي حزب توده ايران در خارج از كشور« اين مرامنامه در اصل به زبان كردي نوشته شده و از سوي .«
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  اهتزاز پرچم در مهاباد
  :نوشته» اهتزاز پرچم مقدس كردستان در مهاباد«در شماره سوم خود، تحت عنوان » كردستان«مجله 
در . يندگان اهالي كردستان در شهر مهاباد جمع شدند آذر تمامي نما26همچنانكه قبل از چاپ كردستان عرض شد، روز «

 صبح در مركز حزب، پرچم كردستان با حضور ده هزار نفر به اهتزاز درآمد و در حاليكه دسته موزيك مارش ملي را 10ساعت 
آموزان  درخشيد گروه جوانان و دانش شان مي نواخت در سراسر خيابان وفايي صف نظاميان كه تفنگ و مسلسل و سرنيزه مي

مدرسه، از دختر و پسر، در طرف راست پرچم  در حركت بودند، بزرگ و كوچك مردم مهاباد، هيأت و نمايندگان حزب 
محمد  كشيدند، و پيشواي معظم كردستان، جناب قاضي كردند و جهت اداي احترام كف زده و فرياد مي دمكرات به پرچم تعظيم مي

  .دستان ايراد فرمودندسخنراني پرشوري در مورد پرچم مقدس كر
آنگاه بعد از نطق و خطابه و تيراندازي زياد و اجراي مراسم، و نصب پرچم بر باالي ساختمان هيأت رييسه ملي كردستان، جشن 

  .خاتمه يافت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  76»1946 دسامبر 17 برابر 1324 آذر 26اهتزاز پرچم كردستان در مهاباد 
  
  
  

                                                 
 1325، ارديبهشت 1، س 3كردستان، ش .  ر.
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   اهتزاز پرچم در نقده
  :در نقده، نوشته است» اهتزاز پرچم مقدس كردستان«در شماره دوم خود تحت عنوان » كردستان«ه مجل

بر طبق دستور شوراي مركزي حزب دمكرات كردستان، برادران گرامي آقايان حسين فروهر و علي خسروي، روز «
الفاصله اين نمايندگان وسايل حركت را ب.  مأموريت يافتند كه پرچم مقدس كردستان را در نقده به اهتزاز درآورند26/9/24

 به نقده رسيده و بدون معطلي فرمان اهتزاز را صادر 27/9/24آماده و به طرف مكان دستور داده شده حركت كردند و روز 
 ساعت از آخرين نقطه منطقه، آغاها و 3غايت بين ساكنان نقده و اطرافش پيدا شد ، بعد از  كردند، جوش و خروشي بي

 700ان اعم از زن و مرد و كودك در كنار اعضاي حزب دمكرات جمع شدند و فدائيان مسلح سواره و پياده كه قريب روستائي
دادند، وسايل اين جشن مقدس را با حضور نمايندگان آقايان احمد قادري رييس حزب دمكرات كردستان  نفر را تشكيل مي

آغاي  و قاسم... و آقايان احمد عذيري و ابراهيم ارجمند مكري و رضاخان خسروي  شاخه نقده، كاك محمد قادري، آقاي غالم
  .پيروتي و كاك بايز و ميرزا ابراهيم رييس شهرباني آماده كردند

آموزان كُرد و ارمني و آسوري با خواندن سرود در محل   صبح مراسم جشن شروع شد و دانش9روز چهارشنبه ساعت 
نظام كه در خيابان صف بسته  فروهر و خسروي، پرچم مقدس را به قسمت سوارهبرادران گرامي آقايان . جشن آماده شدند

وقتي پرچم ظهور كرد هزار تير به افتخار رؤيت پرچم شليك شد، سواران پرچم را گرفتند و به مركز حزب . بودند، بردند
زدند و  درپي كف مي  مردم پي.كردند دمكرات پيش رفتند و تا رسيدن به ساختمان حزب به ازاي هر چند قدم يك قرباني مي

كشيدند، در اين لحظه به يكباره هزار نفر به سوي پرچم مقدس جهت زيارت هجوم آوردند و بعد از زيارت عموم،  هورا مي
پرچم مقدس افراشته شد و سالم پرچم خوانده شد و صد و يك نفر فدايي مسلح هر كدام سي تير شليك كردند، سپس 

ير حزب دمكرات شاخه نقده نطقي راجع به آزادي و عظمت پرچم مقدس و ايراد داشتند كه با آقاي ابراهيم ارجمندي دب
  .....بعد از آن سرود ملي از طرف . هاي شديد پايان يافت زدن كف

مانند گزارش خود را در رابطه با پرچم كردستان و شهيدان راه  آنگاه برادر گرامي آقاي خسروي با صدايي بلند و شير
كومت كردستان طي نطقي طوالني ايراد داشتند كه تأثير شديدي در مردم ايجاد كرد و با هورا و كف زدن ممتد آزادي و ح

برادر گرامي حسين فروهر در وصف پرچم مقدس سخناني . از طرف جوانان خوانده شد» اي رقيب«سرود . خاتمه يافت
لي، جشن را به حزب دمكرات تبريك گفتند و جمع خان از طرف اها ايراد كرد كه جاي تقدير بود، سپس پسر آقاي تقي

آنگاه برادر گرامي آقاي خسروي، جوان . كثيري از برادران در وصف پرچم كردستان هر يك به نوعي گفتاري ايراد فرمودند
نده هاي آزاديخواه پراك خونگرم، به مراسم خاتمه داد و مردم با قلبي شاد و دعا بر لب براي پرچم مقدس كردستان و ملت

  77»...شدند
چنانكه روزنامه كردستان بعداً گزارش را منتشر . در مراسم اهتزاز پرچم كردستان در نقده، كُردهاي عراقي شركت داشتند

  :ساخت، محمد محمود در اين روز اين مقاله را  خواندند

                                                 
 30/9/1324، 1، س 2كردستان، ش .  ر.
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  !بزرگان؛ اي قوم با شرف؛ عزيزان و حضار«
  !اي كارگران، كشاورزان و زحمتكشان كُرد گرامي

شيران كُرد را نشانه و خاك كردستان نعش  ايامي بر قيام ملي و مبارك كُرد سپري شد و تير دشمن سر و سينه بچه
و در . هاي كردستان مملو از گورستان دليران و مبارزين كُرد راه آزادي است كوه و دره و دشت. جوانان را به آغوش گرفت

  .سادشان جدا گرديدهراه افراشتن پرچم مقدس كُرد روح پاكشان از اج
هايي است كه براي آزادي انجام  هاي دياربكر، درسيم، سليمانيه، آميد و بارزان همگي نشانه رشادت قيام! اي برادر كُرد

بينيم كه عقاب نيرومند كُرد با چنگ آهنين خود  ترين روز ملت كُرد است مي گرديده و اما امروز كه بزرگترين و گرامي
  .افرازد كه از آغاز تاريخ، جان خود را در اين راه فدا كرده است آري اين پرچم را برمي. افرازد اين پرچم مقدس را مي

  .نمايم هاي آزاديخواه مي تبريك خود را تقديم تمامي كُردها و همه ملت! برادران
 كوچك، آغا و تجمعي بدون تبعيض، بزرگ و...  داني كه پرچم محبوب چه اندرزت دهد ؟ گويد كه  مي! اي برادر كُرد

كوشند و تالش  كارگر، محصل و شبان، كشاورز و زن و مرد، پسر و دختر، همگي با هم و يكدل براي يك آرمان مي
  :و باز گويد. خواهند كرد

  .رنگ سرخم نشانه جنگاوري و سلحشوري قوم كُرد است
  .رنگ سفيدم، گويد ملت كُرد نجيب و روحي پاك و راستين دارد

اي كُردها همگي با روحي . شد كه خاك كردستان مملو از غله و محصول، معادن سيم و زر استرنگ سبزم، فرياد ك
  .پاك و يادي پاك و درست همگي با هم از كردستان بهره جوييد

  :و باز گويد
هاي تو دو خوشه  اي كشاورز، اي كارگر و درودگر كُرد، قلبت بدون راستي و پاكي و تالش آرام نگيرد، و تالش دست

  .م و جو است، هميشه در نظر داشته باشيد كه گويدت بكوش، كار كن و سرزمينت را سرافراز كُنگند
ات در علم و دانش است، زن و مرد، پسر و دختر،  بار ديگر پرچمت گويد و فرمانت دهد كه پيروزي و بزرگي! اي كُرد

 هم نور آفتاب خود را بر تمامي صفات زيباي كردگار. به يكباره دانش آموزيد، چون علم ميوه تمامي سعادت و زندگي است
  .انساني پراكنده مي كند و زيباتر خواهد كرد

  :گوييم ما هم در برابر اندرزهايش ! اي  كُرد
اي پرچم قول خواهيم داد كه همگي يكدل با جسمي آهنين تالش خواهيم كرد كه سپرت شويم، صادق باشيم، كار 

  .كنيم و علم آموزيم
  :مبل ماست، بعد از افراشتن، نرخ ساقط شدنت قرباني شدن تمامي ملت كُرد خواهد بود پساي كُرد، پرچم س



 
 /                                              ٩٩

  .باد كُرد و كردستان زنده 
  . باد رهبر اتحاد شوروي سوسياليستي، مارشال استالين كبير زنده
  78». باد تمامي ملل آزاديخواه زنده

  

  برافراشتن پرچم در بوكان
  :نوشته» اهتزاز پرچم مقدس كردستان در شهر بوكان«ره اول خود تحت عنوان در شما» كردستان«روزنامه         

محمد صدراعظم و پيشواي كردستان، مقرر  طبق دستور شوراي مركزي حزب دمكرات كردستان و امر جناب قاضي«
قادر مدرسي، آقايان ميرزا مصطفي سلطانيان، عبدال.  رنگ كردستان در بوكان هم به اهتزاز درآيد شد پرچم مقدس و سه

زاده، ميرزا رحيم لشكري و اعضاي هيأت حزب دمكرات  حسين فروهر، ميرزا محمدامين شرفي، علي خسروي، محمود ولي
شاعر ملي و نماينده هيأت رييسه ملي و آقاي محمد نانوازاده فرمانده ارتش ملي، به ) هيمن(االسالمي  كردستان و آقاي شيخ

زاده نماينده كميته محلي حزب دمكرات شاخه  آغاي ايلخاني ه موزيك به همراه آقاي قاسمعنوان فرمانده گارد احترام و دست
 به افتخار حركت هيأت 5/10/24 بعد از ظهر چهارشنبه 1ساعت . بوكان، به عنوان مأمور حمل پرچم مقدس تعيين شدند

ين هنگام اتومبيل مخصوص در در ا. حمل پرچم در حياط مركز حزب، مارش ملي كردستان قرائت و موزيك نواخته شد
ميان هزاران نفر از خواهران و برادران مهابادي به درب مركز حزب دمكرات كردستان رسيدند، هيأت حمل پرچم در ميان 

 از قلبي گرم و آتشين مي   باد كُرد و كُردستان كه ها و نعره شديد و بلند و هورا و فرياد زنده زدن صداي رعدآساي كف
  .فتادجوشيد به راه ا

آغاي  خان بداقي، ابراهيم ساعت دو بعد از ظهر هيأت به مياندوآب رسيد و در آنجا مورد استقبال آقايان قاضي قزلجي، حسن
زاده و دو نفر شاعر ملي هژار و حقيقي به همراه بيش از صد نفر از اعضاي  زاده، ابوبكرآغاي ايلخاني آغاي ايلخاني زاده، محمدامين ايلخاني

آنگاه صف اتومبيل حمل . مارش و موزيك خوانده و نواخته شد.  بوكان قرار گرفت و مراسم احترام را به جا آوردندكميته محلي
خان در سمت راست جاده و  آباد رسيدند، در آنجا برادران دمكرات ارمني به فرماندهي عشقي هيأت و مستقبلين به راه افتادند تا به تقي
خان از  تاده بودند، احترام نظامي را بجا آوردند و به كف زدن و هورا كشيدن پرداختند و عشقيخواهران ارمني كه در طرف چپ ايس

زاده از سوي هيأت و تمامي برادران كُرد اظهار  آغاي ايلخاني قاسم. طرف تمامي حضار افراشتن پرچم كردستان را تبريك گفتند
حزب دمكرات كردستان از آنان سپاسگزاري كرده (پيمان كردند  همتشكر نموده و سپاس خود را تقديم خواهران و برادران ارمني 

موسالي رسيد  هيأت در ميان هورا و كف زدن برادران ارمني به راه افتاد تا به قره) خان را مد نظر خواهد داشت و احترام و عزت عشقي
توري مغرورشان ساخته بود و به عنوان يعني روستايي كه اسفندماه گذشتهـ  سروان خاكسار و سربازانش، كه خيال خام ديكتا(

                                                 
 29/10/1324، 5كردستان، ش .  ر.
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در آنجا ميرزا مصطفي ) آهنشان را سوزانده و ساكنين را پراكنده كرده بودند مسافر به آنجا رفته بودند و مسجدشان را ويران و گاو
 و چند خان اميري اعضاي شاخه محلي دمكرات آنجا مورد تكريم تمامي مردم ده خان و عبداهللا مقتدري و محمودخان و يونس

ميرزا مصطفي از جانب همگي تبريك گفته و سي گلوله شليك شد و با فرياد و كف زدن شديد . روستاي اطراف قرار گرفتند
در . در سه كيلومتري بوكان رسيد» آباد علي«هيأت به راه افتاد و ساعت چهار و نيم بعد از ظهر به . مراسم قرباني به جاي آورده شد

زاده و  آغاي ايلخاني نظام تحت فرمان جعفرآغا و معروف اي سواره زاده و عده آغاي ايلخاني ماندهي سليمآنجا گارد احترام به فر
آغاي عباسي  خان قازليان و احمدآغا و عمرآغا و كريم خان و علي اله بگي و فيض اله آموزان مدارس بوكان و آقايان احمدبگ فيض دانش

پنج هزار نفر از مردم بوكان و اطراف به استقبال آمدند، در آنجا هيأت حمل پرچم پياده آغا و خالدآغاي حسامي و چهار الي  و عباس
شد و پرچم مقدس كه چون خورشيد از پشت ابر بيرون آيد، ظاهر گشت و كُردستان را به زير شاهبال فرخنده خود درآورد و 

اخته شد و از طرف گارد احترام مهاباد و بوكان و سرود ملي خوانده و موزيك نو. مژده سعادت و خوشبختي را به ملت كُرد داد
زاده در ميان كف زدن و  باز مراسم قرباني انجام و پرچم بر دوش جوان رشيد، ابوبكرآغاي ايلخاني.  تير شليك شد3نظامان  سواره

ارت و شادي پرچم بر باالي مجدداً مراسم قرباني انجام شد و با خوشي و بش. شين رسيد باد كُرد و كردستان به كيله هورا و زنده 
محمد قزلجي مقاله و شعر آتشين خود  تمامي جمعيت مردم در اطراف حوض و ميدان آنجا جمع شدند و قاضي. حوض بوكان رسيد

و هيأت حمل پرچم به عمارت ... را در پاي پرچم خواند و بعد از او حقيقي و هژار شاعران ملي، هر كدام اشعار بسيار جالبي خواندند
  .ه كه قبالً جهت آنان آماده كرده بودند، رفتندقلع

زاده وارد بوكان شدند و   صبح آن روز جناب حاج باباشيخ، رئيس ملي كردستان، به همراه احمدآغاي ايلخاني12ساعت 
به مند شوند و  اما آن روز براي اينكه تمامي اهالي اطراف از نعمت جشن ملي بهره. سالم نظامي و طبل و موزيك اجرا شد 

  . صبح مراسم تشريفات به جا آورده شد8 از ساعت 7/10/24روز جمعه . شهر برسند پرچم افراشته نشد
ـ بر بام عمارت قلعه بوكان جهت افراشتن پرچم، در طرف راست پرچم جناب حاج باباشيخ و در طرف چپ، جناب 1

  .حاج بايزآغا ايستاده و در هر دو طرف دو مسلسل گذاشته شد
ـ دانش2 گروه موزيك و . زان مدارس بوكان و روحانيون و جمع بسيار زيادي از مردم بر سكوي قلعه ايستاده بودندآمو  

زاده فرماندار بوكان  آغاي ايلخاني گارد احترام مهاباد و بوكان به فرماندهي آقاي محمد نانوازاده، فرمانده سپاه ملي مهاباد و سليم
آغاي عليار و برادرانش بر  ايان نامبرده و جمعيتي ديگر هم از آقايان از جمله حسينتمامي آق. بر ايوان وسط قلعه حاضر بودند

بام قلعه در چند صف در طرفين پرچم ايستادند، جمعيت بيشماري هم در پايين ميدان و اطراف حوض بزرگ بوكان 
  .ايستادند
ـ قاسم3 ين ايراد فرمودند و مژده سعادت ملت كُرد زاده گزارشي را قرائت و جناب حاج باباشيخ نطقي آتش آغاي ايلخاني  

  .و پرچم مقدس را با دست خود برافراشتند... را دادند 
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قاضي محمدصادق قزلجي، علي خسروي، . زاده متن تبريك مراسم را ايراد كردند آغاي ايلخاني حسن قزلجي به جاي رحمان
زاده،  آغاي ايلخاني زاده، رحمن مدرسي، محمدامين رييس دايره چاپ و نشريات حزب دمكرات كردستان، احمدآغاي ايلخاني

هاي تبريكي به مناسبت اهتزاز پرچم  زاده هر كدام نطق بايزآغاي ايلخاني زاده، حاج زاده، جعفرآغاي ايلخاني آغاي ايلخاني معروف
  ...هژار، حقيقي و خالدآغاي حسامي بدين مناسبت اشعاري را قرائت كردند . ايراد نمودند
زاده نطقي بسيار آتشين در رابطه با سعادت و آزادي كُرد بيان داشتند و ساعت يك بعد از ظهر با  آغاي ايلخاني اسمدر خاتمه ق

برادران مهابادي ساعت چهار بعد از ظهر با هورا و تشويق و .  خواندن سرود ملي و نواختن موزيك مراسم جشن پايان يافت
  ٧٩».باد كُردستان بدرقه گرديدند غريو زنده 

  

  
  محل اهتزاز پرچم كردستان در بوكان: قلعه سردار 

  

  
  

                                                 
 20/10/1324، 1كردستان، ش .  ر.
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  'كردستان'، گزارش مجله )2(نشريات حكومت كردستان 

درباره  اهتزاز پرچم كردستان در مهاباد
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  فصل سوم
  مراسمات بهمن ماه
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 بخش اول

  تجمع مهاباد و تأسيس حكومت كردستان
جشن «تحت عنوان  ماه به قلم سر دبير روزنامه، سيدمحمد حميدي، لي درباره مراسم بهمنروزنامه كردستان گزارش مفص

به . منتشر ساخته است» باد رهبر و كُرد و كُردستان  آزادي و استقالل كردستان، يا درخشش ستاره سعادت كُردان، زنده
  ٨٠:منويسي هاي مهم آن را مجدداً مي علت ارزش تاريخي اين گزارش، در اينجا بخش

هاي حزب دمكرات كردستان و نمايندگان قبايل و عشاير        هاي مديره تمامي شاخه      شمسي هيأت  1324ماه     دي 28روز  «
ـوير                          و تمامي طبقات از مالك و غيرمالك هر يك از چند صد فرسنگ راه به سوي كانون احساسات ملي و قبله آرزو و تن

  . به سوي گل و چون پروانه به گرد شمع آمدند و جمع شدندافكار عامه خود شهر پر افتخار ملي مهاباد، چون بلبل
ـم       در اين سرماي خشك چله زمستان، در ميان بهمن و برف شديد، چندين هزار نفر از برادران ما بي                   اختيار تنها به حك

س سـرما و    ربا به تُندي گام برداشتند و آمدند، ح         وجدان، چون عاشق به سوي معشوق يا بهتر بگويم چون آهن به سوي آهن             
ـد           زدن  درد و خستگي راه را احساس نكردند، همگي با رويي گشاده و خندان به همراه كف                ـون رع هاي ممتد در حالي كه چ

  چرا؟. حاضر بودند... رفت  صداي هورا كشيدنشان به آسمان مي
  . سو كشانده بودزيرا عشق، عشق وطن، عشق آزادي و استقالل، عشق پيشواي محبوب و رهبر بزرگوارشان آنان را بدين

افزاي   زيرا فرشته بخت و اقبال و پري سعادت و خوشبختي در اوج فضاي جانبخش مهاباد، آنان را با صداي دلنواز و روح                     
  .خود، جهت شركت در ديدن ستاره خوشبختي و فيض بردن از بزرگترين مواهب عالم باال فراخوانده بود

ـو كـرده بودنـد، حـزب     ها با هم و از يك منبع، پر از مهر و وفا     قلب بودند، جانها همگي يكي و از يك منشأ رشد و نم
  .ها را بهم رسانده بود و حس مليت، اين ارواح را به هم وصل كرده بود دمكرات كردستان اين قلب

    سرچشمه تمام اينها از جانب چه كسي بود؟
اشهامت كردستان، استاد و رهبر كبير حزب همتاي كُرد و تنها فرزند ب همگي از نيروي يد بيضا و اعجاز مسيحاگونه بي

ناپذير و باور راسخ و شجاعت و متانت بيشمار راه راهنما يي              محمد، كه با جد و جهد خلل        دمكرات كردستان، جناب قاضي   
شـك و ترديـد و    قوم خود را پيش گرفت و تمامي خطرات بسيار سهمگين و مقابله بزرگ دشمنان را ناديده گرفـت و بـي            

                                                 
  ـتن، صـص   : ك به. بهمن همچنين ر2درباره .  منتشر شد27/11/1324 الي 15/11/1324، 15 تا 10هاي  تان شماره اين گزارش به علت طوالني بودن به ترتيب در روزنامه كردس ـزت،  64- 62اگل  و ع

.504- 501نيا، ص   و مهدي101  - 98صص ... كوماري 
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ـه دمكـرات         خياالت در    راه رفع تمامي موانع تالش كرد، بعد با فراهم كردن زمينه و ايجاد استعداد جامعه در راه تـشكيل فرق
  .اقدام فرمود

  

 ميليون فرزند رشيد كُرد، سر از بستر بيماري و اسارت بردار و نقاب سفيد برف را از                  9اي مام ميهن    ! اي كردستان كبير  
ـه و دام        چهره خود بردار و براي كفن به فرز        ـود حيل ـار و پ ندانت واگذار كن، ببين كه فرزند ارشدت اعجاز كرد و آخـرين ت

  .نابكاران را يكجا كند و حيات و سعادت ابدي تو و فرزندانت را آماده كرد و تحكيم بخشيد
امراض در ايـن  ات باد كه آخرين ميكروب انواع  الدين و نورالدين، درسيم، مژده  اي سرزمين ماد و اشكانيان، اي مهد صالح       

روند و با صداي      اند و در حضور پيشواي معظم خود رژه مي          سرزمين برچيده شد و پسرانت چون دانه گردنبند گُهر بافته شده          
ـاش،    قلب پليد دشمنان را به لرزه درمي» باد كُرد و كُردستان    زنده«: افزاي  روح آورند، اي جايگاه آباء و اجدادمان شاد و خـرم ب

تر  ، هشت صبح شيرين1324بنگر كه روز دوم بهمن . بهار تازه و برف و بهمنت به گلستان تغيير يافته استكه زمستانت به 
ـلحه   تر از روزهاي تاريخ شش   و روشن  هزار ساله تو فرا رسيده، در سر راه  قاضي، نيروي مقتدر دمكرات با ساز و برگ و اس
 طرف ديگر بيست هزار نفر از تمامي طبقات ملـت شـريف             آموزان دختر و پسر تمامي مدارس در يك طرف و در            و دانش 

ـوي ميتينـگ و در طـرف                   كُرد، هر يك در جايگاه خود به ترتيب صف كشيده          اند و پرچم سه رنگ كردستان در هـر س
  .راست و چپ جايگاه ويژه پيشواي معظم كه در قلب ميتينگ قرار گرفته در وزيدن است

ـاب پـرده ابـر را از                    ان  تمامي حضار چشم به راه پيشوا دوخته       د، آسمان مهاباد رخسار خود را صاف و روشـن كـرده، آفت
آري منتظر و بايد چشم به راه هم باشند، چون عشق، . رخسار مشتعل خود برداشته و همگي منتظر موكب مبارك پيشوايند

ـود        عالقه، محبوبيت، احساسات، مليت، اميد آزادي در رگ و شاهرگ آنان جريان دارد و نقطه اتحاد                 و اتـصال همگـي وج
  .مسعود رهبر معظم است

  

ـاده    ها و هورا و احساسات و شوق و شعف فوق           زدن  در اين هنگام چهره پيشواي محبوب در ميان سالم نظامي و كف            الع
ـه                رنـگ   جمعيت هويدا شد و پيشواي بزرگ در حالي كه اعضاي كميته مركزي در پشت سـرش مـي آمدنـد و پـرچم س

شده بود    اي كه از قبل تعيين         تريبون در اهتزاز بود، سرافرازانه نزول اجالل فرمودند، مطابق برنامه          كردستان در راست و چپ    
ـان و صـف سـربازان و            » روز بخير «به تمامي حضار     فرمودند، سپس از تريبون پايين آمدند و از مقابل تمامي گُردان و گروه



 
 /                                              ١١١

ـاون    پيشمرگان كردستان گذشتند و از همگي سان ديدند و به تمام       ـتور مع ـه دس ي آنان روز به خير فرمودند، در اين هنگام ب
ـتان و معرفـي            فرمانده كل نيرو از طرف سربازان و پيشمرگان و توپخانه كردستان ده دقيقه بي              ـار آزادي كردس وقفه به افتخ

  .جمهور كردستان گلوله شليك شد رييس
موزيك و سرود ملي كردستان نواخته و خوانده        رسيد و در قلب ميتينگ        سپس در حالي كه صداي هورا به آسمان مي        

  :شد، برادر محبوب غني خسروي شهردار مهاباد طبق دستور جلو آمده و به ترتيب زير ميتينگ را افتتاح نمودند و گفتند مي
ـه                       « ـه در نتيج من غني خسروي شهردار مهاباد، اين موفقيت بزرگي كه ملت كُرد بعد از تقديم هزاران قرباني، امـروز ك

ـم پيـشواي           العاده پيشواي معظم كردستان جناب قاضي       پروري فوق   عاليت و كارداني و ملت    ف محمد نصيبش شده، به مقام معظ
نمايم و با قلبـي   نمايم و ميتينگ و جلسه امروز را به نام شهردار مهاباد افتتاح مي          بزرگ و ملت رشيد كُرد تبريك عرض مي       

  ».باد پيشواي معظم كردستان پاك گويم، زنده
  :بعد، آقاي خسروي برنامه ميتينگ را به ترتيب زير به اطالع حاضران رساند

  

ـ دعاي جناب مالحسين مجدي1  .  
ـ نطق جناب پيشوا و رييس جمهور كردستان2  .  
ـ نطق جناب حاج بابا شيخ3  .  
ـ نطق آقاي محمدحسين4   .خان سيف قاضي  
ـ اشعار آقاي هژار، شاعر ملي5  .  
ـ اشعار آقاي هيمن، 6   .شاعر ملي 
ـ خطابه آقاي سيدمحمد طه7   .زاده  
ـ نطق آقاي شيخ8   .الديني حسن شمس  
ـ نطق آقاي عمرخان9  .  

ـ نطق آقاي زيروبگ10  .  
ـ نطق آقاي محمدامين معيني11  .  
ـ نطق آقاي سيد عبدالعزيز12  .  
ـ نطق آقاي ابراهيم ادهم13  .  
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ـ نطق آقاي محمد فيض14   .بگي اهللا  
ـ خطابه آقاي نا15   .نوازاده 
ـ سرود مدرسه كردستان16  .  
  ).دختران(ـ سرود مدرسه پروانه  17
  .ـ خطابه خانم ويلمه صياديان 18
ـ خطابه خانم خديجه حيدري19  .  
ـ سرود مدرسه گالويژ20  .  
  .ـ سرود مدرسه سعادت 21
  .زاده ـ خطابه آقاي احمد ايلخاني 22
ـ خطابه آقاي محمد قادري 23  .«81  

  

  ديدعاي مالحسين مج
  

اوالً از خداي بزرگ خواهانم كه پيشواي معظم ما از عدالت عمر بن خطاب و امانت ابوعبيده و شجاعت ! آقايان، حضار«
  .آمين. ور باشد بهره) خداوند از آنان خشنود باد(خالد بن وليد و علم علي بن ابوطالب 

ان المتقين في جنات و اعيون فدخلها بسالم ": ايدفرم تعالي در قرآن مجيد مي  بعد اي آقايان و حضار ملت كُرد غيور، حق
ـه دور از         : نشينند و مالئكه با آنان گويند       ها مي   ، كه پرهيزكاران در باغات بهشت و سرچشمه       "امنين بياييد به سـالمت و ب

ـدن ايـن               . تمامي عذاب در امان باشيد كه درد و عذاب دنيا تمام شده است             اشـخاص  بعد خداوند دليـل ايـن سـالمتي و وارد ش
 يعني ما به خاطر سعي و كوشش خودمان حسد و كينه            ".نزعنا ما في صدرهم من غل اخوانا علي سرر متقابلين         ": فرمايد  مي

نشينند و مؤدبانه رو به يكديگر كننـد   و بغض را از آنان دور ساختيم و همانند برادراني كه بر يك رنگ بوديم بر تحت مي                
ـه و در     است و ملت چون پشت به هم كردن نشانه نارضايتي       هاي گوناگوني كه در بهشت متفقند در اثر ترك حـسد و كين

ـام         اثر عمل تعاون و كمكي بوده كه در دنيا با هم داشته            ـه مق ـيم و ب ـاق كن اند، پس اگر چنين است ما ترك كينه و بغض و نف
ـا روي گـشاده   ) ص(كه پيغمبـر  كند    حديثي از كتاب مسلم كه او هم از ابوسعد خضر نقل مي           . اشخاص سزاوار حسد نبريم    ب

                                                 
 15/11/1324، 10كردستان، ش .  ر.
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در بهشت زندگي كُن تا مرگ نبيني و سالم : گويد كه زند و به او مي فرمود، ابوسعيد مؤذني را به هنگام رفتن به بهشت صدا مي
  .باشي، بدون درد و هميشه جوان، پير نخواهي شد و از نعمت خدا بدون رنج و نااميدي سهيم خواهي شد

ـال آزادي بـدون پژمردگـي و از             ما هم ملت كُرد انشاءاهللا      در زندگي آزاد، براي هميشه در سـالمت و بـدون درد و از نه
  .مند خواهيم شد زوال بهره نعمت آزادي بي

  

  .آمين. ايم محكم و ابدي بدار خداوندا اين پرچم را كه با خون جوانان كاشته
  .آمين. شان مقبول گردد  معظم و گفتهيعني درجه عالي و سربلندي داشته باشد و سفراي دولت ما را در خارج،

  .آمين. هميشه در عزت و شوكت كامل باشد و بر دشمن مظفر باشد» اتحاد جماهير شوروي«و كشور همسايه ما 
  .و اين افرادي كه در راه آزادي جان و مال خود را فدا كردند، مورد رحمت خدا واقع و در درجه شهدا باشند

  

حمد خداي را كه چراغ هدايت را روشن كرد و اگر چراغ : اهل بهشت در اول ورود گويندايست كه  و ختم كالم ما جمله
الدين كه در اينجا حضور دارند،  هاشم و سراج رسيديم و دو نفر شاهزاده بني پايان نمي ساخت به اين نعمت بي هدايت را روشن نمي

  82». باشنداز خدا خواهانم كه در خدمت به ملت كُرد قلباً همت گمارند و موفق
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  نطق جناب پيشوا، رييس جمهور معظم كردستان
اي دارد كه بدون انقطاع و بدون اينكه قوم و ملتي بينشان فاصله اندازد و يا آن را جدا  كردستان موقعيت جغرافيايي ويژه«

هستند، سرگذشت و سوابق اي متصل كُردها با هم در آن سكونت دارند و صاحب مالكيت ملي در آن  سازد، به شيوه
صاحب آداب و عادات و رسوم ملي چناني هستند كه هيچ . اند اي متصل شريك شان يكسان و عموماً در آن ه شيوه تاريخي

  .نوع صدمه و حوادثي نتوانسته خللي در اساس ملت آنان پيدا كند 
 كردستان آزاد كنوني خاندان اُمراي مكري اند، حتي در كُردها در گذشته داراي هزاران پادشاه و حاكم و تشكيالت بوده

حيدر،  بگ، شيخ الدين، صارم با استقالل يكي بعد از ديگري اميرسيف. ق.    ه1020الدين بوده تا  كه سر سلسله آنان امير سيف
  .اند رسد با حاكميت و قدرت حكومت كرده اميربگ، اميرپاشا تا به قبادخان مي

ادوار و اعصار با هر فردي كه خيال تسلط بر ميهن وي را داشته، جنگيده و با آن مقابله ملت رشيد و غيور كُرد در تمامي 
ها  اند، بعد از انقراض سلطنت و حكمداريشان جهت كسب استقالل و آزادي، ميليون كرده و از هيچ فداكاري دريغ نورزيده

  .اند ذيت و آزاري در امان نبودهاند از هيچ نوع ا قرباني داده و چون هميشه در حال مبارزه و رقابت بوده
ها را تحمل كرده و هيچگاه از آرمان و آرزوي خود  ها و زخم ها و قتل ها و مشقت با اين وجود و تمامي مصائب، رنج

اند كه تا كنون نيرويي  چنان ثابت كوشيده سست نشده و در دستيابي به آزادي باز نمانده و با قلبي آنچنان نيرومند و عزمي آن
 را خاموش كردند،  كور را كشتند، بابان ظهور كرد، بابان ميره. ناني نبوده كه بتواند توان مبارزه ملي آنان را خاموش كندآنچ

  . قد علم كردند و هزاران مبارزي ديگر چون آنان  ظهور كرد، آنان را به زمين كوبيدند، بتليس اردالن
يكتاتورهاي ايران و تركيه به سر كار آمدند و زبان و آداب و مذهب الملل اول د تا اينكه در اين اواخر بعد از جنگ بين

و خصوصيات ملي كُرد را به يكباره سست و ضعيف كردند، از هيچ وحشيگري و درندگي باز نايستادند، خواندن و نوشتن 
  .زبان كُردي را ممنوع و پوشيدن لباسمان قدغن شد

اي و هر دم  دند، راه آموزش علم و صنعتمان را بستند، هر روز به بهانهما را از هرگونه حقوق و مزاياي بشري محروم كر
رساندند و از بين بردند،  كردند و به قتل مي  گروه كُرد بيچاره و بدبخت را حبس و تبعيد مي  دسته و گروه با ترفندي دسته

  .گذاشتند خت و عور جا ميبردند و آنها را گرسنه و تشنه و ل حاصل و دسترنج اين ملت بيچاره را براي خود مي
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كُرد سرش از اين همه .  فرشته آزادي، دستگاه ديكتاتوري و فاشيستي رضاشاه را در هم كوبيد1320تا اينكه در شهريور 
فشار و آزار اندكي فارغ شد و فوراً احساس كرد كه چگونه بايد از فرصت استفاده كند و راه صالح و كسب آزادي اين ملت 

خوردند و به خاطر ذلت اين ملت آه  ها بود خون دل خود را مي ند؟ مرداني انديشمند و باشرف كه مدتچيست و چه بايد ك
آمد، خيلي زود تشخيص دادند كه وقت عمل است و بايد از اين فرصت بهره گيرد و اين همان روزي  شان بيرون مي از سينه

گ و تأمل دست به كار شدند، حزب دمكرات بالفاصله و سريع، بي درن. است كه جد اندر جدمان منتظرش بوديم
كردستان را تشكيل دادند و چاالكانه مشغول امور ملي شدند و با نگاهي ريز و با دقت، نياز و خواسته كُرد را تشخيص داده 

  .و به انجام رساندند
اي استعمار و بلع اين قبل از هر چيز، اختالف و تفرقه عشايري را كه با دسيسه و حيله استعمار و ديكتاتورها در راست

ور شده بود كه  اي اين آتش شعله را در بينشان انداخته بود و به اندازه» تفرقه بينداز و حكومت كن«: ملت، به قول خودشان
  برادر تني را نسبت به يكديگر شورانده بودند و اتحاد بينشان را برچيده بودند

.........................................................................  
پسر و ..... چندين مدرسه دخترانه و پسرانه را گشوديم، مدرسه شبانه را داير كرديم و كتاب به زبان كُردي ترجمه شد 

كنند و به جاي اينكه در مدت ششـ  هفت سال  دختر و مردان مسن در مدارس شبانه و روزانه به زبان كُردي تحصيل مي
  .ري زبان فارسي باشند، در يك يا دو ماه باسواد شده و توانايي خواندن و نوشتن هر چيزي را دارندمشغول آموزش و يادگي

در راستاي شناخت لياقت ملي و نشر حيات ادبي و فرهنگي كُرد و جهت رساندن فرياد خودمان به گوش جهان 
 داير شد، در شهر خود به زبان خود و با بشريت و عدالت، نيازمند چاپ و انتشارات بوديم، چاپخانه بسيار عالي تأسيس و

  .كند چاپخانه خود مجله و روزنامه منتشر و افكار و خواسته ما را در دنيا پخش مي
گرفتند و دست استعمار سدي در بين ما  محصول و بهره ما كه بسيار ارزشمند و قيمتي بودند را به سادگي از دستمان مي

  .ل را يافتم و تجارت و اقتصاد كردستان به خوبي تأمين شدو بازار جهاني ايجاد كرده بود، راه ح
گرفتند حداقل وسايل بهداشتي و معالجه، دكتر و دوا و بيمارستاني نبود،  در عصر ديكتاتوري، كه تمامي عوارضمان را مي

  .ما خود بزودي بيمارستاني بسيار جالب داير و بهداشت هموطنانمان را تأمين خواهيم كرد
  . تشكيل داده كه با شجاعت تمام آماده است از ميهن دفاع كنديك نيروي ملي
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قدر مسلم موفقيت ما تماماً و در عين مرام دمكراسي و در نتيجه فعاليت حزب دمكرات كردستان و حمايت جهان 
  .باد بنيانگذاران دمكرات گويند زنده حضار مي..............دمكراتيك است 

كردند و  ب و سخت در راه داشت، دارودسته ديكتاتور دائماً عليه ما كارشكني ميملت كُرد هزاران مانع و مخالف صع
اما اينان هيچكدام نتوانستند مانع ما . اختالفات عشاير در داخل هم مشكل عمده ما بود. ورزيدند از هيچ نامردي دريغ نمي

  .الل و آزادي ملت كُرد را بدست آورديمشوند، با قلبي نيرومند استقامت كرديم و به فعاليت خود ادامه داديم تا استق
قدر مسلم بقاياي اين خطراتي كه چه در داخل و چه در خارج مانده، ملت كُرد مبارزه خود را با آنان ادامه خواهد داد و 

  .با ياري خدا مظفر و منصور خواهد شد
و رعيت، و بزرگ و كوچك ) خان(امروز از نمايندگان تمام نواحي و نقاط كردستان بدون رعايت طبقات، اعم از آغا

دارند و قدرت و نيروي دمكرات  دهند و در راه دمكراسي گام برمي دل و يك زبان فرياد دمكراسي سرمي جمع شده اند و يك
  83».دهند را نشان مي

  

  نطق فرماندهان پيشمرگه

  خان، معاون فرماندهي كل نيروي نظامي كردستان محمدحسين
ي نظامي حزب دمكرات كردستان، تبريكات خود را همراه با روح سربازي و من به نمايندگي از طرف نيرو«

دارم و اين  محمد رييس جمهوري محبوب كردستان و به تمامي ملت كُرد اعالم مي اي به پيشگاه اقدس جناب قاضي پيشمرگه
اند،  حضرات معظمي كه ايستادهافتخار را هم دارم كه اعالم نمايم يكايك سربازاني كه با تمام ساز و برگ و سالح در كنار 

بهاي خود را براي دفاع از آب و خاك  من نيز فرد كوچكي از آنان هستم كه چون شيري خشمگين جسم و روح بي
  .نهيم كردستان تا ريختن آخرين قطره خون بردست مي

...........................................................................  
مخون، به پشتيباني و اتحاد و دلپاكيي كه در كردستان كنوني امروز بين ما از زن و مرد و بزرگ و كوچك برادران ه

ما جهت تقويت و پيشرفت جمهوري كردستان از فدا كردن جان در : ام و گويم و خواهانم كه داريم، بر اين جايگاه ايستاده

                                                 
 چين، روزنامه خوانده نشد ، جاهاي نقطه17/11/1324- 15، 11- 10كردستان، ش .  ر.
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دانم كه خائن و خادم، صادق و كاذب را به شما و ساير برادران  يراهش دريغ نكرده و نخواهيم كرد، بر اين اساس هم الزم م
  .بشناسانم

..........................«  
، غفور ...، رحيم استاد...علي: برد از جمله كنند را نام مي سيف قاضي آنگاه اسامي چند تن از آناني كه با دشمن همكاري مي

  84... .، و...، محمد ...، قرني ...اله ، كاك...، عبداهللا...لي، ع...، محمد ...، مالرحمان ...، حمزه علي ...
  
  

  خطابه آقاي نانوازاده فرمانده نيروي مركزي حزب دمكرات كردستان
  !اي قهرمانان و جنگاوران«

  !اي رشيدان و دليران خاك پاك كردستان
سابقه  ملت كُرد اثراتي وسيع و بيامروز روزي است كه در آينده ميهن و . اين روز تاريخي هيچگاه فراموش نخواهد شد

اعتراف خواهم كرد كه از عهده ستايش اين روز برنخواهم آمد و باور نخواهم كرد كه از عهده كسي هم . خواهد داشت
امروز منشأ تحولي بزرگ براي نژاد كُرد است، . چون تقدير خداوند اليزال اين روز را بزرگ و مفتخر ساخته است. برآيد

اند، يگانه نابغه و پيشواي كُرد را ظاهر نموديم، تا به تنها  يعت، امروز بهترين هديه خود را تقديم ملت كردهچون، وطن و طب
  .بودن و آوارگي و درد و ذلت كُرد خاتمه دهد و كُردها را براي هزاران موفقيت و افتخار آماده سازد

كُردها به . كردستان جايگاه دليران و جانبازان است. رماپيشوا و رئيس جمهور كُردها را موفق و پايدار ف! اي خالق اليزال
  .اي، نور ديدگان عموم است اند و گذشته بسيار روشنِ حيات اين ملت باستاني چون ستاره رشادت و دليري شهره عام بوده

گير بوده شما فرزندان اشخاصي هستيد كه به مرور زمان بانگ شهامت و نهيب آنان عالم! اي جوانان و پيشمرگان كُرد
نوبت شماست، سينه سپر كنيد و با ايماني .  و يادگار بس روشن از شهامت و عزت نفس و رشادت از آنان باقي مانده است

اي درآييد، چرا؟ چون افتخار سربازي از تمامي افتخارات بزرگتر است، چون جان  محكم به خدمت سربازي و پيشمرگه
قشون روح مملكت است، مملكت : اند  به همين دليل است كه بزرگان فرموده.باختن در راه وطن بزرگترين فداكاري است

دليل بسيار محكم ، ارتش سرخ است كه با نيرو و قدرت . بايد داراي نيرو و قدرت باشد تا افتخارات ملي خود را حفظ كند

                                                 
 17/11/1324، 11كردستان، ش .  ر.
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ه خدا نصيب ما كرده را با اين افتخار بزرگي ك. خود به جهان ثابت كرد كه ارتش سرخ  پر افتخارترين ارتش جهان است
  .جبن و ترسويي از دست ندهيم

تك جوانان دلير و شجاع كُرد را به ميدان رشادت و شجاعت و افتخار دعوت خواهم كرد كه در راه وطن و  من تك
  .پيشواي معظم، افتخار جانبازي داشته باشند

همتا خواهانم و باصداي   را از خداي بزرگ و بيدر خاتمه با قلبي پاك و ايماني محكم به ملت خود، پايداري دولت كُرد
  :گويم بلند 

  !براي سالمتي رييس جمهور و پيشواي محبوب هورا
  85»!جهت سربلندي خاك پاك وطن هورا

  

  سران ايالت
  86عمرخان شكاك  - 

  زيروبگ هركي - 
 تمامي برادران كُرد، به من به نمايندگي از طرف تمامي قبايل شكاك و هركي، تبريكات اين جشن مبارك و بزرگ را به«

دارم و قول خواهم داد كه  ويژه به حضور جناب پيشوا واعضاي كميته مركزي و كارمندان حزب دمكرات كردستان تقديم مي 
  .اند همچون آباء و نياكان خود، جان و مال خود را در راه حفظ استقالل كردستان فدا كنند تمامي ملت شكاك و هركي آماده

، بعد از شهريور ...نوير افكار عموم بسيار الزم است كه عرض كنم  اينست كه آقاي حاج سيد عبداهللا مطلبي كه جهت ت
اي بيشمار كه از او حمايت و   كه ملت كُرد اقدام به رقابت و مبارزه ملي جهت استحقاق حق مشروع خود كردند، عده1320

ايت اين آقا راهنمايي شوند، ولي آن جناب برخالف انتظار خواستند كه به رهبري و حم انتظار داشتند وي را دنبال، و مي
ويژه با ستاد ارتش ايران مشغول گفتگو شد و به   به تهران رفت و بر ضد كُردان با مقامات تهران به 1321همگان در سال 

  87»...كُردان خيانت ورزيد و تمامي تالش كُردها را به تعويق انداخت

                                                 
 20/11/1324، 12كردستان، ش .  ر.
 هايي كه در دست است نطق عمرخان وجود ندارد  در شماره.
  ـوق                    ف 27/11/1324،  15، سخنان زيروبگ دو بار منتشر شده، بار اول در ش            11/12/1324،  21كردستان، ش   .  ر ـورت ف ـه ص قط بخش اول آن بدون ذكر نام سيدعبداهللا نوشته شده، ولي بار دوم ب

.نوشته شده است
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  آغاي ادهم منگور ابراهيم - 
  :بعد از اعالم تبريك جشن استقالل كردستان به حضور پيشواي معظم و همه حضار گفت         

ويژه پدر و پدربزرگم در دفع ديكتاتورها و رهايي وطنم كردستان از چنگ آنان هميشه در رقابت  تمامي ايل منگور به«
با ديكتاتورهاي ايران جنگيده و  مراكز آغاي پدربزرگم كه بسيار مشهور است، چندين بار  حمزه. اند و جنگ و ستيز بوده

 سال زنداني شد، بعد از رهايي باز چندين بار با 12ها در استانبول  حكومتي آنان را تخليه و ويران نموده و با دسيسه ايراني
آغا دستگير  يمسوار ابراه اي نيافتند مگر با حيله و نيرنگ، و لذا وي را به همراه كاك مستبدان ايراني جنگيد، تا اينكه چاره

  ...نموده و سرشان را بريدند 
آغا و عبداهللا فتاحي هم به  آغاي بايزآغا، چند مدتي محبوس كردند و سليمان رسول آغاي برادرم را نيز با حسن حمزه

  »...اند نوبت، زندان ستمكاران را بسيار ديده
 كند كه ايل منگور هميشه براي نجات وطن اين موارد به اين دليل بود تا ثابت. سپس اشارتي  به جنگ مالخليل كرد

  :بعداً گفت. اند از چنگ ستمكاران كوشيده و قرباني داده] كردستان[خود 
ايم كه راه گذشتگان خود را تعقيب كنيم و با خوي نيك و راه و روش  ما هم كه نوه اين شيرمردان هستيم، آماده«

  88».مناسب در راه ميهن بميريم
  

  89بيگي اهللا محمد فيض - 

  زاده احمدآغاي ايلخاني - 
  !برادران محبوب«

تر نبوده، چون وجدان و  توانم ثابت كنم در عصر ديكتاتوري ايران هيچ فردي از من بينوا و پريشان من فردي هستم كه مي
ديدم كه   ميمردم و با چشمان خود اي كاش نمي: گفتم داد كه به آنها تملق و فروتني نمايم و بارها به خود مي ملتم اجازه نمي

اكنون به مرحمت الهي . ديدم ها را نمي شدم، و وجود امنيه يكبار ديگر تفنگ و فشنگدانم را آويزان و با اسلحه آراسته مي
بينم كه به جاي بيگانگان، برادران سلحشور كُرد در رژه بر زمين پا زده و صداي چكمه اين جوانان رشيد كرد و برادرانم  مي

                                                 
 15/11/1324، 15كردستان، ش .  ر.
 بيگي موجود نبود اهللا هاي قابل دسترسي نطق محمد فيض  در شماره.
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 بعد به اندازه گليم خودتان پا را دراز كنيد و به حقوق  كه من: گويد منان بشريت و ديكتاتورها ميمنعكس و به تمامي دش
  .تان را خُرد خواهيم كرد ها كله مردم تجاوز نكنيد وگرنه با اين چكمه

را كه به ملك خود » آباد عشق«اكنون هم كه به حمد خدا در سايه آزادي، امالك و دارايم زياد شده، سه دانگ روستاي 
دارم، چون در مقابل ديدگانم بسيار دشوار است  ام است، به دولت سرفراز كردستان تقديم مي نظرم بيشتر از نياز زن و بچه

سواد بينم و لوازم تحصيلشان نامرتب باشد و خود در عيش و كامراني باشم، باز هم جان خود را وقف  كه برادران خود را بي
 كه در راه وطن محبوب جان خود را فدا و تمام نيرويم را مصروف دارم و به ياري خدا و اميد دولت سرافراز كردستان كردم

دارم كه مبادا دشمنان  ، خون دشمنان كردستان را با مغزشان بريزم و به نمايندگي برادران افسر، عرض مي)ص(رسول اكرم 
به ياري خدا در مرز خودشان محو و نابودشان كردستان خيال يك ذره تجاوز به خاك كردستان را داشته باشند وگرنه 

  .خواهيم كرد
  !باد كردستان زنده
  »!محمد باد رييس جمهور كردستان جناب قاضي  زنده

  

   محمد قادري مامش
  آقايان بزرگوار«

  !برادران كشاورز، تجار و كسبه باشرف
اهميت دارد، چون از يك طرف رژيم الزم است شما بدانيد كه وضعيت كردستان ما، امروز بيشتر از هر زمان گذشته 

كوشد كه يكي از برادران ما را فريب  اي كه در اختيار دارد مي ستمكار ايران به تالش افتاده و دستپاچه شده، و به هر وسيله
ر اين قرن ، د...و علي... اي چون قرني دهد و به چنگ ديو استبداد اندازد، و از طرف ديگر تني چند از افراد ناآگاه و مغز پوسيده

اند، چون عالوه بر اينكه براي  بيستم كه قرن تمدن است، طمع و تكبر چشمانشان را بسته و شرافت و مليت را از دست داده
پس اي برادران كاسب باشرف، . كنند، بلكه منتظر فرصتي هستند كه، ما را دوباره به اسارت درآورند آزادي كُرد تالش نمي

اول فداكاري و جانبازي همگي براي : امروز براي ما دو مورد بسيار الزم و واجب استاي شيربچگان بيشه كردستان، 
فداكاري ما براي كردستان آنست كه جان و مال خود را تماماً در . كردستان، دوم فداكاري پيشواي بزرگ براي تمامي كُردها

  90»...گ اختيار پيشواي معظم نهيم تا  براي وطن فدا نمايند و فداكاري پيشواي بزر

                                                 
 22/11/1324، 13كردستان، ش .  ر.
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  خاندان ديني
  91حاج باباشيخ - 

   شيخ حسن  شمس برهان - 
  !برادران گرامي، آقايان محترم«

امروز روزي بس گرانبها و ارزشمند است، امروز روزي بس بزرگ و با حرمت است امروز جشني مقدس و مبارك 
كه در تالشش بود و هزاران مرد نامدار ها بود  است، امروز روزي است كه قوم كُرد مدتها بود كه انتظارش را داشت و مدت

سپاس خداي را كه بعد از مشقتي بسيار و آوارگي و اسارت و بيچارگي و ذلت . و جوان نازنين خود را در اين راه از دست داد
  .داريم و درد و رنج، به اين آرزوي مبارك رسيد و اكنون جشن آزادي و استقالل را برپا مي

ار نكبت را از سر زدود، آفتاب سعادت طلوع و شبنم و سرماي بدبختي را در كردستان نسيم رحمت وزيد و گرد و غب
  .ذوب كرد، اين ماه بهمن براي ما بهار آزادي است

جمهور  رنگ كردستان را بنگريد و ديده و قلبتان روشن گردد و رييس ها را گشاييد و پرچم مقدس سه  برادران، چشم
در خاتمه، جشن را تبريك گفته و گويم عزيزان من، براي حفظ اين پرچم مقدس و . دمحبوب را بنگريد و شاكر خدا باشي

  92».خدمتگزاري اين پيشواي محبوب بكوشيد
  

  زاده سيدعبدالعزيز سيدعبداهللا گيالني
  !برادران گرامي و آقايان كُرد«

بارك و مقدس را اوالً خاندان نهري از بزرگ و كوچك، زن و مرد، دختر و پسر با بسي افتخار تبريك اين جشن م
گونه قصوري نكردند و با همت و عزم و روح عالي و  تقديم مقام عالي رييس جمهور محترم كرده كه در راه اين آزادي هيچ

  .حكمت و توانايي خود توانسته ايستادگي نمايد و اين آزادي را برايمان كسب كند

                                                 
 جود نبود در شماره در دسترس نطق حاج باباشيخ مو.
 27/11/1324، 15كردستان، ش .  ر.
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ته كه آنها هم در راه اين آزادي شكست نخوردند و در مقابل و دوم اينكه اين جشن را به تمامي برادران كُرد تبريك گف
اين صدمات و نكبت زمانه كه نسبت به كُرد هميشه معكوس بوده و دائم نيرو و پنجه استعمار و جهالت در كردستان پيروز 

كند كه كُرد در هر  اند و همچنانكه تاريخ برايمان اثبات مي اند و شكست نخورده بوده، با عزم و ثبات چون پوالد ايستاده
فرصتي، در تالش  كسب آزادي بوده، ولي چون پنجه استعمار دائم بر سر او غالب بوده و با انواع وسايل وحشيانه و به نام دين 

ولي در نتيجه همه اين مبارزات و سعي و . اند و نتوانسته آزادي را كسب كند و دنيا حركات آزادي وي را خاموش كرده
هاي تنها است از حقوق ملت بيچاره كُرد دفاع كرد و مجال نداد كه اين بار هم  ت شوروي كه پشتيبان ملتتالش كُردها، دول

استعمار مغزش را له كند و به او آزادي بخشيد، و بايد بدانيم كه اين هم در نتيجه سعي و تالش رهبر محترم رييس جمهور، 
داشت و توانست با سعي و  كرد و استراحت را بر خود حرام مي محمد بود كه عمر خود را در اين راه صرف مي حضرت قاضي

  .تالش و مقاومت خود، ملت كُرد را به دولت شوروي شناساند و خواستار آزاد شدن كُردها گردد
اي برادران كُردم، بدانيد كه شهداي خانواده نهري كه در راه اين آزادي خون خود را ريخته و شهيد شده و صفحه تاريخ 

با آب طال نگاشتند، اكنون از ما شادتر و مسرورترند و اكنون جشن آزادي آنهاست، آري جشن آنانست، چون پي خود را 
بردند كه خونشان به هدر نرفته و بازماندگانشان به اين آزادي مقدس شاد گرديدند، و بدانيد كه اكنون روح پاك اين شهيدان 

گويند، و تمامي خانواده نهري از بزرگ و   برادران كُرد تبريك ميصدا اين جشن را به تمامي در اينجا حاضرند و يك 
كوچك با رخساري شاد و مفتخرانه رجاء و تمنا از هر كُردي دارند كه به خاطر خدا گذشته و خصومت كهنه و اعمال 

احياء نكنيد، الطوايفي و دشمني و منافع مادي و معنوي شخصي را  سخيفانه اقطاعي و استعماري را فراموش كنيد، ملوك
بزرگي و كوچكي و آقايي و گدايي را از بين برچينيد و برادروار دست در دست هم نهيد و تحصيل كنيد و متحد و يكدل و 

ساله به دستمان رسيده است را از دست ندهيم و آن را برقرار و  جانفدا باشيد تا اين آزادي كه بعد از سعي و مبارزه هزاران
  .نيرومندتر نماييم

نالند و با  دانند كه برادران بسيار ديگري هستند كه اكنون هم در زير زنجير استعمار و استبداد و اسارت مي رانم ميبراد
چشمي گريان منتظر همت و مردانگي شما هستند؟ پس نبايد هيچ كُرد باشرفي به اين اندك آزادي بسنده كند، بلكه فرض و 

موش كند و با نيروي عزم و برادري و اتحاد و نيرو و همت خود تحت الزم است بر هر كُردي كه گذشته سياه را فرا
محمد آماده شويم كه اين برادران كُرد اسير را كه در حال حاضر در زير زنجير  رياست و رهبري رييس جمهورمان قاضي
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تا اينكه كردستان بزرگ را با نالند ، رها سازيم و خون خود را در اين راه ريخته و خود را آزاد نپنداريم  استعمار و اسارت مي
  .نور آزادي روشن سازيم

ايم كه در اين راه خدمت و فداكاري  ما هم فرد فرد خانواده نهري با روح پراخالص و جان و داراييمان، حاضر و آماده
  .نماييم

ان در خاتمه از خداوند عزوجل التماس داريم كه خداوند به كرامت و عظمت خود، عمر رهبر و رييس جمهورم
محمد را طوالني و پايدار سازد تا بتواند اين رسالت مقدس و بزرگ را كه شروع نموده به انتها رساند و پايدار سازد و  قاضي

  :گوييم زنيم و مي بخشد، و با صداي بلند فرياد مي كردستان بزرگ را نجات 
  محمد و  باد رهبرمان، رييس جمهور كرد قاضي هميشه زنده
   و كردستان بزرگ و باد كرد هميشه زنده
  93»!باد ژنرال ژوزف استالين رهبر و پيشواي آزادي جهان هميشه زنده

  

   مقاالت اعضاي حزب
  زاده سيدمحمد طه - 

  اهللا الرحمن الرحيم بسم
  ؛آقايان محترم، برادران عزيز« 

ا به خود نديده چنين روزي ر) كردستان(روزيست تاريخي كه تا به امروز مادر وطن . امروز روزي بسيار مبارك است
كه فرزندانش با شادي و شعف به دورش جمع و خندان در رفت و آمد و رقص باشند و ابر نكبت و بدبختي با نوك قلم 
روشنفكران و نيروي بازوي جوانان غيور، زنجير اسارت و بدبختي را از گردن كنده و چشمان اشكبارش را با دستمال 

  .كنند رانه، زخمهايش را درمان ميالحانش با ت محبت سترد و فرزندان خوش
.............................  

                                                 
 22/11/1324، 13كردستان، ش .  ر.



 
 /                                              ١٢٤

پر ارج و بلند ديده شد، بايد گراميش داريم و در برقراري و پايداريش دست به دعا رو به قبله بايستيم و با صداي بلند از 
  .آمين. يدار سازدهمتا بخواهيم كه اين روزمان را مبارك گرداند و تا زماني طوالني برقرار و پا خداي بي

.............................  
، كه چه بر جوانان آزاد و )كردستان(روزي و بدبختي مام وطن  خواهم مختصري از روزگار سيه  يكي هم اينكه مي

  .خونگرمش آمده بيان دارم
پوشاند،   با پرده ظلم ميفشارد  و روزنه روشنايي ما را هاست كه پنجه استبداد و ديكتاتور گلوي والدين ما را مي سال

گرفت، چاه تفرقه و نفاق را برايمان  بست و راه ترقي ما را با اين مصائب مي دست مردانگي و اتحاد ما را به زنجير مي
كردند و دچار  راه نجات و ترقيمان را گم مي. پوشاندند كندند و چشم تيزبين ما را با سياهي پرده ظلمت و ناداني مي مي

شد راه نجات غيرممكن بود،  كردند، هراندازه تالش مي روزي مي انتها و درياي بدبختي و سيه هاي بي ريكي و چاههزارتوهاي تا
آمد و كمر  همه مصيبت و بدبختي، دوباره خون گرم و پاك در رگ كردستان به جوش مي چنانكه عرض خواهم كرد با آن

دند و اقدام به نهضت  بسيار نيرومند و تا آخرين نفس مقاومت افتا بست و فرزندان رشيد ملت به تالش مي مردانگي را مي
  .كردند مي

مانند نهضت شيخ عبيداهللا كه اوراق پرافتخار تاريخ شاهد فداكاري و جانبازي وي بوده كه تا آخرين نفس زندگي، 
 سعيد كه در راه آزادي عمرش را به هدر نبرد و شهداي كُرد شمال با خون خود، خاك كردستان را رنگين نمودند، قيام شيخ

كمال كرد، يا شيخ عبدالقادر شمزيني كه تا آخرين نفس،  ملت و خاك كردستان گردن خود را تسليم طناب كمال بي
مقاومت و تا آن درجه آماده فداكاري بود كه به مانند حضرت ابراهيم كه به امر خداي تعالي فرزند خود حضرت اسماعيل را 

كرد، او هم قبل از هر كسي روش آن ذات مقدس را براي ملت كُرد سرمشق قرار داد و آماده شد كه آماده قرباني در راه خدا 
مروت كمال بي كمالي به دار آويخته شد، و  در راه آزادي ملت، فرزند خود سيدمحمد افندي را قرباني كرد و به رشته طناب بي

. اختيارشان آواره خاك بيگانه شدند  فرزندان كوچك و بيمانند ايل جاللي  تمام مردان بزرگ خود را فداي ملت كردند و
  .آغاي سمكو قهرمان رشيد و نامدار ملت كُرد كه با فريب و دسيسه دولت استبداد پهلوي از بين رفت و يا اسماعيل

گناه توسط دولت مستبد عراق به مسلسل و رگبار   ايلول، كه در اين روز چندين نوجوان و كودك بي6دسته گل 
پراكني ملت كُرد در تاريخ وجود دارد  هزاران نمونه از خونريزي و ظلم و شقاوت و صدها نمونه از تفرقه.  بسته شدندتفنگ
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روزي  ولي در مقابل اين همه ظلم و مشقت و بدبختي و سيه. كه زبان از گفتن و قلم از نوشتن آن قاصر است كه شرح دهم
د در گوشه آسمان كردستان طلوع كرد، طبل بشارت آوازه سرداد و مژده همتا رحم كرد و ستاره اقبال ملت كُر خداي بي

بار با خط زرين در صفحه تاريخ نوشته شود  موضوعي ديگر كه بايد براي اولين ... آزادي را به گوش تمامي كُرد و كردستان داد
 كُرد گردد و هم اينكه دوست اينكه مرام رهبر و گردانندگان حزب دمكرات اين بود كه آزادي بدون خونريزي نصيب ملت

  94».كنندگان حزب  با ديد برادري و اتحاد نظاره شوند و مقابله

  95شعر هژار  - 
  و زستانهري ئههار نوكهد بهصه

 نكهورو كورانت جيژني ئازادي دهنيشتمان ئه
 نبهالت تاالنكراو روت و رهوه خيوي وهبونه

  نش كوهكهشيرني خوي گرته نيو ئاميز و باوه
 نمهني كويستاني كوردان بوه بژوين و زهروته
 نمهندانه ئيستي پر گول و بونه چهرچي ريبهگه

 نوهن، دار و دهده ن، چاو و بهدهنناتي عهبوته جه
  و زستانهري ئههار نوكهد بهصه  
  جيژني ئازادي كوردستانه  

 كان دايكهشكي چاويخويني كورداني شيمال و ئه
 وانوجهكاني نهن بو الوهطهشيني خوشكاني  وه

 حوم هاته جوشرهرياي تهچونه داد بو الي خودا، ده
 مانرد و قاره به علوم كرد نهالگريكي بو مه مه

 .............وروستالين كه ئهيوسف ئه
 رژي زراوي ظالماننيوي هوردوي سور بلين ده

  ايه چيه هوردوي سورتو له الت و 
  سوري چي؟ كاكه بلين كوگاي نور 

  لي الواز له گيتي نيوبراگه..............................
                                                 

 چين است روزنامه خوانده نشد ، جاهايي كه نقطه20/11/1324، 12كردستان، ش .  ر.
 چين است روزنامه خوانده نشد ، جاهايي كه نقطه17/11/24، 11كردستان، ش .  ر.
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 لكرد چراههتا ريگاي كوردستاني ديت و ليي
 جيعمستي خوي كرده گري بو خوينمژاني مورته

 قي كورد دراو نيوه حه وت لهق كهر ناحهسهق وهحه
......................................  

 ي الواني پاك جيژني استقاللتان پيروز بي ئه
 الكوزيني كهدوژمنو ياخوا له خويني خوي بگه

  ردهمو كوردان له ژير زنجيري ديلي بيننهزو هه
 داني ئاو و خاكن بو ئاوهولي بدهوه ههپيكه
 ري دوعايدا نييه غهستميكم له ده»ژارهه«من
 ر بژي بو كاري چاك ئيسي جمهوري كوردان ههي رهئه

  مين رخ و خولي توپي زهيه چهتا هه  
  ٩٦»بژي هوردوي قزل و استالين   

  

  97شعر هيمن  - 
 واناني ژير و ورياي كوردوجهنه

  پياواني پياو و ئازاي كوردپيره
 بيچوه شيراني چابك و بيباك

  پاك  خوينالواني ميللي وتازه
 ي ئاواتماماني باغچهونهنه

 ستاني حيزبي ديموكراتدهكاربه
 ي كه چاو به گريان بونوانهي ئهئه

  ريشان بوندژ و داما و كز و په
 گريان زار و دهن روژ و شهطهبو وه

 زار ئازاردا ههو رييهديتو له
 براو بون له خوشي و شاديشبه

                                                 
 اند رهايي يافته و اينگونه جشن استقالل  دهد كه فرزندانش چگونه و در چه حال و هوايي به كمك ارتش استالين توانسته  را تبريك گفته و به مادر وطن توضيح مي هژار در اين شعر جشن استقالل

  .برد محمد و استالين شعر را به پايان مي را برپا سازند و در نهايت براي وطن دعاي خير كرده و با نعت و مدح قاضي
  20/11/1324، 12كردستان، ش . ر.  
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  ه باغي ئازاديركرابون لده
 تحمه ليك زه بي ليو كه پاش گهموژده

 تينهنجو و تالي و مهپاشي زور ره
 ريدهربهنگ و دهپاشي تاالن و جه

 ري سهپاشي كوشتار و شين و قوروه
 ردار زار سهزن، ههد مهي صهپاشي وه
 ر دار ر ئازادي روينه سهله سه

 ي الوچاكزار كورد ههي صهپاشي وه
 له خوين و خاك:ستي دوژمنانده
 وز بو دايكي بوي له سينگي داگه
 يي هات به حالي ئيمه خودازهبه

  ئمور ي داين و كرديه مهياريده
 جاتداني كوردي هوردوي سوربو نه
 سي رزگارتي كوردي بيكهميلله

 نگي دوژمني زورداركرد، له ژير چه
 ري ئازادبوواري به جاكورده

 يف وشادبوكهمگين بهكوردي غه
 قي كورد يرهلكراوه بهئاشكرا هه

 قي كوردستي الوي كورد حهوه دههاته
 ممي خه ما ده ش نهري روژي رهپهتي

 مر له ژير مژ و تهدهروژي كورد هاته
 وساله كه چلون زستانبو مه ئه

 ردانخوشتره زور، له مانگي جوزه
 نمه ماوه گول له چهرچي ئيستا نهگه
 نطهتي كوراني وهك گوله رومهوه

 تي كورد واوي ميللهكانه تهئيسته
 كچ و كور پياو و ژن درشت و ورد

  نده و شادنم و ليو به خهخهبي
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  ويسته ئازادنبوچي چونكو ئه
 ي براياني ميللي و دلسوزئه

 پيروزتانروژتان باش و جيژنه
 وي ئاواتي ئيوه بو ديتوئه

 خو و ئازادبوربهنيشتمان سه
 يه ئيستاقي جواني ئيمهيرهبه
 ر بلينديك باكيني له ههيشهده

 ستي خومانهكاري خومان به ده
  ئيسته با كويربي چاوي بيگانه

 زار سالي ديكه ئيستالينتا هه
 بلين ئامين:بير بژي يارههه
 عيفانهقي ضه ست حهربهكه دهچون

 وايانهالگري ديل و بينه
 سرور سان بكا مهكهوه بيبو ئه
 داربي و بميني هوردوي سورپايه
 ت بو خزمهوامان بژي لهپيشه

 تب و ميللهزههكردني، دين و مه
 س كه دوژمني كورد بيركهبي ههره
 ري ملي ورد بير دو چاوي دههه
 ر زياديكه تو له سه»هيمن«هبمر
  ٩٨»وه، چونكو ديتت ئازاديمايه

  محمدامين معيني - 
دانم در اين روز مبارك كه جشن استقالل كردستان است و به ياري خدا و پيشواي  خود را مفتخر و سرفراز مي«

  : ان كنماند برايتان بي كردستان، دشمنان داخلي را كه تا به امروز شريك دزد و رفيق قافله بوده

                                                 
           كند كه در اوج سياهي و ظلمت بوده و به كمك ارتش سرخ و به رهبري استالين توانستند به آزادي و رهايي دست يافته   هيمن در اين شعر ملت را خطاب كرده و روزگار تلخ گذشته را يادآوري مي

.طلبد شان را از خدا مي كند و قوام و پايداري و ارتش شوروي و استالين دعا مي) محمد قاضي(مهور و استقالل خود را به دست آورند و در پايان براي رييس ج
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كرد و اين نام هم به  كرد او را با لقب شريف خطاب مي است كه دولت ايران هر گاه كه تلگراف مي... يكي ازآنان قرني
فروشي كني، اين شخص شريف خائن زماني  آن معنا  بود كه شما بايد وطن و ملت خود را كه كُرد است محو كني و وطن

چنين،  كرد، هم فروشي  فروشي و ملت  شكل گرفت، در مهاباد اقدام به وطنكه دولت ايران سقوط كرد و مجدداً حكومت
نظام را به منزل   نفر سواره30همين كه مهاباد تحت حكومت دولت قرار گرفت در صدد توطئه برآمد و اولين كاري كه كرد 
اين چند نفر آزاديخواه بودند رسول ياهو گسيل و وجوه زيادي را به ناحق از وي گرفت و وي را هم محبوس كرد، عالوه بر 

كه بنا  دستوري كه از تبريز و رضاييه به وي رسيده بود، عزم را جزم كرده بود كه آن چند نفر آزاديخواه را دستگير و 
 نفر 100تحويل دولت ديكتاتور ايران بدهد، اين افراد محمد مولودي و سيدمحمد سيدي و چند نفر ديگر بودند، براي اين كار 

وچه و خيابان روانه كرده بود، اما چون خداي تعالي مانع از آن بود كه كُرد، زبون اين ديكتاتورها شود، دستي از غيب را به ك
در اين اعمال دست ...  فرزند قرني... ملقب به شريف شد الحمدهللا به آرزوي خود نرسيد، و بخصوص مام ... مانعي بر راه قرني

  .است... و سوم عبداله... دوم بايزيد  ...  فروشان يكي هم علي دوستان اين وطن. كمي از پدر نداشت
گويند، حتي اين خائن زماني كه كُرد چندان نامي هم نداشت ... است كه او را امير... يكي ديگر از خائنين بزرگ ع

ل حاضر در تهران ورزيد، حاال هم كه حكومت كُرد الحمدهللا بوجود آمده و بسيار قدرتمند است، اين خائن در حا خيانت مي
گفت  اين آقا سه سال قبل كه فرماندار مهاباد شد مي. كوشد در ستاد لشكر با سرتيپ ارفع در ساقط كردن حكومت كُرد مي

همتا زيربناي حكومت دمكرات  به ياري خداي بي. چون مردم مهاباد تماماً زن هستند زن هم نبايد اسلحه به دست داشته باشد
ناميد اندازد آنگاه آنها  ها كه آنان را زن مي  شد، الزم است اين خائن بيايد و خود را به طويله اين مهاباديدر مهاباد بنيان نهاده

  .كنند يا اينكه در طويله انداختنش حتمي باشد خود دانند كه وي را عفو مي
  .است كه از كمك و ياري به اين خائن دريغ نورزيده است... آقاي رحمت... يكي از همدستان علي

است كه عالوه بر اينكه در سقز و مهاباد بود، حتي نسبت به رضائيه و تبريز و سنندج و ... اله  يكي ديگر از اينان كاك
  .رزيد كرمانشاه هم تعرض مي

 روز ديگر را 15از اين تاريخ به بعد من از طرف حزب دمكرات كردستان در جهت ارشاد و توصيه به اين خائنين تا 
در پايان هم . پوشي شود كه خود را به حزب دمكرات كردستان معرفي كنند تا شايد از جرم آنان چشمابالغ خواهم كرد 

  :گويم
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  !باد كُرد و كُردستان زنده
  99»!باد حزب دمكرات كردستان زنده

  

  نطق زنان

  خانم ويلمه صياديان، مدير مدرسه دخترانه پروانه مهاباد  - 
ر طايفه و تيره و تباري به زبان مادري خود كه در گهواره يك حرف و دو در دنياي علم و تمدن، هر ملت و قومي، ه«

نويسند، و در چارچوب كشورهاي خود  اند و مي حرف بر زبانشان نهاده شده همزمان با شير دادن با همان زبان مادري نوشته
ر ساله وي را در ياد دارد و به جهت ولي متأسفانه ملت كُرد، ملتي كه تاريخ، افتخار شش هزا. زيند اند و مي آزادانه زيسته

اهميت و كرامتش بر سينه كُتب جاي دارد، ملتي كه با هر قيامش، با هر كسي كه ميهن وي را مورد تهاجم قرار داده مقابله 
كرده و وجب به وجب با خون خود آن را نگه داشته است، مدت زماني مديد گرفتار چنگال سياه و كثيف استبداد و 

از ترس اينكه مقام ديكتاتوري و منافع استعماريشان كم نشود، . ما ممنوع شده بود وده و زبان و عادات و آداب ملي ديكتاتوري ب
تا اينكه در اين . ما ملت كرد اطالع يابد اند كه جهان از استعداد و لياقت  ما را از ترقي و علم و پيشرفت بازداشته و مانع آن بوده

آزادي بر كابوس و ديو فاشيست و ديكتاتوري غالب شد، به فرمان تنها مرد ميدان عدالت جنگ بزرگ كه فرشته عدالت و 
تحت نصايح حكيمانه و راهنمايي . و بشردوستي ژوزف استالين، ما هم از زندان اسارت نجات يافتيم و راهمان گشوده شد

ملي ما آزاد شد، استعداد ملي و لياقت حق  و آداب  محمد، زبان و دين و عادات مردانه پيشواي معظم كردستان، جناب قاضي
دست نيرومند اين پيشواي بزرگ اكنون بازوي ماست، ملت كُرد كه تا چهار سال . زيست خود را مستقالً به جهان نشان داد

قبل در اسارت بود، دست وي را گرفت و خيلي زود از همه موانع عبور كرده و اكنون تحت حمايت وي، هماي سعادت و 
آموزان مدرسه دخترانه، اين موفقيت بزرگ را به درگاه پيشواي معظم  ما معلمان و دانش. ايم  را در آغوش گرفتهخوشبختي

  :تبريك عرض نموده و التماس قبولي اين تبريكات را داريم و همگي با هم با يك دل و يك زبان گوييم
  100».باد پيشواي كبير كردستان بزرگ زنده

  

                                                 
 4/12/1324، 18كردستان، ش .  ر.
 22/11/1324، 13كردستان، ش .  ر.
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  خانم خديجه حيدري - 
 »..........................  

خواهران گرامي ما هم به . مشغول فعاليت بودند و خداي تبارك و تعالي ايشان را موفق گردانده و قلبشان را نشكست
بينم مام وطن منتظر دختران خويش است كه  برادران گراميمان بنگريم، دست اتحاد به سوي همديگر دراز كنيم، چون مي

ايند تا شايد ما هم به پاي برادران گراميمان رسيم، چون دنياي كنوني نياز به دختر و پسر دارد كه اقدام به فعاليت و تحصيل نم
  .با محبت دست به دست همديگر براي رهايي مام ميهن گام بردارند

نمايم و در  من از طرف تمامي دختران و خواهران كردستان عزيز، تبريكات اين روز مقدس را تقديم هيأت دولت مي
  : ه تمنا دارم شما هم  همراه من يكصدا شويد و بگوييدخاتم

  !محمد باد پيشواي معظم كردستان جناب قاضي زنده
  101»!باد قهرمانان كُرد زنده

   متن سخنان و سخنرانان
ـ اجتماعي جامعه كُرد تا حدود زيادي آشكار است، نفوذ مال  چنانكه از اسامي سخنرانان پيداست، ساختار عشيره اي سياسي 

  .شيوخ و منصب و اقتدار سران ايل و اشتهار خاندان سرشناس مهاباد در نظر گرفته شده استو 
و سيدمحمد ) شمزيني(آقايان مالحسين مجدي، حاج باباشيخ سيادت، شيخ حسن برهان، سيدعبدالعزيز سيد عبداهللا گيالني 

  . بودندزاده از شخصيتهاي نامي ديني و خاندان مذهبي سرشناس و قدرتمند مكريان طه
آغاي  بيگي، محمد قادري مامش، احمد اله و عمرخان شكاك، زيروبگ هركي، ابراهيم ادهم آغاي منگور، محمد فيض

هاي بزرگ ايالت سرشناس منطقه حكومت  خان سيف قاضي هم از جمله شخصيت زاده دهبكري و محمدحسين ايلخاني
  .كردستان بودند

  .شده كردستان ايران اختهو هيمن و هژار دو چهره ادبي و روشنفكر شن
ها ويلمه و خديجه از جمله  محمدامين معيني، محمد نانوازاده و غني خسروي از فرزندان سرشناس مهاباد و خانم

  ...................................................................كردگان زن كُرد تحصيل

                                                 
  چين است روزنامه خوانده نشد كردستان، همان شماره، جاهايي كه نقطه. ر.
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تنها اظهار شادي نبود   بهمن 2ي مهاباد در مراسم »چوارچرا« ميدان سخنراني اينان بر سكوي اعالم حكومت كردستان در
  .بلكه معناي ويژه خود را داشت

بحث تقدير رهبران گذشته قوم كُرد و تهاجم به رژيم ديكتاتوري : محتواي مقاالت حول و حوش چند موضوع مشخص بود
ي و ستايش استالين و ارتش سرخ و اتحاد شوروي و رضاخان، ستايش از آزادي كنوني و پيشوا، اظهار ارادت و فرمانبردار

  .و حتي اشعار هژار و هيمن هم بود» ها خطابه«و » ها نطق«دعاي كامياب شدن آن، اين موارد بحث اساسي تمامي 
خان، وزير ارتش دمكرات، محمدامين معيني وزير كشور ،  محمدحسين:  بهمن، تني چند از سخنرانان از جمله2در اجتماع 

كننده گردهمايي به شدت به چند  شخصيت سرشناس كُرد به علت عدم  قادري مامش، در برابر دهها هزار شركتمحمد 
اش  تر اينكه تهاجم لفظي زيروبگ هركي در سخنراني شگفت. همكاري با حزب دمكرات و حكومت جديد حمله نمودند

محمد در اجتماع و مراسم تشكيل  ود در كنار قاضيخ) شمزيني(بود در حالي كه نامبرده ) شمزيني(به سيدعبداهللا گيالني 
عالوه بر اين سيدعزيز .  مدتي قبل در تالش برگزاري كنگره حزب دمكرات بود حكومت كردستان شركت داشت و حتي

  .فرزندش از افسران سابق ارتش عراق و از اعضاي سرشناس جمعيت هيوا و همكاران مالمصطفي بارزاني بود
سيد عزيز به دفاع از پدرش برخاست، . خوردن اجتماع را داشت آن هنگام و اوضاع احتمال برهمهاي زيروبگ در  گفته
 بعد از مدتي همان متن سخنراني در روزنامه 102 .محمد هم از سيدعبداهللا دفاع كرد و خشم گردهمايي فرونشست قاضي

  اي عليه سيدعبداهللا بود تا وي را كم شده  ينبود و موضع سياسي تعي» عمد«قدر مسلم اين موضوع به طور . كردستان منتشر شد
  .محمد رقابت كند توانست با قاضي اهميت جلوه دهند زيرا چنانكه گويند او يكي از افراد بانفوذ و قدرتمند سياسي بود كه مي

                                                 
  503نيا، ص   و مهدي19 اگلتن، ص.  
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  بخش دوم
   بهمن2 گردهمايي وعدة

 
 دلرباي ملي و مقاالت سياسي انقالبي و  بهمن تنها براي شادي و اظهار خوشي و خواندن سرود ملي و اشعار2اجتماع 

 تصميم تاريخي بود كه قبالً رهبري حزب دمكرات و پيشوايش،  نبود، بلكه براي اعالم يك... تحريك احساسات دروني و 
» ايجاد حكومت كردستان« نظر با مقامات شوروي و شماري از رجال كُرد اخذ شده بود و آن تصميم  بعد از مشورت و تبادل

  .بود
  :چنين منتشر كرده است اي، موضوع گردهمايي و تصميم آن را اين  روزنامه كردستان، در گزارش ويژه

 هزار نفر از نمايندگان طبقات ساكنين كردستان شمالي در ميتينگ شهر 20 از طرف 1324 بهمن 2تصميمي كه در «
  :مهاباد مورد قبول قرار گرفت

هاي ديگر دنيا، داراي پادشاه و حاكميت و اصول و اداره و مدنيت و عادات  در گذشته، ملت كُرد نيز همانند ساير ملت
تنها از حاكميت بلكه از تمامي اختيارات  پاره و بنده و اسير شده و نه  هاي مرتجع، پاره بود، ولي به علت حيله و نيرنگ دولت

  .ملي هم محروم شده است
ويژه بعد از جلوس   اسارت را بر خود درك كرده و به چندين عصر است كه  كُردها سختي و آزار غيرقابل تصور

اين مستبد از سوي هيتلر مخبط، كُردها را از تمامي حقوق . اند رضاشاه خونخوار و مرتجع سختي اسارت را بيشتر دچار شده
ه خاندان و دين و خود محروم و تعدادي از عشاير كُرد را كامالً از ريشه كند و از سرزمين ملي خود تبعيد كرد، و مرتجعان ب

تنها از خواندن بلكه از صحبت كردن و محاوره به زبان  داشتند و آنان را نه  هاي غير قابل قبولي روا مي فرزندان كُرد توهين
  .مادري هم محروم كرده بودند
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  مهاباد،) چهارچراغ( ميدان چوارچرا - اعالم جمهوري كردستان 
  1946  ژانويه22 برابر 1324 بهمن 2

 اين درنده در راستاي خاموش كردن . كُردهاي تركيه هم خصوصاً بعد از روي كار آمدن مصطفي كمال پاشا اين چنين بودند
  .شورش آزديخواهي شيخ سعيد، يك و نيم ميليون تن از كُردها را به قتل رساند

اند و براي بندگي در اختيار  كشيدهاند درد اسارت كمتري ن كُردهاي عراق هم از طرف كساني كه در فكر سعادت بشري نبوده
همه ترور و تعقيب و كُشت و كشتار و تلفات، كُرد هرگز در مقابل ستمكاران سر خم نكرده  اعراب قرار گرفتند ولي با آن 

رصت هاي اخير ف در اين سال. و در راه استقالل و آزادي مبارزه خود را دوام داد و اراده پوالدينش همچنان مانده و خواهد ماند
آورديم همچون قيام قهرمانان و مردان  و زمان مناسبي بود تا با آزاديي كه ما آرزوي آنرا داشتيم و خيلي پيشتر آن را بدست مي

خدمت اين حكومتها كه چندين  تنها در  ولي بدبختي اين است كه حاال هم در ميان كُردها كساني هستند كه نه . مان گذشته
 .فروشند اند، هستند بلكه آشكارا ملت كُرد را مي استبداد خود گرفتهدهه است ما را به زير يوغ 

  

و ... و محمد... با ستاد ارتش ايران كه تمامي كُردها را فروخته براي همه معلوم و واضح است و يا مال عبدالرحمن ...  دادوستد علي
و تني چند از افراد ديگر كه ... و عبداهللا... و علي.. .و محمد...  قرني . فروشند بر همين منوال و غيره كه جاسوس و ملت... حمزه

  .آگاه شويد تا بيشتر دير نشده!!!! ها عيب و عار را بدانيد اي لعنتي. كوشند آشكارا در اختالف و ايجاد چند دستگي بين كُردها مي
  .اند موش كردهدشمنان را بنگر، تصور نكنيم كه فرزندان سابق، هرگز ملت خود و اميد و آرزوي آنان را فرا
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كنند كه كُردها خوشبخت شوند و رهايي يابند و آنها  مضايقه، نيرو مصرف مي جوانانمان هم چون گذشتگان بي
شوند و با برادران آذربايجاني، با هم قيام كردند ... آيد كه مردم عميقاً متحد شوند و يكي دانستند كه موفقيت زماني بدست مي

كه حزب دمكرات بود به كمك و ياري مردم كردستان ايجاد شد و در اندك مدتي به اين حزب . و به هدفشان رسيدند
موفقيت بسيار بزرگي دست يافته، ضديتي كه بين عشاير بود آنرا برچيد و اتحاد محكمي را بين آنان بوجود آورد و هيأت 

يابد و  ور گسترده روزنامه انتشار ميملي را انتخاب و چاپخانه تأسيس كرد و اين در تاريخ ايران اولين بار است كه به ط
كنند و مشكل تحصيل اجباري و عمومي را  مدرسه ملي تشكيل داده كه در آن فرزندان كُرد به زبان مادري خود تحصيل مي
 .را تشكيل داده است... حل خواهد كرد، و همچنين شهرباني و عدليه را بنياد نهاده و نيروي مسلح ملي و 

  

  !ت كردستانباد حزب دمكرا زنده
  !محمد باد مؤسس و رهبر آن جناب قاضي زنده

ما آگاهي داشته و اعتقاد داريم كه اعضاي كميته مركزي حزب دمكرات كردستان اين عمل مقدس خود را با موفقيت به 
  .انجام خواهند رساند

كنندگان  ايم و شركت داده ما نمايندگان تمامي طبقات و كردهاي شمال كردستان در ميتينگي كه در شهر مهاباد تشكيل 
 هزار نفراند امروز آرزوي عموم خود را اظهار و از كميته مركزي حزب دمكرات و انجمن خود خواسته و وكالت 20آن 

  :خواهيم داد كه
ـ در مناطقي كه كُردها اكنون در آن زندگي مي1   .كنند اعالم استقالل كند  
ـ انتخابات مجلس شورا را به عمل در آورد2  .  
  . حكومت ملي كردستان، وزرا و دواير آن را تشكيل دهدـ 3
ـ نيروي مسلح كُرد را ايجاد نمايد4  .  
ـ با كشورهاي همسايه رابطه تجاري و اقتصادي را برقراركند5  .  
ـ با برادران آذربايجاني همكاري و دوستي را تحكيم بخشد6  .  

  !پايدارباد كردستان آزاد
  !باد حزب دمكرات كردستان زنده
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 103.»محمد باد رهبر مردم كردستان جناب قاضي هزند

  

  مراسم تحليف
  :روزنامه كردستان در ادامه گزارش خود نوشته

وقفه  شد، بي محمد بر زبان جاري مي در شروع و خاتمه و ميانه مقاالت و هر زمان كه نام رياست جمهور قاضي... «
آموزان مدارس پسرانه و دخترانه سرود ملي را  دانشها هم  شد و در ميانه برنامه موزيك ملي نواخته و كف زده مي

در اين هنگام رييس جمهور معظم به اعضاي كميته مركزي دستور فرمودند كه قرآن مقدس و نقشه و پرچم . خواندند مي
كردستان را آماده نمايند، بالفاصله هيأت جمع شدند و دو به دو پشت سر هم به راه افتاده به سوي دفتر حزب دمكرات 

العاده بر دستان مالحسين شكاك نهادند،  كردستان پيش رفتند و قرآن مقدس و پرچم و نقشه كردستان را با احترامي فوق
  .هيأت به ترتيب اول در پشت سر وي بازگشتند تا به حضور پيشوا رسيدند

چنين ادا  گند را اينپيشوا با دست خود سرپوش باالي قرآن مقدس و نقشه و پرچم كردستان را كنار زدند و مراسم سو
  :فرمودند

كنم كه تا آخرين  من به خدا، به كالم عظيم خدا، به وطن، به شرافت ملي كُرد، به پرچم مقدس كردستان سوگند ياد مي«
نفس حياتم و ريختن آخرين قطره خونم با جان و مال در راه حفظ استقالل و اهتزاز پرچم كردستان تالش كنم و نسبت به 

  ».ردستان و اتحاد كُرد و آذربايجان مطيع و وفادار باشمرييس جمهوري ك
  .تمامي پيشمرگان و نمايندگان و حاضران با اين سوگند مراسم تحليف را به جا آوردند و پيمان وفاداري را ادا كردند

اب ابتدا پيشمرگان مرخص شدند و جن.  دقيقه، برادر گرامي غني خسروي خاتمه ميتينگ را اعالم كردند5بعد از 
رياست جمهور به دفتر حزب دمكرات تشريف بردند و در سالن انجمن فرهنگي قرار گرفتند و دسته دسته نمايندگان 

آوردند  هاي حزب دمكرات و مردم شهر و روستا به حضور پيشوا مشرف و مراسم بيعت را بجا مي طوايف و قبايل و شاخه
  .شدند شربت و چاي از حضور ايشان مرخص ميدادند و بعد از صرف  و قول فداكاري و وفاداري را مي

                                                 
 8/11/1324، 8كردستان، ش .  ر.
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باد اتحاد كُرد و آذربايجان، هر جاندار  باد رييس جمهور معظم كردستان، زنده باد كُرد و كردستان بزرگ، زنده فرياد زنده
حالي اي از شدت خوش اي از مستي آزادي و عده ها آنچنان آكنده از شادي بود كه عده داشت، قلب جاني را به رقص وامي بي
اي از مرحله گريان فارغ و آرام نشسته و روحشان در عالم ملكوت پرواز و خود را در عالم باالتر ميافت و  گريستند و عده مي
اينان عموماً به افتخار استقالل و . آورد وقفه در خيابان و كوچه صداي مسلسل و تفنگ و تپانچه زمين و كوه را به لرزه درمي بي

 ظهر ادامه يافت و در اين هنگام رياست جمهور به 12گرفت و ميتينگ تا ساعت  ردستان صورت ميمعرفي رييس جمهوري ك
  104».منزل برگشتند و حاضران هم در حالي كه همگي غرق سرور و مدهوش آزادي بودند به منزل خود بازگشتند

 
 
 
  

  )1946سپتامبر (محمد در دفتر رياست جمهوري   قاضي
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 24/11/1324، 14كردستان، ش .  ر.  
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  بخش سوم
 

  مراسم بيعت با پيشوا
  »هاي استقالل و معرفي رييس جمهور كردستان يا جشن«

جهت ابراز اطاعت و ارادت به پيشوا و رييس جمهور كردستان و معرفي رسمي ايشان، نيروهاي پيشمرگه، مسئوالن 
سم جشن و آهنگ برگزار و با مرا» جمعيت يهوديان«چنين  ساني، بازرگانان، سران ايالت و قبايل، هم ر مراكز اطالع

جمعي برپا كرده و اطاعت خود را به پيشواي كردستان اعالم  خواندن مقاله و شعر و سرود و شادماني و تجمع و نشست دسته
  .اند داشته

  ـ بيعت پيشمرگه با پيشوا
  :اي نوشته است روزنامه كردستان در گزارش ويژه

 همگي سر از خواب مستي برداشته و همگي خمار شراب 3/11/24در دفتر مركزي پيشمرگه مهاباد صبح روز «
ها زده شد،  در مراكز پيشمرگه» باش آماده« صبح صداي شيپور 8ناگهان ساعت . استقاللي بودند كه روز قبل آماده كرده بودند

ر حالي كه با خالصه تمامي نيروي كردستان د... در مدت چند دقيقه تمامي پيشمرگان كُرد، جوخه، گروه، دسته، شاخه، 
نظام و پياده جداگانه و گروه مسلسل و توپخانه به تنهايي در نهايت شادماني و  تجهيزات جنگي آراسته شده بودند، سواره

تمامي . گنجيدند، در مركز جمع شدند شان چون گل بود و از شادي و سرور در پوست خود نمي سرور كه از خوشحالي گونه
. و از دسته تا فرمانده دسته و از گروهان تا گردان و لشكر، هر يك در جاي خود ايستادندفرماندهان از گروه تا سردسته 

تمامي . بالفاصله فرمان حركت داده شد. كرد ترك مي آورد و خائنان را زهره دستور فرماندهان قلب دشمنان را به لرزه درمي
 درآمدند تا به خيابان وفايي رسيدند و در آنجا فرمان نفره به حركت هاي سه  دسته، در رديف گروه و دسته ها گروه پيشمرگه

  ...شده ايستادند و سان انجام گرفت ايست داده شد و از ابتدا و انتهاي خيابان همگي در محل تعيين 
  اين چرا و به چه علت بود؟

م لذت آزادي، پرستي، روحيه پيشمرگه بودن و جانبازي، حس انتقام، آرزوي ملحق شدن به شهداي آزادي، طع حس وطن
افراشتن پرچم مقدس، بانگ اسارت  و ذلت مام وطن، اين جوانان نازپرورده را به جنب و جوش و خروش درآورده بود و 

اند تا آخرين  حاال منتظر رييس جمهور و فرماندهان خود بودند تا با ايشان بيعت كنند و وعده دهند كه اين جانبازان آماده
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در اين هنگام رييس جمهور معظم كردستان ديده شد كه در خيابان وفايي پياده و به . غ نورزندقطره خونشان از فداكاري دري
آنگاه رياست جمهور پيشاني . پاسخ داده شد» بيشتر فداكارم«همگي روزبخير فرمودند و از طرف پيشمرگان با جواب 

جان كه سيدي  در ميان سپاه نوبت به سيدباوه. ديكايك آنان را بوسيدند و آنان هم بيعت گفتند و قول فداكاري مجدد را دادن
ام اين ريشم را در راه دفاع از وطن  آماده«: بالفاصله دست فرمانده محبوب را بوسيد و گفت. سفيد بود رسيد ساله ريش پنجاه

 بر دست در اين هنگام، سپاه، صديق حيدري را. و فرمانده محبوب فوراً ريش او را بوسيد و آفرين گفت» در خون نشانم
و قلب » باد رييس جمهور معظم كردستان زنده«؛ »باد كُرد و كُردستان بزرگ زنده«: گفت نشانده و او هم با صداي بلند مي

 دقيقه گلوله و مسلسل شليك شد و در گوشه و كنار 20بعد از خاتمه مراسم بيعت، به مدت . مردم را به جوش آورده بود
  105»... .شد  تيراندازي ميشهر هم به افتخار پيشمرگان همچنان

  

  
  رژه نظاميان حكومت كردستان در بيعت با پيشوا

  
  
  

                                                 
 24/11/24، 14كردستان، ش .  ر.
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جشن استقالل و معرفي رييس جمهور معظم كردستان در پادگان نيروي مركزي دمكرات «در گزارشي ديگر تحت عنوان 
  :نوشته» كردستان

كزي دمكرات كردستان جهت تمامي افسران و پيشمرگان نيروي مر.  شبي سراسر خوشبختي بود4/11/24شب «
 تن نگهبان تشريفات كه 20اي مجلل تزئين شده بود،  ها به گونه تمامي اتاق. عزيمت به مركز در آن شب غرق شادي بودند

انواع شيريني و شربت . فرمايي حضرت رييس جمهور مستقر شده بودند همگي افسر بودند در جلو پادگان جهت تشريف
طبل و شيپور بر در پادگان نواخته . دسته موزيك در حال نواختن بود.  بر ميز نهاده شده بودجهت پذيرايي مهمانان گرامي

بر طبق زمان درج شده در كارت رسمي . شد و هزاران نفر براي ابراز احساسات در جلو پادگان در رقص و پايكوبي بودند مي
در اين هنگام اتومبيل . تاق ويژه، پر از مهمان بودآمدند و شش ا گروه مي كه  جهت مهمانان گرامي ارسال شده بود، گروه

موزيك و گروه . حضرت رييس جمهور هويدا و از طرف فرمانده نيروهاي دمكرات كردستان فرمان احترام داده شد
سپس در . حضرت رييس جمهور در مقابل گروه تشريفات ابراز مرحمت فرمودند. تشريفات، مراسم احترام را به جا آوردند

سپس از طرف محمد .  و هوراكشان، در اتاق ويژه نزول اجالل فرمودند، هورا و كف زدن مدتي ادامه يافت زدن ف ميان ك
  ».آمدگويي به عمل آمد نانوازاده فرمانده نيروي مركزي دمكرات كردستان، از عموم مدعوين مراسم خوش

زاده،  زاده، احمد ايلخاني آغاي ايلخاني قاسممحمد نانوازاده، : كساني كه در مراسم سخنراني كردند عبارت بودند از
زاده به جاي  آغاي ايلخاني زاده، قاسم آغاي ايلخاني زاده، محمدامين زاده، ابراهيم ايلخاني زاده، اسماعيل ايلخاني عبدالرحمن ايلخاني

آغاي  م قهرماني، سلطانآغاي قهرماني، معروف افتخاري چواردولي، ابراهي زاده، قادر حاج بايزآغا و محمودآغاي ايلخاني
  .خان بداغي سر و حسن آغاي داربه آغا و عبداهللا آقايي، حسن اوطميشي، محمدامين معيني، رحمت شافعي، اسماعيل شيخ

 :ھيمن بدين مناسبت شعر زير را خواندند
  

  م رد و خه ري روژي ده روژي جيژن و شادييه تيپه

  م ت رايرفاند و بردي ته حمه باييكي ره ھات شنه

  كان نيني الوه ر الييكي قاقاي پيكه دي له ھه

  م داي ساز و تار و زيل و به ر الييك صه دي له ھه

  فر ئاخندراوه پاك والت رچي زستانه به به گه

  م ك باخي ئيره مليوه والتي ئيمه وه ورو خه ئه

  جيژني ئيستيقاللي كوردستانه، روژي شادييه

  م كه رمم ده گه ينجيژنه پيروزه له ھاوخويني خو

  ن ده ول ن روحم فيداوبي ھه طه واناني وه وجه نه
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  م له ققي كورد و بو پاراستني خاك و عه ره بو ته

  ن ويستو كار بكه جاتي نيشتماني خوشه بو نه

  م جه ب و ترك و عه نگي عاره بينن له چه ري زو ده

  سي بوالي سنور و نيشتماني ئيوه بي ركه ھه

  م ده و بينيرنه مولكي عه ن ورگي ئهلدر ھه

  كان كان بيباكه كان ئازايه رگه كان پيشمه الوه

  م له ين نووكي قه كه ش تيژ ده نه شير ئيوه، ئيمه ده س ده

  ر ده كان دينينه س بيگانه دكاربي له ده ده خوا مه

  م له لين بو كورد ئه واري نايه خاكي پاكي كورده

  ليم ياخوا بژي م ليت و ده كه جيژنه پيروزه ده

  م ره واي موحته ئيس جمھوري كورد و پيشه ي ره ئه

  و نابي تو كورد ئيستاكه موحتاجي كاره: م كه وره گه

  م خه ره ته ميكي كه ی ساتيك و دانيشي ده بده ك ته

  وا ی پيشه سپاردم به تو ئه سپارد و ئه توم به خوا ئه

  ١٠٦م كه پاكه م، خوين كه زهم، ئازي كه ته ئازايه ميلله

 
بعداً حضرت رييس جمهور كردستان در پشت ميز خطابه ايستادند، ابتدا از احساسات برادران تقدير نموده، و در «

همتا شكر به جا آوردند و براي اتحاد و ترقي ملت نصايح زيادي  خصوص برآورده شدن اهداف ملت كُرد از درگاه خداوند بي
  .رمانده لشكر مرحمت زيادي ابراز فرمودندفرموده و نسبت به ف

 شب 8 عصر در ميان گارد احترام حركت فرموده و مجلس شادي ساعت 5ها، ساعت  زدن سپس در ميان هورا و كف
  107».خاتمه يافت

  مسئولين انتشارات
  :كردستان در گزارش ديگري نوشته

  » .ستان، جشني مجلل برگزار شد به مناسبت استقالل و معرفي رييس جمهور معظم كرد5/11/1324روز « 

                                                 
              نفشاني نمايند و در خواهد كه براي وطن خود جا اند و فضاي پر از شادي و خنده و سرور را بيان كرده و از جوانان مي  استاد هيمن به مناسبت جشن آزادي و معرفي رئيس جمهور اين شعر را سروده

.رساند پايان با تبريك اين عيد به مقام رياست جمهوري شعر را به پايان مي
 1/12/1324 الي 27/11، 17- 15كردستان، ش .  ر.



 
 /                                              ١٤٣

در موعد مقرر، مدعوين كه عبارت بودند از اعضاي كميته مركزي، هيئت رييسه ملي، كارمندان حزب دمكرات، ... «
فرما  هاي حزب دمكرات كردستان و علما و روحانيون و محترمين شهر مهاباد تشريف نمايندگان قبايل و طوايف، شاخه

 در حالي كه گارد ويژه مراسم احترام را به 5د قرار گرفتند و جناب رييس جمهور در ساعت شدند و هر كدام در جاي خو
فرما شده و در جايگاه خود نزول اجالل  شد ، تشريف آورد و سرود و موزيك ملي كردستان خوانده و نواخته مي جاي مي

  » .فرمودند، بعد شربت و چاي از مهمانان پذيرايي شد
آقاي قادر مدرسي مدير چاپخانه كردستان و سيدمحمد . داخلي چاپخانه، جشن را افتتاح كردندآقاي علي خسروي مدير 

زاده عضو هيأت تحريريه روزنامه كردستان و محمد  حميدي مدير و سردبير روزنامه و مجله كردستان، هاشم خليل
هژار و هيمن نيز هر كدام شعري به اين . اي را قرائت نمودند پسند از طرف كارگران چاپخانه كردستان هر كدام مقاله شاه

  108».مناسبت خواندند

   بازرگانان
  :كردستان در گزارشي ديگر نوشته

  جشن شركت ترقي كردستان، «
  از طرف بزازان، به مناسبت استقالل و معرفي پيشواي كردستان

زادي و استقالل به مناسبت جشني كه از طرف اعضاي شركت ترقي كردستان و صنف بزازان مهاباد به مناسبت آ
 بعد از ظهر مراسم جشن تشكيل شد و حضرت پيشوا و جناب حاج سيد عبداهللا شمزيني و 3كردستان برگزار شد، ساعت 

زاده و طبقات علما و آغايان عشاير و تجار و محترمين شهر  بايزآغا و محمودآغا ايلخاني جناب حاج بابا شيخ سيادت و حاج
  .تشريف داشتند

در اين اجتماع آقايان هژار و هيمن و قادر محمودزاده هر كدام شعري را قرائت كردند . را افتتاح كردعلي خسروي جلسه 
زاده،  آغاي ايلخاني زاده، احمد آغاي ايلخاني حسين داودي درباره تشكيل شركت و اوضاع اقتصادي سخناني را ايراد داشتند، قاسم

  .جدي نيز در اين جشن شركت كردندآغاي اميرعشايري، حاج باباشيخ و مالحسين م پيروت
يگانه تهاجم دشمنان، تهاجم اقتصادي است و دائم مشغولند كه از اين طريق، شورش «: پيشوا در گفتاري اظهار داشتند كه

خواست بوسيله آن در ميان كُردها نفاق و دودستگي  و ناآرامي را به ميان مردم اندازند، مثالً مسئله توتون كه دولت ايران مي
شركت ترقي بايد توسعه يابد و روابط تجاري را در . حل اقتصادي، براي خود پيدا كنيم الزم است كه ما يك راه. اه اندازدر

                                                 
 11/12/1324 الي 1/12، 21- 17كردستان، ش .  ر.
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هاي فراواني دارد، بايد وضع خود را به مانند دنياي امروز تغيير  حكومت كردستان نيازمندي. تمامي كردستان برقرار سازد
  109».ات كه بايد در توسعه و ترقي آنها سعي و جديت شوددهد، مثالً فرهنگ، كشاورزي، كارخانج

  سران ايالت 
در اين جشن اعضاي كميته مركزي و نمايندگان و . خان اميري جشني برپا كردند  بهمن آقايان شيرزاد و محمدحسين6روز 

  110.ائت كردندبدين مناسبت تني چند مقاالتي ايراد و هيمن هم شعري را قر. سران كُرد و پيشوا هم شركت داشتند
در اين مراسم چند « و» مراسم صرف شربت را بجا آوردند«آغاي قادري در روستاي جلديان جشني برپا و   بهمن عبداله9روز 

به همان مناسبت مالصالح و » هاي خود و اطراف در آن شركت داشتند رأس گاو قرباني شد و عده زيادي از آغاها و رعيت
  111».شتندچند نفر ديگر مقاالتي ايراد دا

  .جشني بپا داشتند» به افتخار پيشواي كردستان«باز در همين روز حاج سيدعبداهللا افندي، بزرگ خاندان شيوخ شمزينان 
  112.به همان مناسبت چند نفر مقاالتي ايراد داشتند از جمله سيدعبدالعزيز فرزند سيدعبداهللا

در سالن انجمن فرهنگي جشني »  پيشواي كردستانبه افتخار آزادي و استقالل و معرفي« بهمن جعفر كريمي 12روز 
شمار زيادي از علماي عظام و آغايان عشاير «در اين جشن حاج سيد باباشيخ سيادت، شيخ محمدمعصوم ضيايي و . برپاداشتند

  ١١٣.حضور داشتند، جعفر كريمي و چند نفر ديگر مقاله و شعر قرائت نمودند» و تجار و محترمين

سيدحسين و سيدمحمد نوراني زنبيل و چند نفر ديگر . سالم در گرديگالن جشني برپا داشتند  بهمن سيدعبدال16روز 
  .احمد، مقاالتي قرائت شد و شليك تفنگ اجرا شد سيدعبدالسالم و سيدكامل و مالعبداهللا و شيخ. شركت داشتند

 خاندان شيربگ و بگ سليمي، با خويشاوندان و  بهمن محمدرشيدخان، احمدبگ سليمي، حاج گنجعلي19روز 
خان حريقي و محمدكريم  اهللا خان اميري و فيض زاده و محمدحسين بگ بگ بگ و صالح و سليم دادخواه و آقايان ابراهيم
زاده در  بگي و تمامي آغايان بگ اله بگي و احمدخان كيخسروي و آقايان احمدبگ فيض اهللا بگ فيض مجيدي و محمدابراهيم

در «خان بداقي هم به اين جشن دعوت شده بودند، اي رييس ستاد بوكان و حسن هاشم حمزه. داجتماعي تشكيل دادن» يكشوه«
 نفري آغا و رعيت و نوكر به نام گارد احترام پرچم، در ميدان جلو 300 نفر پيشمرگه و غيره گروه 150 صبح 9ساعت 

چم مقدس را در غايت احترام بر دوش بگي پيشمرگه حمل ويژه پرچم، پر اله كميته صف بستند، در اين هنگام سليم فيض

                                                 
 15/12/1324، 23كردستان، ش .  ر.
 26/12/1324، 25كردستان، ش .  ر.
 26/12/1324، 25ان، ش كردست.  ر.
 26/12/1324، 25كردستان، ش .  ر.
 26/12/1324، 25كردستان، ش .  ر.
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نظام در طرف چپ با جالل و شكوهي بسيار زيبا  نهاده و فرمانده شاخه نظامي در طرف راست پرچم و فرمانده بخش سواره
. باشد كه در آن ساعات چه شادي و شعفي در آن اجتماع پيدا بود به ميدان جلو كميته آوردند كه شرح آن در توان كسي نمي

زدن و هوراي  زاده براي ديدار و استقبال پرچم به يكشوه آمده بودند، بعد از كف  بيش از هزار نفر از دهات بگدر حدود
 2بعد از آن آقاي محمد شكارچي قطعنامه ... اي بسيار شيرين و زيبا قرائت كردند بسيار، فرمانده شاخه، آقاي شيرزاد خطابه

بگي و اسد دادخواه و ميرزا محمدامين طاهري  اله  دادخواه و پيشمرگه مصطفي فيضآقايان حسام. بهمن را با صداي بلند خواندند
آقاي عبداهللا نيرومند دبير حزب در يكشوه نيز شعري » هاي بسيار گرم و آتشيني ايراد داشتند هر يك به نوبه خود نطق

  .قرائت كردند
.............................  

باد پيشواي كردستان ، گروه   و كف زدن و هورا كشيدن و فرياد سر دادن زندهبعد از انجام مراسم احترام نظامي«
بعد از اين موارد رييس ستاد بوكان نطق . پيشمرگه تحت فرمان حسين شيرزاد، به مناسبت جشن اقدام به شليك تير كردند

سپس در كمال احترام . ساختندبسيار گرمي ايراد داشتند كه تمامي حضار را به لطف و مرحمت پيشواي كردستان اميدوار 
پرچم مقدس را بر بام كميته حزب نصب كرد و براي سالمتي پيشواي كردستان و با صداي دهل و سورنا  شربت صرف 

  114».شد و به  جشن خاتمه داده شد
  حسين جمع  بهمن اهالي اطراف روستاي كليجه كه براي برپايي جشن دعوت شده بودند در اتاق پذيرايي شيخ23روز 
 ساعت را با دف و ني و ترانه و 3بعد از صرف شربت و چاي و استراحت و پذيرايي خارج شدند، مدعوين مدت «شدند و 

  ».بزم و شادي گذراندند
و به همين مناسبت مالمحمد ايوبي، مالقادر برهاني، سيدابراهيم نوراني، شيخ عبدالرحمن، شيخ عثمان، ميرزا عبدالرحمن، 

  .مقاالتي را خواندنداي  مالعبداهللا قمطره
تمامي مردم با راهنمايي مالمحمد، به خدا و قرآن و پرچم مقدس سوگند ياد كردند كه براي « بار تفنگ شليك شد و 3

  115».پيروزي كردستان كوتاهي نورزند
نش و هاي اطراف باال در اين جشن تعدادي از آغا«.  بهمن زيرو بگ هركي در روستاي باالنش جشني برپا داشتند26روز 

اروميه  بالغ بر چند هزار نفر از كشاورزان و رعاياي خودش شركت كردند كه با بزم و پايكوبي و خواندن سرود ملي 
  ».كردستان و نواختن موزيك و دهل و سورنا همگي را به شوق آوره بود

                                                 
 22/12/1324، 24كردستان، ش .  ر.
 11/12/1324، 21كردستان، ش .  ر.
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  جمعيت يهوديان مهاباد 
  :كُردستان در گزارش ديگري نوشته 

وديان مهاباد، به مناسبت استقالل كردستان و معرفي پيشواي كردستان جشني  از طرف جمعيت يه6/11/1324روز «
چند مغازه در خيابان قاضي با انواع پارچه مزين شده بود، و طبق دعوتي كه از اعضاي كميته مركزي و . بسيار زيبا برپا شد

گرد آمده و بعد از ربع ساعت نشستن دسته مدعوين  مقامات و نمايندگان حزب دمكرات و سران تمامي قبايل شده بود، دسته
  116»... . ساعت ادامه يافت48ترتيب اين جشن  بدين. رسيدند اي ديگر مي و صرف شربت و چاي سالن را ترك كرده و دسته

  

  تأسيس دواير حكومت
باره آن بحثي  بود، قانوني براي آن تعيين نشده بود، در قانون اساسي ايران، رژيم در»فاكتو دي«حكومت كردستان، حكومتي 

قانوني و اداري در دواير و  جهت نوعي هرج و مرج واژه سياسي و  به همين . نكرده بود و خود هم قانوني وضع نكرده بود
  .هاي حكومت كردستان و نهادهاي حكومتي آن وجود داشت دستگاه

خواند ولي در  مي» دمختارجمهوري خو«حكومت مركزي سلطنتي بود، در حالي كه كردستان جمهوري بود، اسماً خود را 
  .حقيقت قدرتي كه به خود داده بود از فدرال هم بيشتر بود

هيأت رييسه ملي «محمد بود، باالترين دستگاه  كه پيشواي حزب دمكرات كردستان، قاضي» رييس جمهور«بعد از 
بعد از . كزي قدرتي نداشتها بود كه در مهاباد حكومت مر تشكيل اين هيأت امري ضروري بود زيرا مدت. بود» كردستان

بايست اين   آذر هم كه شهرباني مهاباد خلع سالح شد، ديگر يك خالء بزرگ در اداره كردن امور ايجاد شده بود، مي26
 ١١٧ :اين هيأت متشكل بود از. را داد» هيأت رييسه ملي«كميته مركزي حزب وعده تشكيل . خالء پر شود

  

  حاج باباشيخ  رييس هيأت
  خان سيف قاضي دحسينمحم  وزير جنگ
  محمد امين معيني  وزير كشور
  احمد الهي  وزير اقتصاد

  كريم احمدين  وزير پست و تلگراف
                                                 

 13/12/1324، 22كردستان، ش .  ر.
  Defacto  ًبالفعل، عمال .  

 162شمزيني، ص .  سجادي، ع103- 102، صص ...وماري و محمود عزت، ك 40، ص 1961، كانون دوم، 10؛ روژي نوي، ش 85 و ارفع، ص 134و اگلتن، ص.
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  مناف كريمي  وزير فرهنگ
  صديق حيدري  وزير تبليغات

  خليل خسروي  وزير كار
  حاج مصطفي داودي  وزير تجارت

  زاده محمود ولي  وزير كشاورزي
  زاده اسماعيل ايلخاني  وزير راه

  سيد محمد ايوبيان  وزير بهداري
  زاده عبدالرحمن ايلخاني  وزير مشاور
  مال حسين مجدي  رييس عدليه

 
اين شيوه نامگذاري اوالً به تقليد از . داد اين دستگاه اداري به جاي كابينه يا هيأت وزيران بود و امورات را انجام مي

هاي خود گذاشته بود، ثانياً جهت رفع ابهام  دستگاه وزارتخانهحكومت آذربايجان بود، چون آنها هم همان اسامي را بر 
  .طلب و تشكيل دولت مستقل متهم نشوند دشمنان بود، تا به عنوان تجزيه

» وزارت نيروي دمكرات كردستان«و گاهي اوقات» وزارت جنگ«عالوه بر وزارت امور پيشمرگه كه گاهي اوقات 
رييس «شد و وزارء هم  گفته مي» اداره«گاهي  هاي ديگر گاه د، به وزارتخانهآن بو» وزير«خان  خوانده شده و محمدحسين

رييس «در روزنامه كردستان . گفتند مي» هيأت رييسه«شدند و به همين دليل دستگاه اداري را  هم  خطاب مي» اداره
و » وزير تبليغات«چنين  هم. نوشته شده» رييس اداره عدليه كردستان«و » رييس فرهنگ كردستان«و » كشاورزي كردستان

هم به همين صورت، عالوه بر اين كه اينان اعضاي هيأت رييسه بودند، چند نفر ديگر از رجال » وزير پست و تلگراف«
اداره دارايي : چنين چند اداره ديگر هم تأسيس شده بود از جمله هم. تعيين شده بودند» مشاور«سرشناس مكريان در مقام 

  ...ي، اداره كل اوقاف كردستان به رياست محمد الجاني و كردستان به رياست علم
  .هاي رسمي حكومت كردستان را به خود گرفتند و دست به كار شدند ادارت به انجام امور پرداختند و حكم دستگاه
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  كابينه حكومت كردستان و تعدادي از افسرانش

زاده، وهاب  حاني، كريم احمدين، عبدالرحمن ايلخانيعلي ري: از چپ به راست) ايستاده رديف جلو -محمد قاضي: نشسته
صديق : از چپ به راست) ايستاده رديف عقب -بلوريان، محمدامين معيني، احمد الهي، خليل خسروي، حاج مصطفي داودي

  .حسين فروهر، عبدالرحمان ذبيحي زاده ايوبيان، طه  حيدري، محمد ياهو، مناف كريمي، سيدمحمد
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  رمفصل چها
  شكوفايي فرهنگي
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  بخش اول
 رسميت يافتن زبان كُردي

  

مناف كريمي را به عنوان وزير فرهنگ . اي به امور فرهنگي و تحصيل داد حزب دمكرات كردستان اهميت ويژه     
تاه عمر هر دو وزارت در اين مدت كو. منصوب كرد و صديق حيدري را به عنوان وزير تبليغات در هيأت رييسه ملي جاي داد

  .هاي مهم و ارزشمندي انجام دادند جمهوري فعاليت
از زماني كه نهضت ملي كُرد آغاز شده است، كاربرد زبان كُردي و حذف لغات بيگانه و حفظ آن از پريشاني و نابودي،      

  .يكي از اهداف و آرزوهاي آن بوده است
هاي كُرد استانبول، به رسميت شناخته شدن زبان  لي سازمانهاي اص در تركيه بعد از انقالب عثماني يكي از خواسته     

نامه  به همين منظور  هفته.  كُردي در نواحي كردنشين و كاربرد آن در دادگاه، مدرسه و نوشتار مجله و روزنامه بوده است
را منتشر » ژين«و»تاوي كورد هه«و » روژي كُرد«و » كردستان«و مجالت » تسي كرد تعاون و ترقي گازه«تركيـ  كردي 

مسئوالن . طاش يك مدرسه ابتدايي جهت تدريس زبان كردي براي كودكان كُرد بنياد نهادند كردند و در محله چمبرلي
ها وجود كُرد را انكار كردند و كاربرد زبان كردي را در تمامي مراحل زندگي چه رسمي  و بعدها كماليست» اتحاد و ترقي«

  .اختندو چه غيررسمي در تركيه ممنوع س
در عراق فرصتي كه بعد از خاتمه جنگ جهاني اول براي كُردها پديد آمد، كاربرد زبان كردي در نشر كتب و مجله و      

ها را تثبيت و حتي قانوني نمود، چون پارلمان عراق  ويژه در دادگاه روزنامه و تحصيل در مدارس و محاوره در دواير دولتي به
را از تصويب گذرانيد و زبان كردي را به رسميت شناخت واز آن به بعد دهها كتاب » ت المحليهقانون اللغا« اليحه 1931در 

  .و مجله و روزنامه به اين زبان انتشار يافتند
اي كه سمكو در اروميه به مدتي كوتاه و بدون مجوز قانوني حكومت تهران انتشار داده بود،  نامه در ايران به غير از هفته

كاربرد زبان كردي جهت انجام امور در ادارات . هيچ مجله و روزنامه و يا چاپ كتب كردي داده نشده استديگر اجازه نشر 
كردند، ولي وجود  ها در تركيه انكار نمي دولتي و مدارس ممنوع بود، كاربدستان رژيم پهلوي وجود كُردها را همانند كمالي
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تبار ايران  كردند كه كُردها يكي از قبايل كهن و پاك نستند بلكه ادعا ميدا كُردها را به عنوان ملتي مستقل و جدا از فارس نمي
چندين استاد دانشگاه تهران و دانشمند ايراني از طرف مقامات اعزام شده . هاي خالص فارسي است و زبان كردي يكي از لهجه

شناسي  شناسي و جامعه  و زبانو مأموريت يافتند كه جهت اثبات اين موضوع، به تحقيق و بررسي تاريخي و جغرافيايي
  .باره بنويسند بپردازند و در اين

در اين بين تعدادي از اعراب هم با آنها هماهنگ . داشتند كه كُردي زباني مستقل نيست مقامات ايران و تركيه اظهار مي
.  مليت خود بداننداين امر يكي از عللي بود كه كُردها را بر آن داشت كه زبانشان را رمز هويت و اثبات. شدند مي

الخط ويژه و حفظ زبان محاوره و گفتاري بصورت خالصانه و پاك  ريزي دستور زبان و رسم روشنفكرانشان در تالش پي
 تمامي  هاي اوليه هاي بيگانه عربي و تركي و فارسي و نوشتن فرهنگ خود برآمدند، يكي از خواست كردن آن از واژه

شناختن زبان كردي در  ها هم، به رسميت ي سراسر كردستان، حتي قيام و شورشهاي سياسي و فرهنگي كردها سازمان
  .نواحي كردنشين بوده است

حزب دمكرات كردستان بند دوم . و بعداً حزب دمكرات كردستان هم همان مسئله بود. ك.يكي از اهداف جمعيت ژ
اش را به اين امر اختصاص داده  ل سوم مرامنامه فص13هايش از حكومت مركزي در اولين اعالن موجوديت خود و ماده  خواسته

ولي يكي از اقدامات مهم حزب دمكرات . كُردهاي ايران تحت حاكميت رژيم پهلوي هرگز به اين آرزو نرسيدند .بود
كردستان بعد از اينكه اداره مكريان را بدست گرفت اين بود كه زبان كردي را زبان رسمي خواندن و نوشتن در مدارس و 

  :گويد  بهمن با افتخار مي2محمد در نطق روز  قاضي. رات كردادا
پسر و ... چندين مدرسه دخترانه و پسرانه را گشوديم، مدرسه شبانه را داير كرديم و كتب به زبان كردي ترجمه شد... «

فت سال صرف به جاي اينكه ششـ  ه. كنند دختر، مردان بزرگسال، در مدارس شبانه و روزانه به زبان كردي تحصيل مي
جهت شناخت . نويسند خوانند و مي شوند و هرچيزي را مي تحصيل و يادگيري زبان فارسي كنند در يكي دو ماه باسواد مي

لياقت ملي و ظهور حيات ادبي و فرهنگي كُرد و رساندن فرياد خود به گوش جهان بشريت و عدالت، نيازمند وسايل چاپ و 
در شهر خودمان بنياد نهاده شد كه به زبان خودمان و با چاپخانه خودمان مجله و نشر بوديم، چاپخانه خوبي تأسيس و 

  ».شود و انديشه و افكار و خواست ما را در دنيا پخش خواهد كرد روزنامه منتشر مي
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  مسجد 
زش ها تنها مكان آمو عالوه بر اينكه مكان نماز و توحيد بوده، مدت. مسجد در كردستان اهميت زيادي داشته است

عالوه بر . اند تحصيل و علم بوده است، بسياري از شاعران و نويسندگان و اُدباي كُرد تا اواخر دهه چهل در مساجد رشد كرده
توانستند در افكار  روحانيون در موعظه مساجد مي. اين، مكان تجمع مردم و مجلس ترحيم و رفع اختالفات نيز بوده است

نماز جمعه اهميت . كنند هاي بزرگ، روزهاي جمعه، نماز جمعه را برگزار مي ها و آباديدر تمامي شهر. مردم تأثير بگذارند
كنندگان نماز جمعه از نماز  كند و تعداد شركت ويژه خود را دارد، چون در اين روز، امام جمعه نطقي طوالني ايراد مي

  .جماعت روزهاي ديگر بيشتر است
كرد  هاي مهم را در مسجد برپا مي محمد بيشتر گردهمايي قاضي. بودو حكومت كردستان هم مهم . ك.د.مسجد براي ح

  .كرد هاي كُرد جمع شده و مشورت مي و در آنجا با پيشوايان ديني و سخنگويان و خان
در . كُردها از اين حق هم محروم بودند. هر ديني براي اينكه رسالت خود را به مردم رساند بايد با زبان آنان سخن گويد

حاج قادر كويي . بايست به زبان عربي يا به زبان رسمي دولت خطبه جمعه را بخواند رگ شهرها خطيب جمعه ميمساجد بز
احمد شيخ انتقاد كرده بود كه چرا  كند كه آن مرد از كاك احمد شيخ نقل مي جدال تند خود را با شخصي در رابطه با كاك

  !!قرآن را به زبان كردي تفسير كرده است؟
در اين رابطه روزنامه كردستان اين خبر . ن كرد كه منبعد بايد خطبه نماز جمعه به زبان كُردي خوانده شوداعال. ك.د.ح

  :را منتشر كرده
چنانكه برادران اطالع دارند يك سال است كه از . شود اولين بار است كه خطبه نماز جمعه به زبان كُردي خوانده مي«

 خطبه نماز جمعه را به زبان كردي بخوانند و امام كه قبالً خطبه را به زبان طرف حزب به امام جمعه دستور داده شد كه
  ...خطبه را به زبان كردي خواندند و قلب همگي ...   امام جمعه بعد از بسم12/11/1324خواندند، ديروز  كردي و بعد عربي مي

دي امام جمعه و سيدمحمد به دستور پيشوا و رييس جمهور معظم كردستان از طرف حزب به جناب مالحسين مج
  :حميدي امر شد كه خطبه جمعه را براساس موارد ذيل تنظيم نمايند

مبارزه با خرافات و احترام به قانون و دين، بهداري و ايجاد بيمارستان، تأثير امنيت در آزادي ميهن، تمدن كردستان قديم، 
تان، چگونه بايد از تراخم جلوگيري شود، روح سلحشوري، وحدت تهيه كودكس.............. اعتماد به نفس ، اهميت سرباز وظيفه 
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و دستور داده شد جناب امام جمعه هم اين موضوعات را در نظر گيرند و خُطباي . چيني و نمامي ملي، عواقب تبهكاري، سخن
  118».دهات هم از اين دستور حمايت كنند

 

  تحصيل
يت عظيم مردم بيسواد بودند و اين امر نه اينكه اتفاقي باشد، بلكه يك اكثر. مدارس دولتي در كردستان بسيار اندك بود      

اولين سفير عراق در دربار پهلوي گفتگوي خود را با سفير انگليس در تهران در . ريزي شده رژيم پهلوي بود سياست برنامه
  :كند باره مسئله كُرد اينچنين نقل مي

  .ا را به ميان كشيديماين دفعه بحث سياست ايران در قبال مشكل كُرده«
به نظرم . اند ام تا به امروز، مقامات ايراني چندين بار مسئله كُردها را با من مطرح كرده از زماني كه به تهران رسيده: گفتم

دهد، و اينكه اگر عراق هر خواستي را كه آرزوي كُردها باشد تأمين  رسيد كه ايران اهميت بسياري به مشكل كُردهايش مي
  .كند دانند كه از خارج سرايت مي ها آن را مشكلي براي سياست ايران قلمداد نموده و خطري ميسازد، آن

اند، يعني عدم ياري رساندن به كُردها  همچنين دريافتم كه مقامات ايران به اطميناني كه به آنها داده شده است تكيه كرده
  .ند جهت كسب امتيازاتي از اين بيشتر كه به دست آورده

توانم بگويم كه بعضي اوقات به جدال لفظي  مي. ايم بارها با تيمورتاش درباره كُردهاي تركيه گفتگو كرده: فتسفير گ
ها نسبت به كُردهاي ساكن آن سرزمين، سياستي سختگيرانه و  دانم اين است كه سياست تُرك آنچه مي. كشيده شده است

ي سياست ايران در برابر كُردها عدم توجه  است، يعني فراموش ول. مانع هر راه حلي است و در خاتمه تُرك كردن آنهاست
كردن نژاد كُرد و عدم پذيرش خواست آنان از نظر آموزش و بهداشت و اصالحات و موارد ديگر است تا اين كه روزي 

  119».چنان ضعيف شود كه نتواند مقاومت كند و ناچار شود در ميان نژاد ايراني ذوب و محو شود رسد آن
هيأت رييسه «. ها ساله رژيم، چند گام اساسي برداشت كردستان در جهت محو چارچوب سياست عدم توجه دهحكومت 

  .را هم ايجاد كرد» هيأت فرهنگي«تعيين و در كنار آن » وزير فرهنگ«مناف كريمي را به عنوان » ملي
  :يب انجام دادهاي خود چند اقدام مهمي را به اين ترت در يكي از نشست» هيأت فرهنگي كردستان«

                                                 
 چين است روزنامه خوانده نشد خطوطي كه نقطه. 15/11/1324، 1كردستان، ش .  ر.
  209- 208 نصف قرن من تاريخ العراق و القضية العربية، صص -  توفيق السويدي، مذاكراتي.
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  ساعت قبل از ظهر تشكيل شد و درباره مدرسه و 2 جلسه هيأت فرهنگي كردستان 12/10/1324روز چهارشنبه «
آقايان علي خسروي و رحيم لشكري به عنوان بازرس انتخاب . تعيين دو نفر بازرس جهت مدارس گفتگوي الزم به عمل آمد

  .و حكمشان صادر شد
ـ مقرر شد كودكاني كه ب1 آوري و در بين مردم تقسيم شوند و روزانه در مدرسه  سرپرستند و به گدايي مشغولند جمع ي 

آوري اين بينوايان و يتيمان به شهرباني دستور داده شد اين كار را انجام و  گالويژ به تحصيل مشغول گردند و جهت جمع
  .ن مردم تقسيم كنندتحويل آقايان حسين فروهر و مناف كريمي دهند و آنها هم آنان را در بي

ـ با كسب اكثريت آراء آقايان فروهر و كريمي تعيين شدند كه اشخاص بي2 سواد را آماده سازند كه شبانه در مدرسه   
  .به زبان كُردي تحصيل كنند

  .ها تعويض و به زبان كردي نوشته شوند ـ مقرر شد تمامي تابلوهاي ادارات و مدارس و سردر عمارات و تجارتخانه3
  . سال باشد14 تا 6شوند سنشان بين  آوري مي  مقرر شد كودكاني كه جمعـ 4
ـ در خاتمه جلسه مقرر شد كه در جلسه بعدي نوع لباس دانش5   120».آموزان مدارس نيز مشخص گردد  

. هاي تازه و خودساخته بود ممانعت از تخريب زبان كردي تحت نام واژه» هيأت فرهنگي«يكي ديگر از اقدامات مهم 
  :را پخش كرد» اطالعيه«باره اين  ستان در اينكرد

  :رساند به اطالع تمامي فرزانگان بزرگ كُرد مي«
هاي كُردي كه تاكنون مستعمل نشده، بايد قبالً به هيأت فرهنگي پيشنهاد و در آنجا تصويب و اجازه  جهت كاربرد واژه

  121».كاربرد صادر شود، كسي حق ندارد واژه جديدي را به كار بندد
در » اطالعيه«براي نمونه اين . هاي عمومي به نامهاي شيرين كردي تبديل شدند امي فارسي و نامتناسب مدارس و مكاناس

  :روزنامه كردستان منتشر شده است
اي تشكيل   هيأتي از آقايان فرهنگي در اداره فرهنگ جلسه20/10/24برطبق دستور پيشوا و رييس جمهور كردستان در «

نامي  به خواهشمند است از اين تاريخ. كه مدرسه پهلوي به نام مدرسه كرمانجي كردستان نامگذاري شوددادند و مقرر شد 
  122».شناخته شود» مكتب كرمانجي«: كه تعيين شده

                                                 
 20/10/1324، 1ستان، ش كرد.  ر.
 15/11/1324، 27كردستان، ش .  ر.
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تنها اسامي مدارس تغيير كرد، بلكه زبان تحصيل و  نه . نامگذاري شدند... » پيشوا«، »گالويژ«، »كردستان«هاي  مدارس به نام
ـ طه«روزنامه كردستان با امضاء . ها نيز با توجه به اوضاع سياسي جديد تغيير كردند صيل و برنامهنوع تح » زاده معاون حزب 

  :اين اطالعيه را پخش نمود» كميته مركزي حزب دمكرات كردستان«و
  :رساند به اطالع تمامي اهالي محترم سابالغ مي«

كردستان، از اين به بعد جهت ترويج و اشاعه زبان كردي، در اجراي امر پيشواي معظم و تصويب حزب دمكرات 
 روز ديگر هر فردي كه صاحب پسر و دختر بوده و سن آنان 10از اين تاريخ تا . تحصيل در مدارس به زبان كردي است

بيه خواهد البته هر كسي از اين دستور سرپيچي كند به شديدترين مجازات تن. اقتضاي تحصيل دهد بايد به مدرسه اعزام دارد
  123».شد

  :در اين مصوبه و فرمان دو مسئله مهم بحث شده است
  .تحصيل به زبان كردي در مدارس) 1
  .تحصيل اجباري كودكان براي دختر و پسر) 2

  124.از جمله يك مدرسه دخترانه در اشنويه. تعدادي مدارس جديد در مهاباد و بوكان و اشنويه گشوده شد
محمد وردي، عبدالقادر احمد، عثمان دانش، جميل بهاءالدين در شيوه ارتقاء : ز جملهتني چند از معلمان كُرد عراق ا

، در »صدقيـ  رييس فرهنگ مهاباد«: اداره فرهنگ كردستان جهت تقدير اين امر از طرف. خواندن و آموزش سهيم بودند
  125.اي نوشتند روزنامه كردستان سپاسنامه

   اوقاف، ايجاد دانشكده معقول و منقولرسيدگي به امور فرهنگ،«چند هيأت هم جهت 
  . ولي سقوط حكومت كردستان عامل عدم تأسيس اين دانشكده شد126.تعيين شده بود» . ..و 

هاي مذهبي را ارج نهاده و به كليميان يعني يهوديان اجازه داده كه  حكومت كردستان حقوق فرهنگي و ديني اقليت
  :را پخش كرده» اطالعيه«باره اين  ردستان در اينروزنامه ك. مدرسه ويژه خود را داشته باشند

  اطالعيه
رسانم كه تحت حمايت حضرت پيشواي معظم و محبوب كردستان و نظارت  به اطالع عموم كليميان ساكن مهاباد مي«

. يمگشاي اي به نام مدرسه مختلط كردي و عبري مي اداره محترم فرهنگ و با كسب اجازه از مقامات عالي كردستان، مدرسه
                                                                                                                         

 15/11/1324، 10كردستان، ش .  ر.
 20/1/1324، 1كردستان، ش .  ر.
 22/12/1324، 24كردستان، ش .  ر..
 30/4/1325كردستان، .  ر.
 17/11/1324، 11كردستان، ش .  ر.
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الزم است از موعد اين اطالعيه كودكان خود را چه پسر و چه دختر به دفتر اين مدرسه كه روبروي عمارت داودزاده است 
  .صورت مجبور خواهيم شد بوسيله شهرباني احضار نماييم در غير اين . معرفي و به ثبت رسانند

ـ داودزاده   127». مدير و سرپرست مدرسه عبري 
مدت چنداني نبود كه ) 1: اي داشت چون ژه براي گروه اقليت يهودي ساكن مهاباد، اهميت ويژهاجازه تأسيس مدرسه وي

جمعي واقع شده بودند و در سراسر جهان به عنوان  يهوديان در آلمان و قلمرو تحت سلطه آلمان مورد حمله و كشتار دسته
رساند،   سران حكومت دمكرات كردستان را ميوسعت ديدگاه افكار) 2. شدند دفاع شمرده مي اقليت ديني تحت ستم و بي

كه احترام به حقوق ديني و فرهنگي اقليت كوچك يهود، در سرزميني كه خود در طول زمان تحت ستم ديني، مذهبي، ملي 
  .شد بوده، به نوعي يك روش حكومتي دمكراتيك شمرده مي

 

  زبان قوانين حكومت كردستان
...  نتوانسته آنچنانكه الزم است در موارد قانون، سياست، اقتصاد، ديپلوماسي و زبان هيچ ملتي بدون داشتن قدرت سياسي

كُردها هم از اين قانون مستثني نبوده، چون دولت ويژه خود را نداشته و زبانشان هم نتوانسته نيازهاي . رشد كند و غني شود
باد بعد از تجربه حكومت كردستان حكومت كردستان در مها. وسيع ميادين مختلف زندگي را به سهولت بدست آورد

بايست ابتدا  جنوبي به رهبري شيخ محمود حفيد، دومين تجربه حكمراني كُردها بود كه چون هر دو نوپا بودند لذا مي
  .ريزي زبان دولت باشند مشغول پايه

ت زيربناي اين حكومت كردستان، در امور روزانه خود از زبان فارسي دست كشيد و از همان آغاز قدمي شجاعانه جه
ها يا چنانكه خود  كميته مركزي كه در عمل، وظيفه قانونگذاري و هيأت رييسه ملي و وزارتخانه. زبان كه الزم بود برداشت

ادارات كه وظيفه اجرايي امورات روزانه و اجراي مصوبات را بر عهده داشتند به زبان كُردي امور را رتق و فتق : برند نام مي
اي  براي مثال نمونه. شد شد كه كم كم زبان كُردي زبان دولت و حاكميت مي ن كار موفق بودند و مشاهده ميكردند و در اي مي

  : را خواهيم نوشت شرع، اقتصاد، و بازرگاني چند مصوبه و اطالعيه: از زبان حكومت و قوانين آن در
  

  قوانين شرعي
: دو مصوبه را درباره دو مسأله مهم اجتماعي منتشر كرده» رييس هيأت ملي كردستان، حاج سيد باباشيخ «1324 بهمن 24در 

  .فراري دادن دختران و بانوان و مجلس ترحيم اموات

                                                 
 20/5/1325كردستان، .  ر.
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  .فراري دادن دختران و زنان ممنوع است«
ـ  ـ كه به خانه شوهر منتقل شده يا نشده باشد  بر اساس مصوبه هيأت ملي كردستان هر مردي با اجبار زن شوهرداري 

اما اگر دختر را . ي دهد بايد كشته شود و اگر با اجبار هم دختري را تصاحب كند، بايد آن مرد كشته شودرا فرار
 3خواستگاري كند و منع شرعي هم نداشته باشد، يعني شوهر نداشته باشد و دختر رضايت داشته باشد، جزا ندارد و گرنه از 

  ». سال حبس خواهد شد3ماه تا 
  .ان مقرر شد كه از اين به بعد مجلس ترحيم بايد براساس دستور شرع اسالم باشداز طرف هيأت ملي كردست«

مجلس ترحيم جهت مردان بايد در نزديكترين مسجد . وجه حق ندارد خود را دچار مخارج سازد صاحب ميت به هيچ
  .روز استفرمايد مجلس ترحيم رسماً يك  همچنانكه شرع مي. برگزار شود و نبايد از مراجعين پذيرايي شود

  128».اين مصوبه جهت تمام شهرها و روستاهاي كردستان قابل اجرا است
  

  قانون مجازات
  :1نمونه 

  اطالعيه
ي اين نوشته و بر اساس مصوبه كميته مركزي حزب دمكرات كردستان به اطالع تمامي مأمورين حكومت  بوسيله« 

چه قانون شرعي (وماني يا چند تومان، جهت انجام كاري رساند، هر كس از هر ممرّي، و به هر اسمي، ت كردستان و ملت مي
رشوه دهد يا بگيرد، بعد از افشاء به عنوان خائن به ملت و مملكت شناخته خواهد شد و ميزان مجازات اين افراد از ) و يا غيره

  .تصويب و مقرر گرديده است) اعدام(ده سال حبس الي قتل 
  129».كميته مركزي حزب دمكرات كردستان

  :2نه  نمو
  تصويب قانون مجازات

 كميته مركزي حزب، وزارت جنگ نيروي دمكرات را تشكيل داد و قانون 1/2/1325- 1607برابر امريه شماره « 
  :مجازات، بر اساس آنچه كه در زير نوشته شده تصويب شد

                                                 
 1/12/1324، 17كردستان، ش .  ر.
 4/12/1324، 18كردستان، ش .  ر.
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مامي دارايي شخص ـ  جاسوسي، چنانكه يقين حاصل شد، جزاي آن اعدام است، اما اگر ادله بر تخفيف باشد ت1ماده 
  .متعلق به دولت خواهد بود، و يا زنداني با كار از شش ماه تا مرگ

ـ  مستي و هرزگي از ده روز تا يك ماه زنداني با كار و از پنجاه تا دويست ضربه شالق خواهد بود، هرنوبت 2ماده 
  .شالق از پنجاه ضربه  بيشتر نباشد

ـ دزدي يا محو اموال دولت به نسبت ج3ماده  رمي كه مرتكب شده اعدام يا مصادره اموال آن فرد به دولت و يا زنداني  
  .همراه با كار از دو ماه تا مرگ و در هر صورت انفصال از خدمت خواهد بود

  .كساني كه با تفنگ و يا اسلحه گرم شرارت و يا راهزني و يا دزدي نمايند همان جزا را خواهند داشت
ـ زورگويي به همسر يا ا4ماده    . سال زنداني با كار و استرداد آنچه اخذ نموده است خواهد بود فراد ديگر يك 
شوند و مستخدمين هم چنانكه اگر بعداً ترياك  كنندگان ترياك از كليه حقوق مدني محروم مي ـ  استعمال5ماده 

  .سال زنداني با كار از خدمت اخراج خواهند شد استعمال نمايند بعد از يك
ـ فرار د6  ماده   .ر زمان جنگ و تحويل اسلحه به دشمن، جزايش اعدام است 
ـ خيانت به ملت يا دولت يا وطن، جزايش اعدام است، اگر ادله بر تخفيف باشد  برابر ماده 7ماده    . رفتار خواهد شد1 
ـ تعرض به ناموس مردم جزايش به همان منوال است كه در هيأت رييسه ملي تصويب شده است8ماده   .  
ـ 9ماده    .خواري هم به همان نوع رشوه 

از روز بازداشت به دستور مقامات ) العضو باشند دكتر، ليسانس، ديپلم و يا ناقص(شدگاني كه  بازداشت) 1تبصره 
  .اند  ساعت باشد و روزهاي تعطيل هم از كار معاف6اما روزانه نبايد بيش از . دار، ممكن است به كار گرفته شوند صالحيت

و افراد نيروي دمكرات كردستان و جاسوسان خارجي اگر چنانكه يكي از اين جرايم را مرتكب افسران ) 2تبصره 
براي افراد غيرنظامي هم برابر دستور رياست محترم جمهور، ديوان فوق . شوند، در ديوان وزارت جنگ رسيدگي خواهد شد

  .حكم صادر خواهد كرد
خدا . هار نوبت متوالي در روزنامه چاپ و منتشر خواهد شدجهت اطالع تمامي مردم دمكرات كردستان، اين قانون چ

  .كند كسي اين جرايم را مرتكب نشود زيرا حتماً به مجازاتي كه نوشته شده گرفتار خواهد شد
ـ ابراهيم صالح   »رييس ديوان نظامي نيروي دمكرات كردستان 

  

  مصوبه بازرگاني
  اطالعيه
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رديد سرمايه اصلي شركت يك ميليون تومان باشد كه ثلث آن نقد  مقرر گ24 بهمن 19بر اساس جلسه روز جمعه « 
ولي تا وصول پول . كساني كه پول نقد نداشته باشند عضويتشان قبول خواهد شد. و دو ثلث ديگر قبض سپرده دخانيات است

 اصلي افزايش اين قبوض، سودي محاسبه نخواهد شد و شركت ترقي مجاز خواهد بود كه سرمايه خود را به دو برابر مبلغ
توانند با قبض سپرده دخانيات هر چند سهمي كه مايل باشند خريداري  اند مي كساني كه تاكنون سهمي خريداري نكرده. دهد

.  مورد قبول است1324هر سهم شركت هزار تومان است، از تاريخ اين نوشته، قبض سپرده دخانيات تا آخر اسفندماه . نمايند
  .واند قبض خود را به نام شركت ترقي كردستان انتقال دهدت هر فرد كه مايل باشد مي

ـ محمدامين معيني   130»مدير شركت ترقي كردستان 
 

  مصوبه نظامي
رييس ستاد مركزي «. مقامات وزارت جنگ تالش زيادي در نامگذاري واژه كردي به جاي واژه بيگانه به عمل آوردند

ـ مرادي   :ه روزنامه كردستان نوشتهاي رسمي ب در نامه» نيروي دمكرات كردستان 
گردد، الزم است دستور  يك برگ از القاب قديم كه به تازگي در نشست افسران به تصويب رسيده به پيوست ارسال مي«

 :چاپ آن را در روزنامه صادر فرمائيد
  

  اصطالحات تازه  اصطالحات قديم
  رگه پيشمه  سرباز
  ليزگه  جوخه
  قول  گروه
  سته ده  دسته

  چل  گروهان
  لك  گردان
  پول  هنگ
  تيپ  تيپ

  لشكر  لشكر

                                                 
 29/11/1324، 16كردستان، ش .  ر.
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  131هيز  سپاه
ـ نانوازاده« با امضاي 17در شماره  از لغات مربوط به پيشمرگه ... «ليست ديگري » فرمانده نيروي مركزي دمكرات كردستان 

  .درج شده است» ...كه به كُردي تبديل شده 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

  تعدادي از افسران ارتش حكومت كردستان 
  چي، كلنل محمد نانوازاده، كاپيتان عزيز صدقي، كلنل صالح حسين خفافي، محمد تكمه:  از چپ به راسترديف جلو

 
 
 

                                                 
 20/11/1324، 12كردستان، ش .  ر.
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  بخش دوم
  تاسيس چاپخانه كردستان

اند مانع چاپ  هايي كه بر كردستان حكومت رانده رژيم. چاپخانه يكي از عاليم پيشرفت و تمدن كشور است
در . اند اند، اجازه تأسيس و رشد چاپخانه را در كردستان هم نداده ت و شهرهاي بزرگ بودهنوشتجات كُردي در پايتخ

با ) 1919(ترين چاپخانه، دستگاه چاپي بود كه ميجرسون بعد از ساقط شدن حاكميت شيخ محمود  كردستان عراق، قديمي
هاي عصر  تمامي روزنامه.  مالكيت دولت درآمداين چاپخانه به. به سليمانيه آورده بود» وتن پيشكه«خود جهت چاپ روزنامه 

هاي  اي خريد و هفته نامه هم چاپخانه» پيره مرد«بعداً . رسيد شيخ محمود و دوران بعد از آن هم با آن دستگاه به چاپ مي
چاپخانه ، تنها »ژين«و چاپخانه » حكومت«يا چاپخانه » بلديه«عالوه بر چاپخانه . كرد را با آن چاپ مي» ژين«و » ژيان«

و تعدادي نوشتجات » زبان كرمانجي«موجود، دستگاه چاپي بود كه حسين حزني موكرياني در رواندز جهت چاپ مجله 
  .ها بسيار فرسوده و دستي بودند ديگر كردي به راه انداخته بود، تمامي اين چاپخانه

هم تعدادي متعلق به ميسيونرهاي بيگانه بود هاي اروميه بود كه آنها  ترين چاپخانه، چاپخانه در كردستان ايران، قديمي
اي هم داير شده باشد،  هاي سي ميالدي و يا بعدها در سنندج يا كرمانشاه چاپخانه اگر در دهه. ها بود وبقيه متعلق به آذري

اپخانه به همين علت داير كردن چاپخانه كردستان در مهاباد و چ. كوچك و هم اينكه توان چاپ روزنامه كردي را نداشتند
بكارانداختن چاپخانه و چاپ روزنامه كردستان از . بوكان رويدادي مهم در تاريخ فرهنگ سياسي كردستان ايران قلمداد شد

روزنامه كردستان خود در اين . نظر فعالين حزب و رجال كُرد، آنچنان رويداد مهمي بشمار رفت كه آن روز را جشن گرفتند
  :رابطه گزارشي تهيه و نوشته است

  جشن افتتاح اداره روزنامه كردستان«
به مناسبت افتتاح اداره و نشر اولين شماره » كردستان« بعد از ظهر در اداره روزنامه و مجله 5 ساعت 20/10/24روز 

علماي اعالم و اعضاي حزب دمكرات و نمايندگان نقاط كردستان و تجار و . روزنامه، جشن باشكوهي انجام گرفت
  .كثريت آغاهاي اطراف در اين جشن حضور يافتندمحترمين مهاباد و ا
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محمد رييس حزب دمكرات  قبالً جناب حاج باباشيخ با نطقي كوتاه جلسه را افتتاح فرمودند ودر ضمن آن از آقاي قاضي
 وجود او براي ما موهبتي بزرگ است و تنها اوست«: و پيشواي ملي و ديني كردستان بسيار تمجيد و تحسين نمودند و فرمود

  .تواند كشتي نجات كردستان را از موج سياست به ساحل رساند كه مي
آقايان قادر مدرسي را به رياست بنگاه چاپخانه، و علي : زاده معاون حزب به نيابت از طرف پيشوا سيدمحمد طه

ردستان خسروي را به سمت مدير داخلي چاپخانه، و سيدمحمد حميدي را به عنوان مدير و سردبير روزنامه و مجله ك
  .معرفي نمودند

زاده، صديق حيدري هر يك سخناني را  آغاي ايلخاني آغاي ادهم منگور، قاسم در اين جلسه سيدمحمد حميدي، ابراهيم
زدن بودند،  هنگامي كه حضار غرق شادي و كف«به گفته روزنامه . آموزان مدرسه، سرود ملي را تقديم داشتند ايراد و دانش

گروه از آقايان از دستگاه چاپ ديدن  گروه. به كار افتاد، وحضار به ديدن چاپخانه دعوت شدندبرق روشن شد و چاپخانه 
  132». بعد از ظهر خاتمه يافت7كردند و جشن ساعت 

كردند كه گاهي اوقات شعر  پسند هم در چاپخانه كار مي اي و محمد شاه چنانكه از روزنامه مشهود است، سعيد زرگه
محمد و اكثريت اشخاص سرشناس كُرد از چاپخانه كردستان ديدار و  در روزهاي بعد قاضي. شد و مقاله آن دو هم چاپ مي

  .اند به آن كمك مالي نموده
  .چاپخانه كردستان نسبت به عمر كوتاه خود نشريات زيادي را به چاپ رسانده است

  مجله كردستان
 در چاپخانه كردستان در مهاباد 1945دسامبر  6، مطابق 1324 آذرماه 15در » كردستان«شماره يك، سال اول  مجله 

اي ادبي، اجتماعي،  مجله«و » ناشر افكار حزب دمكرات كردستان«: نوشته شده» كردستان«زير نام مجله . چاپ و منتشر شد
  .سيدمحمد حميدي سردبير مجله بود. »شود بار منتشر مي سياسي است كه هر پانزده روز يك

  :اهدافش را به اين ترتيب بيان كرده است» اميخوانندگان گر«مجله با عنوان 

                                                 
 24/4/1324، 3كردستان، ش .  ر.
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ايم و اميدواريم با قلبي شاد  را تقديم  كرده» كردستان«خود را بسيار سعادتمند دانسته كه به ياري خدا نخستين شماره «
هان پذيرا باشيد و در حد توانايي خود، در پخش و حيات و پيشبرد اين مجله ياريمان دهيد تا به رده بهترين مجالت ج

  .تر الهام گرفته است تر و گرم رسانيم، چون افكار و تحليل و احساساتي كه ما را بر انتشار اين مجله نهاده، از قلبي آتشين
هر چيزي را . ايم از مادر زاده شده) كرده منش و تحصيل بزرگ(زاده است و نه ما هم بدين صورت  نه كسي پري

. قص و كوتاهي خواهد بود و نبايد بالفاصله از آن بيزار شد و به دور انداختآغازيست و در آغاز هر چيزي هم كم و بيش ن
را همچون يك مجله جهاني رنگارنگ و مملو از عكس و منظم نخواهيد يافت چون كاال به قد و قامتش است » كردستان«

وزي و اهميت دادن خوانندگانش اي به اندازه توان و دلس ، خوبي و بدي و مترقي بودن هر مجله»كوك ئاله«و هديه چوپان هم 
  .است

هاي بيگانه و احياء  اي ادبي، تاريخي، اجتماعي، ماهانه كُردي است و نخستين هدفش دور ريختن واژه كردستان مجله
زبان و ادبيات كُردي و احياء كُرد و كُردستان بر اساس تمدن امروز و احياء نام و آثار انديشمندان كُرد تالش خواهدكرد، لذا 

و يا حكايت و سرگذشت مردان بزرگ و يا عشيرتي كُرد و يا ) داستان منظوم( خوانندگان عزيز تمنا داريم هر كس بيت از
را دارد، چنانكه متعلق به دانشمندان كرد باشد و تاكنون چاپ نشده باشد را ارسال تا به ياري ... اي كردي، فارسي، عربي  نوشته

  ».را محو نسازدخدا به چاپ رسانيم و گذشت زمان آن 
  :عناوين شماره نخستين آن عبارت بود از

  

  موضوع  از  صفحه
  شرح حال استالين    4 تا 2
  پيام من به ملت كُرد    8 تا 5
   براي جلوگيري از جنگ سوم جهاني    10 تا 9

  اقدامات حزب دمكرات    16 تا 11
  دمكراسي چيست؟    20 تا 18

  
عشقي و شعري از . م.اند و شعري از م مين كه در اولين كنگره حزب خوانده همچنين دو شعر از هژار و شعري از خاله

ترين عنوان اين شماره گزارشي است در رابطه با برگزاري اولين كنگره حزب دمكرات  اي ثاني به چاپ رسيده، مهم كوكه
  .كردستان
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  »كردستان«شماره اول مجله ): 3(نشريات حكومت كردستان   

  كرات كردستانارگان انديشه حزب دم
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عناوين آن .  منتشر گرديد١٩٤٥ دسامبر ٢١ مطابق با ١٣٢٤ آذرماه ٣٠شماره دوم آن در 
  :عبارت بودند از

  
  موضوع  از  صفحه

  )تحليلي به زبان فارسي(زبان و ادبيات كُردي   حميدي. م  6 تا 1
  شيونم براي وطن  شيواو. خ  6
  بژي دمكرات  هيمن. م  9 تا 7
. ع  10 تا 9

  خسروي
  )نثر(ي مام وطن ا

  )شعر(دور دور هنر است و كار بايد   عشقي. م  11 تا 10
  )ترجمه(نامه دختري اسير   هيمن. م  14 تا 11
  )شعر(اشك يتيم   هژار. ع  14
  دمكراسي چيست؟  نژادي. م  17 تا 14
  )شعر(م  كه ده ل هه  هيمن. م  18 تا 17
  ژنرال ژوزف استالين  حميدي. م  20 تا 18

  
  .است» اهتزاز پرچم مقدس كردستان در نقده«وان اين شماره گزارشي از مهمترين عن

اقدام به انتشار . ساز روي داد در اين مدت وقايعي تاريخ. زمان با طغيان قيام ملي كُرد در ايران بود هم» كردستان«انتشار مجله 
ورت گرفت كه اين امر موجب تاخير در همان چاپخانه و با همان نويسندگان و كارگران ص» كردستان«روزنامه دوروزه 

  .در شماره سوم مجله كردستان تا فروردين شد
عكس پيشواي معظم : عناوينش عبارتند از.  انتشار يافت1946 مطابق مارس 1325ماه  شماره سوم آن در فروردين

شال كونوزوف شيرين، فيلد مار. ب) ترجمه(كردستان، ابن خلكان، از سيدمحمد حميدي، سوسياليستي چگونه است؟ 
محمد ) شعر(القضاه، يا وطن يامرگ  دلشاد رسولي، اشعار مرحوم سيف) نثر(پسندي، سرگذشت من  محمد شاه) ترجمه(

اهتزاز پرچم مقدس «ترين موضوع اين شماره گزارشي است از  محمد گلوالني عطري، مهم) شعر(گلوالني عطري، سوز درون 
  .»كردستان در مهاباد
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  .وط حكومت كردستان از انتشار باز ماندمجله كردستان با سق
  

  روزنامه كردستان
  . منتشر شده است1946 ژانويه 11 مطابق 20/10/1324شنبه  نخستين شماره در روز پنج

ناشر افكار حزب « و در زير هم نوشته شده است » همتا به نام خداي تعالي و بي« در باالي روزنامه نوشته شده بود 
  .»دمكرات كردستان 

. تجربه جديدي در حيات سياسي و فرهنگي ملت كُرد بود و براي كردستان ايران اهميت زيادي داشت» كردستان«شار انت
اي بطور منظم انتشار  مدت دوره سمكو، اولين بار بود كه در يك شهر آزاد كردستان به زبان كُردي نشريه بعد از تالش كوتاه

  .ميافت
  :اش نوشته است در نخستين شماره» اهداف ما«ه، زير عنوان سيدمحمد حميدي سردبير روزنام        

هاي  در اين حال كه ملت. در اين هنگام كه سرزمين كردستان بيش از هر زماني به فداكاري فرزندان خويش نياز دارد«
  .اند ميهنانشان در تالش جهان براي حفظ و كسب آزادي خود و كسب وسايل پيشرفت هم

شان آرماني ندارند و شب و روز جهت رسيدن به اين  هاي جهان غير از آزادي و عظمت ميهن در اين وقت كه تمام ملت
  اند، ما به چه مشغوليم و آرمانمان چيست؟ هدف در تالش

شمار و بيچارگي و تنهايي، بعد از اينكه با اشاره  بعد از چندين سال آوارگي و افسردگي و حبس و ضرب و شتم بي
به جان و مال همديگر افتاده بوديم و خون همديگر ... مامش و زرزا و دهبكري و گورك و گلباغي و دشمنان با نام منگور و 

گرفتيم، و مدام مشغول اختالف و تفرقه  مكيديم، و براي منافع شخصي خود هيچ چيزي را در نظر نمي ريختيم و مي را مي
نان خود نبوديم و در هياهوي روزگار به غير از منافع ميه انداختن بين هم بوديم، و سخن كوتاه اينكه هيچوقت در فكر هم

بهره كرده بودند،  انديشيديم و دشمنان مانع تحصيل به زبان مادريمان بودند و از نور علم قرن بيستم ما را بي خود به چيزي نمي
 استبداد رضاخان به يكباره ويژه غول اي داشتند اندك بودند، به انديشه آزادي در نظرمان رؤيايي پوچ بود و آنان كه انديشه

در اين . پرور كردستان يا كشته شدند يا در شيراز و تهران و خراسان به بند افتادند كمرمان را شكسته بود و مردان وطن
 رسيد، ما از زنجير 1320شهريور . هنگام كه ذلت و آوارگي به نقطه آخر رسيد، خداي تعالي با رحم و شفقت به ياد ما افتاد

جمعي از جوانان كردستان جمع . مان بيدار شد آلوده هاي خواب مان گشوده شد و چشم ايي يافتيم و دست بستهاسارت ره
وقفه تالش كردند تا حزب دمكرات را به وجود آوردند و هر مانع و خائني را كه  شدند، دست برادري و اتحاد به هم دادند، بي

هاي خود را در تمامي شهرهاي كردستان ايران  ك مدتي توانست شاخهحزب دمكرات در اند. در كردستان بود از بين بردند
. و هر سخني كه بوي تفرقه دهد گفته نخواهد شد... اكنون در كردستان نام منگور و مامش و زرزا و دهبكري و . بگستراند
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يي را با ثروتمندي و تفرقه امروز سرافكندگي را با سربلندي و بينوا. ما كُرد هستيم و خواهان كُرديم: صدا گوييم همگي يك
  .را با اتحاد تغيير داديم

  .ايم كنيم، اخالق زشت را به نيك تغيير داده كوشيم و به زبان شيرين كردي تحصيل مي براي ملت مي... 
 ما كه انتظار دارا بودن چاپخانه و انتشارات را نداشتيم، اكنون به ياري خدا روزنامه كردستان بوجود آمد و اولين شماره

اي آهنين از اتحاد و برادري  اين نشريه كه از طرف حزب دمكرات كردستان انتشار ميابد، خواهان حصول قلعه. آن منتشر شد
ديني و هر آنچه براي آزادي مضر باشد مقابله  است كه پايه آن بر علم و هنر و تندرستي نهاده شود تا بتواند با سيل تفرقه و بي

  ».چنان محكم و نيرومند باشد كه هيچ نيرويي نتواند با آن رقابت كند واهان بنيان آن هستيم، آناي كه خ اميدواريم قلعه. كند
اختصاص يافته » وششمين سال تولد ژنرال ژوزف استالين شصت«اي به مناسبت  در همان صفحه اول شماره نخستين، مقاله

اهتزاز «و گزارشي از » تهران« صاحبان روزنامه پيشواي معظم كردستان با: محمد گفتگوي جناب قاضي«عالوه بر آن . است
  .و چند خبر و اطالعيه كوتاه درج شده است» پرچم مقدس كردستان در شهر بوكان

اي  كردستان شمار زيادي مباحث سياسي، اجتماعي، ديني، ادبي را منتشر ساخته است، در آن عصر اشعار سياسي به گونه
  .مشخص رشد كرده است

ترين نويسنده روزنامه بود كه عالوه بر چندين سرمقاله و مصاحبه سياسي در رابطه با مسائل روز،  لسيدمحمد حميدي فعا
از » 1920كُردان از بدو تاريخ تا سال «و ترجمه » جشن آزادي و استقالل كردستان«سلسله گزارشهايي طوالني در مورد 

را » دانشمندان كُرد«نشر تهران و » كوهستان«روزنامه » سرگذشت آرارات«زبان فارسي در مورد تاريخ كُهن كُرد و ترجمه 
  .اطالعات وسيع و شناخت ارزشمندي از قيام آگري را در بردارد» سرگذشت آرارات«درج كرده كه 

. اند زاده، رسول ميكائيلي، دلشاد رسولي، ابراهيم نادري از نويسندگان مشخص روزنامه حسن قزلجي، هيمن، هژار، هاشم خليل
قادر مدرسي، محمد مجدي، مالمحمد : اند از جمله آنها چندين نفر ديگر مقاله و موضوعات گوناگوني را نوشتهعالوه بر 

زاده، عبدالرحمن ذبيحي، احمد الهي،  پسندي، سيدمحمد طه ايوبي، علي خسروي، عزيز مولوي، عبدالرحمن امامي، محمد شاه
  . عبدالقادر دباغي، محمد ياهو و محمد قادريعبدالرحمن ساالر، سيدعبدالقادر سيادت، قاسم اوطميشي،

اند، چند شاعر ديگر هم  هاي مختلف اشعار سياسي زيادي را در كردستان چاپ كرده عالوه بر هژار و هيمن كه به مناسبت
  .اي ، علي حيدري، سيدكامل و سعيد زرگه)شيواو(مين، حقيقي، خالد حسامي  خاله: اند از جمله شعر يا اشعاري را نوشته

ماندگي اوضاع آن عصر و اكثريت بيسواد مردان چه رسد به زنان، با  با وجود عقب. در روزنامه كردستان، زنان محروم نبودند
ويلمه : اند كه در كردستان به چاپ رسيده از جمله ايراد كرده» خطابه«هاي سياسي  اين همه تعدادي از زنان به مناسبت

اند  اي از آنان مقاله نوشته ه، عشرت عظيمي، فريده زندي، ايران بلوري، يا عدهصياديان، خديجه حيدري، سلطنت داودزاد
  ...سلطان خانم فتاحي قاضي كبري عظيمي، حلب اسماعيل فرجي، شاه: همچون
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، )شهيد محمد قدسي(محمد محمود : از جمله. اند همكاري كرده» كردستان«چند نويسنده كُرد عراقي با نوشتن مقاله و شعر با 
  .وردي، عبدالقادر احمد، يحيي چروستاني، انور دلسوز، شوان، ميرزا محمدامين منگوري و قانع  توفيق محمد

هاي  قسمت اعظم نطق: روزنامه كردستان ارزش تاريخي عظيمي در رابطه با تحليل رويدادهاي آن عصر كردستان دارد زيرا
  .رهنگي حكومت كردستان را در بر داردمحمد و مقامات ديگر و اخبار سياسي، اجتماعي، نظامي و ف قاضي

ويژه خود را داشته و نه هيچ خبرگزاري خارجي هم در كردستان نمايندگي داشته » خبرگزاري«نه حكومت كردستان 
  .هاي خارجي بوده است است، به همين علت منبع اخبار روزنامه كردستان تنها راديوهاي بيگانه و روزنامه

 شماره از آن منتشر شده 114 يا 112چنانكه گويند . هم از انتشار بازماند» كردستان«امه با سقوط حكومت كردستان، روزن
  .است

  . اي از محتوا و عناوين و نويسندگان آن نوشته شود شايسته است كه روزنامه كردستان مجدداً چاپ و تحليل ويژه
  

  هاواري نيشتمان
  . در مهاباد در چاپخانه كردستان منتشر شده است1946 مارس 21 مطابق 1325نخستين شماره آن در اول فروردين 

و مدير مسئول آن »  ادبي، سياسي، اجتماعي: اي مجله«است كه » ارگان افكار اتحاديه جوانان دمكرات«هاواري نيشتمان 
  .آذر بود صديق انجيري

  .رسيد  بوكان به چاپ ميبوده كه اولي در مهاباد و دومي در» الله هه«و » گروگالي منداالن«ساير نشريات، مجله 
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  اندركاران چاپخانه و نشريات حكومت كردستان دست
صديق عاليي، قادر :  نشسته از راست به چپ- پسندي، ابراهيم كريمي محمد شاه: نشسته بر زمين از راست به چپ

  محمدي، اي، مطلب شيخ زاده، سعيد زرگه ن فقهاي، حسي رحمان زرگه:  ايستاده رديف اول از راست به چپ- مدرسي
عزيز نانوازاده، صالح كاكاآقازاده، رحيم يعقوبي، عبداهللا  مصطفي ايوبي،:  ايستاده رديف دوم از راست به چپ- يوسف اورامي

  افروز دباغي، رحيم  شمع
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  كردستان هروزنام) 4(نشريات حكومت كردستان 

ارگان انديش حزب دمكرات كردستان
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  »هاواري نيشتمان«و » هاواري كورد«مجالت ): 5(نشريات حكومت كردستان 
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   چاپ مي رسيده در بوكان به كهاللهه ه، مجل)6(نشريات حكومت كردستان   
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  بخش سوم
  گويد سخن مي» صداي كردستان«راديوي 

  
كُردها هم . اند اند متعلق به حكومت بوده ه كُردها در آن تقسيم شدهپراكني عمومي در كشورهايي ك هاي سخن دستگاه

حتي اين حق را هم . اند ها محروم بوده ها سهمي، لذا هميشه از اين دستگاه اند و نه در حكومت كه نه خود حكومتي داشته
جهاني دوم همچون بخشي از تهاجمات بريتانيا و فرانسه در جنگ . ها به زبان خود آواز بخوانند اند كه در اين دستگاه نداشته

كردند، بخشي از كار تبليغات را بوسيله چاپ و يا راديو  تبليغاتي وسيع در سالهاي جنگ  عليه آلمان و هم پيمانانش كه اقدام  
  .دادند به زبان كردي انجام 

تانيا هم سه نفر از اديبان و  بري1943سال .  دقيقه را به زبان كردي اختصاص داد15 ايستگاه راديويي بغداد 1939سال 
خاور «گوران، رفيق چاالك و رمزي قزاز را به شهر يافا در فلسطين جهت تنظيم بخش كردي راديو عربي : هنرمندان كُرد

گرچه اين راديو اختصاص به پخش خبرهاي جنگ و تبليغات بريتانيا و متفقين داشت، ولي سرود ملي . دعوت كرد» نزديك
در كردستان ايران با » نيشتمان«در كردستان عراق و مجله » گالويژ«مجله . كرد ردي جالبي را پخش ميو آواز و برنامه كُ

  .نظير خبر تأسيس اين راديو را پخش كردند ابراز شادي بي
مقامات . گيري زبان و رشد حس و افكار مشترك ملي و آمادگي مردم داشته باشد تواند نقش مؤثري در شكل راديو مي
ماندگي وضع  در دهه چهل به علت عقب. اولين ايستگاه راديو را داير كردند. دانستند ستان اهميت راديو را ميحكومت كرد

ولي با وجود . اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي ساكنان و گسترش فقر و بيسوادي در كردستان تك و توك راديو در بين مردم بود
راديو صداي كردستان سخن «امه كردستان گزارشي تحت عنوان روزن. اين، ايستگاه راديو اهميت سياسي عظيمي داشت

  :نويسيم را منتشر كرد كه به علت اهميت تاريخي اين رويداد، در ذيل عين گزارش را مي» گويد مي
 5راديوي مهاباد، پايتخت حكومت ملي كردستان به همراه ) ايستگاه( ايستاسيون 1325 ارديبهشت 10شنبه  روز سه«

ـ پيشمرگه2ـ  حياط دفتر مركزي حزب دمكرات 1(كه در دستگاه بلندگو  ـ  روبروي منزل 4ـ  روبروي شهرباني 3خانه   
ـ روبروي مسجد عباس5حضرت پيشوا    .ايجاد و رسماً گشايش يافت و جشني با شكوه برگزار گرديد) آقا نصب شده  
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ته مركزي و مقامات حزب دمكرات در اين جشن جناب حاج باباشيخ رييس هيأت رييسه ملي كردستان و اعضاي كمي
  .هاي اطراف و رجال و محترمين شهر مهاباد حضور داشتند كردستان و شمار زيادي از آغا

... زاده معاون حزب دمكرات، جلسه را افتتاح كرد و از ترقيات و پيشرفت   بعد از ظهرآقاي سيدمحمد طه4در ساعت 
  .اتحاد شوروي بيانات جالبي را ايراد داشتند

 از آن جناب حاج سيد باباشيخ از طرف هيأت رييسه ملي، آقاي محمد افندي از طرف ژنرال مالمصطفي بارزاني، بعد
جناب قاضي محمد از طرف كميته شاخه بوكان، آقاي صالح از طرف ارتش كردستان، آقاي علي خسروي از طرف اتحاديه 

هي از طرف قشر زحمتكشان و كشاورزان كردستان، كوري جوانان، آقاي دلشاد رسولي از طرف كميته مركزي، آقاي احمد ال
زاده حامل وسايل از طرف كشور با  كُرد از طرف مدرسه پسران، آقاي حسين داودي از طرف بازرگانان، آقاي مايور علي

 و شهامت اتحاد شوروي، ايضاً آقاي دلشاد رسولي از طرف وزارت فرهنگ در برابر ميكروفون سخنان بسيار آتشيني ايراد
مراتب سپاسگزاري خود را نسبت به اتحاد جماهير شوروي كه ايستاسيون راديو و وسايل ملزومه را به همراه يك دستگاه 

  .ماشين سينماي سيار به نام انجمن روابط فرهنگي به كردستان اهداء كرده، به جا آورند
گرفتند و مجدداً مراتب سپاسگزاري را از زاده تحويل  ها را از آقاي مايور علي زاده دستگاه سپس آقاي سيدمحمد طه

زاده كه زحمت حمل  ويژه از زحمات آقاي مايور علي طرف ملت كردستان نسبت به اتحاد جماهير شوروي ابراز و به 
وسايل را تقبل كرده است، بسيار تشكر نموده و هر دو، دست در دست هم نهاده و تشكر متقابل نسبت به همديگر را ابراز 

  133». بعد از ظهر خاتمه يافت6شن در ساعت ج. داشتند
 نطق زير را بوسيله راديو به سمع ساكنان كردستان رساند 12/12/1325 روز 6محمد هم در ساعت  به همين مناسبت قاضي
  :كه با بلندگو پخش شد

  برادران عزيز؛«
 چون در هنگام افتتاح دستگاه راديو گويم، ايد به شما تبريك مي در ايجاد دستگاه راديو و اين موفقيتي كه به دست آورده

اميدوارم كه از اين به بعد روز به روز بتوانيم . دارم در اينجا نبودم اكنون احساسات خود را نسبت به پيشرفت شما اظهار مي
يم و تر براي ما اين است كه بتوانيم سخن خودمان را به گوش جهان برسان از هر چيزي مهم. در مسائل مدني بيشتر ترقي كنيم

                                                 
 14/12/1325، 43كردستان، ش .  ر.
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را ... توانيم بوسيله اين دستگاه درس اخالق، كشاورزي و  باز مي. كم به ترقي خواهد رسيد چيز كم فرمائيد كه همه  گواهي مي
  134».اي خوب براي راديومان تعيين خواهيم كرد به برادران عزيز خود بگوييم و در آينده هم برنامه

» مدير آستاسيون«و »  تبليغاتمعاون وزارت«در آغاز ماه خرداد علي خسروي به سمت 
  ١٣٥.منصوب شد

قدرت راديوي صداي كردستان آن اندازه نبود كه به شهرهاي ديگر كردستان برسد و همانند يك راديوي محلي، وسعت 
  .افتاد» سخن«زماني كه ارتش ايران منطقه را به اشغال خود درآورد آن هم از . عملش از شهر مهاباد تجاوز نكرد

  

  ه مليتأسيس كتابخان
  :روزنامه كردستان نوشته

شود، حضرت پيشواي كردستان دستور فرمودند كه  چون نياز شديد به داشتن كتابخانه ملي در شهر مهاباد حس مي«
زاده و فرهنگ شود و يكجا در سالن جنب چاپخانه كردستان  خانه عيسي هاي قرائت آوري كتاب بسيار زود اقدام به جمع
  136».ي ملي و عمومي ايجاد شودا نهاده شوند و كتابخانه

تعدادي كتاب . قدر مسلم تأسيس كتابخانه ملي اهميت بسزايي در حيات هر قومي دارد، قدم اول در ايجاد آن نهاده شد
 مدت كردستان، با تصرف  كتابخانه نيز همچون ساير اقدامات حكومت كوتاه. آوري شد و تعدادي را هم اهداء كردند جمع

  .مهاباد متالشي شد

  سينماي كردستان
قدر مسلم سينما چون وسيله رسانه ديداري هم در رشد افكار . يكي از تالشهاي حكومت كردستان داير كردن سينما بود

قبالً . اي جهت پركردن اوقات فراغت، اهميت زيادي داشت ويژه بيسوادان و هم اينكه وسيله سياسي و اجتماعي مردم به
رود اين  ي از حكومت كردستان مجوز ايجاد سينما را كسب كرده بود، ولي گمان مياي ويژه، جعفر كريم همانند پروژه

  .پروژه انجام نگرفته باشد

                                                 
  16/2/1325، 24كردستان، ش . ر.
 16/12/1324، 25كردستان، ش .  ر.
  -16/12/1324، 25، ش كردستان.  ر.
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همزمان با آوردن دستگاه راديو، از طرف مقامات شوروي يك دستگاه سينماي سيار هم به عنوان هديه به حكومت 
  .كردستان داده شد

  :ت درباره سينما منتشر شده است روزنامه كردستان خبري به اين صور62در شماره 
صحن سينماي كردستان كه چندي قبل از طرف وزارت عالي تبليغات، اقدام به ساخت آن شده بود خاتمه يافت و فيلمي « 

دهد و  پرستي قهرمانان جماهير شوروي را نشان مي جديد، بسيار عالي و اخالقي، كه ميزان   از خودگذشتگي و ميهن
الزم . اند، وارد و اقدام به پخش كرده است ها كه كرده لت شجاع براي حفظ ميهن عزيزشان چه فداكارينماياند كه اين م مي

ويژه از طرف وزارت تبليغات اعالم شده كه هنگام رفتن به  است برادران ساكن مهاباد و اطراف استفاده الزم را بنمايند و به
  ١٣٧».سينما و وقت ورود و نشستن مراعات انضباط را بفرمايند

  
  

                                                 
 5/4/1325، 62كردستان، ش .  ر.
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  فصل پنجم
  ايجاد ارتش
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  بخش اول
ـ نظامي حكومت كردستان   استراتژي سياسي 

هاي اصلي سياست رضاشاه بود تا قدرت ديكتاتوري خود را در ميان عشاير و مناطق روستايي  خلع سالح عشاير، يكي از پايه
 خونين و طوالني شد، ولي  طه دچار درگيري و جنگارتش ايران در انجام اين كار در چندين نق. سراسر ايران تحكيم بخشد

متالشي شدن ارتش بعد از ورود نيروي روس و انگليس به . ها را ضبط كرد سرانجام بر همه نواحي چنگ انداخت و اسلحه
در . فتكردستان در اين مورد فرصت بيشتري را يا. ايران، مجدداً فرصتي را براي مردم پديد آورد كه باز خود را مسلح سازند

هاي كردستان و كرمانشاه هم، هزاران تن خود را مسلح و  نواحي روستايي مكريان، حتي در نواحي روستايي استان
فروختند و يا اينكه  هاي خود را ربوده و به بهاي اندكي مي سربازان سالح. هاي حكومت را خلع سالح كرده بودند پاسگاه

  .گرفتند مردم از آنان به غنيمت مي
رهبري حزب تعدادي را سازماندهي . ، افراد بسياري وابسته به حزب دمكرات كردستان مسلح بودند1324 بهمن 2 قبل از

نيروي مقتدر دمكرات با ساز و برگ و سالح از طرفي، و ... « بهمن به گفته روزنامه كردستان 2در مراسم . كرده بود
خان  در مراسم همان روز محمدحسين. شركت داشتند ١٣٨» ...آموزان دختر و پسر تمامي مدارس در طرف ديگر دانش

و محمد » ...به نمايندگي از طرف نيروي حزب دمكرات كردستان... » «معاون فرمانده كل نيروي كردستان«سيف قاضي 
  .هر يك سخناني را ايراد داشتند» فرمانده نيروي مركزي حزب دمكرات«نانوازاده 

. ك.د.ح.  همان استراتژي سياسيـ  نظامي حزب دمكرات كردستان بوداستراتژي سياسي و نظامي حكومت كردستان،
خواهان . ك.د.ح. ويژه دوستي اتحاد شوروي و منشور آتالنتيك بنياد نهاده بود هاي متفقين، به  اميدهاي خود را بر اساس وعده

انجمن ايالتي و واليتي در مناطق تر خواستار حق انتخابات عمومي براي  خودمختاري در چارچوب دولت ايران يا به گفته دقيق
در اين راستا بيشتر معتقد به مبارزه سياسي و گفتگوي سياسي و تحت فشار قرار دادن و حل . كردنشين ايران بود

قاضي در سخنانش چه . آميز اختالفات بود، نه لشكركشي و حمله مسلحانه جهت آزادسازي شهرهاي كردستان مسالمت

                                                 
  15/11/1324، 1كردستان، ش . ر.
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هاي مخفي گفته بود، اين موضوع  شكارا و با صراحت گفته بودند، و چه سخناني كه در نشستهنگامي كه در مقابل مردم آ
  .را پنهان نساخته است

سازي كردستان بزرگ و مسأله ايجاد دولت مستقل كُرد جدا از ايران، گرچه در شعر و نوشته بعضي از افراد   مسأله رها
پيشوا اين مسائل پذيرفتني نبود چون در مصاحبه با مسئول درون حكومت كردستان مشاهده شد، ولي در نزد 

  .نگاران، آشكارا اين موضوع را بحث نموده است روزنامه
چاپ تهران، كه روزنامه كردستان در اولين شماره » رهبر«و » فرمان«و » ايران ما«هاي  در گفتگويي با خبرنگاران روزنامه

  :خود نقل كرده، با صراحت اين مسئله را روشن ساخته
  گويند كه كُردها به رهبري جنابعالي خواهان تجزيه و استقالل كردستان هستند، آيا حقيقت دارد؟ در تهران مي: سئوال«

خواهيم با خودمختاري زير  چون ما در ايران خواهان اجراي قانون اساسي هستيم و مي. خير، حقيقت ندارد: جواب
  ».ايم آوردهپرچم ايران زندگي كنيم و خودمختاري را هم به دست 

  :به همين دليل بود كه از آغاز تأسيس تا سقوط حكومت كردستان، دو ديدگاه جداگانه در بين مقامات كردستان بود
اش بود، و معتقد بود كه از طريق گفتگوي سياسي در تالش حل و سازش با حاكميت  يكي ديدگاهي كه پيشوا نماينده

بايست  داد، بلكه مي وجه اجازه پيشروي به پيشمرگان كردستان را نمي تنها به هيچ  مركزي تهران برآيند، و در انجام اين راه نه
  .در حالت دفاع و انتظار و ماندن در سنگرهاي خود باشند

ها و حتي افرادي چون حاج باباشيخ  ديگري، ديدگاه تعدادي از فرماندهان جوان دمكرات و افسران كُرد عراقي و بارزاني
حمدرشيدخان بود كه معتقد بودند بايد نيروهاي كردستان را براي آزاد كردن شهرهاي كُردنشين رييس هيأت رييسه و م

  .ايران، يكي بعد از ديگري آماده ساخت
سران جمهوري تا زماني كه حكومتشان ساقط شد در ميان خود بر اين مسأله توافق نيافتند؛ در اين امر هم چندين فاكتور 

چنين فاكتور سياسي و موضع روسيه و انگليس و  زن قواي كُرد و حكومت مركزي، همتوا: خارجي نقش داشت از جمله
  .آمريكا در مقابل چنين رويدادي

ويژه با  شد، به  خطر تهاجم ارتش ايران به كردستان و تصرف نواحي تحت تسلط حكومت كردستان هر لحظه بيشتر مي
شد، از اين  پادگان سقز تقويت مي. يافتند ر سنندج افزايش مينيروهاي ايران د. نشيني ارتش شوروي نزديك شدن زمان عقب
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هاي بانه و سردشت را تقويت و راه پيشروي  اي داشت چون، ايران در نظر داشت از طريق آنجا پادگان نظر سقز اهميت ويژه
تسلط حكومت نيروي نظامي دمكرات را بر سنندج و كرمانشاه ببندد، و در آينده هم راه برگشت خود به نواحي تحت 

بايست نيروهايش راجهت محافظت خود و مرزهايش را هم از تعرض  حكومت كردستان هم مي. كردستان را تأمين كند
  .ايران آماده سازد
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  بخش دوم
  سازماندهي نظامي

  وزارت جنگ دمكرات كردستان
منظم كرده بود و ... اخه، سپاه ها را در ليزگه، گروه، دسته، گروهان، ش قبل از مراسم بهمن، فرماندهي حزب، پيشمرگه

در مراسمي نظاميـ  سياسي با پيشوا بيعت . آماده شدند» مركز پيشمرگه« در 3/11/24صبح روز » بيعت با پيشوا«جهت 
  139.كرده و آمادگي خود را براي جانبازي در راه حفظ حكومت كردستان ابراز داشتند

هيأت « كه يك نيروي مسلح، دارد و جهت اداره آن در هنگام تأسيس حكومت كردستان اعالم داشته بود. ك.د.ح
در اجراي سياست رضاشاه . خان را به عنوان وزير جنگ انتخاب كرد و وزارت جنگ را بنياد نهاد ، محمدحسين»رييسه

 از اين نظر بخش اعظم كردستان در داشتن كادر نظامي بلندپايه و كارآمد كشوري و لشكري. مانده شده بود كردستان عقب
هاي جنگ ايران بود،  التحصيل دانشكده محروم و يا اگر هم بود بسيار اندك بود، و حكومت كردستان فاقد كادر نظامي فارغ

هاي خود و فرماندهان  هاي سپاهي و نظامي را به كادرهاي سياسي و سازمان به همين سبب از همان آغاز ناچار بود درجه
  .عشاير ببخشد

جعفر كريمي با درجه مايور، معاون وزير . درجه ژنرالي به وزارت جنگ منصوب شدخان سيف قاضي با  محمدحسين
كلونيك به فرماندهي نيروي مركزي درآمد كه بعداً معاون سياسي وزير شد و ابراهيم  جنگ و محمد نانوازاده با درجه پات

است گردان تيراندازي و عزيز صديقي صالح با درجه مايور به رياست ستاد كل، و محمدامين شرفي را با درجه مايور به ري
  .گماردند... را با درجه كاپيتان به عنوان بازرس نيروها و 

عالوه بر سيف قاضي، درجه ژنرالي به سه شخصيت كُرد، عمرخان شريفي رييس ايل شكاك، محمدرشيدخان رئيس 
داده شد » مايور« كميته مركزي حزب درجه به تمامي اعضاي. هاي بانه و مالمصطفي سردار نامي ايل بارزان بخشيدند زاده بگ

. التحصيل دانشگاه جنگ ايران يا خارج نبودند اينان هيچكدام فارغ. و افراد ديگر هم درجات مختلفي چون كاپيتان را داشتند

                                                 
 24/11/1324، 14كردستان، ش .  ر.
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آنچه مد نظر بود وفاداري آن شخص به حكومت . شد در اعطاي درجه نظامي، تخصص علوم جنگي در نظر گرفته نمي
همان ) شكل لباس(شان  درجات افسران و اونيفورم. و ميزان نفوذ سياسي و اجتماعي وي در ايل و منطقه خودش بودكردستان 

افسران كُرد عراقي كه تعدادي با بارزاني و تعدادي هم كه بعداً به كردستان ايران رفتند، به آنها هم . شكل ارتش روسيه بود
  .درجات جديد بخشيده شد

. هاي اروپايي را هم طي كرده بودند اي دانشگاه التحصيل دانشگاه جنگ عراق بودند و حتي عده فارغافسران كُرد عراقي 
توانستند نقش مؤثري در سازماندهي سپاه كردستان و آموزش مشق نظامي و يا در ايجاد آموزشگاه و دانشگاه جنگ  آنها مي

ومت كردستان با سران سازمانهاي كردستان عراق، حكومت كردستان داشته باشند، ولي با وجود چندين ديدار سران حك
را ) از اكراد عراقي(كردند كه به غير از پزشك و بهيار نياز به هيچ نوع كادر ديگري ندارند، به همين دليل هيچكدام  تصور مي

  .جهت ورود به ارتش كردستان ايران تشويق نكردند
وزير وزارت : شد همچون هاي رسمي منعكس مي  و نامهنام وزارت مذكور با اسامي جداگانه در روزنامه كردستان

  ...جنگ، وزارت نيروي ملي كردستان، وزارت نيروي دمكرات كردستان 
» سربازگيري«هنوز فرمان . وزارت جنگ اقدام به سازماندهي جديد و جابجايي نيروها و آموزش و مشق نظامي كرد

  .رزومندانه  بودداده نشده بود و پيشمرگه شدن منصبي آ) سرباز وظيفه(
  :نوشته است» تعليمات نظامي«روزنامه كردستان زير عنوان 

 تمامي رؤسا و مسئوالن ادارات و اعضاي 14/4/1325برطبق دستوري كه از طرف كميته مركزي صادر شده بود روز «
  . صبح در پادگان حاضر شدند7كميته مركزي ساعت 

، عزت عبدالعزيز، محمد محمود، )اي از آذربايجان فرمانده(كاپيتان ميزاني زاده،  ابتدا از طرف آقايان حاج رحمان ايلخاني
ابراهيم نادري، محمدامين قادري، جعفر كريمي معاون وزارت جنگ، صديق حيدري و ابراهيم صالح فرمانده نيروي مركزي 

  .ام نطقي ايراد داشتنددر خصوص آموزش تعليمات نظامي و محبوبيت و حفاظت از وطن و فريضه فردي و اجتماعي، هر كد
  ١٤٠». ادامه يافت١١ًبعدا حاضران صف كشيدند و تعليمات شروع شد و تا ساعت 

  

                                                 
  18/4/1325كردستان، . ر.  
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  نيروهاي ايالت كُرد 
  :نويسد روزنامه كردستان مي

هاي نيروي مركزي كردستان جهت عمليات صحرايي به خارج  پيشمرگه «20/4/1325 بعد از ظهر روز جمعه 6 تا 2ساعات 
  :براي آنان نطقي طوالني بيان داشتند» وزير نيرو«در بازگشتشان . ندمهاباد رفت» شهر

  ها، فرماندهان و اهالي محترم؛ برادران، پيشمرگه«
شماها گر چه از لحاظ مادي . شكر خدا را  كه مباهات و افتخار آزادي كُردها را نصيب مهاباد و ملت آگاه اين شهر كرد

برادران، شما جاي اميد و چراغ و پرچمدار تمامي .  ايد معنوي بسيار پيشرفت كردهايد ولي از لحاظ  متحمل زيان شديدي شده
  .تر باشد شما بايد هر روز نيروي كاركردتان بيشتر و انضباط و ديسيپلينتان محكم.  كُردها و آزادي كُردستان عزيز هستيد

سب كرده و همچنان آزاد خواهد بود و برادران، به شما مژده دهم كه به كوري چشم دشمنان آزادي، كُرد آزادي را ك
هيچ نيرويي نخواهد توانست حس آزاديخواهي ما را خاموش كند و آزاديخواهان جهان هم همگي پشتيبان ما هستند و با 

اي كه امروز بر شما واجب  هر اسم و رسمي كه باشد كُرد آزاد است و آزادي خود را بدست آورده ولي بزرگترين وظيفه
امروز قريب يك ميليون كُرد زير پرچم مقدس كُردستان آزاد با خوشحالي بسيار . ر راه حفظ آزادي استاست فداكاري د

  .پرستي است كنند و قلبشان مملو از حس ميهن زندگي مي
اي خون پاك خود  اند كه با كوچكترين اشاره امروز چهل و پنج هزار فدايي كُرد تحت اختيار من هستند و همگي آماده

  . حفظ وطن مقدس فدا كنندرا در راه
دهم كه منبعد هر كس چنانچه عملي برخالف آزادي كُرد انجام دهد و يا  آقايان اكنون رسماً به همه افراد اطالع مي

اي از دستورات تخطي كند محو و نابودش خواهم ساخت و حكومت ملي و هيأت دولت قدرت آن را دارد كه دشمنان  ذره
  141».سپارم شوم و به خدايتان مي يد برساند، بيشتر از اين مزاحم نميآزادي كُرد را به مجازات شد

گرچه سيف قاضي از چهل . ها ايالت به سركردگي رؤساي خود ايل بود در حقيقت نيروي اصلي حكومت كردستان، نيروي
از جمله ايگلتون ، . كنند ميگويد ولي بيشتر منابع مطلع شمار اين نيروها را به نوع ديگري بيان  و پنج هزار فدايي كُرد سخن مي

  :سازي نيروها در جبهه سقز به شكل زير سرشماري كرده است هنگام آماده

                                                 
 27/4/1325كردستان، . ر.
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   پياده1200  ها به فرماندهي مالمصطفي بارزاني
   پياده900  )در جبهه نبودند(ها به فرماندهي شيخ احمد  بارزاني
  نظام  سواره400  ها ها و ميالني جاللي

  نظام  سواره800  مرخانها به فرماندهي ع شكاك
  نظام  سواره500  ها به فرماندهي طاهرخان سمكو شكاك
  نظام  سواره1000  بگ ها به فرماندهي نوري ها به فرماندهي رشيدبگ و بگزاده هركي
   پياده700  ها به فرماندهي زيروبگ هركي

  نظام  سواره200  گروه خاندان سيدعبداهللا گيالني به فرماندهي سيد فهيم
  نظام  سواره300  خان ها به فرماندهي موسيزرزا
  نظام  سواره500  خان به فرماندهي پاشاخان و خسروي) تُرك(ها  پاپاق قره

  نظام  سواره400  ها تيره كاك عبداهللا قادري مامش
  نظام  سواره500  ها به فرماندهي كاك حمزه نلوسي اميرعشايري مامش
  نظام  سواره300  آغا يآغا و قرن ها به فرماندهي محمدامين پيران

  نظام  سواره300  ها به فرماندهي عبداهللا بايزيدي منگور
  نظام  سواره200  آغاي اوجاغ منگورها به فرماندهي سليم
  نظام  سواره400  خان و ابراهيم ساالري منگورها به فرماندهي علي

  نظام  سواره200  اله هاي سردشت به فرماندهي كاك گورك
  نظام  سواره300  ه فرماندهي بايزيد عزيزآغاهاي مهاباد ب گورك
  نظام  سواره400  آغا هاي سقز به فرماندهي علي جوانمردي و محمدآغا و حاج ابراهيم گورك

  نظام  سواره500  ايالت مختلط سردشت
  نظام  سواره100  تيره سوسني

  نظام  سواره400  دهبكرهاي مهاباد به فرماندهي جعفر كريمي
  نظام  سواره500  زاده ه فرماندهي آغاهاي ايلخانيدهبكرهاي بوكان ب

  نظام  سواره800  هاي بوكان و سقز بگي اله فيض
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  نظام  سواره200  خاندان بداقي سقز
  نظام  سواره300  ايالت مختلط مهاباد و شاهيندژ

  نظام  سواره300  گروه محمدرشيدخان بانه
  نظام  سواره150  هاي جوانرو و اورامان پيشمرگه

  142 نفر12750  جمعاً
  
 

                                                 
  92- 91 اگلتن، صص.
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  اش هاي وزارت جنگ حكومت كردستان و قواي تابعه تعدادي از مهر



 
 /                                              ١٩١

  بخش سوم
  ها بارزاني

  استقبال رسمي از مالمصطفي
ها به نوعي ناديده گرفته شده بودند و در فكر بازگشت و تسليم شدن به حكومت عراق  در آغاز، مالمصطفي و بارزاني

از يك طرف خطر حمله ارتش ايران به كردستان وجود . در تنگنايشان قرار داده بودمرض تيفوس و فقر و نداري . بودند
داشت و از طرف ديگر فعالين كردستان عراق به ياري شيخ لطيف حفيد و تعدادي از سران ايالت كُرد عراقي توافق كرده و 

ينده تمامي اكراد عراق محسوب ، و وي را  بودند كه با معرفي مالمصطفي وي را ضمن تمجيد همچون نما هيأتي را آماده ساخته
محمد اعزام دارند تا قاضي و سران حكومت كردستان را به نوعي آگاه نمايند كه بارزاني و كردهاي عراق را مورد  نزد قاضي

  .تفقد و توجه قرار دهند
روزنامه . تقبال قرار گرفتبار رسماً مورد اس اين.  مالمصطفي را به مهاباد فراخواند محمد، شخصاً در اسفندماه، قاضي

  :چنين نوشته است اين» اخبار داخلي«كردستان خبر ورودش را در 
  . بعد از ظهر وارد مهاباد شد5 ساعت 29/12/1324جناب مالمصطفي قائد كُرد بارزان روز «

رودخانه هنگامي كه جناب مالمصطفي از . وقتي به باغات شهر رسيد مورد استقبال اعضاي كميته مركزي قرار گرفت
تر كردند و در كنار رودخانه  گذشتند به احترام اعضاي كميته مركزي پياده شدند و در اين وقت كميته مركزي قدم را سريع

آمدگويي را به جا آوردند و تمامي اعضاي كميته مركزي را به  برادر ارجمند صديق حيدري مراسم خوش. به هم رسيدند
ان دست داد و در نهايت خوشحالي به مركز حزب دمكرات آمدند و در سالن انجمن مالمصطفي معرفي كردند، او نيز با آن

  .فرهنگي نشستند
فرما شدند و با مالمصطفي  آمدگويي به مركز تشريف  حضرت پيشواي كردستان، طبق رسم، جهت خوش6در ساعت 
اي از احساسات قلبي مالمصطفي  هاي كه نمون در اين هنگام محمد افندي خطاب به حضرت پيشوا، خطابه. مالقات فرمودند

بود در رابطه با جانبازي كُرد بارزان و آوارگي اين قوم نجيب، در راه آزادي كُردستان خواندند و جناب پيشوا هم پاسخ دادند و 
  .آنان را به حكومت كردستان و حزب دمكرات بسيار اميدوار ساختند



 
 /                                              ١٩٢

گاه مالمصطفي به حضور ايشان شرفياب و به مدت دو سپس حضرت پيشوا به سالن ويژه خود تشريف بردند و آن
  .ساعت مشغول مذاكره شدند

دشمنان . مالمصطفي شخصيتي سياسي و زعيم كُردهاي بارزان است و در راه آزادي كردستان بسيار رنج كشيده است
شخص ايشان عالوه . اند مودهكردستان، او و تمامي ايل و عشيره وي را به جرم آزاديخواهي آواره و از ميهن عزيزشان اخراج ن

سنش در حدود چهل و پنج سال . باشد پرست نيز مي بر اينكه رهبر بزرگي است، مردي فاضل و مطلع، متمدن و ميهن
  143».است

  نطق محمد محمود
» تي لي برايه كومه«التحصيل دانشگاه جنگ عراق بود، در اواسط دهه سي عضو  محمد محمود، اهل سليمانيه و فارغ

دست بود و چندين  وي نويسنده و خطيبي چيره. شد» حزب هيوا«و بعداً يكي از اعضاي فعال و انقالبي ) برادريجمعيت (
در قيام بارزان . نوشته است» كردستان«و روزنامه » گالويژ«و مجله » هيوا«مقاله سياسي را در نشريات مخفي حزب 

راه بارزاني به كردستان ايران رفت و يكي از همكاران نزديك به هم. بود» هيأت آزادي«شركت نمود و يكي از بنيانگذاران 
هاي سياسي، محمد محمود به نمايندگي از مالمصطفي  در بسياري از نشست. وي بود و در آنجا نيابت مالمصطفي را داشت

  .در اينجا هم مقاله زير را از طرف بارزاني خواندند. كرد صحبت مي
  ام؛ پيشواي معظم، بزرگان گرامي«
ام كُردي هوشيار شده و پيرو كهن زبردستي، به نام فرمانده قيام ملي در بارزان، قيام مقاومت و سرگرداني، قيام رفع ظلم بن

سوم ميهن بزرگ به اهتزاز درآوردند، و با  گويم، كه پرچم پيروزي را در يك و استبداد، حاضرين اين جمع را روز به خير مي
 آزادي تقديم داشتند، استدعا داريم كه اين ثمره مقدس آزادي و استقالل را به انجام نام خون پاك مبارزاني كه در ميدان

زنان و آه و ناله يتيمان استدعا داريم كه با مردم خود پيمان بنديد، اقتصادشان محفوظ داشته  به نام اشك ديده بيوه. برسانيد
باشيد، كه راه پيشرفت قوم و استقالل ميهن و شود، حامي فرهنگ باشيد و با پرورش روح دمكراتيك، حافظ دمكراسي 

  ...قدم شدن با كاروان ملل آزاد به سوي تمامي  هم

                                                 
 11/12/1324، 21كردستان، ش .  ر.  
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گمان فراموش نخواهد شد كه حكومت كردستان آزاد هنوز در گام اول نيازمند كوشش شماست، براي پيروزي   بي
ه تحت تسلط بيگانه است، چشم به هاي ميهن عزيزمان ك آن بخش. كردستان عزيز و نجات آن نيازمند تمامي ملت است

خواهند  اند كه بر اين حكومت افراشته شده، و خواهان گسترش سايه آنند  از رهبران حكومت مي ياري اين پرچم دوخته
  .نالند رهايي بخشد كه برادرانش را از اين حلقه آهنيني كه در آن مي

  !اي بزرگان! پيشواي معظم
دستان دنبال كرد و استقالل ميهن و آزادي كُرد را كسب كرد، آماده است اي كه حزب دمكرات كر سياست حكيمانه

  .كه به كمك ميهن بزرگ بشتابد و تمامي قوم كُرد را نجات بخشد
در اين هنگام، با تمامي قلب و اراده راستينمان به بزرگترين شخصيت كُرد، شخصيتي كه قوم كُرد را با انديشه نيرومند و 

دمكراتيك برد و به طليعه آزادي رساند، با تالشي عالي و عزمي راستين رهبر دمكرات، خود را فداي رهبري حكيمانه به راه 
  .محمد خواهيم كرد پيشواي معظم كردستان جناب قاضي

باد حزب آزاد  باد قوم كُرد حامي دمكراتيك، زنده باد رهبر مخلص كردستان، زنده همگي همصدا فرياد كشيم، زنده
باد ميهن عزيزمان با استقالل و آزادي، زنده باد اتحاد شوروي بزرگ تا  باد حزب دمكرات، زنده م، زندهكردستان و حزب مرد

  144».ها را به سعادت و آزادي برساند باشد و ملت
اي بنشينند و در هيچ كاري مداخله نكنند،  توانستند در آنجا همچون پناهنده در گوشه بارزاني و ساير كُردهاي عراق مي

قرائت اين . خواستند كه با تمامي نيرو در حفظ و پيشبرد اين تجربه تازه سهيم باشند  نرفته بودند كه لم دهند، بلكه ميولي آنان
رساند، يكي وفاداري به حكومت كردستان و پيشوايش و ابراز  مقاله از سوي بارزاني در اين هنگام، چندين هدف را مي

. محمد  اينكه تكذيب شايعات رقابت پيشوا و بارزاني، و پذيرفتن رهبري قاضيآمادگي خود در راه آن با تمام توانش و دوم
  .سوم هم اينكه اصرار بر اتحاد سرنوشت كُردها و تالش براي رهايي مناطق ديگر كردستان

  

  برنامه بازديد بارزاني
  :چنين نوشته است ، برنامه بازديد مالمصطفي را مفصالً اين27 و 26كردستان در شماره 

                                                 
 15/12/1324، 23كردستان، ش . ر.
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  10/12/1324 جمعه روز«
اعضاي حزب و اشراف و اعيان شهر مهاباد و رؤساي عشاير يكي بعد از ديگري جهت معرفي به حضور مهمان خود 

همين كه وقت نماز جمعه رسيد زعيم مالمصطفي به همراه عضوي از هيأت مركزي حزب به مسجد جامع تشريف . رفتند
شهر مهاباد بجا آوردند و سپس در ميان انبوه جمعيت به ساختمان مركز بردند و اين فريضه الهي را با تمامي مسلمانان 

  .فرهنگي حزب بازگشتند
  11/12/1324روز شنبه 

 زعيم مالمصطفي و افسرانش به همراه آقاي احمد الهي يكي از اعضاي كميته مركزي به نيروي نظامي 11/12/1324صبح 
فرماندهان نيرو به . ان ويژه رسماً مورد تكريم قرار گرفتكردستان تشريف بردند و به محض رسيدن از طرف نگهبان

سركردگي فرمانده نيروي مركز، محمد نانوازاده، استقبال و يكايك فرماندهان را معرفي و قريب نيم ساعت با فرماندهان 
ز آنان خواستند كه يك فرماندهان در جايگاه خودشان رفت و تبريكات خود را تقديم داشتند و ا بعداً به نزد، يك. بسر برد

سپس مركز نيروي نظامي را ترك و جهت . پرستانه سپر ميهن و خدمتگزار پيشواي معظم شوند همگي با جاني پاك و وطن
آموزان در آنجا همگي جمع شده بودند، بعد از ديدار دبيران و  ديدار حضرت پيشوا به دبيرستان تشريف بردند كه دانش

آموزان تشريف بردند و در آنجا عبدالرحمن طيب مفتي افسر ايشان  آغا، به ميان دانش هرييس فرهنگ ،آقاي رشيدآغاي حمز
  ...بعداً زعيم مالمصطفي به اداره شهرباني رفتند. توصيه و تبريكاتي از طرف زعيم مالمصطفي تقديم داشتند

 احمد الهي، معلمين به ايشان معرفي چنين به اداره دژبان تشريف بردند و بعد به مدرسه گالويژ رفته و بوسيله آقاي هم... 
ها سر زدند و در هر كالس محمد محمود افسر همراهشان از طرف زعيم مالمصطفي اظهار  شدند و به يكايك كالس

  .دادند آموزان را اندرز مي خوشوقتي نموده و دانش
ها بازديد كردند و در   و از كالسبعداً به مدرسه كردستان تشريف برده و مجدداً با معلمان مراسم معارفه به جا آوردند

  .آنگاه زعيم مالمصطفي به مركز حزب بازگشتند. هر كالس سرودي خوانده شد
  11/12/1324شنبه  شب 



 
 /                                              ١٩٥

فرما شدند و از طرف آقاي احمد الهي، مدير چاپخانه آقاي قادر مدرسي  زعيم مالمصطفي به چاپخانه كردستان تشريف
ود مالقاتي با كارگران چاپخانه انجام شد و از طرف زعيم مالمصطفي مراتب سپاس معرفي شدند و بعداً از طرف محمد محم

  .را به مدير چاپخانه ابالغ كردند
  12/12/1324شنبه  روز يك
شنبه به همراهي افسران و احمد الهي جهت ديدار با مقامات و رييس هيأت رييسه ملي كردستان جناب سيدحاج  صبح يك
  . بعد از ساعتي گفتگوي صميمانه با خوشحالي زعيم آنجا را ترك و به مركز حزب برگشتندفرما شدند و باباشيخ تشريف

  13/12/1324روز دوشنبه 
صبح دوشنبه مجدداً زعيم مالمصطفي و افسران همراهش با آقاي كريم احمدين به اداره شهرداري تشريف برده و از 

  ...استقبال به عمل آمد ... طرف ميرزا غني خسروي
 عصر همان روز مجدداً خود و افسران محمد محمود و عبدالرحمن طيب مفتي به خدمت پيشواي معظم 10ساعت 
  ١٤٥».قريب نيم ساعت گفتگوي ويژه را انجام داده و سپس به جايگاه خود برگشتند... فرما و درساختمان فرهنگي  تشريف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ßa‹äˆمصطفى بارزانى   

                                                 
 5/1/1325 -  27/12/1324، 27 و 26كردستان، ش .  ر.
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  يسازماندهي نيروهاي بارزان 
 همكاري و به كردستان ايران رفته  التحصيل دانشگاه جنگ عراق بودند كه با بارزاني گروهي از افسران برجسته كُرد فارغ

عزت عبدالعزيز، سيدعزيز شمزيني، مصطفي خوشناو، ميرحاج احمد، محمد محمود قدسي، : اي هم بعداً از جمله بودند و عده
بگ، محمد صالح و نايب ضابط   خيراله عبدالكريم، نوري احمد طه، جالل امينعبدالرحمن مفتي، بكر عبدالكريم حويزي،

  .احمد افندي كويي و شوكت افندي به وي ملحق شدند
ها را همچو نيرويي منظم در صف نيروي دمكرات سازماندهي نموده و  محمد از مالمصطفي خواستند كه بارزاني قاضي

بنا به درخواست مالمصطفي بيش از يك هزار بارزاني جهت سپاه فراخوانده وظايفي به آنان سپرده شود، در آغاز آوريل 
شدند و در چهار شاخه سازمان داده شدند و سالح جديد به آنان داده شد، بعد از آموزش كوتاهي به جبهه سقز اعزام شدند تا 

  .از مرز حكومت كردستان كه در معرض خطر حمله ارتش ايران بود حفاظت كنند
ميرحاج . هاي نيروي بارزاني گماشته شدند د عراقي گرچه هيچكدام بارزاني نبودند ولي به عنوان فرمانده شاخهافسران كُر

التحصيل دانشگاه جنگ عراق بودند،  احمد، بكر عبدالكريم حويزي، مصطفي خوشناو و نوري احمد طه كه چهار افسر فارغ
هيأت اركان «سران ديگر از جمله تعدادي با مالمصطفي به عنوان ساير اف. هر كدام فرمانده يكي از اين  چهار شاخه شدند

همراه آنها هم به چند تن از مبارزين . جهت آموزش از آنان بهره گرفتند» ستاد كل«ماندند، و تعدادي هم در » نيروهاي بارزاني
محمدامين ميرخان، :  جملهشجاع بارزاني درجه نظامي اعطا شد و به فرماندهي گروهان اين چهار گردان منصوب شدند، از

بگ،  وي خليل، مصطفي جهانگير، صالح كانيالنجي، حيدربگ عارف بگ، خوشه بوطي، سعيد ولي مامند مسيح، فارس كاني
  ١٤٦.آغاي رواندزي وهاب محمد علي

ستون تا زماني كه حكومت كردستان دستور تخليه نيرو در جبهه و اجازه ورود ارتش شاهنشاهي ايران را داد، اين نيرو 
  .فقرات جبهه و حافظ مرز كردستان در مقابل حمله نيروهاي مسلح ايران بودند

  
  

                                                 
 و همچنين مسعود بارزاني، البارزاني و الحركة التحريرية الكردية1992، سوئد، 1نامه و دوكومينت، ب : تي جمهوري كوردستان وله محمد مالعزت، ده: ك به.جهت اطالع بيشتر ر .
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  تشكيل پارت دمكرات كُرد 
اختالف ايدئولوژيك اعضاي حزب هيوا نسبت به موضع سياسي قيام بارزان و دو كشور شوروي و انگليس، عامل فروپاشي 

ازمان سياسي جداگانه در كردستان عراق ظهور كرده بود كه  چندين س1945سال . پاره شدن آن شد صفوف و سرانجام پاره
از همه . ك.و شاخه عراقي جمعيت ژ» رزگاري كُرد«و حزب » شورش«ها حزب كمونيست كردستان  در ميان اين سازمان

هيأت « نام افسران كُردي كه به قيام بارزاني پيوسته بودند آنها هم سازماني به رهبري مالمصطفي بارزاني با. تر بودند مهم
ها، شاخه  در پناه اين سازمان. شان به كردستان ايران ديگر فعاليتي نداشتند نشيني را تشكيل داده بودند، ولي با عقب» آزادي

به اين ترتيب پراكندگي سياسي بر جنبش ملي . كردي حزب شيوعي عراق و چند سازمان كوچك ديگر هم بودند
  .كردستان عراق بال گسترده بود

رات كردستان ايران كه يك حزب ايراني بود مايل نبود و توان آن را هم نداشت كه همچون يك سازمان حزب دمك
بزرگ پيشرو كردستان عراق و نماينده اهداف و آرزوهاي سياسي آنان هم باشد، در آن زمان انديشه طرح تجمع تمامي 

نوري احمد طه بدين منظور . مراهانش بودهاي سياسي كردستان عراق در يك حزب متحد مد نظر بارزاني و ه سازمان
بارزاني با همكاري مير حاج احمد، نوري طه احمد، عزت عبدالعزيز، سيدعزيز . مخفيانه به كردستان عراق بازگشت

. را تأسيس كرده و برنامه آن را نوشتند» پارت دمكرات كُرد«شمزيني، خيراله عبدالكريم، محمد محمود و چند نفر ديگر 
 ميان مردم كردستان عراق و مبارزانش جايگاه ويژه و وااليي داشتند، حمزه عبداله را به عنوان نماينده خود جهت بارزاني در

سازي شيوه اتحاد آنان در اين حزب جديد به كردستان عراق اعزام  ها و آماده ها و گروه ارتباط و مذاكره با سران همه سازمان
  . مبارزه كرد در كُردستان عراق، نوعي تقليد از كردهاي ايران بودفكر ايجاد يك حزب متحد جهت رهبري. داشت

در بغداد را در منزل علي حمدي » پارت دمكرات كُرد« اولين كنگره تأسيس 1946 اوت 16حمزه در كارش موفق شد و در 
  .اش را تصويب كردند تشكيل داد و مالمصطفي بارزاني را به رهبري حزب انتخاب و برنامه
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  ش چهارمبخ
  مذاكره در تهران و جنگ در سقز

  نخستين زد و خورد پيشمرگه و ارتش: آباد  جنگ صالح- 
  .را امضاء كردند» پيمان اتحاد و برادري« نمايندگان هر دو حكومت كردستان و آذربايجان در تبريز 3/2/1325روز 

. وري جهت مذاكره به تهران رفتند شه گروهي مركب از نمايندگان آذربايجان و كردستان به رياست پي28/2/25روز 
خان سيف قاضي وزير جنگ حكومت كردستان و ابوالقاسم صدر قاضي نماينده دوره چهارم مجلس شوراي مجلس  محمدحسين

  .مهاباد هم جزو اعضاي هيأت بودند
ران در سقز مشغول هاي آذربايجان و كردستان در تهران سرگرم مذاكره بودند، نيروهاي اي هنگامي كه نمايندگان حكومت

محمد در تبريز بود كه نيروهاي ايران در  يك روز بعد از رفتن هيأت به تهران هنوز قاضي. هاي خود بودند تقويت جبهه و پادگان
  .جبهه سقز تهاجم وسيعي را آغاز كردند

اشت طي دو نامه كه به تاريخ كه فرماندهي سقز را د» فرمانده نيروي بوكان و منطقه«زاده  ژنرال مايور محمدرشيدخان قادرخان
كند و هم اينكه پيشنهاداتش را در  نوشته است هم از وقايع جنگ بحث مي» پيشواي معظم جمهوري كردستان« به 12/2/1325

  .مورد پاتك عليه تهاجم دشمن نوشته است
سلسل و  نفر كه مجهز به توپ و م700 يك نيروي ايراني مركب از 9/2/1325 دقيقه روز 15 و 11در ساعت 

  :هاي نيروهاي دمكرات را مورد حمله قرار دادند  هواپيماي جنگي بودند، ناگهان از چند جهت پست2نارنجك و حمايت 
 كه تحت " سرا" كه تحت فرماندهي بكرآغا حويزي بود، و گردنه " بيژنگ بسر" مشرف به كوه "ملقرني" در 

  . فرماندهي مصطفي خوشناو بودچنين در كوه بالومان كه تحت فرماندهي ميرحاج بود و هم
 نفر اسير شدند و مقادير معتنابهي سالح و غنايم جنگي 39در اين جنگ بيش از يكصد تن از نيروهاي ايراني كشته و 

  .به دست نيروهاي كُرد افتاد
  ».در خاتمه نيروهاي ايراني شكست خوردند.  ساعت طول كشيد7جنگ 

  :به گفته محمدرشيدخان



 
 /                                              ٢٠٠

ز هر طرف مشغول پيشروي و آتش تيراندازي بود، پيشمرگان نيروي بارزاني، يكايك در نهايت هنگامي كه دشمن ا«
اي برنامه  حماسه و بدون يكه خوردن به اوامر فرمانده و رهبر خود گوش دادند و به مانند نظاميان مجرب دولتي و حرفه

به حدي در اقدام و فنون جنگ و . كردند ا اجرا ميشد ر اي كه از طرف رهبر و فرمانده و افسران خود به آنان گفته مي جنگي
  ».گيري و حمله مهارت داشتند كه قلم از تشريح آن عاجز است نشانه

محمدامين ميرخان، مامند مسيح، : آغا و معاونانشان ميرحاج، بكر حويزي، مصطفي خوشناو، وهاب: به مناسبت اينكه
اند كه آن چهار افسر جوان را   محمدرشيدخان از پيشوا خواستهوي خليل در اين جنگ رشادت نشان دادند، ساكو، خوشه

  147.تشويق و معاونانشان را با ارتقاء درجه مسرور و تشجيع فرمايند» شايستگي در عمليات«به پاس 
  :درباره اين جنگ نوشته است» روز ننگ و رسوايي دولت پهلوي«دلشاد رسولي در سرمقاله روزنامه كردستان زير عنوان 

ـ صالح10/2/1325راي نخستين بار در تاريخ ب... « آباد در اولين درسشان آزموده شدند و با داشتن آن همه   در جبهه سقز 
 نفر ما اين چنين با ننگ و رسوايي شكست خوردند و متالشي 200 نفري در مقابل 1500هاي سنگين و با نيروي  سالح

 3 مسلسل سنگين و 3 قبضه تفنگ و 300 اسارت درآمد، و  تن به28 نفرشان كشته شد و 110 ساعت 2شدند و در مدت 
  .مسلسل سبك هم به غنيمت درآمد

هاي فراري مغرور ارتش رضاخاني از  بايستي اين سرلشكرهاي پوشالي فارس و اين مارشال در چنين روزي مي
اند و  ون روباه شدهبينيم كه چ ولي برعكس، مي.  سر خجلت انداخته و خودكشي كنند1320 شهريور 3شرمساري واقعه 

ها به كلي زير نفوذ  استقالل ايراني. كشند اي را هم به دنبال خود مي گيرند هيمه سواي اينكه خود در سوراخ جاي نمي
  148»...اند ها تازه به فكر اشغال كردستان بيگانگان محو شده، اما اين مارشال

  ـ ورود پيشمرگه و فدائيان
سازي بود و به مناطق بلند و  كرد و مشغول آماده ايران نيروهايش را جمع مي. دنشيني قطعي بو ارتش سرخ در حال عقب

داشت و خطر تهاجم در جبهه  ها گسيل مي نيروهاي وسيعي را از خارج منطقه به تقويت پادگان. انداخت اطراف چنگ مي
ند در مقابل حمله ارتش ايران اي كه مأمور حفاظت از مرز حكومت كردستان بود نيروهاي پيشمرگه. كرد سقز را بيشتر مي

زاده  هاي شكاك و هركي و بگ پيشمرگه. وزارت جنگ دمكرات بخشي از نيروهاي شمال را آماده ساخت. كافي نبودند
                                                 

 24 و 22، سوئد، نامه ژماره 1دوكومينت، ب تي جمهوري كوردستان، نامه و  وله  محمد مالعزت، ده.
 16/2/1324كردستان، .  ر.
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را به ... بگ عباسي، زيروبگ هركي  به همراه سرداران بانفوذ و نامداراني چون عمرخان شكاك، طاهرخان سمكو، نوري
  .گسيل داشت و در برابر نيروهاي ارتش ايران مستقر كردندمناطق سردشت، بانه و سقز 

  :باره نوشته است روزنامه كردستان در اين
  .روند شوند و به حفاظت  مرزهاي كردستان مي وقفه وارد مي اين روزها پيشمرگه و فداييان كردستان بي«

ل قهرمان هركي به نزديكي شهر  عصر كه پيشمرگه و فداييان اي6 ساعت 16/2/1325روز : پرچم به استقبال بردن
رسيدند، پرچم مقدس كردستان را به پيشواز بردند و در ميان ابراز احساسات بيش از اندازه وارد گرديدند، همين كه به 

آغاي هركي از دستگاه استاسيون راديو ديدن كردند و  مقابل مركز حزب دمكرات كردستان رسيدند، آقايان زيروبگ و طه
به عنوان كمك مالي به دستگاه استاسيون اهداء كردند و آقاي زيروبگ نطقي آتشين ايراد نمودند و در هر يك صد تومان 

ما تا آخرين قطره خون خود از كردستان قهرمانانه حفاظت خواهيم كرد و در مقابل اين : بخشي از سخنان خون چنين گفتند
هري بزرگ از كردستان را براي شما تصرف كنيم و تمامي سالح ايم به ياري خدا ش پرچمي كه به ما اهداء كرديد ما هم آماده

  .و مهمات آن را به حكومت كردستان اهدا كنيم
پاپاق جهت حفاظت كردستان در ميان   عصر فدائيان ايل غيور قره30/6 ساعت 16/2/1325روز : پاپاق فدائيان ايل قره

  149».ب از آنان پذيرايي شدابراز احساسات بيش از اندازه اهالي شهر، وارد و از طرف حز
  ـ نيروهاي ايران در سقز

  :، نيروهاي ايران در جبهه عبارت بودند از1325طبق برآورد فرمانده جبهه در هفته اول ارديبهشت 
  

  در داخل سقز    نفر3000
  ليخان در دره ميرده و تموته و كه   نفر500

  در داخل بانه   نفر1500
  150در سردشت   نفر 1000

  :بايد نيروهاي ايران در سقز و اطرافش به اين ترتيب بوده باشند ، مي1325نانوازاده، در هفته اول تير طبق برآورد 
  در داخل پادگان   نفر سرباز و افسر1800

                                                 
 18/2/1325، 45كردستان، ش .  ر.
 27، ص 11، سند ....وله   محمود عزت، ده.
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  ها در داخل برج   نفر406
   نفر2206  جمعاً

  پوش  زره2 تانك كوچك و 2 تانك بزرگ و 2  :ساير تجهيزات
كه  يكي از آنها از ) بان هخلبان و ديد( نفره 2 هواپيماي 7

  كار افتاده بود
  151 اتومبيل نظامي15

  توقف يا پيشرويـ 
اي نوشته  هاي بانه و سردشت را در دست داشتند، محمدرشيدخان در نامه هاي ميان پادگان در حالي كه نيروهاي دمكرات راه

  :است
 نيروي ما حاكم شود با سرسختي مواصالت و رفت و بار ديگر دشمن نتواند اراده تجاوز نموده و ايضاً براي اينكه يك... «

در حال حاضر . هاي آلتون و مل قرني و مرخوز و سيدآباد را به زير سيطره خود درآورديم آمد و اتصاالت دشمنان را در كوه
 گرفته نيروي ما در دو جهت تقريباً محاصره مواصالتي سقز را بدست گرفته و تاكنون نقاطي كه با قدرت سالح از دشمن

  .ايم پس نداده
.....................................  

همچنانكه به عرض بارگاه عاليتان رساندم، نيروي ما در دو جهت خط مواصالتي دشمن را قطع كرده و سقز را به خطر ... 
ي و تبليغات بين انداخته ولي دشمن هم براي اينكه استحكاماتمان را پس گيرد همچنان مشغول ترتيبات و تنظيمات نظام

پس براي اينكه دشمن ميدان آن را نداشته باشد كه با نيروهاي بانه و سردشت و سقز و آغاهاي . عشاير اين منطقه است
دانم كه  اطراف اتصال پيدا كند و نتواند كه به هدف اساسي پيشوا و خطه عزيز كردستان آسيب رساند، بسيار ضروري مي

  152»... ي دشمناراده فرموده به پيشروي به سو
آغا به دقت منطقه را نظاره ، و برنامه پاكسازي را  ميرحاج، مصطفي خوشناو، وهاب: افسران نيروي بارزاني در جبهه سقز

 ولي اجراي چنين مسأله 153.هر يك برنامه خود را به فرمانده جبهه داده بودند تا نظر خود را اعالم كند. بودند طرح كرده 
ر محمدرشيدخان بود و نه در اختيار مالمصطفي بارزاني، تنها فردي كه آخرين فرمان اجرا را به مهم و حياتي نه در اختيا

  :بود قاضي در جواب نوشته. محمد بود دست داشت قاضي

                                                 
 251، ص 180، سند ....ت  وله  محمود عزت، ده.
  53- 52، صص 22، سند ...ت  وله محمود عزت، ده.
  111 و 106، 101، 94، 78 محمود عزت، صص.
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  جناب آقاي محمدرشيدخان«
، چون هر نوع نيازي كه داريد فوراً برايم بنويسيد كه مشغول رفع آن باشم. گويم ايد تبريك مي در دفاعي كه كرده

در جايي كه هستيد توقف كنيد و مواضع . اند به هيچ وجه نبايد به دشمن حمله كنيد نمايندگان ما در تهران مشغول مذاكره
  .خود را محكم سازيد

  »12/2/25محمد قاضي 
سيف قاضي بدين مناسبت در مهاباد نطقي .  هيأت مشترك كُرد و آذري بدون موفقيت از تهران برگشتند23/2/25روز 

محمد سخناني  بسوطي ايراد و در سخنانش آشكار كرد كه مذاكراتشان با شكست مواجه شده، به همين مناسبت هم قاضيم
استراتژي سياسيـ  نظامي » توقف در جايي كه بودند«و » حمله نبردن بر دشمن«با وجود شكست مذاكرات . ايراد داشتند

  .حكومت كردستان شد
  هاي كوتاه ـ ادامه جنگ

مدت  هاي كوتاه ايران در نظر داشت با جنگ. هاي كوتاه ادامه يافت هاي دمكرات و نيروهاي ايران اين بار جنگميان نيرو
  .هاي كردستان را خسته كند پيشمرگه

  :نوشته» حمله ارتجاع« زير عنوان 4/3/25روزنامه كردستان در شماره روز 
اي هم همراهشان بودند،  اي بانه  ارتجاع كه عده رسيده، در قسمت سردشت ارتش28/2/1325برابر گزارشي كه روز «

ها كرده، كه در نتيجه دفاع، مرتجعان به سختي شكست  آغاي هناره و زيروبگ و گورك اقدام به حمله عليه دسته حسن
ه تفنگ،  قبض14دو خان و دو نوكرشان كشته شده و . اند اي به اسارت درآمده  نفر بانه30اند،  اند و تلفات سنگيني داده خورده

  154».نشيني كرده است  اسب هم به غنيمت گرفته شده و دشمن با آشفتگي عقب6 قبضه تپانچه و يك دوربين و 4
  :نوشته است» اخبار جبھه سردشت« زير عنوان ٦/٣/٢٥در شماره روز 

نزديك سردشت كه يك پست حكومت كردستان در (!) خبر رسيده كه شب چهارشنبه نظاميان ارتجاع به هورار «
باشد يورش  آغا مي اله شان كاك و به ايل گورك كه فرمانده... اند و  آنجا واقع شده حمله نموده و پست را محاصره كرده

 تن 40 تن كشته و قريب 44شده ايراني،  اند و بعد از جنگي شديد، از نيروي ارتجاع و فرزندان به اجبار به جنگ آورده  برده
 تن زخمي گرديده و سعيدبگ 5كنند و از نيروي كردستان  كست خورده و فرار ميزخمي گرديدند و با آشفتگي بسيار ش

  155»...آغا به درجه شهادت نائل آمد از افراد محمدحسين
  : نوشته است١٥/٣/١٣٢٥در شماره روز 

                                                 
 4/3/1325، 49كردستان، ش .  ر.
 6/3/1325، 50كردستان، ش .  ر.
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ي  نيروهاي ايران8/3/25در كوه نصرآباد پشت سقز، كه نيروهاي كُرد تحت فرماندهي محمدحسين هركي بودند، در اين «
 سرباز 4اي از نيروهاي كردستان را به اسارت درآورند، ولي بعد از يك زد و خورد طوالني  كنند تا عده آنها را محاصره مي

 امنيه و يك كُرد ايل تيلكو 6باز در همان روز . گذارند  اسب و يك تفنگ را جا مي2شود و  زخمي و يك سرباز كشته مي
  ١٥٦».اند بوسيله نيروهاي نوركو كشته كشته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  15/3/1325، 54كردستان، ش . ر.
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  بخش پنجم
  مذاكره يا سرگرم كردن

  نشست سقز
در ابتدا به منظور اتالف . آرا رييس ستاد ارتش، شخصاً جهت طرح نقشه به سقز آمد  سرلشكر علي رزم1325در فروردين 

سيدن خواروبار و هاي سقز و بانه و سردشت در دست پيشمرگه بود و مانع ر خط تأمين پادگان. وقت، دم از مذاكره زد
در آن هنگام نه نيروي ارتش هنوز توان حمله وسيع را داشتند و نه وضع سياسي هم چنين عملي را . مهمات به آنها بودند

  . شكند خواست بدون جنگ اين محاصره را درهم آرا مي رزم. كرد ايجاب مي
يم صالح يكي از اعضاي گروه نمايندگي كردستان ابراه. آرا در سقز با نمايندگان نظامي كردستان نشستي برگزار كرد  رزم

درباره اين جلسه به روزنامه كردستان ارسال نموده كه در زير » نمايندگان كردستان و تهران در سقز«گزارشي تحت عنوان 
  : نقل خواهد شد عيناً

را هم به همراه آ سرلشكر رزم.  هيأت نمايندگي حكومت كردستان اواخر عصر به سقز رسيد5/3/25شنبه  روز يك«
ـ  آقاي 3وري  پيشه آقاي  ويژه  بازرس زاده   علي ـĤقاي2ـ  آقاي جودت وزير كار1:  نفر از نمايندگان حكومت آذربايجان3

بعد از گذشت ساعتي از شب ، جلسه در منزل سرتيپ همايوني . آذرآبادگان فرماندار مراغه، از تهران وارد سقز شدند
  :عت و نيم طول كشيدمذاكره سه سا. تشكيل گرديد

ـ سرهنگ دوم عزت عبدالعزيز در افتتاح جلسه به زبان كُردي بيانات بسيار زيبايي را ايراد كردند كه جمله به 1 جمله   
بيانات بر اين اصل استوار بود كه، جاي بسي خوشبختي است كه با برادران آذربايجاني دوستي . شد به زبان فارسي ترجمه مي

دارد كه برادران فارس هم تمايل به حسن تفاهم دارند كه تقاضا  لي حاصل شده و اين جلسه معلوم ميمحكم و برادري كام
رساند كه دو برادر  اند مي و اينكه آقاي سرلشكر هم كه براي مذاكره از تهران به اينجا آمده. اند ما به سقز بياييم كرده

 كه با برادران فارس هم بر سر اصل برادري موافقت حاصل آيد و اند اميدوارند آذربايجاني و كُرد كه به يكديگر دست داده
  .همچون سه برادر شوند

ـ آقاي سرلشكر رزم2   :آرا بعد از بيانات برادر ارجمند سرهنگ دوم كاك عزت، دستور جلسه را بيان كردند كه  
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از سر گرفته خواهد شد و چون بزودي دوباره مذاكرات بين دولت مركزي تهران و نمايندگان آذربايجان و كردستان 
براي اينكه مذاكره بر اصل حسن تفاهم قرار گيرد، بهتر تشخيص داده شد كه اين جلسه در اينجا تشكيل شود و كاري كنيم 

  .كه در تمامي جبهه تا خاتمه مذاكرات آرامش برقرار شود
ـ سرهنگ دوم كاك عزت پاسخ دادند كه اصل آمدن ما بر اعتبارنامه3  ما داده شده است و آن اينست كه ايست كه به  

 ارديبهشت اولين بار از طرف چه كسي صورت گرفت، بر اين اساس چندين دليل را بيان 9ثابت شود جنگ قادرآباد در 
بر اساس يك قاعده نظامي هميشه تلفات از مهاجم بيشتر خواهد بود و چون نظاميان ايران : داشتند كه يكي از آن اين بود كه

اند و از ما حتي يك نفر خون از انگشتش نيامده، اين خود دليلي است كه نظاميان ايران   تلفات بيشتري دادهدر اين جنگ 
دليل ديگر اينست . اند اند، اما قواي ما چون در سنگر خود بودند گلوله نخورده اند چون تلفات بيشتري داده حمله را آغاز كرده

  .اند يا ما  كنيد تا معلوم شود كه نظاميان ايران حمله كردهكه از اسيران خود در مهاباد و تبريز سئوال
اي را به شمال سقز اعزام كرده بودم ، آنها خود به خاك مهاباد رفته بودند و اين حمله  من عده: سرتيپ همايوني گفت

  .شود محسوب نمي
انند، هر جا كُردي  سقز و مهاباد جدا از هم نيستند، هر دو خاك كردست: سرهنگ دوم كاك عزت در جواب گفت

  .دانيم هست ما آنجا را جزو خاك كُردستان مي
در اين ميان برادر گرامي كاپيتان سعيدزاده بر دو سه مطلب ديگر از قبيل ربودن هواپيما و مسائلي ديگر با سرتيپ 

ت و ديگر اي نداشت ناچار از جلسه بيرون رف كننده همايوني جر و بحث كردند و چون سرتيپ همايوني دليل قانع
آرا به اين نكته اقرار كردند كه تعدادي نظامي از سقز اعزام شده و به افراد نظامي كردستان  در آخر سرلشكر رزم. برنگشت
اند و هيچ شكي در آن نيست، و موضوع حمله بصورتي كه در جلسه رسمي معلوم شده، مقصر نيروي ايران بوده  حمله برده

  .است
ـ موضوع برقراري آرامش د4 هاي نظامي ايران به اتفاق آرا قرار شد تا ختم مذاكراه  ر جبهه، بعد از گفتگو و مطالعه نقشه 

. هيچ طرفي حق پيشروي ندارد و بايد هر نظامي در هر جا كه هست توقف كند و هيچكدام از طرفين حق تيراندازي ندارند
 اطراف سقز دور شوند و سه كيلومتر هم از جاده آرا تقاضا كرد كه نيروي كردستان چهار كيلومتر از ضمناً سرلشكر رزم

نشيني كند تا ارتش ايران بتواند آزادانه براي افراد نظاميي كه در بانه و ميرده هستند آذوقه  سقزـ  بانه به طرف شرق عقب
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چنين سه نفر نماينده  ارسال دارد و در مقابل متعهد شدند كه هواپيماهاي آنها تنها برفراز جاده اجازه پرواز داشته باشند و هم
كردستان بطور دائم در سقز و بانه و سردشت حضور داشته باشند و ناظر اعمال آنها باشند كه مبادا افراد نظامي و مهمات براي 

اين موضوع . اين سه نقطه از سوي ايران ارسال گردد، اما اگر جهت تعويض سربازاني كه خدمتشان پايان يافته باشد منعي ندارد
نشيني كنيم  ات عالي مركز خودمان معروض شد، در جواب فرمودند كه اصل احترام متقابل است ما هر مقدار عقببه مقام

ايم همچنان در  نشيني كنند و گرنه غيرممكن است و هرجايي را كه اشغال كرده نظاميان ايران هم بايد به همان مقدار عقب
اسخ مركز را به همين صورت در جلسه رسمي به آقاي سرلشكر پ. دست ما خواهد بود و جاده را هم ترك نخواهيم كرد

  .آرا رسانديم رزم
در ميرده جنگ :  ساعتي كه ما در سقز بوديم فرمانده نظاميان ايران چندين بار داد و فغان آوردند كه38ـ   در مدت 5

تا اينكه مقرر . جلوشان را بگيريداند،  درگرفته بايد جلوگيري كنيد، جاده سقزـ  سنندج را نيروهاي كردستان اشغال كرده
شد براي جلوگيري از تيراندازي، نمايندگان كردستان در ماشيني كه پرچم سرافراز كردستان بر باالي آن در اهتزاز بود و  از 
سقز بر جاده بانه به حركت درآمديم و پشت سر ما ماشين نظاميان ايران كه يكي از نمايندگانش و دو سرهنگ ايراني در 

ها  جر و در اغلب كوه آرام به دنبال ما راه افتاد، در آيچي، تموغه، بله بود تحت پناه و حمايت پرچم سرزمين كردستان آرامآن 
باكي اين نقاط را اشغال  ديدند كه چگونه در كمال شهامت و بي با چشمان خود افراد منظم پيشمرگه و فرماندهان كُرد را مي

  .فرمان، قلب دشمن راپاره كنندكرده و منتظرند كه به محض صدور 
ـ ابراهيم صالح   157»  يكي از نمايندگان 

 بس و جلوگيري از درگيري و  چنانكه مشهود است بيشتر براي آتش.  اين جلسات بيشتر صبغه نظامي داشت تا سياسي
باط با حكومت كردستان هاي ايران بود نه مذاكره سياسي در ارت چنين تأمين ارسال ملزومات پادگان ها و هم حفظ امنيت راه

  .و حكومت مركزي و آينده منطقه
  :باره نوشته حسن ارفع در اين

ايران . الوقت نموده و قواي خود را متمركز كنند خواستند دفع هم قواي دولتي و هم كُردها با استفاده از اين سند مي«
ير در نظر داشتند پس از تسخير شهرهاي خواست پس از تمركز قواي كافي، تهاجم عمومي خود را آغاز كند و كردها ن مي

                                                 
 13/3/1325، 53كردستان، ش .  ر.
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هاي اطراف، به  بانه، سقز و سردشت به طرف استان كردستان پيشروي كنند، و به همين منظور در تمام نقاط كوهستان
  158»...دادند  هاي ايران قواي اعزامي را مورد حمله قرار مي منظور جلوگيري از تقويت پادگان

  موضع كميته مركزي 

 يعني يك روز 6/3/25روز . اند هايشان اعتماد نداشته امات و مسئوالن كُرد، به مقامات ايران و مذاكره و  عدهرود مق گمان مي
اي به نمايندگان خود جهت  آرا و نمايندگان كُرد در سقز، كميته مركزي حزب دمكرات كردستان نامه بعد از جلسات رزم

  :نويسيم  در اينجا متن كامل نامه رابه همان صورت مي.هاي نمايندگان ايران ارسال داشته بود پاسخ خواسته
  حزب دمكرات كردستان؛«

  كميته مركزي؛
  نمايندگان عالي حزب دمكرات كردستان؛

.................................................................  
ـ افراد ما در اين مدت خودسرانه هيچ گونه تجاوز و عملياتي را انجام نداد1 اند، مگر اينكه از طرف افراد دولت مركزي  ه 

اند براي اينكه افراد متجاوز  اي به قواي ما صورت گرفته باشد كه بعد از تجاوز و حمله، افراد ما هم مجبور شده تجاوز و حمله
  .نتوانند نقاطي را متصرف شوند و آنجا را مبدأ حمله ثانوي قرار دهند و به خود ملحق كنند

ـ بخش مهمي ا2 ز افراد ما عشايرند، عشاير مانند افراد نظامي ديسيپلين ندارند، مطلقاً امكان ندارد كه در اثر عصبانيت از  
فكر باشند كه هواپيما را بر  سرشان به پرواز درآورند  اطاعت خارج نشوند، چرا مأمورين حكومت مركزي بايد اينچنين بي

باز به اميد واهي مذاكرات صلح باشند كه در جريان است و حمله متقابل و با مسلسل آنها را بكوبند و به قتل برسانند، و 
  .ننمايند، اين امري غيرممكن است

ـ چرا نبايد شرمنده نشوند، در اين هنگام كه جهان پي3  برده كه مذاكرات صلح در بين ماست و نماينده ما بر در آستان   
ـ سردشت تمام افراد  ما و زن و بچه روستائيان را كه هيچ نوع دفاع هوايي ندارند را به رگبار آنان است، اما آنان در جبهه سقز 

  .كنند مسلسل بسته و بر آنان تلفات وارد مي
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ـ نمي4 دارند، چون تا اكنون كه با جبر و  دانيم كه مأمورين دولت مركزي تا كي دست از دسيسه و نيرنگ خود برنمي  
چنين قصدي ندارند كه اين نقاط  را دوباره ... اگر . شوند يله و تزوير مشغول مياند ما را به عقب نشانند، به ح زور نتوانسته

نشيني بر اساس ساعت، بر اساس فرسنگ، بر اساس  عقب. نشيني كنيم ما هم عقب... ايم به اندازه آنها  تصرف كنند، آماده
  .نشيني كند اما كسي نشنيده كه يك طرف به تنهايي عقب. المللي ست بين منزل كه اين قانوني

ـ تقلب ديگر اين است كه به بهانه رساندن خواروبار، مشغولند كه راه5 هاي مواصالتي را از ما بگيرند در صورتي كه در   
اند و  اند و يا فرار كرده مناطقي كه در دست دارند خوراك دارند و بهترين شاهد آن، سربازاني هستند كه به اسارت درآمده

  .اكنون نزد ما هستند
نشيني و مهلت و امروز و فردا براي چيست، اگر حكومت  تراشي چيست، اين عقب دانيم اين بهانه و بهانه ـ ما نمي 6

مركزي واقعاً خواهان صلح است مذاكره از دو ماه بيشتر؟ بفرماييد انجام دهيد تا اين صلحي كه فوري برادري در ميان 
  .سازد هاي ايراني برقرار  ملت
  ١٥٩».مركزي حزب دمكرات كردستان    كميته ٦/٣/١٣٢٥
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـ  سيف قاضي پشت فرمان جيپ، ميرحاج در صندلي عقب، و تعدادي از نيروهاي بارزاني  جبهه سقز 
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   موضع فرمانده جبهه
ای به پيشوا نوشته است، متن  ژنرال محمدرشيدخان فرمانده جبھه سقز ھم در اين رابطه نامه

  :نامه

  وري كردستانبه حضرت پيشواي معظم جمه
  نشيني نيروهايمان حيله دشمن و عدم موافقت به عقب: موضوع

، ولي چون آقاي 5/3/1325- 338م مفصالً عرض وزارت جنگ شده به مكتوب شماره 5/3/1325ـ گزارشات روز 1
خود را گردد و نتيجه مذاكرات خود را به عرض خواهد رساند، مجبور شدم كه من هم نظريه حتمي  كريمي خدمتتان بازمي

آميز داشته باشد، به  هيچ اميدي نيست كه دشمن در اين خواست خود هدفي به حقيقت دوستانه و مسالمت. به عرض برسانم
اگر دشمن بهانه تأمين ذخيره و وسيله معيشتي قواي بانه و ميرده و سقز را دارد، . كُشي و ضايع كردن فرصت ما غير از وقت

توانند تا مدتي زياد در رفاه و با ذخاير كنوني اداره  شان كامل است، مي هت وسيله معيشتياطمينانتان خواهم داد كه از هر ج
شان اينست كه سيطره نيروي ما را بر منطقه نفوذ خودشان دور سازند، در آن صورت قطعاً امكان  شوند، و اگر  قصد و بهانه

يني كنيم، ولي اگر دولت قصد آشتي و توافق دارد، من نش ايم از آن يك وجب هم عقب ندارد نقاطي كه با نيروي سالح گرفته
پس به همين منظور بر خود . تضمين خواهم كرد كه تا خاتمه مذاكره تقدم و تجاوزي از طرف نيروي دمكرات صورت نگيرد

 ديگر امرتان را. مان به عقب بسيار مشكل است واجب دانستم كه نظريه اداري و نظامي خود را معروض دارم، بازگشت
  .واجب دانم

  160»فرمانده نيروي بوكان و منطقه در سرا

  محمد موضع قاضي
  :پيشوا در جواب محمدرشيدخان نوشته

  حزب دمكرات كردستان«
  13/3/25كميته مركزي  

  آقاي فرمانده نيروي بوكان و منطقه سرا
  10/3/25- 371در جواب نامه شماره 
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چون ما مجبوريم تا حد . ود چه رسد به كار ما كه كلي استالمللي منطبق ش هر كار جزئي كنوني بايد با اوضاع بين
توانيم راه ديگري را پيش گيريم، اين تأخير به علت آنست وگرنه من از شما بيشتر  ممكن از طريق صلح به هدف برسيم، نمي

  .عجله دارم
را تا كي كُردها بايستي اند و از طرفي هم غمگين زي ات از طرفي خوشحالم كرد كه به سالمت نجات يافته ورود عائله

  .مالك موطن خود نباشند، خدا رحم كند
  161»محمد قاضي

موضع پيشوا با فرمانده و مسئوالن جبهه سقز، حتي با تعدادي از مقامات و مسئوالن حكومتي كردستان از جمله حاج 
انش در سقز، با جواب نامه كميته مركزي به نمايندگ. باباشيخ، رييس هيأت رييسه ملي و كميته مركزي مغايرت داشت

  .پيشوا به محمدرشيدخان هم متفاوت است
» نماينده كردستان در سقز«روزنامه كردستان خبر آن را تحت عنوان . در همين مدت نمايندگان كُرد مجدداً به سقز رفتند

  :چنين نوشته
 و آقايان مناف كريمي  بعد از ظهر جناب حاج سيد باباشيخ، رييس هيأت رييسه ملي كردستان4 ساعت 8/3/25روز «

و احمد الهي جهت مذاكره با نمايندگان تهران جهت حل بعضي از اختالفات ميان دو حكومت به سقز رفتند، اميدواريم 
  162».نمايندگان كردستان با موفقيت برگردند

ت دچار مشكل شان تأمين شود، نيرو را سخ ابقاي نيروهاي كُرد در سنگر حفاظت كردستان، بدون اينكه نيازهاي اوليه
كردند كه بايد به شهرهاي سقز، سردشت و بانه حمله برده  تصور مي... افسران نيروي بارزاني و محمدرشيدخان و . كرده بود

طبق ارزيابي متخصصان امور نظامي، اين امر . و از تسلط تهران رهايشان سازند و سپس به طرف سنندج پيشروي كنند
  .توانست تحقق يابد مي

گويند كه او اجازه  ه اين كار را نداد، حتي شخصاً در نطقي كه به مناسبت جنگ مامش ايراد داشتند، آشكارا ميپيشوا اجاز
  :حمله به سقز را نداده است
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اند كه در نظر داشتند به سقز حمله كنند و آن را به تصرف  تنها از اين متأسف) هاست منظور بارزاني( اين ايل شجاع ... «
  ١٦٣» ...نع شدمدرآورند ولي من ما

ها و فداييان كُرد كه  محمد، شكست پيشمرگه در تهاجمات نبود، چون در آن موقع شمار پيشمرگه علت عدم موافقت قاضي
در برابر نيروهاي ارتش ايستاده بودند و منتظر حمله بودند از نيروهاي ارتش به لحاظ آماري بيشتر بودند و اراده بهتري هم 

  ١٦٤.اف كنسول روسيه در اروميه ويژه هاشم ه عدم موافقت واداشت، مقامات شوروي بودند، بهداشتند، ولي آنچه وي را ب
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  بخش ششم
  بس تا خاتمه آتش

  شا؛ آخرين زد و خورد پيشمرگه و ارتش جنگ مامه
  .د هيأت نمايندگي حكومت ايران به رياست مظفر فيروز جهت ادامه مذاكره به تبريز رسيدن21/3/25روز 

 به نيروهاي 9/2/25، كه نيروهاي ايران در جبهه سقز روز )23/2/1325- 8(همچنانكه در دور اول مذاكرات تهران 
، نيروهاي ايراني از سمت سقز )23/3/1325- 21(بار هم در زمان شروع دور دوم مذاكرات تبريز  پيشمرگه حمله بردند، اين

محمد در تبريز پيگير  هر دو بار قاضي. هاي كردستان يورش بردند گه مجدداً به مناطق تحت كنترل پيشمر25/3/1325روز 
  .مذاكرات بود

  .ريزي شده بود؟ سئوالي است كه هنوز جوابي به آن داده نشده است اين عمل اتفاقي بود يا طرح
  :محمد از تبريز به مهاباد برگشت و در سخناني كه بدين مناسبت بود گفت بعد از وقوع جنگ، قاضي

وع اين جنگ سوءتفاهم بوده، چون من تلگرافاً دستور داده بودم كه راه ميرده و بانه و سردشت را باز كنند تا آذوقه وق... «
  .دانم تلگراف دير رسيده بود يا اجرا نشده بود به سربازان ايراني كه در اين نقاط بودند، برسد، نمي

ها را  السلطنه فرستاده بود و موضوع بازگشايي راه قوامآرا هم كه اكنون در سقز هستند تلگرافي به آقاي  سرتيپ رزم
 2 توپ و 8 هزار نفر سرباز كه با 6السلطنه هم به نيروها دستور داده بود راه را باز كنند، در نتيجه حدود  پاسخ داده بود و قوام

 آنجا به سرفرمانده خود، آورند و فرمانده پست ما هم در شا يورش مي شدند، به تپه مامه  تانك حمايت مي2هواپيما و 
دهد تا به سنگر شما  اند چاره چيست؟ او هم دستور مي فرستد كه نيروهاي ارتجاع حمله كرده مصطفي خوشناو پيام مي

حركت تا رسيدن دشمن   نفر بودند، آرام و بي39رسد  نيايند مقابله نكنيد، آنها هم جمعاً با افراد كمكي سرفرماندهي خود، مي
رسانند و پنجاه هزار فشنگ را به غنيمت  كنند و تعدادي را به قتل مي مانند، آنگاه اقدام به مقابله مي در سنگرشان مي

  . شكنند ميگيرند و دشمن را در هم مي
 نفر پيشمرگه از دسته سرفرمانده ميرحاج احمد به كمك 30بار  كند، اين بعد از چندي مجدداً دشمن اقدام به حمله مي

آورند ولي چون پيشمرگان  گيرد و گروهاني را به اسارت درمي جنگي قهرمانانه و سنگين صورت ميشتابند و  كردها مي
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بار بعد از به   نفر بيشتر نبود كسي نبود اسراء را جمع و روانه كند، اين70كردستان سرگرم جنگ بودند و تعدادشان از 
  .خورد غنيمت درآمدن چندين تفنگ و كشتگان زيادي دشمن شكست مي

هاي آنان را نداشتند، به ناچار آنان  كنند و چون نفرات ما وسيله حمل زخمي داً براي بار سوم به افراد ما حمله ميمجد
 نفر 250 نفر كشته و 500كنند و از سربازان  شا را تخليه مي كنند و تپه مامه نشيني مي ها را حمل كرده و عقب خود زخمي
  .شوند  شكسته مي ه و درهم هواپيما سوخت2 تانك و 2شوند و  زخمي مي

  :حضرت پيشوا فرمود
طرف رودخانه هم از سمت روستاي خدر و پست ميرده به نيروهاي كردستان حمله بردند، هر  مقارن اين هجوم از آن 

نشيني كرده بودند ولي سواران احمدآقا فاروقي به  چند در جبهه خدر پيشمرگان ما به علت كمي نفرات قبالً عقب
افته بودند در نتيجه در هر دو جبهه، دشمن مقداري تفنگ و فشنگ جا گذاشته و تعدادي كشته داده و فرار شان شت كمك
  165».شربت  شهادت نوشيدند... در جبهه ميرده محمدآغا . كردند

  :كند چنين نقل مي شا را اين روزنامه كردستان در گزارش مفصلي به قلم عبدالرحمن علي، جنگ مامه
  » بارزاني39 تانك در مقابل 2 هواپيما و 2 توپ، 8هزار سرباز،  3: شا جنگ مامه«

آرا دو ساعت مانده به شب اقدام به  علي رزم  پادگان سقز به سركردگي سرلشكر حاج1325 خردادماه سال 25در روز 
 براي رسانيدن هاي استقراري ما بر راه سقز و بانه گرفتن پست گشودن آتش به طرف نيروهاي ما در اطراف شهر به اميد پس

  .آذوقه به قشونشان در ميرده و بانه و سردشت نمودند
  توپ ودو طياره و دو تانك 8 هزار سرباز، 2:  ساعت طول كشيد، هرچه در توان داشتند بكار گرفتند12اين جنگ 

 بارزاني به  نفر39پست ما عبارت بودند از !! جنگ با نيرويي همانند خود مجهز و پرسالح؟ نه. جنگيدند وقفه مي بي
پولكونيك آقاي مصطفي خوشناو، كه دليرانه در سنگر و به تنهايي سينه را مقابل اين آتش وسيع سپر كرده  فرماندهي پوت

  .بودند
هاي  بعد از ساعتي مهماتشان تمام شده بود ولي صندوق. نيروي ما چون دستور جنگ نداشت، آمادگي جنگ را نداشت

سنگرهاي قبلي جا مانده بود، به دست نيروي ما افتاد و آنگاه پي در پي سرباز بود كه با مهرشده فشنگ سربازاني  كه در 
  .شد گلوله خود كشته مي
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وقفه  هاي توپ بي گرفت، گلوله ها كرد و به شدت آنها را زير آتش مي جنگ شديد شد، تانكي رو به  سنگر بارزاني
رگبار مسلسل خاتمه . ايستاد هواپيما از چرخيدن باز نمي. )هزار توپ شليك شد در اين درگيري قريب پنج(باريد  مي
كردند و به حالت پريشان و  آورد ولي زود فرار مي وقفه حمله مي كرد و نيروي پياده هم بي درپي شليك مي يافت و پي نمي

  .افتادند زخمي از هر طرف به سنگرشان مي
كُرد بودن خود را نشان : كشيد  مصطفي خوشناو فرياد ميآقاي. ها در اوج خونسردي بودند در اين بارش آتش، بارزاني

دو تانك با گلوله ضدتانك درهم شكسته شدند و يكي از رانندگان آنها كشته شد و . ملت كُرد را آبرومند سازيد. دهيد
. دمها شليك كر شخصاً بيست گلوله ضدتانك را به تانك: گويد آقاي مصطفي خوشناو در نوشتارش مي. ديگري فرار كرد
سربازي قصد حمله از پشت را .  سرباز را كُشت5ها حمله برد، تا رسيدن به تانك  ها به تنهايي به تانك يكي از بارزاني

. نفرات دشمن تلفات زيادي دادند. اش فرو كرد داشت، يك بارزاني وي را بالفور گرفت، سرنيزه سرباز را بركشيد  و بر سينه
هايشان از شليك افتاد و صداي  لحظه توپ لحظه به . آنگاه از شدت جنگ كاسته شدخستگي بر آنان فشار آورده بود و 
. ها كه ديدند دو دستگاه به چنين سرنوشتي گرفتار آمدند ديگر آرزوي حمله نكردند هواپيما نيز خاموش گرديد، تانك

 500با چشم خود ديديم : گويد دهد و مي كنندگان خبر مي پولكونيك آقاي مصطفي خوشناو از ضرر و زيان حمله پوت
 نفر به اسارت 250قريب . دو تانك منهدم و راننده يكي از آنان كشته شد. سرباز كشته شدند، خون چون جوي روان بود

به . شان كنيم و يا اينكه تعقيب... آوري كنيم االسف چون تعداد نفراتمان بسيار كم بود نتوانستيم آنان را جمع درآمدند، ولي مع
آوري  ري تفنگ و مسلسل كوچك و بزرگ در ميدان نبرد افتاده بود، ولي به علت شدت آتش، دستور منع جمعتعداد كثي

  .مان رفتند آوري كنيم و از دست ها را داده بودم، نتوانستيم آنها را جمع سالح
كه چه سرّي وجود بگذار بپرسيم و تحقيق كنيم . اي نداشتيم ها زخمي شدند، كشته در اين جنگ يازده نفر از بارزاني

  نشيني كرد؟ داشت كه اين لشكر عظيم و تا دندان مسلح سقز در برابر اين نيروي اندك بارزاني اين همه زيان ديد و عقب
پرستي است كه آتش توپخانه و هواپيما و تانك و مسلسل، هر چند هم بيشمار باشد، در مقابل  گمان اين آتش وطن بي

ارد چون بمانند اخگر آتش است كه  اگر آب بر آن ريخته شود ذغال شود و به سردي توان بوده و سودي ند اين حس كم
  .گرايد مي

  ناپذير باد نيروي حكومت ملي كردستان؛ خلل
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  166».پر افتخار باد نيروي بارزانيان
وي فرزند . بود) 1946ـ 1928(وي خليل مزوري  يكي از پيشمرگاني كه در اين جنگ به سختي زخمي شد، خوشه

 1937هاي مرزي ماند تا اينكه در سال   در كوه1931ها به تركيه در سال  نشيني بارزاني وي بود كه بعد از عقب خوشهخليل 
  .به شهادت رسيد

در هنگام سازماندهي . نشيني نموده بود ها شركت كرده بود و با آنها به كردستان ايران عقب وي در قيام بارزاني خوشه
بعد از زخمي شدن جهت مداوا به . ها منصوب شد  نيروهاي بارزاني1 گردان 2دهي گروهان نيروهاي بارزاني وي به فرمان

محمد .  روز در بيمارستان درگذشت و با مراسمي پر شكوه در مهاباد به خاك سپرده شد4تبريز اعزام گرديد، ولي بعد از 
نامه وي را نوشته، و هيمن شعري را با  زندگي» وي خليل مزوري قهرمان خوشه«محمود در روزنامه كردستان زير عنوان 

  167.به مناسب درگذشت وي سروده است» غنچه خونين«عنوان 
ارتش ديوار دفاعي محكم . ها و ارتش روي داده بود شا چندين بار زد و خورد و درگيري بين پيشمرگه قبل از جنگ مامه

  .ها را آزمايش كرده بود ويژه نيروي بارزاني پيشمرگه؛ به

ـ رزمتوافق نظام   آرا ي قاضي 
همزمان نماينده تهران نيز در آنجا بود و با هم مشغول مذاكره . محمد در تبريز بود شا قاضي در زمان وقوع جنگ مامه

  . سريعاً خود را به روستاي سرا محل فرماندهي جبهه سقز رساند26/3/1325قاضي روز . بودند
  :چنين درج كرده» به سرارفتن پيشوا «روزنامه كردستان خبر فوق را تحت عنوان 

آرا مذاكره  راديوي كردستان خبر داد كه حضرت پيشواي كردستان از تبريز به روستاي سرا رفته و با سرتيپ رزم«
  168».فرمايند هاست و دستورات الزم را صادر مي نموده و فعالً  مشغول بازديد جبهه

عدم بروز جنگ و رفع مشروط : دو توافق نمودند برهر . آرا جنبه نظامي داشت محمد و رزم مذاكرات سرا، بين قاضي
  :بندهاي اصلي توافق عبارت بودند از. محاصره ارتش و تعيين چند نماينده كُرد در نواحي محاصره شده

                                                 
  18/4/1325كردستان، . ر.
 5/4/1325، 62كردستان، ش .  ر.
 94ارفع، ص : ك به. و همچنين ر29/3/1325، 60كردستان، ش .  ر.  
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ـ اجازه عبور به نيروهاي ايراني داده شود كه در سقز بعد از بازرسي توسط نظاميان كردستان، آذوقه و پوشاك را به 1
  .شده در ميرده و بانه و سردشت برسانند ره نيروهاي محاص

شده، به غير از افراد  ـ عدم ارسال اسلحه و مهمات جنگي به نقاط فوق و عدم تعويض افسران و سربازان نقاط محاصره 2
  .مريض و زخمي

مت شدگان، بعد از بازرسي و تفتيش بايستي نماينده حكو ـ هر ستون آذوقه و پوشاك اعزامي ايران به محاصره3
  .كردستان را به همراه داشته باشد

ـ اگر ارتش ايران خالف اين بندها عمل كند، نيروهاي كُرد اين حق را خواهند داشت كه مانع ارسال وسايل به اين 4
  169.نقاط شوند

  نمايندگان كُرد 
كردستان اجراي سران حكومت . جهت اجراي بندهاي توافق، نماينده كردستان در شهرهاي سقز، بانه و سردشت تعيين شد

. اي ارج نهاده و محترم شمردند كه چند نفر از مسئوالن بلندپايه و مطمئن خود را بدان گماردند دقيق اين توافق را به اندازه
پات پالكونيك محمد نانوازاده،  «18/4/1325اي رسمي در تاريخ  ژنرال سيف قاضي با نامه» وزير جنگ ملي كردستان«

  :را به اين كار گماردند» ردستانمعاون سياسي وزارت جنگ ك
همچنانكه حكم بازرسي كليه نيروهاي نظامي ملي كردستان به شما اعطاء شده، اكنون با مأموريت در سقز، الزم است «

ها، قواي دمكرات عملي برخالف  اي از پست در غياب اينجانب به خوبي متوجه باشيد كه هر زمان حس كرديد در نقطه
وسيله اختيارات  بدين. دهد، جهت رفع اين عمل شخصاً خود را رسانده و از اين نظر اختيار تام داريد روح مسالمت روي مي

  170».كامل شما را به فرماندهان جبهه اعالم و مسئوليت اين موضوع متوجه شخص شماست
ه و رفت و آمد بين نمايندگان مبادله نام. عالوه بر نانوازاده، چندين نماينده ديگر در شهرهاي سقز، بانه و سردشت تعيين شدند

  .حكومت كردستان و افسران ارتش ايران آغاز شد
  ١٧١. سيف قاضي به اتفاق مصطفي بارزاني به بازديد جبهه رفتند14/4/25روز 

                                                 
   91 و ارفع، ص 172، ص ...العزت، كوماري  و محمد م290سجادي، ص.
  267، ص 193 محمود عزت، سند.
 18/4/1325كردستان، .  ر.  
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  سقوط نانوازاده 
اي كه براي  نانوازاده از طرف وزارت جنگ مأموريت يافته بود تا آذوقه

. را از سقز سرپرستي و نظارت كندشد  هاي بانه و سردشت ارسال مي پادگان
 در بانه به قصد سقز سوار هواپيما شد، در نزديكي 25/4/25صبح روز 

خلبان هواپيما با چتر خود را نجات داد . هواپيمايشان سقوط كرد» ليخان كه«
  172.ولي نانوازاده در هواپيما سوخت

هاي  نوادهمحمد نانوازاده فرزند ميرزاعبداله، از خانواده نانوا، يكي از خا
 در مدارس 1310- 1298هاي  سال. پدر نانوازاده بازرگان بود. قديمي مهاباد بود

. بود» اداره فرهنگ«مهاباد به تحصيل اشتغال داشته و سپس چند سالي كارمند 
اداره «مدتي در .  به سربازي رفت و مسؤليت گروهي را بعهده داشت1316سال 

 از كار دولتي 1323سال . بود» تقيمماليات غيرمس«رييس بخش » ماليه مهاباد
  .دست كشيد و به بازرگاني مشغول شد

پيوست و يكي از » حزب آزاد كردستان« به 1320نانوازاده در سال            
 به فرماندهي نيروي 1324در بهمن . بود» .ك.له ژ كومه«بنيانگذاران فعال 

  .مركزي و معاون سياسي وزير جنگ دمكرات كردستان منصوب شد
نانوازاده يكي از مسئوالن بلندپايه حكومت كردستان و از افراد مورد احترام و اعتماد 

روزنامه كردستان ضمن تمجيد بسيار، با تأسف شديد از وي ياد . محمد بود قاضي
  .قانع شعري آكنده از درد و اندوه در مرگ وي سروده است. نموده است

  

  ها اوضاع جبهه و چگونگي زندگي پيشمرگه
. قر اصلي سرفرماندهي جبهه سقز در روستاي سرا بود، و ژنرال مايور محمدرشيدخان فرمانده كل جبهه آنجا بودم

هنوز نيروي كردستان همانند يك . جايگاه و مكان نيروها، منازل ساكنان روستاهاي اطراف سقز و بانه و سردشت بود
يگاه در اطراف آبادي بسازند و اين امر موجب اختالط با مردم و نيروي منظم نظامي ياد نگرفته بودند كه جهت افراد خود، پا

  .شد سرانجام ايجاد اختالف و مشكل و گرفتاري روزانه مي

                                                 
 30/4/1325كردستان، .  ر.
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اي فرمانده و  اي ايالت در واحد معين و تعيين منصب پيشمرگه هاي پيشمرگه سازماندهي قسمت. نيروها ايلي بودند
دادند و مواضع خود را رها  اغلب اوقات به رؤسايشان گوش نمي. را كندسركردگانش نتوانسته بود ديسيپلين نظامي را اج

  .شدند دفاع محل، تعرض مي نمودند و به علت اوضاع بحراني آن موقع كمتر بازخواست مي به حقوق ساكنان بي. كردند مي
وهايش را تأمين حكومت كردستان نتوانسته بود آنچنان كه الزم بود آذوقه و پوشاك و دارو و تجهيزات نظامي نير

ها با زور ملزومات خود را از مردم  كند به همين علت، اين وظيفه سنگين بر دوش ساكنان افتاده بود و بعضي اوقات پيشمرگه
  .داشتند گرفتند و يا آنان را به بيگاري وامي مي

يران از آنان بسيار واهمه نيروهاي ا. دانستند با وجود تمامي اين كمبودها و مايحتاج، مردم پيشمرگه را قواي خود مي
شكستند، مواضع خود  شان را درهم مي كردند و حمالت داشتند و پيشمرگان كردستان در مقابل تهاجمات ارتش مقاومت مي

  .نشيني صادر نكرد، تخليه نكردند را تا زماني كه حكومت كردستان فرمان عقب
  

  توافق نظامي كردستان و آذربايجان 

و آذربايجان و كردستان، سران دو حكومت را ناچار به فكر ايجاد طرحي مشترك در قالب خطر حمله ايران به قلمر
  .  و تهديد دشمن كردو طرف، جهت حفظ مرزهايشان از تعنيرويي مركب از هر د

نكات . را تشكيل دادند» كميسيون دفاع مشترك« رهبران دو حكومت يك توافق نظامي را امضاء و 1946 اكتبر 16در 
  : توافق عبارت بود ازاصلي اين

  .ـ تشكيل يك لشكر مشترك از كُرد و آذري به مركزيت تبريز1
ـ اعزام نيروي نظامي آذربايجان جهت تقويت جبهه سقز در كردستان و متقابالً اعزام نيروي غيرنظامي كردستان به 2

  .آذربايجان در صورت نياز
  .باشد) تكاب و شاهيندژ(ر ـ ژنرال عظيمي فرمانده كل نيروهاي سقز و سردشت و افشا3
  .ـ ژنرال بارزاني فرمانده كل نيروي مشترك كُرد و آذري در جبهه سقز باشد4
  .ـ ژنرال سيف قاضي سرپرستي منطقه افشار را بعهده بگيرد5
  .محمد فرمانده عالي كل نيروهاي آذري و كُرد در كردستان باشد ـ قاضي6
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  173.و كُرد در آذربايجان باشدوري فرمانده عالي كل نيروهاي آذري  ـ پيشه7
بر طبق اين توافق، حكومت آذربايجان چندين افسر و توپ جنگي را جهت تقويت خط دفاعي مرز كردستان به جبهه 

هاي ديگر آذربايجان و كردستان كه با تصميم عدم مقاومت در برابر ارتش  اين توافق هم، مانند تمامي برنامه. سقز اعزام داشت
  .الشي شدگرفته شده بود مت

 

                                                 
  309- 308 سجادي، صص.
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  فصل ششم
  كُردها 

  درميان دوستان و دشمنان
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  بخش اول
  منشور آتالنتيك و اميدهاي كُرد

 در آتالنتيك برپا داشتند، 1941وزير انگليس، چرچيل، در اوت  جمهور آمريكا، روزولت و نخست در نشستي كه رييس
هاي خود در ايجاد  شده بود مي بايست كه دو كشور از تالشنكات اصليي كه در آن بحث . منشور مشتركي را اعالم كردند

  .صلحي روا و جهاني آرام بعد از سقوط رژيم نازي پيروي كنند
  :موارد عبارت بودند از

  .آزادي، رهايي از ترس و گرسنگي، آزادي بيان و آزادي دين: ـ چهار اصل1
  .ـ انجام اصل آزادي به تصميم مشترك در كليه تغييرات ارضي2
  . حقوق تمامي اقوام در انتخاب نوع حكومتي كه خواهان آنندـ3
  .ها ـ برابري منافع بازرگاني و مواد خام اصلي و همكاري اقتصادي در بين كليه ملت4
  .ـ صلح و امنيت براي كليه كشورها5
  .ـ آزادي عبور در درياها6
  .كنند هايي كه صلح را تهديد مي يه ملتـ عدم كاربرد سالح و ايجاد يك نوع سيستم امنيتي دائم و خلع سالح كل7

 اصل ويلسون كه در جنگ جهاني اول اعالم شد، بيشتر 14اين موارد نكات اصلي منشور آتالنتيك بود كه آن هم مانند 
جنبه تبليغات سياسي داشت و جهت دلخوشي اقوام تحت ستم جهان و كسب متحدان و حاميان خود، عليه آلمان و 

  .نيروي تضميني جهت انجام آن وجود نداشتهمدستانش بود و هيچ 
هاي  هاي جنگ جهاني اول، اميدهاي خود را به وعده و گفته هاي جنگ جهاني دوم، رهبران كُرد همچون سال در سال
هاي متفقين بسته بودند و اين در حالي بود كه هيچ كشوري، وعده مشخصي درباره سرنوشت سياسي كُرد، آشكار و يا  رسانه

محمد و سران ديگر كُرد اعتماد زيادي به اتحاد شوروي و اميد زيادي به  قاضي. لت كُرد و يا به رهبران آن نداده بودنهان به م
بسته بودند، معتقد بودند كه متن اين منشور در رابطه با تأمين آزادي اقوام در تعيين سرنوشت خود، شامل » منشور آتالنتيك«

  .كُرد هم خواهد شد
» مرو. ع«به قلم » مسكو، واشنگتن، لندن«در دومين شماره خود تحت عنوان » .ك.ژ«بان حال جمعيت ز» نيشتمان«مجله 

  :نوشته است
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جنگند، پدران و  اين فرياد تمامي كُردها به اين سه دولت بزرگ است كه براي رهايي و سعادت جهان و بشر مي«
مزارع پر حاصلشان . هاي كوچك بدان شاد و شاكر شوند لتفرزندان خود را از دست دادند تا پدران و فرزندان و برادران م

دارند تا دشت و كوه باير و سنگالخ  كنند و فرزندان خود را گرسنه نگه مي را زير آتش دشمن تخريب كردند و پامال مي
 آباد خود را در اين همه كارخانه بزرگ و كاخ و بناهاي مزين و. آنان به كشتزار تبديل شود نه اينكه جوانانشان مرفه شوند

اند تا دستگاه بافندگي و خرك و  سازند، با كمبود و نداشتن مسكن ملت خود راضي تيررس بمب و توپ و آتش ويران مي
ها و بناهاي  آسيابشان به آرامي بچرخد، و كرباس و شال و آرد و لباس و خوراكشان را آماده كند تا شاد و سرحال در كوخ

  !ريز و كوچك خود زندگي كنند
  .اين روش اوج مردانگي و انسانيت و بشريت است و بايد سرمشق تمامي مرفّهين شود

اين . زيور و آراستگي فرد عملي زيباست ولي نبايد برده زر و زيور شد و چهره پاك ولي دروني زشت و پلشت داشت
ند كه زور گويند و يا قوي قدرت اند كه كليه اقوام را با يك ديد بنگرند و مانع ستمكاران شو سه دولت بزرگ وعده داده

  .ها ببخشند گيرد، آزادي و كاميابي را به تمامي ملت
كُرد هم كه يكي از اقوام محروم و مظلوم است، بر اساس اين تصميم به آزادي و رهايي خود اطمينان دارد و به وسعت 

  . تحت ستم و محروم و مظلوم نبوده استچنين ورزد، چون هيچ ملتي اين تمامي جهان به اين تصميم شاد بوده و مباهات مي
نگرند و هيچ سعادتي را بر  همسايگان ما ترك، عرب و فارس ما را در ميان خود تقسيم كرده و ما را به ديده اسارت مي

  .كنند بينند و از هيچ عمل شنيعي در حق ما كوتاهي نمي ما روا نمي
واندن و نوشتن به زبان مادريمان هستند و حتي در مدارس بايد كم ما را در ميان خود ذوب كنند، مانع خ براي اينكه كم

مانع اتحاد ما هستند، اگر دو نفر با هم جمع شوند به بهانه سياست، بازداشت شده و به قتل . محاوره هم به زبان آنان باشد
  .رسانند مي

مان را در خود محو سازند و ما را به نام خواهند نژاد ايد، آنها مي ي اقوام كوچك داده شما كه وعده زندگي آزاد را به همه
  .ترك، عرب يا فارس بشناسانند تا فريادمان به پيشگاه عدالت شما نرسد

دهد كه كُرد ملتي مستقل و آزاد و نژادي اصيل و پاك بوده و نه عرب است  دانيد و تاريخ هم گواهي مي شما هم نيك مي
  .اهد شدكدام از اينها هم نخو ، نه ترك و نه فارس و هيچ

تمنا داريم ما را از . كنند كمتر نيست هايي كه زير سايه شماها آزاد و مستقل زندگي مي كُرد به هيچ عنوان از اين ملت
زده ننماييد و خود را گرفتار آه  آزرده و مصيبت اقوام ديگر متمايز نكنيد و در بين همه اين ملل بزرگ و كوچك، كُرد را دل

بدانيد و عرب و ترك و فارس را هم آگاه سازيد كه كُردها چشم . ناه و بيچاره اين ملت نسازيدپ هاي بي و ناله زن و بچه
» رهايي و آزادي«اند، عصر اسارت و بندگي گذشت، تمامي آن همه جنگ و كشتار در راه واژه بزرگ  گشوده و آگاهي يافته
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هر كس به طمع اشغال كردستان باشد، الزم است . رود و بندگي كسي را قبول نخواهد كرد است و ديگر زير بار ارباب نمي
سر و تن سربازان خود و نيز كُردها را به پل و كشتي تبديل سازد تا از درياي خون خود و كُردان عبور كند و به كردستان 

  .بزرگ رسد
  .كُرد قوم بزرگي است كه داراي سرزمين وسيع و پر خير و بركتي است كه با خون آبياري و حفظ شده است

زنند چندان خوشايند  زندگي را آنطور كه داد مي«: گويد اصطالحي در كُردي وجود دارد كه همه بدان باور دارند كه مي
  ».زنند چندان ناخوشايند نيست نيست و مرگ را هم آنطور كه داد مي

زنند و مانند كبك سر آگاهي يابند و خود را به ناداني ن) كُردان(الزم است كه عرب، ترك و فارس نيك از خواسته ما 
  174».هاي دادپرور جهان دست به دامنتان، اي ابرقدرت. خود را در برف فرو نبرند

  :حزب دمكرات كردستان در اولين اطالعيه اعالن موجوديت خود در ايران نوشته است
 و از اين امروز اقوام جهان از بزرگ و كوچك خواهانند از اين راهي كه به سوي آزادي هموار شده بهره گيرند«
هايي كه بر طبق منشور تاريخي آتالنتيك اعالم شده بود سود برند و امور اجرايي خود را به دست گيرند و سرنوشت  وعده

  ».خود را به خواست و ميل خود تعيين كنند
حزب رزگاري كُرد عراق در همان وقت در يادداشتي كه به كنفرانس وزيران خارجه كشورهاي بزرگ در مسكو تسليم 

  :داشت نوشته است

را ) فاشيزم(ترين شيوه استعمار  بشريت با خوشحالي خاتمه جنگ، و پيروزي نيروهاي دمكراتيك، و شكست كثيف«
نالد و از تمامي  ها است كه زير بار ظلم و رنج مي شده محروم از حقوق، مدت قوم كُرد تقسيم . در شرق و غرب شاهد بود

هاي  هاي مرتجع و فاشيست  نتيجه سياست و منافع استعماري بريتانيا و حكومتحقوق انساني و ملي محروم شده كه در
  .ايران و تركيه و عراق بوده است

اش نگريسته شود و از وعده و  به مناسبت خاتمه جنگ و پيروزي متفقين، قوم كُرد تمنا دارد با نگاهي عادالنه به مسأله
اكنون كه وزيران . يي و حق سرنوشت به آنها داده بودند محروم نگرددپيماني كه متفقين به اقوام كوچك در رابطه با رها

  .ها را بنگرند اند، اميدواريم با وجداني انساني مسأله اقوام و ملت خارجه سه كشور مقتدر در مسكو جمع شده
نظر قرار داده و حزب رزگاري اميدوارانه اين نكات را كه رابطه محكمي با مسأله ملت كُرد و صلح خاورميانه دارد را مد

  :دارد اعالم مي
ـ ما حمايت خود را از مبارزه برادران كُرد و آذربايجاني خود در ايران كه در راه خودمختاري و دمكراسي عليه 1

  .داريم نمايد، اعالم مي حكومت مرتجع و هوادارانشان مي
                                                 

 6 و 5، صص 1323، فروردين، ارديبهشت و خرداد ماه 9 و 8، 7نيشتمان، ش .  م.
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كند  اي درندانه با آنان رفتار مي يوهـ وضع كُرد در تركيه با اهميت نگريسته شود، چون حكومت فاشيست تركيه به ش2
  .تا همگي را محو و با فشار به تُرك تبديل سازد

ـ وضع قوم كُرد در عراق تا حدي اسفبار است كه از تمامي حقوق خود به علت وجود استعمار بريتانيا و حكومت 3
يان و نقاط نزديك آن و پراكنده به آتش كشيدن روستاهاي بارزان. اش، محروم شده است مرتجع كنوني و اسلوب فاشيستي

بدين جهت درخواست . كردن هموطنان و به اسارت درآوردنشان از جمله مالمصطفي و هوادارانشان سندي است بر اين عمل
 مرتجع كنوني و  هاي ميهني كُرد در عراق تأمين شود، گرچه معتقديم كه با محو استعمار و حكومت نمائيم كه خواسته مي

  .تواند حقوق ملي قوم كُرد در عراق تأمين شود ومتي واقعاً دمكراتيك ميتغيير آن به حك
اي  دوستي مسأله را حل كنيد، زيرا حل آن به شيوه ما شما را به اين حقايق متوجه ساختيم، اميدواريم كه با روح بشر

  .تواند عامل شكوفايي تمدن و صلح در خاورميانه شود راستين و واقعي مي
  175»رزگاري كُرد   كميته اجرايي 
  :كند هايش با باقراف گفته چنين نقل مي محمد داستاني را كه در يكي از نشست اگلتن از قول قاضي

گردد و از وي بسيار  بخشد، روز بعد روستايي به نزد ارباب برمي به يك روستايي مي) سگ شكاري(اربابي، تازيي «
چنين بخششي : گويد شود و مي بيند، متعجب مي ا در خود نميكند، به نوعي كه ارباب انتظار آن همه ستايش ر تشكر مي

  كوچك آن همه ستايش دارد؟
چون تازيي كه بخشيدي به معناي آن است كه با تكميل وسيله شكار، يك اسب را هم : روستايي در جواب گويد

ه اسب را هم خواهي تواند زندگي كند و آن هم به معناي آن است كه علوف خواهي بخشيد و اسب هم بدون خوراك نمي
پس چون . اي را هم خواهي بخشيد توانند زندگي كنند در نتيجه خانه بخشيد و اسب و صاحب جديد هم بدون سرپناه نمي

  176»آن همه وسايلم را دهي چگونه خوشحال و از هر كسي شادتر نباشم؟
رهبران كُرد آن عصر، در رابطه با انتظارات و اي بود از  نوع انديشه و نگرش تمامي  اين نوع تفكر و انتظار، در حقيقت نمونه

  .هاي جهاني توقعات زياد از قدرت
  : نوشته است24/10/24روزنامه كردستان در سرمقاله روز 

تواند در دنياي دمكراسي كنوني ما را به زير يوغ اسارت و بندگي كشاند چون حقي كه امروز  هيچ نيرو و قدرتي نمي... «
  ».وح منشور آتالنتيك و معاهدات متفقين استايم، ر ما به دست آورده

                                                 
 104- 103، صص 1961ال، بيروت، خناجر و جي:  احمد فوزي، قاسم و االكراد.  
  45 اگلتن، ص.
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  :نوشته است» كُرد و پيمان آتالنتيك«محمد محمود زير عنوان 
  .بر همگان آشكار است كه پيمان آتالنتيك را چه زماني و چه كساني بنياد نهادند«

كلين روزولت جمهوري آمريكا مستر فران وزير قبلي انگليس مستر چرچيل و رييس اين پيمان تاريخي بين نخست
هاي كوچك و بزرگ جهان را خوشحال كرد و به همين مناسبت بود كه تمامي  بسته شد، پيماني است كه تمامي ملت

هاي جهان به مبدأ خود كه آزادي است به سان مژده سعادتي كه از طرف اين پيمان داده شد باور يافتند و اطمينان پيدا  ملت
  .كردند

اندازد كه نيروي  دو قدرت سياسي جهان امضاء و اعالم شده بنگريم، زماني را به ياد مياگر اين پيمان را كه از طرف 
در . آمدند ها در اوج پيروزي به تمامي اروپا و بيشتر آفريقا رسيده بودند و حتي به اوكراين و قفقاز هم  ديكتاتور و فاشيست

  .تي و ظلم استعمار بودند، داده شدها كه در كام مرارت و سخ همين زمان بود كه اين مژده به همه ملت
گرديم به زماني كه ورق برگشت و بوسيله ارتش سرخ و نيروهاي سوگند خورده، جنگ خاتمه يافت و  اكنون برمي

  .ها از ديكتاتوري رهايي يافتند تمامي ملت
ليس و آمريكا و همچنين نشست كشورهاي متفقين در سانفرانسيسكو و نشست وزراي خارجه روس و انگ.............. 

  .چين و فرانسه همگي براي ايجاد جهان بعد از جنگ بود كه نتيجه آن پيمان ارزشمند آتالنتيك است
هاي كوچك خاتمه جنگ كنوني  چون بويژه ملت. آري همه ملل و دول منتظر آنند كه پيمان آتالنتيك به اجرا درآيد

هايي است كه آواره دست استعمار بوده و با تمام نيرو در  از ملتملت كُرد هم يكي . نگرند را مانند خاتمه جنگ قبلي نمي
ها چه بزرگ و چه كوچك گشوده تا  راه آزادي در  جهت اجراي پيمان آتالنتيك تالش دارد  كه راه را براي همه ملت

  .پيش گيرند
چنين به سه  ا اينملت كُرد مالك جايگاه خود در قسمتي از خاورميانه است كه دست استعمار در جنگ قبلي وي ر

هاي سياسي بين كشورها خبر دارند و مطمئن هستند كه پيمان  ولي كُردها هم امروز به خوبي از جريان. قسمت تقسيم كرد
آيد، و اين تحقق عمل به ملت كُرد  اي بر كاغذ نيست، بلكه پيماني است كه براي هر ملتي به عمل درمي آتالنتيك تنها نوشته
  . سرزمين و زبان و ادبيات و نعمات ملي است، خواهد رسيدهم كه داراي تاريخ و

كُرد هميشه خود را در تأمين آسايش دنياي بعد از جنگ سهيم دانسته و بويژه اساس سعادت خود و استقالل خود را 
پرور هاي داد بيند و آنگاه در اين عصر است كه خود را دوست همه كشورهاي همسايه و همه ملت در آزادي خاورميانه مي

  177».داند جهان مي

                                                 
 7/1/1325، 28كردستان، ش .  ر.
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رهبران كُرد در گفتارهايشان و نويسندگان روزنامه كردستان در مقاالتشان بارها اعالميه آتالنتيك را اساس و بهانه 
ها را ناچار به  ولي اين سند هيچ تضمين قانوني نداشت كه دولت. كردند سياسي و قانوني تأسيس حكومت كردستان مي

  .وي مسلحي را هم جهت اجراي آن اختصاص نداده بودندپيروي از آن كند و هيچ نير
كرد و با حكومت آذربايجان  براي حكومت كردستان هم پيمان اتحاد شوروي كه ستايش بسيار از ارتش سرخ و استالين مي

طرف اي كه از  طرفدار كمونيسم و حزب توده ايران پيمان همكاري استراتژيك بسته بود، انتظار و اميدواري به اعالميه
  .آمريكا و انگليس صادر شده بود، دور از واقعيت سياسي بود

جانبه سياسي و پيوند خوردن به ارتش سرخ  چنين تأسيس حكومت كردستان به پشتيباني شوروي و علني ساختن يك هم
به منطقه تسلط معلوم بود كه ايران و تمامي خاورميانه در تقسيم جهاني مناطق، » يالتا«شوروي، در حالي كه برطبق توافق 

اي بود كه رهبران حزب و حكومت كردستان  بايست ارتش شوروي آن را تخليه كند و اين اشتباه كُشنده افتاد و مي غرب مي
  .با آن روبرو بودند
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  بخش دوم
  پريشاني مشترك: بيم كُرد

دانست و هيچ كشوري هم او را   نميجمهوري كردستان در مهاباد دولت مستقلي نبود و خود را هم جدا و مستقل از ايران
به همين جهت ارتباطش با خارج محدود . در چارچوب ايران بود» فاكتو دي«دانست، در حقيقت حكومتي از نوع  مستقل نمي

  .به گفته ديگر دنياي خارج حكومت كردستان، دنيايي بسيار كوچك بود. به چند نقطه مشخص بود
از يك سو متصل به اقتدار ايران و از سوي ديگر هم . هاي ديگر كردستان بزرگ نبود و اما وضع جغرافيايي آن بهتر از بخش

هاي  دولت. اش كرده بود به سخن ديگر در سه طرف دشمن احاطه. مرز تركيه و عراق و از طرف شمال محدود به شوروي بود
را تهديدي مستقيم و خطرناك عليه مرزش، به غير از اتحاد شوروي، همگي به شدت عليه حكومت كردستان بودند و آن  هم

  .دانستند امنيت ملي كشورهاي خود مي
يكي اينكه، چون آنها مخالف هر نوع اقدام : هاي آذربايجان و كردستان بودند آمريكا و انگليس به دو دليل مخالف حكومت

اين وضع را عاملي در جهت دانستند، و ديگر اينكه آنها  شوروي بودند لذا اين دو حكومت را ساخته و پرداخته روس مي
دانستندكه مستقيماً عكس منافع و  پاره كردن سرزمين ايران و به هم خوردن امنيت تركيه و عراق و سوريه مي تقسيم و پاره

  .استراتژي آنها بود
فندماه  اس12عبدالرحمن ذبيحي در شماره . حل مشتركي عليه مسأله كُرد بيابد نوري سعيد سريعاً به تركيه شتافت تا راه

نوشته، كه به علت اهميت سياسي مقاله آن را » ديدار نوري سعيد از تركيه«اي در رابطه با  چاپ تهران مقاله» ايران ما«روزنامه 
  :نويسيم دوباره مي

وزير كنوني عراق و عضو فعال اتحاديه  نگاران مركز خبر ديدار نوري سعيد نخست چندي قبل تعدادي از روزنامه«
ق سوريه به تركيه را درج كرده، آن زمان كه نوري سعيد در كابينه عراق نبود و با مقامات سوريه مشغول عرب را از طري

السلطنه عراق، جهت تشكيل  گفتگو بود، كابينه عراق و به رياست حمدي پاچچي تشكيل شد، نوري سعيد از طرف نايب
  .كابينه جديد به بغداد فراخوانده شد
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داند،  پنداشتند كه سياست امپرياليسم عزيمت نوري سعيد به تركيه را مصلحت نمي سي ميآن زمان بعضي از محافل سيا
ولي چند شب قبل راديوي خاورميانه خبر داد كه يك هيأت رسمي به رياست نوري سعيد به تركيه خواهد رفت، در بغداد 

..... اي رسمي پخش كردند   الميههم جهت مسكوت كردن خبرنگاران خارجي برنامه اين هيأت را در پنج بند بوسيله اع
...........................................................................  

در اولين سفر نوري سعيد به سوريه تعدادي از خبرنگاران خارجي با وي ديدار و گفتگو كردند كه در جواب پرسش 
اوضاع ايران بسيار متشنج است، «: در مورد ايران هم گفته بود» داي ندار اين سفر من هيچ جنبه سياسي«: خبرنگاران گفت

رساند كه نوري سعيد در نظر داشته با مقامات ايران مذاكره كند  ، اين گفته مي»مصلحت ندانستم با مقامات آنجا صحبت كنم
  .ت كشيده استو نتيجه را به حكومت تركيه خبر دهد ولي چون اوضاع ايران را متشنج ديده، از اين مذاكره دس

هاي خارجي بياندازيم كه  ما براي اينكه ريشه و هدف اين سفر نوري سعيد را پيدا كنيم، بايد نگاهي به روزنامه
  .اند ها وضعيت خاورميانه را چگونه تحليل نموده و در اين مورد چه اخباري پخش كرده خبرنگاران اين روزنامه

المقدس از پيدايش يك نهضت  نوري سعيد در بيت«: نويسد  نوامبر مي28چاپ پاريس در شماره » كومبا«مثالً روزنامه 
اند بلكه آنها  اي به تنهايي در ايران قيام كرده در حقيقت نبايد بپنداريم كه فقط تيره: دهد، و گفته جديد كُرد در ايران خبر مي

اند، از ارزروم تا آرارات و از موصل تا   شده كشور تركيه، عراق و ايران تقسيم3جمعيتي نُه ميليوني كُرد هستند كه در بين 
كُردهاي تركيه تحت ظلم و ستمي «: همين خبرنگار در جاي ديگري نوشته. »شود لرستان آغاز شورشي عظيم مشاهده مي

 هاي ديگر هم مانند روزنامه. »شوند عام مي كنند، در عراق به كمك نيروهاي ژنرال رنتون انگليسي، قتل مانند زندگي مي بي
اند كه نگراني  روزنامه كومبا درباره كُردها و وقايع ناگوار تركيه و عراق در آرام كردن قيام كُردها اخباري را پخش كرده

  .دهد عميق مقامات اين كشورها را از جنبش آزاديبخش كُردها را نشان مي
ها  اي نيست بلكه سالهاست كه ترك مطلعند كه نگراني مقامات تركيه از كُردها چيز تازه» ايران«خوانندگان روزنامه 

: كوشند، حتي راديو پارس چند ماه قبل خبر داد كه جهت جلوگيري حس آزاديخواهي در كردستان تركيه با تمام نيرو مي
ويژه كردها يك نيروي عظيم را روانه  حكومت تركيه جهت جلوگيري از سرايت افكار آزاديخواهي در داخل تركيه به«

  ».ق و سوريه كرده استمرزهاي ايران و عرا
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اي را با  توانند مانع قيام احتمالي كُردهاي تركيه شوند كه قومي چندين ساله ها خيال مي كردند كه به اين ترتيب مي ترك
جويي كُردها را كه در  كردند كه حس انتقام اند و آرام سازند، و فكر نمي رحمي و ستم و زور به بند و اسارت نگه داشته بي

خيزند و خود را از  ها برمي اند نياز به تحريك نيست و در وقت خود در برابر ظلم و بيداد ترك هزاران قرباني دادهراه آزادي 
  .بخشند دستي نجات مي اسارت و زير

رساند، اقدام به  ها را به ثمر نمي اهداف ترك) مرز(زماني كه مقامات تركيه حس كردند كه بستن دروازه كشور 
يافت مگر اينكه با مقامات سوريه و عراق يكي شوند و آنان را  ت و قيام كردند كه آن هم تحقق نميخاموش كردن اين نهض

السلطنه عراق، از  به زير نفوذ سياسي خود درآورند تا كُردهاي دو منطقه را ساكت سازند، واين هنگامي بود كه عبداله، نايب
  .لندن از طريق تركيه به عراق بازگشت

 را غنيمت دانستند و به وي گفتند اگر حكومت عراق در مقابل آزادي كُردهاي كشور خود مقامات تركيه فرصت
. اند از خواست خود درباره منطقه موصل كه در جنگ گذشته تاكنون الينحل مانده بود، دست بكشند بايستند، آنها آماده

مسافرت رييس جمهور . قد خود درآوردالسلطنه عراق دختر رييس جمهور تركيه را به ع چنين خبر داده شد كه نايب هم
  رسد ولي هنوز رسماً در اين تركيه يا ديدار وزير خارجه اين كشور از عراق هم در ميان اين خبرها بود كه مرتباً به گوش مي

  .باره چيزي گفته نشده است
گرفت، به تحريك السلطنه عراق به بغداد رسيد قيام مالمصطفي بارزاني در اي شد كه هنگامي كه نايب به گونه

حكومت تركيه و اقتضاي سياست انگليس، حكومت عراق به روي اين مردان شجاع و آزاديخواه كُرد لشكركشي كرد كه 
اي از افسران كُرد به جانب برادران شجاع و دليرشان فرار كردند و در  عده. در نتيجه كُردها دچار ضرر و زيان فراوان شدند

  . ر توان داشتند بكار بردند و جنگيدندراه حفظ آزادي ملتشان آنچه د
 حكومت نو بنياد سوريه هم بسيار جاي تعجب و شگفتي بود، زيرا زماني كه يك هيأت ي و همراه ساختنرأ هم

  .گشت چند روزي هم رسماً با مقامات اين كشور گفتگو كردند تركيه از لندن به سوريه برمي
ي سوريه تا آنجا كه ممكن است جلوگيري شود و ديگري اينكه از آزادي كُردها: حكومت تركيه با دو شرط يكي

هاي انگليس و فرانسه به عنوان رشوه  سوريه منبعد از پس گرفتن نواحي اسكندرون و انتاكيه كه در آغاز جنگ حكومت
  .به تركيه بخشيده بودند، دست كشد
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اند به   است وضع متشنج خود را درك كردهدانند كه مقامات تركيه مدتي اگر خوانندگانمان به خوبي آگاه باشند، مي
و به اين ترتيب ... پروراندند  و يكبار هم هواي تجديد پيمان مسخره سعدآباد را در مغز مي... همين علت يكبار از اتحاديه عرب 

ومت خواهند كه در اين پيمان شوم و نكبتي خودشان چند حك كوشند و مي براي خفه كردن حس آزادي در ميان كُردها مي
  .ديگر را هم سهيم سازند

شايد در پي گفتگوهايي كه اكنون بين تركيه و عراق در جريان است، تركيه از ايران هم دعوت كند ولي حكومت ايران 
بايد بداند كه همكاري و يكرنگي با هر نشستي كه براي خاموش كردن كردها تشكيل شود براي ايران خسارتش بيشتر از 

  178»...منافع آن است 
  .را امضاء كردند» آميز دوستي و همسايگي مسالمت« پيمان 29/3/1946كيه و عراق در تر

                                                 
 22/12/1324، 24كردستان، ش .  ر.
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  بخش سوم
  كُرد و آذري

  باقيمانده اختالفات گذشته
  :در روزنامه كردستان نوشته» كُرد و آذربايجان«اي تحت عنوان  علي خسروي، يكي از نويسندگان آن دوره، در مقاله

آزادي زده نشده بود، نيروي اهريمني فاشيستي بر دنيا مسلط بود، كُرد و آذربايجاني با تا چند سال قبل كه هنوز شيپور «
دست استعمار جهت منافع خويش شب و روز مشغول ايجاد اختالف در بين اين دو ملت بودند تا . هم بسيار كدورت داشتند

ان كاخ و بناي چندطبقه بسازند و از بجان هم مند شوند و از منافع آن ها بهره بوسيله آن بتوانند از منفعت مادي اين ملت
  .خنديدند هاي تهران بنشينند و به ريش ملت مظلوم كه فريب خورده بود مي انداختن آنها در كاخ

همتا روز سياهمان روشن گرديد و زنجير اسارت در دنيا از هم گسست و آخرين نفرات از  ولي به ياري خداي بي
  .ز ديگري به جهنم مشرف شدندهاي هيتلر يكي پس ا پرورده دست

چشم گشوديم، ديديم كه دار و دسته گوبلز لعنتي تاكنون از دودستگي ما استفاده كرده و به منظور و مرام خود كُرد و 
  .آذري را به جان هم انداخته است

 آزادي و آري، بيدار شديم، ديديم كه ملت آذربايجان به شجاعت و سخاوت و انسانيت در دنيا مشهورند و در راه
  .اند اند و آنها هم همچون ما محروم دموكراسي بسيار كشته داده

آري باالخره با همت برادران گرامي كُرد و آذربايجاني اتحاد محكمي در ميانمان بسته شد و دست اتحاد را در دست 
دشمنان ما .  آنان را از بين ببريمها بماند ننشينيم و بايد همديگر نهاديم و سوگند ياد كرديم تا فردي از بازماندگان فاشيست

. بايد بدانند اگر قدمي به خاك وطن ما جلو آيند با قدرت بازوي فرزندان آزاديخواه كُرد و آذربايجاني محو خواهند شد
تر و  اميدوارم كه اين اتحاد و برادري در بين اين دو ملت محروم روز به روز به كوري چشم دشمنان دمكراسي محكم

  .اشدتر ب بادوام
  179».برقرار و پايدار باد برادري كُرد و آذربايجاني

بعداً وقايع نشان داد كه با چندين . تر از آن بود كه به سادگي بحث و به آساني حل شوند اختالفات كُرد و آذري عميق
  .ها هم سودي نبخشيد نشست مشترك و ميانجيگري روس

                                                 
 13/11/1324، 1، س 9كردستان،، ش .  ر.
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  .انده بود، چند اختالف ديگر هم ظهور كرده بودندعالوه بر اختالفاتي كه از چندين قرن گذشته به ارث م
حكومت آذربايجان و فرقه . كدورت بين دو طرف در چندين جهت بود، نوع تفاوت حكومت و حزب دو طرف

. دمكرات رنگ كمونيستي داشت، در حالي كه حكومت كردستان و حزب دمكرات رنگ دمكراتيك و ملي داشت
ن بخشي از آنان شود، در حاليكه حكومت كردستان هم خواهان آن بود كه همانند آنها ها خواهان آن بودند كه كردستا آذري

تر اختالف ارضي بر مرزهاي تحت تسلط دو  از همه اينها مهم. خودمختار باشد و مستقيماً وابسته به حكومت مركزي باشد
ماس، خوي و ماكو را بخشي از سرزمين مياندوآب، اروميه، سل: كُردها شهرها و نواحي اطراف درياچه اروميه. حكومت بود
كردند و مايل به الحاق آنها  ها اين نواحي را را بخشي از سرزمين آذربايجان قلمداد مي شمردند، در حالي كه آذري كردستان مي

  .به حكومت مهاباد نبودند
ان اين بود كه ساكنان اطراف ش كُردها هم بهانه. شان اين بود كه اكثريت ساكنان اين شهرها آذري هستند ها بهانه آذري

. اين شهرها كُرد هستند، منطقه هم به شهات تاريخ از آن كُردها بود، گرچه از نظر اداري وابسته به واليت آذربايجان بودند
هاي آذري را  هاي كُرد، فدايي ها در چند نقطه اطراف مياندوآب و اروميه موجب زد و خورد شد و پيشمرگه اين كدورت
  180.اندندر بيرون مي

براي رفع اين جنگ و جدلها چندين بار نماينده حكومت مهاباد به اروميه رفت و همچنين نماينده شوروي هم در آن 
 در كنسولگري اتحاد شوروي در اروميه نمايندگان هر دو حكومت كردستان و 1325در بهار سال . كرد گري مي ميانجي

ها به توافق نيانجاميد چون هر  نشست. وشت اروميه تشكيل جلسه دادندويژه رفع اختالف سرن آذربايجان، جهت مذاكره به
 پيشوا هم جهت همان موضوع يك بار براي مذاكره با نماينده تبريز به اروميه رفت 181.دو طرف بر موضع خود مصر بودند

تان بودند، چون در اي از زمينداران بزرگ آذري اروميه خواهان الحاق به كردس عده. اي حاصل شود بدون اينكه نتيجه
  ١٨٢.نخورده مانده بود آذربايجان اراضي مالكان تقسيم شده بود ولي در كردستان دست

  

  پيمان اتحاد و برادري
 بهمن 3نشيني شوروي و بازگشت ارتش ايران، هر دو حكومت را ناچار كرد كه در  ها خطر عقب عالوه بر اين كدورت          
  :كنيم نقل مي» كردستان«به علت اهميت اين پيمان در زير، عين متن آن را از .  منعقد نمايندرا» پيمان اتحاد و برادري «1325
  متن پيمان اتحاد و برادري حكومت ملي كردستان و آذربايجان«

                                                 
 90، ص 1988، 2م، ج  كه رگي يه ك له ميژووي حيزبي ديموكراتي كوردستاني ئيران، به يه بات له پيناوي ئازادي، كورته قاسملو، چل سال خه.  د.
  91همان، ص.
 90، ص 1988، 2م، ج  كه رگي يه ك له ميژووي حيزبي ديموكراتي كوردستاني ئيران، به يه بات له پيناوي ئازادي، كورته قاسملو، چل سال خه. د.
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اند و در عين حال تا كنون در دست  چون ملت آذربايجان و كردستان هميشه در منافع و زيان همديگر شريك بوده
  .اند اند، و هر دو ملت به يك ميزان تحت فشار بوده و لطمه ديده جويان بوده استعمار و سلطه

چنين ملت  هم. ملت آذربايجان كه براي رهايي تمامي مردم ايران كه تحت استبداد و ديكتاتوري بوده تالش نموده است
الالن سياسي استعمار موجب مقابله و كُرد هم در راه آزادي، فداكاري بسيار و قرباني بيشماري را داده، ولي فتنه و دسيسه د

  . است ناكامي اين دو ملت در رسيدن به آرزوي خود بوده
تا اينكه جنگ آخر جهاني شروع و با قدرت مقتدر كشور پرچمدار آزادي، دستگاه فاشيست كه آلت دست 

د براي از بين بردن و محو استعمارگران بود درهم شكسته شد و براي اين دو ملت آزاديخواه فرصتي پديد آمد كه بين خو
فاشيسم و ديكتاتوري قد مردانگي را علم و دوش به دوش يكديگر رقابت را شروع و پرچم راستين دمكراسي و آزادي را به 

 تنها براي رهايي و آزادي خود بلكه براي تحقق آزادي سراسر ايران  اهتزاز درآورند و به همين جهت اين دو ملت برادرانه نه
  .اند  دست در دست هم نهادهبراي هميشه

 ساعت پنج بعد از ظهر در شهر تبريز در عمارت ملي آذربايجان با 1325 ارديبهشت 3شنبه  لذا بدين منظور در روز سه
  :حضور سران حكومت ملي كردستان

محمد رييس حكومت ملي كردستان، آقاي سيدعبداله گيالني عضو كميته مركزي حزب دمكرات  جناب آقاي قاضي
ستان، آقاي عمرخان شريفي عضو كميته مركزي حزب دمكرات كردستان و رييس ايل شكاك، آقاي كرد

خان سيف قاضي وزير جنگ حكومت ملي كردستان، آقاي رشيدبگ جهانگيري عضو كميته مركزي حزب  محمدحسين
ن و نماينده كُرد دمكرات كردستان و رييس ايل هركي، آقاي زيروبگ بهادري عضو كميته مركزي حزب دمكرات كردستا

  .محمد خضري اشنويه آقاي قاضي
  :و با حضور سران حكومت ملي آذربايجان

وزير  وري نخست جناب آقاي حاج ميرزا علي شبستري رييس مجلس ملي آذربايجان، جناب آقاي سيد جعفر پيشه
اله جاويد وزير   سالم صدر فرقه مركزي حزب دمكرات آذربايجان، دكتر حكومت ملي آذربايجان، آقاي پادگان معاون

  .ريا وزير فرهنگ آذربايجان تشكيل گرديد داخلي آذربايجان، محمد بي
جهت تحكيم دوستي بين آذربايجان و كردستان و پايداري و صميميت بيشتر بين اين دو ملت، تعهدات زير مورد قبول 

  .بعد آن را با امورات خود وفق خواهند داد واقع گرديد و هر دو، من
  .ناطقي كه الزم دانسته شود، دو حكومت ملي نماينده تعويض خواهند كردـ در م1
چنين در كردستان هم  ـ در آذربايجان مناطقي كه ساكنانش كُرد باشند ادارات دولتي در دست كُردها خواهد بود و هم2

  . شددر مناطقي كه اكثريت ساكنانش آذري باشند از طرف مأموران حكومت ملي آذربايجان اداره خواهد
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ـ جهت حل مسأله اقتصاد دو ملت، كميسيوني مشترك ايجاد و مصوبه اين كميسيون به كوشش سران دو حكومت 3
  .به اجرا درخواهد آمد

ـ در مواقع لزوم بين حكومت ملي آذربايجان و كردستان همكاري نظامي خواهد شد و بايد در توان الزم همديگر را 4
  .كمك نظامي نمايند

  .به مذاكره با تهران شود بايد با موافقت نظر حكومت ملي آذربايجان و كردستان باشدـ هر وقت نياز 5
اند تا حد مقدور كه بتواند در جهت پيشرفت  ـ حكومت ملي آذربايجان براي كُردهايي كه در خاك آذربايجان ساكن6

هاي مقيم كردستان در  ي آذريچنين حكومت ملي كُردستان هم برا هم. زبان و ترقي فرهنگ ملي آنان تالش خواهد كرد
  .جهت پيشرفت زبان و ترقي فرهنگ ملي آنان تا حد ممكن تالش خواهد كرد

ـ هر فرد كه در جهت برهم زدن دوستي تاريخي ملت آذربايجان و كُرد و محو برادري و دمكراسي و يا مخدوش 7
  183».ند رساندكردن اين اتحاد تالش نمايد، دو طرف با هم مرتكبين را به جزاي خود خواه

را بسيار با اهميت قلمداد و از آن استقبال ) كُرد و آذري( هاي كردستان اين توافق سران كُرد و نويسندگان مجالت و روزنامه
  .چندين مقاله سياسي و تحليل و حتي شعر هم سرودند... در اين رابطه سيدمحمد حميدي، حسن قزلجي، هژار، هيمن . كردند

حل باقي گذاشت، ولي به عنوان پيروزي بزرگي براي  اي را بدون راه  توافق مقداري اختالفات ريشهدر حقيقت هم، گرچه اين
هر دو ملت كُرد و آذري قلمداد شد، چون بعد از چندين سال كدورت و ناسازگاري، نمايندگانشان پيمان بستند كه در ميدان 

  .سياسي و نظامي سرنوشتي مشترك را براي خود تعيين كنند
كردند كه  هاي آذربايجان و كردستان از اين توافق بسيار عصباني بودند چون تصور مي  تهران و دشمنان حكومتحكومت

  ١٨٤.كنند آنها همانند دو حكومت مجزا در جهت تقسيم ايران تالش مي

  

  مذاكرات مشترك

  دور اول گفتگوها در تهران 
رك از نمايندگان دو حكومت آذربايجان و كردستان به هيأتي مشت» پيمان اتحاد كردستان و آذربايجان«بعد از امضاي 

 12/2/25محمد در نطق راديويي  نمايندگان كُرد در اين هيأت چنانكه قاضي. وري به تهران عزيمت كرد رياست جعفر پيشه
 كه اولي وزير جنگ حكومت 185.خان سيف قاضي و ابوالقاسم صدر قاضي محمدحسين: ايراد كرد عبارت بودند از

 سيف قاضي نماينده 26/2/1325روز .  و دومي نماينده مهاباد در دور چهاردهم مجلس شوراي ملي ايران بودكردستان

                                                 
 18/2/1325، 45كردستان، ش .  ر.
  92 و اگلتن، ص 509السلطنه، ص  ي سياسي قواموزيران ايران؛ زندگ نيا، نخست  و جعفر مهدي8 زنگنه، ص.
 16/2/1325، 44كردستان، ش . ر.
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 31/2/25 چنانكه روزنامه كردستان نوشته است، سيف قاضي در ميتينگ روز 186.حكومت كردستان از تهران بازگشت
  :رساندچنين به اطالع عموم  گزارش زير را درباره مذاكرات خود در تهران اين

  !هموطنان، برادران عزيز« 
اينجانب كه به دستور پيشواي معظم و با دلگرمي و حمايت برادران عزيز، افتخار مأموريتـ  به عنوان نمايندهـ  با 

 ارديبهشت 8شنبه  روز يك. دانم كه شرح مأموريت خود را اجماالً به عرض برسانم حكومت تهران را داشتم، الزم مي
وري رييس حكومت ملي  آقاي پيشه: ه از فرودگاه تبريز با نمايندگان آذربايجان كه عبارت بودند از دقيق20 و 9ساعت 

 نفر فدايي 14آذربايجان و رييس هيأت نمايندگي، آقاي صادق پادگان، آقاي دكتر جهانشاهلو، آقاي ابراهيمي، آقاي ديلمقاني و 
 دقيقه وارد فرودگاه مهرآباد شديم، از طرف آزاديخواهان و 20 و 11به رياست يك نفر كاپيتان حركت كرديم و در ساعت 

ـ با اينكه ساعتي قبل از ورود بوسيله مأمورين دستگاه ديكتاتوري كه افراد ] مورد استقبال قرار گرفتيم[هاي مقيم تهران،  آذري
از آزاديخواهان را كشته و چندين شرمانه و به زور سالح از استقبال ما جلوگيري كرده بودند و دو نفر  ژاندارمري بودند بي

نفر را هم زخمي كرده بودندـ  ، با وجود اين، جمعيتي بسيار كه خود را از چنگ مستحفظين ژاندارم رها كرده بودند با 
 چنان شور و شعف و احساساتي ابراز داشتند كه روح ما را به لرزه درآورد و با  آن. گل خود را به فرودگاه رسانده بودند دسته

كشيدند كه شما ما را نجات داديد، شما مردم ايران را از اسارت نجات بخشيديد اما  زدند و فرياد مي داي بلند كف ميص
صدا  كشيدند و يك خطاي شما ارتباط دارد و هورا مي هوشيار باشيد، اشتباه نكنيد، آزادي ما به حركات صحيح و بي

در واقع اين احساسات آنها بود كه باعث . دار آزادي ما آزاديخواهان كردستان علباد مش باد مردم آذربايجان، زنده زنده: گفتند مي
دادند كه آذربايجان و كردستان كه خود را نجات  سربلندي اهالي كردستان و آذربايجان شده بود، و اين را به يقين نشان مي

آقاي مظفر فيروز معاون . سب كنند و آن را ثابت كردندتوانند آزادي تمامي مردم ايران را هم ك اند، لياقت آن را دارند و مي داده
وزير ايران و سرتيپ صفاري رييس كل شهرباني از طرف دولت ايران جهت استقبال آمده بودند و با  سياسي نخست

ايل وس. راهنمايي آنها به قصر جواديه كه در دوازده كيلومتري تهران است و قبالً جهت پذيرايي آماده شده بود حركت كرديم
  .شد پذيرايي ما از طرف وزارت امور خارجه فراهم مي

ميرزا،  مستشارالدوله محمد ولي : نمايندگان تهران عبارت بودند از آقايان. در روز دوشنبه مذاكره شروع شد
  187»...وزير الدوله سپهر وزير كار و هنر و مظفر فيروز معاون سياسي نخست فرمانفرمائيان، لنگراني، ايپكچيان، آقاي مورخ

  :خواستند به حكومت مركزي بقبوالنند كه نمايندگان آذربايجان مي
  .ـ انجمن ملي آذربايجان را به جاي انجمن ايالتي به رسميت شناسند

  .ـ انجمن ايالتي، استاندار و رييس ادارات از جمله رييس امور دارايي را تعيين كند
                                                 

 4/3/1325، 49كردستان، ش . ر.
 6/3/1325، 50كردستان، ش .  ر.
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  .ت دولتي و ارتش شودـ زبان تركي آذري، زبان رسمي تحصيل و دادگاه و ادارا
هاي نظامي را كه  ـ نيروي مسلحي كه تشكيل داده بودند به عنوان بخشي از ارتش ايران محسوب شود و تمامي درجات و رتبه

  .خود اعطا كرده بودند حكومت ايران آنها را با همان درجات محسوب دارد
در مقابل خواستار انحالل نيروهاي مسلح . بودندها ن نمايندگان حكومت مركزي حاضر به قبول هيچكدام از اين خواسته

اينكه حكومت مركزي خود استاندار و رؤساي دواير را تعيين نمايد، در ضمن زبان رسمي همانند سابق،  آذربايجان بودند و 
اي در اين  زبان فارسي باشد و انجمن ايالتي هم منحل و بعد از انتخابات دور پانزدهم مجلس شوراي ملي و تصويب قانون ويژه

  .باره اقدام شود 
حكومت قوام و رييس ستاد و شخص . مسأله ماندن يا انحالل نيروهاي مسلح آذربايجان گره كوري در مذاكرات شده بود

. محمدرضاشاه به هيچ عنوان حاضر به قبول وجود اين نيروها نبودند و نمايندگان آذربايجان هم مايل به انحالل آن نبودند
حكومت . اي را به حكومت ارائه كردند  ماده14ايجان جهت گنجاندن نيرويشان در ارتش ايران يك پروژه نمايندگان آذرب

اي را به صورت زير به هيأت   ماده7اي  هاي نمايندگان پروژه ولي به جاي تمامي پروژه و خواسته. قوام با آن موافقت نكرد
  .كننده ارائه دادند مذاكره
حمل و نقل، فرهنگ، بهداشت، دادگاه، ناظرين محلي دارايي ) وزارت كار(، پيشه و هنر ـ رؤساي كشاورزي، بازرگاني1

  .هاي ايالتي و واليتي انتخاب و مقررات احكام رسمي آنها از طرف دولت در تهران صادر خواهد شد بوسيله انجمن
و ژاندارمري از طرف حكومت ـ تعيين استاندار با جلب نظر انجمن ايالتي، با دولت خواهد بود، فرماندهان ارتش 2

  .شوند مركزي انتخاب مي
) تُركي(باشد اما كارهاي دفاتر در ادارات و دادگستري به زبان فارسي و آذربايجاني  ـ زبان رسمي آذربايجان فارسي مي3

  .گيرد تدريس تا كالس پنجم ابتدايي نيز به زبان تُركي صورت مي. صورت خواهد گرفت
ت و اعتبار و بودجه كشور، دولت درباره آذربايجان و بهبودي عمران شهرها و اصالح كارهاي ـ هنگام عايدات و ماليا4

  .فرهنگي و بهداري و غيره را در نظر خواهد گرفت
  .هاي دمكراتيك آذربايجان و اتحاديه و غيره آزاد خواهد بود ـ فعاليت سازمان5
  .شركت دادن آنها در نهضت تضيقاتي به عمل نخواهد آمدـ نسبت به اهالي و كاركنان فرقه دمكراسي آذربايجان براي 6
ـ با افزايش عده نمايندگان آذربايجان به تناسب جمعيت حقيقي آن ايالت موافقت حاصل است در بدو تشكيل دوره 7

  188.دپانزدهم مجلس پيشنهاد الزم در اين باب تقديم مجلس خواهد بود كه پس از تصويب كسري عده براي اين دوره انتخاب شو
  :گويد سيف قاضي در ادامه گزارش خود مي

بعد از مذاكرات طوالني درباره نهضت دمكراتيك كردستان و آذربايجان، و خواست و تقاضاي پنج ميليون كُرد و «
هاي سال در اين راه رقابت و مبارزه كرده  آذربايجاني، كه با خون هزاران جوان و پير ملت قهرمان كُرد و آذربايجان كه سال

                                                 
 447؛ هدايت، ص 331نيا، ص   مهدي.
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گانه دولت تهران، براي اينكه جهان دريابد كه  معناي هفت و در مقابل ابالغيه پوچ و بي. اند بحث شد  آن را به دست آوردهو
ملت قهرمان كُرد و آذربايجان آماده خونريزي و برداركشي نيستند و براي تودهني ارتجاع خونخوار و ستمكار كه در 

 ماده به دولت تهران پيشنهاد شد كه جهت 33ودند، و هم اينكه رؤساي جهان اطالع يابند، باره هزاران افترا و بهتان را زده ب اين
  .رسانم اطالع به عرض مي

هاي پوچ قانون اساسي به نوعي كه  بعد از گفتگو و نزاع و اختالف شديد و چندين روز مذاكره با استناد به دروغ و گفته
ه كه  قانون اساسي به تعبير دولت تهران، عبارتست از پايمال كردن حقوق ام و بر من معلوم شد من از نزديك مشاهده كرده
  .ملت و دست و پا بستن آنان
اي محدود با عنوان جداگانه مأمورين لشكري و كشوري و ژاندارم كه از پايمال كردن حق و  گسيل و رها كردن عده

ايد از تعرض به  همچنانكه خود ديده. اند ده، دريغ نكردهعدالت، و مضامين قانون اساسي كه حق اقوام مردم ايران را تضمين كر
 20آبرويي در طول حكومت  شرمي و بي در كمال بي... هاي ايراني خصوصاً ملت كُرد  جان و مال و حيثيت و ناموس ملل

صي و خوشگذراني و بينند و به غير از استفاده شخ اند، آنها ايران را فقط در تهران مي ساله ديكتاتوري رضاخان مضايقه نكرده
عالقگي و  و اما تهران، شهري كه مركز و بناي فساد و الاُبالي و بي. حفظ مقام و جاه و جالل خود، فكر ديگري ندارند

خبري، و در حقيقت مركزي بسيار بسيار كثيف، با قصر و قصوري بسيار عالي و مجلل كه با خون و زحمت و رنج و  بي
ه و ملتهاي زحمتكش ايراني، بنا و مزين شده، به هيچ عنوان نقطه روشن و اميد رهايي در عرق جبين هزاران بدبخت و بيچار

شود، تا قبل از اين سفر و ديدن اين دستگاه، معناي كلمه  اين عصر تمدن و اتم براي ملت و اقوام ايراني در آن ديده نمي
ارزش حكومت  ود دستگاه اداري و خونخوار و بيدانستم ولي در اين مسافرت تهران، با چشم خ هاي پوشالي را نمي حكومت

تهران را ديدم، دريافتم كه حكومت پوشالي اين است كه اكنون در تهران برقرار است، اما آنچه هست امروز جنبه ميدان 
سه و ليسان خود و براي منافع خود دائماً مشغول دسي المللي را پيدا كرده و دستگاه ارتجاع جهاني بوسيله كاسه سياست بين

جنجالند، اما بار ديگر براي آنكه جهانيان آگاهي يابند كه غير از حقوق اصلي خودمان و خواندن و نوشتن به زبان مادري و 
اي در كار ما نيست  ترويج فرهنگ و بهداشت و خروج از غار بدبختي و رسيدن به عصر تمدن، هيچ منظور و دسيسه بيگانه

و گرچه به ظاهراً شخص آقاي ! ايم، نيز آماده بوديم وقي كه به دست آوردهو حتي براي اغماض و گذشت از اين حق
 ماده پيشنهادي 14 حتي 10گرفت  السلطنه نظري مساعد و تا حدي آمادگي داشته كه در مذاكرات بعدي اگر صورت مي قوام
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د يا بنا به استناد و فرمايش آقاي شان گل كرده بو ما را مورد موافقت قرار دهند، ولي تني چند از وزيران كه معلوم شد نشئه
السلطنه از اين موقعيت استفاده  وري در اثر قانون منع ترياك در آذربايجان عصباني بودند، مانع شدند كه دولت آقاي قوام پيشه

  .كند و اين مسأله با رضايت خاتمه يابد
 دقيقه 5 و 7دستان و آذربايجان ساعت  ارديبهشت هيأت نمايندگي كر23لذا ناچار شديم بدون اخذ نتيجه روز دوشنبه 

.  انتشار داد كه عرض خواهد شد23/2/25اي در تاريخ  السلطنه اعالميه تهران را ترك كنيم و بعد از بازگشت ما دولت قوام
  .مخواهم در اين رابطه مطلب ديگري را بيان نماي وري رييس هيأت نمايندگي آن را جواب دادند و من نمي همچنانكه آقاي پيشه
حسن تدبير و اراده پيشواي بزرگ، اتحاد و برادري كردستان و آذربايجان، غيرت و شهامت و جانبازي ! برادران عزيز

پيشمرگان كردستان و فداييان آذربايجان، دستگاه ظلم و ارتجاع را متزلزل كرد و معلوم داشت كه اين نهضت كه به پشتيباني 
آيد، و  ان و آذربايجان به وجود آمده، مزاح نيست و شوخي و مسخره بشمار نميتمامي طبقات ملت قهرمان و رشيد كُردست

اند نگه خواهند داشت، و لياقت  اند و اين حقي را كه كسب كرده اين دو ملت برادر و رشيد در ميدان مبارزه خود را شناسانده
  189»...اداره كردن خود را در جهان امروز ثابت كردند 

هاي سرشناس  هاي كُرد و شخصيت  در ميتينگي كه تمامي سران و فرماندهان و ژنرال31/2/1325 باز به همان مناسبت روز
محمد نطق زير را خطاب به حاضران ايراد  كردستان و چندين هزار نفر زن و مرد و كشاورز و دهقان حضور داشتند قاضي

  :فرمودند
  !برادران گرامي«

ها هم سرايت كرده  ف و رقابت كه در ميان كُردها بود و حتي به خانوادهفرماييد كه با آن همه اختال به يقين تأييد مي
رأي نبودند، و با آن حال پيشرفت كار و  شان به هم خورده بود و حتي پدر و پسر هم، هم بود، آنچنانكه برادر با برادر ميانه

آيد، با سعي   نوع كژي و كاستي فايق ميمانند و امير بر هر ايجاد تشكيالت چقدر مشكل بود، ولي چون مردان از عمل درنمي
و رنج و زحمت و تالش چند نفر صاحب ايمان و صادق، تشكيالت هم ايجاد شد و نظم و ترتيب هم در حكومت برقرار 

دهم كه كدام شاهد و دليلي از اين بهتر  گشت، و در اندك مدتي اختالفات و ناسازگاري پايان يافت، شما را سوگند مي
 كه وقتي خبر خطر در جبهه سقز و سردشت و تجاوز دشمن به خاك كردستان آزاد به كُردها رسيد، همگي تواند باشد مي

                                                 
 6/3/1325، 50كردستان، ش .  ر.
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با هم و از دورترين نقاط كردستان خود را به مرز رساندند و اگر از طرف حكومت ملي كردستان اجازه ميافتند، چون شير 
كرمانشاه هر مانعي را چون اژدهاي خشمناك شكست كردند و تا شهر  پار مي و ژيان در ساعتي تمامي دشمنان را لت

  .دادند مي
ماند چگونه از ترس يكديگر جرأت داشتند كه خانه خود را ترك كنند و بيست فرسخ  و اگر اين اختالفات سابق مي

تا كنون كُردها مانيد و ندانيد كه  تا كي بايد چشمان خود را ببنديد و تا كي در نفهمي مي! پس دشمنان. از خانه خود دور شوند
اند در اثر اختالف و ناسازگاري بوده وگرنه چنانكه متحد و سازگار شوند چه كسي  به هر ذلت و بدبختي كه دچار بوده

چنان به تكاپو افتاده و از دور  رسد دشمنان خارجي بر اين امر واقفند كه آن ولي به نظر مي. توان مقابله با آنان را دارد
  .خبرند اند و از دنيا بي اند كه به بيهوشي دچار شده قدر خون آشاميده انه دستگاه ديكتاتوري تهران آنگرند، ولي متأسف نظاره

  :اي هم مست مي و شراب با دلبراني مهوش مشغول عيش و نوشند كه گويند اي هم به نشئه ترياك سرمستند و عده عده
ر از اين يكدم    نيست ما را به جهان خوشـت

   و از كس غم نيستكز نيك و بد انديشه
اي نيست، و فقط تهران مركز فساد و شرارت بماند كافي است و بگذار بقيه ويران شود، به خاطر اين  براي آنان مسأله

اند وگرنه بعد از اينكه ما استقالل تام و تمام خود را بدست  مسائل بود كه عرض شد و به خوبي متوجه مسأله كُردها نشده
ه حكومت مركزي تفهيم كنيم و حتي به جهان هم ثابت كنيم كه ما آنچه به عمل درآورديم به علت آورديم و براي اينكه ب

مخالفت با دستگاه ديكتاتوري بود نه اينكه كُرد برادر بودن فارس را انكار كند و يا به آن افتخار نكند، ولي ستمي كه دستگاه 
بعد از رضاخان بر كُردها روا داشته چنگيز و مغول هم حكومت تهران چه قبل از رضاخان و چه در عصر رضاخان و چه 

  .اند در حق كسي روا نداشته
چه كسي نشنيده كه با چه حيله و نامردي در عصر قاجار جعفرآقاي شكاك را در تبريز به قتل رساندند، و يا كشتن 

انه قشون رضاخان پهلوي هنگامي آغاي منگور و هزاراني چون وي را نشنيده باشد؟ چه كسي نشنيده كه چه ناجوانمرد حمزه
هاي كُردها حمله كردند و نعوذباللّه چه مصيبتي بر سرشان آوردند،  ها بود به زن و بچه كه آرارات در گرماگرم جنگ تُرك

اي از ايران راندند و حتي االن هم كسي از  ها را چگونه تبعيد كردند و با هزاران كُرد منطقه وان هر يك را به نقطه جاللي
نوشت و تلفات آنان خبر ندارد، مصيبتي كه بر گلباغيان در زمستان آوردند ، صدها كودك در برف تلف شدند و سر
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مردانشان هم به همان سرنوشت، و همگي را به دورترين شهرهاي ايران تبعيد و به اشد عذاب رساندند و بيشترشان تلف 
شتند كه شرم دارم تشريح كنم، و تا به امروز بشريت به اين عفتي گ شدند در همه اين وقايع زنان دچار هتك ناموس و بي

ها چه بگويم، سراسر ايران از دوست و دشمن شاهد فجايع و جنايات و هتك ناموس آنانند،  اعمال دست نزده، از اعمال امنيه
از . و چپاول مردم بودها صدها بار از امنيه بدتر، عدليه مركز غارت  شهرباني و نظميه. كردند حتي به مردان هم تعرض مي

  :پهلوان پنبه فراري شهريور ماه است كه در شأن آنان سروده شده
  همه سر به سر پشت به دشمن دهيم
ـم   از آن به كه خود را به كشتن دهي

كردند كه به درجه خداوندي هم راضي نبودند و كسر شأنشان بود وگرنه ادعاي الوهيت  آنچنان تكبر و بزرگي بر ما مي
  .ند، آنچه سرتيپ هوشمند بر سر بانه و اورامان و مريوان آورد جهانيان شنيدندكرد مي

چون ما را ترسانده بودند، آماده بوديم همگي خود را به كشتن دهيم و اطاعت و فرمانبرداري اين دستگاه حاكميت را 
كنند همگي دست برادري به هم دهند،  نپذيريم، اگر در ايران آزادي برقرار شود چه اشكالي دارد آنانكه در ايران زندگي مي

اند كه عدالت آنان را به برادر تبديل كرده، آمريكا چهل و چند جمهوري است،  بدانيد كه شوروي چهل پنجاه ملت و دولت
كنند، براي اينكه ما نشان دهيم در وعده خود صادق هستيم،  سويس دو سه تا هستند كه در يك روح و جان با هم زندگي مي

اند هر دو يكي   اينكه با ملت آذربايجان هيچ وجه مشتركي نداريم ولي چون آنها هم آزاديخواه و دمكرات شدهبا وصف
هاي  و براي اينكه به ساير ملت) به مانند بادام دو مغز در يك پوسته(مان يكي است  شديم و با اتحادي كه مرگ و زندگي

هم نخورده دو نفر نماينده را تعيين كرديم  كه بر درب و آستان آنها حاضر ديگر ايران هم نشان دهيم كه برادريمان با آنها به 
نمائيد وقتي  شوند و به آنها بگويند كه موضع خود را تغيير دهيد و تشكيالتتان را دمكراتيزه نماييد، چگونه ادعاي برادري مي

هيچ ضديتي با شما نداريم و برادريمان همچنان كه موضع خود را تغيير ندهيد و تشكيالتتان را دمكراسي ننماييد، با وجود آن 
كنيم، تمنا داريم ديگر با تانك و توپ و هواپيما تشكيالتمان را بهم  برقرار است، ما هم كه سالهاست براي آزادي تالش مي

 قير بر نزنيد، ما هم انسان هستيم و حقي در قانون بشريت داريم ، چه ملتي همانند ما در اسارت باقي مانده است؟ ديگر
اند و آن همه وسايل پيشرفته را توليد  چشمانتان ننهيد و پنبه در گوشمان نگذاريد، آناني كه آن همه كارخانه عظيم را ساخته

روند، گاهي چون ماهي از  اي به هوا پرواز كه با يك چشم برهم زدن از مشرق به مغرب مي كنند كه گاهي چون پرنده مي
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آهن صدها اتاق كه گنجايش شهري را دارند را  اند و با راه ها تونل كنده روند، در كوه يك سوي جهان به سوي ديگر مي
روند، اتومبيل را ببينيد و تانك را تماشا كنيد و به راديو و تلگراف و تلفن توجه  ساخته و بوسيله آن از اين سو به آن سو مي

  .سازد و برق را بنگريد كه شب را چون روز روشن ميرسانند  كنيد كه به هزاران منزل راه يافته و خبر به همديگر مي
خالصه اگر تا يك سال يكايك اختراعات اين وسايل كه در سايه تحصيل و صنعت به دست آمده است را شرح دهم 

اند همانند ما انسانند ولي چون سرنوشت خود را خود به  آري آنان كه اين عجايب را بر دنيا عرضه داشته. يابد خاتمه نمي
اند، بگذاريد ما هم  گيرند و پيشرفته شان است بهتر ياد مي اند و غمخوار خود هستند و تحصيل به زبان مادري ت گرفتهدس

بجنبيم و به خود آييم و به دنبال تحصيل و صنعت برويم و كشاورزي خود را همچون مردم جهان پيشرفته سازيم و 
مان را آباد و آراسته  ا كه داريم استخراج نماييم و با سود آن سرزمينمان مرفه شود و كارخانه ايجاد كنيم و معادني ر ملت

  .سازيم
دارد كه با  خان نماينده ما نشان دادند كه كُرد آنچنان خود را از برادركُشي و اختالف برحذر مي آقاي محمدحسين

  . باز هم اعتراضي نكردندوجود اينكه اكثريت عظيمي است وي را همچون اقليت ارمني و آسوري به حساب آوردند ولي 
شود و با شنيدن ناله يتيم كه پدران خود  اينبار هم حكومت تهران با ديدن منظره شيون مادر در مرگ فرزند خشنود مي

گرفته شاد و با ناله زخميان نشئه و از در  شود و با ديدن منازل ويران شده و آتش اند كيفور و سرمست مي را از دست داده
  .ند دهند و نماينده ما را مأيوسانه برگرداند آنان به گذشته كُردها اهميت نمي. دهد نان خوشحالي سر ميخون غلتيدن جوا

هايي  بيند؟ حق نداريم به تهران بگوييم كه اين همه قصر و كاخ اكنون چاره چيست؟ و ملت كُرد مصلحت را در چه مي
هاي گلي خود كه چون غارهاي دوران سنگي است   به خانهايد بس است، بگذاريد ما هم فكري را كه با دارايي ما ساخته

توانيم  هاي خاكي در گل فرو رفته و نمي هاي مزين كافي نيست؟ ما هم در كوچه هاي آسفالت و كوچه بنماييم آن همه خيابان
كنيم قيمت رفت و آمد كنيم؟ بگذاريد اصالحاتي انجام شود، اگر آن همه تجمالتي كه در يك خانه تهران صرف شده جمع 

ايد كه دو ايران ديگر  خواهيد؟ سينه و گردن خانمهايتان را به قدري طال گرفته تمامي سرزمين كردستان است، ديگر  چه مي
  خواهيد؟ هم با آن آباد خواهد شد ديگر از كُرد بيچاره چه مي

  ره چيست؟اي سران كُرد، سرداران، كشاورزان و زحمتكشان چه بايد كرد و چا: گويم مي بار ديگر 
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ها و  زدن بعد از بيانات حضرت پيشوا در حاليكه تمامي حضار گوش جان به اين فرمايشات سپرده بودند، در ميان كف
باد كُرد و كُردستان ميتينگ خاتمه يافت و تمامي حضار اعم از كوچك و بزرگ  ها و سر دادن شعارهاي زنده هوراكشيدن

  :وب برآمدند و گفتندصدا و همنوا به پاسخ حضرت پيشواي محب يك
پرستي و آزاديخواهي ما خاموشي ندارد، ما مرام مقدس يا مرگ يا آزادي را پيش گرفته و آزادي خود را به  آتش وطن

ايم كه آزادي تمامي  چنگ آورده و اكنون هم آزادي خود را بسيار مردانه و با شهامت حفظ و نگهداري خواهيم كرد و آماده
هم تأمين و پايدار سازيم و آنها را هم از زير ستم ديكتاتورهاي خونخوار و خونريز نجات بخشيم و هاي ساكن ايران را  ملت

  .همچون خود در آزادي سهيم گردانيم
  باد كُرد و كردستان زنده
  190»باد آزادي و دمكراسي حقيقي زنده

  

  دور دوم مذاكرت در تبريز 

اعضاي .  فيروز جهت مذاكره از تهران وارد تبريز شدند هيأتي از حكومت مركزي به رياست مظفر21/3/25صبح روز 
اله جاويد  سالم. زاده، مهندس خسرو هدايت و چند تن ديگر سرتيپ محمد علي علوي مقدم، موسوي: هيأت عبارت بودند از

. ت بوداي حكومت مركزي، اساس مذاكرا   ماده7پروژه . از طرف استاندار تبريز به گرمي از آنان استقبال به عمل آورد
  :بعد از گفتگوي دو طرف توافق زير حاصل گرديد. تغييراتي در آن داده شده بود

 1325ماه  گانه، ابالغيه دوم ارديبهشت در نتيجه مذاكرات بين دو دولت و نمايندگان آذربايجان با توجه به مواد هفت«
ل شد كه موارد زير به عنوان توضيح و تكميل آن  نظر حاص دولت كه مورد تأييد نمايندگان مزبور واقع گرديد در نتيجه تبادل

  .تنظيم و به مورد اجرا گذارده شود
ـ نسبت به مفاد ماده اول ابالغيه صادره دولت، رييس دارايي بنا به پيشنهاد انجمن ايالتي و تصويب دولت تعيين خواهد 1

  .شد
  .نمايد ر يكي را انتخاب ميـ انجمن ايالتي چند نفر براي استانداري معرفي خواهد كرد، وزارت كشو2
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پس از تشكيل مجلس پانزدهم و تصويب . ـ حكومت، مجلس ملي آذربايجان را به منزله انجمن ايالتي خواهد شناخت3
قانون جديد ايالتي و واليتي كه از طرف دولت پيشنهاد خواهد شد، آنگاه انجمن ايالتي آذربايجان طبق مصوبه انتخاب خواهد 

  .شد
كميسيوني مركب از نمايندگان حكومت مركزي و انجمن . شوند بايجان جزو ارتش ايران محسوب ميـ نيروهاي آذر4

  .ايالتي تشكيل خواهد شد
  . درصد جهت مخارج عمومي كشور ايران25 درصد از عوايد آذربايجان جهت مخارج محلي اختصاص و 75ـ 5

هاي فرعي و محلي بر عهده انجمن  داث و تعمير راهساختمان و تعميرات راه شوسه اساسي بر عهده دولت و اح: 1تبصره 
  .ايالتي آذربايجان است

  . درصد عوايد گمركي آذربايجان جهت دانشگاه آذربايجان اختصاص ميابد25: 2تبصره 
  .آهن ميانه تا تبريز را هرچه زودتر شروع و به اتمام رساند كند كه امتداد راه ـ دولت قبول مي6
دارمري تبديل و كميسيون مركب از نمايندگان دولت و انجمن ايالتي جهت انجام آن تشكيل ـ نيروهاي فدايي به ژان7

  .خواهد شد
شده مربوط به خالصات دولت بالمانع ولي آنچه متعلق به مالكين است بايد خسارت آن  ـ  نسبت به اراضي تقسيم 8

  .ان انجمن ايالتي تشكيل خواهد شدجبران شود، جهت جبران آن كميسيوني مركب از نمايندگان دولت و نمايندگ
كند با افتتاح مجلس پانزدهم اليحه قانوني انتخابات را كه روي اصل آزادي و دمكراسي، يعني با  ـ دولت موافقت مي9

نمايد كه آذربايجان به  تأمين رأي عمومي مخفي، مستقيم، متناسب و مساوي كه شامل نسوان هم باشد تنظيم و قبول مي
  .اهالي، تعداد نمايندگانش افزايش خواهد يافتتناسب ازدياد 

  .هاي سه و چهار خواهد بود ـ ايالت آذربايجان استان10
ـ دولت موافقت دارد كه جهت تأمين حسن جريان امور آذربايجان شوراي اداري از استاندار و رؤساي ادارات و 11

  .هيأت رييسه انجمن ايالتي تشكيل و انجام وظيفه نمايد
  .رس متوسطه و عاليه تدريس به دو زبان فارسي و آذربايجاني طبق برنامه وزارت فرهنگ خواهد بودـ در مدا12
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نامه برخوردار بوده تا كالس پنجم ابتدايي به زبان  ـ دولت موافقت دارد اكراد مقيم آذربايجان از مزاياي اين موافقت13
ري، ارمني، حق خواهند داشت تا كالس پنجم ابتدايي را به هاي مقيم آذربايجان از قبيل آسو اقليت. خودشان تحصيل نمايند
  .زبان خود تحصيل نمايند

ـ چون دولت در نظر دارد قانون جديد انتخابات شهرداري را جهت تمام ايران روي اصول دمكراسي، يعني رأي 14
ر، انتخابات جديد انجمن عمومي، مخفي، مستقيم و مساوي به مجلس پانزده پيشنهاد نمايد، به مجرد تصويب قانون مزبو

هاي فعلي  ها در آذربايجان و تمام نقاط ايران شروع خواهد شد و تا تصويب قانون مزبور و انتخابات جديد، انجمن شهرداري
  .شهرداري آذربايجان وظايف خود را انجام خواهند داد

لت و انجمن ايالتي آذربايجان به موقع نامه در دو نسخه تنظيم و مبادله گرديد و پس از تصويب هيأت دو ـ اين موافقت15
  . اجرا گذارده خواهد شد

ـ پيشه23       191».وري  خرداد مظفر فيروز 
قابل توجه «: هنگام ديدار نمايندگان حكومت تهران در تبريز روزنامه كردستان دو مقاله مهم را درج كرد يكي تحت عنوان

خواهيم؟ به زبان فارسي به قلم ابراهيم نادري و ديگري تحت عنوان  ما اكراد چه مي: نمايندگان حكومت تهران در آذربايجان
  ».خواهيم؟ به زبان كُردي به قلم انور دلسوز از تهران چه مي«

التحصيل  خواستند افسرانشان چه آنهايي كه فارغ سران آذري مي. مسأله نيروهاي مسلح آذربايجان يكي از موانع توافق بود
به نهضتشان پيوسته بودند و چه آنهايي كه خود بدانها درجه و مقام بخشيده بودند، در صف ارتش هاي ايران بودند و  دانشگاه

له را قبول نكردند بلكه مانع انجام تمامي ٔ◌ تنها اين مسا ستاد ارتش و شاه نه. اي كه داشتند پذيرفته شوند با همان درجه 
  .توافقات هم شدند

  

  مسأله كُرد در گرو مسأله آذربايجان 

  :نوشته است» خبر هفته« مناسبت دومين دور مذاكرات نمايندگان ايران و آذربايجان، روزنامه كردستان تحت عنوان به
ها و راديوهاي جهان در اين  رساند كه مسأله آذربايجان دو هفته مسكوت مانده بود، روزنامه اخبار سياسي اين هفته مي«

ورود آقاي مظفر فيروز معاون . ها افتاده است دوباره بر سر زبانچند روزي است كه اين مسأله . مورد بحثي نكردند
                                                 

 448هدايت، ص  و 339- 335نيا، صص   مهدي.
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اي را نشان نداده، در حين قطع مباحثات تهران بين  وزير حكومت تهران به تبريز در محافل سياسي جهان چيز تازه نخست
صادر شد كه هر دو اي مبني بر عدم حصول نتيجه تفاهم دو طرف  السلطنه، دو طرف اعالميه وري و آقاي قوام آقاي پيشه

  .لذا مسأله مباحثات تبريز امري غيرمنتظره نبود. خواهان نشست مجدد هستند
  :مباحثات تبريز

اند، مباحثات قبل از اينكه در تبريز  السلطنه هميشه در ارتباط بوده چنانكه معلوم گرديد آقاي مظفر فيروز با آقاي قوام
در تهران چندين روز است كه خاتمه مباحثات و تفاهم دو » رهبر«امه اعالن شود در راديوهاي بيگانه پخش شد  و روزن

اند و خاتمه  هاي خارجي در اين چند روز اين خبر را دريافت كرده خبرنگاران روزنامه. طرف را به مردم رسانده است
  .ران را اعالم كردندوري و آقاي مظفر فيروز، رؤساي نمايندگان تبريز و ته مباحثات و تفاهم دو طرف از سوي آقاي پيشه

گويا حكومت تهران نسبت به خودمختاري آذربايجان موافقت نموده و انجمن ايالتي و واليتي انتخاب و از طرف ملت 
آذربايجان تشكيل خواهد گرديد و آذربايجان مجلس ملي خود را خواهد داشت و خود، رييس حكومت خود را تعيين 

  ...خواهد كرد 
ومت خودمختار آذربايجان لشكر ملي خود را خواهد داشت ولي به نام امنيه جهت محافظت و بر طبق اين توافق، حك

  .داخلي شناخته خواهد شد
  :مسأله كرد 

آميز  و اما مسأله كُرد، خوانندگان گرامي چنانكه اطالع دارند كه مسأله كُرد در قبال سياست جهاني امري مخاطره
كته با سياست حكيمانه خود مسأله كردستان ايران را به مسأله آذربايجان پيوند مان در برابر اين ن است، لذا پيشواي معظم

ايم، چون ملت آذربايجان همچون ملت كُرد زير چنگال استعمار و  دادند و از اين به بعد غير از منافع، هيچ خسارتي را نديده
ايجان هم داشته، لذا بدين منظور رهبر اي نقصي بوده باشد ملت آذرب نالد در هر ناحيه سركوب ديكتاتوري رضاخان مي

خردمندمان پيشواي محبوب ما هيچ مانعي در اين رابطه ندانسته بلكه ضروري هم دانسته كه امروز مسأله كُرد مرتبط به 
ده دانيد اينست كه از روز اول آذربايجان هر نوع اقدامي براي ملت آذربايجان كر دليل آنهم چنانكه مي. مسأله آذربايجان باشد

  ...باشد براي ملت كُرد نيز صورت گرفته و در هر قسمت اقدام به رفع نقص شده است 
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اين از يك طرف  و اما از طرف ديگر حكومت تهران تطبيق قانون اساسي را به عهده خود گرفته و اين به آن صورت 
ين صورت  مسأله كردستان ايران را پس اگر به ا. شود نيست كه تنها شامل آذربايجان شود بلكه سراسر ايران را شامل مي

  ...يابيم كه مصائب چند ساله اخيرمان به هدر نرفته و به آرمان و هدف خود رسيديم  بنگريم به سهولت درمي
شدند كه آن هم  ايم، افراد بيگانه حاكم ما مي مصيبت ما تا كنون به حدي بوده است كه چون به زبان خود تحصيل نكرده

پس اگر در تمامي ايران قانون اساسي به درستي تطبيق شود به معناي . نون اساسي با اصول دمكراسي بودبه علت عدم تطبيق قا
هاي ايالتي و واليتي از طرف ملت به  آن است كه در كرمانشاه و سنندج هم به زبان كُردي تحصيل خواهد شد و انجمن

  .كنند  ميصورت دمكراسي حقيقي انتخاب خواهد شد و رؤساي خود را خود تعيين
رساند كه شهرهاي كردستان چون همگي به يك زبان گفتگو خواهند  اگر اين موضوع را هم بيشتر تفسير نماييم مي

هاي واليتي انتخاب شود از طرف اين  كرد، تابع يك مركز خواهند شد يعني بعد از اينكه از طرف اهالي اين شهرها انجمن
 انتخاب خواهد شد و از طرف انجمن ايالتي يك يا چند نفر به رياست انتخاب ها  هم يك انجمن ايالتي در يك مركز انجمن

  .خواهند شد
اتفاقات آذربايجان و تهران تنها مشمول ملت آذربايجان نخواهد شد بلكه كُرد هم و حتي ارمني و : چنانكه عرض كردم

  .ها هم سهيم خواهند شد آسوري
  .با اين اخبار شاد گرددبايد هر كُردي اين ايام را روز شادي بداند و 

هاي واليتي كردستان در يك انجمن ايالتي  براي تكميل مسأله كُرد، مانعي در پيش خواهيم داشت و آن اينكه بايد انجمن
متفق شوند و براي حل اين  مسأله هم احتمال داده خواهد شد به آساني به تفاهم برسند چون براي امنيت ايران مهم است اگر 

آساني حل شود و حكومت مركزي تهران تمامي مطالبات را بپردازد بايد اين هم ايجاد شود وگرنه مانند آنست اين مسأله به 
نگرند، و چراغ مهاباد راه را برايشان روشن خواهد ساخت  كه چنين چيزي نبوده، و چون تمامي كردستان ايران، مهاباد را مي

  192». رهبرمان قرار گيردو هر كُردي امروز خواهان آنست كه زير سايه پيشواي
ـ پيشه متن اين مقاله و اطالعات حاصله و خوشبيني   . وري يكسان نيست ها با توافق فيروز 
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از همان هنگام كه گروه نمايندگي كُردها به باكو جهت گفتگو بر سر آينده سياسي كردستان دعوت شده بودند، باقراُف و 
باقراُف جهت . أله كُرد در ايران را به مسأله آذربايجان ربط دهندخواستند كه مس مقامات ديگر آذربايجان شوروي مي

. آورد هاي كوچك آن را به عنوان نمونه به ميان مي قبوالندن سخنانش، رابطه ميان جمهوريهاي اتحاد شوروي و ملت
  .كومت ويژه خود بودندهاي باقراُف نتوانست نمايندگان كُرد را قانع نمايد و كُردها مصر به داشتن هم حزب و هم ح بهانه

طرز تفكر باقراُف و نوع اظهارات سران حكومت ملي آذربايجان و فرقه دمكرات، و ديدگاه آنان براي مسأله ملي كُرد در 
  :گويد  مي12/11/24محمد در يك اجتماع روز  قاضي. هاي بعد هم، همچنان بر افكارشان غلبه كرده بود ماه

من پيشنهاد ] تحت سلطه آذربايجان باشيم[ز فراخوانده شدم كه در آذربايجان بمانيم، دو بار از طرف آذربايجان به تبري«
آنها را قبول نكردم چون ملت كُرد  چهار سال است كه خودمختار است و ادعاي استقالل و پيوستن تمامي خاك كردستان 

ا هم مانع اين بود كه با خودمختاري را به يكديگر دارد، بسيار برايم مشكل بود كه از اين حق دست كشم و احساسات شم
اي حساس و كامل  موافقت كنيم، چون در مدت اين چند روز كه جشن برگزار شد، و احساساتي كه شما نشان داديد نمونه

  193».است و بايد جهان بداند كه كُرد لياقت استقالل و آزادي را دارد
اينكه كُردها در چهار دولت جداگانه ايراني، تركي و عربي ها شايد دو موضوع تأثير گذاشته باشد، يكي  از ديدگاه آذري

تقسيم شده بودند كه مسأله آن بر يك دوراهي سياسي خاورميانه بود كه حمايت از مسأله ملي كُرد در ايران، تركيه، عراق و 
بيني  وح خودبزرگشوراند كه اين امر براي سياست شوروي ناخوشايند بود و ديگري ر سوريه را بر عليه اتحاد شوروي مي

تر  مانده تر و عقب تر دانسته و كُردها را از خود كوچك ملي سران آذربايجان كه خود را از كُردها بزرگتر و مترقي
  .شمردند مي

سيف قاضي، حاج : هاي مهاباد   نفر از شخصيت5محمد بنا به خواست شوروي  زماني كه انجمن آذربايجان تأسيس شد، قاضي
  اين 194. كريمي، كريم احمدين و وهاب بلوريان را جهت شركت در اين انجمن به تبريز اعزام داشتمصطفي داودي، مناف

نمايندگان هيچ تفاوتي با نمايندگان شهرهاي ديگر آذربايجان نداشتند و به عنوان نماينده قوم كُرد و يا حتي به عنوان نماينده 
  .شدند حكومت كردستان هم محسوب نمي
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در اين ) 1: چون. ذربايجان و ايران مسئله ملي كُردها را به عقب راند و در گرو مسأله آذربايجان انداخت دور دوم مذاكرات آ
مذاكرات نماينده كُردها شركت نداشتند، نمايندگان آذربايجان به جاي هر دو ملت با نمايندگان حكومت مركزي مذاكره 

ه و مستقل كه او هم مانند قوم آذري كه داراي قواره سياسي و مسأله كُردها در ايران همچون يك مسأله ويژ) 2. كردند مي
هاي ايالتي و واليتي را داشته باشد به  داد كه حق تشكيل انجمن اداري جداگانه خود را داشته باشد آنچنانكه خود را نشان مي

حث شده بود كه خود قاضي در هاي ديگر ساكن آذربايجان، آسوري و ارمني از آن ب و كُرد همانند اقليت. تعويق انداخته شد
هاي كردستان، كرمانشاه و  بحث كُردهاي خارج از آذربايجان، مانند استان) 3كند؛   به اين امر اعتراف مي31/2/25نطق روز 

ـ  توافق پيشه» مزاياي«اگر كُردهاي آذربايجان از . ايالم كه اكثريت كُردهاي ايران را دارا بودند به كلي فراموش شده بود وري 
شد كه براي نمونه اگر تا كالس پنجم ابتدايي حق ادامه تحصيل به زبان خود را داشتند در آن  اي نصيبشان مي فيروز بهره

  .بودند نصيب مي صورت كُردهاي مناطق ديگر از آن هم بي
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  بخش چهارم
  كُردها و تهران

  ديدگاه مقامات ايران جهت حل مسأله كُرد
جنبش تك تك و . ملي كُردها در ايران بر يك دوراهي سياسي قرار گرفته بودهاي جنگ دوم جهاني مسأله  در سال

اي و ابراز نارضايتي ناهماهنگ  جداگانه كردستان، در هر دو ناحيه تحت نفوذ روس و انگليس، گرچه بيشتر ياغيگري قبيله
فعاليت تشكيالتي، سياسي . ك.معيت ژج. داد هاي كُردها بود، ولي به طور پنهان اهميت مشكل كُردها را نشان مي ايل و تيره

يافتند در  و ساير نشرياتي كه در عراق، لبنان و سوريه انتشار مي» نيشتمان«مجله . اي را شروع كرده بود و فرهنگي پراكنده
ايران هم كه . رسيد خبر جنبش سياسي كردهاي عراق و قيام بارزان به گوش مردم كُرد مي. شدند سراسر كردستان پخش مي

توانست تا آخر اين موضوع را ناديده بگيرد و از آن واهمه داشت كه مشكل كُردها در  اي چندين ميليون كُرد بود، نميدار
  .آنجا هم منفجر شود

 حكومت تهران چندين تن از افراد سرشناس مكريان را جهت مذاكره در رابطه با اوضاع آن زمان 1944 اكتبر 16در 
  :ين افراد عبارت بودند ازا. كردستان به تهران فراخواند

  .آغاي دهبكري آغاي گورك و علي آغاي مامش، عبداله بايزيدي منگور، بايزيد عزيز محمد، قرني قاضي
گشودن مدرسه به زبان : قاضي اميدوار بود كه حكومت ايران اندك اقداماتي مؤثر در كردستان انجام دهد همچون

  195.ها كردي، احداث بيمارستان و احداث راه
  .ار قاضي و همسفرانش هيچ اقدام مشخص  و مؤثري دربر نداشتديد

در اين سفر قاضي، با چندين تن از مقامات و مسئوالن حكومت مركزي از جمله حسن ارفع رييس ستاد ارتش ديدار 
  :نويسد كند و مي ارفع خود گفتگوهايش را با قاضي نقل مي. كرد

محمد، صدر قاضي كه نماينده  يك روز برادر قاضي. ه تهران آمدندمحمد و سيف قاضي ب در همين اوقات بود كه قاضي«
  .مجلس شوراي ملي نيز بود، تلفني از من خواست كه او و برادرش را به حضور بپذيرم

كارانه و  صدر و سيف تا حدودي محافظه. آنها به ستاد ارتش آمدند و گفتگوي مفصل و طوالني بين ما رد و بدل شد
داشتند كه اميدوارند دولت ايران باالخره خصوصيات ويژه آنها را درك كرده و حقوق   و اظهار ميكردند ماليم صحبت مي

                                                 
 كه او هم از آرشيو انگلستان استخراج كرده است46- 45 و دهكُردي، صص 159شمزيني، ص . ع. س ،.
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محمد كه  قاضي. ملي آنها را تصديق نمايند و آنها نيز براي پيشرفت تمامي ملت ايران با دولت همكاري خواهند كرد
هاي اداري در نقاط كُردنشين و از اينكه  لياقتي دستگاه و بيهاي گذشته گله كرد، از فساد  تر بود، ابتدا از ناراحتي اللهجه صريح

  .شود صحبت كرد در اين نقاط چرا از وجود خود كُردها براي امور اداري استفاده نمي
هاي ملي  من جواب دادم كه اعليحضرت همايون شاهنشاه همان احساس را در مقام كُردها دارد كه در مقابل ساير اقليت

اند و حتي يكي از  شان ساختم كه بسياري از كُردها در گذشته نيز به مقام رفيعي در اين مملكت رسيدهو سپس خاطرن. دارد
هاي اداري وجود داشته و دارد، ولي بايد  لياقتي در دستگاه البته اعتراف كردم كه مقداري فساد و بي. آنها عضو كابينه بوده است

  .مايوني اين نقايص را جبران نماييمحسن همكاري نشان داده و تحت رهبري اعليحضرت ه
ها مانند فارس، ترك، بلوچ،  شخص شاهنشاه امپراطور است و تعلق به ملت خاصي ندارد، بلكه متعلق به تمام اقليت

كه هر كدام از آنها آداب و رسوم قديم خود را زنده نگهداشته و مفتخرند از اينكه بخشي از . تركمان، عرب و غيره است
  .دهند  تشكيل ميملت ايران را

محمد بيدي نيست كه از اين بادها بلرزد و مسلماً در آينده اسباب مزاحمت ما را فراهم  با تمام اين تفاصيل ديدم كه قاضي
  196».خواهد كرد

ر اينكه ت حل مسأله ملي كُردها بود اينان به نظرشان يا دقيق اي از ديدگاه تمامي مقامات ايران در رابطه با راه ديدگاه ارفع نمونه
  .اي به نام مسأله ملي وجود ندارد اي نشان دهند كه در ايران مسأله خواستند به گونه مي

  

  مذاكرات كُردها و ايران
  :گويد انجام داد در جواب سئوالي مي» فرانس پرس« با خبرگزاري آژانس 1946محمد در گفتگويي كه در اول ماه ژوئن  قاضي
مركزي وعده دهد دمكراسي در تمام ايران به اجرا درآيد و اعتراف بنمايد به كنند اگر حكومت  كُردها موافقت مي«

  ».اي و نظامي انجام گرفته است قوانيني كه اكنون در كردستان راجع به تحصيل كُردي و خودمختاري اداري منطقه
  :گويد در جواب سئوال ديگري مي

هرگز از سوي نيروهاي شوروي اشغال نشده و از سرزمين ما . اوضاع كردستان با آذربايجان بسيار متفاوت است«
به همين دليل . هنگامي كه رضاشاه از سلطنت دست كشيده، نه ژاندارم و نه هيچ نيروي ديگري وارد كردستان نشده است

. پوشي نخواهيم كرد ما هرگز از مداخله بيگانه در هر جا كه باشد چشم. ايم است كه ما از آن زمان در عمل مستقل بوده
اگر ما امروز مصر بر . اي است داخلي كه بايد بين كُرد و حكومت مركزي حل و فصل شود سأله كردستان كالً مسألهم
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مان هستيم، مقصر حكومت مركزي است كه در بهبود وضع ما هيچ اقدامي  خواست يك خودمختاري جزئي براي سرزمين
دانيم  يم از آمريكا و روسيه تقليد كنيم، ولي اين را هم مردود ميخواه نكرده، ما واقعاً مشتاق ترقي و پيشرفت هستيم، ما نمي

  197».كه همانند گوسفند در عصر تمدن زندگي كنيم
دي «خواست همانند يك حكومت  حكومت كردستان ادعاي تجزيه و ايجاد دولت مستقل كردستان را نداشت، بلكه مي

» قانون اساسي ايران« در چارچوب »دي ژور«كومت اعتراف قانوني حكومت تهران را كسب كند، و به يك ح» فاكتو
  .بايست با حكومت تهران مذاكره نمايد و به توافق برسد تبديل شود، بدين منظور مي

 ويژه بعد  رساند، نيروي مسلح جمهوري به رفت، انجمن وزيران امورات اداري را به انجام مي جمهوري مهاباد به سوي ثبات مي
شد، جمهوري مهاباد  هاي نيروي مركزي در چند لشكر نظامي به يك ارتش منظم تبديل مي  و هنگاز سازماندهي بارزانيان

پيماني با جمهوري آذربايجان منعقد كرد، ارتش ايران در جبهه سقز در برابر نيروي پيشمرگه چندين بار شكست خورد، 
محمد را جهت مذاكره بر تشكيل نوعي  ، قاضيالسلطنه حكومت قوام. مذاكرات حكومت آذربايجان با تهران به انجام نرسيد

  .رابطه دولت مركزي و حكومت كردستان به تهران فراخواند
  : نوشته23/4/1325 روز 67كردستان در شماره 

فرمايي پيشواي محبوبمان به تهران بود، پيشوا روز دوم كه از اينجا مسافرت  ترين خبر داخلي هفته گذشته، تشريف مهم«
در مدت دو ساعت و نيم به فرودگاه تهران رسيدند و در فرودگاه از . ز با هواپيما به تهران عزيمت فرمودندنمودند، از تبري

در . وزير و جمعي كثير از كُردهاي مقيم تهران و آشنايان از پيشوا استقبال بعمل آمد السلطنه نخست طرف نماينده آقاي قوام
وزير آقاي  يشواي معظم از اولين روز ورود به تهران از طرف نخستآيد، پ هتل دربند از طرف دولت پذيرايي بعمل مي

السلطنه دعوت شده و تا كنون اطالعات رسمي از مباحثات پيشوا و حكومت ايران دريافت نشده، ولي چنانكه معلوم  قوام
  ».رسند شود بدون رنجش در فضايي دوستانه و تفاهم به نتيجه مي مي

  :ته شده است نوش٣٠/٤/١٣٢٥در کردستان مورخ 
حضرت پيشوا . پيشواي بزرگ كردستان، كُرد و كُردستان را با ديدار مبارك خود شاد نمودند و حياتي نو بخشيدند«

 كه خبر ورودش به مهاباد رسيد، هيأت 26/4/25كه از سفر تهران برگشتند چند روزي در تبريز تشريف داشتند و روز 
آموزان  ها و دانش ن ارشد كردستان و محترمين تا مياندوآب، و خانمكميته مركزي و سران حكومت ملي و فرماندها

مدارس و نيروي مركزي و قريب ده هزار نفر زن و مرد و كوچك و بزرگ از تمامي طبقات تا يك فرسخي مهاباد، به 
اباد تشريف زدن و گلباران به مه  در ميان كف27/4/25 بعد از ظهر روز 6استقبال پيشواي محبوب خود رفتند، و ساعت 

                                                 
197. Howell, Jr, Wilson, The Soviet Union and the Kurds: A study of National Minority. 1965, p. 188.  

  Dejure ، مشروع، بطور قانوني .  



 
 /                                              ٢٥٤

ويژه شاگردان مدارس و  آوردند و كُرد و كُردستان را با ديدار مبارك خود شاد كردند و حيات بخشيدند و با همگي به 
  198».اتحاديه جوانان احوالپرسي و اظهار لطف فرمودند

 داده بود، حسن قزلجي اي انجام ارگان حزب توده مصاحبه» رهبر«محمد درباره مذاكراتش با مقامات تهران با روزنامه  قاضي
  :اينك متن آن. متن مصاحبه را به كُردي ترجمه و در روزنامه كردستان مجدداً درج نمود

  با پيشواي معظم كُردستان» رهبر«مصاحبه نماينده روزنامه «
  :نويسد روزنامه رهبر مي
واقع در بند با جناب  5در ويالي شماره » رهبر« بعد از ظهر آقاي قريشي عضو هيأت تحريريه 6پريروز ساعت 

اي  محمد رهبر حزب دمكرات كردستان كه بيش از ده روز است براي مذاكره با دولت مركزي به تهران آمده مصاحبه قاضي
  :رسد شرح اين مصاحبه در زير به نظر خوانندگان مي. انجام داده است

چند نفر . رسيد و با هيبت به نظر ميمحمد يك كت و شلوار ساده به تن داشت و بسيارمحبوب و با وقار  جناب قاضي
اي نسبت به رهبر حزب دمكرات كردستان قائل  العاده از متنفذين و رجال كُرد در مجلس وي حاضر بودند كه احترام فوق

جناب قاضي بعد از اينكه از تقاضاي ما راجع به مصاحبه از طرف روزنامه رهبر اطالع يافته بودند بسيار با ميل و . بودند
جوابهايشان كوتاه و مختصر و صريح و از روي ايمان و قوت قلب . ق حاضر شدند تا جواب سئواالتمان را پاسخ دهنداشتيا
  :بود

  سرزمين و قلمرو كنوني نهضت دمكرات كردستان تا كجا پيش رفته؟: سئوال
 ولي نهضت ما .منطقه نفوذ حزبي كه در ميان جمعيتي كثير پراكنده شده باشد به زحمت مشخص خواهد شد: جواب

مستقيماً كُردهاي اطراف ماكو، شاپور، خوي، رضائيه، اشنويه، نقده، سقز و سردشت كه تقريباً هفتصد الي هشتصد هزار 
  .كند نفرند را راهنمايي و رهبري مي

  اندكي از سوابق و گذشته تاريخي نهضت خودتان را شرح دهيد؟: سئوال
گردد، عليرغم اينكه سابقه  ها بازمي لوميت و نارضايتي گذشتهآغاز حركت حزب دمكرات كردستان به مظ: جواب

، شروع مجدد فعاليت حزب )كميته مركزي حزب در مهاباد(طوالني دارد ولي از نُه ماه به اين سو اقدام به فعاليت عملي نموده 
خواستند با هر نهضتي كه  هاي مرتجعي است كه قبل از دولت كنوني سر كار بودند و مي العمل فشار به دولت ما نتيجه عكس

  .طرفدار آزادي و استقالل ايران باشد مقابله كنند
  چه اقداماتي تاكنون در اين ناحيه و منطقه به عمل آمده است؟: سئوال
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نظير در ميان  اي صميمي و اتحادي بي اقدام بسيار بزرگي كه نهضت ما در منطقه خود بعمل آورده، ايجاد روحيه: جواب
امنيت و آرامشي كه در اين منطقه وجود دارد هيچوقت نبوده و ملت ما بدون . برادران ايراني شما بوده استچند صدهزار نفر 

با اين فرصت كم . چشمداشت در ايجاد و ابداع و مقاومت جوانمردانه از حيثيت ملت ايران، شاهكارهاي زيادي آفريده است
ايجاد تشكيالت سياسي و نظامي، ... خانه و نشر روزنامه و مجله و ها، ايجاد مدارس، ايجاد چاپ و كمبود وسايل، احداث راه
  .وطن شما را به سوي ترقي پيش برده است جمعيت كثيري از كُردان هم

  از وضع كُردهاي جنوبي كه مستقيماً زير نفوذ معنوي نهضت شما نيستند، با خبر هستيد؟: سئوال
دانيم كه در هر جايي كه كُردي ستمديده و  عت شده ولي ما ميدر اين مناطق از هر نوع جنبش دمكراتيك ممان: جواب

  .عاشق آزادي است، هوادار نهضت مترقي ماست
  وضع كنوني كُردهاي دنيا را براي ما تشريح كنيد؟: سئوال
ت از نوع جنبش و رفتار كنوني دول. برند عالوه بر كُردهاي ايران، قريب دو و نيم ميليون كُرد در تركيه بسر مي: جواب

كردند، و اينكه دولت تركيه ادعا  تركيه نسبت به كُردهاي ساكن آنجا خبري ندارم ولي قبالً كشتار و اذيت و آزار مي
از جانب من قابل قبول نيست مگر به نظر رسد كه اين حل شدن با فشار و » مسأله كُرد را در اين كشور حل كرده«: كند مي

 عالوه بر اين قريب يك ميليون و دويست هزار كُرد ديگر هم در عراق زندگي ...آرام كردن آرزوي ملي آنان بوده باشد 
جمعي به منطقه و ناحيه نفوذ نهضت  اعمال و رفتار حكومت عراق هم با آنان روشن است، تعقيب و فرار دسته. كنند مي

  .خوب بوده است ستند دمكراتيك ماست، ولي بايد گفت كه رفتار دولت فرانسه با يك صد هزار كُردي كه در سوريه ه
  اي معنوي بين نهضت كردستان و آذربايجان وجود دارد؟ چه رابطه: سئوال
  .كنيم هر دو طرف براي يك هدف كه آن هم آزادي واقعي و راستين ايران است عمل مي: جواب
  توانيد از مذاكرات تهران، يا كليات آن ما را مطلع نماييد؟ مي: سئوال
آرا و دو  وزير، و آقاي سرلشكر رزم السلطنه نخست ي مظفر فيروز معاون سياسي آقاي قواممن چند جلسه با آقا: جواب

وزير بسيار آميخته به حسن ظن بوده ولي نيت ما را خوب درك  ام، نظر آقاي نخست وزير مالقات كرده بار با جناب نخست
خواهم هر  از خدا مي. السلطنه بود  جناب آقاي قواماند، متأسفانه مانعي كه مذاكرات ما را به تعويق انداخت، مريض شدن كرده

  .چه زودتر بهبود يابد تا مذاكره با خير و خوشي و به سود آزادي خاتمه يابد
  طلبد؟ ها قابل توجه نبوده و هشيار بودن را نمي نشيني آيا در اين ميان خس و خاشاك مرتجعان و عقب: سئوال
من آتيه . تواند مانع آن شود يح و مثبت و موافق انجام شود، هيچ چيز نميوقتي اراده ملت و دولتي در عمل صح: جواب

  .كنم و اميدوارم دولت مركزي بتواند دمكراسي را در تمامي ايران بگستراند بيني مي بسيار خوب را پيش
  اي دمكراسي آتيه ايران را ياري خواهد كرد؟ نهضت دمكراتيك كردستان تا چه اندازه: سئوال
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اش در  ما صاحب شاعري مشهور به نام هژار هستيم كه قصيده. ما از آزاديخواهان تهران الهام گرفتنهضت : جواب
كنم  من اين گفته را چنين بيان مي» ما با شمشير و آنان با قلم«: وي در اين قصيده گفته است. روزنامه رهبر به چاپ رسيده بود

 خود است و ملت ما بسيار به نهضت آزاديخواهي ايران دل بسته كه قلم شما در تهران مؤثرتر از صد شمشير ما در منطقه
  .فرستند خوانند و به روزنامه ارتجاع تف و لعنت مي روزنامه آزاديخواهان تهران را با اشتياق مي. است

هاي اخير در بين دولت مركزي و نهضت كردستان موضعي بوجود آمده بود، كه مانع شود دو طرف به  در اين ماه: سئوال
  هم نزديك و توافق يابند يا نه؟

السطنه اين نوع مواضع زياد بود ولي بعد از روي كار آمدن اين دولت، دولت مركزي سعي  قبل از دولت جناب قوام: جواب
  .و تالش در توافق و سازش نمود

 از طرف شما بود كه دهد و آيا اين گفته خبرنگار فرانسوي چرا فرانسه راجع به مسأله كُرد عالقه وافر نشان مي: سئوال
  حقيقت دارد يا خير؟» كنيم ما هر گاه كه مايل باشيم كرمانشاه را تصرف مي«: اند گفته

. اند اند در سوريه آنچه در توان داشته به كُردها كمك كرده من معتقدم فرانسه نسبت به كُردها نظر منفي نداشته: جواب
 اوال ًاين گفته مربوط به حال نيست زيرا ما طرفدار حل :راجع به خبري كه مخبر فرانسه از طرف من گفته است

ميهنانمان و  دوم اينكه منظور تصرف غاصبانه و امپرياليستي نبوده بلكه مقصود آزادسازي بخشي از هم. آميز هستيم مسالمت
بوط به حكومت گويم كه دولت كنوني اين نوع نظريات را كه مر ياري بيشتر به آزادي تمامي ايران بوده و بار ديگر مي

  199».مرتجعين قبلي بوده از ميان برخواهد داشت
  :اند  قسمت ديگري از مذاكرات خود با قوام را بحث كرده و گفته4/5/1325قاضي در نطق روز 

دانم و تا  ام و اين تالش را هم فخر مي دانيد كه من در كسب حقوق كُردها شب و روز آرامش نداشته خودتان مي... «
  .كنم كه كُرد شايسته زيستن است كشم و به همه ثابت مي د حيات باشم از فداكاري دست نميروزي كه در قي

ايم و تنها هدفمان آزادي خود و حفظ دمكراسي  دانيد كه ما قبالً به هيچ عنوان خواستار تجزيه ايران نشده باز خود مي
د بلكه خواست ما را هم مسخره  كردند و ناچار شديم ان بوده است ولي از قبل مقامات ايران عالوه بر اينكه جوابي هم نداده

آنها كه خواستند جلو ما آيند ما هم . حكومت ملي را تشكيل دهيم و نيروي نظامي خود را در برابر آنها به آزمايش درآوريم
  ...نشيني كنيم ايم عقب نشيني كنند ما هم آماده اند عقب جلو رفتيم، اكنون آنها كه آماده

روزي ايشان . آقاي قوام نظر مساعدي نسبت به كُردها دارند. السلطنه بسيار صحبت كردم  با آقاي قوامدر سفر تهران
دانيم كه نام حزب دمكرات كردستان را  ما هم دمكرات شديم و حزب دمكرات ايران را ايجاد كرديم و مصلحت مي: گفتند
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من بدون تصويب كميته مركزي هيچ اقدامي نخواهم كرد كه : جواب دادم. تغيير دهيد و آن را حزب دمكرات ايران بناميد
آقاي قوام اذعان . تواند مصلحت ملت را بدون مشورت به دست خود گيرد چون دمكراسي به معناي آنست كه شخص نمي

: كرد كه كردستان شايان تقدير است و ملت كُرد آماده هر نوع فداكاري در رسيدن به آزادي و دمكراسي است و گفتند
دانيم و اميدواريم كه با بودن شما، دمكراسي در تمامي ايران گسترش   دمكراتيك كردستان را پشتيبان عظيم خود مينهضت

  200»...يابد 
باره گفته  آرا را مالقات كرده و در اين  دو بار قوام و چندين بار مظفر فيروز و رزم: گويد قاضي در ديدار تهران چنانكه خود 

وزير را بسيار پيچيده و توأم با حسن ظن ولي  نظر آقاي نخست«و »  مساعد نسبت به كُردها دارندآقاي قوام نظري«: است كه
  .ولي رسماً چيزي درباره متن مذاكرات اظهار نداشته است» با نيت مثبت ارزيابي كردم

وزير وقت ايران،  نخست: هالقولند ك اند، بدون ذكر منبع رسمي، در اين مورد متفق تمامي كساني كه درباره اين رويداد نوشته
مرز دو استان (محمد پيشنهاد كرده بود كه تمامي نواحي كُردنشين ايران از مرز شوروي تا كامياران  السلطنه به قاضي قوام

   201.محمد سمت اولين استانداري اين منطقه را به عهده گيرند يك استان شود و قاضي) كرمانشاه و سنندج
هاي  چون،  اوالً كرمانشاه داراي نفت بوده و شركت. فيايي استان پيشنهاد شده نگرديدهكرمانشاه ملحق به منطقه جغرا

دهد كه آنها به هيچ عنوان مايل به الحاق آنجا به استاني نبودند كه  كردند و نشان مي بريتانيايي نفت آنجا را استخراج مي
  .ان سهم بريتانيا بود و بريتانيا هم مايل به اين كار نبودثانياً كرمانشاه در تقسيم سرزمين اير. كُردها آن را اداره نمايند

هاي اصلي كُردها، چه در ايران و چه در عراق الحاق تمامي نواحي كُردنشين در يك اتحاديه اداري بوده است،  يكي از خواسته
تاورد، قوام از كُردها در برابر اين دس. شد به همين جهت بود كه اين رويداد دستاوردي بزرگ براي ملت كُرد قلمداد مي

  202.پيماني با آذربايجان دست كشند خواست كه از دوستي و هم مي
توانست به وعده و قول و قرارهاي آنان باور  قاضي با در نظر گرفتن تجربيات گذشته كُردها با مقامات ايران، تا چه اندازه مي

محمد شخصي متفكر بود به  ولي قاضي. كرد  قبول ميبود اين پيشنهاد را كند؟ در هر صورت، قاضي اگر شخصي ماكياولي مي
چون اين امر عالوه بر اينكه يك . همين علت خواست قوام از قاضي، بالفرض اگر حقيقت هم داشته باشد، قابل قبول نبود

د ش شد، ملت كُرد و حكومت كردستان اوالً از دوستي آذربايجان محروم مي محمد شمرده مي شكني و بدقولي قاضي پيمان
شمرد و ثانياً از دوستي اتحاد شوروي كه آن را تنها پشتيبان حكومت خود   آنها را برادر و پشت و پناه خود مي كه قاضي

                                                 
 8/5/1325كردستان، . ر.
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اي بين كُردها و تهران را به حساب آذربايجان پسند  اتحاد شوروي هم هرگز چنين معامله. گرديد دانست، نيز محروم مي مي
  .كرد نمي

  :ره قوام نوشته استيك سياستمدار ايراني دربا
كرد اگر  داد و در عين حال سعي مي ها تمايل زياد، به فرقه نشان مي چپي ها و دست السلطنه براي اطمينان روس قوام... «

محمد يا هر دو را بوسيله حزب توده سركوب نمايد، يا برعكس به كمك آن دو نفر كه  وري را به دست قاضي بتواند پيشه
  203»...طلب بودند، حزب توده را از ميان برداشته يا ذليل كند  رتدو شخصيت سرشناس و قد

. خواست كردستان را از آذربايجان ببرد و پيماني را كه با هم بسته بودند متالشي سازد قوام سياستمداري زيرك بود، مي
سأله كردستان دانست كه رهبر جمهوري كردستان چون رهبر آذربايجان كمونيست نيست و براي حل م ويژه چون مي به

كرد كه  قبالً آنها را از حمايت شوروي محروم سازد و شوروي را هم ناچار سازد نيروهاي مسلحش  و آذربايجان تالش مي
هاي آذربايجان و كردستان را مجدداً به دست  را از ايران عقب كشاند و آنگاه ارتش ايران نواحي تحت تسلط حكومت

  .گيرد
  . نوميدانه به كردستان برگشت اي مثبت پايان يافت و قاضي يجهمذاكرات تهران بدون انجام نت

                                                 
 330نيا، ص  مهدي.
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  بخش پنجم
  كُردها و روسيه

  سياست اتحاد شوروي در قبال كُردها
داري بود و مسائل  هاي سرمايه اش دشمني با رژيم اتحاد شوروي، مانند يك ابرقدرت كمونيستي، استراتژي جهاني          

) ايران و تركيه(ـ با دو كشور منطقه .  بود كه از چندين جهت با اين منطقه ارتباط داشتخاورميانه بخشي از اين استراتژي
. زبان بودند نژاد و هم دين و هم اش با بخشي از اقوام ايران و تركيه هم هاي آسيايي مرز بودـ  ساكنان بخشي از جمهوري هم

 سياست ديرين و ديگري سياست جديد اتحاد آبهاي گرم خليج فارس و نفت منطقه هم دو عامل مهمي بودند كه يكي
  .شوروي بود

بعد از اينكه شوروي در جنگ آلمان دخالت كرد، اهميت منطقه خاورميانه، در استراتژي سياسيـ  نظامي شوروي             
  .نسبت به سابق چندين برابر بيشتر شد

تنها چون   كشور منطقه خاورميانه هم نه 4زيستند، در  د شوروي ميكُردها به غير از اقليتي پراكنده و انتقالي كه در اتحا          
بخشي مهم كه ساكن بودند، بلكه همچون يك ملت اصلي ولي محروم از حقوق ملي و مشاركت در حاكميت مركزي 

اگر . اي نداشتند كشورهايشان و تصميمات آينده سياسي منطقه بودند و در استراتژي شوروي هم جايگاه يا اهميت ويژه
ها ناآرامي كه سرانجامي نامعلوم داشته  داد از اين نظر بود كه هر زمان بخواهند در اين دولت اهميتي هم به مسأله كُردها مي

اش  خواست منطقه خاورميانه و مرزهاي سياسي اتحاد شوروي مي. باشد ايجاد كنند و آسايش تمامي منطقه را به هم زنند
  .هاي خود رشد كنند زيستند در چارچوب همان دولت  در اين كشورها ميهايي كه بدون تغيير بماند و ملت

اش بود و شاهراه انتقال كاالها و تداركات كشورهاي متفقين از طريق خليج فارس به  مرز جنوبي ايران همسايه           
 جنوب غربي آن تحت بعد از سقوط رضاشاه و قطع نفوذ آلمان، قسمت شمال آن به تسلط روسيه و قسمت. آمد حساب مي

اي كه امنيت اين شاهراه را كه بعداً پل پيروزي نام گرفت  هر نوع جنبش و ناآرامي. تسلط انگليس و آمريكا درآمده بود
مقامات روسي چندين بار از . زد با استراتژي سياسي، نظامي شوروي در تضاد و هيچ منافعي براي وي دربرنداشت برهم مي

 كه به ارتش راه 1321بار در ارديبهشت  يك. ه ناآرامي و جنبش سران كُرد پشتيباني كرده بودندحاكميت مركزي تهران علي
هاي اروميه و آرامش اطراف آن نيرو بفرستد و منطقه را دو باره به دست  دادند كه از تهران جهت بازسازي پادگان
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 از آن زمان تا 205.ومت ايران كرده بودند كه درخواست امتياز نفت از حك1323 بار ديگر هم در مهرماه  و يك204.گيرد
  . بودند و جنبش ملي كُرد و رجال كُرد توجهي نكرده. ك.خاتمه جنگ به جمعيت ژ

طرف مانده بود و اين امر براي شوروي مهم  مرز و همسايه جنوبي شوروي بود كه در جنگ بي تركيه هم كشور ديگر هم          
ي خشكي و دريايي مهمي كه داشت و همچنين وجود خصومت چندين قرني، عمالً خطر زيرا از طرفي با وجود مرز طوالن.بود

لذا هنگامي كه مقامات تُرك نگراني و هراس خود را از جنبش كُردهاي ايران تحت . همكاري تركيه با آلمان از بين رفته بود
عي در ناآرامي كُردهاي اين كشور همسايه چون هيچ مناف. تسلط آنان ابراز داشتند،  اتحاد شوروي نگراني آنان را رفع كرد

و از سوي ديگر كُردهاي تركيه هم در . ها نداشت طرف وجود نداشت، و هم اينكه هيچ نفعي در ترساندن و يا رنجاندن ترك بي
  .رفت  گرفتن آنها نمي ور شدن و قدرت ها انتظار شعله اواخر دهه سوم طوري سركوب شده بودند كه به اين زودي

گرچه جنبش كُردها در عراق . پيمان مؤثر نظامي شوروي بود عراق هم تحت تسلط بريتانيا بود و بريتانيا هم هم             
از نظر سياسي جمعيت هيوا، نيروي . تر به فعاليت افتاده بود تر و منظم هاي جنگ قوي هرگز خاموش نشده بود، ولي در سال

قيام بارزان با بريتانيا در تضاد بود و تالش . ور شده بود مي هم، قيام بارزان شعلهمؤثري را به وجود آورده بود و به لحاظ نظا
    كرد كه با اتحاد شوروي دوستي برقرار كند، و اين در حالي بود كه مقامات شوروي هم به جمعيت هيوا و هم به رهبران  مي

بر آلمان سر خم كرد، نيروي فرانسه در شمال هنگامي كه حكومت پاريس در برا. سوريه تحت تسلط فرانسه بود          
شمار . پيمان نظامي شوروي بود فرانسه آزاد هم هم. آفريقا و خاورميانه سرپيچي كرده و حكومت آزاد فرانسه را بنياد نهادند

 كه براي گذاشت، به همين جهت بود كُردهاي سوريه اندك بود و اگر فعاليتي هم داشتند بيشتر بر كردستان تركيه تأثير مي
اتحاد شوروي مناسب نبود كه در ميان كُردهاي سوريه هيچ نوع جنبشي بوجود آيد تا مبادا تركيه به هراس افتد و يا فرانسه 

  .را به خود مشغول سازد
  بودن خاورميانه بود و سياستش هم در قبال كُردها اين بود كه هاي جنگ، اتحاد شوروي منافعش در آرام در طول سال         

نشيني نيروهايش از ايران و ظهور آمريكا چون ابرقدرتي  ولي بعد از خاتمه جنگ و لزوم عقب. هيچ تحركي نداشته باشد
  .، كُردهاي ايران در سياست شوروي به نوعي اهميت پيدا كردند»جنگ سرد«تازه و شروع 

  

  دعوت سران كُرد به باكو
  :نويسد قاسملو مي. د

                                                 
  37زنگنه، ص.
  41 دهكُردي، ص.



 
 /                                              ٢٦١

محمد به تبريز رفت و در جشن تشكيل فرقه دمكرات آذربايجان   قاضي1324از شهريور ، در آغ.ك.د.بعد از تشكيل ح«
بعد از همان جشن با چند تن ديگر براي بار دوم به باكو دعوت شد، به طور .  روي داد، شركت كرد1324 شهريور 12كه در 

 اعضاي ديگر هيأت هم به منزله و. ك.د.محمد همچون رييس ح مسلم سفر اين بار سفري كامالً سياسي بود، چون قاضي
درخواستشان از شوروي اين . شان را فرموله كرده بودند بار خواسته به همين جهت بود كه اين . به باكو رفتند. ك.د.رهبران ح

هاي مالي و اسلحه و مهمات ارسال دارد  گيري بود پشتيباني نمايند و كمك بود كه از حكومت كردستان  كه در حال شكل
موضع .  بار هم هيأت  باقراُف صحبت كرد اين. ت كردستان بتواند ارتش ملي و نيروي مسلح خود را ايجاد نمايدتا حكوم

  :باقراُف نسبت دفعه قبل بسيار بهتر بود و از طرف اتحاد شوروي وعده داد
  .ـ سالح سبك و سنگين به حكومت كردستان داده شود1
  .دهاي مالي در اختيارشان قرار داده شو ـ كمك2
  .هاي خود بپذيرند سازي، تعدادي كادر نظامي از جوانان كُرد را در دانشكده ـ جهت آماده3
  206.ـ چاپخانه در مهاباد داير شود4

محمد، سيف قاضي، مناف كريمي، علي ريحاني، قاسم  قاضي: بار عبارت بودند از اعضاي هيأت نمايندگي كُرد به باكو اين 
  207.زاده بگ بگ ادري مامش، كاك حمزه نلوس مامش، نوريزاده دهبكري، عبداهللا ق ايلخاني

ديدار سران كُرد از باكو و مذاكراتشان در جهت پشتيباني از ايجاد حكومت كردستان، زماني بود كه جنگ جهاني خاتمه 
نشيني  عقببايست شيوه   داده بود، مي1321جانبه سال  اي كه هنگام امضاي پيمان سه يافته بود و اتحاد شوروي برطبق وعده

هاي جنگ، شوروي كُردها را ناديده  سئوالي كه هست اينكه چرا در طول سال. ارتش سرخ و تخليه ايران را اجرا نمايد
  گرفته بود، و درست در اين زمان به تحريك سران آذربايجان و كردستان اقدام كرد تا حكومت محلي خود را ايجاد نمايند؟

خاتمه جنگ در تالش دستيابي پشتيباني روس در ايجاد حكومت كردستان بودند ولي در و يا اينكه چرا سران كُرد بعد از 
 جانبه بين ايران از 3 پيمان 1321دانستند يا نشنيده بودند كه در سال  آغاز جنگ اين تالش را ننمودند؟ آيا سران كُرد نمي

تخليه ايران بعد از جنگ در مدت شش ماه طرفي و شوروي و انگليس از طرف ديگر بسته شده بود و يكي از موادش وعده 
  دانستند چگونه به ماندن ارتش سرخ شوروي اميد بسته بودند؟ و اگر اين را مي. بود
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هايي كه به نمايندگان كُرد داده بودند مواردي را عملي ساختند از جمله فرستادن ده هزار تفنگ برنو، ولي  ها وعده شوروي
 جوان كُرد 60و بعد . ك مالي هم بجز يك معامله خريد توتون از كردستان عملي نشدكم. سالح سنگين را ارسال ننمودند

  ٢٠٨.هم جهت آموزش نظامي به شوروي اعزام گرديده و در مهاباد هم چاپخانه داير شد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دانشجويان كُرد اعزامي حكومت كُردستان در دانشگاه افسري باكو

  شوروي، ناصحي بد
  :ز تشكيل، جهت ايجاد ارتباط با حكومت مركزي دو راه در پيش داشتحكومت كردستان بعد ا

  .آزادسازي ساير نواحي كُردنشين تحت تسلط ايران: يك
  .سازش با حكومت ايران: دو

 گروه مشترك نمايندگان كُرد و آذري با حكومت ايران به شكست انجاميد و نيروهاي 23/2/25- 8هنگامي كه مذاكرات 
حكومت كردستان نيروهاي خود را در جبهه سقز . افروزي قواي نظامي دمكرات برآمدند جنگارتش از سمت سقز به 

در اين موقع قواي . يورش برند... جمع نمود، تمامي اين نيروها به خوبي آمادگي پيدا كردند كه به سقز، بانه، سردشت، سنندج و 

                                                 
 66قاسملو، ص .  د.
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دو طرف همديگر را در ميدان نبرد آزموده . ها بودند مرگهافروزي با پيش ايران چند بار اقدام به پيشروي كرده و در پي جنگ
هاي ميرده، بانه،  پادگان. شد ها هر لحظه شجاعتشان بيشتر مي اش را از دست داده بود ولي پيشمرگه بودند، ارتش روحيه

  . گرديدندها در محاصره بودند و مانع رسيدن آذوقه و تداركات به آنها سردشت و حتي قواي سقز هم از طرف پيشمرگه
ـ فيروز در تبريز و جنگ مامه هاي پيشه زمان با نشست اين رويدادها هم اُف كنسول شوروي در رضائيه  هاشم. شا بود وري 

محمد، مالمصطفي، عمرخان شكاك و  در آنجا قاضي. در اين زمان به مقر فرماندهي نيروي كردستان در سرا شتافت
  :ته بودفرماندهان ديگر كُرد را ديدار كرده و گف

از حمالت دست بكشيد وگرنه احتمال مواجه شدن با نيروهاي انگليسي را خواهيد داشت، چون انگليس در نفت «
توانيم  ها حساب كنيد، و هم اينكه ما نمي توانيد روي حمايت روس كرمانشاه منافع حياتي دارد و اگر با وي مواجه شويد، نمي

  209».جبهه ديگري به كردستان حمله كندراه را بر ارتش ايران ببنديم چنانكه از 
مناف كريمي را كه قبالً به . اُف اثر خود را گذاشت و رهبران كُرد، از انديشه حمله كردن دست كشيدند هاي هاشم گفته

سردشت اعزام كرده بودند تا به نيروهاي پيشمرگه دستور حمله دهد هنوز در نيمه راه بود كه دستور ديگري برخالف اولي 
به جاي تهاجم، مذاكرات نظامي در جبهه جنگ در . رسيد و آن اينكه دستور داده شد كه بايستيد و منتظر بمانيدبه وي 

آرا امضاء و مسئوليت انجام آن  بس بين ارتش و پيشمرگه انجام گرفت كه قاضي شخصاً خود آن را با رزم راستاي توافق آتش
وي مهم نبود كه حكومت كردستان نواحي كُردنشين ديگر را ضميمه خود قدر مسلم، براي اتحاد شور. را به عهده گرفته بود

وري و فيروز بود و  كند و يا تصميماتش را خود به دست گيرد، بلكه براي شوروي در آن موقع آنچه مهم بود انجام  توافق پيشه
به اين ترتيب نيروهاي كُرد . را درآيداينكه حكومت قوام بر سر كار بماند تا وعده امتياز نفت شمال كه به وي داده بود به اج

در يك مرز محدود و نوميدانه قرار گرفتند و در سنگرهاي خود ماندند تا روزي كه ارتش ايران جهت اشغال مجدد 
  .كردستان و آذربايجان تهاجم وسيع خود را آغاز كرد

تمايلي هم نداشتند از طريق سازش . ل كنندچنانكه مانع  شدند كه كُردها به شيوه نظامي مسأله خود را ح مقامات شوروي هم
محمد در تهران مشغول مذاكره با مقامات ايران بود، قوام  هنگامي كه قاضي. و توافق با حكومت مركزي معضل حل شود

پيشنهاد كرد كه نواحي كُردنشين يك استان شوند و اداره آن به خود كُردها سپرده شود، اما باز هم مقامات شوروي به 
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آميز حل كنند، چون از يك طرف  يه اين پروژه ايستادند و مانع شدند كه كُردها مشكل خود را به صورت مسالمتشدت عل
  .دادند كُرد را از دست مي] برنده[شد و از طرف ديگر كارت  آذربايجان با آن ضعيف مي

گرفت، سران كُرد هم فرصت صلح را از سران حكومت كردستان  اتحاد شوروي چون ناصحي بد، هم فرصت جنگ و هم 
  .هاي آنان عمل كردند به توصيه



 
 /                                              ٢٦٥

  
  
  
  
  
  

  فصل هفتم
  سقوط كردستان در آذرماه
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 بخش اول

 السلطنه  قوام كابينه

  ناآرامي سياسي
السلطنه سپرده شد، ايران مدام در يك ناآرامي  از زماني كه رضاشاه سقوط كرد و تا موقعي كه امور وزارت به احمد قوام

كرد بدون اينكه توانسته باشد هيچ يك از مشكالت سردرگُم  شد و بعد از مدتي سقوط مي كابينه تشكيل مي. ودسياسي ب
  .بيكاري، نبود خواروبار و كاالهاي ضروري زندگي، تورم و گراني وضع زندگي مردم را آشفته كرده بود. كشور را حل كند

 فروغي، علي سهيلي، احمد قوام السطنه، مجدداً علي سهيلي، هاي محمد جم، متين دفتري، علي منصور، محمدعلي كابينه
السلطنه به ترتيب  اي، مرتضي قلي  بيات، ابراهيم حكيمي، محسن صدر، مجدداً ابراهيم حكيمي، آنگاه قوام محمد ساعد مراغه

  210.ار بمانندتوانستند بر سر ك اي از آنان بيش از چند هفته نمي عده. رفتند آمدند و مي يكي بعد از ديگري مي
هنگامي كه نيروهاي دمكرات پادگان تبريز را محاصره كرده بودند، حكومت مركزي خواست كه از تهران نيروي 

. شدگان اعزام دارد، ارتش سرخ در نزديكي قزوين راه را بست و آنها را به عقب برگرداند ارتش را به ياري محاصره
در اين زمان دومين نشست . پيامي به سران سه كشور بزرگ ارسال داشتوزير ايران ابراهيم حكيمي در اين رابطه،  نخست

حكيمي خواست براي مذاكره با وزيران خارجه به پايتخت . كنفرانس وزيران كشورهاي فاتح در مسكو برگزار شد
و واشنگتن را شوروي برود ولي كرملين اين خواسته را قبول نكرد و در جلسه هم، نماينده شوروي پيشنهاد نمايندگان لندن 

به همين علت حكيمي شكايت ايران را عليه . حلي براي آن رد كرد مبني بر درخواست تحقيق درباره رويدادها و يافتن راه
 از پست 1324 بهمن 1بعد از آن مستقيماً در . تقديم داشت» شوراي امنيت سازمان ملل متحد«اتحاد شوروي به 

  .هاي انگليس است يمي حامي سياستشد حك  گفته مي211.وزيري استعفا داد نخست
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  تشكيل كابينه قوام
وزير، احمد  گيري جهت انتخاب نخست در رأي.  نماينده حاضر بودند104 مجلس شوراي ملي، 1324 بهمن 6در جلسه روز 

ل يعني قوام  امالك وسيعي در  شما. وزير شد در نتيجه قوام نخست.  رأي را بدست آوردند50الملك   رأي و مؤتمن51قوام 
  .كرد كه در سياستش طرفدار شوروي است ها داشت و وانمود مي مناطق تحت تسلط روس

 بعد از جدل و نزاع تند نمايندگان ايران و شوروي تصميمي كه 30/1/1946شوراي امنيت سازمان ملل متحد در جلسه 
ين مصوبه به ايران و روسيه سفارش كرده ا. ارنست بوين، وزير امور خارجه انگليس آن را پيشنهاد كرده بود را تصويب كرد

  212.بود كه دو كشور اختالفات خود را مستقيماً از طريق مذاكره حل كنند
  . بهمن در هنگام معرفي كابينه به مجلس اظهار داشت18قوام روز 

قبول ... ده در اين هنگام كه با رأي اكثريت مجلس و فرمان اعليحضرت همايوني اداره امور دولت به عهده من سپرده ش«
المللي كه تاريخ كمتر آن را به خود ديده،  چنين مسئوليتي سنگين از طرف من در وضع آشفته كنوني كشور و با دشواري بين

  ».ميهنانم از طوفان خطرات و مشكالت است تنها خدمت به ميهن عزيز و نجات هم
  :قوام اعضاي كابينه خود را به ترتيب زير به مجلس معرفي كرد

  

  السلطنه احمد قوام  كشور وزير و وزارت  امور خارجه و وزارت نخست
  بيات  وزارت دارايي

  سرلشكر فيروزي  وزارت راه و ترابري
  انوشيروان سپهبدي  وزارت دادگستري

  احمدعلي سپهر  )كار(وزارت پيشه و هنر 
  دكتر اقبال  وزارت بهداري

  الدين غفاري سهام  وزارت پست و تلگراف و تلفن
  الشعراي بهار ملك  رهنگوزارت ف

  الدين اميرعالئي شمس  معاون وزارت كشاورزي
  مظفر فيروز  معاون سياسي و پارلماني
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  سپهبد اميراحمدي  وزارت جنگ
  

باز در همين جلسه، قوام اعالم داشته بود كه جهت تقويت اركان دوستي با اتحاد شوروي بر اساس احترام متقابل از 
  .مسكو ديدار خواهد كرد

  

  دار مسكودي
جواد عامري، حميد سياح، دكترشفق، عبدالحسين نيكپور، سلمان :  بهمن با يك گروه از نمايندگان شامل29قوام روز 

اسدي، دري، عميد نوري، جهانگير تفضلي، قاسم مسعودي، حيمد رضوي و پيرنظر جهت ديدار با استالين و مقامات شوروي 
  .عازم مسكو شد

السلطنه برپا شد   فوريه در نشستي كه با آقاي قوام25روز : روي در مسكو اعالم داشتدر آغاز اسفند خبرگزاري شو
تصميم حكومت شوروي به ايشان ابالغ گشت، كه روز دوم مارس بخشي از نيروهاي شوروي در خراسان، شاهرود، 

ي شوروي در ساير نشيني خواهند كرد ولي نيروها كه آرامش نسبي حاكم است عقب) هاي شرقي ايران قسمت(سمنان، 
  .نقاط ايران تا روشن شدن وضعيت باقي خواهند ماند

شوروي «اي تحت عنوان  ديدار قوام براي سران كُرد موجب نگراني شد، يكي از نويسندگان روزنامه كردستان در مقاله
  :نوشته است» و ايران
و برود تا حق را ناحق سازند و مرام السلطنه به مسك اكنون كه قرار است يك هيأت نمايندگي به رياست آقاي قوام«

نويسيم سه دولت روس،  گوييم و مي ما به نام مدنيت مي... شوم هيتلر نازي را زنده كنند و نگذارند استعمار از بين رود 
شان را محو و نابود سازند و  دار و دسته... انگليس و آمريكا كه با هم منشور آتالنتيك را بستند، به اين علت بود كه 

اگر چنانچه خداي ناكرده . اند، نجات يابند و آزاد زندگي كنند هايي كه تا به امروز زير چنگال استبداد و استعمار  ناليده لتم
هاي كوچك را روشن خواهند كرد و در اين شكي نيست كه آنان هم  روزي ملت به عهد خود وفا نكنند، به زودي آتش سيه

هاي كوچك جهان  ن است اميدواريم كشورهاي دمكراتيك حقيقي، انتظار ملتپس كه چني. گرفتار اين آتش خواهند شد
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گوش » كشند يك دستمال، بازاري را به آتش مي«را با نااميدي تغيير ندهند و به گفته نمايندگان ديكتاتور ايران كه به خاطر 
  213».ندهند
  

  دستي زدن قوام به استالين يك

به سران شوروي وعده داده بود كه امتياز استخراج نفت شمال را به روسيه در آنجا . قوام مدتي طوالني در مسكو ماند
وقتي به تهران برگشت تنها چند روز از عمر دوره چهاردهم مجلس باقي مانده . ها را هم در كابينه سهيم سازد اي بدهد و توده

  :وزير درباره مذاكرات اعالميه زير را صادر كرد نخست. بود
وزير ايران در مسكو با اولياء دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي آغاز و در تهران  نخستمذاكراتي كه از طرف «

 به نتيجه ذيل رسيد و 1946 مطابق چهارم آوريل 1325 فروردين 15پس از ورود سفير كبير شوروي ادامه داشت در تاريخ 
  :در كليه مسائل موافقت كامل حاصل گرديد

 در ظرف يك ماه و نيم 1325 يعني يكشنبه چهارم فروردين 1946 مارس 24 تاريخ هايي از ارتش سرخ از ـ قسمت1
  .نمايند تمام خاك ايران را تخليه مي

 مارس تا هفت ماه براي تصويب به 14ـ قرارداد ايجاد شركت مختلط نفت ايران و شوروي و شرايط آن از تاريخ 2
  .مجلس شوراي ملي پيشنهاد خواهد شد

آميز براي اصالحات بر طبق قوانين موجوده و با روح  ان چون امر داخلي ايران است، ترتيب مسالمتـ راجع به آذربايج3
  214».خيرخواهي نسبت به اهالي آذربايجان بين دولت و اهالي آذربايجان داده خواهد شد

  

  توافق نفت بين ايران و شوروي

ان امتياز استخراج نفت شمال ايران هاي شوروي خواه هاي آمريكايي و هم شركت هاي جنگ، هم شركت در سال
پخش خبر گفتگوي نهاني حكومت ايران و شركت نفت آمريكايي استاندارد اويل جهت كاوش و استخراج نفت . بودند

                                                 
 ـيس    » نتيكمنشور آتال«، نويسنده در اينجا به اشتباه در  22/11/1324،  12كردستان، ش   . زاده، ر   خليل ـه روزولـت ري ـور اعالمي ـا و    روسيه را هم نام برده در حالي كه منشور مزب ـور آمريك جمه

.وزير انگليس بوده و روسيه در اين منشور نبوده است چرچيل نخست
 299السلطنه، ص  نيا، زندگاني سياسي قوام جعفر مهدي.
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 نماينده شوروي رسماً اين درخواست را از ايران 1944در پي آن در سپتامبر . جنوب شرقي ايران، كرملين را به خشم آورد
ملي وقت به پيشنهاد دكتر مصدق قانوني را گذراند مبني بر اينكه تا زماني كه نيروي بيگانه در ايران مجلس شوراي . كرد

  215.تواند بحث واگذاري امتياز معادن زيرزميني را به كشورهاي خارجي بدهد باشد، مجلس نمي
  :اي رسمي به سفير شوروي در تهران نوشت كه  طي نامه15/1/1325قوام در 
چيكف سفير كبير اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي، پيرو مذاكرات شفاهي كه بين ما به عمل جناب آقاي ساد«

نمايد كه دولتين ايران و شوروي، شركت مختلط  رساند دولت ايران موافقت مي آمده است محترماً به استحضار آن جناب مي
  :ايران را با شرايط اساسي ذيل ايجاد نمايدخيز شمال  برداري اراضي نفت نفت ايران و شوروي را براي تجسسات و بهره

ـ در مدت بيست و پنج سال عمليات اول شركت چهل و نه درصد سهام به طرف ايران و پنجاه و يك درصد سهام به 1
طرف شوروي متعلق خواهد بود و در مدت بيست و پنج سال دوم، پنجاه درصد سهام بطرف ايران و پنجاه درصد بطرف 

  .شوروي خواهد بود
  .ـ منافعي كه به شركت عايد گردد به تناسب مقدار سهام بين هر يك از طرفين تقسيم خواهد شد2
اي كه جنابعالي در ضمن  شود همان است كه در نقشه ـ حدود اراضي اولي كه براي تجسسات اختصاص داده مي3

غربي كه در باختر خطي از نقطه  يجانبه استثناي قسمت خاك آذربا. ايد  مارس به اينجانب واگذار فرموده24مذاكرات در 
تقاطع حدود اتحاد جماهير شوروي و تركيه و ايران آغاز و بعد در سواحل شرقي درياچه رضائيه گذشته تا شهر مياندوآب 

ضمناً دولت ايران متعهد .  اضافه و تعيين گرديده است1946 آوريل 4همانطوري كه در نقشه مزبور روز . رسد واقع است مي
  .هاي خارجي واگذار نمايد الذكر واقع است به امتياز كمپاني د خاكي را كه در طرف غرب خط سابقگرد مي

هاي نفت و   كه پس از عمليات فني داراي چاه3خيز در ماده  ـ سرمايه طرف ايران عبارت خواهد بود از اراضي نفت4
بود از هر قبيل مخارج و آالت و ادوات و محصول آن قابل استفاده خواهد گرديد و سرمايه طرف شوروي عبارت خواهد 

  .حقوق متخصصين و كارگران كه براي استخراج نفت و تصفيه آن مورد احتياج خواهد بود
  .ـ عمليات شركت پنجاه سال است5
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ـ پس از انقضاي مدت عمليات شركت، دولت ايران حق خواهد داشت سهام شركت متعلق به طرف شوروي را 6
  .ت كار شركت را تمديد نمايدخريداري نمايد و يا مد

هاي نفت و كليه تأسيسات شركت منحصراً بوسيله قواي تأمينيه ايران خواهد  ـ حفاظت اراضي مورد تجسس و چاه7
  216».بود

  

  شوند ها وزير مي اي توده

  :السلطنه را تحت فشار شديدي قرار داد كه ، حزب توده قوام1325در آغاز مرداد 
 و حزب توده و حزب ايران و فرقه دمكرات آذربايجان و حزب دمكرات كردستان )حزب قوام(ـ حزب دمكرات 1«

  .جبهه متحدي را تشكيل دهند
  .ـ كابينه كنوني را منحل و كابينه ائتالفي ديگري با شركت احزاب فوق به رياست قوام تشكيل دهد2
  217».مانند اتحاديه رسمي كارگران به رسميت شناخته شود» شوراي متحده مركزي«ـ 3

و بعد از گفتگوهاي . هايش مصر نبود حزب توده هم چندان بر خواسته. هاي حزب توده نرفت قوام زير بار خواسته
  .طوالني تنها با سه نفر از سران حزب توده به عنوان وزير در كابينه موافقت كرد

دكتر يزدي، : اي سه وزير توده مرداد به دستور قوام وزراي كابينه قبلي از وزارت دست كشيدند و به جاي آنها 9روز 
  218.دكتر ايرج اسكندري و دكتر كشاورز را منصوب كرد

ها در تهران و تعدادي از شهرها نفوذ زيادي  اي قوام با اين عمل زيركانه دو نشان را با يك تير زد، زيرا در آن زمان توده
كار آنها را به سكوت واداشت و ديگر اينكه باور و اي را بيافرينند، قوام با اين  توانستند مشكالت عديده داشتند و لذا مي

  .اطمينان مقامات شوروي را هم به دست آورد
هاي مجلس بين  كردند كه قوام جبهه متحدي را تشكيل دهد و كُرسي ها  وقتي كه در كابينه بودند پيشنهاد مي اي توده

 و كردستان تقسيم شود و با هم به انتخابات چپ و هر دو دمكرات آذربايجان حزب قوام و حزب توده و چند حزب ديگر 
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محمد هم، چنانكه روزنامه كردستان نوشته، در جهت حمايت از تشكيل جبهه متحد  قاضي. دور پانزدهم مجلس بروند
  :پيشنهاد شده، اين تلگراف را براي قوام ارسال داشته

  : دمكرات كردستان مخابره شدهمحمد پيشوا و رهبر حزب تلگرافي به مضمون زير از طرف جناب آقاي قاضي«
  تهران، جناب اشرف، آقاي قوام رهبر حزب دمكرات ايران

  جناب آقاي دكتر كشاورز رهبر حزب توده ايران: رونوشت
  جناب آقاي صالح رهبر حزب ايران: رونوشت
  وري رهبر فرقه دمكرات آذربايجان تبريز، جناب آقاي پيشه: رونوشت
  اون صدر فرقه دمكرات آذربايجانتهران، آقاي پادگان مع: رونوشت

دمكرات ايران، توده ايران، دمكرات (با احترام، حزب دمكرات كردستان آمادگي خود را در ائتالف با احزاب آزاديخواه 
دارد و اين ائتالف را موجب سعادت و عظمت ملت ايران دانسته و بدينوسيله جناب آقاي  اعالم مي) آذربايجان و حزب ايران

  .نمايم نامه به عنوان نماينده معرفي مي را از طرف حزب دمكرات كردستان جهت مذاكرات الزم و امضاي ائتالفصدر قاضي 
ـ محمد قاضي   219»رهبري حزب دمكرات كردستان 

  .ها را هم از كابينه اخراج كرد اي تنها اين ائتالف را قبول نكرد بلكه سرانجام توده قوام نه 
  

                                                 
 16/6/1325كردستان، .  ر.
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  بخش دوم
  بازگشت ارتش

  يني شوروينش عقب

 6بايست بعد از خاتمه جنگ تا مدت  ، مي9/11/1320جانبه ايران، شوروي و انگليس به تاريخ   پيمان سه5طبق ماده 
 جنگ دوم جهاني رسماً بعد از تسليم بدون قيد و شرط 1324 مرداد 20در . ماه، متفقين نيروهاي خود را از ايران خارج كنند

متفق در پوتسدام جهت سازش دنياي بعد از جنگ تشكيل جلسه دادند و وعده خود، سران كشورهاي . ژاپن، خاتمه يافت
هاي   حكومت ايران سه يادداشت را به سفارتخانه1324 شهريور 21در . راجع به تخليه ايران بعد از جنگ را تكرار نمودند

اي آنان مبني بر تخليه ايران را ه سه كشور بزرگ درگير جنگ، شوروي، آمريكا و انگيس در تهران ارسال داشت، كه وعده
  .متذكر شده بود

 و نيروهاي انگليس تا اواخر همان سال همه نيروهاي خود را از ايران بيرون 1324نيروهاي آمريكا در نيمه اول سال 
هاي خود را عملي سازد و او هم نيروهايش را بيرون برد ولي اتحاد شوروي  اتحاد شوروي مانده بود كه وعده. كشيدند

استالين . گري بود قوام سياستمدار زيرك و حيله. خواست در قبال تخليه ايران امتياز استخراج نفت شمال را از ايران بگيرد مي
و مقامات ديگر شوروي را قانع كرده بود كه امتياز نفت شمال را به آنان خواهد داد، ولي تا زماني كه ارتش بيگانه در خاك 

 حق تصويب هيچ پيمان و توافقي را با كشورهاي خارج ندارد، به همين علت تصويب قانون »مجلس شوراي ملي«ايران باشد 
نشيني ارتش سرخ از خاك  واگذاري امتياز نفت شمال به شوروي از طرف مجلس شوراي ملي بايد موكول به بعد از عقب

  :ه كردوزير  ايران را از تصميم شوروي آگا نماينده شوروي با اين نامه نخست. ايران شود
  وزير ايران؛ السلطنه نخست جناب آقاي قوام«

 ماه سال جاري است بدين وسيله محترماً 12در تعقيب اظهارات شفاهي كه اينجانب موافق دستور دولت شوروي در 
رس نمايد كه تخليه قشون شوروي از ايران مطابق نقشه تخليه كه از طرف ستاد ناحيه نظامي قفقاز در اواخر ماه ما تأييد مي

  220».سادچيكف...  اعالم گشته است نهم ماه مه كامالً انجام خواهد يافت 1946سال 
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و شوروي هم در مقابل وعده تخليه خاك ايران را . حكومت قوام به ظاهر وعده واگذاري امتياز نفت شمال را به شوروي داد
هوري آذربايجان و كردستان را بدون حمايت جا بايست آذربايجان را خالي كند و با اين عمل هر دو جم به گفته ديگر مي. داد
توانست به نام بازگشت قدرت مركزي و تأمين آزادي انتخابات عمومي  اي مي ارتش ايران ديگر بدون هيچ مقابله. گذاشت مي

ان بايست توافق شوروي و ايران را در رابطه با نفت تصويب كند، به آذربايج براي دور پانزدهم مجلس شوراي ملي، كه مي
  .برود
  : نوامبر، سفير آمريكا در ايران، جرج وي آلن آشكارا اعالم كرد، آنچه ايران گفته27در 

امري كامالً بجا و » ...حكومت ايران مجبور است براي ايجاد امنيت، نيروي نظامي به تمام نقاط ايران گسيل دارد... «
  221.درست است

  كُردها و خروج ارتش سرخ

نشيني ارتش سرخ از ايران  اُف راجع به عقب ي كُردها جهت گفتگو با كنسول شوروي، هاشمدر ماه آذر هيأت نمايندگ
ايران نيروي كوچكي را جهت حفظ امنيت روانه : اُف به آنان گفت هاشم. و آينده سياسي كردستان به اروميه رفتند

  .نشيني خواهد كرد منطقه عقبكردستان خواهد كرد تا بر امر انتخابات نظارت كند و بعد از خاتمه انتخابات از 
 در تبريز بدين مناسبت شب شعري را برگزار 12/2/1325شب .  ارتش سرخ، ايران را ترك كرد1325در ارديبهشت 

  222 :خواندند) شبنم سرخ(» ئاونگي سوور« اين شعر را تحت عنوان "هيمن"در آن جمع . كردند
  

 يان ي به وهدوينيكه كاتي كازيه
 رانرويم بو گهلستامو ههله خه
 ناننده رام زور كيو و چيا و بهگه

 نانمهشت و چهگولزار و باخ و ده
 وشي له دوردرهديتم دياره ده

 ر گوليك ئاونگيكي سورله سه
 تو چي، ري ئهئه«:كيانپرسيم له يه

                                                 
  520 همان، ص.
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 نگي ئاونگي دي ني؟بوچي له ره
 ديوه،من ئاونگي سورم نهئه
 »ك تو باريوه؟گي وهنگي ئاونكه

 من ئاونگي ئاسماني نيمئه«:ئاونگ
  »تو چي؟ئيدي ئه«:من
  زاني من چيم؟ده«:وئه

 فرميسكي سوري كوردي داماوم،
 » ئوردوي قزل رژاوم سويكه له

 يهوه نجام و دوائي چاكه ئهئه
 يه بان دوستي واي ههئوردوي ميهره

 ن شينكهده دويپاش رويشتن لهله
 تكي فرميسكي خوينينله چاويان ده

 رفهي ئوردوي ظهشكري سور، ئهي لهئه
 ردهچييه روي ليره دهئيستا كه ده
 ي بزانه وهبي و ئهلگهخودات ده
 ميشه دلي كوردانهجيي تو هه

 ي كوردت كرد ئازادو فريشتهي ئهئه
  ي ديوي ئيستيبدادنجهله ژير په

 بيريكه له ت مهش قهدواوهبهيوهله
  ٢٢٣خسير نها كورد ببي يهيفه به تهحه

  
به تازگي پيمان اتحاد و برادري كُرد و آذري بسته شده بود و . نشيني ارتش سرخ با چند رويداد مهم همزمان بود عقب        

ن حكومت ايران در تهران آغاز شده بود و در همين مذاكرات سياسي نمايندگان مشترك كُردستان و آذربايجان با نمايندگا

                                                 
     ـتمديده   گويد من ژاله نيستم و پرسد تو چرا رنگت سرخ است و او مي بيند و مي ها ژاله سرخ رنگي را مي آورد كه هنگام سپيده سحر در بين ژاله       شاعر تمثيلي را مي ـاتوان و س ـاي ن اي   اشك كُرده

خدا به همراهت، جاي تو هميشه در : گويد سپس شاعر خطاب به ارتش سرخ مي. كنند ارتش سرخ چنين دوستان فداكاري دارد كه به دنبالش شيون مي . ريزم  هستم كه به دنبال رفتن ارتش سرخ فرو مي        
  .، از اين پس هم از ياد مبريد كه جاي تأسف است كه كُرد تنها، اسير و زيردست باقي بماندشما كه كُرد را از يوغ استبداد رها كرديد. دل كُردهاست
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هاي  افروزي عليه پست كرد و به جنگ هاي خود را در سنندج و سقز و بانه و سردشت تقويت مي مدت هم ارتش پايگاه
  .ورزيد نظامي كردستان مبادرت مي

با وجود اين . آيند نبود تان خوشدر چنين زمان حساسي براي مردم كردس» ارتش سرخ شوروي«نشيني  قدر مسلم، عقب      
همين كه مسئوالن حكومت كردستان از نيروهاي ايالت كُرد خواستند به جبهه سقز . مردم اراده خود را از دست ندادند

 نشده دشمن روند، يا به بياني ديگر، جهت پيشروي در  بيني جهت حفظ مرز كردستان براي جلوگيري از تهاجمات پيش
محمد بدين مناسبت در  قاضي. دج ، هزاران پيشمرگ و فدايي از اقصي نقاط كردستان جمع شدندآزادسازي سقز و سنن

پاپاق و افسران شجاع نيروي  سران عشاير منگور، مامش، زرزا، گورك، دهبكري، قره«اي از   با عده15/2/1325اجتماع روز 
  :در سخنانشان گفتند. نطقي بيان داشتند» دمكرات

كردند كه خواست و ادعاي كُردان كالً به علت  در بين  ما بود، دشمنان ما دائماً چنين شايع ميزماني كه ارتش سرخ «
يك سياست خارجي است كه منظورشان ارتش سرخ بود، ولي امروز آشكارا بر همه معلوم شده كه كُرد خواهان آزادي 

اند آخرين قطره خون خود را  جان و مال آمادهاست و از اين مرام دست نخواهد كشيد و وجود اين عشاير در اين روز كه با 
براي اين آرمان بريزند شاهدي بس بزرگ است كه كُرد خواهان آزادي است و از آن دست نخواهد كشيد و براي به چنگ 

سرخ من بسيار سپاسگزار برادران منگور هستم، زيرا عليرغم اينكه اطالع يافتند ارتش . آوردن آزادي تنها به خود اعتماد دارد
برادران . مان آماده خدمت شدند كشور را تخليه كرده و روز عمل است، از بزرگ و كوچك براي حفظ خاك سرزمين

مامش همين كه اطالع يافتند كه امروز روزي است كه بايد خاك كُرد از نفوذ بيگانه پاك شود و دست استعمار از آن 
پاپاق، همگي امروز  ادران گورك و دهبكري و زرزا و آغايان قرهچنين بر هم. كوتاه شود، همگي با جان و دل آماده شدند

همچون گُرد در ميدان ايستادند و منتظر فرمانند كه تماماً شاهد بزرگي است بر اين در روزي كه ارتش سرخ كشور را تخليه 
ادي و به قلب هر پرستي و آز آورند و سندي است بسيار بزرگ بر حس ميهن كرده، آنها تكليف مقدس خود را به جا مي
  .كُردي راه يافته و از آن دست نخواهد كشيد

برادران محبوب بارزاني كه در راه دستيابي به آزادي كردستان عزيز، در حالي كه خاك و مال و فرزند خود را در كنار 
كُرد را به نمايش گذاشتند اند، كه جاي تقدير است و آزاديخواهي ملت  اند، مردانه در كوشش ندارند و همه را در اين راه نهاده

آباد معلوم  و شايستگي آنان در عمليات جنگي و شجاعت و رشادتشان، كه از صفات مميزه كُردان است در جنگ صالح
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شان را   نفر110 نفر مقابلشان ايستادند و 170خواستند به سرا آيند، آنها با   تن از نيروي ارتجاع كه مي700گرديد كه تعداد 
شان را به اسارت درآوردند و تلفات سنگيني را وارد ساختند بدون اينكه يك نفر از آنان خون از دماغش  نفر40كشتند و 

  .آيد
  .هاست در اين راه لياقت خود را نشان داده است جناب محمدرشيدخان كه مدت

نيرويي همگي اينان سندي است بسيار بزرگ از جنبش آزاديخواهي كردستان كه علت، سياست خارجي نبوده بلكه 
ولي . تواند دست ظالم را كوتاه كند است كه در قلب هر كُردي موجود است و در سايه خدا اين نيرو آنقدر قوي است كه مي

ملت كُرد بسيار منصف و باترحم است، در حالي كه نيروي ما كه در پس گرفتن خاك خود و گرفتن انتقام بسيار كافي 
  .آميز حقوق حقه خود را پس گيريم ح و به طور مسالمتاست، با اين وجود درصدديم كه از طرق صل

 ما كه حال  آميز حل نشد و ادعاي ما را قبول نكردند، كه نماينده كردستان آزاد براي جامعه  اگر چنانكه بطور مسالمت
كنند  اشغال ميويژه كشورهاي ستمكار كه خاكمان را  در تهران مشغول مذاكره هستند، آنگاه به اميد خدا به تمامي جهان به 

  224».نشان خواهيم داد كه كُرد تا چه اندازه نيرومند است و معلوم خواهيم كرد كه انتقام چگونه خواهد بود
  : در سخنان ديگري اظهار داشتند20/2/25همچنين روز 

د دشمنان كُرد طوري شايع كرده بودند كه دولت كردستان پايه و اساسي ندارد و با رفتن ارتش سرخ شكست خواه«
  .خورد

هاي پوچ بسيار زود آشكار شد و كُرد آزمايش خود را در اين چند روزه نشان داد كه با وجود  كذب اين ادعا و گفته
اند  تخليه ارتش سرخ، از خاك ايران صدها بار بهتر از سابق به جوش و خروش آمده و هزاران فدايي در مرز كردستان آماده

  . كردستان بريزندكه تا آخرين قطره خون خود را در راه
  گويند؟ بار اين دشمنان چه مي اين

تنها حضور . بايد براي آنان معلوم گردد كه اگر هر چه زودتر حقوق كُردها را ادا ننمايند با قدرت سالح خواهيم گرفت
 جنگ برپا ما در اين روز براي آن است كه حق ما بدون جنگ و با مسالمت ادا شود و مايل نيستيم كه دوباره در دنيا آتش

  225».تواند حق خود را از دنيا هم بگيرد تواند حق خود را از ايران بگيرد بلكه مي تنها مي امروز كُرد نه . داريم

                                                 
 21/2/1325، 46كردستان، شماره . ر.
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كُردها حقيقتاً . هايش درست بود و حقيقت داشت بندي و ارتقاء اراده مردم نبود، بلكه گفته محمد براي چشم هاي قاضي گفته
خواستند به هيچ عنوان بار ديگر به زير بار   آمده را حفظ كنند و نمي ين آزادي بدستخواستند ا با فداكاري واقعي مي
  .حكومت تهران بيافتند

  

  فرمان شاه

ستاد ارتش، نيرويي را آماده ساخت كه از تهران به نقاط تخليه .  فروردين نيروهاي شوروي از قزوين خارج شدند24روز 
ولي به علت مذاكراتي كه با نمايندگان آذربايجان داشت، حكومت ايران . گيردشده ارتش سرخ برود و آن را مجدداً پس ب 

سرلشكر حسن ارفع از رياست ستاد ارتش بركنار شد و به جاي . تحرك نيروهاي خود را تا آغاز آذرماه به تعويق انداخت
يروهاي خود و تحقيق در در اين مدت ستاد ارتش، مشغول آمادگي و سازماندهي ن. آرا منصوب شد او سرلشكر علي رزم

  .اوضاع آذربايجان و كُردستان و تنظيم طرحي براي تصرف مجدد شد
  . قزوين فرمان را صادر كرد3 مركز و لشكر 1باش لشكر  آرا، فرمان آماده رييس ستاد ارتش، سرلشكر رزم

  . آن را  تصرف كردند، ناگهان وارد شهر زنجان شدند و1 آذر طبق برنامه قبلي ستاد ارتش، نيروهاي لشكر 2روز 
ـ ميانه توسط ارتش تصرف گرديد  آذر نواحي اطراف رودخانه قزل3روز    .اوزن در مسير زنجان 
افسران و «در همانجا براي .  آذر شاه ايران، محمدرضا پهلوي، با هواپيما جهت ديدار نيروهاي ارتش عازم زنجان شد15روز 
  :ن فرمان آمده بوددر اي. فرماني را صادر كرد» داران ارتش درجه
شما كه امروز در كُردستان و زنجان و نواحي گيالن براي آزادي ميهن گرامي و عزيز گردآمده و گوش به فرمان، «

باشيد بايد بدانيد ايران عزيز قرون متمادي است كه با عظمت و سربلندي در دنياي قديم و  منتظر اطالع از ساعت عمليات مي
آنكه ملل و كشورهاي بسيار در طول اين مدت در اثر سير اوضاع جهان از بين رفته و از صحنه جديد شناخته شده است و با 

ترين كشورهاي جهان است هميشه پابرجا و هميشه با  اند، ولي نام ايران ميهن عزيز ما كه يكي از كهن تاريخ حذف شده
  .قدرت و اهميت باقي مانده است
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جاوزات نشده سراسر تاريخ پر افتخار ما از تجاوزات اقوام خارجي يا تصور نكنيد كه اين كشور دچار حمالت و ت
كنم در تمام طول  ولي تصور مي. كند اند حكايت مي عناصري كه تحت فريب خارجي براي نقض استقالل آن عمل كرده

وطن،  جراجوي بيگير ميهن عزيز شده و در نتيجه مشتي ما  دامن1324 آذر 21آمد شومي كه در  تاريخ نه هيچگاه چنين پيش
  ...منطقه مهم و سرسبزي چون آذربايجان يعني روح ايران را از مام ميهن جدا ساخته رخ نداده است

داريم كه قواي تأمينيه به طرف آذربايجان عزيز حركت و هر نوع مقاومت و ايستادگي را  براي به همين منظور مقرر مي
ر يوغ استبداد خالصي بخشند و ماجراجويان را محو و نابود سازد و پرچم ميهنان عزيز ما را از زي به كلي درهم شكنند و هم

  226»...شير و خورشيد را در تمام نقاط اين سرزمين در اهتزاز درآورند و 
  

  طرح كلي ستاد ارتش 

ا بايست در سه جهت ب عمليات تصرف آذربايجان و كردستان مي. ريزي كرده بود ستاد كل، طرح عمليات و تصرف را برنامه
  .همكاري عمليات عشاير انجام گيرد

بايست شهرهاي آذربايجان را تصرف  كه مهمترين ستون بود، از محور زنجانـ  تبريز حركت نموده و مي: ستون اول
  .نموده و در تمام شهرهاي مهم چون تبريز، مراغه، رضائيه، ميانه و غيره پادگان برقرار سازند

و محور تكاب، شاهيندژ و مياندوآب حركت نموده كردستان را از ) جسنند(بايست از كردستان  مي: ستون دوم
  .گردد» متجاسرين«ها به  آذربايجان جدا كرده و مانع از كمك بارزاني

بايست از رشت به سمت آستاراـ  اردبيل حركت كرده و راه كمك به متجاسرين از طريق مرزهاي  مي: ستون سوم
  .شمالي مسدود سازد
  227.يست بوسيله عشاير براي نيروهاي دمكرات گرفتاري ايجاد نمايندبا عالوه بر اين مي

  

                                                 
  784- 782علي دهقان، سرزمين زردشت، صص.
  785 همان، ص.
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  بخش سوم
  سقوط حكومت كردستان

  آقا  اجتماع مسجد عباس
ريزي كرده بود،  بدين منظور نيروهاي خود را در زنجان و   وسيعي را به آذربايجان طرح ستاد ارتش كه تدارك حمله

نيروهايي كه براي لشكركشي گرد .  آذر ماه آمادگي نيروي الزم جهت انجام حمله نهايي را داد14روز . ع كردكردستان جم
  :آمده بودند عبارت بودند از

 1متري بلند،   ميلي105 آتشبار توپخانه 2متري كوهستان،   ميلي57 آتشبار توپخانه 2 هنگ سواره، 4 گردان پياده، 22
 گروهان مهندسي 2 گروهان ارابه جنگي، قريب 3انداز،   گروهان خمپاره4 مسلسل ضدهوايي،  گروهان1آتشبار ضدهوايي، 

داري، باربري، بهداري، دامپزشكي،  هاي مورد نياز سررشته متري، تمامي دستگاه  ميلي37 گروهان توپ 4با وسايل الزم، 
محمد يك  ، قاضي1325 آذر 14روز . راه استهمه اطالع داشتند كه تهاجم عظيمي در . تداركات، مهمات توپخانه و پياده

در اين . دعوت كرد» شوراي جنگ«سيف قاضي و صدر قاضي را جهت مشورت براي تشكيل :  نفري از جمله10گروه 
ولي تصميم نهايي را . جلسه تصميم گرفته شد نيروهاي عشاير و جمهوري را جهت مقابله با نيروهاي ايران آماده سازند

 آذر، رؤساي عشاير و اعضاي 15روز . آقا برگزار شود گذاشتند بايست در مسجد عباس روز بعد كه ميموكول به اجتماع 
هاي بزرگ را، جهت مشورت و تصميم نهايي مواضعشان در مورد بازگشت ارتش و حاكميت  كميته مركزي و شخصيت

  .آقا فرا خواندند ايران به مسجد عباس
  :حتي صدر قاضي گفت.  بايد از ورود ارتش ممانعت به عمل آيدپيشوا و صدر قاضي بر اين رأي بودند كه

من قريب سه سال در تهران بودم و به . دولت مركزي قادر نيست در دو جبهه آذربايجان و كردستان همزمان بجنگد«
 و ما به دولت در سقز و سردشت و تكاب نيرويي ندارد. داران و افسران ارتش مطلع هستم خوبي از روحيه سربازان و درجه

ها در  توانستند مدت سابقاً يك دسته از عشاير مي. توانيم قواي دولتي را تارومار كنيم خوبي به كمك فداييان دمكرات مي
  228».مقابل قواي دولتي ايستادگي كنند، حاال كه شما كمتر از آنها نيستيد، نبايد بترسيد، بايد مبارزه كنيم

مقابله كردن در : عدادي همچون مالعبداله مدرسي و مالحسين مجدي معقتد بودند كهدر برابر اين رأي، در ميان مردم شهر، ت
  229.فايده، و با اين عقيده، جنگ نكردن را در ميان مردم ترويج دادند برابر نيروهاي دولتي، عمليست بي

                                                 
 173هاي ارس، ص  پسيان، از مهاباد خونين تا كرانه. ن: قاسملو، او هم به نقل از.  و د521نيا، ص  مهدي.
 113قاسملو، ص . د.
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ـ ميانه آغاز شد، راه ت18روز  ـ تبريز از اين ارتفاعات  آذر، لشكركشي با حمله به ارتفاعات قافالنكوه بر سر راه زنجان  هران 
نيروهاي آذري دفاع چنداني . كرد ژنرال غالم يحيي دانشيان بود فرمانده نيروهاي آذربايجان كه از قافالنكوه دفاع مي. گذرد مي

بعد از تصرف ميانه، سركردگان ارتش .  آذر ارتش وارد شهر ميانه شد20بعد از ظهر . نكردند و خيلي زود شكست خوردند
  : جلوگيري از سازماندهي فرقه دمكرات و كسب پيروزي، نيروها را به حركت درآوردندبراي

ـ تبريز به طرف شهر تبريز، مركز آذربايجان به حركت درآمد   .ستون اصلي، در جاده ميانه 
  .ستون ديگر از ميانه به طرف مراغه
  .آباد و از آنجا به سراب و اردبيل ستون ديگر از ميانه به طرف بستان

  .تون ديگر از رشت به طرف آستاراس
  .دژ و تكاب ستون ديگر از كردستان به طرف شاهين

اي مقابله چنداني نكردند و به فكر نجات خود و فرار بودند، ارتش به آساني به اهداف  هاي آذربايجان در هيچ نقطه دمكرات
ذبذب و سردرگمي شده بودند و بر يك ولي دچار ت. تشكيل شد» شوراي جنگ« آذر در تبريز 20روز . شده رسيد تعيين

اله جاويد تلگرافي مبني بر تسليم شدن به تهران ارسال داشته و سران و  شايع شد كه سالم. رأي واحد به توافق نرسيدند
  .مسئوالن حكومت آذربايجان و فرقه دمكرات به سوي شوروي در حال فرارند

چند هزار نفر سرباز تُرك آذري كه . تسليم شدن را صادر كردندسرانجام سران حكومت آذربايجان فرمان عدم مقابله و 
هاي سقز، بانه   آذر به نيروهاي پيشمرگه در جبهه21روز . نشيني كردند براي تقويت جبهه در آنجا بودند به سوي تبريز عقب

رزاني كه چندين ماه بود هاي با پيشمرگه. نشيني داده شد و اينكه راه را براي ورود ارتش خالي كنند و سردشت دستور عقب
حفاظت مرز حكومت كردستان در جبهه سقز را به آنها سپرده بودند نيز از راه مياندوآب به سوي بوكان و از آنجا از طريق 

 22روز . نيروهاي ايالت كُرد خود را به وي سپردند. همان روز، سرهنگ غفاري به بوكان رسيد. بيراهه به مهاباد برگشتند
  .همان روز نيروهاي ارتش به سوي مرند، جلفا، ماكو و خوي به راه افتادند. اخل تبريز رسيدآذر ارتش به د

  :كند  خاطرات آن روزهاي خود را چنين نقل مي"هيمن"
ماند، به  ها پيشوا كه تا ديروقت در دفتر حزب مي مدتي بود براي اينكه امورات حزب بهتر پيش رود، بعد از اينكه شب«

شد پيشوا را در  رسيد و الزم مي هاي پايين مي ماند تا اگر گزارشي از رده و يك كادر حزب در دفتر ميرفت  منزل خود مي
داماد  آن شب نوبت منِ تازه. هاي پايين داشتند آن را به اطالعشان برسانند جريان قرار دهند و يا اگر پيشوا دستوري براي رده

افسر جواني به دفتر آمد، دست به . بودم» كردستان«اي براي روزنامه  لهدر دفتر حزب نشسته بودم و مشغول نوشتن مقا. بود
راديو تهران تلگراف تبريك دكتر جاويد وزير . راديوي روي ميز برد، ناگهان چيزي شنيديم كه نزديك بود خشك شويم

 و بعداً خبر فرار خواند كه به مناسبت بازگشت ارتش شاهنشاهي به تهران ارسال داشته بود، داخله آذربايجان را مي
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با لشكري ! چنين آماده و پرسالح آذربايجان اين. بالفاصله  اين خبر را تلفني به پيشوا رساندم... را پخش كرد » متجاسرين«
وري كارآمد و انقالبي و كاركشته و شجاع و رهبران ديگر  منظم و آراسته و فرماندهان خبره ، چنين زود تسليم شد؟ پيشه

  .توانم جواب دهم نين سريع فرار كردند؟ سئوالي است كه كسي به طور كامل به آن جواب نداده، من هم نميآذربايجان چرا چ
به دنبال . بالفاصله با تلفن اين خبر را به پيشوا رساندم، گفت خودتان به اينجا بياييد و به ديگران هم اطالع دهيد بيايند... 

بايست از اين   قاضي برادر پيشوا كه نماينده مجلس در تهران بود و به ظاهر نميصدر. آنها فرستادم و خود به منزل پيشوا رفتم
  ...او بالفاصله به تهران برگشت و در آنجا دستگير و به مهاباد بازگردانده شد. واقعه بترسد، از همه بيشتر آشفته بود

دانم چرا به تهران  در قاضي كه نميبعد از اينكه ص. آري بالفاصله تبريز تصرف و كردستان هم از هر طرف محاصره شد
شوراي . توان گفت روحيه همگي خوب بود برگشت، رهبران حزب دمكرات در منزل پيشوا جمع شدند، آن شب مي

ولي هنوز مركب ميثاق . جنگ به رياست حاج باباشيخ تشكيل و صورتجلسه اول امضاء و تصميم مقاومت صادر شد
صبح وضع تغيير يافت و پيمان مقاومت متالشي . ضاي اين شورا فرار كرده استخشك نشده بود كه خبر رسيد يكي از اع

نشيني كنند و راه را براي ورود ارتش خالي كنند و مردم هر يك  ها دستور داده شد بدون مقابله عقب شد و به پيشمرگه
 كردند ولي فداييان كه نشيني نيروهاي پيشمرگه از جبهه سقز و سردشت بطور منظم عقب. اي گرفتند تصميم جداگانه

فرمانده ارتش بدون هيچ مشكلي به روستاي حماميان رسيد و ... فرماندهانشان فرار كرده بودند گوسفندوار پراكنده شدند 
ولي در شهر . البته در رفتن به حماميان همراهش نبودم. در اين مدت من دائماً با پيشوا بودم. پيشوا را در آنجا مالقات كرد

 ارتش پراكنده و پريشان 1325 آذر 26روز . ديدم آشفته بود ولي نه از ترس، بلكه از تأسف و نااميدي گذاشتم، مي تنهايش نمي
  230».سال از اهتزاز پرچم كردستان، شهر مهاباد را مجدداً به تصرف درآورد شاهنشاهي درست بعد از يك 

  تسليم شدن سران حكومت
  . فرار سرانش، تأثير عميقي بر روحيه سران كردستان گذاشتتسليم شدن آذربايجان بدون جنگ و مقاومت و

شده ديگر  آغاي اميرعشايري و چند شخصيت شناخته  برهان، علي  آذر ميرزا رحمت شافعي، شيخ حسن شمس23روز 
  .جهت استقبال از سرتيپ همايوني و قوايش كه از راه سقز آمده بودند به مياندوآب رفتند

باال  جمع شدند و به نزد قاضي رفتند، تا بحث پناه بردن به   و مسئوالن رده پيشمرگان آذر گروهي از 23عصر روز 
قاضي مانع رفتنشان نشد و گفتند هر چه الزم . شوروي يا عراق را با وي مطرح كنند و از وي نيز خواستند كه با آنها برود

  :داريد همراه ببريد ولي درباره خود گفت

                                                 
  28- 27هيمن، تاريك و روون، صص.
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حكومت مركزي با . ام كه همراهشان باشم و از آنان نظارت كنم نم، چون سوگند ياد كردهما من همراه مردم مهاباد مي«
خشم و كينه برخواهد گشت، اگر مرا بگيرد خشم خود را روي من خالي خواهد كرد و دست از سر مردم برخواهد داشت، 

  231».به همين دليل براي اينكه مردم شهر دچار ضرر و زيان نگردند، من مجبورم بمانم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  )1946(محمد و ژنرال مالمصطفي بارزاني  قاضي
 

  . آذر اسداُف نماينده بازرگاني روس، مهاباد را ترك كرد و به كنسولگري شوروي در اروميه برگشت24روز 
  .پيمانش به نزديكي مهاباد رسيدند  آذر نيروهاي سرهنگ غفاري و ايالت هم24روز 

                                                 
 523- 522نيا، صص   مهدي.
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با سرتيپ همايوني صحبت كرد، آنگاه خود و سيف قاضي و حاج باباشيخ و چند تن ديگر با  تلفني   آذر، قاضي25روز 
 كردستان و 4سرتيپ همايوني فرمانده لشكر . اتومبيل به روستاي حماميان رفتند و خود را تسليم سرتيپ همايوني نمودند

 چنانكه خود نقل كرده، قبل از اينكه همايوني. بايست از طرف سقز به مهاباد حركت كند فرمانده نيرويي بود كه مي
  232.را داده بود» تأمين جاني«محمد و سران ديگر حكومت كردستان نزد وي بروند وعده  قاضي

از وي . اين آخرين مالقات بارزاني با قاضي بود. همان روز مالمصطفي سريعاً جهت ديدار قاضي خود را به مهاباد رساند
  233.ان برود ولي قاضي تصميم  گرفته بود كه بماندخواست خود را تسليم نكند و با ايش

  234. آذر ماه شهرهاي ماكو، خوي، مراغه و رضائيه تصرف شدند26 و 25 آذر شهر مرند و روزهاي 24روز 
  

  گردد ارتش به مهاباد برمي
ا رسماً از تپه رفتند ت  آذر قاضي و ساير فرماندهان از جاده شمال شرقي، سيزده كيلومتر به طرف روستاي گوك26روز 

آنگاه ارتش ايران از طرف شمال و نيروي غفاري با عشاير همراهش از . بازگشت نيروهاي نظامي ايران به مهاباد استقبال كنند
  . به مهاباد برگشتند235»دقيقاً يك سال بعد از خلع سالح شهرباني مهاباد«طرف شرق 

گرچه ارتش . حكومت كردستان به كلي متالشي شدبا رسيدن نيروهاي ارتش و تسليم شدن قاضي و ساير فرماندهان، 
ـ رسيد، ولي هنوز تعدادي از سران ايالت و نيروي مسلحشان باقي مانده بودند  ـ پايتخت جمهوري  به آساني به بوكان و مهاباد 

ركي ها در اطراف نقده و رشيدبگ جهانگيري هركي و زيروبگ ه مالمصطفي و بارزاني. توانستند مشكل بيافرينند كه مي
ها خطرناك بودند و نيروهاي  در ميان آنان بارزاني. نيروهاي ارتش طرح خلع سالح را پياده كردند. در اطراف اروميه بودند
سپس به اروميه . رشيدبگ بعد از چند درگيري پراكنده خود را تسليم نيروهاي ايران كرد. ترسيدند ارتش حسابي از آنان مي

نشيني كرد و خود را تسليم   زيروبگ هم بعد از چند زد و خورد با ارتش، به عراق عقب.اعزام شد و مورد عفو قرار گرفت
  236.مقامات عراق نمود

                                                 
  488- 487 الموتي، صص.
 525نيا، ص   مهدي.
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همانند چند ماه قبل كه » اي جنگ جبهه«به شيوه : توانست فرماندهي جنگ مقاومت را به عهده گيرد محمد مي قاضي
هاي جنگ دوم جهاني كه روش مبارزه بيشتر اقوام   سالهمچون» جنگ پارتيزاني«در جبهه سقز جنگيده بودند، يا به شيوه 

توانست همچون سران آذربايجان راه فرار را  ها بود، و يا خود شخصاً مي اروپا و آسيا عليه اشغالگران نازي و فاشيست و ژاپني
  .انتخاب كردها تسليم شدن را  ولي در بين همه اين راه. رو داشت ها را در پيش او تمامي اين راه. در پيش گيرد

  

  ها دستگيري و محاكمه قاضي
 237.محمد نزد سرتيپ همايوني بود، راديو تهران خبر بازداشت قاضي را از طرف همايوني پخش كرد در حالي كه قاضي

زاده بودند، همايوني جهت آرامش قاضي، بلند  كنند در آن موقع قاضي و همايوني در منزل محمودآغاي ايلخاني چنانكه نقل مي
زنند، شما  اينها اطالع ندارند، سرخود حرف مي: لگدي به راديو زد و زير لب چند فحشي هم به گوينده داد و گفته بودشد و 

  .توانيد برويد خواهيد مي آزاد هستيد، هر كجا مي
ري از زماني كه قاضي به استقبال همايوني و ارتش ايران رفت، نه همايوني و نه هيچكدام از ديگر فرماندهان ارتش كا

همايوني تالش كرد هيچ اتفاقي روي ندهد و به آرامي امور را . نكردند كه قاضي و همراهانش از آنان مشكوك مردد شوند
  .در دست گيرد

 تن از سركردگان 28محمد و همراهانش را داده بود،  ، به قاضي»تأمين جاني« آذر، همايوني با وجودي كه وعده 30روز 
ي   صدر قاضي به تهران برگشته بود، به وعده وعيدها238.ا و سيف قاضي را دستگير كردندپيشو: حكومت كردستان از جمله

صدر در تهران دستگير شد و مانند يك زنداني به مهاباد . ولي اينها هيچكدام سودي نبخشيد. گرم بود قوام مطمئن و دل
شود هدفشان اين بود  اد انجام گيرد و گفته ميها و اعدامشان در مهاب سران ارتش مصر بودند كه محاكمه قاضي. برگردانده شد

ها در مهاباد، زهرچشم و  ولي شايد علت اصلي محاكمه و اعدام قاضي. كه هيچ مقام بانفوذي نتواند براي نجاتشان تالش كند
  .تنبيه خواستاران حقوق ملت كُرد بود در همان محلي كه بانگ آزادي كُرد در آنجا به صدا درآمده بود

تبار و چند افسر ديگر تشكيل شد  به رياست سرهنگ پارسي» دادگاه بدوي صحرايي«:  چنانكه خود گوينددادگاه يا
  .كه سرهنگ فيوضي دادستانش بود
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  :اتهاماتي كه به قاضي و سران حكومت زده بودند عبارت بود از
ير و خورشيد، رفتن به پوشيدن لباس ژنرالي، رياست جمهوري كردستان، تغيير رنگ پرچم ايران، برداشتن نشان ش«

خط و  چنين نامه دست هاي بيگانه، قتل افسران و سربازان ايران، وعده دادن امتياز نفت به بيگانه، هم باكو و نشست با ژنرال
  ...هاي اجتماعات عمومي و رونوشت نطق
  239».، هر سه قاضي به اعدام محكوم شدند1325در ديماه 

جهت » دادگاه تجديدنظر«ها درخواست كردند موضوعشان به  قاضي. ه ماندها در آن هنگام مخفيان حكم اعدام قاضي
ولي ستاد ارتش مصر بر انجام آن . در اين مدت تالش زيادي كردند كه محاكمه به تهران برده شود. بازبيني مجدد ارجاع شود

  .فقط در مهاباد بود
بار دادگاه به رياست سرهنگ عطا و دادستاني  ينا. به مهاباد رسيدند» دادگاه تجديدنظر« اعضاي 1325ماه   دي7روز 

  .ها انتخاب كرد جو و سروان نبوي را براي قاضي هاي سروان صلح دادگاه دو وكيل به نام. سرهنگ نكوزاد تشكيل شد
قيام مسلحانه : محمد وارد و محكوم به اعدام كرده بودند عبارت بود از به قاضي» دادگاه بدوي صحرايي«اتهاماتي كه در 

حرمتي به ارتش و حكومت مركزي، دستور قتل و به آتش كشيدن  عليه حكومت مركزي، عقد قرارداد نفت با بيگانه، بي
  ...اموال وابستگان حكومت و

  . داده بودند اتهاماتي كه به سيف و صدر هم داده بودند، چيزي كمتر از آن نبود كه به قاضي
گرفت، و سرانجام هم حكم  كرد و دستور مي سئوال مي. يم در تماس بودس هيأت دادگاه دائماً با ستاد ارتش بوسيله بي

هنگامي كه ستاد ارتش خبر يافت كه دادگاه . خان سيف قاضي و صدر قاضي را صادر كرد  محمد، محمدحسين اعدام قاضي
  240.اجرا كنند ساعت حكم را 24حكم اعدام را صادر كرده است، ستاد به فرماندار نظامي مهاباد دستور داد در مدت 

هاي آن عصر تهران همگي به يك شيوه و بيان نگارش يافته، و گمان  رويدادهاي داخل دادگاه در مجالت و روزنامه
اند گزارشات را براي چاپ و نشر آماده كرده باشند، بويژه براي درهم  اي كه خود خواسته رود مقامات ارتش، به گونه مي

  . آزاديخواهي كُردها شده بودندها كه سمبل مبارزه شكستن شخصيت قاضي
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  ها و مقامات حكومت كردستان سرنوشت قاضي
را صادر » عفو عمومي«شاه . هاي حزب دمكرات كردستان هم  متالشي شد با شكست حكومت كردستان، دستگاه

  .كرد، ولي عفو عمومي همه را شامل نشد
  :1947 مارس 31در 

  محمد، قاضي
  خان سيف قاضي، محمدحسين

  م صدر قاضي،ابوالقاس
  .در مهاباد به دار آويخته شدند

  :1947 مارس 7در 
  حميد مازوچي،

  اي، رسول نقده
  عبداله روشنفكر
  و محمد ناظمي

  .نيز در مهاباد به دار آويخته شدند
  :همچنين در همين مدت

  بگ شيرزاد علي
  در كنار حوض بوكان و

  ،)ساالر(احمدخان فاروقي 
  ،)برادر ساالر(خان متين  عبداهللا

  ،)برادر ساالر(محمدخان دانشور 
  خان فاتح، علي

  بگي، اله محمدبگ فيض
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  بگي، اله خان فيض حسن
  احمدخان شجيعي،

  نزاني، امين اسعد كس شيخ
  بالغي، صديق اسعد يازي شيخ
  آغاي جوانمردي و علي

  )آغا برادر علي(آغاي محمودي  رسول
  241.در سقز به دار آويخته شدند

اي،  مالمعروف كوكه:  مقام بسيار بااليي داشت، تمامي شاعران آن زمان كردستان ايران همچونمحمد در ميان كُردها قاضي
در زمان حيات . اند اشعاري در ستايش وي سروده... بگ حيدري، شيواو و  مين، حقيقي، سيدكامل، علي هژار، هيمن، خاله

هاي كُرد هميشه با احترام و ستايش از وي  يتخويش، شعرا و نويسندگان و سياستمداران و سران ايل و روحانيون و شخص
  .كردند ياد مي
اعدامش وجدان تمامي مردم كردستان را تكان داد، دو تن از مشهورترين اديبان آن عصر .  سمبل آزادي كُردها شد قاضي

رهاي ادب سياسي اند كه اشعارشان از شاهكا ميرد و ابراهيم احمد هر كدام بدين مناسبت شعري سروده كردستان عراق، پيره
  .آيند كُردي به شمار مي

 و ابراهيم احمد كه آن زمان، هم صاحب امتياز مجله  سرود» نااميدي«تحت عنوان » ولي ديوانه«ميرد شعر خود را با نام  پيره
 به »گالويژ«هر دو شعر در مجله . سرود» ياران«بود، شعرش را با عنوان . ك.و هم مسئول شاخه عراقي جمعيت ژ» گالويژ«

  .چاپ رسيده است
  

                                                 
  اي خصوصي از طرف آقاي عبدالقادر دباغي  و نامه85، ص 1/1/1961، سليمانيه، 10، ش "روژي نوي".  و م317 سجادي، ص.
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  :ها از چپ به راست قاضي
  محمد، ابوالقاسم صدر قاضي خان سيف قاضي، قاضي محمدحسين
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هاي  حكومتنشر تهران درباره سقوط » مرد امروز«روزنامه ) 4، ص1326 ارديبهشت ماه 26، 107شمارة (گزارش 

  1326 فروردين 10ها در  ضيو به دار آويختن قاآذربايجان و كردستان 
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  ها  رضائيه و نيروي استان كردستان در رابطه با اعدام قاضي4اعالميه ستاد لشكر
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دارد كه با توجه به وسايل ارتباطي   ساعت بعد از اجراي حكم در كلية شهرهاي كُردنشين پخش شد و معلوم مي2اعالميه 

  .ها، اين اعالميه چاپ و آمادة پخش بوده است آنزمان، چند روز قبل از بدار آويخته شدن قاضي
  

  ها و حكومت ايران بارزاني
سقوط حكومت كردستان نتوانست صفوف آنان را برهم زند . ها ايراني نبودند، نيرويي مسلح، شجاع و منظمي بودند بارزاني

اشتند كه به پيشاهنگ مقاومت كردند و بيم آن د مقامات ارتش ايران آنها را نيروي مهمي محسوب مي. و يا متالشي سازد
ها  نخواستند تسليم ايران شوند، سعي در اتالف وقت داشتند كه حكومت  بارزاني. اي تبديل شوند مسلحانه و يا شورش تازه

خواستند زمستان سپري شود و برف  مي. برايشان صادر كند تا به سرزمين آبا و اجدادي خود برگردند» عفو عمومي«عراق 
  . آب شود"سه مرز" هاي منطقه كوه

مدتي به مذاكره با مقامات ايران در تهران و مدتي هم به حالت زد و خورد با ارتش ايام را سپري كردند و سرانجام به 
حكومت عراق، دو گروه شدند، بخشي كه بيشترشان زن و بچه » عفو عمومي«بعد از نااميدي از . كردستان عراق بازگشتند

قامات عراق شدند و بخش ديگر به رهبري مالمصطفي بعد از چندين زد و خورد حماسي و بودند با شيخ احمد تسليم م
  .درگيري با پاي پياده پانصد كيلومتر راه را طي و پس از عبور از رود مرزي ارس به شوروي رسيدند و در آنجا پناهنده شدند

  



 
 /                                              ٢٩٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  )1946(محدوده حاكميت جمهوري كردستان : 10نقشه 
  مناطق درگيري و زد و خورد پيشمرگان بارزاني و ارتش شاهنشاهي ايران

  ها به شوروي مسير عبور بارزاني
  اگلتن: منبع
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