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مقدمە
ی
:
مشخصات نامە هفتگ کوهستان این نام در وسط روزنامە در باالترین
بخش آن قرار دارد.
ـ صاحب امتیاز و مدیر مسئول :ی
دکب اسمعیل اردالن.
ـ سال اول و شمارە اول دوشنبە  ٧اسفند  ٢٦ ،١٣٢٣فوریە ١٩٤٥
ـ زبان :فاریس ( گایه همراە با قطعات شعر بە زبان کردی ).
ـ تعداد صفحات  ٨صفحە.
ی
ی
جمعیت وابستگ ندارد.
ـ بە هیچ حزب دستە یا
ـ قیمت ٤ :ریال
ـ محل ر
نش :تهران
ی
اولی شمارە تحت عنوان
اهداف روزنامە :مدیر مسئول در رس مقالە
" نامە کوهستان برای چە بوجود آمدە است؟" پس از ر
تشی ــح اوضاع
آشفتە ایران در اواخر نیمە اول سدە بیستم و اشارە بە این موضوع کە
دشمنان کرد یم خواهند از این وضع نابسامان سوء استفادە کردە ندای
طلت قلمداد کنند ،یم نویسد:
حق طلبانە مردم کرد را تجزیە ر
ـ ما با انتشار" نامە کوهستان " میخواهیم نقشەهای تبەکارانە را برهم زنیم،
اطالعات ی
موثق در معرض افکار عامە قرار دهیم تا از روی بصبت برادران
کرد خود را قضاوت نمایند.
ـ ما مصمیم بر علیە اقدامات رن رویە عنارص ناپاک خواە این عنارص نام
مامور دولت بر رس داشتە باشند و خواە از مردمان محل باشند ،جدا
ی
اعباض کنیم و با تمام قوا بکوشیم تا آنان بە کیفر اعمال خود برسند.
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ـ ما میخواهیم توجە خاص دولت را بە این نواج جلب کنیم و از دولت
بخواهیم کە در انتخاب مأمورین نهایت دقت کند تا مأمورین پاک و
رن آالیش وطن پرست و اصالح طلب جایگزین مفسدە جویان گردند.
ی
ساکنی این مناطق را آگاە سازیم کە اعمال ناروای مأمورین
ـ ما مصمیم
ی
دولت را خالف میل و ارادە دولت بدانند و در هر موقع ظلم یا تعدی از
مأمورین دیدند آنرا تقصب مسلم خود آنان بشناسند.
ی
اولی شمارە "نامە کوهستان " را در آغاز
گویا قرار بر این بودە است کە
ی
شهربان
سال  ١٣٢٤انتشار دهند .اما بە علت قضیە مهاباد ( حملە بە
مهاباد و کشتە شدن پنج پاسبان ) و عزیمت وزیر مشاور آقای فهییم و
نمایندە کردستان آقای آصف بە کردستان ،چند روز ر
نش روزنامە را بە جلو
انداختەاند.
محتوای روزنامە همچنانکە مدیر مسئول اشارە کردە است غالبا در جهت
ی
معرف کردها و احقاق حق و حقوق آنها در ایران و خارج از ایران است .در
ی
بیشب در مورد مسئلە کردستان است،
هر شمارە عالوە بر رسمقالە کە
ی
سخبانیهای نمایندگان کردستان در مجلس شورای مل یا
خالصە
نمایندگان مناطق دیگر پبامون مسائل کردستان و اخبار ایران و جهان
شکایات و انتقادات و مطالب متنویع پبامون تاری ــخ و ادبیات و فولکور
ی
ی
گوناگون در بارە بهداشت و
شمارەهان هم مطالب
کرد ،درج میشد و در
ی
پاورف را هم یم توان در آن
کشاورزی بە چاپ مبسید ،سلسلە داستانهای
مشاهدە کرد.
بطور کل روزنامە مرتب چاپ میشدە است ،اما شمارە  ٢٤مورخ  ١٥مرداد
 ١٣٢٤کە مطالب آن افشاگریـ ی
ـهان است در مورد کارها و اقدامات ارتش در
کردستان برای مدت یک ماە توفیف شدە است.انتشار شمارە  ٣٥هم بە
علت ی
فت یک روز بە تأخب افتادە است.
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شمارە  ٤٩را اشتباها  ٤٧نوشتەاند و شمارە  ٥٨را هم  ٥٩نوشتەاند.شمارە
اخب را متذکر شدەاند ویل شمارە  ٤٩را متوجە نشدەاند .بعد از انتشار
شمارە  ٦٦مورخ  ٧مرداد  ١٣٢٥بە دلیل مسافرت مدیر مسئول بە
کردستان چاپ روزنامە بە مدت یک ماە تعطیل یم شود و شمارە  ٦٧در
اکتب  ) ١٩٤٦ر
منتش میشود .آخرین
تاری ــخ دوشنبە  ٦آبان ماە  ٢٨ ( ١٣٢٥ر
شمارە مصادف است با دوشنبە  ١٢اسفند ماە  ٣ ،١٣٢٥مارس .١٩٤٧
عبدالـلە مردوخ
ی
از کتاب نامە هفتگ کوهستان ،بە کوشش صدیق صالح و رفیق صالح
سلیمانیە بنیاد ژین سال ٢٠١٠
مشخصات روزنامە کردستان:
ـ روزنامە کردستان ارگان رسیم حزب دمکرات کردستان (  ١٣٢٤ـ ) ١٣٢٥
ـ رسدبب روزنامە :سید محمد حمیدی
ـ سال اول و شمارە اول  ٢٠دیماە  ١٣٢٤در مهاباد چاپ و ر
منتش شدە
است.
ـ روزنامە کردستان مانند یک روزنامە از مشخصات آن معلوم نیست،
ی
روزانە یا در وسط هفتە و یا هفتگ چاپ شدە ،در حقیقت هر چند روز
دو یا سە روز  ...چاپ و ر
منتش شدە است.
یی
نوشی مقاالت بە زبان فاریس )
ـ زبان :کردی ( گایه همراە با
قیمت  ١ :ریال ،از شمارە  ٩٢بە  ٣ریال افزایش یافتە است.
محل ر
نش :مهاباد چاپخانە کردستان ( حکومت مل کردستان )
ی
اولی شمارە تحت " آرمان
ـ اهداف روزنامە :رسدبب روزنامە در رس مقالە
ی
یی
چنی یم نویسد :برای ملت
نوشی و ررسح اوضاع کردستان
ما " پس از
کوشش یم کنیم و بە زبان شبین کردی یم خوانیم و ...ما هیچ وقت فکر
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نیم کردیم کە روزی صاحب چاپخانە و ر
نشیات شویم بە یاری خداوند
اولی شمارە آن چاپ و ر
ی
منتش
متعال روزنامەی کردستان را دایر کردیم و
ی
یی
آهنیت از اتحاد و برادری بر اساس
ساخی قعلە
شد .اهداف این روزنامە
بنیاد علیم و ی
هبی است** .
سید محمد حمیدی
ی
ادن است .این
روزنامە کردستان حاوی مقاالت سیایس ،اجتمایع  ،دیت و ر
ی
تاریخ جایگاە ی
بش یان برای تحقیق و برریس رودیدادهای
روزنامە از نظر
ی
ی
سخبانیهای و مصاحبەهای پیشوا
بیشب
حکومت کردستان دارد .چون
ی
ی
ی
حکومت و اخبار سیایس ،اجتمایع ،نظایم و
مسئولی
قاض محمد و
ی
فرهنگ حکومت کردستان در آن یافت یم شود.
روزنامە کردستان :از شمارە  ١تا شمارە  ٧٩تماما در ی
دسبس یم باشد.
دسبس نیستند .شمارە  ٨٥در ی
شمارە  ٨٠تا شمارە  ٨٤در ی
دسبس است و
دسبس نیم باشد .شمارە  ٨٧و  ٨٨در ی
شمارە  ٨٦در ی
دسبس هستند و از
دسبس نیستند .شمارە  ٩٢در ی
شمارە  ٨٩تا  ٩١در ی
دسبس است و از
شمارە  ٩٣تا  ١٠٠در ی
دسبس نیم باشد .شمارەهای  ١٠١و  ١٠٢در
ی
دسبس یم باشند.
روزنامە کردستان از شمارە  ١تا شمارە  ١٧ ،١٠٢شمارە این روزنامە در
ی
ی
متفاون در مورد تعداد شمارەهای این
دسبس نیستند .اظهار نظرهای
روزنامە بە  ١١٢یا  ١١٤یا  ١٦٠شمارە وجود دارد.
ی
مناطق از شهرهای
روزنامە کردستان در قلمرو حکومت مل کردستان و
کردنشینان آذربایجان مانند :نقدە ،ماکو ،خوی ،سوما ،سندوس ،شاپور،
اورمیە ،اشنویە ،میاندوآب ،بوکان و مهاباد پخش میشد و مسلما بطور
ی
پنهان ی
نب بە مناطق دیگر کردستان مانند کرمانشاە ،سنندج و مریوان و
کردستان عراق ی
نب رسیدە است.
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ی
فعالبین نویسندەگان این روزنامە میتوان از :سید محمد حمیدی،
از
ی
محمدامی شیخ السالیم" هیمن" ،عبدالـ ـرحمان ررسفکندی " هەژار "،
حسن قز رلخ ،ابـراهیم ن ـ ـ ـادری ،محمد مجدی ،عبدالـرحمـان ذبیخ ،دلشاد
رسویل ،عل خشوی ،قادر مدریس ،قانع ،و ...نام برد.
خب،
در اینجا باید بە دو نکتە اشارە کنم :این نوشتە بر اساس رویداها ،ر
ی
تجزیە و تحلیل و برریس روزنامەهای " نامە هفتگ کوهستان " " ،روزنامە
کردستان "  ،روزنامە " مرد امروز " و روزنامە " ایران ما " جمع آوری و
ی
اطالعان چند در مورد روزنامەها از منابع
تدوین شدە است .تنها عکسها و
دیگر گرفتە شدە است.
مطالت ترجمە شدە از روزنامە کردستان بە زبان فاریس در کتاب جمهوری
ر
کردستان نوشتە آقای حامید گوهری و ترجمە آقای حسن ماور یان (از زبان
کردی بە زبان فاریس) استفادە شدە کە با عالمت (*) مشخص کردەام.
بقیە مطالب کە از روزنامە کردستان بە زبان فاریس ترجمە شدە است خود
انجام دادەام و با عالمت (**) مخشص شدە است.
ی
ی
سلطان و خانم
مصطق
از همکاری دوست عزیز و ارجمندم آقای رشاد
ی
سیمی افتخاری رن نهایت سپاسگزارم.
فاروق فرهاد
٢٠٢٢/٣/٢٧
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آقای فهییم از کردستان چە گفتند؟
تا هنگامیکە آقای فهییم وزیر مشاور گزارش خود را در مجلس شورای مل
بسمع نمایندگان نرسانیدە بود نظر دولت راجع بە کردستان بر ر
اکب مردم
ی
حقایق برداشت و سیاست دولت
پوشیدە بود .بیانات ایشان پردە از روی
را در این منطقە روشن ساخت .نطق آقای فهییم در مجلس عالوە بر بیان
ی
حقایق اهمیت ی
تعیی رسنوشت کردستان داشتە و این بیانات
بش یان در
رصی ــح امیدواریـ ی
ـهان در سکنە این مناطق ایجاد نمودە است.
بیانات آقای فهییم در مجلس شورای مل
اما علت مسافرت بندە در کابینە آقای ساعد ،یک شب رئیس ستاد ارتش
آقای رستیپ رزم آراء بە هیئت وزراء ر
تشیف آوردند با حضور آقای ساعد
و بندە و آقای رسوری وزیر کشور یک گزارش بسیار مفصل از یک مأمور
رسیم کە در مهاباد بود قرائت کردند .خالصە اینکە منطقە مهاباد کردستان
ی
معرف کردە بود.
را یکپارچە آتش و مجزی شدە از دولت ایران
رئیس ستاد ارتش اسایم اشخاض را هم بردە بودند کە آنها اسباب پیش
آمدە این قضیە شدەاند کە نسبت بە آنها بندە سابقە زیادی داشتم و آنها
قاض محمد بود .آقای ی
را یم شناختم .یگ از آنها آقای ی
قاض محمد یک
شخص ی
محبیم است کە در قضایای شهریور کە بندە رفتم بە آذربایجان
یگ از اشخاص بود کە خودش تفنگ بر دوش انداختە بود و با یک عدە از
کسانشان مهاباد و آن حوزە را حفظ میکرد.
بعد هم در قضیە رضائیە بندە ایشان را با سید عبدەللا نوە شیخ عبدالقادر
مأمورشان کردم یگ از طرف شمال دریاچە و یگ از طرف جنوب دریاچە
رفتند و قضایا را خاتمە دادند و بعد هم خدمات دیگری کردند و بعد هم
ی
کارهان کردند کە بندە هیچ نیم توانم در وطن
بە اتفاق ما آمدند تهران و
ی
پرست ایشان تردید کنم.
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ی
همانجان کە تلگراف را یم خواندم بندە تکذیب کردم گفتم این
این بود کە
اشخاص را بندە یم شناسم و گمان نیم کنم مرتکب یک همچو عمل شدە
باشند .اتفاقا قسمت آخر تلگراف تا یک اندازەای پیش ی
بیت بندە را تائید
کرد .معهذا البتە یک مأموری کە فعال در آن مکان است گزارش میدهد و
اطال ی
عان را میدهد و اطالعات بندە کە تقریبا یکسال و نیم قبل ،دو سال
قبل در آنجاها بودم خیل تفاوت داشت.
اینطور پیشنهاد کردە بود کە در مهاباد حکومت نظایم برقرار شود و ضمنا
ی
اطمینان کە دادید خوب است کە خود شما
بە بندە پیشنهاد کردند با این
یک مسافرت بە کردستان و مهاباد انجام دهید .گفتم :من ی
حارصم اگر خطر
هم باشد برای بندە اشکایل ندارد .منتیه برای اطمینان خاطر از این قضیە
ی
یعت اطمینان اینکە من حرفم صحیح است .گفتم :ما یک تلگراف مخابرە
میکنیم بە این آقایان کە بیایند تهران البتە کسانیکە تا این درجە متمرد
شدەاند و خودشان را از مرکز جدا کردەاند بە تهران نیم آیند.
گفتند :خیل خوب یک تلگراف از طرف آقای ساعد شد یک تلگراف هم
بندە کردم و گفتم :تا ی
وقت کە اینها نیایند بندە حرکت نمیکنم .زیرا ممکن
است یک مطلب تازەای هم بفهمم اتفاقا یک هفتە نگذشت کە تلگراف
آقایان رسید کە حرکت کردیم بە میاندوآب رسیدیم و گفتم :مالحظە
ی
کسان کە خودشان را بکل از دولت مجزا کردەاند بە این زودی
بفرمائید
حرکت نمیکنند بیایند.
در این ضمن و بعد از این وقایع ی
خب ررسارت
یعت دە روز بعد از این واقعە ر
ی
ی
همایون امر فرمودند کە خوب است شما زودتر
اعلیحضت
محمد رشید
بروید آقایان هم بعد حرکت کردند و آمدند و بندە هم رفتم بە کردستان و
سنندج از آنجا بە سقز و بانە و میاندوآب و مهاباد و رضائیە و ت ربیز و
برگشتم بە تهران جا دارد از این مسافرت در قسمت کردستان خاطر آقایان
ی
مستحض نمایم.
را
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در اینجا آقای فهییم ابتدا اوضاع عمویم کردستان را ررسح دادە سپس
اینطور بیان نمودند:
بندە اول بە سنندج وارد شدم چند روزی کە مشغول تحقیقات شدم دیدم
از طرف اشخاض پیغامها ین یم آید مثل اینکە میخواهند بندە را مالقات
کنند ویل ی
ی
همی آمدەام کە هر
میبسند .من تعجب کردم دیدم من برای
کس مطلت دارد و هر کس ی
حرف دارد بە بندە بگوید .آقای آصف کە همراە
ر
ر
منتش کردند و در حقیقت اشخاض را دعوت
بودند ایشان اعالمیەای
کردند اشخاص را کە هر کس ی
مطلت دارد بیاید بگوید.
حرف دارد
ر
بعد از چندی بندە بە سقز رفتم همانجا در اول ی
ی وهلە آقای فرماندە لشکر
را مالقات کردم و بە اتفاق رفتیم بە بانە ،البتە بناهای آنجا در نتیجە
عملیات محمد رشید آتش گرفتە و سوختە بود و این احمق فکر نکردە بود
کە برای چە اینکار را کردە است.
میخواست فرار ی
ی
کت پاشو برو .مردم بیچارە را رن خانمان کردن و
تو کە
ی
ی
دعوان
خانەهای آنها را بە آتش زدن دیگر چە بود .تو کە نە جنگ کردی نە
میخواست فرار ی
ی
کت بکن اینطور اذیت کردن مردم بیچارە چە فایدە
کردی
داشت!!
بهرحال یک عدەای آمدە بودند و مشغول تعمب خانەهایشان بودند .بندە
اینطور احساس کردم کە بە ایشان گفتە شدە است کە بندە برای اصالح
کار محمد رشید آمدەام .نە برای اصالح کار آنها چنانکە با یگ دو نفر از
علما کە صحبت شد اظهار میکردند کە اگر دولت میخواهد بە محمد رشید
کمک کند پس ما چکارەایم.
ی
ی
همایون روزی کە این
اعلیحضت
من خیل تعجب کردم گفتم :شخص
واقعە را شنیدید مثل اینکە یگ از کسان خودشان مورد صدمەای واقع
ی
همی جهت هم بندە را شاە و
شدە باشد .همانطور متأثر شدند و بە
ی
دلجون شماها فرستادند نە برای
نخست وزیر برای اصالح کار شماها و
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ی
همی بناها روی محمد رشید
محمد رشید و بە عقیدە بندە باید جلوی
نفت بریزید و او را آتش بزنید .من چە اصالج در کار او میخواهم بکنم؟
و من فقط برای اصالح کار شماها آمدەام.
این اسباب امیدواری آنها شد و فکر آنها تغیب کرد و اظهار تشکر میکردند
و وعدە دادم کە بە آنها وسایل الزم دادە شود .شب رفتم بە سقز و مقدار
زیادی لوازم ی
بنان و آهن و غبە ذالک با بنا و نجار فرستادیم در بانە و چند
روزی آنجا بودیم لوازم را بردند و مشغول تعمبات بودند و چند نفر از
ی
ایلخان زادەها و غبە از جاهای دیگر جمع شدند.
ی
تحقیقان
بندە آمدم سقز آنها هم آمدند بە سقز آنها را از سابق یم شناختم
کردم ببینم در موقیع کە محمد رشید ررسوع بە ررسارت کردە است چە
اشخاض با او همرایه کردەاند و چە اشخاض نکردەاند ی
حت شنیدم یک
عدە اشخاص کە امالکشان در اطراف بانە و سبدە و آنجاها واقع است
وقتیکە محمد رشید نوکر دولت بودە آنها هم رس امالک خودشان بودەاند
و حاال امالکشان را گذاشتەاند و رفتەاند در بوکان و جای دیگر ماندەاند کە
نگویند آنها طرف محمد رشید بودەاند.
خوب بندە هم اشخاض را کە خدمتگزار هستند و از مأمورین سابق دولت
ی
تصدیقهان در خدمتگزاری دارند ناچار تکلیف بندە هم این بود کە
هم یک
آنها را باز امیدوار بە مراحم دولت بکنم و بگویم با آنها همرایه خواهد شد
کە بروند دنبال کار خودشان.
بعد برگشتم بە سنندج در راە مراجعت بە سنندج تک تلگر ی
افان از تهران بە
بندە رسید کە حس کردم آن حدیس کە بندە زدە بودم در ی ی
رفی بە بانە
صحیح است ی
یعت اشخاض آنجا هستند کە مایل و خوشوقت از آمدن
این هیئت در آنجا هستند و اشخاض را مورد اتهام قرار میدادند و
یم گفتند کە اینها مالقاتشان متناسب نیست یا خوب نبودە ویل بندە
تکلیف خود را خود اجراء میکردم و تابع ارادە دیگری نبودم.
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ی
کسان کە مورد
بعد اشخاض کە میخواستند شکایت کنند ،آمدند از جملە
شکایت شهری و غب شهری بود یک شخیص است بە اسم محمود ی
کان
ی
سانان کە یگ از رارسار نظب محمد رشید است و تا قبل از شهریور هم در
زندان بودە است و بعد از شهریور آزاد شدە است و رفتە است.
ی
این شخص را گذاشتەاند آنجا کە حفظ آن رس حد را بکند.
محافظت کە
از رس حد میکند اینست کە اتباع عراق را بدون گذرنامە میگذارد یم آیند یا
اینکە خود او گذرنامە میدهد.
اموال قاچاق متصل وارد میکند کە این اموال قاچاق در اطراف کردستان
ی
قاچاف کە بە شهر یم خواهند وارد کند و
فراوان است .آن اجناس
مینویسند برای مضف داخل است ممانعت نکنید و آن اجناس را هم کە
برای صدور میخرد یم نویسد برای مضف اورامان و مریوان است جواز
الزم ندارد .امالک اشخاص را هم تضف میکند یک عدە را کە ادعای
مبارسم اما چە قسم ر
مالکیت میکند یک عدە را هم یم گوید من ر
مبارسی؟
ی
کردستان کە اخبا مرحوم شدند امالیک دارد در آن
مثال حاج معتمد
صفحات از قراری کە یم گفتند آن امالک صد هزار تومان عایدی دارد و
آن امالک دست این شخص است و دو هزار تومان برایش فرستادە است
ی
همی مبلغ عایدی این امالک است.
و گفتە است
بعیص از صاحبان آن امالک آمدند من جملە آقای ی
ی
دکب اردالن کە یگ از
ی
مالکی آنجاست یک حکیم از ستاد ارتش آوردند کە امالکشان را بگبند
و پس بدهند .فرماندە گفت کە من مأمور اجرا هستم اگر حکیم از دادگاە
دارید قبول میکنم واال قبول نمیکنم بندە خیل خوش وقت و متشکر شدم
کە فرماندە این اندازە رعایت قانون را میکند .اما اتفاقا فردای آن روز یک
دو سیە از ژاندارمری آوردە بودند راجع بە یکنفر دیگر دیدم کە خودشان
رأی دادەاند کە ملک او را بدهند و معلوم شد کە اینکار را میکنند .حاال
ی
مالحظان دارند چە عرض کنم؟
ایشان چە
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ی
چنی مأموری ما در رس حد داریم .امور گمرگ جرأئت
در هر صورت یک
ی
حرف بزند و این آدم فوق العادە در امور نروم مهاباد آقای
نیم کنند
رسهنگ علوی پرسیدە بودند برای چە نروم ،گفتە بود برای اینکە خطرناک
است .سئوال کردە بود چە خطری؟ میکشند؟ حبس میکنند؟ گفتە بود
خب ،اگر هیچکدام نباشد اقال آنها را ی
بی راە متوقف میکنند و برمیگردانند.
رسهنگ گفتە بود کە ی
فالن از هیچیک از اینها مالحظە ندارد .چون خودش
خب
داوطلبانە آمادە است ترس و بییم ندارد و خواهد رفت و ضمنا آنروز ر
آمد کە پاسگاە شورویــها پاسگاە ژاندارمری را خلع سالح کردە است.
گفتم :ما مبویم چند تا ژاندارم همراە ما هستند .اگر اسلحە را هم گرفتند
بگبند .خالصە آنروز رفتیم اتفاقا پاسگاە شوروی نهایت ی
احبام را کردند
خیل هم خوش رفتاری کردند و ابدا عمل برخالف ی
احبام از آنها دیدە
نشد .پاسگاە ژاندارمری هم مسلح در جای خودشان بودند و هیچیک از
چب ی
آن ی
هان کە گفتە شدە بود نبود.
چب ی
مقصود آن مأمورین این بود کە آن ی
هان را کە راپورت دادە است
حقیقت آن کشف نشود .بعد رفتیم دو شب هم در بوکان بودیم یک عدە
از اشخاض کە امالکشان را گرفتە بودند آمدند پیش بندە و شکایت
ی
تصدیقهان را هم ارائە دادند.
خودشان را یم گفتند و ضمنا
ی
شاەبخت از مرحوم رستیپ ارفع از گلشائیان و هر
از مأمورین سابق سپهبد
کس آنجا بودە کە بعد از شهریور اینها همیشە خدمتگزار دولت بودەاند و
خدمت کردەاند و بندە جز اینکە اسناد رسیم را کە مأمورین دولت بە آنها
معتب بدانم چارەای نداشتم زیرا دیدم اینها ی
وقت خدمتگزار بودەاند
دادەاند ر
ی
وقت کە خالف جدیدی از آنها رس نزند نباید آنها را رن جهت ترسانید.
از آنجا ررسج نوشتم بە فرماندە لشکر کە این اشخاض کە گفتند
سابقەشان اینست حاال آمدەاند این جا و ی
مدن است ماندەاند و اشخاض
هستند کە امالکشان را ضبط کردەاند .حاال خوب است خود شما بە آنها
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اطمینان بدهید کە امیدوار باشند بیایند رس امالکشان و خدمتگزار باشند.
متأسفانە بە این قسمت هم ترتیب اثر ندادند و گفتند اینها در شهریور
خیل ررسارت کردند ،غارت کردند اینها را نمیشود بە آنجا فرستاد.
بندە از آنجا رفتم بە مهاباد ی
یعت مرکز خطر و آتش!!! کە تمام این شهرتها
را دادە بودند اول کە وارد شدم یک عدە از تجار و علمای آنجا برای
استقبال آمدند .مثل اینکە شنیدە بودند کە یک وزیری از طرف شاە میآید.
مثل اینکە بال ملیک است کە از آسمان یم آید .باری با یک ذوق فوق العادە
استقبال کردند و ارصار میکردند کە بندە سوار بشوم و آنها پیادە بیایند.بندە
قبول نکردم گفتم خب آقایان زحمت کشیدەاند پیادە آمدەاند خیل دور از
انصاف است کە بندە سوارە بروم و آنها را پیادە بگذارم.
ی
ی
همایون و دولت آمدە،
اعلیحضت
بخصوص اینکە برای ابالغ مراحم
رساوار نیست کە من سوار شوم ،پیادە رفتم تا ی ی
ی
مبل و بعد ازظهر هم تمام
روسای اکراد دستە دستە آمدند جز اظهار اطاعت و تکریم بە دولت هیچ
ی
چب دیگر نداشتند و همە دالیل یم گفتند کە انسان نیم توانست در مقابل
آن صحبت بکند.
مذهت و اسالم و مطابق
مثال میگفتند کە ما سلطنت ایران را از روی عقاید
ر
اصول و س ی ی
ی اسالمیە اطاعت میکنیم و برای صورت ظاهر نیست .ما
عقیدەمندیم ما ایر یان االصلیم.
همە واقعا میگفتند کە چرا یکعدە را دعوت کردید بە تهران و ما را احضار
نکردید .ما باید شاە را ببینیم ،مجلس را ببینیم .گفتم کە تقصب این با من
ی
نسبتهان بهشان دادە بودند آنها را خواستیم.
است چون یکعدە از آقایان را
ی
اعلیحضت
البتە شما را هم خواهیم خواست کە بیائید بە تهران بە خدمت
ررسفیاب بشوید و دولت را هم مالقات کنید .دولت هم شما را ببیند شما
ی
ی
همایون ررسفیاب میشوید
اعلیحضت
هم دولت را یم بینید .حضور
مجلس را یم بینید.
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شما ایر یان هستید در آن دو سە روزی کە بندە آنجا بودم جزاینکە دستە
دستە یم آمدند و مطالب خودشان را میگفتند و اطاعت خودشان را اظهار
میکردند صحبت دیگری در ی
بی نبود .فقط شکایتشان از آن فرماندە بود
ی
کە او همیشە قصد داشتە است آنها را ی
معرف کند .مثل اینکە اول هم
یایع
کە رسیدە بود بە مهاباد با ی
احبایم از او پذیر یان میکردند و خدمتگذاری
میکردند و یم گفتند کە ما همیشە خدمتگذار و مطیع دولت بودیم.
ایشان در جواب گفتەاند :کە گ گفتە است اطاعت بکنید دولت احتیاج
بە خدمت شماها ندارد و بعد هم میگفتند کە باید شما اعدام بشوید .این
وضع پذیر یان او بودە است و در مقابل خدمات اشخاص با اظهار اطاعت
ی
مقتیص نیست کە
و انقیاد کسانیکە تا این درجە خودشان را ایر یان میدانند
انسان بە آنها فحش بدهد و با نظر بغض و بد ی
حرف صحبت بکند.
اینها خدمتگذار دولتند بطور مثال عرض میکنم ،ی
قرن آقا امب عشایر رئیس
ایل مامش این یک آدیم است کە همە میدانند کە ایر یان متعصب است و
همە میدانند کە پیش او اسم ایران را سبک نمیشود آورد .یک پبمرد
ی
محبیم است پشش در آنجا با حضور فرماندە و رئیس ستاد مذاکرە میکرد
میگفت کە من خودم رسباز بودم و پدرم رسباز بودە است و جدم رسباز
بودە است .ما همەمان رسباز دولت بودیم و بە دولت خدمت کردەایم و
خیل کشتەها دادەایم.
حاال جواب این قسمت را میگویند آنقدر رسلشکرها خدمت کردەاند و توی
قضند همە باید بروند آنجا این چە ی
حرف است کە باید بە آنها بزنند کە
ی
ظنی و دولت را نسبت بە آنها بد گمان
همیشە آنها را نسبت بە دولت
کنند .کدام رسلشکر بە قض رفتە است و واقعا این عمل فوق العادە بد
است و بلکە باید همرایه با آنها کرد.
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کیس کە افتخار میکند بە ایرانیت با او این طرز نباید رفتار کرد .نباید بە
ی
نیست آنهم از طرف کیس کە خودش معلوم نیست جد
این گفت کە ایر یان
و آبادش گ است ..از طرف اهایل مهاباد و کردستان بندە با کمال اطمینان
عرض میکنم کە اینها عالقەای کە بە ایران دارند نظب ندارد...
بیانات آقای آصف
ی
مسافرن کە بە معیت
آقای آصف نمایندە کردستان پس از مراجعت از
آقای وزیر مشاور بە کردستان نمودە بودند .نظریات خود را در مجلس
شورای مل اعالم داشتند.
ی
مستحض است بنا بە تقاضای دولت
آصف :بطوریکە خاطر آقایان گرایم
وقت و تمایل همکاران ی
محبم چندی پیش بە اتفاق آقای فهییم وزیر مشاور
برای رس ر
کیس بە کردستان رهسپار شدم .تمایم طبقات مردم آمدند بە
ی
مطالت هم کە داشتند و
خوشوقت هر نوع
مالقات ایشان و بندە با کمال
ر
ی
مقتیص بود با ایشان مذاکرە کردند.
اما روسای عشایر و ایالت و آنهائیکە در ببونها و قصبات هستند آنها
تردیدی داشتند در آمدن و مالقات ایشان ،تردیدشان هم روی این اصل
تلخ از مأمورین غبە ی
بود کە خاطرەهای ی
محبم سابق داشتند .از مأمورین
موذی کە غباز پر کردن جیب خودشان و بدبخت کردن مردم منظورشان
ی
چب دیگری نبودە است.
آنها یم گفتند :خوب ایشان هم وزیرند ،بلکە وزیر چهار آتشە هم هستند.
چون چند دفعە وزیر بودەاند .باید یکشە شمشب را بکشند و رس همە را
رببند .بندە دیدم کە الزم است در این موقع این سوء تفاهم را رفع کرد ،این
بود کە ررسج را نوشتم و در واقع یک سند امضاء شدەای را در تمام آن
منطقە بندە پخش کردم.
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شخص آقای فهییم یگ از رجال مجرب و کار آگاە و نیک نفس هستند .از
ی
ی
همایون مأموریت دارند برای اینکە مراحم
اعلیحضت
طرف دولت و
ی
نظرهان کە
شاهانە و توجە دولت را بە مردم ابالغ کنند کە مردم بدانند آن
ی
کردستان همانطور کە همیشە جزء
سابق بودە است حاال نیست .کرد و
الینفک ایران بودە و هست طرف توجە مجلس و شاە و دولت هستند.
بعداز آنکە بندە از روانش و پاوە و جوانرود و اورامان و مریوان و تیلەکوە
و خرخرە و سقز و بانە تا برسد بە مهاباد این سند امضاء شدە را پخش
کردم.
ی
خوشوقت یا خودشان یا پشانشان
تمام روسای عشایر با کمال اطمینان و
مطالت کە داشتند و مقاصدی کە داشتند تمام
آمدند بە مالقات این وزیر و
ر
را بە ایشان گفتند.
بعداز آنکە ما از شهر سنندج ببون رفتیم هر جا قدم نهادیم تمام اشخاص
ی
خوشوقت ،با آغوش باز با کمال مشت از ما استقبال نمودند و
با کمال
مطالب حقە خودشان را اظهار کردند .بندە از سقز بە آن طرف بدوجهت
نخواستم بروم .یگ اینکە یک کسالت کریت پیدا کردم کە حالم خوب نبود
دوم اینکە گفتم :من برای منطقە کردستان کە مرکزش سنندج است
آمدەام .ویل دو علت باعث شد کە رفتم.
آقایان توجە بفرمایند یگ اینکە انتشار یان کە میدادند کە شاید از سقز بە
آنطرف اگر ما برویم چندان بما خوش نمیگذرد و علبغم این اظهارات در
همان ی
حیت کە با آقای فهیم الملک مشغول مذاکرە بودیم کە بندە برگردم
ی
ایلخان زادە"های
بە سنندج و ایشان بروند بە آنطرف دیدم از طرف "
مهاباد پشانشان آمدند و از ما دعوت کردند.
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من دیدم این از دو جهت ایجاب یم کند کە بندە هم با ایشان بروم .این
ی
ایلخان زادە "های
بود کە بندە هم رفتم بە بوکان و حمامیان کە مرکز این "
عشایر مهاباد ،ی
یعت آقایان حاج " بایزید آقا " و " محمود آقا " باشد .یک
نهار در بوکان و یک شب در حمامیان ی ی
مبل آنها مهمان بودیم.
ی
مردمان
آنچە کە بندە در آن بیست و چهار ساعت دیدم این بود کە آنها را
متدین و متمدن و ایران دوست و نوع دوست و خدمتگزار خالصە هرچە
را کە شنیدە بودیم عکس آنرا دیدم و حاال هم چند نفر از آن آقایان برای
ابراز خدمتگذاری آمدەاند و ی
مدن است در تهران هستند.
بندە دیگر از حمامیان مراجعت کردم .آقای فهییم از آنجا رفتند بە طرف
میاندوآب و مهاباد و دیگر آن قسمتها را خودشان میداند و بە عرض
رسانند .عرض کنم پس از ی ی
رفی ما از اینجا بە سنندج گرچە از روی قرینە و
قیاس معلوم بود ویل بعد فهمیدم کە یک عدە از مأمورین این ی ی
رفی ما بە
بهرەکیس ی
ر
گسبدە
ذایقەشان بد آمد برای چە؟ برای اینکە سفرەای کە برای
ی
بدبخت یک
بودند و منظوری کە داشتند و نقشەای کە کشیدە بودند برای
عدە ر
خنت شد.
اصل غائلە چە بودە ،دو نفر رئیس قبیلە یگ محمد رشید بانەای و یگ
ی
محمود ی
سانان .اینها رس جل و پالس دیگران اختالف داشتند .ی
یعت
کان
رس امالیک کە در مریوان است کە آن امالک یک قسمتش مربوط است بە
خویشان بندە ( نە خود بندە ) و یک قسمت هم بە چند نفر از عمو
زادەهای آقای اردالن نمایندە ی
ساکنی شهر ی
ی
بی دو نفر
محبم و چند نفر از
از روسای ایل اختالف بودە است.
محمد رشید برادرش را بە کمک یگ از آنها فرستادە و آن یگ دیگر هم آمدە
دولت متوسل شدە و اینها هر دو ی
و بە قوای ی
یایع و متمرد قلمداد شدەاند.
پس از آنکە قوای ی
دولت حرکت یم کند بە طرف مریوان ی
بی همان محمود
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ی
ی
سانان و برادر محمد رشید یک زدوخوردی یم شود .در عرض دو سە
کان
ساعت و هر کدام از یک طرف رفتند.
ی
ستون آمد بە بانە ،محمد رشید عملیات
بعداز آنکە از طرف سقز هم یک
ی
ی
جنگ نیم کند ،منتیه یک حرکت بسیار زشت یم کند کە هم بە خود
خسارت وارد یم آورد و هم بە بانە .ی
یعت اول خانە خودش را آتش زدە
است و بعد هم خانەهای بانە را و بعد گذاشتە و رفتە است .این است کە
ما حقە این غارت و این جارو و جنجال و این قیام بر عیلە دولت بود کە
اسمش را گذاشتند و مجبور کردند مدیران جرائد را کە اینطور بنویسند.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ١دوشنبە  ٧اسفند  ١٣٢٣ـ ١٩٤٤
جریان واقعە مهاباد
از شهریور  ١٣٢٠بە بعد کە شالودە کارها از هم گسیختە شد و دولتهای
ی
مطلعی و متنفدین محل را در ادارە امور و حوزە خود الزم
وقت ررسکت
دانستند .در هر شهرستان بنابە موقعیت از همکاری آنان استفادە نمودند.
در کرمانشاە آقای امب کل ،در سنندج آقای آصف نمایندە مجلس ،در
سقز آقای مظفر السلطنە اردالن ،در مهاباد آقای محمد ی
قاض و عدەای
از روسای عشایر مأمور برقراری نظم و امنیت این مناطق گردیدند و هر
کدام بە سهم خود در مأمور ییت کە بر عهدە داشتند آنچە الزمە جدیت بود
بە خرج دادند.
بعدها کە دولت موفق شد ،ادارات از هم پاشیدە را جمع آوری نماید و
تشکیالت خود را رس و ص ی
ورن دهد کم کم مأمورین رسیم عهدەدار امور
شدند .ویل مسئولیت برقراری امنیت شهر مهاباد همچنان بە عدەای از
روسای عشایر سبدە شد.
تا اواخر سال  ١٣٢٢این ماموریت بە ی
قرن آقا امب العشایر ،عبدەللا آقا
رئیس منگور ،عل خان نوزری ،باپب آقا منگور و بایزید آقای عزیزی رئیس
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ایل گورک واگذرا شدە بود .در این موقع آقای ی
دکب مرزبان استاندار رضائیە
چنی صالح دانست کە دو نفر دیگر امب اسعد ،ابراهیم آقای منگور را ی
ی
نب
ررسکت دهد و با این کفیت امنیت در مهاباد برقرار بود.
ی
ارشهان کە چند ماە پیش مأمورین نظایم دادە بودند و منجر بە
بر اثر گز
مسافرت آقای فهییم گشت .آقای محمد ی
قاض و عدەای از همان عشایر
کە مأمور حفظ و انتظامات شهر مهاباد بودند بە تهران احضار شدند و در
هنگام توقف آنان در مرکز بود کە واقعە اخب مهاباد پیش آمد.
ی
حسی فروهر معروف بە
از چندی قبل در مهاباد کشف شدە بود کە
ی
حسی زرگری ،رئیس جبەبندی ادارە خواربار آنجا در توزی ــع کوپن بە استناد
شناسنامەهای مجهول سوء استفادەهای فوق العادە نمودە است.
جریان امر مورد توجە ادرات مرکزی رتبیز واقع شد از طرف فرماندە لشکر
ی
و ادارە خواربار ی
هیئت برای رسیدگ اعزام شد .پروندە تشکیل گشت و دفاتر
ی
شهربان گردید.
توقیف و تحویل
ی
حسی فروهر با استفادە از احضار روسای عشایر بە تهران موقع را مغتنم
شمردە ،ابتدا دو نفر نوکر مسلح استخدام نمودە سپس ی
مبلیع در حدود
چهار هزار ریال بە عزیز خان نایم کە گویا ررسیک او هم در عمل تقلب در
ی
شهربان را غارت
انقالن فراهم آوردە بتوانند
کوپنها بودە یم دهد تا مقدمە
ر
کردە اسناد کشف تقلب خود را از میان رببند.
در حالیکە مهاباد در نهایت امنیت بود .این دو نفر مشغول تهیە مقدمات
کار خود یم کردند .پس از اینکە وسایل اجرای نقشە خود را فراهم یم نمایند
روز  ٢٦بهمن ماە عدەای از اشخاص متفرقە ولگرد را جمع نمودە بە
ی
ی
ی
حسی فروهر انجام
پیشوان شخص
شهربان حملە یم نمایند .این عمل بە
ی
یم گبد زدوخورد ی
شهربان غارت یم شود.
بی پاسبانها و این عدە در یم گبد
مدارک سوء استفادە از کوپنها از میان یم رود.
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پنج نفر پاسبان و سە نفر اشخاص متفرقە دیگر کشتە یم شوند .عمل بە
ی
خب این
قدری رسی ــع و غبمبقبە بودە کە فرصت جلوگبی را نمیدهد .ر
ازدحام بە عدەای از روسای عشایر ،کسان همان اشخاص کە بە تهران
احضار شدە بودند و تصادفا برای کارهای شخیص بە مهاباد آمدە بودند
دولت شتافتە و در ی
یم رسد .اینان بدون درنگ بە کمک مأمورین ی
حیت کە
فروهر و دستە اوباش یم خواستەاند بە فرمانداری و سایر ادارات حملە
ی
زحمان این عدە را متفرق یم سازند و مجددا امنیت
کنند رس یم رسند و با
را برقرار یم نمایند.
خب این واقعە بە محض اینکە بە تهران مبسد از طرف دولت آقای محمد
ر
ی
قاض مأمور یم شود کە فورا بە مهاباد حرکت نمودە تا از وقوع نظایر این
قضیە جلوگبی کند و ی
ی
مسببی
نب اقدامات دیگری ررسوع یم شود کە سایر
ی
حسی فروهر و عزیز خان کە مخفیانە با آنها همکاری کردەاند
و همدستان
ی
تعی و دستگب شوند.
خب فعال امنیت کامل در مهاباد برقرار یم باشد.
طبق آخرین ر
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٢دوشنبە  ١٤اسفند  ١٣٢٣ـ ـ ١٩٤٤
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ی
حسی فروهر ،زندان ارومیە ١٣٢٧ـ١٩٤٧
از راست :عزیز خان کرمانج ـ
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ی
شهربان مهاباد در سال  ١٣٤٠ـ ـ ١٩٦١
نمان از
ی
در تاری ــخ  ١٣٢٣/١١/٢٧از طرف آقای افشار پناە ،تلگر یاف از میاندوآب
ی
ی
شهربان رضائیە فرستادە یم شود کە حاوی همان
شهربان کل کشور و
بە
مطالت بودە کە در گزارش روزنامە کوهستان درج شدە است.
ر
تلگراف ی
قرن آقا مامش از سلدوز بە تاری ــخ  ١٣٢٣/١٢/١بە آقای فهییم
وزیر مشاور ارسال شدە و این تلگراف ی
نب همان مطالب گزارش روزنامە
کوهستان تکرار شدە است.
در شمارە  ٥روزنامەکوهستان تلگر یاف از جانب عدەای از بزرگان شهر
مهاباد کە در آن اعضای کوملە ژ ـ ک ی
نب دیدە یم شوند حائز اهمیت است.
ی
حسی فروهر بە میان نیامدە است.
در این سە تلگراف نایم از
( فاروق فرهاد )
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از سلدوز
رونوشت :جناب نخست وزیر
رونوشت :وزارت کشور
رونوشت :جناب آقای فهییم وزیر مشاور
رونوشت :آقای صدر ی
قاض نمایندە شهرستان مهاباد
رونوشت :روزنامە کوهستان
ارشهان کە بە مرکز رسیدە کە هیچ
چون در اطراف واقعە اخب مهاباد گز
ی
کدام حقیقت ندارد محض کشف حقایق جسارت مینمایند در تاری ــخ
ی
نمایشان
٢٦بهمن عدەای از اهایل مهاباد و غبە در اثر متینگ عزیز خان
دادە چند نفر ماجراجوئیکە سابقە مأموریت دولت برای از ی
بی بردن
پروندەهای پخش قند و چای و شکر بواسطە تقسیمات غب عادلە و
ی
شهربان توقیف بودە ،متینگ را بە خیابان پهلوی
تقلبات بسیار مهم کە در
ی
پاسبان برای جلوگبی از تجمع شلیک کردە و عبدەللا نایم را مقتول
بردە
ی
شهربان هجوم یم برند در زدوخورد
و مفسدین از موقع استفادە کردە بە
آن واقعە شلیک رخ دادە و پروندە را کە مورد نظر مفسدین بودە از ی
بی
بردە بعد از طرف ی
محب ی
می مهاباد و چند نفر از آقایان منگور و مامش و
غبە جماعت را متفرق و امنیت را برقرار یم نمایند.
چگونە بایست تصور شود اهل مهاباد کە سە سال است با تحمل مخارج
ی
زیاد و برقراری کشیک و از جان گذشتگ بدون هیچگونە کمک خود و
مامورین دولت را بە حفظ مقرارت اوامر دولت مطیع و وفاداری خود را
همچنی کاری را ر ی
ی
اض باشند.
ثابت نمودەاند.
اینک عموم از این قضیە متأسف و انقیاد را عرض یم نمایند .یم توان عرض
کرد کە هرگاە ی
ی
چنی واقعەای رخ
قاض محمد در مهاباد حضور داشت
نمیداد و بعداز مراجعە او آرامش بطور کامل برقرار گردید و نگر یان ی
باف
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نیست ظاهرا قضایا آن بودە کە بە عرض رسید و دستهای مرموزی بە قول
روزنامە کیوان در کار بودە یا نە هنوز معلوم نشدە است.
ی
ی
حسیت ،رحمت شافیع ،مدرس،
صطق داودی ،عل
حسن محمدی ،م
صالح زادە ،ی
مفت ،کریم خشوی ،ابراهیمیان ،احمد الیه ،عبدالیه ،احمد
ی
ی
حسیت ،عبدالـلە حکیم زادە ،داودی ،قادر
حسیت ،حبیب داودی ،محمد
ی
ی
ی
مدامی ررس ییق،
صدیق ،مح
مصطق سلطانیان ،غفور محمودیان ،عزیز
عبدلکریم.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٥دوشنبە  ٢٨اسفند  ١٣٢٣ـ ١٩٤٤
در این هفتە نامهای متعددی از مهاباد رسیدە و موضوع واقعە غارت
ی
شهربان را ر
مشوحا نوشتەاند .اگرچە یم دانیم دولت از اصل واقعە و جریان
آن کامال استحضار حاصل نمودە ویل اقدایم کە در این باب تاکنون شدە
مثمر ثمر نبودە است.
اهایل مهاباد عموما از این اتفاق ملول و از عدم توجە دولت بە این موضوع
بسیار متأثرند.
ی
ی
ساکنی حساس ناحیەای را رن جهت لکەدار
چنی عمل کە
شایستە نیست
ی
مسببی بە کیفر
کردە همانطور مکتوم بماند ،حقیقت کشف نشود و
نرسند.
نە تنها واقعە مهاباد بلکە مسائل مهم دیگری در غرب هست کە هنوز از
طرف دولت حل نشدە و تصمییم کە با عمل توام باشد راجع بە آنها گرفتە
نشدە است.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە ٦دوشنبە  ١٣فروردین ١٣٢٤
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رستیپ هوشمند افشار در کردستان چە یم کند؟
ما توجە ستاد ارتش را بە وضعیت رستیپ هوشمند افشار ،فرماندە لشکر
کردستان جلب یم کنیم و انتظار داریم با اطالع کامل کە ستاد ارتش از
عملیات او دارد و با در نظر ی ی
گرفی اظهارات دولت در مجلس هرچە زودتر
تکلیف او را یکشە کردە همانطوریکە سقز را از ررس رسهنگ بایندر خالص
نمودە کردستان را هم از وجود رستیپ هوشمند افشار پاک کند.
فرماندە تیپ سقز
عملیات رن رویە فرماندە تیپ سقز مخصوصا سوء سیاست او باعث شد
کە از این پست برکنار شود .ارصار فرماندە لشکر کردستان بە منظور
تحمیل نظریات خود در نگهداری او بە همان سمت رن نتیجە ماند .زیرا
ستاد ارتش پس از تحقیقات او را شایستە فرماندیه تیپ این منطقە
ندانست.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٣دوشنبە  ٢١اسفند  ١٣٢٣ـ ١٩٤٤
در مجلس شورای مل
جلسە روز یکشنبە  ١٣اسفند ١٣٢٢
آقای ی
دکب مصدق گفتند :اگر بە پیشنهاد من رأی نگبید من دیگر در این
مجلس نیم مانم.
در این هنگام جمالت زنندەای از طرف وکال رد و بدل شد:
فرهودی  :ی
بهب ،برو
جواد مسعودی :برو آقا
ی
دکب مصدق :اینجا مجلس نیست .اینجا دزدگاە است.
( همهمە نمایندگان درگرفت )
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ی
هست.
اقبال :دزد خودت
ی
ی
میکت.
سنندج:
ر
توهی
در این موقع آقای ی
دکب مصدق با حالت تعرض از مجلس خارج شدند.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٣دوشنبە  ٢١اسفند  ١٣٢٢ـ ١٩٤٤
در مجلس شورای مل
جلسە روز یکشنبە  ٢٠اسفند ١٣٢٢
آقای ی
دکب مصدق ی
نطق ایراد نمودە گفتند :یک سال از عمر مجلس
میگذرد اگر سئوال کنند در این مدت چە کرد؟ جواب این است :کە تمام
وقت بکار ی
دکب " میلسپو " گذشت و ی
بعیص از نمایندگان کە الستیک
ی
موکلی قند و شکر و پارچە و نخ دریافت نمودند تا
گرفتند و بعنوان
میتوانستند از او حمایت کردند و مردم را از سیاست ی
بی الملل ترسانیدند
ی
وقت ی
صورن درآوردند کە ی
دکب رفت غب از خزانە خایل
و کار مملکت را بە
و میلیاردها ریال قرض ی
چبی بما تحویل ننمود.
ی
دکب مصدق نسبت بە عمل فرمانداری نظایم و رتبئە گلشائیان از طرف
رکن  ٢ستاد ارتش ی
اعباض کردە  ،در اطراف پیشنهاد جلسە گذشتە خود
ی
توضیحان داد.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٤دوشنبە  ٢٨اسفند  ١٣٢٢ـ ١٩٤٤
برای اطالع ستاد ارتش
رستیپ هوشمند افشار بە جای اینکە اسلحە از دست راهزنان بگبد
ی
مالکی
میخواهد اسلحەای را کە دولت برای حفظ و حراست دهات بە
دادە و دارای جواز رسیم هستند جمع آوری کند.
این عمل مثل این است کە در شهر پاسبانان را خلع سالح نمودە دزدان را
بە جان مردم بیاندازند.
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باز هم یم گویند کە فرماندە لشکر کردستان رن تجربە است! انتظار داریم
ستاد ارتش علت این عمل را از رستیپ هوشمند افشار توضیح خواستە و
تا هنگایم کە ایشان را از این پست برکنار یم کنند از این عملیات نسنجیدە
او ممانعت نمایند.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٥چهارشنبە  ٨فروردین ١٣٢٤
مخب ما از مهاباد یم نویسد:
ر
ی
١ـ از مراجعت جناب آقای ی
شایان
قاض محمد از مرکز ،اهایل استقبایل
ی
نمودە و مشارالیە ی
بیانان راجع بە توجە مراحم دولت نسبت
نب هنگام ورود
بە کردستان بویژە شهرستان مهاباد ایراد فرمودە کە مایە امیدواری اهایل
گردید.
٢ـ دوایر ی
دولت در نهایت منظیم برقرار ،مشغول کار یم باشند .ویل رئیس
دار یان و حسابداری بعلت نامعلویم در رتبیز توقف نمودەاند و فعال آقای
علیم متصدی و کفیل دار یان بودە و اهایل کمال امتنان را از ایشان دارند.
ی
تعیی آقای محمد
٣ـ اهایل از انتخاب اخب وزارت فرهنگ در موضوع
کیوان پور رئیس فرهنگ مهاباد سپاسگزار بودە و امیدوارم کە وضعیت
ی
ی
خوبب شود.
فرهنگ
 ٤ـ بهداری شهرداری از لحاظ دارو و غبە رضایتبخش نبودە و انتظار داریم
ی
بیشبی مبذول فرمایند.
هئیت دولت در این خصوص توجە
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٦دوشنبە  ١٣فروردین ١٣٢٤
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ررسکت در جشن  ٢٥سالە
بنابە دعوت دولت اتحاد جماهب شوروی  ١٥نفر از آذربایجان بە اتفاق
آقایان :ملک الشعرا بهار ،گل گالب ،پیشەوری ،سعید نفییس و مهدی عدل
 ٢٨آوریل  ٨اردیبهشت برای ررسکت در جشنهای کە بە مناسبت بیست
ی
پنجمی سال تأسیس جمهوری آذربایجان برپا خواهد شد بە بادکوبە
خواهند رفت ،مدت مسافرت در حدود دە روز یم باشد.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٩دوشنبە  ٣اردیبهشت ١٣٢٤
اخبار سقز
١ـ وضع شهرداری بسیار خراب است نرخ نان و گوشت و غبە وضع بدی
دارد .خیابانهای شهر نظافت ندارد .برق ی
مدن است خراب و مردم شبها از
ی
روشنان چراغهای ی
نفت استفادە یم نمایند.
٢ـ وضعیت فرهنگ رو بە انحطاط است .روز بە روز تعداد داوطلبان
تحصیل ی
کمب یم شود بطوریکە تعداد شاگردان از  ٥٠٠بە  ١٢٧نفر تغیب
یافتە کالسهای اکابر اسیم بیش نیست.
وجیه کە برای دببستان فرستادە یم شود بە مضف تعمب نرسیدە بنای
آن در ررسف انهدام است.
تلگرافها و نامەهای ی
پست اغلب پس از سانسور هم بە مقصد نیم رسد.
خالصە سقز را محیط مرگباری احاطە کردە است.
خلع سالح
بر اثر اقدامات ستاد ارتش و عملیات خلع سالح لشکر  ٤کردستان تعداد
 ٤١٦قبضە تفنگ ،پنج تب و  ٢٣٨قطعە سالح سیستم مختلف تاکنون
جمع آوری شدە و عمل خلع سالح در کردستان ادامە دارد.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە ١٢دوشنبە  ٢٤اردیبهشت ١٣٢٤
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ی
شهربان کل
ستاد ارتش
از سنندج اطالع یم دهند در این موقع کە موضوع استقالل کردستان مورد
ی
ی
موریت در شهر
شهربان مأ
بحث جراید است .در سنندج از طرف لشکر و
پراکندە شدە هر جا دو سە نفر با هم صحبت یم کنند یم خواهند بە نام
استقالل برای آنها پاپوش درست کنند.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ١٤دوشنبە  ٧خرداد ١٣٢٤
مهاباد
ی
ی
اخالف و ی
دیت جالب توجە از طرف علماء مخصوصا جناب
سخبانیهای
١ـ
حسی مجدی در مسجد بازار برقرار و نصایح ی
ی
دیت ایشان مورد استقبال
مال
شایان مردم واقع گردیدە است.
٢ـ وضع شهرداری بە علت نبودن اعتبار خراب و شهر مملو از زبالە و
کثافت است.
٣ـ راە شوسە ی
بی میاندوآب و مهاباد کە تحت نظر آقای کریم بایزیدی
دهبوکری است از حیث امنیت رضایت بخش است.
ی
ی
سخبانیهای خود را روزهای پنجشنبە
٤ـ جلسات انجمن روابط فرهنگ
مرتبا ادامە میدهد.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٢١دوشنبە  ٢٥تبماە ١٣٢٤ـ ١٩٤٦
تلگراف روسای عشایر اورامان و مریوان
ساحت مقدس مجلس ،ریاست وزرا ،نمایندگان دول متفق مقیم ایران،
هیئت وزیران ،ستاد ارتش ،جناب آقای آصف ،جناب آقای اردالن ،جناب
ر
سنندج ،جناب آقای قبادی ،مستطاب آقای آیت ەللا مردوخ،
آقای
ی
جناب آقای صدر ی
محبم نامە کوهستان،
قاض ،جناب آقای مدیر
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تقاضامندیم مقالە تقدییم بدون حذف کلمات بدرج آن از بدو ورود در
نامە ی
محبم مبادرت فرمائید.
کرارا مقاصد شوم رستیپ هوشمند افشار بە وسایل مختلف فریاد
ی
ی
بدبخت عطف توجیه نشد .مگر ما حق حیات و زندگ نداریم.
نمودەایم .از
کدام ی
آئی قلع و قمع ما را تجویز یم کند .در این موقع کسب و جمع آوری
ی
محصول و زندگ سالیانە رستیپ هوشمند افشار بوسیلە توپ و طیارە و
مسلسل و اخطاریەهای ارسایل مردم این دو بلوک مریوان و اورامان هر یک
ر
منتشە رستیپ
فرد فرد بە مرگ تهدید از جملە تا حال بنا بە اعالمیە
هوشمند افشار  ٣٥نفر زارع را بە اسم رارسار بە مسلسل و توپ معدوم،
لیکن ررسم ندارد کە زارع فلک زدە در ی
عی درو گندم و جو قریب  ١٢٠بە
ی
ساکنی این دو بلوک از بیم
وسایل آالت قتالە معدوم ساختە است .کلیە
ی
جان خود و زندگ و وطن مالوف ترک و در شامخات جبال هراسان مخوف
ویالن یم باشند.
این ستمکار ضحاک روش با این مردم چە سوء قصدی دارد .استدعا
مینمائیم با اعزام یک هیئت بازریس منصف از ررس این کافر کیش رسافراز و
خالصمان فرمائید.
ی
ی
سانان ،رئیس طایفە فتحعل
محمودکان
رئیس طایفە حیدری ،مریوان
ی
ی
بیگ مریوان عل و لژیری ،رئیس طایفە مص ی
سلطان ،حسن رز ران رئیس
طق
ی
سلطان
طایفە اورامان تخت محمد سلطان سلطانزادە ،رئیس طایفە حسن
ر
کهنەپویس مریوان ،محمد صالح ،محمد
اورایم برزو زادە ،رئیس مشایخ
ی
مریوان ،محمد ررسیف،
احمد بالیک ،محمد عل بیلە ،فتاح خشو زادە
عبدەللا قلعەج ،محمد عل آزادوار ،محمود کرآبادی.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٢٣دوشنبە  ٨مرداد ١٣٢٤
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ردیف اول از راست بە چپ١ :ـ مجید خان باپب ٢ـ ستارخان زنوری ٣ـ حسن
ی
خان رزان ٤ـ محمد عل فیضە مرادی ٥ـ احمد پش محمود ی
سانان ٦ـ
کان
ر
عبدەللا مرادی ٧ـ عباس خان ی
گلبایع ٨ـ یدەللا مرادی ٩ـ عبدەللا حیدری کانی
ی
ی
سانان ١٠ـ محمد تاب فتحعل بیگ ( جاسوس شوروی )
ردیف دوم١ :ـ عل خان ولەژیر ٢ـ ؟ ٣ـ رئوف بگ قلعە رج ٤ـ محمد رشید
ی
ی
سلطان ٨ـ مجید
مصطق
بیگ آلمانە ٥ـ ؟ ٦ـ اسدەللا خان رز ران ٧ـ محمود
بهرایم ( پش محمود خان رز ران ) ٩ـ عزت خان دزیل
ردیف سوم١ :ـ ؟ ٢ـ فرج بگ رستگار ( اهل تفل ) ٣ـ ؟ ٤ـ ؟ ٥ـ فایق بگ (
اهل بردە سپید ) ٦ـ مظفر خان رز ران ٧ـ رضا بگ بهرام آباد.
ی
ی
سلطان ،
مصطق
عکس  :از کتاب " رایه کە تاری ــخ پیمود " نوشتە :رشاد
سوید سال  ١٣٩٦ـ ٢٠١٧
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ورود فرماندە لشکر کردستان بە تهران
ی
همایون فرماندە لشکر کردستان دو سە روز است بە تهران
آقای رس تیپ
وارد شدەاند.
انتظار داریم هرچە زودتر کارهای ایشان در تهران بە پایان رسیدە بە
کردستان عزیمت نمایند و ی
نب امیدواریم ایشان در ماموریت جدید در
کردستان بتواند خدمت واقیع بە مملکت بنمایند.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٢٦شهریور  ١٣٢٤ـ ١٩٤٦
دادگاە رن پایان
انتظار داریم آقای رستیپ همایو ین هرچە زودتر بە محل مأموریت خود
حرکت نمودە و بە این بازار آشفتە و خودمختاریــها خاتمە دهند.
ی
همایون اگرچە در مدت توقف خود در تهران چە در ستاد
آقای رستیپ
ارتش رسما و چە بوسیلە اشخاص مطلع از جریان اوضاع کردستان مسبق
شدەاند ویل اطمینان داریم با ورود بە سنندج و بازدید قستمهای مختلفە
ی
منطقە مأموریت خود در اندک ی
نیتهان را کە در نهایت مهارت
مدن سوء
در طول این مدت در آنجا بکار رفتە کشف و خیانتکاران را خواهند
شناخت.
ی
یی
مطمی
آنهان کە در خرابکاریــهای کردستان دست دارند باید آگاە و
تمام
باشند کە هر قدر بر شدت عملیات خود و فشار بر مردم و بیچارە نمودن
ملت بیافزایند بە همان ی
مبان ما هم بر شدت تعقیب و مفتضح نمودن
آنان میافرائیم.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٢٧دوشنبە  ٢مهر ماە  ١٣٢٤ـ ١٩٤٦
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ی
همایون
رستیپ فضل ەللا
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فرماندە لشکر ٤
ی
همایون فرماندە لشکر  ٤کردستان روز  ٨مهر
آقای رستیپ فضل ەللا
جاری بە کردستان وارد و مشغول کار شدەاند ،و بە سقز و بانە با هواپیما
رس ر
کیس کردەاند.
از کرمانشاە
ی
همایون در مدت توقف تهران
آقای ح  .ن یم نویسند :گویا آقای رستیپ
اطالعات ی
کاف کسب کردە و سوابق عدە هوج را کە در سنندج هستند بە
خون فهمیدەاند .ویل تعجب اینجاست همان هوچیها و بادمجان دور قابها
ر
کە نظری جز گمراە کردن مأمورین دولت ندارند ،نگذاشتند الاقل آقای
رستیپ وارد خاک کردستان بشود عملیات خود را ررسوع کردە ،همینکە
ی
همایون بە کرمانشاە رسید بالفاصلە آقایان:
آقای رستیپ
عل رارسف مشبوزیری ،حبیب ەللا محیط ،مخ الدین رحیم زادە ،مهدی
ر
ر
ر
حبیت ،یحت
سنندج ،عطا ەللا
سنندج ،رارسف
سنندج ،عل رضا
ر
ی
مردوج کە سوابق درخشان !!! آنها بر هیچکس پوشیدە نیست بە
کرمانشاە حرکت و بە همرایه فرماندە جدید کردستان مراجعت کردە و از
همان کرمانشاە خواستند آقای رستیپ تازە وارد را هم گمراە نمایند.
ی
همایون هم تحت تاثب قرار میگبند یا نە؟ و یا
آیا این آقای رستیپ
نالەهای بندە و امثال بندە یم رسد یا خب؟
مهاباد جدا ی
شدن نیست
بطوریکە اطالع حاصل شدە است چند نفر کرد بە نام ی
قاض محمد،
ی
ی
حسی سیف ی
ی
ریحان ،حمزە آقا مامش،
قاض ،عل
ایلخان زادە ،محمد
عبدەللا پش ر
حاج حمزە جلدیان ،و چند نفر دیگر کە خود را از روساء و
ی
موسسی حزب کوملە قلمداد کردەاند
متنفذن محل اکراد منطقە مهاباد و
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چند روز بیش بە رتبیز و ارد و بالفاصلە بدون اطالع مأمورین محل و یط
ی
قانون و بدون اخذ گذرنامە بە طرف بادکوبە حرکت کردەاند.
مراحل
حزن است کە اخبا در مهاباد
بطوریکە اطالع دادە شدە است حزب کوملە ر
کردستان تشکیل یافتە است و اساسنامە و مرامنامەاش شبیە حزب
دموکرات آذربایجان یم باشد ی
یعت طرفدار استقالل کردستان است.
بە قرار اطالع در خصوص طرز عزیمت افراد مزبور بە خاک شوروی از
ی
طرف وزارت خارجە ی
اقدامان ی
نب
اعباض گردیدە و برای رجعت آنها
نمودەاند.
نقل از روزنامە اطالعات شمارە  ٥٨٧١دوشنبە  ٩مهرماە ١٣٢٤
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٢٩دوشنبە  ١٦مهرماە ١٣٢٤
کوهستان
این هفتە ی
نب مجددا کاغذهای شکایت از رسدشت رسیدە اظهار نمودەاند
چندی قبل حسن اسماعیل نژاد اور یاف تهیە و باالجبار بە امضای مردم
رسانیدە کە از رسهنگ جوانشب اظهار رضایت نمایند مردم بیچارە هم از
ترس امضا کردەاند.
ما توجە مقامات مربوطە مخصوصا ستاد ارتش را بە اینگونە اعمال جلب
ی
همایون تحقیقات
و انتظار داریم فرماندە لشکر فعل کردستان رستیپ
کامل از اوضاع رسدشت نمودە مردم بیچارە را بە این طریق گرفتار این دیو
صفتان شدەاند از چنگال آنان خارج نمایند.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٣٠دوشنبە  ٢٣مهرماە  ١٣٢٤ـ ١٩٤٦
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تکذیب
آقای مدیر ی
محبم روزنامە اطالعات
رونوشت :نامە کوهستان ،رونوشت :قیام ایران ،رونوشت :روزنامە
کیهان ،رونوشت :کانون ،رونوشت :کشور
در صفحە  ٤شمارە  ٥٨٧١روزنامە اطالعات تحت عنوان " حرکت بە
ی
ایلخان زادە " را دیدم رن نهایت تعجب کردم .اینجانب
بادکوبە " کە کلمە "
ی
ایلخان زادە " هستم محض جلوگبی از
کە یگ از افراد خانوادە "
اشتباهات و آشوب شدن اذهان عمویم بدین وسیلە اظهار میدارم کە
ی
ی
پرست و
مهی
خانوادە ما یک خانوادە چند صد سالە و سوابق درخشان
خدمات برجستە آن بە کشور عزیز خود بر عموم معلوم و محرز بودە و
ی
ی
خیانت بدامن هیچیک از افراد آن ننشستە و جز
کوچکبین گرد
هیچ وقت
طلت قدم فراتر ننهادە ،کسانیکە بە
خدمتگزاری وطن و صلح و امنیت ر
ی
آشنان داشتە باشند
نقطە آذربایجان عل الخصوص کردستان مختض
ی
مهی
مادام از راە انصاف و وجدان خارج نشوند تصدیق دارند کە شعار
ی
ی
دوست از قرون متمادی شعار خانوادە ما بودە و هست و
پرست ،ایران
خواهد بود.
بسیار متأسفم اکنون کە یم بینم از ناحیە پارەای اشخاص مفرض و
ماجراجو بە اغراض پست و پلید شخیص القاء شبهە گردیدە و این ی
افبا
ی
ایلخان زادە " بستە شدە تا ما را در انظار بدنام و حس
نسبت بە خانوادە "
ی
بدبیت خودشان را فرو نشانند.
حسادت
همە میدانند ،ما خائن وطن فروش نیستیم .خیانتکار کیس است کە مردم
ی
مهی پرست را یم خواهد بدنام کند .من بە این قبیل یاوەرسایان
ررسیف و
و مفت ریان اطمینان یم دهم کە اینگونە نغمەهای شوم هیچوقت
ی
پرست ما بنشاند و یا ذرەای از احساسات پاک
نمیتوانند لکە بەدامن میهن
و وطنخواهانە ما بکاهد.آقای مدیر روزنامە اطالعات این تهمت یک
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ی
اهانت بزرگ است بە یک خانوادە پاک و ررسیف و دیرینە ایر یان وارد شدە
و قابل هیچگونە اغماض و رصفنظر نیست.
ی
معرف فرمائید کە از طریق
خواهشمندم شخص مفتوی و تهمت گو را
ی
قانون
محاکم صالحە تعقیب و حقیقت امر کشف شدە و خیانتکار بە کیفر
برسد .ضمنا خود ادارە روزنامە ی
خب
نب یم بایست در صحت یا سقم این ر
دقت کردە دلیل و سند از اطالع دهندە یم خواست .البتە درج اینگونە
اخبار مجعول و عاری از حقیقت دور از رویە روزنامەنگاری بە ویژە حمالت
ی
ناروای ی
اخالف است.
بعیص از جراید مخالف موازین
ی
ایلخان زادە " این موضوع را
اینجانب بدین وسیلە از طرف عموم افراد "
بکل تکذیب نمودە خواهشمندم طبق قانون مطبوعات دستور فرمائید
ی
ر
مشوحە باال را در ی
ایلخان زادە
اولی شمارە آن روزنامە مل تحت عنوان "
تکذیب یم کند" درج فرمائید کە رفع اشتباە شدە و رن جهت یک خانوادە
ی
ایلخان زادە
مهم ایران در انظار بدنام نشود .قاسم

ی
ایلخان زادە
قاسم
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تکذیب
رونوشت :روزنامە اطالعات ،رونوشت :کوهستان ،رونوشت :قیام ایران
ی
ایلخان زادە "
خبیکە تحت عنوان " عزیمت بە بادکوبە " درج و کلمە "
ر
قلم دادە شدە بود اسباب شگفت کل واقع گردید.
زیرا هیچ عقل سلیم و منطق صحیخ همچو حر ی
کان را برای خانوادە ما با
ی
پرست تجویز نخواهد کرد.
پیشینە میهن
اینجانب قویا موضوع را تکذیب و تقاضای درج این تلگراف و رفع اشتباە
را دارم.
ی
محمد ی
ایلخان زادە ١٣٢٤ /٧/١٨
امی
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٣٠دوشنبە ٢٣مهرماە  ١٣٢٤ـ ١٩٤٦
تکذیب مسافرت بە بادکوبە
خب مسافرت عدەای از ی
محب ی
می مهاباد بە بادکوبە بە حقیقت نتوانستیم
ر
ی
ایلخان زادە
تکذیت کە آقای قاسم
باور کنیم .اگرچە پس از آن تاری ــخ و
ر
خبی کە هفتە
جوان کە روزنامە اطالعات بە ایشان دادە بود و ر
نمودە و ر
گذشتە در جراید چاپ شدە بود و ما هم آنرا عینا در شمارە گذشتە نقل
نمودە بودیم موضوع جنبە واقیع بە خود گرفتە بود ویل در مقابل تلگراف
ذیل جایز است مجددا راجع بە مسافرت بادکوبە تردید داشت.
ی
ی
مسافرن انجام شدە و از
چنی
زیرا از یک طرف مقامات رسیم یم گویند
ی
ی
ی
معرف شدەاند این مسافرت را تکذیب مینمایند
کسان را کە مسافر
طرف
و یم گویند اگر ما خیال مسافرت میداشتیم دلیل نداشت بدون اجازە برویم
و در جای دیگر تلگراف یم گویند:

51

ی
پرست و جانبازی خود
اطمینان میدهیم ملت کرد وطن فروش نبودە ،وطن
را در راە افتخارات مل بە تمام دنیا ثابت کردە است .بنابراین الزم است
اوال اولیای امور متوجە این امر بودە کە بزرگ کردن این موضوع و جنبە
مهیم بە آن دادن و این افکار را پرورش دادن صالح مملکت نیست .ثانیا
ی
اتفاقان گزارش میشود ی
ی
بهب است اولیای دولت
چنی
در موقعیکە نظایر
ی
بە جای مشوب نمودن اذهان عمویم در ماهیت امر رسیدگ نمایند نەاینکە
رویە خصومت ی
آمب پیش گرفتە بە خیال تصفیە خردە حساب با عمر و
یزید آتش را دامن زنند.
برای استحضار خاطر خوانندگان ذیال تلگراف واردە از رتبیز را کە صبح روز
 ١٣٢٤/٧/٣٠بە ی
دفب روزنامە رسیدە است درج یم نمائیم:
از رتبیز
تاری ــخ١٣٢٤/٧/٢٦ :
تهران مجلس شورای مل ،کپیە آقای صدر ی
قاض ،کپیە روزنامە اطالعات،
کپیە ارس ،کپیە کشور ،کپیە ی
باخب ،کپیە کوهستان ،کپیە نوروز ایران ،کپیە
اقدام ،کپیە کیهان.
امروز روزنامە اطالعات خواندیم کە گویا امضاء کنندگان ذیل این روزها بە
بادکوبە رفتەایم .الزم میدانیم جدا آنرا تکذیب کردە خاطر نمایندگان ی
محبم
مستحض داریم کە مأمورین خائن از انتشار اینگونە ی
ی
افبا
و مدیران جراید را
نظرشان این است والیت مهاباد کە در این مدت در کمال آسایش و افتخار
ی
زندگ کردە بە خون آغشتە نمایند و راە را برای مأمورین ظالم و خونخوار
باز بکنند و رسبازان و ژاندارم مثل سابق بر جان و مال ما مسلط کنند .واال
ی
ی
مسافرن در پیش باشد برای چە بدون اجازە اقدام یم شود.
چنی
هرگاە
مگر ی ی
رفی خارجە برای تمام ایران آزاد است و فقط برای مهابادی قدغن
است.
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اینک مجددا آنرا تکذیب کردە و اطمینان میدهیم ملت کرد وطن فروش
ی
پرست و جان بازی خود را در راە افتخارات مل بە تمام دنیا
نبودە ،وطن
ثابت کردە است.
اینگونە انتشارات فقط برای بدنام کردن اهایل این منطقە است .چندی
است کە یم بینند در تمام ایران فقط مهاباد در این مدت در هرج و مرج و
ی
ناامت و اختالف و نفاق در امان بودە است.
ی
حسی سیف ی
محمد ی
ی
ایلخان ،حمزە مامش،
قاض ،عل
قاض ،محمد
عبدالقادر جلدیان.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٣٢دوشنبە  ٧آبان  ١٣٢٤ـ ١٩٤٦
راجع بە مسافرت بادکوبە
خب یم دهند .طبق اطالع واصلە از رضائیە عدەای
بطوریکە از ستاد ارتش ر
از روسای اکراد منجملە :رشید بیگ ،قادر بیگ .قاسم بیگ ،هرکو بیگ،
ی
حسی حنارە ،عمر خان ،سید خان بیگ ،سید نورالدین در قریە آنیە
اجتماع و در مورد مسافرت بادکوبە و نتیجە مذاکرات از نوری بیگ
ی
ی
سئواالن یم نمودند .او هم چگونگ حرکت و مذاکر یان کە رئیس جمهور
آذربایجان شوروی با آنها نمودە ررسح دادە است و ی
نب  ٥٣نفر اطفال اکراد
را کە در نتیجە این مسافرت باید بە بادکوبە اعزام شوند و اکنون در آنیە
ی
حارص بعلت گریە و زاری و ممانعت مادرانشان و برای اینکە مامورین دولت
ایران متوجە نشوند فعال نفرستادند و قرار است کە شبانە بدون اطالع
همچنی ی
ی
بفرستند.
قاض محمد در مراجعت از بادکوبە مقدار شش تن
ی
ماشی تحریر همراە آوردە است.
کاغذ و دو دستگاە
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٣١دوشنبە  ٣٠مهر ١٣٢٤
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روز  ١١بهمن سال ١٣٢٥ـ  ١٩٤٦دانشکدە افشی سالیانسگ باکو
حاج عزیز ابراهیمیان.
عکس :از آلبوم آقای ر
ی
کمونیست کردستان !!؟
ک  .ک  .ک کوملە
ی
کمونیست کردستان "
یم گویند ک  .ک  .ک عالمت اختصاری " کوملە
ی
جمعیت بە این اسم در مهاباد وجود دارد!!!
است و یم گویند
ی
شایعان در این زمینە در ی
بعیص از روزنامەهای تهران دیدە میشد
این روزها
حت در ی
و ی
مطالت بە نام مرامنامە این حزب چاپ شدە
بعیص از جراید هم
ر
بود!!
اگر بە جراید چند هفتە قبل مراجعە کنیم اخبار حبت آور دیگری راجع بە
ی
مهاباد خواهیم یافت .مثال در یگ از روزنامهای هفتگ نوشتە شدە بود
دولت بە ی ی
پرچم رسخ برفراز ادارات ی
اهبار درآمدە ،روسای ادارات را از مهاباد
ببون کردەاند و عکس شاە را از فرمانداری برداشتە بە جای آن عکس
ی
ستالی را گذاشتەاند.
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ی
چنی
شنیدن این اخبار برای ایر یان قابل قبول نیست و هیچکس در برابر
ی
نوشتەهان نیم تواند از تعجب خودداری کند .تعجب فوق العادە توأم با
تردید و تاسف زایدالوصف ما را بە تحقیق واداشت وقتیکە با دقت تحقیق
کردیم معلوم شد :موضوع پرچم ،برافر ی ی
اشی پرچم های دول متفق در
مهاباد بودە آنهم بە مناسبت فتح برلن و این عمل در تمام ایران و تهران
انجام شدە و منحض بە مهاباد نبودە و مورد هیچگونە ایرادی نیست.
ببون کردن روسای ادارات صحت نداشتە بلکە تصادفا در عرض یک
هفتە چند نفر از روسای ادارات کە تقاضای مرخیص کردە بودند و از طرف
روسای مربوط بە آنها اجازە دادە شدە بود از مهاباد خارج و بە رضائیە ـ
رتبیز و تهران برای استفادە مرخیص رفتە بودند.
این تصادف را ببون کردن آنان اشاعە دادند .در صورتیکە نە تنها در آن
موقع بلکە هم اکنون ی
نب ادارات ی
دولت در مهاباد دایر و روسای آن مشغول
کار هستند.
ی
یی
ستالی بە جای آن اصال
برداشی عکس شاە و نصب کردن عکس
موضوع
ی
دولت مهاباد تمثال شاە مانند سابق در جای
حقیقت نداشتە در ادارات
خود نصب و مورد عالقە تام و ی
احبام تمام مردم است.
ی
اگرچە آن مدیر ی
محبم روزنامە هفتگ کە این موضوع را با حرارت و شدت
غریت نوشتە بود بعدا متوجە اشتباە خود گردید .ویل جای تأسف است
ر
جبان ننمودە.
کە اقال این اشتباە بزرگ را تصحیح و ر
اما موضوع ک  .ک .ک
ی
ی
مطالت در بارە " کوملە کمونیست کردستان "
یگ دو روزنامە هفتگ دیگر
ر
نوشتە با تصاویری آن را آرایش کردە بودند .یگ پشت جلد مجلە نیشتمان
ی
معرف شدە بود و دیگری " پرچم
بود کە بە نام " مدارک مرامنامە "
کردستان " آزاد.
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مجلە نیشتمان کە با چاپ خوب و کاغذ اعال ر
منتش یم شود معلوم نیست
در کجا و کدام مطعبە چاپ یم شود .از طرز چاپ آن گمان نیم رود در
خاک ایران باشد.
ی
عکس پرچم کردستان آزاد ،آنطوری کە در یگ دو روزنامە هفتگ تهران
چبی را جز یک قطعە پارچە ی
چاپ شدە بود ی
گسبدە نشان نیم داد و معلوم
نبود این پرچم کە اینقدر آب و تاب دادە شدە بود در کجا بە ی ی
اهباز درآمدە
زیرا اگر در محل برافراشتە شدە بود قطعا عالقمندان بە اشاعە اینگونە
مطالب عکیس از پرچم نصب شدە و محل آن بریم داشتند و ذیل آن
مینوشتند ":پرچم کردستان آزاد برفراز ." ...
مرامنامە جمعیت :روزنامەهای ن رارس اعالم یم کنند آن را از منابع موثق
بدست آوردەاند .ویل چون اسیم از این منابع رنبدە بودند تردید در
ی
ی
خب.
موجودیت
چنی منابیع باف است تا چە رسد بە اصل ر
اینکە این مرامنامە ی
یعت اظهار یان را کە بەنام مرامنامە چاپ کردە بودند
ی
کمونیست کردستان " دانستە و محل این حزب را مهاباد
متعلق بە "کوملە
تشخیص دادە بودند .آنهم بە رصف ادعا قابل قبول نیست .زیرا در خارج
ی
کردستانهان موجود است و در این کردستانها هم احز ران هست
از ایران هم
ر
خارج داشتە باشد
و ممکن است مرامنامە مورد بحث اگر واقعا وجود
متعلق بە یگ از این سازمانهای خارج از ایران باشد.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٣٢دوشنبە  ٧آبان  ١٣٢٤ـ ١٩٤٦
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اخبار کردستان
خب تسخب"دزیل " در هفتە گذشتە در جراید تهران منعکس شدە ،اگرچە
ر
هنوز از جزئیات جریان امر استحضار حاصل نشدە ،ویل آنطوریکە تا بە
خب رسیدە این است:
حال ر
ی
جهانبان و رستیپ
در تاری ــخ  ١٣٢٤/٧/٣٠نمایندە اعزایم آقایان رسلشکر
ی
همایون و رارساف کردستان کە آقای" آیت ەللا مردوخ "بودەاند موفق بە
مذاکر یان با روسای عشایر شدە و عموما برای اطاعت دولت ی
حارص بودەاند
ی
حت جشن و رسوری هم در قریە دزیل برقرار گردید .ویل بە علت نامعلویم
در موقعیکە مذاکرات بە نتیجە مطلوب یم رسد صدای تباندازی توپ کە
ی
دولت کە از مریوان یم آمدە بلند و این عمل
از طرف عدەای از قوای
موجب سوء ظن روسای عشایر واقع گردید ،ناچار" دزیل " را ترک نمودە،
ی
دولت وارد گردید .این جریان کە هنوز تائید نشدە اطالعات
سپس قوای
رسبستەایست کە تاکنون دریافت داشتەایم.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٣٣دوشنبە  ١٣آبان ١٣٢٤
خب رادیو پاریس
بە مناسبت ر
خبی را کە هفتە گذشتە رادیو پاریس راجع بە کردستان انتشار دادە بود.
ر
روزنامە کیهان نقل کرد کە مضمونش این بود:
" در منطقە کردستان ایران طغیان عظییم برای استقالل این منطقە و
تجزیە آن در ایران آغاز شدە است .هنوز معلوم نیست کە این شورش بە
کردستان ترکیە هم رسایت خواهد کرد یا نە .ویل ترکها قوای زیادی در مرز
برای مواجهە با اوضاع متمرکز ساختەاند .اوضاع از آن جهت دشوار است
ی
کە در شمال ایران ی
نب اکنون جنبش بزرگ برای تجزیە این منطقە از ایران
و الحاق آن بە اتحاد جماهب شوروی بشدت کامل ادامە دارد".
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این اخبار کە معلوم نیست چگونە بە دست آمدە و بە چە وسیلەای بە
رادیو پاریس رسیدە و منظور از ر
نش آن چیست؟ اصوال با حقیقت منطبق
نبودە و از آن فرسنگها فاصلە دارد:
ی
طغیان بە منظور استقالل و تجزیە کردستان در هیچیک از نواج
ـ تاکنون
ی
ی
جنگهان هم در سالهای اخب اتفاق
کردنشی ایران بوقوع نپیوستە اگر
افتادە باشد مانند ،وقایع بانە در سال گذشتە و جنگ اورامان در چند ماە
قبل اصال ارتبایط بە این موضوع نداشتە و ی
حت نام طغیان ،شورش یا
جنبش بدان نیم توان گذاشت.
اینها وقایع محل و کامال داخل بودە و هیچگونە ربیط بە استقالل کرد
نداشتە است .این وقایع هم مربوط بە گذشتە است.
ی
ی
تبلیغان چە در آذربایجان و چە در
چبی کە واضع است این است کە
ناحیە شمایل کردستان در جریان است کە در آذربایجان موجب اغتشاش
و برهم زدن نظم عمویم شدە ویل ناحیە مهاباد کردستان همان آرامش
ی
همیشگ خود را حفظ کردە است.
تضمی استقالل و تمامیت ی
ارض ایران و با در نظر ی ی
ی
گرفی
با توجە بە تعهد
موقعیت خاص مملکت ما و اینکە باید سیاست موازنە همیشە مورد نظر
و عمل باشد و با توجە بە وقاییع کە در ماههای اخب در نواج شمایل پیش
ی
عملیان کە دولتهای وقت کردە خواهیم دید
آمدە و با منطبق نمودن آن با
ی
همی موازنە بودە است.
کە تمام این وقایع مربوط بە
ی
تبلیغان کە در نواج شمایل ایران و مثال منطقە مهاباد یم شود
بنابراین
برای اینگونە مواقع است واال بە فرض آمدن چند کامیون اسلحە و یا یک
ماشی چاپ و چند تن کاغذ و ی
ی
حت اسلحەهای خودکار و مسلسل
دستگاە
ی
کوچکبین
و توپ و تفنگ و غبە و غبە بە مهاباد ،اگر صحت داشتە باشد
ی
پرست
تغیب در رسنوشت این ناحیە ندادە و نیم تواند احساسات ایران
ی
ساکنی این منطقە را از میان بردارد و یم توان اطمینان داشت کە چند صد
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ی
ماشی چاپ و هزاران تن کاغذ و غبە و غبە
کامیون و چند صد دستگاە
قادر بە جدا کردن مهاباد نخواهد شد.
ی
سنگیت بعهدە دولت است کە این موازنە سیایس را حفظ
بنابراین وظیفە
کند .مطبوعات داخل هم باید تبلیغات شوم و حمالت ناروا را موقوف
کردە تصفیە خردە حسابهای شخیص را بە مواقع عادی موکول نمایند و
بە این نکتە با دقت توجە نمایند کە حمالت رن مورد عالوە براینکە نتیجە
ی
جدان و تفرقە را ایجاد کردە و بر
مفیدی عاید مملکت نخواهد نمود حس
مشکالت مملکت خواهد افزود.
استاندار آذربایجان
آقای بیات ( سهام السلطان ) بە سمت استاندار آذربایجان منصوب و در
این دو سە روزە بە رتبیز حرکت خواهند نمود.
ی
اتفاقان کە چند روز اخب در نقاط مختلفە آذربایجان بوقوع پیوستە و
موجب نگر یان گردیدە بود براثر اقدامات دولت تا حدی مرتفع و امید مبود
بە زودی اوضاع عادی و رضایت بخش گردد.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٣٥دوشنبە  ٢٨آبان ١٣٢٤
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برافر ی ی
اشی پرچم مقدس کردستان در مهاباد

برافر ی ی
اشی پرچم کردستان در شهر مهاباد  ١٣٢٤/ ٩ /٢٦ـ ١٩٤٥/١٢/١٧
روز  ٢٦آذر نمایندگان همەی اقشار مردم کردستان در شهر مهاباد گرد
آمدند .ساعت دە صبح پرچم کردستان از ی
دفب حزب با حضور نزدیک بە
دە هزار نفر بە سمت ی
دفب هیئت رئیسەی مل کردستان حمل شد .در
ی
وفان
حالیکە گروە موسیق مارش مل را یم نواخت و در رسارس خیابان ی
ی
ی
مسلحی کرد یم درخشید و
رسنبەها صف
لولە تفنگها ،مسلسها و
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محصلی ی
ی
دخب و پشکرد در سمت راست پرچم حرکت
گروەهای جوانان و
یم کردند ،مردم مهاباد ،کوچک و بزرگ ،پشت پرچم در حالیکە برای ادای
ی
احبام بە آن رس تعظیم فرود یم آوردند با کف زدن و هورا کشیدن در
ی
حرکت بودند .پیشوای معظم کردستان ،جناب ی
سخب یان پر
قاض محمد
شوری در بارەی پرچم ایراد فرمودند و پس از آن با شلیک مدوام گلولە
مراسم نصب پرچم برفراز ساختمان هیئت رئیسەی مل کردستان اجرا شد
و جشن بە پایان رسید.
مجلەی کردستان شمارە  ٣سال  ١٣٢٤ـ *١٩٤٥
برافر ی ی
اشی پرچم مقدس کردستان در بوکان
بر اساس دستور کمیتەی مرکزی حزب دمکرات کردستان و فرمان جناب
ی
قاض محمد ،صدر اعظم و پیشوای کردستان تصمیم گرفتە شد پرچم
نب بە ی
مقدس سە رنگ کردستان در بوکان ی
اهباز درآید.
ی
ی
حسی فروهر ،مبزا
مصطق سلطانیان ،عبدالقادر مدریس،
آقایان مبزا
محمدامی ررس یف ،عل خشوی ،محمود ی
ی
ولبادە ،مبزا رحیم لشکری،
اعضای هیئت حزب دمکرات کردستان و آقای شیخ االسالیم (هیمن)
شاعر مل و نمایندە هیئت رئیسەی مل و آقای نانوازادە فرماندەی سپاە
مل با فرماندەی گارد ی
ی
ایلخانبادە
احبام و دستە موزیک همراە با آقای قاسم
نمایندە کمیتەی محل حزب دمکرات کردستان مأموریت برافر ی ی
اشی پرچم
مقدس را بە عهدە گرفتند.
ساعت یک بعدازظهر روز چهارشنبە  ١٣٢٤ /١٠/٥بە افتخار اعزام هیئت
حمل پرچم در حیاط ی
دفب حزب مارش و رسود مل کردستان نواختە و
خواندە شد .در این موقع اتومبیل مخصوص در میان هزاران نفر از
خواهران و برادران ارجمند مهابادی بە در ورودی ی
دفب مرکزی حزب رسید.
هیئت حمل پرچم کە از ابراز احساسات مردم بدرقە کنندە و فریاد زندە باد
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کردستان و کف زدنهای ممتد بە جوش آمدە بودند بە راە افتادند و ساعت
دو و نیم بعدازظهر بە میاندوآب رسیدند.
ی
همچنی در حدود چهار تا پنج هزار نفر از بوکان و اطراف بە استقبال
ی
ماشی پیادە شدند و پرچم مقدس
هیئت آمدە بودند .اعضای هیئت از
بسان خورشید کە از پس ابرها بدر آید بە ی
اهباز درآمد و بالهای خویش را
بر کردستان ی
ی
خوشبخت را نوید داد ،رسود
گسباند و بە ملت کرد سعادت و
مل خواندە شد و موزیک نواختە شد و گارد ی
احبام مهاباد و بوکان و سواران
ی
قربان کردن در پای پرچم
هوان شلیک کردند و مراسم
مسلح سە بار تب ی
ی
ایلخان زادە با کف
بە جا آمد و پرچم بر دوش جوان رشید ابوبکر آقای
ی
کیلەشی رسیدند و در
زدنهای مداوم و فریاد " زندە باد کردستان "بە دە
ی
قربان کردن گاو وگوسفند بە جای آوردە شد و با ر
خویس
آنجا باز هم مراسم
پایکون بە شهر بوکان رسیدند و در میدان جلوی حوض
و مشت و رقص و
ر
بوکان گرد آمدند* .
ی
در پای پرچم ی
ی
آتشیت را همراە با شعر
سخب یان
قاض محمد و صادق قز رلخ
ی
ی
احساسات ی
سخب یان گریم
ایلخان زادە
آمب خود ارائە دادند .آقای احمد آقا
در مورد خود و فداکاری در راە آرمانهای کردستان و برافر ی ی
اشی پرچم
کردستان بیان کردند.
ی
ی
ی
ی
آتشیت ارائە داد و هنگایم کە نام رسدار
سخب یان
ایلخان زادە
محمدامی
ی
حسی خان را آورد ادای ی
ی
ایلخان زادە
احبام کرد .مارف آقای
محمد
ی ی
خون را بیان کردند ،خصوصا کە در مورد ظلم و ستم و اسبی
سخبان ر
برادارن کرد جنوب بە خون اشارە کردند و ی ی
گفی :برای ما غبت نیست کە
ر
ی
این برادرانمان بە این شیوە از حقوق مل و انسان رن بهرە و زیر چنگال
ی
ایلخان زادە در سخنان خود بعد از
استبداد و ستمکار بنالند .جعفر آقا
گفی پرچم کردستان با ی
رتبیک ی ی
بیان شبین گفتند :تمایم ملت کرد پیوستە
در راە برافر ی ی
اشی پرچم و بدست آوردن آزادی برادران دیگرمان جانهای
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ی
جوانان را در این راە فدا یم کنیم .ر
ایلخان زادە در مورد نعمت
حاج بایزآقا
بزرگ آزادی و برافر ی ی
اشی پرچم مقدس کردستان سپاسگزاری خداوند متعال
را کرد و رهنمودهای پر ر
ارزیس برای برادران اعضای حزب دمکرات ارائە
ی
ایلخان زادە
دادند و از فداکاری آنها ابراز تشکر کردند .در خاتمە قاسم آقا
ی
آتشیت در مورد آزادی کردها ارائە دادند .ساعت یک
سخنان بسیار
یی
نواخی مارش مل و موزیک جشن بە پایان رسید.
بعدازظهر با
روزنامە کردستان :ما ی
نب بە نوبەی خود از فداکاری هیئت حزب دمکرات و
ی
ایلخان زادە کە در راە آزادی و
حزن بوکان و خصوصا از آقایان
اعضای ر
دمکرایس ،سالهاست فداکاری یم کنند و در جشن برافر ی ی
اشی پرچم مقدس
کردستان متحمل زحمت و مخارج زیادی شدەاند ،رن نهایت سپاسگزاریم
و امیدواریم کە انشاەللا در مرام مقدس خودشان موفق و رسافراز باشند.
روزنامە کردستان ارگان حزب دمکرات کردستان  ٢٠آذر  ١٣٢٤ـ **١٩٤٦

برافر ی ی
اشی پرچم مقدس کردستان در شهر بوکان
حوسێت زێرینگەران (فرووهەر) بە ڕیو ی
ی
از کتاب:
ایەن وێنە ،حەسەن قازی
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برافر ی ی
اشی پرچم مقدس کردستان در نقدە
بر اساس دستور کمیتەی مرکزی حزب دمکرات کردستان ،برادران عزیز
ی
حسی فروهر و عل خشوی روز  ١٣٢٤/٩/٢٦مأموریت یافتند
آقایان
پرچم مقدس کردستان را در نقدە برافرازند .این نمایندگان فورا وسایل
حرکت را مهیا و بە محل مأموریت حرکت کردند و روز  ١٣٢٤/٩/٢٧بە
نقدە رسیدە و بدون اتالف وقت دستور نصب پرچم را صادر کردند.
ی
شوف رن مانند در میان اهایل نقدە و اطراف برپا گشت و بعداز
شور و
ساعت  ٣بعدازظهر ،اربابان و سکنەی دهات دورترین حومەی نقدە ی
نب بە
شهر رسیدند و پبامون حزب دمکرات جمع شدند.
روز چهارشنبە ساعت  ٩صبح جشن ررسوع شد و دانش آموزان کرد ،ی
ارمت
و آسوری در حال رسود خواندن بە محل برگزاری جشن آمدند .برادران
فروهر و خشوی پرچم را برای سواران مسلح آمادە بە خیابان بردند .ی
وقت
پرچم نمایان شد هزار تب بە مناسبت آن شلیک شد .سواران پرچم را
تحویل گرفتە و بە سوی ی
دفب حزب دمکرات حرکت کردند تا رسیدن آنان
ی
قربان کردند .مردم
بە ساختمان مرکزی حزب چندین رأس گاو و گوسفند
مداوم کف ی
مبدند و هورا رس یم دادند .در این هنگام دفعتا هزار تن برای
زیارت پرچم هجوم آوردند.
مجلەی کردستان شمارە  ٢ص  ١٣٢٤/٩/٣٠ ١ـ * ١٩٤٦
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برافر ی ی
اشی پرچم کردستان در نقدە  ١٣٢٤ـ ١٩٤٦
ی
ی
یوایەن وێنە"
حوسێت زێڕینگەران ( فرووهەر ) بە ڕ
عکس :از کتاب "
حەسەن قازی
برای رفع مشکالت اول ر
تشیک مسایع الزم است
آقای فهییم ،شما با سوابق ممتدی کە در امور مملکت دارید و با اطالعات
ی
کاف کە در مسافرت سال گذشتە از نواج مختلفە کردستان کسب کردید
ی
ی
رسزمی بە شاە و مملکت بیان
پرست و عالقە مردم این
و با آنچە از وطن
نمودند .امروز کە در رأس وزارت کشور هستید آیا مجال خواهید داشت
کە آنچە را سال گذشتە خود دیدەاید از مد نظر بگذرانید و آنچە را کە در
این باب نوشتەاید دوبارە مطالعە کنید و آنچە را کە گفتەاید مجددا تکرار
کنید و از مجموعە آنها قدیم در عمل بگذارید.
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آقای فهییم ،نمیدانم توقعات این و آن و گرفتاریــهای روزانە وزارتخانە بە
ی
شما فرصت خواهد داد کە بە پاس ی
شایان کە مردم این
احبام و استقبال
ی
حیان
ناحیە از شما کردند و عالقەای کە بە وطن نشان دادند عمال حق
ی
تأمی کنید.
برای آنان
از مسافرت سال گذشتە شما کە بنام وزیر مشاور و فرستادە شاە بە
کردستان عزیمت نمودید مردم انتظار یان داشتند ویل متاسفانە تمام آن
انتظارات بعکس نتیجە بخشید ی
یعت نە تنها رسباری از دوش مردم برداشتە
سنگی تر شدە ی
ی
چبی نماندە
نشد بلکە بار ظلم و تعدی و اختناق عمویم
حت آخرین رمق ی
بود کە ی
نب گرفتە شود و آخرین نفس هم قطع گردد.
کردهای مسلح عراق در خاک ایران
ی
مصطق
خبی کە در جراید منعکس گردیدە ٢٠٠٠ ،نفر از اتباع مال
بە قرار ر
بارز یان از چندی پیش بە خاک ایران وارد و در قراء بچالو ،لواسلو ،سلدوز،
الجان ،اشنویە ،نقدە و اطراف مهاباد در ی
بی اکراد ایر یان سکونت دادە
شدەاند.
ی
افراد مزبور چون فاقد مایحتاج زندگ و بعالوە عموما مسلح هستند .اکراد
ایر یان را از هنگام ورود مجبور بە پرداخت اعانە و خواربار نمودەاند و بە
قراریکە یم گویند این نواج دچار ی
ناامت و مردم نگران یم باشند.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٣٤دوشنبە  ٢١آبان ١٣٢٤
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ی
مصطق بارز یان و پیشوا ی
قاض محمد سال  ١٣٢٤ـ ١٩٤٦
مال
عکس :از صفحە فیسبوک آقای موحیب مهابادی گرفتە شدە است.
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مهاباد
در شب  ٣٠آبان ماە دستور دادە شدە کە چراغهای شهر خاموش شود و
از ساعت  ١٠شب کیس حق عبور و مرور ندارد.
در همان شب ساعت  ٢٤هفت دستگاە کامیون مملو از اسلحە بە شهر
وارد و همان شب تقسیم گردید.
بە روسای اکراد و ایالت شفاها از طرف ی
بعیص مقامات دستور دادە شدە
کە هر کدام سە نفر نمایندە برای اخذ دستور و مذاکرە بفرستند ،آنهائیکە
خودداری کردە بودند و نمایندە نفرستادە مورد موأخذ قرار گرفتە و ی
حت
نمایندە هم بنام آنها انتخاب و بە محل اعزام شدە است.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٣٨دوشنبە  ١٩آذر ١٣٢٤
در مجلس شورای مل
خب رادیو پاریس در مجلس منعکس و بە
روز پنجشنبە گذشتە موضوع ر
قاض ،اردالن و ی
ترتیب آقایان ی
دکب اعتبار ،صدر ی
دکب زنگنە و سید ضیاء
ی
ی
توضیحان دادند.
طباطبان
الدین
ی
دکب اعتبار :اجازە بفرمائید عرض کنم در جراید یک ی
ر
منتش شدە
چبی
است .بە این مضمون کە در منطقە کردستان ایران یک طغیان عظییم
برای استقالل آن منطقە و تجزیە آن از ایران آغاز شدە است....
خب منتسب بە رادیو پاریس است .ما یم دانیم کە یک عدە ماجراجو
این ر
از نبودن قوای دولت در شمال سوء استفادە یم کنند و برای اجرای مقاصد
شوم خودشان کە از حدود مادیات تجاوز نیم کند هر روز یک نغمە شویم
خب رستاپا جعل است .کردهای ایر یان و اصوال تمام
ررسوع یم کنند .ویل این ر
ایالت ایران مردمان وطن پرست و عالقەمند بە آب و خاک و موطن اجداد
خود هستند و بە هیچوجە بە این حرفها ترتیب اثر نیم دهند و عالقە برای
ی
خائنی دارند.
کون این
رس ر
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این صحبتها همە فرع عدە ک یاف قوای دولت در آن مناطق است .آن روزی
کە قوای شوروی از ایران بروند " کە امیدوار هم هستم این خیل بە تعویق
نیفتد " ممانعت نکنند از فرستادن قوای دولت بە آنجا و بە این مناطق
کە امنیت کامل برقرار بشود و تمام این جریانات بخوابد .ما واقعا از دوست
خبهای جعل و
خودمان فرانسە گلەمند هستیم کە چرا اجازە یم دهند این ر
دروغ را در رادیوی آنجا گفتە شود.
ی
صدر ی
مزخرفان را کە از رادیوی
قاض :اجماال یم خواستم عرض کنم کە این
پاریس یم گبند .اجماال بە عرضتان برسانم و آن این است .حاال آقای ی
دکب
اعتبار فرمودند کە یک عدە ماجراجو هستند ویل هیچ ماجر ی
اجون نیست.
چرا بیخود ی
چب یم گوئید .اصال صحبت تجزیە نیست و بعضیها گفتند کە
صد کامیون اسلحە بە مهاباد آوردەاند .اینها اساسا بکل دروغ است.
آقا فایدە این حرفها چیست؟ چرا تفرقە یم اندازید ی
بی ملت ایران ،وەللا
این حرفها بکل دروغ است .گ اسلحە وارد شدەاست .گ اسلحە آوردە
است بە ایران ،وەللا باەللا اینها همە دروغ است.
ی
ی
آقایان را کە اینها بە این شکل متهمشان یم کنند چندی پیش دولت
همی
بە تهران احضار کرد .آنها آمدند اینجا سە ،چهار ماە بودند اگر اینها متمرد
بودند با یک تلگراف از آنجا  ١٥٠فرسخ پا نیم شدند بیایند اینجا و در
مدت چهار ،پنج ماە یس چهل هزار تومان خرج بکنند و متمرد اینطور
نمیشود .ویل البتە بندە امروز صبح یک بیانیەای بدست آوردم کە در آنجا
هم یک حزب دموکرات تشکیل شدە است (.سید ضیاء الدین بە زبان
کردی هم چاپ شدە ) ...بلە بە زبان کردی و فاریس و یک بیانیە دیگری
هم هست کە بەعرض آقایان مبسد و بندە اجماال عرض یم کنم کە
صحبت تجزیە نیست و این صحبتها ابدا در ی
بی نیست و آن بیانیە را هم
عرض کنم .

69

ی
یک چاپخانە اینجا آوردەاند برای انجمن روابط فرهنگ ایران و شوروی
گمان یم کنم کە در جاهای دیگر هم هست و البتە در جلسە آتیە بندە
توضیح میدهم.
محبم آقای ی
اردالن :عرض کنم همانطوریکە نمایندە ی
دکب اعتبار فرمودند
ما ایرانیها خیل متأسف هستیم کە این نغمە شوم از رادیوی فرانسە ،از آن
جا ببون آمدە و اینطوریکە همە میدانند اصال صحت ندارد و قسمت مهم
کردها ساکن یک قسمت از ایران هستند کە بە نام کردستان نامیدە میشود
ی
کە بندە افتخار نمایندگ آنجا را دارم.
یک قسمت دیگر از کردها ساکن حوزە وسیع کرمانشاهان هستند و
نمایندگان دیگری دارند در هیچ کجا اصال این صحبتها نیست و آنچە بندە
خود در جرائد خارجە مطالعە کردەام این رسچشمەاش از خاک عراق بود
و دولت عراق هم یک عدە قوا برای تاراندن آنها فرستاد و اینها یک چند
نفری هستند کە اصال ایر یان االصل هم نیستند .ایر یان نیستند اینها آمدەاند
در یک زاویە کوچگ کە رسحد عراق است یک همچو نغم یان آغاز کردەاند
ی
کردستان در مخیلەاش اصال فکر تجزیە خطور نیم کند
و هیچوقت کرد و
وقت ی
و خودش را وابستە مسلم بە ایران یم داند .ی
حارص است زندە باشد
کە با ایران باشد و بدون ایران ی
حارص نیست زندە باشد .آنچە رادیوی
فرانسە گفتەاند جدا تکذیب یم کنیم .ما کردها ررسافت و افتخارمان این
است کە جزء الینفک ایران باشیم.
ی
ی
صحبتهان پیش
دکب زنگنە :عرض کنم خیل متأسفم کە اساسا یک همچو
بیاید و ما مجبور بشویم در مجلس ایران تکذیب بکنیم .بر خالف البتە
چون بعضیها صحبت یم کنند یم گویم کە منکر همچو صحبتهائیکە
بعضیها یم کنند ( صدر ی
قاض :صحبت تجزیە نیست ) .بندە نمیدانم
صحبت تجزیە یا هر چە هست .صحبت استقالل علیحدە کرد را ی
بعیص
اشخاص جاە طلب و خودخواە کردە و یم کنند و ی
بعیص اوقات در کردستان
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عراق و کردستان ایران از این صحبتها شدە است .ویل البتە صحبت شدە
است .دو نفر ،چهار نفر نشستەاند مجلە نوشتەاند ،کاغذ نوشتەاند ،بە
کردی شعر گفتەاند ،کتاب نوشتەاند .ویل حقیقت این است کە غباز این
چند نفر کس دیگری وجود ندارد و بندە از طرف کرمانشاهان عرض
یم کنم کە قسمت عمدە کردستان کە واقعا در آن یک نفر وجود ندارد کە
همچو فکری کردە باشد ،هیچوقت همچو فکر نبودە است و نیم تواند
باشد.
ی
کرد ی
صحبت بکنند .کرد و
یعت چە؟ مثل اینکە اهایل شباز هم یک همچو
ی
فارس و خر ی
آذربایجان همە بالخرە ایر یان هستند .گایه هم البتە
اسان و
برای تبلیغات صحبت شدە است کە کردها چە کردەاید؟ ویل کردها
هیچوقت صحبت استقالل داخل و از این حرفهای بیجا و رن ربط
نگفتەاند.
ی
معی این حرفها را یم زنند .امروز کردها
عرض کردم دو سە تا شخصهای
ی
دولت ما دخالت دارند و از پیش هم داشتەاند دلیلش هم این
در کارهای
ی
دادگسبی ما کرد است و هزار دلیل دیگر ،خانوادە خود
است کە االن وزیر
ی
مقامان داشتەاند در دولت چە
بندە است کە از زمان صفویە همیشە
ی
محرومیتهان برای کردها بودە است کە اساسا یک همچو تبلیغات قاسد و
غلیط بکنند .بندە نمیدانم اینکە ما بنام تمام رفقای خودمان و بنام تمام
ی
صحبت نیست و هر کس
کردها با کمال جسارت یم گوئیم کە همچو
ی
صحبت بکند واقعا خائن مملکت است.
همچو
ی
طباطبان :بندە معتقد هستم کە اهایل کردستان مانند
سید ضیاء الدین
ی
ی
پرست آنها هیچ
مهی
اهایل سایر نقاط ایران وطن پرست هستند .در
ی
ی
پرست تمام اهایل یک ایالت و یا والیت مانع این
مهی
تردیدی نیست ویل
ی
ی
زمزمەهان
متقضیان یک
نیست کە چند نفری پیدا شوند تحت تاثب یک
ی
مملکت هست .همە جای دنیا هست.
را آغاز کنند .این نوع افراد در هر
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جان را پیدا کنید کە اهایل آنجا صد در صد
شما نیم توانید در دنیا یک ی
دارای یک فکر یا یک احساسات و عقیدە باشند .ویل ی
چبیکە بر بندە
شخصا مسلم است این است کە نود و نە درصد اهایل کردستان عالقەشان
بە ایران ی
کمب از سکنە سایر نقاط ایران نیست( صدر ی
قاض :صد در صد )
خوب ممکن است بندە عقیدە خودم را عرض کردم و بە این شایعات هم
ی
اهمیت بدهیم.
ابدا ما نباید
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٣٥دوشنبە  ٢٨آبان ١٣٢٤
مصاحبە جناب ی
قاض محمد
ی
هیئت از مدیران جرائد تهران :آقای تفضل صاحب روزنامە " ایران ما " ،
آقای عباس شاهندە صاحب روزنامە " قهرمان " ،آقایان بزرگ علوی و
رهب و ایران ما " برای آگایه از وضعیت
هرمو ،نویسندگان دو روزنامە " ر
کردستان خودمختار بە مهاباد آمدە و با جناب ی
رهب ملت کرد
قاض محمد ر
دیدار کردە و مصاحبەای با ایشان انجام دادند.
رهبی شما جدا شدە و خواهان استقالل
ـ ـ در تهران یم گویند کردها بە ر
کردستان هستید؟
خب درست نیست .بە خاطر اینکە ما از دولت ایران اجرای قانون اسایس
ــ ر
ی
را داریم و یم خواهیم با خودمختاری زیر پرچم ایران زندگ کنیم و ما خود
مختاری خود را بدست آوردەایم.
ـ ـ چند مدت است شما خودمختار هستید؟
ـ ـ چهار سال است خودمختاری داخل داریم.
ـ ـ بە چە ر
رویس خودمختاری خوتان را ادارە یم کنید؟
ـ ـ از آن ی
زمان کە توانستیم خودمختاری خودمان را ادارە کنیم با نمایندگان
ی
و بزرگان ملت کرد کە ی
مدن پیش در مهاباد ی
خابان انجام
حارص بودند انت
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ی
هیئت  ٩نفرە بە نام " هیئت مل " تشکیل دادیم و رئیس این
دادیم و
هئیت بە عهدە من است.
ـ ـ در تهران یم گویند جنابعایل چند نفر را بە باکو فرستادید و چاپخانە و
ی
کمونیست را تشکیل دادەاید ،آیا
کاغذ و اسلحە آوردەاند و یک حزب
صحت دارد؟
ـ ـ این حرفها را مسئو ی
لی لشکری برای ما درست یم کنند ،اینها ابدا صحت
ندارد .کاغذ و چاپخانە را در رتبیز خریدەایم و شما هم یم توانید از همان
ی
کمونیست دروغ
جان کە ما خریداری کردەایم آگاە شوید .تشکیل حزب
ی
محض است .ی
چبی در کردستان هست کە مانند قانون اسایس ایران اجازە
یم دهد کە مردم بە تمایم ی
معت آزادی عقیدە داشتە باشند و ما آشکارا یک
حزب داریم و نامش فرقە دموکرات کردستان است.
ی
تشکیالن دارد؟
ـ حزب دمکرات کردستان در تمایم کردستان
ـ فرقە دموکرات کردستان در تمایم مکانهای کە دولتهای دیکتاتور و ارتجاع
حزن دارند و در مکانهای دیگر بصورت
اجازە دادە باشند آشکارا شاخە ر
ی
پنهان با همەی کردهای ایران رابطە داریم.
ـ ـ فرقەی دموکرات کردستان با کردهای غب ایر یان روابیط دارد؟ آیا اتحاد
تمایم کردها را یم خواهید؟
ـ ـ خب ،بە هیچ وجە!
ـ ـ شما یم گویید ما یم خواهیم قانون اسایس در ایران اجرا شود ،اگر
خواستەهای شما با قانون اسایس برابری نکند شما چکار خواهید کرد؟
ـ ـ بلە .فرقە دموکرات خواهان اجرای قانون اسایس و دمکرایس در ایران را
دارد .هرگاە خواستەهای ما در چهارچوب قانون اسایس کە با خون شمار
زیادی از بزرگ مردان آزادیخواە بدست آمدە است پاسخ دادە شود ،ما در
حفظ قانون اسایس خواهیم کوشید.
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ـ ـ فرقەی آذربایجان در انتخابات حق رأی را بە زنان دادە بود ،آیا شما ی
نب
ی
همی کار را انجام یم دهید؟
ـ ـ من این عمل آذربایجانها را درست یم دانم و باید عرض کنم کە ما هنوز
این موقعیت برایمان فراهم نشدە است.
ـ ـ در این مدت چهار سال کە شما خودمختاری خوتان را داشتید با دولت
مرکزی در گفتگوی بودەاید یا نە؟ اگر بودەاید چگونە بودە؟
ـ ـ من دوبار بە تهران رفتەام و هر دو بار خواستهای مردم کردستان را بە
عرض ملوکانە رساندم و درخواست کردم بە جای توپ و تانک بر رس کردها
کە خواهان حقوق خود هستند ،دستور دهید بهداری و فرهنگ آنها ی
بهب
شود اینها هیچ نتیجەای نداشت .اگر دولت بخواهد ی
بیشب از این ببحم تر
باشد .ممکن است کار از اینجا رسچشمە بگبد کە ما بتوانیم آزادی و
دمکرایس برای تمایم ملت ایران تأ ی
می کنیم.
ـ ـ یم گویند عدەای از کردهای مسلح عراق بە ایران آمدە و تحت حمایت
روس ها هستند و آذوقە برایشان تهیە یم کنند آیا واقعیت دارد؟
ـ ـ عدەای از عراق بە ما پناە آوردەاند و در این اطراف هم مأمور شوروی
نیست تا بە آنها کمک کنند.
ـ ـ در کردستان حزب کوملە وجود دارد؟
یعت حزب و ی
ـ ـ کوملە ی
چبی بە این شکل در ایران نیست .فقط در عراق
حزن بە این نام وجود دارد.
ر
روزنامە کردستان ارگان حزب دمکرات کردستان شمارە  ١پنجشنبە ٢٠
دیماە و شمارە  ٢شنبە  ٢٢دیماە سال  ١٣٢٤ـ ** ١٩٤٦
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ی
قاض محمد
ی
سخب یان
آقای سید محمد حمیدی مدیر و رس دبب روزنامە کردستان در
روز تأسیس چاپخانە کردستان گفت :روز بیستم دی ماە  ،١٣٢٤روزی
ی
خوشبخت ملت کرد درخشیدە و در نتیجەی کوشش
است کە ستارە
ی
چنی چاپخانەای را کە یم تواند
جوانان غیور و پبان با تدببمان توانستیم
با چاپخانەی شهرهای بزرگ برابری کند بخریم و در مهاباد کە امیدوارم در
ی
نخستی شهر تار ی
ی
یخ کردستان بدل شود بە کار بیاندازیم.
مدن کوتاە بە
روزنامە کردستان شمارە  ٣دوشنبە  ٢٤دی  ١٣٢٤ـ * ١٩٤٦
یاداشت دولت ایران
ی
کبای
روز  ٢٦آبان ماە
یاداشت از طرف وزارت خارجە ایران بە سفارت ر
اتحاد جماهب شوروی فرستادە شد کە در آن از روی اطالعات واصلە بە
ی
مطالت یادآوری شدە راجع
دادگسبی
وزارت کشور و وزارت جنگ و وزارت
ر
بە اوضاع کردستان یم نویسد:
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ی
مقیمی در استان  ٤و مهاباد بە تحریک دستجات
١ـ عدەای از روسای کرد
محدودی کە مقاصدی مخالف تمامیت خاک ایران در رس دارند .بە
ی
فعالیتهان ررسوع نمودە و بە وسایل مختلف تهیە اسلحە و مهمات مینمایند
کە خود را برای انجام منظور آمادە سازند.
٢ـ روسای اکراد مزبور برای ر
پیشفت مقاصد خود و ایجاد رن نظیم و
ی
فتنەانگبی در صدد برآمدەاند از راە مطبوعات افکار کردهای صلحجو را
مشوب نمودە و دامنە اغتشاش را در کردستان ایران توسعە دهند و برای
ی
ماشی چاپ و مقادیر زیادی کاغذ روزنامە از خاک
این منظور یک دستگاە
شوروی بدست آوردەاند.
ی
ی
باخبی
ساکنی قسمتهای
٣ـ چند نفر از روسای کردهای مهاباد و
آذربایجان بدون رعایت مقرارت گذرنامە و روادید برای ر
پیشفت عملیات
خود بە بادکوبە رفتە و مراجعت نمودەاند.
ی
مصطق بارزان کە از خاک عراق با کسان خود فرار اختیار و بە ایران
٤ـ مال
کردنشی ایران ی
ی
سکت نمودە و چون مسلح هستند ظن
آمدە است در نقاط
قوی یم رود دامنە رن نظیم را توسعە دادە و با عنارص مفسدجو امنیت و
انتظامات قسمت ی
باخبی استان  ٤و حدود مهاباد را مختل سازند.
ی
اشکاالن
در قسمتهای دیگر یادداشت اشارە بە اوضاع عمویم شمال شدە و
کە در آن نواج فراهم گردیدە خارصنشان شدە است و پس از ذکر چند
ناامت ی
ی
هان بوجود آوردە و مأمورین
مورد کە دخالتهای حزب دموکرات
ی
دولت را یرصوری دانستە و
شوروی از برقراری امنیت بوسیلە مأمورین
رصیحا تذکر دادە شدە و هرگاە دولت شاهنشایه نتواند بە جلوگبی از
یی
نداشی آزادی عمل ارتش و قوای
پیش آمدهای نامطلوب مزبور بعلت
تأمینیە ایران موفق گردد بدییه است آثار ناشیە از آنرا حقا یم تواند متوجە
مأمورین نظایم شوروی بداند.
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یاداشت سفارت شوروی
روز پنجم آذر سفارت شوروی جواب یاداشت ایران را تسلیم و در موضوع
ی
چنی نوشت:
مساعدت بە اکراد
موضوع مساعدت مقامات شوروی بە کردها نسبت بە فعالیتهای سیایس
کردها در آن نواج بکل رن اساس است و مخصوصا مقامات شوروی
ی
مقیمی استان  ٤مهاباد
هیچگونە رابطە با فعالیتهای روسای کردهای
ی
نداشتەاند و ی
مصطق بارزان از خاک عراق بە ایران کە
نب در امر عبور مال
ی
دخالت
در یادداشت وزارت امور خارجە بە آن اشارە شدە هیچگونە
ننمودەاند و راجع بە سایر مطالب کە یادداشت وزارت امور خارجە مورد
ی
بحث قرار دادە همگ را تکذیب نمودە در همە جا عدم مداخلە مأمورین
شوروی را اعالم داشتە است.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٣٧دوشنبە  ١٢آذر ١٣٢٤
اوضاع آذربایجان
آقای بیات پس از ورود بە رتبیز و مطالعات چند روزە بیانیەای صادر نمودە
اعالم داشتە کە برای ررسوع بە اصالحات ی
حارصند با نمایندگان احزاب و
عموم طبقات وارد مذاکرە شدە و بە موجب اختیاراتیکە دارند برای اجرای
اصالحات عمویم و رفع نگرانیها و اضطراب با نهایت صمیمیت
خدمتگزاری نمایند .چون اشخاص مفسدەجو در مقام استفادە از موقع
برآمدە دست بە عملیات مخالف انتظامات زدەاند برای حفظ انتظامات
عمویم دستورات الزم بە مامورین دادەاند.
ویل بە قرار اطالعات واصلە نمایندگان حزب دمکرات برای مذاکرە با آقای
بیات استاندار رتبیز ی
حارص نشدەاند.
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ی
شهربان ـ دار یان دادگاە
از جملە وقایع تأسف آور هفتە گذشتە قتل روسای
و یک نفر بازپرس و دو نفر مالک مرند بودە و رئیس ژاندمری محل ی
نب
مجروح گردیدە است.
ی
ضیان و ستوان یکم فاطیم و عدەای ژاندارم
در رساب :قتل ستوان یکم
بود کە از طرف حزب دمکرات دستگب و بە مسلسل بستە شدەاند.
اردبیل :ژاندارمهای اطراف اردبیل خود را بە پادگان آنجا رسانیدە اطراف
رسبازخانە سنگر بندی شدە.
ی
شهربان در خیابان بوسیلە طپانچە کشتە شدە.
رتبیز :رئیس
مراغە :پادگان شهر تحت مراقبت اعضای حزب دمکرات آذربایجان
میباشد.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٣٨دوشنبە  ١٩آذر ١٣٢٤
اوضاع آذربایجان
روز چهارشنبە  ١٣٢٤/٩/٢١مجلس مل آذربایجان با حضور قریب هشتاد
نفر از نمایندگان افتتاح یافتە ،آقای پیشەوری بە ریاست دولت و آقای
ی
شبسبی بە ریاست مجلس انتخاب شدند .بعدازظهر همان روز آقای
ی
معرف ویل برای وزرات خارجە کیس را
پیشەوری وزیران کابینە خود را
ی
معرف نکردند .دولت آذربایجان یم تواند  ٢٥درصد مالیاتها را برای مخارج
ی
مملکت بە دولت مرکزی پرداختە بقیە را در آذربایجان مضف
عمویم
نمایند .پادگان رتبیز در هفتە گذشتە تسلیم و افشان بوسیلە هواپیما و
ی
درخشان فرماندە لشکر رتبیز
اتومبیل بە تهران وارد شدند .آقای رستیپ
فعال در باشگاە افشان تحت نظر یم باشند .روزهای اخب پادگانهای
میاندوآب و اردبیل ی
نب تسلیم دمکراتها شدەاند.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٣٩دوشنبە  ٣دی ١٣٢٤
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پیشەوری و وزرای کابینە حکومت مل آذربایجان
اطالعیە
بە تمای اهایل اعالم یم کنیم کە حمل اسلحە در داخل شهر غب از
اشخاض کە اجازە دارند اکیدا قدغن است .هر کیس در داخل شهر اقدام
بە تباندازی نماید شدیدا تعقیب و سخت مجازات خواهد شد.
فرماندە لشکر دمکرات کردستان ـ محمد نانوازادە
روزنامە کردستان شمارە  ٢٢ ، ٢دی ماە  ١٣٢٤ـ * ١٩٤٦
ی
گردهمان کمیسیون فرهنگ کردستان
ی
روز چهارشنبە  ١٣٢٤/١٠/١٢در ساعت دو بعد ازظهر جلسەی کمیسیون
ی
ی
تعیی دو نفر بازرس برای
فرهنگ کردستان برگزار شد و در بارە مدرسە و
مدارس گفتگوی الزم انجام گرفت.
ی
١ـ آقایان عل خشوی و رحیم لشکری بە سمت بازرس فرهنگ انتخاب
ی
شدند و حکم مأموریتشان صادر گشت.
همچنی قرار گذاشتە شد کودکان
ن رس ی
پرست کە بە گدان مشغولند جمع آوری شوند و در ی
بی مردم پخش
ی
ر
شوند و روزانە در مدرسە گالویژ بە تحصیل مشغول گردند و برای گردآوری
ی
شهربان دستور دادە شدە این بینوایان را جمع آوردە و در اختیار
آنان بە
ی فروهر و مناف کرییم بگذارند تا آنرا ی
آقایان حس ی
بی خانوادەهای ملت
تقسیم کنند.
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٢ـ با اک ربیت آراء تصویب شد کە آقایان فروهر و کرییم مردم بیسواد را برای
درس خواندن بە زبان کردی در مدرسە "گالویژ" آمادە کنند.
٣ـ تصویب شد کە همە تابلوهای ادارات ،مدارس ،تجارتخانەها و بناها را
تغیب دهند و بە زبان کردی بنویسند.
٤ـ تصمیم گرفتە شد کودکان گردآوری شدە نباید سنشان از  ٦تا  ١٤سال
ی
بیشب باشد.
٥ـ در آخر جلسە قرار گذاشتە شد در جلسەی آیندە در بارەی لباس دانش
آموزان تصمیم گبی کنند.
اطالعیە
بە همەی اهایل عزیز مهاباد اطالع دادە یم شود بر حسب فرمان پیشوای
معظم و تصمیم حزب دمکرات کردستان ،از این بە بعد برای تروی ــج زبان
کردی در مدارس بە کردی تدریس یم شود.
از این تاری ــخ بە بعد تا دە روز دیگر هر کیس کە فرزند ی
دخب و پش در سن
مقتضای تحصیل دارد باید او را بە مدرسە بفرستد .البتە هر کیس کە از
این فرمان رسپیخ کند بە شدیدترین وجیه مجازات یم شود.
کمیتەی مرکزی حزب دمکرات کردستان
معاون حزب ـ طەزادە
روزنامە کردستان شمارە  ٢٠ ،١دی ماە  ١٣٢٤ـ * ١٩٤٦
فرمان کشتار از طرف ستاد ارتش ایران
بنابە دستور ستاد ارتش ایران دو ستون ،یگ از طرف اصفهان و ستون
کون " ابوالقاسم خان " کە اصلیت او کرد
دیگر از طرف اهواز برای رس ر
است و از طوایف بختیاری یم باشد مامور شدند تا امالک زارع وکشاورزان
بیچارە را با تانک و توپ و طیارە محو و نابود کنند بە قول یک پند کردی
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" سگ هار سە روز عمر یم کند ".دستگاە دیکتاتوری بە زودی با بازوی
آزادیخواهان محو و نابود یم شود.
روزنامە کردستان شمارە  ٤چهارشنبە  ٢٦دی ماە  ١٣٢٤ـ ـ **١٩٤٦
فرماندیه لشکر
ی
تأمی دادە و بە مسکن خود
فرمانایه لشکر کردستان بە اشخاص ذیل
عودت نمودەاند.
ی
محمود ی
ی
ضامت ،مظفر رز یان ،محمد ررسیف و محمد
سانان ،محمود
کان
رشید آلمانە.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٣٦دوشنبە  ٥آذر ١٣٢٤
جنگهای اورامان چگونە پایان یافت ؟
دولت دیگر ر
پیش ی
اوضاع رو بە وخامت گذاشتە بود ،نبوی ی
فت نیم نمود.
فشار حکومت نظایم و تهدیدهای بیجا سلب آسایش از مردم سنندج کردە
ساکنی شهر بسیار خراب بود ی
ی
حت عدەای هم شهر سنندج را از
روحیە
ی
ر
توهینهان بە آنها وارد آورند
پاپویس برایشان بسازند و یا
بیم اینکە مبادا
ترک کردە بودند.
دولت کە تا آن هنگام توقف رستیپ هوشمند افشار فرماندە لشکر را در
ی
کردستان ،برای ادامە عملیات جنگ یرصوری یم دانست تغیب عقیدە دادە،
ی
همایون منصوب شد .این
هوشمند افشار تغیب یافت و بە جایش رستیپ
تغیب نشان یم داد کە دولت متوجە شدەاست کە باید تغیب رویە دهد .زیرا
ی
ی
حقایق را کە تا آن موقع دولت
جهانیان هم شاید
مسافرت قبل رسلشکر
باور نداشت روشن کرد بود.
ی
همایون در میان استقبال کنندگان زیادی کە از طبقات مختلفە
رستیپ
بودند با عزت و ی
احبام بە شهر وارد شد .رس ر
کیس های او بە قسمتهای
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مختلفە نبوهای اعزایم موجب شد کە تقاضا نماید تحویل و تحول در
ی
جهانیان بە عمل آید.
حضور رسلشکر
نبو وضعیت رضایت ر
بخیس نداشت .زیرا در شبیخون یگ در مریوان و
ترتیت از دو طرف عشایر وارد
دیگری در قژاکان کە دویم براثر غفلت رن ر
آمدە بود روحیە نظامیان را ی ی
مبلزل ساختە عالوە بر تلفات مقداری اسلحە
و مهمات هم از دست رفتە بود.
رسلشکر جهانب یان مجددا بە کردستان آمد .در این موقع اردو از درە رزاب
تجاوز نکردە بود قیام در بندهای سخت در دست عشایر و اردو از لحاظ
ی
همایون
آذوقە در تنگنا بود .چند روز اول وقت رسلشکر جهانب یان و رستیپ
رصف تهیە آذوقە برای واحدهای مختلفە شدە.
معتب بر این بود کە عشایر خانوادەهای خود را بە خاک عراق
اطالعات ر
ر
الجییس آمادە
فرستادە و فقط سوار و پیادەهای مسلح در نقاط مهم سوق
دفاع سخت یم باشد .هوا رسد شدە بود ،زمستان نزدیک بود توقف قوای
ی
دولت هم از طریق حملە بە نتیجە قطیع نیم رسید.
ی
صالح در این بود کە از طریق تجیب و رسیدگ بە تقاضاهای قبل عشایر
ی
کمیسیون از معتمدین محل
را بە مراحم دولت امیدوار نمود .برای اینکار
مامور مذاکرە با عشایر و ابالغ نظریات دولت شدە این کمیسیون تحت
ی
رسپرست پاسیار آصف وزیری و بە عضویت وکیل السلطان عبدالعل
ی
ی
جهانیان بە رزاب
معی و در معیت رسلشکر
فرماندە هنگ سوار پهلوی
حرکت کرد.
اقدام اول کمیسیون از لحاظ تاکتیک نظایم خارج نمودن اردو از درەها و
ی
ارتفاعان در
بدست آوردن ارتفاعات رسوآباد و دورو بر بود.بدین ترتیب
مقابل ارتفاعات دیگر کە در دست عشایر بود بدست قوای ی
دولت درآمد
سپس کمیسیون بهرام آباد کە در جلو دربند دزیل واقع است رفتە از آنجا
پاسیار آصف وزیری بە روسای عشایر پیغام داد کە برای بیان مطالب خود
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ی
ی
خوانی و بیگ زادەگان :محمود خان دزیل ،محمەد خان
حارص شوند کلیە
ی
سابان ،محمد ی
ی
ی
سامان ،حسن بیگ زر یان ،مظفر زر یان ،محمد
کان
کان
ررسیف آلمانە ،عبدەللا فلعەج ،محمد عل تفل ،محمد رضا بیگ دموی،
ی
خوانی و بیگ زادگان شهر اورامان و اورامان تخت
محمود کرآبادی و سایر
در بهرام آباد ی
حارص شدند.
ی
خوانی و بیگ زادگان تا یک
هنگامیکە کمیسیون بە بهرام آباد یم رفت
ی
فرسخ بە استقبال آمدە شب را کمیسیون در بهرام آباد متوقف و مذاکرات
آغاز شد.
سقوط پادگان رضائیە
ی
ی
درست راجع بە چگونگ سقوط پادگان رضائیە در دست نیست
اطالعات
ویل بە قرار اطالعات واصلە آقای رسهنگ زنگنە فرماندە تیپ آنجا در
رتبیز در توقیف دمکراتها یم باشد.
تلگراف از سقز
ساحت مقدس مجلس شورای مل ،رونوشت جناب آقای نخست وزیر،
رونوشت آقای محیط نمایندە سقز و بانە ،رونوشت اطالعات ،رونوشت
مهر ایران ،رونوشت کوهستان ،رونوشت کیهان.
ی
ی
پرست ما جامعە و مردم سقز در پیشگاە دولت
پرست و میهن
مراتب شاە
ازهر من الشمس و محتاج بە تذکر نیست .چنانچە همیشە روساء غیور
عشایر و افراد اهایل سقز در ردیف سایر رسبازان در حفظ امنیت کوشش
ی
جانفشان نمودەایم.
و در موارد الزم
کرد و فارس و ترک کلیە ایر یان و در تحت لوای پرچم مقدس اسالم بودە و
مخالفت کە بشود ر
ی
نایس از
رهب خود یم دانیم و هر نوع
کالم ەللا مجید را ر
ی
جدان این برادران ایر یان ندارند.
اغراض محض بودە و منظوری جز
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ما خواهان استقالل و سعادت ایران عزیز خود بودە و ی
حارصیم تا آخرین
ی
حیان جان و مال خود را فدای میهن شاهنشاە محبوب خود
مرحلە
بنمائیم.
پایندە باد ایران
ی
امام جمعە ،سیف ەللا اردالن ،ی
ماجدی،عالن ،امامزادە ،مال وهاب
قاض
ی
حسی وکیل ،ی
ی
قاض شیخ السالم ،اسعدی ،حاج
طاطان،
امام زادە ،حاج
صالح فتخ ،رحمت ەللا نضاللیه ،احمد فالج ،ر
حاج محمد خان وکیل،
ابریشم ج.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٤٠دوشنبە  ١٠دی ماە  ١٣٢٤ـ ١٩٤٦
متینگ  ٢٠هزار نفری مهاباد
دیداری کە در  ٢بهمن ماە سال  ١٣٢٤از طرف بیست هزار نفر نمایندگان
ی
تمایم اقشار و طبقات مردم در کردستان شمایل در متینگ در شهر مهاباد
مورد قبول واقع شد.

روز  ٢بهمن ماە سال  ١٣٢٤ـ  ١٩٤٦میدان چهار چراغ مهاباد
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ی
ما نمایندگان تمام اقشار و طبقات و کردهای شمایل کردستان در متینگ کە
در شهر مهاباد سازمان دادە شد و بیست هزار نفر در آن ررسکت کردند.
امروز خواستەهای خودمان را اظهار یم داریم و از کمیتە مرکزی حزب
دمکرات و انجمن خودمان یم خواهیم و اختیار میدهیم:
ی
١ـ در نقایط کە در حال ی
حارص کردها در آنجا زندگ یم کنند بە استقالل
کامل برسند.
٢ـ انتخابات مجلس شوراها را آغاز کنند.
٣ـ حکومت مل کردستان و وزیران و وزارتخانەها را تأسیس کنند.
٤ـ نبوی مل و نظایم کورد را تشکیل دهند.
٥ـ با دولتهای همسایە رابط تجاری و اقتصادی برقرار کنند.
ی
آذربایجان همکاری و رابط دوستانە را محکم تر کنید.
٦ـ با برادران
پایندە باد کردستان آزاد
زندە باد حزب دمکرات کردستان
رهب مردم کردستان جناب ی
قاض محمد
زندە باد ر
روزنامە کردستان شمارە  ٣دوشنبە  ٨بهمن ماە  ١٣٢٤ـ * ١٩٤٦
سوگند پیشوای کردستان ی
قاض محمد در روز  ٢بهمن میدان چهار چراغ
من بە خدا ،بە کالم عظیم خدا ،بە میهن ،بە ررسافت مل کرد ،بە پرچم
مقدس کردستان قسم میخورم کە تا آخرین نفس حیاتم و ریختە شدن
آخرین قطرەی خونم با جان و مال در راە حفظ استقالل و برافراشتە
یی
نگاهداشی پرچم کردستان تالش کنم و نسبت بە جمهوری کردستان و
وحدت کرد و آذری مطیع و وفادار باشم.
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ی
خوشبخت کردها
جشن استقالل کردستان یا درخشیدن ستارەی

روزنامە کردستان شمارە  ١٠دوشنبە  ١٥دی ماە ١٣٢٤
ی
سخب یان پیشوا و رئیس جمهوری معظم کردستان
خالصەای از
ملت رشید و غیور کرد در همەی ادوار و زمانها ،بر علیە همەی کسانیکە
سودای اشغال میهنشان را داشتەاند مبارزە کردە و از هیچگونە فداکاری
رفی استقاللشان ی
بی ی ی
دری ــغ نکردەاند و تسلیم نشدەاند .بعداز از ی
نب هزاران
ی
قربان دادەاند و بە دلیل اینکە هموارە در مبارزە و تالش بودەاند دچار انواع
ستمها و اذیت و آزارها قرار گرفتەاند.
تا در شهریور  ١٣٢٠فرشتەی آزادی دستگاە دیکتاتوری رضا ی
خان را درهم
شکست و کردها از همەی فشارها و آزارها رها گشتند و احساس کردند کە
چگونە باید از این فرصت استفادە کرد و درک کردند کە راە درست دست
یی
یافی بە آزادی این ملت چیست و چە باید کرد .افراد خردمند و ررسافتمندی
کە از دیرباز خون دل یم خوردند و از دیدن اسارت ملت درونشان شعلەور
بود دریافتند کە زمان دست بکار شدن است و از فرصت پیش آمدە باید
استفادە کرد و این همان روزی است کە نسل بە نسل در انتظار آن
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بودەایم .همە با هم دست بە کار شدند و حزب دمکرات کردستان را
تأسیس کردند و با جدیت بە مسلەی مل پرداختند .با دقت و بردباری
نیازهای یرصوری کرد را تشخیص دادند و آنرا برآوردند.
زبان مادری را کە با شب مادر آمیختەی خون و گوشتمان میگشت و در
دورە دیکتاتوری ممنوع کردە بودند و بە جای آن فاریس را بر ما و کودکان
ی
ما تحمیل کردە بودند و این خود ی
بیشب موجب عقب ماندگ کردها میشد.
آزاد ساختە و بە آن رسمیت دادیم.
مدارس پشانە و ی
دخبانەی متعددی بر اساس سبک متداول در جهان
تأسیس کردیم و مدارس شبانە را دایر کردیم و کتابها بە کردی ترجمە شدند
و صدها مرد و زن و ی
دخب و پش کرد در مدارس روزانە و شبانە درس
میخوانند و بە جای آنکە شش تا هفت سال بە یاد ی ی
گرفی زبان فاریس
یی
نوشی را یاد میگبند و همە
مشغول گردند ،در عرض یگ دو ماە خواندن و
ی
چب را یم خوانند و یم نویسند.
ادن و فرهنگ کرد و برای
برای شناساندن لیاقت مل و احیای حیات ر
رساندن فریاد عدالتخواهانە خود بە جهان ر
بشیت و عدالت ،بە چاپخانە
نیاز داشتیم .چاپخانە بسیار مدرن تأسیس شد و دست بکار شد و در شهر
خویش بە زبان خود مجالت و روزنامەهان ر
منتش کردیم کە فکر و خواست
ی
ما را در جهان انتشار دهد.
در زمان دیکتاتوری کە همەی انواع مالیاتها را از ما یم گرفتند ،نە بە
تندرست و نە بە معالجە و ی
ی
دکب و درمان و بیمارستان برای ما
بهداشت و
اهمیت یم دادند .ما بزودی بیمارستان مجهزی دایر میکنیم و برای
ی
تندرست کشور برنامەریزی کردەایم .نبوی مل تشکیل دادەایم کە با
شجاعت تمام ی
حارص بە دفاع از میهن است.
روزنامە کردستان شمارە  ١١ ، ١٠ـ ـ  ١٥و  ١٧دیماە  ١٣٢٤ـ * ١٩٤٦
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عکس ( صفحەی بعدی ) ٧٩
نقشە قلمرو حکومت مل کردستان در ساڵ  ١٣٢٤ـ  ١٩٤٦از جانب
" توما بوا " نویسندە و کردشناس فرانسوی  ،کە در  ٣٢صفحە در روزنامە
" روژ هەالت " در پاریس چاپ و پخش شدە است.
عکس از صفحە فیسبوک جمال نجاری گرفتە شدە است.
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ایران در هفتە گذشتە
ی
درخشان فرماندە پادگان رتبیز است کە بە دمکراتها
موضوع محاکمە رستیپ
تسلیم شد .با توجە بە اصول و مقررات ارتش با محاکمە ایشان عدەای
موافقت هستند و جمیع با استناد بە گفتەهای آقای وزیر جنگ در مجلس
بعنوان جلوگبی از برادر ر
کیس با آن مخالفند.
دیگر از اخبار کشور تهیە مقدمات تشکیل دو لشکر از طرف وزارت جنگ
ی
همایون
است کە قانون مربوط آن از تصویب مجلس گذشت و بە صحە
موشح گردیدە.
دیگر از اوضاع هفتە گذشتە کە مورد توجە است موضوع استعفای دولت
است کە مورد بحث است و بە قرار آخرین اطالع آقای قوام السلطنە
تاکنون  ٥١رأی موافق دارند و شانس ایشان برای نخست وزیری از همە
ی
بیشب است.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٤٢دوشنبە  ٢٤دیماە  ١٣٢٤ـ ـ ١٩٤٦
نخست وزیری قوام السلطنە
در جریان روز شنبە ی
چبیکە جلب توجە یم شود "  " ١رأی آقای موتمن
الملک بود .زیرا بە کرات شنیدە شدە کە ایشان ی
حارص بە قبول هیچ پست
ی
مسئولیت نیستند بنابراین بە نظر محافل مطلع نام ایشان را بە میان
و هیچ
آوردن فقط بە منظور ایجاد عدم موفقیت آقای قوام السلطنە بودە بە
هرحال آقای قوام السلطنە با دو رأی عالوە ر
اکبیت را بردە و فرمان نخست
ی
اعلیحضت شاە ی
نب صادر گردید.
وزیری ایشان از طرف
از  ١٠٥وکالی ی
حارص در مجلس  ٥٣نفر بە آقای قوام السلطنە ٥١ ،نفر
بە آقای موتمن الملک و یک نفر بە آقای حکییم رأی دادند.
از مسائل مهم هفتە گذشتە موضوع طرح مسئلە ایران در سازمان ملل
خب  ،پس از مذاکرات پر جوش و خروش قرار
متفق است .بە قرار آخرین ر
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است امروز این موضوع مطرح شود و جهانیان بە انتظار آخرین تصمیم در
این بارە یم باشند.
موقیع کە این موضوع مورد بحث جراید داخل و ر
کبای
خارج بود سفارت ر
منتش نمود و نوشت :ی
امریکا در تهران اعالمیەای در جراید پایتخت ر
بعیص
جراید اخبا اینطور وانمود کردەاند کە دولت امریکا با هرگونە اقدایم از
طرف دولت ایران برای اینکە شکایت خود را بە سازمان ملل متفق عرضە
بدارد مخالف بودە است این مطلب بە هیچ وجە صحت ندارد.
ارجاع قضیە آذربایجان بە شورای امنیت
قضیە آذربایجان کە یک مسئلە داخل و مل بود بە شورای امنیت واگذار
و ارجاع گردید و امروز در شوراء جزو مسائل جاری مطرح خواهد گردید.
تقاضای ایران و دادخواست دولت شوروی و اوکراین کە از یک طرف
بی دو دولت همسایە و از طرف دیگر اختالف ی
اختالف ی
بی دو کشور بزرگ
است وضع دشواری برای شوراء پیش آوردە همە معتقدند کە ی
بهب است
این قبیل مسائل در خارج از شوراء ی
بی دول ذینفع حل و شوراء در مقابل
ی
مشبک سە کشور قرار گبد و طبق آخرین اخبار ویشینگ جدا
تصمیم
خواستار مذاکرات دوجانبە ی
بی شوروی و ایران است و نامە در این مورد
بە شوراء نوشتە است.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٤٤دوشنبە  ٨بهمن ١٣٢٤
اقدامات نخست وزیر
پس از صدور فرمان نخست وزیری آقای قوام السلطنە اقدامات اسایس
خود را برای برقراری مذاکرات مستقیم با دولت شوروی آغاز نمودند و با
یی
گرفی نتیجە مذاکرات روز چهارشنبە شورای امنیت بزودی
در نظر
مذاکرات در مسکو و تهران آغاز خواهد گردید.
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آقای قوام السلطنە هنوز راجع بە کابینە خود تصمییم اتخاذ ننمودە و نام
کلیە اشخاض را کە برای ررسکت در کابینە ایشان بردە یم شود نیم توان
ی
ی
دوست دانست.
مبت براساس
مسبایل و ی
استالی و ی
ی
مسب بونس
تلگرافات آقای قوام السلطنە بە ژنرالیسم
و جوابهای رسیدە رضایتبخش و موجب امیدواری محافل مطلع است.
ی
ی
تعیی و بە مسکو اعزام دارد.
دولت در نظر دارد یک هیئت نمایندگ عایل
ی
قسمت از راە آهن کە دردست مأمورین شوروی بود در این هفتە
تحویل
انجام شد.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٤٥دوشنبە  ١٥بهمن ١٣٢٤
نمایندگان مجلس
بیش از دو هفتە بود جلسات ی
علت مجلس تشکیل نیم شد و نمایندگان
ی
باج بگب در ی
معرف بە مجلس آیند تا در پشت
کمی دولت بودند کە برای
ی
شکاف ها آغاز گردد ،اشکال تر رایس ها ررسوع شود و با نطق های
تریبون مو
ی
طوالن و خستە کنندە و رن رسو تە خود کام دل برگبند ،تا شاید از این راە
ی
کارشکت کردە و دولت را ازکار اسایس
در مقابل موفقیت های نخست وزیر
خود باز دارند و بنمایانند کە از دولت قوام هم کاری ساختە نیست.
ی
تان و کال را شعلەور
ن
آتش
خود
ای
ر
وز
معرف
خودداری نخست وزیر از
ر ر
ساختە آمدند و نشستند برخواستند و جلسە کثیف روز پنجشنبە را از خود
بە یادگار گذاشتند و برای بار دیگر بە مردم ثابت کردند کە خطر ی
ناکبین
وسایل خانمان برانداز ایران همانا وجود آنان است .جلسە ی
علت روز
پنجشنبە افتضاح وکال را ی
علت تر نمود و آتش بغض و کینە ملت را نسبت
بە آنان افروختە تر کرد.
ی
طباطبان  ،گفت و شنودهای وکالی تودە،
خود شب ییت های سید محمد
خروج و دخول وکالی دست راست ،و تعارفات نیم رسیم آنان ،واقعا دیگر
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حیثت برای مجلس نگذاشتە ،کار را بە ی
ی
جان کشانید کە نایب رئیس مجلس
نتوانست نظم جلسە را حفظ کنند ناچار از جای برخاست و جلسە تعطیل
گردید.
از شمال
ی
تهجب قوا مشغول شدەاند و از اخبار واصلە
خب یم رسد کە بە
از آذربایجان ر
از زنجان و ر
ی
چنی بر یم آید کە اوضاع دمکراتها وخیم
منتش شدە در جراید
است و برای دفاع در مقابل ذوالفقاری ها مشغول جمع آوری قوا یم باشند
اعالمیە ی
ی
طرفی صادر شدە اعالمیە دموکراتها ،ذولفقاری ها را دزد
هان از
ی
و رن وطن خواندە و اعالمیە ذولفقاری پس از ذکر خدمات خانوادگ
ذوالفقاری ها ،دموکراتها را تشویق بە تسلیم نمودە و جوایز و مقرری برای
ی
معی ساختە است.
تسلیم شدگان با اسلحە
ی
شهربان آذربایجان
در دو سە روز اخب قریب یکصد و پنجاە نفر از مأمورین
بە تهران وارد شدەاند.
آقای مظفر فبوز مدیر روزنامە رعد امروز از طرف آقای نخست وزیر بە
سمت معاونت سیایس نخست وزیری و مدیریت کل تبلیغات انتخاب
شدەاند.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٤٦دوشنبە  ٢٢بهمن ١٣٢٤
ی
معرف دولت بە مجلس
ی
معرف نمود و ضمن نطق
دیروز آقای نخست وزیر کابینە خود را بە مجلس
خود اظهار داشت:
" بطوریکە خاطر نمایندگان ی
ی
مستحض است رسم بر این بود کە پس
محبم
از تشکیل دولت برنامە تهیە و بە مجلس شورای مل تقدیم شود .از بدو
ر
مشوطیت تا حال کە شاید در حدود  ٥٠دولت تشکیل شدە متاسفانە
ی
کمب دیدە شدە کە برنامەهای تقدییم عمل شدە باشد و حال آنکە ملت
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ایران از تکرار الفاظ و عبارات بە تنگ آمدە و تشنە عمل و کار است .بە
جای آنکە بگوئیم در آتیە چە خواهیم کرد ی
بهب است در ارسع وقت نشان
ی
خدمان بە انجام رسانیدەایم".
دهیم چە نمودە و چە
هیئت اعزایم بە مسکو
برای مذاکرە در امور سیایس و بازر ی
گان با مقامات شوروی ی
هیئت بە ریاست
آقای نخست وزیر عزیمت یم نمایند.
رئیس ستاد ارتش
تیمسار رسلشکر آن اویل بە جای رسلشکر حسن ارفع بە ریاست ستاد ارتش
منصوب و از روز یکشنبە ررسوع بکار نمودەاند.
تلگراف اهایل کردستان
ی
حضت رارسف آقای قوام السلطنە نخست وزیر ،رونوشت نامە کوهستان
قبول مسئولیت زمامداری از طرف آن جناب در این موقع خطب و بحر یان
و اقدام در حفظ عظمت و امنیت کشور و بسط آزادی موجب
ی
مهی دوستان
سپاسگزاری و امیدواری قاطبە اهایل کشور خصوصا
کردستان گردیدە است.
توفیق آن ی
حضت را در انجام آمال مل و اصالح کشور خواستاریم عطف
جبان خرابیهای کردستان مورد
توجە مخصوص آن جناب نسبت بە ر
استدعا است.
امضاء  ١١٥نفر از اهایل کردستان
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٤٧دوشنبە  ٢٩بهمن ماە  ١٣٢٤ـ ١٩٤٦
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نخست وزیر و هیئت اعزایم در مسکو
روز دوشنبە صبح هیئت اعزایم ایران بە مسکو تحت ریاست آقای نخست
وزیر از تهران حرکت و ساعت هشت و نیم صبح بە بادکوبە رسیدند ،چون
هوا مساعد نبود حرکت آنها بە روز بعد موکول گردید.
روز سەشنبە ساعت  ١٤و  ٣٠دقیقە هواپیمای حامل هیئت اعزایم در
فرودگاە مسکو فرود آمد .مولوتف کمیش امور خارجە ،کانوزوف معاون
کمیش امور خارجە و معاون کمیساریای بازر ی
گان ر
خارج و ژنرال سیمونوف
نمایندە ارتش رسخ و رجال دیگر شوروی در فروگاە حضور داشتند.
فرودگاە با پرچمهای ایران و شوروی زینب یافتە بود .خانم آیه همراە
اعتصایم رایزن سفارت شاهنشایه ایران و سایر کارمندان وزارت خارجە
برای استقبال بە فرودگاە آمدە بودند.
نمایندگان سیایس با لباس تمام رسیم حضور داشتند .در میان گروە
بیشماری کە در فرودگاە حضور داشتند .سفرای کبار و وزرای مختار
دولتهای ترکیە و افغانستان و لهستان و یوگواسالوی و فنالند و بلغارستان
و حبشە و هلند و بلژیک و مکزیک و لوگزامبورک و سوئد و کارداران
سفارتخانهای انگلیس و امریکا و زالند جدید و کانادا و رایزنان
سفارتخانەهای فرانسە و چکواسلواک و غبە مشاهدە میشد.
مراسم ی
احبام از طرف گارد شوروی بعمل آمد و موزیک رسود مل ایران و
شوروی را نواخت .نخست وزیر نطق مختضی در برابر میکروفون ایراد
نمودە گفت:
" اینجانب بسیار خرسندم کە بە عنوان یک نفر دوست صمییم بە
ی
پایتخت کشور بزرگ دوست قدم یم گذارم .هیئت نمایندگ ایران منتهای
کوشش را در راە تقویت و تحکیم ریشەهای مودت کە از دیر ی
زمان ی
بی
ایران و همسایە بزرگ شمایل وجود داشتە بکار خواهند برد.
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ی
ی
استالی
کرملی از ژنرالیسم
روز پنجشنبە آقای نخست وزیر در قض
مالقات نمودند در این مالقات آقای مولوتف کمیش خارجە اتحاد جماهب
شوروی حضور داشت .مذاکرات و مالقاتهای آقای نخست وزیر در مسکو
در محیط صمیمانەای جریان دارد .آقای قوام السلطنە در اثر مالقات با
ی
استالی عدەای از کارمندان عالبتبە دولت شوروی را مالقات و
ژنرالیسم
مذاکرات الزمە بعمل آوردەاند.
تخلیە ایران از نبوهای انگلیس
ماژور ژنرال ساوری فرماندە نبوهای انگلییس در ایران و عراق کە بە تهران
آمدە بود بە نمایندگان مطبوعات اظهار داشتە کە  ٢مارس نزدیک است و
در روز  ١١اسفند آخرین نبوی انگلییس خاک ایران را ترک خواهد کرد.
سفب کبب جدید شوروی
دولت شوروی در نظر دارد آقای سادچیکف سفب کبب خود در یوگسالوی
ی
تعیی و اعزام دارد.
را بە سمت سفب کبب آن دولت در ایران
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٤٨دوشنبە  ٦اسفند ١٣٢٤
توجە آقای نخست وزیر جناب آقای قوام السلطنە
اگر نطق ی
مسب " پوین " را بخاطر بیاوریم کە گفتە :چون کردستان منطقە
نفت ی
خبی است لذا سە دولت شوروی  ،انگلستان و امریکا بدان عالقمند
آفتان نشدە و
هستند .متوجە خواهیم شد کە هنوز موضوع کردستان
ر
عبارت از همان خودمختاری مهاباد کە اعالم شدە نیم باشد .اگر دولت
هم موضوع کردستان را سادە ی
تلق کند دیر یا زود بە اشتباە خود واقف
خواهد گردید.
یکسال و چندی قبل موضوع کردستان بسیار سادە بود و دولتهای وقت
یم توانستند با اقدامات اصالج بە تقاضاهای مردم مهاباد ترتیب اثر
بدهند ویل افسوس آنقدر فریاد شنیدە نشد کە ناچار خودشان در صدد
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اجرای تقاضاهای خود برآمدند و تقویت هم شدند .اکنون کار بە اینجا
رسیدە کە دیگر نفوذی برای دولت در ناحیە شمایل کردستان ی
باف نماندە
است.
مصطق بارز یان و اتباعش با اسلحە و مهمات ی
ی
کاف و آمدن محمد
ورود مال
رشیدخان بە نزدیگ سقز ی
بیشب منطقە مهاباد را تقویت کردە و اگر روزی
سقز و بانە هم مورد هجوم آنها قرار گبد شک نیست کە مقاومت قشون
ی
خب دایر بر
دولت مشکل خواهد بود و آنچە را کە رادیو لندن فعال بنام ر
تهدید سنندج بە گوش ما یم رساند حتیم الوقوع خواهد بود.
امروز مردم کردستان در تمام نواج کە دولت اقتدار دارد نار ی
اض هستند.
درست است کە تمام مملکت از نتیجە عمل دولتهای گذشتە دچار عدم
ی
نارضایت در کردستان و بخصوص در نواج
رضایت شدە است ویل این
مجاور منطقە و شهرستان مهاباد اثرات فکری غری رت تولید یم نماید و این
ی
دولت و
اثرات فکری را با برقراری حکومت نظایم و تقویت نبوهای
ممانعت مردم و حبس و تهدید ،محو نمیتوان نمود بالعکس تقویت
میگردد.
امروز در پستخانەهای کردستان سانسور برقرار است تصدیق داریم کە از
لحاظ وضعیت فعل رویە دولت احتیایط دولت برقراری سانسور است
ی
ی
کاغذهان کە شکایت از فالن مامور منتفذ
کاغذهان را یم گبند،
ویل آیا چە
ی
حقایق را از
شدە ،فالن کاغذ را بە مقصد نیم رسانند کە ممکن است
خرابکاریــهای مامورین اطالع دادە باشد.
هنوز در ی
بعیص نواج کردستان مردم را مجبور یم کنند کە بر خالف دیدە
ی
ی
خوبب
قدردان از فالن مأمور کثیف کنند ،تا در سایە آن رضایت نامە
اظهار
مردم را بچاپند.
از این اوضاع اولیای مرکزی خوب اطالع ندارند .اگر مأمور عالبتبەای هم
برای بازریس برود مردم امیدواری و اطمینان ندارند کە بە او مراجعە کردە
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و شکایت خود را بگویند .زیرا تاکنون نتیجە ی
مثبت از کار این مأمورین عاید
مردم نگردیدە است.
خبی نیست.
در تهران ر
مردم همە این روزها حالت انتظار نسبت بە جریانات اخب پیدا کردەاند.
آقای واالس مری و آقای سادچیکف با آقای نخست وزیر روز چهارشنبە
پیش مالقات و تا ی
مدن راجع بە مسائل جاریە مشغول مذاکرە بودند .شایه
و بابل و گرگان ی
نب تخلیە گردید .یک شورای اقتصادی برای مشاورە و اتخاذ
تصمیم در بارە امور اقتصادی تحت ریاست آقای نخست وزیر تشکیل
گردیدە است .دو نفر از نمایندگان پارلمان انگلستان برای دیدن وقایع اخب
آذربایجان بە تهران وارد شدند و سید ضیاء بە دستور جناب آقای نخست
وزیر دستگب گردید.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٤٩دوشنبە  ١٢فروردین  ١٣٢٥ـ ١٩٤٦
اعالمیە در بارە مذاکرات شوروی و ایران
مذاکر یان کە از طرف نخست وزیر ایران در مسکو با اولیای دولت اتحاد
ی
سوسیالیست آغاز و در تهران پس از ورود سفب کبب
جماهب شوروی
شوروی ادامە یافت در تاری ــخ  ١٥فروردین  ١٣٢٥مطابق با  ٤آوریل ١٩٤٦
بە نتیجە ذیل رسید و در کلیە مسائل موافقت کامل حاصل گردید.
١ـ قسمتهای ارتش رسخ از تاری ــخ  ٢٤مارس  ١٩٤٦ی
یعت شنبە  ٤فروردین
 ١٣٢٥در ظرف یک ماە و نیم تمام خاک ایران را تخلیە یم نمایند.
٢ـ قرارداد ایجاد ررسکت مختلط نفت ایران و شوروی و ررسایط آن از تاری ــخ
 ٢٤مارس تا اقتضای مدت هفت ماە برای تصویب بە مجلس پانزدهم
پیشنهاد خواهد شد.
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٣ـ راجع بە آذربایجان چون امر داخل است ترتیب مسالمت ی
آمبی برای
ی
قوانی موجودە و با روح خبخوایه نسبت بە
اجرای اصالحات بر طبق
اهایل آذربایجان ی
بی دولت و اهایل آذربایجان دادە خواهد شد.
نخست وزیر دولت شاهنشایه ایران ـ احمد قوام
سفب کبب دولت اتحاد جماهب شوروی مقیم تهران ـ ساد چیکف

قوام السلطنە و سادچیکف هنگام امضاء قرارداد
عکس :از کتاب "مبزا احمد خان قوام السلطنە " تحقیق و نگارش :ی
دکب
باقر عاقل ،انتشارات جاویدان چاپ دوم سال ١٣٧٧
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غرب دقایق دشواری را یم گذراند
ی
ی
تصادفهان کە ی
دولت اخبا روی دادە تعداد
بی اکراد و قوای
در اطراف
مبالغە ی
آمبی از کشتە و تلفات نقل گردیدە و معاون نخست وزیر در
ر
خارج راجع بە کردستان اینطور اظهار
خبنگاران جراید
مصاحبە خود با ر
نظر نمود :اخبار کردستان فوق العادە اغراق ی
آمب است .دولت بر اوضاع
این ناحیە کامال مسلط است .ویل اظهارات معاون نخست وزیر مانع از این
نیست کە بگوئیم " غرب دقایق دشواری را یم گذارند ".
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٥٠دوشنبە  ١٩فروردین  ١٣٢٥ـ ١٩٤٦
اخبار داخل
ی
مصطق فرماندە کرد فرزند بارزان روز  ١٣٢٤/١٢/٢٤ساعت
جناب مال
 ٥بعدازظهر وارد مهاباد شد .زمانیکە بە باغهای کنار شهر رسید ،اعضای
وقت جناب مال مص ی
کمیتە مرکزی بە استقبال ایشان رفتند .ی
طق از رودخانە
یم گذشتند بە ی
احبام اعضای کمیتەی مرکزی پیادە شدند و در این زمان
اعضای کمیتەی مرکزی بە شتاب خود افزودند و در کنار رودخانە بە هم
رسیدند.
برادر گرایم صدیق حیدری مراسم خبمقدم ی ی
گفی را بە جای آورد و همە
ی
ی
معرف کرد و او ی
نب بە آنان دست
مصطق
اعضای کمیتەی مرکزی را بە مال
دادە و در نهایت مشت بە سوی ی
دفب حزب آمدند و در سالن انجمن
ی
ی
.
فرهنگ مستقر شدند در ساعت  ٦بعدازظهر حضت پیشوای کردستان
بە مرکز حزب ر
تشیف آوردند و با ایشان مالقات کردند .در این هنگام
ی
محمد افندی خطاب بە ی
سخنان کە منعکس کنندەی
حضت پیشوا
ی
مصطق بود ،در مورد فداکاریــهای کردهای بارزان و
قلت مال
احساسات ر
دربدری این قوم نجیب در راە استقالل کردستان ایراد کردند.
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ی
سخنان ایراد فەرموودند و آنان را رن اندازە
جناب پیشوا در جواب بە آنان
بە حکومت جمهوری کردستان و حزب دمکرات کردستان امیدوار کردند.
ی
سپس ی
مصطق بە حضور
حضت پیشوا بە سالن ویژەی خود رفتند و مال
ی
مصطق
وی ررسفیاب شدند و بە مدت دو ساعت با هم گفتگو کردند .مال
رهب کردهای بارزان است کە در راە استقالل کردستان بسیار
سیاستمدار و ر
رنج کشیدە ،دشمنان کردستان همەی ایل و عشبەی او را بە جرم
آزادیخوایه دربدر کردەاند و از وطن عزیزشان ببون راندەاند .این
ی
انسان دانا و فهمیدە و
شخصیت عالوە بر اینکە فرماندەای بزرگ است،
متمدن و میهن پرست است و سنش  ٤٥سال است.
روزنامە کردستان ژمارە  ٢١شنبە  ١١اسفند  ١٣٢٤ـ * ١٩٤٦
ی
کنفرانس بانوان در انجمن فرهنگ کرد و شوروی
روز جمعە  ١٣٢٤/١٢/١٧از طرف همش پیشوای کردستان کنفرانیس بە
ی
مناسبت ی
علت شدن حزب زنان کردستان از طرف انجمن فرهنگ کرد و
شوروی برپا شد .در این کنفرانس شمار زیادی از بانوان و اعضای کمیتە
مرکزی و آموزگاران و شاگردان مدارس ی
ی
مسئولی حزب دمکرات و
دخبانە و
ی
حکومت و تجار و کسبە کە قبال دعوت شدە بودند برپا شد.
ادرات
هرچب پیشوای کردستان از اهمیت خواندن زنان و ی
ی
دخبان و
قبل از
ی
ر
سخنان ایراد
پیشفت اتحادیە زنان شوروی و اهمیت آشنا ین با آنها
فرمودند .کنفرانس کە از ساعت  ٢بعدازظهر ررسوع شدە بود در ساعت ٥
بعدازظهر بە پایان رسید.
روزنامە کردستان شمارە  ٢٤چهارشنبە  ٢٢اسفند  ١٣٢٤ـ ** ١٩٤٦
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پیشوا ی
قاض محمد ـ مینا خانم ( همش پیشوا )
تشکیل حزب دمکرات زنان از سوی زنان کردستان
روز جمعە  ١٣٢٤/١٢/٢٤از سوی همش پیشوای کردستان عدە زیادی از
ی
بانوان کردستان دعوت شدند کە ساعت  ٣بعدازظهر در انجمن فرهنگ
قاض محمد خانم مینا ی
جلسە بگبند و بە ریاست همش پیشوا ی
قاض حزب
دمکرات زنان تأسیس شد و عدە زیادی از بانوان در آن نام نوییس کردند و
حق عضویت ماهانە از یک تا دە تومان را تقبل کردند.
روزنامە کردستان شمارە  ٢٥یکشنبە  ٢٦اسفند  ١٣٢٤ـ ** ١٩٤٦
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اخبار ر
خارج
رادیو ببوت :از خب ی
هان کە بە دستمان رسیدە و از قاهرە گرفتە شدە است.
ر
دولت جمهوری کردستان در آذربایجان تشکیل شدە است.
رئیس جمهور کردستان جناب ی
قاض محمد و پایتخت کردستان آزاد شهر
مهاباد تقاضا دارند کە کردستان عراق و ترکیە ضمیمە جمهوری کردستان
شود و مرام و آروزی آنها استقالل کردستان بزرگ است.
ی
مصطق بارز یان فرماندە جنگهای بارزان هم اکنون در دولت جمهوری
مال
احبام فر ی
کردستان هستند و از قدر و ی
اوان برخودار میباشند.
خبی کە از مکتب سیایس واشنگتون بە ما رسیدە ،یم گویند
رادیو ببوت :ر
کە مسئلە ایران در موقعیت دشواری قرار گرفتە است .ی
حت کردها هم
اکنون درخواست استقالل خودشان را کردەاند و بە احتمال زیاد این حرکات
باعث اتحاد همە کردها و رسیدن بە استقالل کردستان بزرگ شود.
روزنامە کردستان شمارە  ٢٧دوشنبە  ٥فروردین  ١٣٢٤ـ ١٩٤٦
خب
ر
روز  ١٣٢٥/١/١٩ر
حاج محمد رشید خان فرماندە بزرگ کردستان کە ٢٥
سال در راە آزادی کردستان مبارزە کردە و در این راە مینت و زحمت زیادی
کشیدەاند وارد مهاباد شدند و از طرف جمیع از اعضای کمیتە مرکزی
حزب دمکرات با ی
احبام و سالم نظایم در قرارگاە حزب مورد استقبال قرار
گرفتند ،خب مقدم عرض کردە و موفقیت وی را از خدواند متعال
خواستاریم.
روزنامە کردستان شمارە  ٣٤سەشنبە  ١٧فروردین  ١٣٢٥ـ ** ١٩٤٦
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ی
ی
حسی خان سیف
فاروف ،شهید ژنرال محمد
از راست :شهید احمد
ی
قاض،مجید خان ( فرزند محمد رشید بانە ) ،ژنرال محمد رشید قادر زادە،
ی
محمدامی خان شیوە گویزان ،محمد صالح بگ،
مجید بیگ گل،
ی
محمدامی بگ ناهید.
عکس :از صفحە فیسبوک دوست ارجمند موحیب مهابادی
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موضوع کردستان کم کم مطرح یم شود
روزنامە داریا در رس مقالە روز شنبە  ١٤فروردین  ١٣٢٥یم نویسد:
اکنون مسئلە کردستان در سیاست ایران عرض وجود یم کند .پس از آنکە
در آذربایجان حکومت دمکرات برقرار شد کردها ی
نب برای نهضت
خودمختاری فعالیت خود را ررسوع کردند.
ی
این نهضت بستگ تام با جریان آذربایجان داشت و چون بە آنها تکلیف
شدە بود کە تابع حکومت رتبیز شوند آنها ترجیح دادند کە اگر نباید از
ی
تمکی کنند خودمختاری خویش را اعالم نمایند.
تهران
سپس راجع بە عدم رضایت اکراد و موضوع زبان یم نویسد:
اجرا نشدن قانون اسایس تا امروز موجب گالیە مردم ایران در تمام نقاط
گردیدە و بنابراین دولت ناچار از اجرای قانون اسایس خواهد بود .دعاوی
دیگر کردها دایر بە تدریس زبان ی
چبیست کە باید مجلس موسسان حل
کند .این دعاوی ی
حت نیم تواند شبیە دعاوی ترک زبانان آذربایجان باشد،
ی
صورن کە "ترگ" با
زیرا " کردی " یگ از لهجەهای خاص فاریس است در
زبان فاریس متداول ما فرق بسیار زیاد دارد.
یک حرف از دو دهان
چندی قبل در مصاحبەای کە نمایندگان مطبوعات با " رساج اوغلو "
نخست وزیر ترکیە نمودە بود راجع بە موضوع کردستان گفتە بود:
مذهت دارد نە جنبە استقالل سیایس ".
" شورش اخب کردها جنبە
ر
نخست وزیر عراق " نوری سعید " ی
نب در قاهرە اظهارات مشابیه در
مصاحبە با نمایندگان مطبوعات مض نمودە و گفتە بود:
ی
مصطق بارز یان یک جنبش و قیام شخیص و ر
نایس از
" جنبش مال
مذهت است " مذهب بارز یان " یک مذهب نزدیک بە طریقە
معتقدات
ر
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اسمعیلیە است و مورد مخالفت کردهاست و کوشش بعمل یم آید کە این
جنبش را بە رنگ مل درآورند.
رادیو آذربایجان آن شب چە یم گفت:
ی
بایست از راە مسالمت و برادری ی
بی خودمان فیصل
مسئلە آذربایجان کە می
یابد هنوز بە ی
جان نرسیدە و معلوم نیست آیا دولت فعل درخواستهای
ملت آزاد آذربایجان را چطور پاسخ میدهد.
پیشەوری آن شب یم گفت :ما تا نفس آخر رنبد یم کنیم .هزارها ارتش
ی
فدان و منظم دموکرات هر روز در میدان ( مل ) ت ربیز صفوف خود را
مستحکم و پا برجاتر یم کنند.
بهرصورت مشکالت داخل سدهای عظییم است کە در برابر راە حکومت
فعل ی
گسبدە شدە است و پس از قضیە آذربایجان رسفصل مشکالت اخب
را یم توان در صفحات غرب جستجو کرد.
سیل اسلحە بە اکراد عراق مبسد
از روزنامە الجهاد شمارە  ٥١چاپ بغداد
ی
قاهرە :نمایندگان اتحادیە مطبوعات در بغداد یم گویند:
مسافرن کە از
مناطق کردستان عراق وارد این شهر شدەاند یم گویند " :طوایف اکراد
ی
تعداد زیادی تفنگ و ذخبە جنگ دریافت میدارند " .دولت عراق کامال
اوضاع را درک نمودە و خود را برای مواجە شدن با قیام اجتمایع کردها کە
از ایران ررسوع و بە عراق و ترکیە رسایت یم نماید آمادە کردە است.
اسمعیل نامق رئیس ستاد ارتش عراق اظهار داشت :با کمال دقت اوضاع
ی
مصطق بارز یان کە در سال  ١٩٤٥قیام اکراد عراق
را زیر نظر دارد .اما مال
را ادارە میکرد حال بە منطقە تحت اشغال روسها در ایران متواری شدە و
ی
ارشهان کە تا بە حال از عراق رسیدە حایک از قیام نزدیک و حتیم الوقوع
گز
اکراد عراق یم باشد.
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اما دولت عراق تمام احتیاط های الزمە را در رستارس کردستان عراق و
مخصوصا در مجاورت رسحدادت ایران بە عمل آوردە و اوضاع آنجا را
تحت مراقبت شدید قرار دادە است.
نمایندە اتحاد مطبوعات یم گوید :دولت عراق تقاضای ی
اسبداد مال
ی
مصطق بارز یان را از ایران نمودە ،ویل دولت ایران در پاسخ اظهار داشتە
کە مشارالیە در منطقە اشغایل روسها بودە و ی
دسبیس بە او ندارند .اما
ی
مصطق در ایران است اما نە در
روسها آنرا تکذیب کردە یم گویند مال
منطقە شورویــها.
ی
مصطق بارز یان در ی
حیت کە از عراق متواری شدە بود بە یاران خود
مال
اظهار داشتە بود " بزودی بە وطن خود مراجعت خواهم کرد ".
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٥١دوشنبە  ٢١فروردین  ١٣٢٥ـ ١٩٤٦
مشکل آذربایجان چگونە حل یم شود؟
در اعالمیە دولت اختیار چند ادارە محل بە خود اهایل واگذار شدە و ضمنا
ی
بایجان و پاریس را زبان مل و همنیطور فعالیت سازمانهای
زبان آذر
دمکراتیک در حدود قانون اسایس مجاز شناختە شدە است.
در هرحال پس از صدور این اعالمیە فورا آقای فتحعل ایبکچیان نمایندە
سابق مجلس ( )١٤برای مذاکرە با آقای پیشەوری بە رتبیز رفتند .روز
ی
گذشتە ی
نب آقای پیشەوری بە نمایندگ مردم آذربایجان بە تهران وارد
ی
قسمت از
شدند .بهرصورت حل مسالمت قضیە آذربایجان کە شامل
تقاضاهای اهایل کردستان ی
نب یم باشد مورد تقاضای ما است.
در این هفتە سفب کبب جدید دولت بریتانیا با ر
تشیفات الزم استوارنامە
ی
اعلیحضت تقدیم و مراسم معمویل اجرا
خود را در کاخ گلستان بە حضور
گردید.
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ی
کمیسیون برای اجراء قانون
ارتش رسخ اغلب نقاط را تخلیە کامل کردەاند و
انتخابات دورە پانزدهم تشکیل شد و مشغول برریس کامل برای اجراء
منظور صحیح فوق هستند .انتخابات دورە پانزدهم نزدیک یم شود و
تهران منتظر شنیدن اخبار خوش در زمینە حل اختالفات موجود از منابع
رسیم است.
باز هم شورای امنیت
شورای امنیت پس از یک سلسلە مذاکرات مفصل باالخرە تصمیم گرفت
کە مسئلە ایران تا ششم ماە مە در دستور شوراء ی
باف بماند .پس از اخذ
این تصمیم " گرومیکو " نمایندە شوروی بە حالت ی
اعباض از جلسە خارج
و اظهار کرد :کە در مذاکرات آیندە راجع بە ایران ررسکت نخواهد نمود و
گفت :هرگونە کوشش بە منظور اینکە ایران بصورت پول رائج و وسیلە
مبادلە درآید با شکست قطیع مواجە خواهد شد.
اعالمیە دولت راجع بە آذربایجان
از بدو تشکیل دولت فعل کە امور آذربایجان محل اعتنا و توجە مخصوص
قرار گرفت و اصالحات آن سامان جلب نظر نمود پس از غور و مطالعە
در منویات آن هموطنان گرایم هیئت وزیران تصمیم گرفت تا حدی کە
ی
قوانی موضوعە بە قوە مجریە اجازە میدهد آمال
قانون اسایس و سایر
ی
ساکنی آن استان برآوردە شدە و با آغوش باز آن هموطنان عزیز را پذیرفتە
و بە وحدت و اخوت دعوت نماید.
اینست کە تصویب نامە هیئت دولت کە در این موضوع صادر شدە برای
نش یم شود .اختیار یان کە در قانون مصوب ی
اطالع عامە ذیال ر
الثان ١٣٢٥
قمری بە موجب اصل ٢٩و  ٩٠و  ٩١و  ٩٢و  ٩٣متمم قانون اسایس برای
ی
انجمن های ی
والیت تصویب شدە در آذربایجان بە طریق ذیل
ایالت و
تضی ــح و تائید میگردد.
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١ـ روسای کشاورزی و بازر ی
گان و پیشە و ی
هب و حمل و نقل محل و فرهنگ
ی
ی
دادستان و ناظر دار یان بوسیلە
شهربان و دو ائر دادریس و
و بهداری و
ی
انجمن های ی
والیت انتخاب و مطابق مقررات احکام رسیم آنها از
ایالت و
طرف دولت در تهران صادر خواهد شد.
تعیی استاندار با جلب نظر انجمن ی
ی
ایالت با دولت خواهد بود و نصب
٢ـ
فرماندهان قوای نظایم و ژاندرمری از طرف دولت بعمل خواهد آمد.
٣ـ زبان رسیم آذربایجان مانند سایر نواج کشور ایران فاریس یم باشد و
ی
دادگسبی بە زبانهای
کارهای دفاتر در ادارەهای محل و کارهای دوائر
ی
ی
ابتدان
آذربایجان (ترگ) صورت یم گبد .اما تدریس در پنج کالس
فاریس و
ی
آذربایجان صورت میگبد.
در مدارس بە زبان
ی
تعیی عایدات مالی یان و اعتبارات بودجە کشور دولت در بارە
٤ـ هنگام
ی
آذربایجان یرصورت بهبودی آبادی و عمران شهرها و اصالح کارهای فرهنگ
و بهداری و غبە را در نظر خواهد گرفت.
٥ـ فعالیت سازمانهای دموکراتیک در آذربایجان و اتحادیەها و غبە مانند
سایر نقاط کشور آزاد است.
٦ـ نسبت بە اهایل و کارکنان دموکرایس آذربایجان برای ررسکت آنها در
نهضت دموکراتیک در گذشتە تضییفات بعمل نخواهد آمد.
ی
حقیق آن ایالت
٧ـ با افزایش عدە نمایندگان آذربایجان بە تناسب جمعیت
موافقت حاصل است و در بدو تشکیل دورە پانزدهم تفنینیە پیشنهاد الزم
در این باب بە مجلس تقدیم خواهد شد کە پس از تصویب کشی عدە
برای همان دورە انتخاب شود.
نخست وزیر ـ ـ قوام السلطنە
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اطالعات تازە از عراق
ی
چنی یم نویسد:
روزنامە المضی چاپ مض راجع بە وضع عراق
ی
کشور عراق در همسایگ ایران با مراقبت کامل اوضاع کردستان شمایل را
مینگرد .زیرا اقدامات اکراد در این ناحیە رابطە بسیار نزدیگ با قیام کردهای
عراق دارد ی
چبی کە بیش از حد مورد نگر یان دولت عراق است مساعدتهای
دولت شوروی بە اکراد یم باشد.
یگ از جهانگردان کە چند روز پیش از این وارد بغداد شدە اظهار میدارد
ی
مصطق بارز یان فرماندە انقالبیون اکراد عراق کە اکنون از کردستان
کە مال
عراق متواری شدە خود را برای حملەای بە خاک عراق و ناحیەای کە
مسکن اجدادی اوست آمادە نمودە تا دوش بە دوش تمام اکراد عر یاف حملە
شدید خود را بر مرکز حکومت عراق ی
یعت بغداد آغاز نماید.
ایت کە بدست آمدە و قیام اکراد را تائید یم نماید تقویت ی
طبق قر ی
هان
است کە از طرف شورویــها بعمل یم آید .بطوریکە کردها توانستەاند مقدار
ی
مصطق در قیام اخب
زیادی اسلحە از آخرین سیستم بدست آورند .مال
ی
خود بر علیە دولت عراق در سال  ١٩٤٥توانست قسمت بزرگ از اکراد
عر یاف را با خود موافق سازد ویل دیپلماتهای عراق تا حدی عملیات او را
ر
یی
پیوسی عشایر و طوایف اکراد بە او جلوگبی نمودند.
خنت و از
ی
مصطق کە ناگزیر بە متواری شدن بە خاک ایران شد وعدە دادە است
مال
کە بزودی بە کردستان عراق مراجعت کند.
قیام اکراد برای عراق بسیار زیان آور شدە زیرا تشکیل کردستان مستقل
رسزمی وسیع و منابع گر ی
ی
انبهان از دست دولت
باعث خواهد گردید کە
عراق بدر رفتە و معادن نفت ی
نب از حیطە اختیارش خارج گردد.
محافل رسیم اظهار میدارند کە دولت عراق تا آخرین لحظە سیع وکوشش
خواهد نمود کە از بوجود آمدن کردستان مستقل جلوگبی کند و از هر
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وجب خاک خود با کمال جدیت دفاع خواهد کرد .اگر شورویــها در نظر
داشتە باشند کە بر خلیج فارس دست یابند شگ نیست کە از هر قیایم کە
ی
پشتیبان خواهند کرد خواە قیام از طرف
آنها را بە این منظور نزدیک سازد
اکراد ایران یا اکراد عراق و خواە بوسیلە دست چت های هر یک از دو
کشور باشد.
این امر ی
نب در نظر اولیای دولت عراق قطیع است کە دولت انگلستان جدا
برای جلوگبی از ر
پیشفت نفوذ شوروی خواهد کوشید.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٥٣دوشنبە  ٩اردیبهشت  ١٣٢٥ـ ١٩٤٦
ایستگاە رادیو رتبیز
ایستگاە رادیو رتبیز هر شب در ساعت  ٩:٤٥دقیقە بە وقت مسکو بە زبان
کردی سخن یم گوید.
روزنامە کردستان شمارە  ٤٠سەشنبە  ٧اردیبهشت ماە  ١٣٢٥ـ ** ١٩٤٦
کردستان سخن یم گوید
روز شنبە  ١٠اردیبهشت  ١٣٢٥ایستگاە رادیوی مهاباد پایتخت حکومت
مل کردستان با پنج دستگاە بلندگو ١ـ در حیاط ی
دفب مرکزی حزب دمکرات
ی
مبل ی
شهربان ٤ـ روبروی ی ی
حضت پیشوا ٥ـ
٢ـ در ستاد پیشمرگان ٣ـ روبروی
روبروی مسجد عباس آقا نصب شدند .رسما در مراسم باشکویه افتتاح
شد.
آقای مایور ی
علبادە کە وسایل را از سوی دولت با شهامت اتحاد شوروی
آوردە بود و آقای دلشاد رسویل از جانب وزارت فرهنگ در برابر میکروفون
قرار گرفتند و بیانات گریم ارائە فرمودند و مراتب سپاسگزاری خود را
نسبت بە اتحاد شوروی کە ایستگاە رادیوی و دستگاە سینمای سیار و
ی
وسایل دیگر را بە نام انجمن روابط فرهنگ بە کردستان بخشیدە بود بە
جای آوردند.
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در اینجا رن مناسبت نیست کە مختضی راجع بە نشانەهای مهر و محبت
با ی
طت مردم شوروی بە عرض خوانندگان برسانم :ساکنان میهن شوروی
ی
ی
یعت مملکت بزرگ کە در شمال کردستان و ررسق اروپا واقع است ،همە
ی
چب و همە توان خود را برای نجات دادن و رسبلندی ملتهای درماندە و
ی
آشنا کردن آنان بە تمدن و باال بردن سطح زندگ ملتهای فقب فدا کردەاند
و هنوز هم فدا میکنند .این است شعار مقدس و پایک کە مردم شوروی
دارند.
سید محمد حمیدی
روزنامە کردستان شمارە  ٤٣شنبە  ١٤اردبیهشت  ١٣٢٥ـ * ١٩٤٦
بیانات ی
حضت پیشوای کردستان در رادیو
حضت محمد ی
در روز  ١٣٢٥/٢/١٢ساعت  ٦بعدازظهر ی
قاض پیشوای
ی
سخب یان زیر را از رادیو بە اطالع اهایل کردستان رساند:
معظم کردستان
ی
موفقیت را کە کسب کردەاید بە شما رتبیک
برادران عزیز تأسیس رادیو
میگویم .چون در زمان افتتاح رادیو در اینجا نبودم اکنون احساس خود را
نسبت بە این ر
پیشفت شما اظهار یم کنم .امیدوارم کە از این بە بعد روز
مدن ی
بیشب در مسائل ی
ی
ترف کنیم.
بە روز بتوانیم
ی
بهبین ی
چب برای ما اینست کە بتوانیم خواستهای خود را بە گوش جهانیان
برسانیم و شما ی
نب تصدیق میفرمائید کە هر کاری آرام آرام پیش مبود و بە
آن ی
ترف دادە یم شود.
ی
ی
اخالف ،کشاورزی و غبە
همچنی یم توانیم بە وسیلە این دستگاە درسهای
بە برادران عزیزمان بدهیم و در آیندە ی
مناست برای رادیوی
نب برنامەهای
ر
خودمان آمادە میکنیم.
این را هم بدانید کە ما آقای محمد حسن خان سیف ی
قاض و آقای صدر
ی
ی
ی
قاض را بە نمایندگ کردستان همراە با هیئت نمایندگ آذربایجان بە تهران
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فرستادەایم و مذاکرات دوام دارد ،تا زمانیکە در رتبیز بودم هر روز از جریان
خب نباشم در این روزها ناچارا دوبارە
مطلع بودم .برای اینکە از مذاکرات رن ر
بە رتبیز مبوم .از آنجان کە ی
خبها را از کشور خودمان دریافت
برج ر
ی
داشتەام اجبارا برای در جریان امور قرار ی ی
گرفی برگشتم.
ی
دولت کردستان امروز بسیار قدرتمند است.
کسان را کە اکنون میخواهند
خون یم توانیم چارە کنیم ،اما من تا
با دشمنان کردستان متحد شوند بە ر
آنجا کە ممکن است از روش مسالمت ی
آمب دست نیم کشم و اگر ر
عالج
نبود حکومت کردستان با نبوی خود رس آنان را بە خاک میمالیم.
اخبار
روز پنجشنبە  ١٣٢٥/٢/٥ی
حضت پیشوای کردستان همراە با جناب
نخست وزیر و ی
باف وزراء آذربایجان و اعضای فرقە دمکرات از شاەگل و
ستاد لشکر بازدید کردند.
روزنامە کردستان شمارە  ٤٤دوشنبە  ١٦اردیبهشت  ١٣٢٥ـ ** ١٩٤٦
جنگ در کردستان
هواپیماهای دولت دهات و مواضیع چند را در خاک مهاباد بدون مقدمە
و بدون سابقە بمباران کردە ،متعاقب آن قوای ی
دولت از رسدشت و سقز
بە حملە بر اکراد ناحیە مهاباد پرداختە ویل بە نتیجە موفقیت ی
آمبی
نرسیدەاند .تلفات زیادی بە نبوهای ی
دولت وارد آمدە ،مقداری اسلحە و
ی
نشیت
مهمات و چند دستگاە رن سیم بدست اکراد افتادە و در نتیجە عقب
قوای ی
دولت در دهکدە بە تضف اکراد درآمدە است.
خب
خب تأسف آوری کە این هفتە از غرب رسیدە اگرچە منبع ر
این است ر
مؤثق است ویل امیدواریم صحت نداشتە و از طرف دولت رسما تکذیب
گردد.
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از تهران
پس از ورود آقای پیشەوری و سایر نمایندگان مردم آذربایجان بە تهران
مذاکرات بالفاصلە ررسوع و با اینکە صحبت ی
هان ی
حت آژانس های بیگانە
دائر بە عدم موافقت شنیدە یم شود معهذا آنطور کە معلوم است
مذاکرات آن بە آن نتیجە مثبت و قطیع تر نزدیک گردیدە و میگردد.
تلگراف روسای عشایر از آذربایجان
قاض ،نمایندگان ی
حسی خان سیف ی
آقایان صدر ی
ی
محبم
قاض و محمد
کردستان ،رونوشت نمایندگان ی
محبم آذربایجان ،رونوشت روزنامەهای
کوهستان و....
ملت کرد کە سالهای سال است در راە آزادی هزاران هزار ی
قربان دادە کوەها
و دشتهای کردستان را با خون ر ی
نگی کردە و هر گل از خاکش یک نفر شهید
راە آزادی را مجسم یم نماید .این موقع کە مقدرات خودش را بە آن هیئت
ی
محبم سبدە است و برای اینکە بتواند با برادران ایر یان دیگر همکاری کند
انتظار دارد این امنیت کە تاری ــخ نظب آنرا در کردستان نشان نمیدهد و قوە
ی
ی
پاسبانهان را بە خود ندیدە و
چنی
قشون کە تا حال حدود کردستان
مداریس کە با خون جگر و رصف تمام دار یان خود بە زبان کردی تأسیس
نمودە است برایش رسما برقرار و نام خود را در تاری ــخ ابدی کند.
ی
گیالن ،روسای هرگ رشید
رئیس شکاک عمر ررس ییق ،سید عبدەللا
جهانگبی ،زیرو بهادری
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پیمان دو جانبە حکومت مل کردستان و آذربایجان
روز سەشنبە  ٣اردیبهشت  ١٣٢٥ساعت  ٥بعدازظهر در شهر رتبیز در
عمارت مل آذربایجان با حضور رسان حکومت مل کردستان و آذربایجان
ی
دوست ی
بی ملت آذربایجان و ملت کردستان و برای پایداری
برای تحکیم
ی
بیشب در ی
بی این دو ملت تصمیمهای زیر گرفتە شد کە
روابط صمیمانە
ی
طرفی در آیندە از آن در عمل پبوی میکنند.
١ـ در نقاط معینە نمایندگان دو ملت با هم تماس الزمە را بعمل آوردە و
نمایندگان خود مبادلە خواهند کرد.
٢ـ در نقایط از آذربایجان کە از ملت کرد سکونت دارند و بالعکس در
ی
محلهان از کردستان کە اهایل آذربایجان اقامت دارند حکومتهای دو ملت
موافقت یم نمایند کە وسایل آسایش آنها را فراهم آوردە و در امور ی
دولت
مداخلە دهند.
٣ـ اشکاالت وسائل کە مربوط بە دو ملت مزبور پیش یم آید بوسیلە
کمیسیونهای مختلفە حل خواهد شد.
ی
٤ـ بە منظور ایجاد همکاری نظایم ی
طرفی متعهد یم شوند
بی دو حکومت
کە در مواقع الزمە با قوای نظایم خود کمک های الزمە را بە طرف متعاهد
بنماید.
٥ـ هر نوع مذاکرەای کە با دولتها و حکومت تهران الزم باشد با تبادل نظر
دو ملت آذربایجان و کردستان باید بعمل آید.
٦ـ حکومتهای آذربایجان و کردستان برای توسعە و ی
ترف مدنیت و زبانهای
مل دو ملت سیع بلیغ مبذول خواهد داشت.
ی
دوست و برادری و دموکرایس هر دو ملت اخالل کنند و
٧ـ کسانیکە در
ی
ی
سخت خواهند رسید.
سبب ایجاد تبگ روابط آنها باشند بە مجازات
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ی
شبسبی رئیس مجلس مل آذربایجان ،آقای سید
آقای حاج مبزا عل
جعفر پیشەوری نخست وزیر ،آقای صادق پادگان معاون صدر فرقەی
دمکرات ،آقای ی
دکب سالم ەللا جاوید وزیر کشور آذربایجان ،آقای محمد
ببیا وزیر فرهنگ آذربایجان.
ی
قاض محمد رئیس حزب دمکرات و رئیس حکومت مل کردستان ،محمد
حسی خان سیف ی
ی
قاض وزیر قوای مل حکومت کردستان ،سید عبدەللا
ی
گیالن عضو کمیتە مرکزی حزب دمکرات کردستان ،عمر خان ررس ییق عضو
کمیتە مرکزی حزب دمکرات کردستان و رئیس ایل شکاک ،رشید بگ
جهانگبی عضو کمیتەی مرکزی حزب دمکرات کردستان و نمایندە ایل
هرگ ،زیرو بگ بهادری عضو کمیتە مرکزی حزب دمکرات کردستان و
نمایندە ایل هرگ.
روزنامە کردستان شمارە  ٤٤دوشنبە  ١٦اردیبهشت  ١٣٢٥ـ ١٩٤٦
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ی
تاریخ :این عکس ی
قاض محمد و پیشەوری را در کنار هم نشان
عکس
میدهد .پیشەوری در آن هنگام در رأس ی
هیئت برای مذاکرە با دولت مرکزی
رهسپار تهران بود و در فرودگاە رتبیز ی
قاض محمد او را بدرقە کرد.در عکس
در کنار پیشەوری معاون او جهانشاەلو و پس از ی
قاض محمد بە ترتیب
ی
شبسبی رئیس مجلس حکومت آذربایجان و جاوید استاندار قرار
گرفتەاند.
روزنامە هیوا شمارە  ٧شنبە  ٩تب  ١٣٥٨شمیس  ٣٠ژوئن  ١٩٧٩میالدی
( منبع :از آرشیو شخیص آقای کمال عبدالیه )
ی
تاریخ تالیف:
عکس :از کتاب ساوجبالغ مکری مهاباد در آیینەی اسناد
فریدون حکیم زادە
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وزارت جنگ تکذیب یم کند
چون در ی
خبی راجع بە بمباران دهات و مواضع
بعیص از روزنامەهای مرکز ر
دولت و حملە نبوی ی
خاک مهاباد بوسیلە هواپیماهای ی
زمیت بە این نقاط
ی
درج شدە بود کە بە کل ساختگ و کذب محض و پادگانهای ارتش در همە
جا وظایف نظایم خود را طبق دستور دولت انجام دادە و میدهند .علیهذا
خب اعالم میدارد اشخاض کە مرتکب انتشار این قبیل اخبار
با تکذیب این ر
کذب یم شوند طبق مقررات قانون مورد تعقیب واقع خواهند شد.
وزیر جنگ ،سپهبد امب احمدی
( روزنامە اطالعات شمارە  ٦٠٥٢شنبە  ٢١اردیبهشت ) ١٣٢٥
رادیو لندن
رادیو لندن ساعت  ٧و نیم بعدازظهر دیروز بە زبان فاریس اظهار داشت
ی
زدوخوردهان روی دادە و  ٣٨نفر از رسبازان حکومت
کە در کردستان ایران
مرکزی بدست کردها اسب شدند.
( روزنامە داد شمارە  ٧٣٥یکشنبە  ٢٢اردیبهشت ) ١٣٢٥
رادیو رتبیز
عض روز جمعە  ٢٠اردیبهشت از  ٣٤نفر اسبکە کردها در جنگ رسدشت
از قوای ی
دولت گرفتەاند  ١٧نفر از اهایل آذربایجان جزء رسباز وظیفە در
قشون ی
دولت ایران بودند.
( روزنامە نجات ایران شمارە  ٦٦٤یکشنبە  ٢١اردیبهشت ) ١٣٢٥
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خب است؟
در کردستان چە ر
منتشە از طرف ستاد ارتش وقوع زدوخوردهای محل را در ی
اعالمیە ر
بعیص
از قستمهای کردستان تکذیب میکند در حالیکە رادیو رتبیز و ی
بعیص از
رادیوهای بیگانە ی
حت تعداد ارس یان را کە بە دست اکراد افتادەاند اعالم
میدارند.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٥٥دوشنبە  ٢٣اردیبهشت  ١٣٢٥ـ ١٩٤٦
یورش ارتجاع
مطابق گزارشات رسیدە روز  ١٣٢٥/٢/٢٨از رسدشت ،سپاە فارسهای
مرتجع کە عدەای بانەای با آنان همراە بودند بە نبوهای تحت فرماندیه
ی
مرتجعی شکست
آقا زیرو بگ و گورک حملە کردند .در نتیجە دفاع
ر
ی
مهاجمی اسب شدەاند
فاحیس خوردە و تلفات بسیاری دادەاند ٣٠ :نفر از
و دو ارباب و نوکرانشان کشتە شدەاند و  ١٤قبضە تفنگ و  ٤قبضە
ی
دوربی و  ٦اسب بە غنیمت گرفتە شدەاند .آنان
اسلحەی کمری و یک
ی
همی رو معلوم میشود کە خداوند یار ماست.
رساسیمە گریختەاند .از
بکوشید پبوز یم شوید.
روزنامە کردستان شمارە  ٤٩شنبە  ٤خرداد ماە  ١٣٢٥ـ *١٩٤٦
اخبار در جبهە رسدشت
خب رسیدە شب چهارشنبە رسبازان ارتش ارتجاع بە مدار رسدشت
طبق ر
ی
نگهبان کردستان در آنجا واقعند یورش بردە و آنرا محارصە
کە پست
میکنند .بە خیال خود از فرصت استفادە کردە و بە بلبل آزادی گورک حملە
ی
میکنند کە کاک ەللا آقا فرماندە آنان است .پس از جنگ شدید از نبوی
ارتجاع و فرزندان بە زور آوردە شدەی ایران ٤٤ ،نفر کشتە و بیش از ٤٠
ی
نفر زخیم بەجا میماند و با آشفتگ شکست خوردە و فرار میکنند .از
ی
حسی
نبوهای کردستان  ٥نفر زخیم شدەاند و سعید بگ از افراد محمد
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آقا بە درجە شهادت رسید و روح پاکش با ارواح شهدای آزادی همدم شد.
خب
دوبارە نبوی حق نبوهای دروغگوی ارتجاع را فراری دادە و تاکنون ر
دیگری نرسیدە است.
روزنامە کردستان شمارە  ٥٠دوشنبە  ٦خرداد  ١٣٢٥ـ * ١٩٤٦
سفر ی
حضت پیشوای کردستان بە رتبیز
روز یکشنبە  ١٣٢٥/٢/١٥ی
حضت پیشوای معظم کردستان ،قبل از
عزیمت بە رتبیز در میان رسان عشایر منگور ،مامش ،دهبکری ،زرزا،
قرەپاپاغ و گورک و افشان بیباک نبوهای دمکرات فرمودند:
برادران عزیز ،زمانیکە ارتش رسخ در میان بود ،دشمنان ما شایع میکردند
ر
خارج کە مقصودشان ارتش رسخ
کە ادعاها و خواستهای ما از سیاست
بود برخاستە است اما امروز برای همگان آشکار شدە است کە کردها
خواهان آزادی هستند و از مرام خود دست بردار نیستند و امروز وجود
عشایر کرد کە آمادەاند با جان و مال آخرین قطرەی خون خود را در راە
این مرام فدا کنند ،شاهدی بزرگ برای آزادیخوایه کردهاست کە در راە
خود استوار هستند و برای بدست آوردن آزادی فقط بە خودشان اعتماد
و اتکاء دارند و ...برادران عزیز بارز یان کە در راە بدست آوردن آزادی
کردستان بزرگ  ،میهن و مال و فرزندان خود را فدا کردە و همە را در راە
این خواستها نهادە و مردانە کوشش یم کنند باعث افتخار است.
ی
ی
عملیان جنگ و فداکاری کە از صفات
آزادیخوایه و آگایه آنان بە فنون
معجزە کردهاست در جبهە صالح آباد آشکار شد کە عدەای  ٧٠٠نفری
فرستادە شدە از فارسها کە میخواستند بە سمت " رسا "بیایند ١٧٠نفر
جلوی آنها را گرفتند  ١١٠نفر از آنها کشتە و  ٤٠نفر اسب یم شوند و
حت یک نفر ی
تلفات زیادی بە آنان وارد یم شود .ویل از بارزانیها ی
نب خون
از دماغش نیم آید.
روزنامە کردستان شمارە  ٤٩شنبە  ٢١اردیبهشت  ١٣٢٥ـ * ١٩٤٦
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در ایران ما چە میگذرد؟
در خصوص آذربایجان اصوال تفاهیم حاصل نشد .چون دولت ی
حارص
نبود بە  ٧مادە کە یط اعالمیە بە ملت آذربایجان دادە شدە ی
چبی اضافە
نب در دو سە موضوع زیر :ارتش ،بودجە ،ار ی
کند و نمایندگان آذربایجان ی
اض
کە عمل انجام شدە است جدا پافشاری میکردند و باالخرە بعد از یگ دو
ی
فیمابی ادامە داشت آقای پیشەوری و همراهان او بدون
هفتە کە مذاکرات
ی
کوچکبین اخذ نتیجە تهران را ترک میگویند.
در هرحال پس از این مذاکرات یأس آور وضع آن منطقە چە خواهد شد
معلوم نیست ویل وضع آیندە را در سە مسئلە زیر یم توان جستجو کرد:
ی
١ـ وقوع جنگ خانگ!!
٢ـ سقوط کابینە فعل یا تشکیل مجلس موسسان و یا ررسوع انتخابات و
ی
قضایان است کە تصور انجام و
افتتاح مجلس پانزدهم کە هر دو سە جزو
عمل شدن آن کیم مشکل است.
ی
همی ترتیب تا روشن شدن
٣ـ باقیماندن وضع آذربایجان و کردستان بە
وضع کامل سیاست جهان ی
یعت تسویە شدن حسابهای سیایس موجود ی
بی
انگلیس و امریکا از یک طرف و شوروی از طرف دیگر.
خبگزاری پارس تکذیب یم کند
ر
شایعە اینکە آقای نخست وزیر اظهار داشتەاند " :اگر نمایندگان آذربایجان
از دعوی خودمختاری و سایر درخواست خود چشم نپوشد بە قوە قهریە
خبگزاری پارس رسما تکذیب
بر عیلە آنها متوسل خواهند شد " از طرف ر
شدە است.
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تلگراف از مهاباد
جناب آقای قوام السلطنە نخست وزیر ایران ،آقای پیشەوری نخست وزیر
حسی سیف ی
آذربایجان ،کپیە جناب ابوالقاسم صدر ی
ی
قاض
قاض و محمد
نمایندگان ی
محبم کردستان ،کپیە روزنامە کوهستان...
با نهایت ی
احبام معروض میداریم چنانچە نمایندگان معظم استحضار دارند
ی
سطح زندگ ملت کرد امنیت اجتمایع ،سیایس و اقتصادی سالها در زیر
پنجە فاشیست های خونخوار واقع گردیدە بود کە ی
چبی در برنداشت.
ی
نیست سوق داد ناچار ملت کرد با پبوی کردن
ملت نجیب کرد را بە درە
حرکات و مبارزە آزادی کە رسمشق نیاکان کرد بودە قیام الحمدەلل بطور
احسن توانست مملکت خود را از قید اسارت و خون مکیدنهای زالوی
فاشیست نجات و امنیت و امان کە در رستارس مملکت حالیە
حکمفرماست تاری ــخ نشان ندادە و مامورین و تشکیالت حالیە کرد شاهراە
ی
ترف یم پیماید و ملت را بە سعادت ابدی خواهد راند.
بنابراین ی
اسبحا ما برای استقرار وضعیت فعل و ر
پیشفت مرام این ملت
تمنا داریم همە افکار خود را فقط و فقط برای ر
پیشفت مقاصد عمویم
مضوف فرمودە و انتظار داریم با تمام ی
معت از جریحەدار ی ی
گشی احساسات
پاک این ملت جلوگبیــهای الزمە را معمول فرمایند.
مهاباد ،هیئت کمیتە شهری حزب دمکرات کردستان ،وهاب بلوریان ،احمد
ی
حسی زرگری ،سید محمد طەزادە ،محمود ویل زادە،
الیه ،مناف کرییم،
صدیق حیدری ،محمد یاهو.
( الزم بە ذکر است کە دو تلگراف دیگر از طرف بازرگانان و کسبە مهاباد و
ی
همچنی از طرف رسان عشایر بە نخست وزیر فرستادە شدە کە بە خاطر
یی
نوشی آن رصف نظر شد .فاروق فرهاد )
تکرار مطالب از
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برای اطالع ستاد ارتش
جناب آقای نخست وزیر ،رونوشت وزارت جنگ ،رونوشت ستاد ارتش،
ی
رونوشت نامە هفتگ کوهستان...
در" لیلە" چهارشنبە  ١٨اردیبهشت یک ساعت از شب گذشتە دو نفر
افش در سون خواجە نو و نورآباد در اثر استعمال ر
مشوب بە اتفاق ٤
رسباز در ی
اثنان کە خود اینجانب در خانە نبودەام و درب حیاط باز بودە بە
یی
مبلم ریختە اول یدەللا نام فرزند  ٨سالەام را کتک کاری و آنچە مایە رن
ررس یف و هتایک نسبت بە عائلەام باشد نمودەاند .در حدود  ٥٠نفر زن و مرد
ی
و بچە از اهل محل حضور داشتەاند .تقاضای قرار رسیدگ و تعقیب
ی
نامبدگان را خواستارم.
قانون ر
ابو محمد چاوش نژاد
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٥٥دوشنبە  ٢٣اردیبهشت  ١٣٢٥ـ ١٩٤٦
در پبامون نطق پیشەوری...
ی
آقای پیشەوری جریان مذاکرات هیئت نمایندگ مردم آذربایجان را بیش و
کم ر
تشی ــح کرد و منشأ حوادث منطقە مزبور را بیان نمود و در نطق مفصل
خود بە ی
بعیص مقامات غب مسئول اشارە کرد و رصیحا اظهار کرد کە اگر
ی
این مقامات در این کارها آنقدر ارصار بە خرج میدهند تا حوادث بزرگ
روی دهد .ویل معلوم نیست این حوادث بە نفع آنها تمام شود یا خب؟
ی
اصالحان را کە ما ررسوع کردەایم نیم توانیم از ی
پیشەوری یم گفت:
بی
رببیم .تهران ی
نب باید حق حاکمیت کلیە ملت ایران را تصدیق نمودە و برای
ی
درخواستهان کند کە
رهان تمام مملکت اقدام جدی بعمل آورد و نباید
ی
برای ما مسئلە حیات و ممات داشتە باشد با وجود همە اینها پیشەوری
میگفت از حل مسئلە بە طریق صلح و مسالمت مأیوس نیست و تکرار
میکرد کە با سالح بە آذربایجان آمدن بە ی ی
مبلە آتش بازی است.
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در مهاباد با اسبان چە یم کنند
ی
ی
ی
کیلومبی سقز را اشغال نمود،
عنوان ٨
ستون از هنگ  ٢٧مرکز بە هر
ی
خونیت در گرفت و تلفات زیادی دادە شد ٣٤ .اسب و
غفلتا یا علنا جنگ
چند دستگاە مسلسل و چند قبضە تفنگ هم جزء غنایم شد.
ما نمیدانیم اصوال این حرکت از کجا رسچشمە گرفت ،بعضیها یم گویند
ی
تحریکان
کە محمد آقا عبایس چون عائلە و اطفالش از رسا طرد شدە
ی
چنی وانمود کردە کە با یک گروهان بدون مخمصە میتوان رسا را
نمودە و
تسخب کرد.
ی
ی
طرفی ادامە داشت و
تمامب زد و خورد از
در موقیع کە با شدت هرچە
تانک و سوارە نظام در ی
زمی و هواپیما برفراز آسمان در آمدورفت بود،
اهایل مضطرب سقز برای شنیدن اخبار تازە بە رسا راە رسبازان در محل
کە بیماران ستون قرار داشتند ،شتافتند در این موقع چند نفری از رعایای
ی
زندگ خود بە شهر آمدە بودند در ی
قراء مجاور کە برای ت ی
حی
أمی مایحتاج
مراجعت از طرف نبو دستگب و با یک جوخە رسباز مسلح بە شهر عودت
دادە شدند.
تأسف آورتر اینست کە در شهر در فاصلە هر دە قدم یک رسباز مسلح
خب را بە
بنام مأمور انتظامات ایستادە و این عدە بیچارە و از همە جا رن ر
ی
باد فحش و ی
کلمان کە ررسم دارم ذکرکنم با جریحەدار نمودن
نارسا گرفتە و با
مذهت آنان را بدرقە یم نمودند .چند روز بازداشت این عدە طول
عقاید
ر
کشید باالخرە آزاد شدند.
یک نفر از آنها را یافتە وضعیت بازداشتگاە را پرسیدم از خشونت و
بدرفتاری حکایتها کرد کە ذکرش جزء تأثر و تأسف هم برای نگارندە موهم
برای خوانندگان ی
محبم نتیجەای ندارد.
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همان روز خشو را دیدم کە از طرف صابری مأمور ستاد ارتش برای بدست
ی
اطالعان بە آذربایجان اعزام شدە بود و تصادفا در آنجا دستگب و
آوردن
بازداشت شدە و بعدا آزاد گردیدە بود .او آنچە را خود دیدە بود برایم باز
گفت.
ی
ماشی چند نفر اسب را کە از رسبازان
خشو گفت :غروب  ١٣٢٥/٢/٦با
گرفتە شدە بود بە مهاباد آوردند .فورا دستور استحمام آنها دادە شد .چند
نفر زخیم و بیمار کە همراە داشتند فورا تحت معالجە قرار گرفتند و در
بیمارستان مخصوص خواباندە شدند لباسهای آنان را شستشو کردە و بە
هر یک یکدست لباس جداگانە دادند.
فردای آن روز از طرف ی
قاض محمد آنان احضار نمودند پس از تحیب و
نوازش پدرانە بە آنها اطمینان دادند کە بە محض اینکە رفقایشان بهبود
ی
ماشی از طریق آذربایجان بە تهران اعزام خواهند شد .شام
حاصل کنند با
و نهار و صبحانە ی
ی
سلمان
کاف در اختیار آنها گذاردند .دستور تسهیل حمام و
آنها دادە شد و ی
ی
معی گردید.
نب روزی دە ریال مقرری برای هر یک از آنان
ی
خشو میگفت فعال ارسا در مهاباد ،در نهایت ر ی
احت و آسایش زندگ میکنند
و منتظر بهبود رفقای بیمار خود یم باشند.
خشو اظهار یم داشت کە یگ از رسبازان را مالقات کردم از او جریان را
پرسیدم گفت  ٣٤نفر مزبور با چند قبضە تفنگ و مسلسل مشغول دفاع
بودیم ناگاە سواری پیدا شد با خنجر برهنە بە ما روی آورد هر قدر بە طرف
او تباندازی نمودیم اعتنا ننمود پیش آمد ما ناچار تسلیم شدیم او ما را
اسب کرد و اسلحەها را هم بە غنیمت برد.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٥٦دوشنبە  ٣٠اردیبهشت  ١٣٢٥ـ ١٩٤٦
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پیشوای کردستان ی
ی
مسئولی حکومت مل کردستان سال
قاض محمد و
١٣٢٤ـ ـ ١٩٤٦
عکس :از کتاب ساوجبالغ مکری ،مهاباد در آیینەی تاری ــخ ،تالیف :فریدون
حکیم زادە
حسی خان سیف ی
ی
قاض وزیر جنگ و نمایندە کردستان
گزارش محمد
حسی خان سیف ی
ی
قاض کە همراە با هیئت مذاکرە کنندگان
جناب محمد
ی
ر
و بە نمایندگ از سوی مردم کردستان در این مذاکرات رسکت کردە بود در
ی
تاری ــخ  ١٣٢٥/٢/٢٣بە مهاباد بازگشت .او در گز ر
اریس بە ررسح چگونگ
مذاکرات و شکست آن پرداخت.
بعداز گفتگو و مجادلەی بسیار زیاد و چند روز مذاکرە بە استناد دروغ و
یاوەهای رن اساس قانون اسایس موافقت نکردند .آشکار شد کە قانون
اسایس بە تعبب دولت تهران ،عبارت است از پایمال کردن حقوق ملت و
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دست پای آن را ی ی
بسی و عدەای محدود را بە عناوین مختلف مأمورین
یی
انداخی تا در پایمال کردن حق و
لشکری و کشوری و ژاندارم بە جان آنها
ی
حقیق بە (حقوق) همە ملتهای ایران
عدالت کە مطابق قانون اسایس
ی
اعباف کردە است کوتایه نکنند.
همچنانکە خودتان شاهد بودەاید در تعرض بە جان و مال و ناموس ملتهای
ایران خصوصا ملت کرد ،در کمال ر
آبرون در مدت  ٢٠سالەی
بیشیم و رن
ی
دیکتاتوری رضاخان مضایقە نکردند و آنان تنها تهران را ،ایران بە حساب
ی
یم آورند .تهران هم چە تهر یان ،مرکز و پایەی فساد ،الابالیگری ،رن عالقگ
بیخبی از حقیقت ،مرکزی بسیار کثیف با قض و قصور باشکوە و مجلل
و ر
کە با خون و زحمت و عرق تن رنجور هزاران هزار زحمتکش ایر یان ن ریزی
شدەاند و آراستە گردیدەاند.
پیشنهادهای خود را در  ١٤مادە بە آنان دادیم ،تا اندازەای موافقت حاصل
شدە بود اما بنا بە گفتەی پیشەوری چند تن از وزراء کە از قانون منع تریاک
ی
در آذربایجان نار ی
عصبان بودند ،نگذاشتند دولت آقای قوام از این
اض و
فرصت استفادە نماید و مسئلە دوستانە خاتمە یابد.
یی
ی
گرفی نتیجەای روز دوشنبە ٢٣
همی دلیل ناچار شدیم بدون
بە
ی
اردیبهشت ( هیئت نمایندگ آذربایجان و کردستان ) ساعت  ٧و  ٥دقیقە
از تهران بازگردیم .بعداز بازگشت ما دولت قوام السلطنە در تاری ــخ
منتش کرد .این ی
ر
نب عرض یم شود کە آقای
 ١٣٢٥/٢/٢٣اعالمیەای
پیشەوری از جانب هیئت در رتبیز بە آن جواب دادەاند و من نمیخواهم
در مورد این موضوع با جدیت صحبت کنم.
روزنامە کردستان شمارە  ٥٠دوشنبە  ٦خرداد  ١٣٢٥ـ * ١٩٤٦
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رهب کردستان
فرمایشات پیشوا و ر
خون متوجە کار کردان نشدەاند " ما کە استقالل تمام و تام خود
اینک بە ر
را بدست آوردەایم .برای اینکە بە حکومت مرکزی نشان دهیم و بە آنها
ثابت کنیم کە این کارهای کە کردەایم نە از ی
ایبوست کە ما از برادری ملت
فارس دست کشیدە یا بە ایرانیت افتخار نکنیم" .بلکە فقط محض
مخالفت با دستگاە استبدادی حکومت تهران است چون آنچە بر رس ما
ی
چنگب
آوردەاند چون قبل رضاخان و چە در زمان او و چە بعد از آن تا حال
و مغول بر رس کیس نیاوردەاند.
کیست نشنیدە باشد کە در زمان قاجار جعفر آقا شکاک و حمزە آغای
منگور و هزاران امثال ایشان را با چە حیلە و نبنگ و نامردی کشتند و در
چنی نبنگ بزر ی
زمان رضاخان پهلوی ی
ی
گبین نامردی کە
نب عالوە بر هزاران
قلب هر کردی را جریحەدار کردە آن بود در ی
وقت کە کردان آرارات رسگرم
دعوا با ترکها بودند قشون شاهنشایه ناجوانمردانە از پشت بە زن و بچە
ایشان ریختند و بە این جهت مردان مجبور بە تسلیم قوای ایران گشتند.
برای اینکە نشان بدهم کە در این ادعای خود صادق هستیم با وصف
چب ما یگ نبود چونکە ایشان ی
اینکە با ملت آذربایجان هیچ ی
نب آزادیخواە
گشتە و مسلک دموکرایس را قبول نمودە بودند .هر دو ملت اتحاد کردە
ی
بطوریکە مردن و زندگ ما یگ است .چو بادام دو مغز در یک پوست برای
اینکە ی
بهب ادعای ما ثابت شود و پیش ملتهای دیگر ایران ی
نب آن را معلوم
معی کردە کە در آستانەی دولت مرکزی ی
ی
حارص شود
بکنیم .دو نفر نمایندە
و بگوید هرگاە شما ی
نب تشکیالت خودتان را تبدیل بە اصول دمکرایس کنید
برای برادری ی
حارص هستیم و هرچە یم گوئید اطاعت میکنیم .نزایع با شما
بشیم و ی
حق در ر
نداریم ما هم ر
بشیت داریم و سالهای سال است برای این
حق در مبارزە هستیم .برای خاطر خدا این حق را از دست ما نگبید و
ی
بیشب از این با تانک و توپ و طیارە بە ما حملە نکنید .ببیند چە ملت غب
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از ما در اسارت ماندە و ی
بیشب از این پردە روی چشم ما نیدازید و پنبە در
گوش ما نگذارید.
بگذارید ما هم ی
تکان بە خود دهیم و از ظلم و جور فقر هولناک و بیماری
و دزدی و رشوە و محیط فاسد خود را نجات دهیم .بگذارید دنبال علم و
فرهنگ و صنعت شخم و فالحت خودمان را مثل مردمان دیگر عمل کنیم
و کارخانەها را بیاوریم و بە بیکاری خاتمە بدهیم و شغل برای بیکاران خود
کە شش ماە تمام ملت ما بیکار هستند پیدا کنیم و از پشم خود فاسونیا
ببافیم و چغندر و توتون خود را خودمان بکار بیاوریم فرصت بدهید معادن
خود را استخراج بکنیم و مملکت خود را با منافع آنها آرایش بدهیم .یگ
حسی خان سیف ی
ی
قاض برای اینکە نشان دهد
از نمایندگان ما آقای محمد
حارص است ملت کرد کە در ایران ر
کە بە همە نوع بە سازش ی
اکبیت دارد
در آخرین اعالمیە دولت ایشان را بە اقلیت آذربایجان چون ی
ارمت و آسوری
حساب کردند ی
اعب ی
اض نکرد.
ای ملت کرد بگوئید تکلیف چیست و چە مصلحت است؟ آیا حق نداریم
بە تهران بگوئیم این همە قض و قصوری کە با خون ما ساختەاید برایت
بس است .بگذارید ما هم فکری برای خانەهای خود کە بە غارهای حجر
ی
بهب شبیە هستند بعمل بیاوریم.
ی
سخب یان پیشوا ی
ی
قاض محمد )
قسمت از
(
روزنامە کردستان شمارە  ٥١چهارشنبە  ٨خرداد  ١٣٢٥ـ ١٩٤٦
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سفر نمایندگان کردستان بە سقز
روز  ١٣٢٥/٣/٨ساعت  ٤بعداز ظهر جناب ر
حاج بابا شیخ سیادت رئیس
هیئت رئیسە مل کردستان و آقایان مناف کرییم و احمد الیه برای گفتگو
ی
مابی هر دو حکومت بە سقز سفر
با نمایندگان تهران برای حل مشکالت
کردند .امیدواریم نمایندگان کردستان با موفقیت بازگردند.
روزنامە کردستان شمارە  ٥٢سەشنبە  ١١خرداد  ١٣٢٥ـ ** ١٩٤٦
هیئت های اعزایم بە کردستان
حمالت سخت رادیو رتبیز ،اعالم حکومت نظایم در آذربایجان تفسبهای
گوناگون رادیوهای بیگانە و باالخرە اظهار عدم اطالع دولت موضوع را
بسیار پیچیدە و شایان دقت و تأمل ساختە بود.
تلگراف آقای نخست وزیر بە آقای پیشەوری ی
یعت رونوشت امریە صادرە
ی
ی
رسیدگ از هرگونە تصادم ی
بی
هیئت برای
بە لشکر  ٤و متعاقب آن اعزام
قوای ی
دولت و نبوهای دموکرات در آذربایجان و کردستان شمایل بار دیگر
ی
کاردان آقای قوام السلطنە را ثابت نمود.
حسن نیت و
شاید در ضمن مذاکرات نمایندگان آذربایجان با دولت در تهران اینطور
تصور رفتە باشد کە باید موضوع کردستان را با آذربایجان حل کرد ویل
همانطور کە بە کرات تذکر دادەایم مسئلە کردستان و آذربایجان کامال از
هم جدا و شاید فقط در ی
کلیان با هم ر
تشیک مسایع و همکاری داشتە
باشند.
ما از آزادی مدافعە خواهم کرد
ی
ناگهان و یک مرتبە رادیو رتبیز
ساعت  ٥بعداز ظهر  ٢٩اردیبهشت بطور
اعالم نمود کە قوای ی
دولت در منطقە "سوراک " و " باچە میشە" بە حملە
خب مانند بمب در
پرداختە و فدائیان جدا بە دفاع مشغول شدەاند .این ر
عجیت بە غلیان آمد .همە
تهران ترکید و احساسات سیایس مردم بوضع
ر
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خب عجیب یم گفتند ارتش بدستور مقامات غب مسئول
از شنیدن این ر
برای حملە بە آزادی موضع گرفتە است.
ویل اعالمیە و تکذیب وزیر جنگ و معاون سیایس نخست وزیر از التهاب
ی
مردم کاست ویل معلوم شد جهات ی
عجیت در دستگاە
افباق و چند دستگ
ر
حکومت و ی
ی
د ی
حت کارگردانان این دستگاە موجود یم باشد .در این
ولت و
میان تلگرافهای متعددی ی
بی آقای نخست وزیر و پیشەوری رد و بدل
گردید.
یی
می ابالغیە ایران و شوروی
ی
تحقیقان کە بوسیلە مأمورین اعزایم آذربایجان بعمل آمدە و
در نتیجە
تخلیە آذربایجان را از ارتش رسخ تصدیق نمودە و گز ر
اریس کە طبق
ی
یی
واشنگی
کبای دولت شاهنشایه در
تحقیقات مزبور تلگراف بە سفارت ر
دادە شدە است کە بە استحضار شورای امنیت برساند .اینک نامەای هم
کبای شوروی بە این جانب رسیدە است ی
عی آنرا برای مزید
کە از سفارت ر
اطالع عامە ذیال نقل مینمایم.
جناب آقای قوام السلطنە نخست وزیر ایران ـ تهران
آقای نخست وزیر ی
محبم در تعقیب اظهارات شفایه کە این جانب موافق
دستور دولت شوروی در  ٢٢ماە مە سال جاری کردە است بدین وسیلە
ی
محبما تایید مینماید کە تخلیە قشون شوروی از ایران مطابق نقشە تخلیە
کە از طرف ستاد ناحیە نظایم قفقاز در اواخر ماە مارس سال جاری اعالم
گشتە است ٩ماە مە کامال انجام یافت .خواهشمند است صمییم ترین
ی
احبامات این جانب را قبول فرمائید.
امضاء :سادچیکف
نخست وزیر ایران :قوام السلطنە
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٥٧دوشنبە  ٦خرداد  ١٣٢٥ـ ١٩٤٦
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خب مسافرت آقای رسلشکر رزم آرا و هیئت اعزایم از مرکز
هفتە گذشتە ر
ر
حوادن کە ممکن است در صفحات غرب روی دهد
را برای جلوگبی از
بە اطالع خوانندگان رسانیدیم و ی
ی
هیئت از کردستان
نب اطالع دادیم کە
شمایل هم برای مذاکرە و همکاری خواهد آمد.
عالوە بر هیئت نظایم مرکز ،آقایان امب اسعد دهبوکری و عل عییس زادە
کە چندی بود در تهران اقامت داشتند بە همرایه آقای رسهنگ پزشکیان
چند روز بعداز حرکت آقای رسلشکر رزم آرا بە طرف کردستان عزیمت
نمودند.
بە قرار خ ربی کە از سقز رسیدە است هیئت اعزایم مهاباد بە سقز وارد و
ی
مذاکر یان هم نمودە سپس مراجعت کردەاند ویل از چگونگ مذاکرات و
نتایج آن اطالیع در دست نیست.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٥٩دوشنبە  ١٣خرداد  ١٣٢٥ـ ١٩٤٦
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نمایندگان کردستان و تهران در سقز
ی
روز یکشنبە ١٣٢٥/٣/٥هیئت نمایندگ حکومت کردستان بە سقز
رسیدند .هنگام عض رسلشکر رزم آرا ی
نب همراە سە نفر نمایندگان
ی
علبادە بازرس ویژەی جناب
آذربایجان ،آقای جودت وزیر کار ،آقای
ی
پیشەوری و آقای آذر آبادگان فرماندار مراغە وارد سقز شدند.
ساعت از
ی
شب گذشتە جلسە در ی ی
همایون تشکیل شد .مذاکرە تا ساعت
مبل رستیپ
سە و نیم طول کشید:
ی
بیانان
١ـ رسهنگ دوم عزت عبدالعزیز برای افتتاح جلسە بە زبان کردی
بسیار خوب کە جملە بە جملە بە زبان فاریس ترجمە یم شد ارائە کرد.
ی
خوشبخت است کە
محتوای سخنان وی بر این محور بود کە بسیار جای
ی
ی
دوست و برادری کامل برقرار کردەایم و در این جلسە
آذربایجان
با برادران
نب پیداست کە برادران فارس ی
ی
نب تمایل بە حسن نیت دارند کە تقاضا
کردەاند ما بە سقز بیائیم و آقای رسلشکر ی
نب برای مذاکرات از تهران بە
ی
اینجا ر
بایجان دست بدست هم
تشیف آوردەاند .تاکنون دو برادر کرد و آذر
دادەاند و امیدوارم کە با برادران فارس ی
نب بر اساس اصل برادری توافق
حاصل شود و بە سە برادر تبدیل شویم.
٢ـ آقای رسلشکر رزم آراء بعداز بیانات برادر عزیز رسهنگ دوم کاک عزیز،
هدف از جلسە را بیان کرد :بە دلیل اینکە بزودی مذاکرە ی
بی دولت مرکزی
تهران و نمایندگان آذربایجان و کردستان آغاز یم شود ،برای اینکە مذاکرە
بر اساس حسن تفاهم صورت گبد ،مصلحت در این بود کە این جلسە در
اینجا برگزارگردد وکاری بکنیم کە در رسارس جبهە تا بعد از مذاکرات آرامش
ی
باف برقرار شود.
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٣ـ رسهنگ دوم کاک عزت بە ایشان جواب داد کە :اساس آمدن ما بە اینجا
اعتبار نامەای است کە بە ما دادە شدە است و آن اینکە ثابت بشود در
ی
اولی حملە از سوی
جنگ قادر آباد ( قادر آوا ) بە تاری ــخ  ٩اردیبهشت،
شما صورت گرفتە است.
بر این اساس چند دلیل را بیان کرد کە یگ عبارت بود از طبق همە قواعد
مهاجمی ی
ی
بیشب خواهد بود .چون تلفات قوای نظایم
نظایم همیشە تلفات
ایران بسیار زیاد بود و از نبوهای ما کیس ی
حت یک تن مجروح نگشتە ،این
همی خاطر ی
ی
نب تلفات
خود دلیل است کە قوای ایران حملە کردەاند .بە
دادەاند.
اما چون قوای ما کە در سنگرهای خود بودەاند مورد اصابت گلولە واقع
نشدەاند .دلیل دیگر این است کە یم توانید از ارسای خودتان کە در مهاباد
و رتبیز هستند ببسید تا بر شما معلوم گردد کە ارتش ایران حملە کردە
است.
ی
همایون گفت :من عدەای را بە شمال سقز فرستادم اما آنها نرفتە
رستیپ
بودند خاک مهاباد را اشغال کنند .در این صورت این حملە بە حساب
نمیآید.
رسهنگ دوم کاک عزت جواب داد :سقز و مهاباد جدا از هم نیستند و
هردو خاک کردستان هستند .هر کجا کرد در آنجاست ما آنرا خاک
کردستان میدانیم.
در این میان کاپیتان سعید زادە بە خاطر چند مطلب دیگر از قبیل پرواز
ی
همایون پرداختە و چون رستیپ
هواپیماها و غبە بە جدل با رستیپ
ی
همایون دلیل در دست نداشت ناچار شد جلسە را ترک کند و دیگر بە
جلسە باز نگشت.
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در آخر رسلشکر رزم آراء اقرار کرد کە قوای نظایم از سقز بە سوی قوای
کردستان فرستادە شدەاند .بدینوسیلە موضوع حملەی قوای ایران در
جلسەی رسیم پذیرفتە شد.
٤ـ در مورد برقراری آرامش در جبهە پس از گفتگو زیاد و مطالعەی
نقشەهای نظایم بە اتفاق آراء تصمیم گرفتە شد کە تا پایان مذاکرات،
آرامش جبهەها حفظ شود و هیچکدام از نبوها حق ر
پیشوی و شلیک بە
همدیگر را نداشتە باشند.
رسلشکر رزم آراء تقاضا کرد قوای کردستان  ١٠٠٠ی
مب از سقز دور شوند
و سە هزار ی
ی
نشیت کنند تا نظامیان ایران بتوانند
مب از جادە سقز ـ بانە عقب
برای قوای خود در بانە و مبەدە آذوقە ارسال کنند و عالوە بر آن سە نفر
نمایندگان ما در سقز ،بانە و رسدشت ناظر کار آنان باشند کە از سوی
دولت ایران نفرات و مهمات برای این سە منطقە ارسال نگردد .اما اگر بە
ی
ممانعت بە عمل نیاید.
دلیل خاتمەی خدمت نفرات عوض شوند،
این موضوع بە عرض مقامات باالی مرکزی خودمان رسید .جواب دادە
شد کە بر اساس اصل ی
ی
نشیت کنیم
احبام متقابل ما هر مقداری عقب
قوای ایران ی
نب باید بە همان اندازە عقب بنشینند .اینکار بە شکل یکطرفە
جان را کە تضف کردەایم حفظ یم کنیم و جادە
غب ممکن است .ما هر ی
را ی
ی
همی نحو هم بە آقای رسلشکر رزم آراء جواب دادە
نب رها نیم کنیم .بە
شد.
٥ـ در مدت  ٣٨ساعت کە ما در سقز بودیم فرماندهان نظایم ایران چندین
بار از ما خواستند کە در مبدە جنگ شدە بیائید از آن جلوگبی کنیم و یا
جادە سقز سنندج را بستەاند بیائید نگذاریم جنگ و درگبی شود.
یت کە پرچم کردستان بر آن بە ی ی
نمایندگان کردستان در ماش ی
اهبار درآمدە
بود از سقز بە طرف بانە حرکت کردند و در پشت رس آنها نظامیان ایران
کە یگ از نمایندگان ما و دو رسهنگ ایر یان نشستە بودند و در پناە و حمایت
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پرچم کردستان بر روی تموغە در بلەجار و در عقب کوهها بە چشم خود
دیدیم گروههای منظم پیشمرگان و فرماندهان کرد چگونە با شهامت و
بیبایک این نقاط را بە تضف درآوردە و منتظرند بە محض صادر شدن قلب
دشمن را هدف قرار دهند.
ی
یگ از اعضای هیئت نمایندگ
ابراهیم صالح
روزنامە کردستان شمارە  ٥٣دوشنبە  ١٣خرداد  ١٣٢٥ـ * ١٩٤٦
پیام نویس آژانس فرانس
روز جمعە  ١٣٢٥/٣/٣ساعت  ٩صبح آقای زیگیل ناپلیون پیام نویس
آژانس فرانس از راە ت ربیز وارد مهاباد شدند .هنگام ورود از طرف مردم شهر
ی
شایان شد.
از این پیام نویس ر
خارج استقبال
رویأ بود کە فرشتە آزادی و آزادیخوایه وارد این شهر شود و حق هم
یی
داشی ،چون این شخص از میهن زیبای فرانسە آمدە بود کە یگ از
دولتهای آزادیخواە و موسس آزادی در دنیاست.
نامبدە از جوش و احساسات این ملت بە هیجان آمدە و بدون
شخص ر
اختیار بە زبان فاریس (کە بسیار کم هم میدانست )گفت " :زندە باد آزادی
و دمکرایس ".
در این هنگام مردم شهر و بزرگان و رسان عشایر بە افتخار و رسبلندی ملت
آزادیخواە و متمدن فرانسە فریاد یم کشیدند و احساسات خود را بروز
میدادند.
آقای زیگیل ناپلیون در مدت ماندگار خود در مهاباد با پیشوای بزرگ و
ی
مالقان داشتند .آقای ناپلیون یم گفتند :چرا
رسان و نمایندگان کردستان
چنی ی
ی
ملت شجاع و میهن پرست و با احساس و نجیب اینقدر ظلم
باید بە
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و ستم شدە و تا امروز از آزادی رن نصیب شدە باشد .بسیار تأسف خوردم
کە ی
بعیص از دولتهای حرف نشنو نهضت آزادیخوایه کرد را بە راهزن و
ررسارت قلمدا یم کنند و در دنیا طوری پخش یم کنند کە ملت کرد شایستە
ی
زندگ و استقالل نیست.
ی
پرست و استعداد و استقالل این ملت
هم اکنون کە از نزدیک خودم میهن
را یم بینم تصدیق یم کنم کە این ملت تا بە امروز ،بە آنها ظلم شدە و از
حقوق ر
بشیت و دموکراتیک رن بهرە بودەاند.
در روز دوم از ادارات و وزارتخانەها و ادارە روزنامە و چاپخانە دیدن کردند
ی
شادمان میهن ما را ترک کردند و
و روز  ١٣٢٥/٣/٥ساعت  ١٠بامداد با
خاطرات آزادیخوایه از ملت فرانسە را در دل ما بەجا گذاشت و هنگام
یی
رفی گفتندند :امیدوارم کە تمایم ملتهای ضعیف زیر سایە دمکراتیک
ی
ر ی
استی بە آسودگ برسند.
روزنامە کردستان شمارە  ٥٢شنبە  ١١خرداد ماە  ١٣٢٥ـ **١٩٤٦
اخبار داخل
بنابە اخباری کە بە دستمان رسیدە ،آقای علیار و سیف ەللا اردالن بە
ی
ی
مهی بر
خائنی بە
همرایه رسهنگ پزشکیان وارد سقز شدند .خیانت این
کیس پوشیدە نیست .در همان ایام کە حکومت مل کردستان اعالم شد
تجعی ی
ی
آن از مخالفت و مبارزە علیە حکومت مل دری ــغ نکردەاند و
این مر
بە خیال خام خودشان مشغول دسیسە علیە حکومت مقتدر کردستان
هستند .ویل رفتار این وطن فروشان غب از محو و آبروریزی خودشان
نسبت بە حکومت مقتدر کردستان تأثب دیگری ندارد.
این برادران بعداز چند بار عفو و بخشش از جانب حکومت کردستان ،باز
ی
دست نکشیدەاند و این چند نفر فقط میخواهند خود زندگ کنند و تمایم
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خب کە خداوند همراە با حق
ملت مظلوم کرد محو و نابود شوند .ویل رن ر
است و هزاران ناحق تأثبی در ما نیم کند.
امروز  ٥نفر از برادران رسباز فارس خود را تسلیم نبوی های حق و آزادی
ی
کردستان کردند و با ی
شادمان وارد مهاباد شدند.
احبام و
روزنامە کردستان شمارە  ٥٤چهارشنبە  ١٥خرداد  ١٣٢٥ـ ** ١٩٤٦
ی
کرد ی
ملت شجاع و شایستە زندگ کردن است.
بعد از  ٢بهمن ماە  ١٣٢٤ی
بعیص از ملتهای دیگر دنیا ،بە ملت کرد ،میهن
ی
ی
کرد ،با وضع زندگ کرد و چگونە زندگ یم کنند آشنا نبودن ویل امروز تاری ــخ
 ٢بهمن کرد خود را بە دنیا آشنا کرد و این ملت قهرمان در میان ملتهای
دنیا جایگاە شایستەای و ی
محبیم را برای خود ایجاد کردە و ر ی
است و حقانیت
خود را اثبات کرد و بە دنیا نشان داد کە کرد از خواستهای خود کیس را
پشتیبان نیم داند و خود و با دست خود آرمانهای خود را بدست خواهد
آورد.چهار ماە قبل ما سازمان حکومت مل کرد را بنیاد نهادیم و مقر ی
ارن
عادالنە در میهن خود را بکار بردیم .ویل حکومت ایران کارهای ما را بە هیچ
میپنداشت و از حکومت مل کردستان تنقیدی بیجا یم کرد و با کلمات
زشت کردها را یاد میکرد .ویل امروز هوشیار شدەاند و فهمیدەاند کە امکان
ندارد چرخش تمدن دنیا بە عقب برگردد و نباید بیش از  ٣میلیون کرد ایر یان
ی
زیر یوغ و بردگ قرار دهند.
سید محمد حمیدی
روزنامە کردستان شمارە  ٥٤چهارشنبە  ١٥خرداد  ١٣٢٥ـ *١٩٤٦
بە مناسبت حل موضوع آذربایجان مادە ١٣
قرارداد منعقدە ی
بی دولت و نمایندگان آذربایجان کە بە امضای آقایان
مظفر فبوز و پیشەوری رسیدە ،تصویب بە اتفاق آراء آن از مجلس مل
آذربایجان و استعفای آقای پیشەوری از ریاست حکومت مل آذربایجان
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ثابت نمود کە مردم این ایالت جزء حقوق مسلم کە الزمە ز ی
ندگان در دنیای
امروز است و جزء بدست آوردن امتیازاتیکە در سایە آن بتوانند وسایل
ی
ی
تأمی کنند خواستەای نداشتەاند.
ترف و رفاە مردم آن سامان را
ی
چنی
وضعیت اکراد مقیم آذربایجان بە موجب مادە  ١٣قرارداد تثبیت و
مقرر گردید:
مادە  ١٣ـ دولت موافقت دارد کە اکراد مقیم آذربایجان از مزایای این
موافقت نامە برخودار بودە و طبق مادە  ١٣ابالغیە دولت تا کالس پنجم
ی
ابتدان بە زبان خودشان تدریس نمایند.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٦٠دوشنبە  ٢٧خرداد  ١٣٢٥ـ ١٩٤٦
مجلس ترحیم و عزاداری از طرف حکومت کردستان
ی
کالیی رئیس سابق هیئت رئیسە شورای عایل اتحاد
میخائیل ایوانوی ــچ
ی
سوسیالیست و عضو هیئت سیایس کمیتە مرکزی حزب
جماهب شوروی
کمونیست ( بلشویک ) اتحاد شوروی کە یگ از بلشویکهای سابق و همکار
ی
وفادار ی
استالی و مردی بزرگ اتحاد شوروی بود بعد از پنجاە سال
لنی و
ی
مبارزە در راە آزادیخوایه در سن  ٧١سالیک در روز  ١٣٢٥/٣/١٣ساعت
 ٥و  ٢٠دقیقە بعداز ظهر از دنیا رفت و آزادیخواهان را غمناک کرد.
ی
همی مناسبت روز  ١٣٢٥/٣/١٥مجلس ترحیم و عزاداری از جانب
بە
حکومت کردستان ترتیب دادە شد و پرچم کردستان در تمایم ادارجات
کردستان بە حالت نیمە افراشتە درآمد.
روزنامە کردستان شمارە  ٥٦دوشنبە  ٢٠خرداد  ١٣٢٥ـ ** ١٩٤٦
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ما اکراد چە یم خواهیم..؟
در این موقع کە نمایندگان ما در تهران مشغول مذاکرات بودند تمام
ی
فیمابی از طریق صلح
آزادیخواهان ایران انتظار داشتند بزودی اختالفات
و مسالمت حل شود .ناگهان ارتش متمرکز شدە در محور سقز در سقز و
کردستان مرکزی کە آلت دست اجرای مقاصد شوم امب ی
یالبمها هستند و
تحت قدرت نوکرهای حلقە بگوش آنان ادارە میشود برعلیە قوای مل ما
با عدە زیادی از رسباز و چند تانک و هواپیما حملە نمودە انتظار داشتند
شاید بزودی قوای غیور و دلب ما را از پا درآوردە و در نتیجە بە آمال و
مقاصد شوم خویش نائل شوند.
ویل بە محض روبەرو شدن با قوای مل ما ن بە اشتباە خویش بردە بعداز
ی
نشیت اختیار کردند.
تارومار شدن عقب
ما ملت کرد از کشتە شدن آن رسبازان بیگناە کە برادران ما بودە و از
فرسنگها راە با قوەی رس ی
نبە برای حفظ و حراست موقعیت استعمار و
عمال مزدور آنان آوردە شدەاند.
از آنجائیکە ما ملت کردستان از اوامر پیشوای محبوب خویش اطاعت
نمودە و انتظار حل مسالمت ی
آمب مشکلە خود را داریم وضع تدافیع بە
خود گرفتە و از هرگونە تعرض همانطوریکە تا بحال خودداری شدە
خوداری خواهیم کرد و مخصوصا اعالم میداریم در صورت تعرض بە
قوای ما هرگونە مسئولیت از عهدە ما خارج است.
ابراهیم نادری
روزنامە کردستان شمارە  ٥٧چهارشنبە  ٢٢خردادماە  ١٣٢٥ـ ١٩٤٦
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بخشنامە
بنابە فرمان  ٢٩٤ـ  ١٣٢٥/٣/١٨پیشوای معظم بە تمایم پیشمرگان و
افشان کردستان اطالع دادند کە از این تاری ــخ ی
احبامات نظایم نسبت بە
افشان آذربایجان همانند افشان و درجەداران حکومت مل کردستان
بعمل آید و مراعات شود.
معاون وزیر وزارت جنگ کردستان ـ جعفر کرییم
روزنامە کردستان شمارە  ٥٩دوشنبە  ٢٧خرداد  ١٣٢٥ـ ** ١٩٤٦
قابل توجە آقای قوام السلطنە و آزادیخواهان
ی
مرتجعی!!!
دوبارە حملە
ی
چندمی بار روز ١٣٢٥/٣/٢٥
خبهای رسیدە از جبهە ،برای
براساس ر
ی
تجعی و ظالمان در جبهەی سقز با نبوهای پیادە و تانک و
رسبازان مر
ی
سخت را بە نبوهای دموکرات کردستان آغاز کردند و سپاە
توپ حملە
ی
حالت ر ی
استی بە خود
کردستان هم در برابر این تجاوز دفاع کردە و جنگ
گرفت.
ی
در نتیجە بە ناچار قوای کردستان بە ضد حملە اقدام کرد و پس از جنگ
یی
گذاشی کشتە و زخیم بسیار زیاد با
سخت ،نبوهای فاشیست با برجا
رسوان فرار کردند .و زیانهای وارد شدە برای آنان عبارت بودە از:
ی
١ـ در حدود هزار کشتە و زخیم.
٢ـ دو تانک منهدم شدند.
٣ـ دو هواپیما سقوط و آتش گرفتەاند.
٤ـ مقدار زیادی تفنگ ،فشنگ و مسلسل بدست نبوهای کردستان افتادە
و تنها  ١١نفر از نبوهای کردستان زخیم شدەاند.این عدم تعادل زیانها
ی
مرتجعی بودە است.
نشان میدهد کە حملە از طرف
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همە جهان یم داند کە مدت سە ماە است کە سپاە کردستان برای پاسداری
از مرزها در اطراف رسدشت و بانە و سقز مستقر شدە است .در این مدت
ی
کوچکبین حملەای
تا بە امروز نبویــهای کردستان رسخود دست بە
نزدەاند .اما این بی رشمان علبغم اینکە در این مدت مداوما با کردستان و
آذربایجان در مذاکرە بودەاند بە قوای دمکرات کردستان حملە کردەاند.
رفی ی
یی
حضت پیشوا بە "رسا "
روز  ١٣٢٥/٣/٢٦رادیو کردستان اعالم کرد کە ی
حضت پیشوای کردستان
از رتبیز رهسپار دهکدە "رسا " شدند و با رسلشکر رزم آراء گفتگو کردند.
فعال بە بازدید جبهەها رفتە و دستورات الزم را صادر فرمودەاند.
در جبهە
ی
خبهای رسیدە از جبهە ،در جنگ کە در تپە دهکدە "مامش "روی
براساس ر
دادە دشمن با  ٣هزار نفر حملە کردە و با تانک و توپ و هواپیما از ی
زمی و
ی
پشتیبان از دشمن کردەاند .تنها  ٣٠نفر از برادران بارز یان بە
آسمان
ی
مصطق خوشناو جواب دادە شد و دشمن با کشتە
فرماندیه برادر قهرمان
ی
نشیت کردند.
و زخیم زیادی عقب
از جانب ی
حضت پیشوا دستوری صادر شدە کە بە  ١١نفر از جنگجویان
ی
قهرمان اهدا
کە یگ از آنها برادر محبوب ما "محمد قادری " است مدال
شود.
روزنامە کردستان شمارە  ٦٠چهارشنبە  ٢٩خرداد  ١٣٢٥ـ ** ١٩٤٦
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سقز و جانوران موذی آن
ی
مسافریت کە در این دو سە روز از سقز آمدەاند اوضاع آن منطقە را اینگونە
بیان یم نمایند.
بی آقای ی
از هنگایم کە ی
رهب حزب دمکرات کردستان و تیمسار
قاض محمد ر
رسلشکر رزم آراء مالقات شد آر ر
امیس در اطراف حکمفرما گردید از آن
کمیان و گر یان
هنگام از فشار و زحمت مأمورین بر مردم کاستە شد و در ر
اجناس تخفیف محسویس بوجود آمد .زیرا تا قبل از این مالقات ز ی
ارعی و
دەنشینان بقدری در فشار و مزاحمت مأمورین بودند کە ی
کمب فکر آمدن بە
یی
داشی آذوقە را یم نمودند ویل از آن بە بعد کە از فشار
شهر و عرضە
ارعی بە شهر زیادتر شد و خواربار ی
کاستە شد مراجعە ز ی
بیشب گردید و تقریبا
نرخ خواربار بە نسبت  ٥٠تا  ٧٠درصد ی ی
تبل نمود.
ی
ننگی شهر کە مدتها در مکتب عبدلقادر صابری
عدەای از مردان پست و
" قالە مود " بە چاپیدن و پاپوش سازی برای مردم اشتغال داشتند اکنون
کە این عنض کثیف از آن منطقە راندە شدە یم خواهند بهر وسیلە شدە
مرثیە بلند آن عنض رن نظب را بدست آورند.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٦٣دوشنبە  ١٧تب  ١٣٢٥ـ ١٩٤٦
سفر ی
حضت پیشوای کردستان بە تهران
حضت پیشوای کردستان جناب ی
رادیو رتبیز :ی
قاض محمد روز ١٣٢٥/٤/٥
حسی خان سیف ی
ی
قاض و
ساعت  ٨صبح بە همرایه جناب آقای محمد
هیئت وزیران حکومت مل آذربایجان و عدەای از ی
محب ی
می حضور داشتند
با هواپیما از رتبیز بە سوی تهران پرواز کردند.
بنابە گفتە رادیو تهران ساعت  ١٠صبح ی
رهب کردستان از
حضت پیشوا و ر
جانب روسای احزاب آزادیخواە و شمار زیادی از آزادیخواهان و رجال و
ی
محبم ی
ی مورد استقبال قرار گرفت و فورا از جانب آقای قوام السلطنە
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احبامات فر ی
نخست وزیر ایران دعوت شدند و با ی
اوان مورد استقبال قرار
گرفتند.
روزنامە کردستان شمارە  ٦٥سەشنبە  ١٤تب  ١٣٢٥ـ ** ١٩٤٦
ی
رهب فرقە دمکرات در تهران
قاض محمد ر
طیارە آقای ی
قاض محمد در میان احساسات انبوە مردم تهران کە در
ی
هواپیمان بە ی
زمی نشست.
فرودگاە مهرآباد اجتماع کردە بودند در میدان
استقبال رسان اکراد مقیم تهران و ابراز احساسات مردم قدم بە قدم این
میهمان عزیز را دنبال میکرد.
آقای ی
قاض محمد تا موقعیکە در تهران هستند مهمان دولت بودە و در
ی
سکت دارند.
ویالی شمارە  ٥٠مهمانخانە دربند
اولی مالقات ایشان با رئیس ی
ی
محبم دولت در محییط از صمیمیت برگذار
شد .مذاکرات اسایس در این هفتە آغاز و امید مبود با حسن ی
نیت کە
ی
مطلون
طرفی دارند موضوع کردستان بە وضع بسیار رضایت بخش و
ر
خاتمە یابد.
تلگراف کردستان
روشنفکران کردستان " شهرستان سنندج " از آقای نخست وزیر تقاضا
دارند از مزایای موافقت نامە اخب برخودار گردند.
جناب رارسف آقای قوام السلطنە نخست وزیر
در این موقع کە دولت آن جناب با حل مسالمت ی
آمب مسئلە ایاالت شمال
غرب ،قدم برجستە در راە اجرای اصول دموکرایس برداشتە و علبغم
ی
مخالفی آزادی با این اقدام شایستە محبوبیت و افتخارات
آرزوهای
خاض بدست آوردەاند.
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مردم محروم و رنجدیدە کردستان سنندج ی
نب انتظار دارند مانند برادران
شمایل خود از مزایای موافقت های اخب کە رن شک شهرە تحوالت
دموکراتیک است بهرەمند گردیدە حقوق اجتمایع خویش را بدست آورند.
ما امضاء کنندگان کە مانند بیش از یک کرور دیگر از سکنە این خطە فکر
یم کنیم ضمن رتبیکات حسن نیت آن جناب امیدواریم مراتب آزادیخوایه
تأمی آروزهای ر
ی
مشوع ما اثر
و تدبب شخص آقای نخست وزیر در
پرافتخاری ی
باف گذارد.
امضاء بیش از  ٩٠نفر از روشنفکران کردستان
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٦٢دوشنبە  ١٠تب  ١٣٢٥ـ ١٩٤٦
مذاکرات ادامە دارد
نزدیک بە دو هفتە است آقای ی
رهب حزب دمکرات کردستان
قاض محمد ر
ی
برای مذاکرە در بارە اوضاع آن سامان بە تهران آمدەاند.
جلسان چند با
چنی پیش ی
ی
بیت یم شود کە تا
اولیای دولت مذاکرات جریان داشتە و
حصول نتیجە قطیع نە اظهاری از ناحیە دولت و نە مصاحبەای از طرف
آقای قا یض محمد بعمل آید.
ی
چبی کە مسلم است این است کە دولت مایل است موضوع کردستان
بطرزی کە موجب امیدواری آزادیخواهان باشد حل گردد و پیش ی
بیت
میشود کە جریان مذاکرات تقریبا یک هفتە دیگر هم ادامە داشتە باشد.
در خالل این مدت کە مذاکرات در محییط صمیمانە انجام شدە
سمپاشیهای ی
بعیص از جراید همچنان ادامە داشتە ،دستەای بە نام
مصاحبە واقیع اظهارات زنندە و تأسف آوری ر
منتش ساختە و دستە دیگر
آنرا عینا و با عناوین زنندەتر اقتباس و نقل کردە و قهرمان یاوە رس یان
خبنگار گمنام روزنامە اطالعات هم هر روز مجعوالت خود را بر صفحات
ر
این روزنامە عض تهران منعکس یم نماید.
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از کردستان
در انتظار نتیجە مذاکرات آقای ی
رهب حزب دمکرات کردستان
قاض محمد ر
با دولت ،فعال در منطقە کردستان آرامش برقرار است .ویل هنوز معلوم
نیست مذاکرات در چە زمینە و نتیجەای کە تا بحال بدست آمدە تا چە
اندازە ر ی
اض کنندە باشد .بهرحال برای روشن شدن در این موضوع باید بە
انتظار هفتە آیندە بود.
در ایران ما چە یم گذرد؟
آنچە از لحاظ سیاست داخل مهم است تدبب سیستم سیایس مخصوص
رئیس دولت فعل یم باشد و نباید از انصاف گذشت کە در ی
عی اینکە
ی
کنون ایران یم باشند.
آقای قوام یگ از ورزیدەترین عنارص سیایس زمان
ویل اغلب اعمال ایشان با ابهام مخصوض توأم است کە ی
حت برای افراد
بی ی
واقع ی
نب اقدامات سیایس ایشان کیم تولید دلواپیس میکند.
ی
انتقادان کە از طرف روزنامەهای طرفدار دولت نسبت بە حزب دمکرات
ر
کە ر
کوشیس
منیس کل آن خود آقای نخست وزیر است یم شود با سیع و
کە از طرف یک تیپ دیگر برای تحکیم این طفل نوزاد میگردد بطور کل
دو نوع فکر مختلف در نزد دو نبو و دو تیپ مختلف ایجاد نمودە است.
عدەای شدیدا معتقدند کە بدست این حزب کە طرفدار اصالحات قطیع
ی
بیشب مشکالت فعل حل خواهد شد
و رفورمهای حساس اجتمایع است
و چون مطابق مقتضیات اجتمایع و فلسفە مخصوص زمان و مکان ما
ایجاد شدە نضج خواهد گرفت و ارتجاع و سیاستهای قدییم را یکبارە در
امویس خواهد انداخت و ضمنا این نقطە ی
پس پردە فر ر
منق را کە محمل
برای ی
ی
منطق روشن بدینطریق رد میکنند
اعباض بر عیلە این حزب است با
کە بە هیچ وجە از نظر اصول ایرادی نیست کە حزب از باال تشکیل شود.
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اما نظر گروە مخالف این است کە این جوش و خروشها نتیجە ندارد و این
ی
حریق
حزب مامن افراد واخوردە و عنارص محرک خواهد گردید و در واقع
است کە در مقابل نهضتهای طبییع و واقیع دیگر و برای انتخاب تراشیدە
شدە است.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٦٣دوشنبە  ١٧تب  ١٣٢٥ـ ١٩٤٦
اخبار داخل خودمان
ی
رسوان
سفر وزیر جنگ بە جبهە و اعطای درجەی
ی
حسی خان سیف
روز  ١٣٢٥/٤/١٤ساعت  ٨صبح جناب آقای محمد
ی
ی
مصطق بارز یان با عدەای از پیشمرگان بە
قاض وزیر جنگ و جناب مال
جبهە عزیمت کردند .در نتیجە فداکاری کە آقای "محمد قادری" در جنگ
 ١٣٢٥/٣/٢٤در جبهە با برادران بارز یان انجام دادە بودند از طرف جناب
ی
رسوان مفتخر شدند.
وزیر جنگ بە درجە
روزنامە کردستان شمارە  ٦٦سەشنبە  ١٨تب  ١٣٢٥ـ ** ١٩٤٦
کرد و کردستان بە دیدار مبارک ایشان شاد و زندە شدند...
ی
حضت پیشوا از بازگشت سفر خود از تهران چند روزی در رتبیز توقف
خب بە مهاباد رسید ،هیئت مرکزی و رسان
کردند و روز  ١٣٢٥/٤/٢٦کە ر
حکومت مل و فرماندهان ارشد کردستان و ی
محب ی
می تا میاندوآب و
ی
همچنی شاگردان مدارس و نزدیک بە ١٠هزار نفر زن و مرد بزرگ وکوچک
ی
فرسخ مهاباد بە استقبال پیشوای محبوب
از تمایم اقشار ملت تا یک
خود رفتند .ساعت  ٦بعدازظهر روز  ١٣٢٥/٤/٢٧در میان شور و شوق و
گل باران بە مهاباد رسیدند و کرد و کردستان بە دیدار مبارک ایشان شاد
شدند.
روزنامە کردستان شمارە ٦٩یکشنبە  ٣٠تب  ١٣٢٥ـ ** ١٩٤٦
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نتیجە مذاکرات را در سقز باید دید
صبح روز سەشنبە گذشتە آقای ی
قاض محمد پس از قریب دو هفتە توقف
در تهران با هواپیما بە سوی رتبیز عزیمت نمودند و با وجوداینکە قریب
یک هفتە از عزیمت ایشان یم گذرد هنوز از طرف دولت راجع بە مذاکرات
و نتایج آن اظهاری نشدە است.
آنچە مسلم است آمدن آقای ی
قاض محمد و مذاکرات ایشان با دولت
برای بحث در اطراف وضع مهاباد و کردستان شمایل نبودە ،زیرا رسنوشت
این ناحیە را دولت ضمن موافقت نامەای کە با ایالت آذربایجان امضاء
ی
تعیی و تثبیت کردە و جزء اقدامات و توافق نظرهای محل
نمودە
مذاکرات مرکزی یرص ی
ورن نداشتە است.
از این قسمت کە بگذریم اوضاع سقز و بانە و رسدشت و تمرکز قوای ی
دولت
ی
تصادفهان کە اخبا
در این نواج جلب توجە یم نمایند .رسو صداها و
ی
ی
همی ناحیە و از تماس
روشنب نمودە از
اهمیت نهضت کردستان شمایل را
نبوهای ی
دولت با قوای دموکرات رسچشمە میگبد و قطعا یگ از مسائل
ی
همی
کە مورد عالقە دولت بودە و خواستە بەنحو رضایت بخش حل شود
موضوع بودە است.
اگر بە ابتدای امر برگشتە توجە نمائیم خواهیم دید کە در تمرکز قوا در این
ناحیە دولت پیشقدم بودە و در مواقیع کە دمکراتهای کردستان ی
قوان در
عجیت
قسمتهای شمایل ناحیە سقز و بانە و رسدشت نداشتەاند با شتاب
ر
لشکر کردستان تقویت میشد و سیل رسباز و مهمات بود کە بە این نواج
اعزام یم گردید.
در همان موقع بە دولت وقت تذکر دادیم کە تمرکز قوا در منطقە سقز
موجب خواهد شد کە از کردستان شمایل هم در مقابل نبوهای اعزایم
مرکز ی
قوان برای مدافعە احتمایل فرستادە شود و طویل نخواهد کشید کە
بیت ی
اوضاع این ناحیە بە وخامت خواهد رفت .ویل مانند تمام پیش ی
هان
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کە راجع بە کردستان نمودە و بە موقع راە چارە آنرا بە دولتها پیشنهاد
کردەایم و گوش ندادەاند بە این تذکر هم توجیه نشد و عاقبت دیدیم
نتایج حاصلە چە بود.
ی
کسان
اگرچە باز هم تالشهای مختضانە برای کتمان حقایق ادامە دارد و
کە مدت بیست سال " خاطر مبارک آسودە باد " را شعار خود قرار دادە
ی
ثناخوان را بە منظور اغفال دولت و مردم
بە جای تذکر معایب و نواقص
هنوز پیشە خود دارند.
وضعیت منطقە سقز شاید بە این طریق حل شود کە رفتە رفتە دولت
قوای نظایم متمرکز در این ناحیە را از آنجا فرا خواندە و دمکراتهای
کردستان هم کم کم و بە همان نسبت از نبوی خود بکاهند تا آن منطقە
ی
پادگانهان مانند قبل از  ١٣٢٠گردد.
دارای
ی
نهضت بوجود آمدە بود کە مورد بغض و نفرت دولتهای گذشتە
در مهاباد
بود .بیم آن مبفت کە این نهضت هم بە جنوب رسایت کردە بدوا در
ی
پائی تر
منطقە سقز و بعدا بە طرف شهرستان سنندج و بعد هم قدری
بیاید .دولت وقت برای جلوگبی از این رسایت ی
بهبین راە را این تشخیص
ی
مقتیص
داد کە با سدی از آهن و فوالد و توپ و تفنگ مانع گردد تا در موقع
ی
همی وسیلە برای محو و نابودی این نهضت استفادە
هم اگر توانست از
نماید.
ر
ی
اردوکیس بە کردستان در بودجە وزارت جنگ عرض
همی ساعت هزینە
از
اندام نمود و ارقام آن روز بە روز رو بە افزایش رفت و قطعا از میلیونها
تومان هم گذشتە ویل اگر ببسیم این رقم تا بە حال بە چە ی
مبان بالغ شدە
قطعا فرمان قطع زبان ما صادر خوهد گشت .بنابراین نە ما سئوال را
میکنیم و نە اگر هم سئوال کنیم حقیقت را بما خواهند گفت.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٦٤دوشنبە  ٢٤تب  ١٣٢٥ـ ١٩٤٦
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مصاحبە پیشوا ی
رهب "
قاض محمد با روزنامە " ر
ـ قلمرو ی
کنون نهضت کردستان تا کجاست؟
حزن را کە در میان جامعەای وسیع پخش
ـ دشوار است منطقەی نفوذ ر
ی
تعیی کرد .اما نهضت ما مستقیما کردهای حومە ماکو ،شاپور،
شدە است
خوی ،رضائیە ،اشنویە ،سندوس ،سقز و رسدشت را کە در حدود  ٧٠٠ایل
ی
رهبی میکند.
 ٨٠٠هزار نفرند با شایستگ ر
ی
تاریخ نهضت خودتان ررسح دهید؟
ـ مختضی در بارەی سابقەی
ی
نارضایت قدیم و دیرینە
ـ آغاز ( فعالیت ) حزب دمکرات از مظلومیت و
نشئت گرفتە است ،اگرچە سابقەی آن زیاد است اما از  ٩ماە قبل فعالیت
عمل خود را آغاز کردە است ( .کمیتە مرکزی حزب در مهاباد است ) ررسوع
مجدد فعالیت حزب ما ،عکس المعل فشار آوردن دول مرتجع سابق است
کە قبل از این دولت بر رس کار بودەاند و میخواستند با همەی نهضتهای
طرفدار آزادی و استقالل ایران مقابلە کنند.
ی
اقدامان تاکنون در ناحیە و منطقە انجام گرفتە است؟
ـ چە
ی
ـ کار بسیار برزگ کە نهضت ما در منطقەی تحت سلطەی خویش انجام
ی
دادە است ،ایجاد روی صمیمیت و همبستگ و وحدت رن نظب صدها هزار
نفر از برادران ایر یان شماست .امنیت و آر ر
امیس کە در این منطقە است
بیسابقە است و ملت ما از جانب خود در ایجاد و ابداع و دفایع
ررسافتمندانە از حیثیت مل ایران شاهکارهای زیادی انجام دادە است .با
یی
ساخی راهها ،با تأسیس مدارس و
این مدت زمان کوتاە و نبودن وسایل
ر
منتش شدن روزنامە و مجلە و تربیت سیایس و نظایم کە
چاپخانە و
پیشفت و ی
کردهای هم میهن شما را بە سوی ر
ترف بردە است.
ـ از اوضاع کردهای جنوب کە مستقیما تحت تأثب نفوذ معنوی شما نیستند
اطالع دارید؟
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ـ در این نقاط از هر گونە جنبش دمکراتیگ جلوگبی شدە است .اما ما
میدانیم در همە جا همە کردهای تحت ستم و عاشق آزادی طرفدار
نهضت ی
مب یف ما هستند.
ی
کنون کردهای جهان را برای ما ررسح دهید؟
ـ وضع
ـ غب از کردهای ساکن ایران ،در حدود  ٢،٥میلیون کرد در ترکیە هستند.
از شیوەی برخورد و رفتار فعل دولت ترکیە نسبت بە کردهای ساکن آنجا
خبی ندارم ،اما پیش از این کشتار و اذیت و آزار آنان برقرار بود و اینکە
ر
دولت ترکیە ادعا میکند کە مسئلە کرد را حل کردە ،مورد قبول من نیست،
مگر اینکە تصور کنیم بە کمک فشار و رسکوب آروزهای مل آنان صورت
گرفتە باشد ...عالوە بر این قریب یک میلیون و دویست هزار کرد در عراق
ی
زندگ میکنند ،رفتار حکومت عراق از فرار و پناە بردن جمیع کردهای عراق
بە منطقەی دمکراتیک ما روشن یم گردد .اما باید گفت کە رفتار دولت
فرانسە با قریب صد هزار کردی کە در سوریە ساکن هستند خوب بودە
است.
معنون میان نهضت آذربایجان و کردستان در میان است؟
ـ چە روابط
ی
ی
حقیق ایران است فعالیت
ـ هر دو طرف ما برای آرمانیکە آزادی و استقالل
میکنیم.
ـ میتوانید ما را از گفتگو تهران و یا از ی
کلیان از آن آگاە سازید؟
ـ من چند جلسە با آقای مظفر فبوز معاون سیایس آقای قوام السلطنە
نخست وزیر و آقای رسلشکر رزم آراء و دو بار با جناب نخست وزیر
مالقات کردەام .نیت جناب نخست وزیر را آمیختە بە تفاهم دیدم.
متأسفانە مانیع گفتگوهای ما را بە عقب انداخت و آن بیماری جناب قوام
ی
سالمت رسی ــع ایشان هستم تا مذاکرتمان
السلطنە بود .از خداوند خواهان
را با خب و ر
خویس و بە نفع آزادی بە پایان برسانیم.
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ی
تجعی و عقب نشینها قابل توجە و تعمیق
ـ آیا در این میان توطئەهای مر
نیستند؟
وقت ارادەی ملت و ی
ـ ی
دولت براساس کاری درست و خوب هماهنگ باشند،
هیچ ی
چب نیم تواند از آن ممانعت کند .من آیندەای خوب پیش ی
بیت میکنم
و امیدوارم دولت مرکزی بتواند دمکرایس را در رستارس ایران ی
گسبش دهد.
ـ نهضت دمکراتیک کردستان تا چە اندازەای بە دمکرایس آیندەی ایران
یاری مبساند؟
ـ نهضت ما از آزادیخواهان تهران الهام گرفتە است .ما شاعری مل و
رهب چاپ شدە
معروف داریم بە نام هژار کە قصیدەای از او در روزنامە ر
بود .او در این قصیدە گفتە " :ما با شمشب ،آنان با قلم " ،من این سخن
ی
چنی بیان میکنم کە قلم شما در تهران کار صد شمشب منطقەی ما را
را
انجام میدهد .ملت ما بە نهضت آزادیخواهانەی ایران بسیار امید دارند.
روزنامەهای آزادیخواە تهران را با اشتیاق میخوانند و روزنامەهای ارتجاع
و استبداد را تف و لعنت میکنند.
ـ آیا در این ماههای آخر ی
بی دولت مرکزی و نهضت دمکراتیک کردستان
ی
طرفی و توافق جلوگبی کند یا نە؟
مانیع وجود داشتە کە از نزدیگ
ی
چنی موانیع زیاد بودند ،اما پس از
ـ قبل از دولت جناب قوام السلطنە
روی کار آمدن این دولت ،دولت مرکزی برای توافق و سازش تالش کردە
است.
خب
ـ چرا فرانسویــها راجع بە مسائل کرد بسیار ابراز عالقە میکنند و آیا این ر
خبنگار فرانسە کە از قول شما گفتە است کە ":ما هر ی
زمان کە بخواهیم
ر
کرمانشاە را بە دست میگبیم " درست است یا نە؟
ـ من فکر میکنم کە فرانسویــها نظر بدی نسبت بە کردها ندارند .در سوریە
خبنگار فرانسە کە
تا آنجا کە توانستەاند بە کردها کمک کردەاند .راجع بە ر
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از من نقل قول کردە ،نخست اینکە این سخن بە حال کە ما طرفدار حل
مسئلە بە شیوەی مسالمت ی
آمب حل شود هستیم ،ارتباط ندارد.دوم هدف
یالیست نبودە بلکە مقصود آزاد کردن ر
ی
بخیس از هموطنانمان و کمگ
ما امب
ی
بیشب بە آزادی رسارس ایران بودە است .باز هم تکرار میکنم کە دولت
ی
ی
ی
ی
پیشی است
نظریان را کە متعلق بە زمان حکومتهای ارتجایع
چنی
کنون
از ی
میبند.
بی ر
روزنامە کردستان شمارە  ٦٩یکشنبە  ٣٠تب  ١٣٢٥ـ * ١٩٤٦

ی
ی
از راست :سعید خان همایون ،ی
سلطان
مصطق
قاض محمد،
تهران روستای مبارک آباد روز جمعە  ١٣٢٥ /٤/٧ـ ١٩٤٦
عکس  :از صفحە فیسبووک آقای موحیب مهابادی

153

جناب قا یض هم رفت
" ی
وقت کە باران باریدە است چارە جز نوشیدن آب باران نیست "
جناب ی
قاض محمد کە برای مذاکرە با نخست وزیر و دولت مرکزی بە
تهران آمدند .پس از چند روز اقامت و مالقات با نخست وزیر و اعضای
دولت بعمل آورد بە سوی کردستان بازگشت.
هنگامیکە جناب ی
قاض بە تهران آمد ما در اطالعیەای در " ایران ما " بە
این مناسبت انتشار دادیم و کوشش کردیم کە کردها انتظارشان را از دولت
تا آنجا کە اطالع داشتیم در اینجا منعکس ساختیم.
ی
اندازەن اوضاع کردستان با آذربایجان را مقایسە کردیم و یادآوری
تا
رهبی ی
قاض محمد در کمال
میکنیم نهضت دموکرات کردستان بە ر
ی
رهبی میکند بە اندازە نهضت دموکراتیک آذربایجان برای تحول
شایستگ ر
و اجرای دموکرایس واقیع اهمیت دارد.
هنگامیکە جناب ی
قاض تازە وارد تهران شدە بود و هنوز مذاکرات با مقامات
ی
دولت ررسوع نکردە بودند .خوشبخاتە مالقات با ایشان مثل مالقات با
نمایندگان آذربایجان ممنوع و منحض بە اشخاص مخصوض نبود چند
تن از نویسندگان " ایران ما " با جناب ی
قاض مالقات کردند.
ی
عدەن دیگر از دوستان ی
قاض و روزنامەنگاران
در این مالقات خصوض کە
حارصین از جناب ی
هم حضور داشتند یگ از ی
قاض در بارە درخواستهای
ی
ی
قسمتهان از آنها را ر
منتش
سئواالن کرد کە ما امروز بیجا نمیدانیم
کردها
کنیم.
خورس ی
در جواب این سئوال کە کردها چە یم خواهند؟ ی
قاض با کمال ر
ون
پاسخ داد :کە ما فقط دموکرایس و اجرای عدالت اجتمایع و آزادی در راە
ی
ترف و ر
پیشفت صلحجویانە را برای تمام ملت ایران یم خواهیم .امروز
خواە ناخواە مقتضیات دنیا عوض شدە است و مردم دنیا با روشها و عقاید
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ی
ی
تازەن دارند کە باید با ایشان موافقت
تازەن آشنا شدەاند و درخواستهای
کرد.
در اینجا ی
قاض یک تمثیل حساس و شبین را نقل کرد.
ی
ی
ی
زمان در کشوری ،پادشایه با وزیرش حکومت
چنی گفت":
قاض
میکردند .یک وقت پادشاە با علم مطلقەاش دریافت کە بزودی بار یان
خواهد بارید کە هر کس از آن باران بیاشامد فکرش تغیب خواهد کرد و
دیوانە خواهد شد .بە این مناسبت بە وزیر خود دستور داد کە مراقبت کند
تا کیس از رعایای مطیع او از آب این باران نیاشامد.
اما باران بارید و تمهیدات وزیر بکار نیامد و مردم بتدری ــج از آب باران
ی
نافرمان
نوشیدند ،فکرشان تغیبکرد و بە نظر پادشاە و وزیر دیوانە شدند و
آغاز کردند.
وقت کە ر
اینبار ی
اکبیت مردم بر اثر آب باران دیوانە شدە بودند ،همە پادشاە
و وزیر را کە با آنها سازگار و همراە نبودند دیوانە میدانستند و ارصار داشتند
کە پادشاە و وزیری عاقل کە با آنها سازش داشتە باشند برای خود انتخاب
نمایند.
ی
چارەجون نمود .وزیر
پادشاە وزیر خود را خواست و با او تبادل نظر کرد و
گفت :پادشاها اکنون مردم همە دیوانە شدەاند ممکن نشد کە از آمدن
باران و نوشیدن مردم جلوگبی کرد اما من برای احتیاط یک جام از آب
باران ذخبە کردەام و اگر میخواهید بر این مردم حکومت کنیم باید ما هم
از این آب بنوشیم و با آنها همراە شویم و پادشاە و وزیر ایشان بمانیم ".
اما هر کیس کە این داستان را بشنود یم فهمد کە امروز واقعا بار یان کە تغیب
دهندە افکار است در کشور ما هم باریدە است و هیئت حاکمە ما برای
اینکە باز هم بتواند با مردم سازگاری داشتە باشد و برایشان حکومت کند
ناچار باید از این باران دموکرایس بیاشامد و صمیمانە همراە مردم شود.
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ی
قاض با این تمثیل یم خواست مقتضیات زمان و مکان و یرصورت اجرای
دموکرایس واقیع را کە مورد تقاضای او و تمان آزادیخواهان ایران است
متذکر شود.
در جواب سئوال دیگری کە راجع بە محمد رشید ( حمە رشید ) و مال
ی
مصطق بارز یان از او شد .ی
قاض گفت :محمد رشید یک نفر کرد است.
خانوادە او و پدران او و خود او قرنها و سالها در بانە سکونت داشتەاند و
بە این مملکت خدمت کردەاند .در زمان حکومت رضا شاە او بر اثر فشار
طاقت فرسا بە کردهای عراق پناهندە شد و پس از شهریور  ١٣٢٠بە ایران
بازگشت .اما مال مصط یق هم از آزادیخواهان بنام کرد در عراق است کە
سالیان دراز برعلیە استعمار و برای کمک بە ملت عراق مبارزە کردە است
ی
استعمارطلبان کە بر عراق مسلط هستند بە خاک ایران
و امروز براثر فشار
پناهندە شدە است و اکنون وظیفە دولت ایران است کە از او کە یک
ی
معروف است حمایت و نگاهداری کند.
آزادیخواە
" ایران نە تنها باید مهد آزادی باشد بلکە باید یگ از پناەگاههای مبارزین و
آزادیخواهان تمام دنیا باشد ".
یگ از ی
حارصین میگفت :کە مطبوعات دست راست و وابستە بە دولت
ی
مصطق کە بە نظر
فعالیتهای نظایم را کە در کردستان میشود برعلیە مال
آنها بیگانە است و محمد رشید وانمود مینمایند و نە برعلیە کردهای
دموکرات.
ی
چنی تصور نمیکنیم ی
ی
یعت خیال میکنیم کە کردها در
قاض گفت :کە ما
ی
کسان هستند کە
هر جای دنیا کە باشند ایر یان هستند و خواهند بود .اگر
افرادی از کردها را غب ایر یان و ر
خارج میدانند و اینطور تصور میکنند کە
ممکن است کرد غب ایر یان باشد در واقع بە ایران و اجتماع ایران خیانت
میکنند .اگر دولتهای گذشتە در طول تاری ــخ براثر ن لیاقت عدەای از ی
بهبین
ر
افراد ملت ایران را در پشت مرزهای قراردادی خود گذاردەاند .این سلب
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ملیت آنها را نمیکند و در حقیقت آنها تغیب ملیت نمیدهند و نباید آنها را
غب ایر یان دانست.
ی
نمونەهان از افکار ی
رهب دموکراتهای کردستان در
اینهاست
قاض محمد ر
هرحال ی
قاض محمد با ایدەآلهای بسیار روشن و رصی ــح برای دموکرایس
ی
خوشبخت تمام ملت ایران بە تهران آمدە بود.
ایران و
اکنون کە ایشان بە کردستان بازگشتەاند اطالع رسیم از مذاکرات تهران و
نتایخ کە از آن حاصل شدە است در دست نیست .آنچە مسلم است
ر
امروز ظاهرا اوضاع در مرکز ایران تغیب کل یافتە است و نخست وزیر ایران
آقای قوام السلطنە سایع هستند کە موازین دموکراتیک را در رستارس ایران
تعمیم دهند و عمل نمایند و بە این دلیل بە نظر ما توافق میان ایشان و
آقای ی
قاض محمد بسهولت حاصل خواهد شد.
ما تصور میکنیم کە عزیمت و بازگشت آقای ی
قاض محمد در دنبالە
ی
طرفی منتیه شدە است یم باشد و
مذاکرات دوستانەئیکە بە توافق نظر
باید انتظار داشت کە نتایج این توافق بە ظهور برسد .بطوری کە گفتە
ی
چنی توافق حاصل شدە است کە دولت نبوهای نظایم
میشود اکنون
اعزام شدە بە کردستان را فراخواند ،حکومت نظایم را لغو کند و اوضاع را
بە شکل پیش از شهریور  ١٣٢٠درآورد و دموکراتها هم نبوهای مسلح خود
را مرخص نمایند .آنچە کە باید در نظر داشت اینست کە واقعا برای حل
شدن تمام مشکالت ایران با کمال حسن نیت بە اجرای جدی و دقیق
دموکرایس همت گماشت در واقع باید هیئت حاکمە ما هم جام آب باران
را رس بکشد و با آزادیخواهان بیدار ایران صمیمانە همراە و هم آهنگ شود
ی
آسان حل میکند.
فقط در اینصورت است کە هر مشکل بە
روزنامە ایران ما شمارە  ٥٧٧دوشنبە  ٢تبماە  ١٣٢٥ـ ١٩٤٦
از صفحە فیسبوک آقای حسن ی
قاض گرفتە شدە است.
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ی
سخب یان پیشوای معظم کردستان جناب ی
قاض محمد
حضت ی
روز  ١٣٢٥/٥/٤ساعت  ١١پیشوای معظم کردستان ی
قاض
محمد برای سفر بە ارومیە و کردستان شمایل خود آمادە کردە بود ،قبل از
سفر در ی
دفب مرکزی حزب دمکرات با رسان عشایر مامش ،زرزا و اعضای
ی
سخب یان مهیم ایراد کردند.
کمیتە مرکزی و جمعیت زیادی از اهایل شهر
برای کرد سە ی
چب بسیار با اهمیت و یرصوری هستند
١ـ آموزش ٢ـ تربیت درست ٣ـ فداکاری ،اما متأسفانە فاصلە ما با آنها
زمی و آسمان است .باید ی
همانند ی
معت تربیت را یاد بگبیم و فرماندهانمان
باید معلومات نظایم فرا ی
وان کسب کنند .شهرهایمان را ی
پاکبە نگهداریم تا
ملت در اثر بیماری و فقر نمبند .باید کار و ادعاهایمان با هم مطابق باشند
و....
عزیزان من ،ی
زمان ملت کرد خوشبخت یم شود کە ما از منابع شخیص
خویش رصف نظر کنیم .همچنانکە کارهای خود را انجام میدهیم کار
دیگران را ی
نب بە راە بیاندازیم .بە کار شخیص در مقابل کارهای عمویم
ارجحیت ندهیم .درستکار کیس است کە در اندیشە پول و ملک و مقام
نیست.
از شما میخواهم کە بە فکر منافع شخیص خود نباشید ،در دهات خود
مدرسە باز کنید ،بیمارستان بسازید بە فقرا کمک کنید ،کارخانە بخرید ..
دنیا چهار پنج روزی بیش نیست ،پول نام آدیم را پرآوازە نیم سازد ،بلکە
خدمت بە ملت و میهن ستارەای بر دوش انسانهاست.
شما میدانید کە من برای کسب حقوق ملت کرد شب و روز کوشیدەام و
این تالش ی
نب مایەی مباهات من است .تا روزی کە در این جهان هستم
دست از فداکاری نکشیدە و بە همە جهان اثبات میکنم کە کرد شایستەی
ی
زندگ است.
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شما خودتان میدانید کە ما در آغاز بە هیچ وجە ادعای تجزیەی ایران را
نداشتیم و تنها حفظ خواستار دمکرایس و آزادی خودمان بودیم .اما قبال
کاربدستان ایران نە تنها بە ما جواب نمیدادند ،بلکە خواست ما را مسخرە
هم میکردند و ناچار شدیم حکومت مل خود را برقرار کنیم و نبوی خود
را در برابر آنان بیازمائیم.
هنگایم کە آنها خواستند بە ما تعرض کنند ما ی
نب بە آنان یورش بردیم.
نشیت کنند ،ما ی
ی
نب آمادە هستیم
اکنون آنها یم خواهند در مقابل ما عقب
وقت آنان مردانە با ما رفتار کنند ما ی
نشیت کنیم .ی
ی
نب آمادەایم بە آنان
عقب
گوش دهیم.
در سفر تهران با آقای قوام السلطنە بسیار گفتگو کردم .آقای قوام نظر
مساعدی نسبت بە کردها دارد .روزی آقای قوام بە من گفت :حال ما هم
دمکرات شدیم و حزب دمکرات ایران را تشکیل دادەایم .خوب است کە
شما هم اسم " حزب دمکرات کردستان " را عوض کنید و آنرا حزب
دمکرات ایران بنامید.
من هم بە او جواب دادم کە بدون تصمیم کمیتەی مرکزی من هیچ کاری
نمیکنم ،زیرا دمکرایس بدین ی
معت است کە شخص نیم تواند مصلحت
ملت را بدون مشاورە بدست خود بگبد.
آقای قوام بە این ی
اعباف کرد کە کردستان شایان تقدیر است و ملت کرد
آمادەی همە نوع فداکاری برای رسیدن بە آزادی است و امیدوارم بوسیلەی
شما آزادی در همە ایران برقرار شود.
اکنون در عراق هم مبارزە را ررسوع کردەاند تا دست زورداران را از رس خویش
کوتاە کنند ما آمادەایم بە همەی ایران کمک کنیم و اگر آزادیخواهان عراق
ی
نب از ما یاری بخواهند ،بە آنان کمک یم کنیم و بلکە آمادەایم برای کمک
بە همە آزادیخواهان جهان فداکاری کنیم.
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اگر یم خواهید هدف سفر اخب مرا بدانید ،همچنانکە آگاهید ،آذربایجانیها
برادر و پشتیبانان ما هستند .در روزهای اخب شنیدەام کە در اطراف اورمیە
ی
ی
بایجان فراهم آوردەاند
احمتهان برای برادران آذر
برج از برادران کرد ما ،مز
ی
ی
و کدورتهان ی
ناشایست است .تعدی
بی آنان بە وجود آمدە است .اینکار
ی
بە حقوق هر فردی از آذربایجان و کردستان برخالف پیمان کرد و آذری و
ی
بایجان و افراد کرد است .من مبوم کە ببینم منظور
خیانت بە افراد آذر
آنان از اینکارها چە بودە است؟
برادران من ،چنانکە شنیدەام کسان زیادی هستند کە رشوەخواری میکنند،
کمک جمع آوری میکنند و بە ادارەی دار یان تحویل نمیدهند.
خریدهان را
ی
انجام دادە و جنیس را کە یک تومان خریدەاند با حکومت دو تومان حساب
میکنند .خیانت و دزدی کردن کثیف ترین دردهای یک ملت هستند ،باید
از این خصائل بدون معطل دوری کرد و امیدوارم کە همە با هم شبانەروز
برای مصالح ملت فعالیت کنیم و پول را مد نظر نداشتە باشید و کینەها و
اختالفات را بە کنار گذاشتە تا بتوانیم در جهان امروز کە ر
پیشفت بدانجا
روشنان کشوری استفادە
رسیدە کە بە غب از برق ،میخواهند از اتم برای
ی
کنند ،یا بە وسیلەی آن بمب بسازند و ی
میهت را از ی
بی رببند.
روزنامە کردستان شمارە  ٧٢سەشنبە  ٨مرداد  ١٣٢٥ـ * ١٩٤٦
ی
سخب یان پیشوا ی
قاض محمد )
( خالصەای از
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بازگشت پیشوا معظم کردستان
خب بە ما رسید کە ی
حضت پیشوای بزرگ
روز  ١٣٢٥/٥/١٨ساعت  ١٢ر
کرد کە چند روزی بود با جناب ر
حاج سید باباشیخ سیادت برای دیداری
بە شهرهای ارومیە ،شاپور ،خوی ،ماکو و نقایط از کردستان شمایل رفتە
بودند بە مهاباد بازگشتند** .
جشن و پذیران در فرمانداری مهاباد بە مناسبت  ٤١سالە ر
مشوطیت.
ی
ی
یکمی سالگرد انقالب
شب دوشنبە  ١٣٢٥/٥/١٤بە مناسبت چهل و
ر
مشوطەی ایران مراسیم برپا شد .در این جشن مطابق برنامەی از قبل
ی
دعون کە از مردم بە عمل آمدە بود ،همەی طبقات
آمادە شدە و بر اساس
و اهایل بە ترتیب زیر در این جشن ررسکت کردند:
١ـ از ساعت  ٢٠:٠٥تا ساعت  ٢١:٠٥از نمایندگان ر
خارج ،هیئت مدیرەی
ی
روابط فرهنگ ،ارامنە و یهودیها و معاونینشان ،اعضای کمیتە مرکزی و
کمیتەی شهر و اعضای سازمان جوانان و روسای ادارات ،اعضای شورای
فرهنگ و دببان و ی
دکبها و مدیران جراید ،افشان ارشد ،اعضای
ی
مهندسی و قضات پذیر یان شد.
شهرداری،
٢ـ از ساعت  ٢١:٠٥تا  ٢٢:٠٠علما ،روحانیان ،تجار ،اعیان و صاحبان
اصناف برای عرض رتبیک حضور یافتند.
٣ـ از ساعت  ٢٢:٠٠بە بعد بقیەی طبقات شهر حضور یافتند و رتبیکات
خود را بە فرماندار محبوب عرض کردند.
ی
حسی خان سیف قا یض و بقیەی کارمندان
از جانب آقای محمد
فرمانداری از همە طبقات و اهایل پذیر یان گریم میشد و هر طبقەای در
تعیی شدە پس از رتبیک و تهنیت ی ی
ی
گفی و رصف چای و ررسبت
زمان
صندلیهای خود را برای دیگران ترک میکردند.
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ی
جناب ژنرال سیف ی
سخب یان پرشوری راجع بە ر
مشوطیت و قانون
قاض
اسایس ایران کردند و پس از او آقای عل خشوی ،آقای ابراهیم نادری،
ی
ی
نطق دربارە
دبایع هر کدام
آقای جعفر کرییم ،آقای عبدالقادر
ر
مشوطیت و آزادی ملت ایران ارائە دادند و در پایان آقای ابراهیم صالح
فرماندە سپاە مرکزی کردستان ابتدا مقالەای را دربارە ی
نطق ر
مشوطیت بە
ی
سخب یان را بە زبان انگلییس تکرار کرد.
زبان کردی قرائت کرد و سپس همان
ی
جشن در ساعت  ٢٤با ر
شادمان پایان یافت.
خویس و
روزنامە کردستان شمارە  ٧٥یکشنبە  ٢٠مرداد  ١٣٢٥ـ * ١٩٤٦

پیشوا ی
قاض محمد

163

بیانات ی
حضت پیشوای کردستان
ی
سفرهان کە این اواخر من انجام دادەام و در ضمن از شهرهای ارومیە،
شاپور ،خوی ،ماکو دیدن کردم ،با کردها و مناطق کردستان را بازدید کردم
بەخاطر این بود کە برادران خودم را از نزدیک ببینم و با روحیە آنها آشنا
ی
شوم و بە آنها گفتم ،همانطور کە خودتان میدانید ما نهضت بزرگ را برپا
کردیم و زحمت زیادی کشیدەایم و خیل فداکاری کردەایم.
رهب فرقە دمکرات
در شهرستان خوی و ارومیە با آقای پیشەوری ر
ی
ی
دوست و همبستگ
آذربایجان مالقات کردم .آقای پیشەوری راجع بە
کردستان و آذربایجان دستور یان فرمودند و گفتند :کە ی
حارصیم هرچە از ما
بخواهید برای کمک و همکاری در اختیار شما قرار دهیم و آذربایجانیها
آمادە هستند کە بە خاطر کردها جان خود را فدا کنند.
آقای پیشەوری از ی
بعیص کردهای اطراف ارومیە گلەمند بود من ی
نب در
جواب بە ایشان گفتم :کە کردها ی
نب آمادەاند با جان و مال از آذربایجان
ی
تفاون ی
بی کرد و آذربایجان وجود ندارد.
دفاع کنند و هیچ
چند ماە است کە نبوهایمان را در اطراف سقز و بانە و رسدشت
نگەداشتیم این لشکر تنها برای حفاظت از کردستان نبود بلکە برای
ر
خارج
حفاظت و دفاع از مرزهای کردستان و آذربایجان بود .حدودات
کردستان و آذربایجان امروز از جانب کردها محافظت میشود.
دوبارە آقای پیشەوری فرمودند :قطعا ما ی
نب برای همکاری و خدمتگزاریــهای
الزم بە کردها آمادەایم** .
خالصەای از بیانات پیشوای کردستان
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ی
رهب )
قاض محمد و دولت مرکزی ( از روزنامە ر
ی
درشت
خبی راجع بە کردستان بە خط
در روزنامەهای " اطالعات و داد " ر
خوشبی است کە رویە آقای ی
ی
قاض
چاپ شدە است .روزنامە اطالعات
محمد نسبت بە دولت مرکزی تغیبات محسویس کردە و در گفتگوهایش
با رسان کردها از دولت تجلیل کردە است .ویل روزنامە "داد" اعتقاد دارد
نارضایت ی
ی
قاض
کە جابجا کردن نبوی نظایم کردها بە مهاباد بە خاطر
محمد در گفتگو با تهران است.
ویل تا آنجان کە ما اطالع داریم آقای ی
قاض محمد در مصاحبەای کە در
ی
رهب" انجام دادەاند از
روزهای آخر خود در تهران با پیام نویس روزنامە " ر
اینکە دولت مرکزی میخواهد کە ایران را بە کانون آزادی خاورەمیانە
(استناد بە یگ از نطقهای رئیس دولت) تبدیل کند رتبیک گفت .ویل بە
نظر مبسد کە ی
مرییص آقای نخست وزیر خصوصا در این روزها مانع ادامە
مرییص نار ی
گفتگوها شدە و بە تنها ی
قاض محمد هم از این ی
اض نبودە بلکە
همە آزادیخواهان ایر یان در هفتەهای اخب نگرانند کە توطئەگران برعکس
ی
مرییص وی سوء استفادە کنند و از کلیە جریانات
نظریە رئیس دولت از
ی
دشمت با دمکرات در این اواخر بە جدی دست داشتەاند.
ما انتظار داریم کە آقای نخست وزیر در وهلە اول مسئلە کردستان را در
ی
سنگی خود کە بە عهدە گرفتەاند قرار دهند .چون تمام
رأس برنامەهای
جریانهای بعدی نشان میدهد کە یک توطئە سخت دشمن استقالل و
آزادی ایران است و میلیونها نفر در مملکت بە شعلەهای کردستان ایران
اهمیت ویژەای میدهند.
روزنامە کردستان شمارە  ٧٦سەشنبە  ٢٢مرداد  ١٣٢٥ـ ** ١٩٤٦
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تلگراف ی
قاض محمد بە نخست وزیر ( ) ١
وزارت پست و تلگراف و تلفن
جناب آقای نخست وزیر
رونوشت :ستاد ارتش
رونوشت :آقای صدر ی
قاض نمایندە کردستان
رونوشت :نمایندگان آذربایجان
پبو تلگراف های پیش سقز و بانە و رسدشت کە در تقسیمات کشور با
گروس جزو آذربایجان بود .رسدشت اکنون جزو آذربایجان است .دولت
آنجاها چند لشکر با مقدار زیادی طیارە ،تانک زرەپوش و توپ تمرکز دادە
ی
تجهبات و عدە یم افزاید و مشغول دسایس و تحریکات و نمایندە
و هر روز
ما را جواب دادەاند کە یک نفر از عدە خودمان را کم نیم کنیم و این همە
تانک و طیارە و زرەپوش ما خواهند ماند.
پس معلوم یم شود دولت کە قول دادە بود فوری دستور یم دهد اوضاع
ارتش در نقاط مزبور بە وضعیت قبل از شهریور بیست در خواهد آمد تا
نتیجە مذاکرات تصمیم قطیع اتخاذ خواهد شد برای این بودە کە کردها
عدە خودشان را پراکندە کنند کە ارتش شاهنشایه بتواند کماکان برای
برادر ر
کیس آزادی کامل داشتە باشند .واال چرا باید رعایت قول و قرارداد
پیمان بە عمل نیاید.
محمد ی
قاض
١٣٢٥/٥/٣١
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تلگراف ی
قاض محمد بە نخست وزیر ١٣٢٥/٥/٣١
از کتاب  :ارسار محاکمە ی
قاض محمد و یارانش گرفتە شدە است
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جشن و چر ی
اغان
ی
پنجمی سال تأسیس حزب دمکرات کردستان در
روز ٢٥مرداد بە مناسبت
ی
جشت برگزار شد .در این جشن تمام اهایل ررسکت
حیاط و عمارت پیشوا
کردند و با شب ییت و چای و میوە از مهمانان پذیرای شد.
این جشن از ساعت  ١بعدازظهر ررسوع شد ،اطراف عمارت با پرچم سە
رنگ کردستان و عکس پیشوای معظم تزی ی
ی شدە بود .شب ساعت ٧
همی مناسبت از طرف آقایان ی
ی
غت خشوی،
برنامە جشن آغاز شد و بە
سید محمد طە زادە ،دلشاد رسویل ،سید محمد حمیدی  ،جعفر کرییم،
ی
ی
محمدامی
صدیق ،سید عبدەللا طە زادە ،عثمان دانش،
وردی ،عزیز
ی
قادری ،محمد ی
سخب یان و مقاالت و اشعاری خواندە شد و در
امی ررس یف،
ی
سخبانیها مرتب موزیک مل و رسود مل کردستان نواختە یم شد.
میان
جشن در ساعت  ١٢شب بە پایان رسید.
روزنامە کردستان شمارە  ٧٩سەشنبە  ٢٩مرداد  ١٣٢٥ـ ** ١٩٤٦
بازگشت پیشوا ی
قاض محمد
شب  ١٣٢٥/٦/١٩ی
حضت پیشوای معظم کردستان کە  ٨روز بود بە رتبیز
رفتە بودند بە مهاباد بازگشتند.
روزنامە کردستان شمارە  ٨٥پنجشنبە  ٢١شهریور  ١٣٢٥ـ ** ١٩٤٦
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حزب دموکرات کردستان
توجە جناب رارسف نخست وزیر را بە زحمتکشان لشت نشاء جلب
مینماید.
جناب رارسف آقای قوام السلطنە
ی
وحدن کە میان تمام ایرانیان ایجاد فرمودەاید همە مثل اعضای یک
در اثر
بدن ،اگر بە یگ دردی رسید " دیگر عضوها را نماند قرار " در این موقع
ی
تعدیان شدە عموما ررسیک درد
کە بە زحمتکشان امالک " لشت نشاء "
و مثل این است کە بە عموم آزادیخواهان ایران تعدی شدە باشد .اینک
ی
رنجب
محبوبیت را کە جناب رارسف در میان عموم ملت ایران بە ویژە طبقە ر
ارعی " لشت نشاء " را ی
پیدا فرمودەاید شفیع قرار میدهیم کە ز ی
نب از ظلم
زالوهای اجتمایع خالص فرمودە و بر حسن ظن حزب دمکرات کردستان
نسبت بە جناب رارسف بیفزاید.
 ٥٢٩١کمیتە مرکزی حزب دموکرات کردستان
ی
محمدامی ،عبدالرحمن
مناف کرییم ،وهاب بلوریان ،خلیل خشوی،
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٦٧دوشنبە  ٦آبانماە ١٣٢٥ـ ١٩٤٦
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مهاباد سال  ١٣٢٥شمیس ستاد فرماندیه حکومت کردستان
نشستە از راست :خلیل خشوی ،عبدالرحمان ذبیخ ،شکری قدری بیگ،
ی
قاض محمد ،ی
غت خشوی ،حمزە نالوییس ،مناف کەرییم
ی
مصطق سلطانیان ،رسوان
ایستادە از راست :بکر عبدالکریم حویزی،
روشنفکر ،ستوان وهاب ی
قاض ،عل خشوی ،رسوان ناظیم ،دلشاد
ی
رسویل ،رشید خشوی ،محمود ی
مصطق خوشناو
ولبادە،
( منبع :ی ی
می فاریس کتاب جمهوری  ١٩٤٦کردستان ،ویلیام ایلگتون ،سید
محمد صمدی )
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زدوخوردهای رسدشت
اخبار روز پنجشنبە عض از زدوخورد شدیدی در رسدشت حکایت میکرد
در روز جمعە تلگراف ذیل از مهاباد دریافت شد.
جناب رارسف آقای نخست وزیر
کپیە :کوهستان
پبو  ٢٩٦١در رسدشت رسهنگ آیرم با تانک و توپ و عدە زیادی رسباز
بە پستهای دمکرات حملە کردە دو روز جنگ است تکلیف چیست؟
ی
قاض محمد
 ٣١٨١ـ ١٣٢٥/٨/١٠
این تلگراف بر خالف تفسب ی
بعیص از جراید نشان میداد کە اوال موضوع
دنبالە تلگراف قبل مورخ سوم آبان است و ارتبایط با ائتالف احزاب
نداشتە ثانیا باز هم مهاباد روح همکاری و نزدیگ با دولت را از دست ندادە
کسب تکلیف یم نماید.
جبهە موتلف احزاب آزادیخواە
ی
تاریخ
احزاب آزادیخواە کە بە مسئلە انتخابات و موقعیت حساس و
ی
ی
اهمیت
کنون عطف توجە کردەاند در هفتە گذشتە بە نتیجە قابل
رسیدەاند کە کمک موثری بە نفع جبهە دمکرایس خواهد نمود.
الحاق  ٤حزب ،حزب دمکرات آذربایجان ،حزب دمکرات کردستان ،حزب
سوسیالیست ،حزب جنگل ( اجتماعیون ) بە جبهە موتلف احزاب
آزادیخواە وحدت رن نظبی در کشور ایجاد خواهد نمود .زیرا تمام این
احزاب بە یک صدا و یک آهنگ در راە آزادی و دمکرایس مبارزە میکنند و
وحدت مل ما را تقویت خواهند کرد.
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تلگراف ی
قاض محمد بە نخست وزیر () ٢
وزارت پست و تلگراف و تلفن
مستقیم جناب رارسف آقای نخست وزیر
کپیە :تیمسار رسلشکر رزم آراء
پبە  ٣٣٥١ـ  ٢٥/٨/١٧قریب پانصد نفر رسباز بە دهات فیلسون و الکلو و
داشا لوحە حملە و رعایا متواری و یک عدە سوار نظایم ی
نب بە قریە ئوبــهارو
ی
اطراف آن رفتە موجبات وحشت اهایل آن منطقە فیض الە بیگ را فراهم
ی
نمودەاند و آقایان فیض الە بیگ عضو حزب دمکرات کردستان را تحت
فشار شدید قرار دادە و اخطار کردەاند هرگاە عموم در سقز نزد فرماندیه
قوا ی
حارص نشوند مورد حملە قوای نظایم قرا خواهند گرفت.
بنابراین آقایان خانوارهای خود را بە اطراف کوچانیدەاند برای ایجاد حسن
تفاهم کامل.
استدعا داریم مقرر شود از تعرض بە دهات و آزار مردم بە جرم دمکرات
بودن خودداری شود.
محمد ی
قاض
 ٣٤٤٦ـ ٢٥/٨/١٩
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تلگراف ی
قاض محمد بە نخست وزیر و رسلشکر رزم آراء
از کتاب :ارسار محاکمە ی
قاض محمد و یارانش..
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در غرب چە میگذرد
ی
زدوخوردهان در رسدشت بوقوع پیوستە و جراید تهران هر یک بە دلخواە
خود آنرا تعبب یم نمایند ویل تا این ساعت هنوز حقیقت و ماهیت امر
معلوم نگردیدە همینقدر مسلم است کە باز هم در این نقطە حساس
رسحدی عدە ایر یان بە جان عدە دیگر ایر یان افتادەاند.
واقعە رسدشت از نظر جراید پایتخت
شنبە  ١١آبان روزنامە " اطالعات "
در حملەای کە از طرف کردها در راە بانە ـ رسدشت بە رسبازان وارد آمدە
خبی کە بدست آوردەایم یک افش مجروح و پنج رسباز
بە موجب آخرین ر
شهید شدەاند.
از ی
خب قطیع در دست نیست ویل ظاهرا تلفات آنها
مبان تلفات کردها ر
ی
سنگی بودە است.
بی نبوهای ی
پس از این واقعە تماسهای جدیدی ی
دولت و کردها روی دادە
است.
خب تلگر یاف
چند کامیون در راە سقز ـ بانە بدست کردهای مهاباد افتادە ر
خبنگار ما از سقز حایک است کە چند دستگاە کامیون کامل خوار و بار را
ر
کردهای مهاباد در راە سقز و بانە تصاحب کردە و بە طرف مهاباد حرکت
دادەاند .ستون کوچگ مرکب از افشان و رسبازان برای برگرداندن کامیونها
بە رسعت حرکت نمودەاند.
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گزارش از لشکر  ٤کردستان
طبق گزارش واصلە از لشکر  ٤کردستان اطراف پادگان کلتە و رسدشت و
پریسو و بزیلە و رودخانە بوسیلە رارسار اشغال و ی
بی قوای نظایم و متمردین
زدوخوردی واقع میگردد .فورا از طرف لشکر واحدهای کمگ برای ایجاد
امنیت اعزام گردیدە است پس از زدوخورد زیادی متمردین عقب راندە
شدەاند.
حملە رارسار بە کامیونهای ارتش
طبق گزارش واصلە از لشکر  ٤کردستان در حدود  ٨٠نفر از رارسار کە با ٤
کامیون با اسکورت تحت رس ی
پرست ستوان یکم وطن بودە حملە نمودە و
زدوخوردی روی میدهد  ٨نفر از رارسار مقتول میگردند .اینک کامیونها بە
کلتە وارد شدەاند و نتیجە این زدوخورد یک رسباز شهید شدە است.
عض شنبە  ١١آبان ،روزنامە "کیهان "
ی
سنگی وارد ساختە است .بطوریکە
رسهنگ آیرم بە رارسار کردستان تلفات
تلگراف میکند بعداز ائتالف احزاب دموکرات آذربایجان و دموکرات
کردستان شب  ٨آبان ماە رارسار کرد حملە غب ی
مبقبە شدیدی بە رسدشت
کە یک نقطە مهم لشکر ر
کیس و پایگاە بزرگ نظایم کردستان است و در
محل تقاطع جادەهای مهاباد و سقز واقع است یم برند .لکن رسهنگ آیرم
ی
زبردست رن نظبی بە حملە متقابل پرداختە و
فرماندە پادگان رسدشت با
چنان یرص یبت بە رارسار ی
مبند کە تا چند فرسنگ متواری یم شوند.
رهب "
یکشنبە  ١٢آبان ،روزنامە " ر
بە قرار اطالیع کە بدست رسیدە است از ی
مدن پیش رسهنگ پزشکیان
فرماندە قوای نظایم در رسدشت بە تحریک بر علیە نبوهای دموکرات
کردستان مشغول بودە است تا در  ٣آبان برای تکمیل نظریات و نقشەهای
ی
نگهبان دمکراتهای کردستان حملە میکند
خود رسهنگ آیرم بە چند پست
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و این جریان را آقای ی
رهب فرقە دمکرات کردستان در همان
قاض محمد ر
روز تلگرافا بە اطالع آقای نخست وزیر و مقامات صالحیتدار مبسانند.
ویل متأسفانە بە جای دستور عدم تجاوز موضوع با خونشدی ی
تلق میگردد
و رسهنگ آیرم هم بە عملیات خود ادامە میدهد.
آقای ی
قاض محمد مجددا تلگر یاف بە تاری ــخ  ١٠آبان مخابرە نمودە در برابر
این تجاوز کسب تکلیف یم نمایند .بە قرار اطالع هنوز زدوخورد خاتمە
نیافتە است .ممکن است این موضوع با ی
بعیص قسمتهای موافقت نامە
اخب میان آذربایجان و تهران کە ظاهرا مورد رضایت ی
بعیص از مقامات
ر
ارتیس بودە ارتباط داشتە باشد.
یکشنبە  ١٢آبان ،روزنامە ایران ما
حقایق را وارونە جلوە میدهند .دمکراتها بە نظامیها حملە کردەاند یا
نظامیها بە دمکراتها.
ی
زدوخوردهان میان دستجات ارتش و دمکراتهای
اخبا در کردستان
کردستان روی دادە است و اخباری از آنها در روزنامەهای اطالعات و
ر
منتش شدە است کە اگر خوانندگان ما آن اخبار را مالحظە کردە
کیهان
باشند متوجە شدەاند کە در این اخبار سیع شدە است کە نبوی دمکرات
کردستان را متجاوز و مهاجم قلمداد کنند.
در حالیکە بە قرار اطالعات ی
کاف کە بدست آوردەایم وقایع درست برعکس
آن است کە نوشتە شدە است .زیرا این حوادث بر اثر تحریکات رسهنگ
پزشکیان و رسهنگ آیرم بودە است و ی
قاض محمد پیشوای حزب دمکرات
کردستان در ضمن دو تلگر یاف کە در تاری ــخ سوم و دهم آبان بە نخست
وزیر و مقامات صالحیتدار مخابرە کردە است جریان آنرا اطالع دادە است
و در بارە تجاوز مقامات نظایم کسب تکلیف کردە است.
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ی
بعیص محافل کە بە امور این منطقە آشنا هستند اظهار عقیدە یم کنند کە
ممکن است این حوادث با موافقتنامە اخب میان آذربایجان و تهران ارتباط
ی
قسمتهان است کە مورد رضایت
داشتە باشد .زیرا در این موافقتنامە
مقامات ر
ارتیس نیست از جملە اینکە حدود فعالیت لشکر کردستان کیم
محدود شدە است و مقامات نظایم باید از حملە و تجاوز بە کردستان و
آذربایجان خودداری نمایند ی
وقت شخیص این نوع تجاوزات را از ناحیە
مقامات ر
ارتیس یم بیند بە یاد گفتە آن وزیر کابینە قبل یم افتد کە در جلسە
دولت گفت:
" شما نظامیها ی
حارص نیستید کە خانهای هوسباز جنوب را بش جای خود
بنشانید ویل اگر از شما خواستە شود کە بە آذربایجان حملە کنید شمشبها
را ی
تب میکنید و توپــها را آمادە یم نمائید و عوض پا با رس مبوید ...زیرا منافع
شما از آن سو در خطر است"...
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٦٨دوشنبە  ١٣آبانماە  ١٣٢٥ـ ١٩٤٦
ی
بیشبی الزم است
در موضوع بارزانیها دقت
ی
ی
ی
تعیی شدە
هیئت کە برای رسیدگ
وقایع رسدشت در ررسف پایان است،
بود کار خود را خاتمە داد ،آقای صدر ی
قاض کە از مهاباد آمدە بودند
ی
فیوض رئیس ستاد نبوی کردستان هم
مراجعت کردند و آقای رسهنگ
برای مالقات آقای ی
رهب حزب دمکرات کردستان بە مهاباد
قاض محمد ر
ی
رفتند رسیدگ همچنان ادامە دارد.
در اخبار دیروز روزنامەها خواندە میشد کە پیشنهاد شدە برای اینکە روابط
بی مهاباد و پادگانهای سقز و بانە و رسدشت بنحو رضایت ر
ی
بخیس ادامە
داشتە باشد خوب است افراد بارز یان از آن حدود بە داخل شهر مهاباد
منتقل شدە دستەجات دیگری بە جای آنها مامور گرند .زیرا افراد بارز یان
ی
درست نیستند و عملیات آنهاست کە اغلب ایجاد اخالل
دارای انضباط
میکند.
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تا آنجائیکە ما اطالع داریم و گمان هم نمیکنیم در اشتباە باشیم ،افراد
بارز یان عموما افرادی بسیار با انضباط هستند و در اجرای دستورات مافوق
فوق العادە جدی و فداکار یم باشند و تحت تأثب هیچ عامل قرار نمیگبند.
این افراد اگرچە بە ظاهر دارای اونیفورم نظایم نیستند ویل نمونە ی
بهبین
رسبازان با انضباط یم باشند .توقف آنها در نقایط کە مأموریت دارند
ی
ی
ی
ساکنی آن نقاط ایجاد نکردە و غب از اجرای
رضایت در
کوچکبین عدم
دستورهای مافوق بە هیچ امری دخالت نیم نمایند.
اگر سوابق این افراد و رشادتهای آنان را در جنگهای بارزان بخاطر بیاوریم
ی
جنگجون هستند کە
ناچاریم قبول کنیم کە اینها مردان فداکار با انضباط و
ی
خونی ،کە در راە دفاع از حق خود با دولت
پس از یک سلسلە رنبدهای
عراق نمودند بە ایران پناهندە شدند.
آری دست تقدیر باالخرە عدە  ١٥٠٠٠نفری اکراد ایر یان االصل را بە ایران
باز گردانید و در میان برادران دیرین خود جای داد.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٧٠دوشنبە  ٢٧آبان  ١٣٢٥ـ ١٩٤٦
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تگراف ی
قاض محمد بە نخست وزیر ( ) ٣
شمارە کتاب٢٦٥٨ :
وزارت پست و تلگراف و تلفن
جناب رارسف آقای نخست وزیر
هرچند رصیحا یط شمارە  ٢٩١٧امر بە صادر فرمودە بودید کە بە
ی
تجاوزات پادگان رسدشت و قتل و غارت ها کە راە انداختە رسیدگ شود
ی
متأسفانە هنوز بە امور رسیدگ نکردەاند.
دهات کلو رسدشت در اثر عملیات قوای تأمینیە ی
دولت خایل سکنە چند دە
غارت سوزاندەاند .عدە زیاد از اهایل رسدشت کماکان در حبس و شکنجە
ی
باف هستند.
از تهران کە جدأ امر شدە بود لشکر  ٤عملیات تجاوزکارانە را موقوف کند
ی
بیگ ی
باف بە سقز
متأسفانە هنگ سوار تاکنون در دهات بیگ زادە فیض الە
ی
مالکی یا اهل عیال متواری دهات شهرستان مهاباد
عودت نکردە اغلب
پناهندە شدەاند.
رعایای بدبخت ضمن تجاوزات زیاد گویا سیصد پنجاە تن کاە از ایشان
گرفتە وسیلە االغ ی
رعیت بە سقز حمل کردە چون در بهار در اثر لشکرکشیها
علف شان نماندە ممکن است ی ی
گرفی کاە اصال باعث تلف شدن حیوانات
ایشان گردد .تقاضای بذل توجە مینماید.
محمد ی
قاض
 ٤٢٠٤ـ ٢٥/٩/٧
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تلگراف ی
قاض محمد بە نخست وزیر
از کتاب :ارسار محاکمە ی
قاض محمد و تارانش گرفتە شدە است
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تلگراف ی
قاض محمد بە نخست وزیر ( ) ٤
وزارت پست و تلگراف و تلفن
مستقیم جناب رارسف آقای نخست وزیر
کپیە :ستاد ارتش
پبو شمارە  ٤٢٠٤تا حال مکرر از تجاوزات لشکر  ٤و تاخت تاز دوارە نظام
شکایت بە عمل آمدە با وصف این ظاهر از طرف ستاد ارتش امر اکید
دادە شدە از عملیات دست بردارند بە جای خود برگردند اطاعت نکردەاند.
ی
نگهبان کردستان نزدیک شدەاند .اینک حس یم کنم
گویا اخبا بە پست
لشکر  ٤درصدد ایجاد جنگ و جدال است.
موجت
در این صورت بودن نمایندەگان حزب دموکرات کردستان در سقز
ر
ندارد.
استدعا دارم اجازە بدهید ایشان را بە مهاباد برگردانیم برای رفع مسئولیت
از خود عرض گردید.
محمد ی
قاض
 ٤٢٣٤ـ ١٣٢٥/٩/١١
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تلگراف ی
قاض محمد بە نخست وزیر
از کتاب :ارسار محاکمە ی
قاض محمد و یارانش
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انتخابات ررسوع یم شود
جنون را بهم نزدیک کرد
باید کردستان شمایل و
ر
بخشنامە رصی ــح رئیس دولت اعالم داشت کە انتخابات از  ١٦آذر ررسوع
شدە و باید کلیە نواج مملکت ی
قوان از مرکز اعزام گردد و ررسوع انتخابات
در هر حوزە موکول بە موقیع است کە نبوهای اعزایم بە آنجا وارد گریدە
ی
کردنشی بە
باشد .در قبال این بخشنامە اجرای قانون انتخابات در نواج
ررسح ذیل خالصە خواهد شد:
١ـ نواج کە باید در شانزدهم آذر انتخابات را ررسوع نمایند.
٢ـ کردستان آذربایجان کە عبارت است از شهرستان مهاباد و نواج
ی
غرن.
کردنشی آذربایجان ر
٣ـ منطقە سقز فصل ی
مشبک ی
بی این دو قسمت.
جنون و در منطقە سقز قوای نظایم همیشە مستقر بودە و
در کردستان
ر
اکنون هم پادگانهای مهیم در آنجاها تمرکز دارد.
ی
دولت است .شهرستان مهاباد و سایر
کردستان آذربایجان فاقد قوای
ی
کردنشی شمایل جزو ایالت آذربایجان شناختە شد و بدین ترتیب
نواج
جنون
کردستان شمایل مشمول موافقتنامە آذربایجان گردید و کردستان
ر
بە همان حال سابق ماند.
برنامە کردی از رادیو تهران
امروز ساعت هفت و ربــع بعدازظهر رادیو تهران برنامە خود را بە زبان
کردی آغاز خواهد نمود .این برنامە کە فعال هفتەای دوبار دوشنبە و
ی
زبانان را کە در خارج ایران سکونت دارند با
پنجشنبە پخش میشود کرد
اوضاع ایران آشنا خواهد نمود.
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این اقدام ادارە رادیو کە برحسب دستور جناب رارسف آقای قوام السلطنە
انجام گرفتە عموم محافل کرد را خشنود خواهد ساخت و یم توان آنرا یگ
از اقدامات اسایس دولت دانست.
ی
ی
مملکت هستند
قسمت در زیر لوای
اکراد جهان کە متأسفانە امروز هر
عموما ایر یان و گران بهاترین یادگار عظمت ایران یم باشند .این افراد با ایمان
کانون سعادت خود را در ایران جستجو میکنند و الزم است ایران هم این
خب نگذارد .بە امید آنروز
دورافتادگان را از خود رن ر
اعالمیە دولت
از بدو عهدەداری حکومت و قبول خدمت بە ملت تا امروز سیع نمودم کە
کلیە اشکاالت موجود مخصوصا جریانات آذربایجان با حسن تفاهم کامل
مطلون مرتفع شود
حل و سوء تفاهمات موجود با اصول پسندیدە و رویە
ر
ی
ی
قوانی
موافقت تا حدی کە
جهت نیل بە این مقصود از هیچ فداکاری و
اسایس اجازە میداد کوتایه ننمودە ،ضمن مذاکر یان کە با نمایندگان
آذربایجان شد مقرر گردید منطقە خمسە و زنجان را بکل تخلیە و افراد
ی
فدان و قوای مسلح خود را از آنجا خارج نمایند تا تدریجا سوء تفاهمات
مرتفع و حکومت مرکزی ی
بهب موفق بە اجرای نقشە اصالج خود بشود.
با آنکە قرار بود از ششماە قبل این منطقە بکل تخلیە شود هر موقع بە
عذرهای جدیدی عمل تخلیە معمول نگردید و اشکاالت جدیدی بوجود
آمد تا باالخرە طبق مذاکر یان کە با هیئت اعزایم آذربایجان در تهران بعمل
آمد قرار شد در تاری ــخ  ١٣٢٥/٨/٢٣منطقە زنجان تخلیە و بە این عمل
ی
هیئت از افشان مطلع و طرف
خاتمە دادە شود و طبق همان قرارداد
اعتماد بە زنجان اعزام شد کە این منطور را با دقت کامل بدون تولید
ی
ی
اشکاالن حل نماید.
کوچکبین
متأسفانە با تمام مذاکرات و قولها مالحظە شد روز  ٢٧آبان در شهر زنجان
ی
بواسحق
بوسیلە یک نفر از افشهای آذربایجان تبی بطرف رسهنگ
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ی
یقی و
رئیس هیئت اعزایم از تهران انداختە شد و با آنکە سوء قصد
مشخص و انتظار مبفت فوری مرتکب دستگب و تنبیە شود اقدایم نشد
ی
ی
نگهبان
شهربان کە عدەای از افراد
در همان روز عدەای از فدائیان غفلتا بە
در آن جا بودند ریختە نسبت بە افشان هیئت اهانت و ی
حت آنها را
بازداشت و با کمال خشونت و خارج از هرگونە اصویل با آنها رفتار نمودند.
همی موقع گز ی
ارشان از سایر مناطق خاصە از طرف کرسف ر
ی
بشح زیر:
در
( دموکراتها در مدت اقامت خود در زرین آباد از هیچگونە تعدی و تجاوز
بە مردم ی
حت ناموس آنها دری ــغ نداشتە و پنج نفر از زنان را کە بنا بە اظهار
تمام اهایل با زور بە عقد خود درآوردە و در موقع تخلیە دو نفر از آنها را بە
اسایم صفیە و صدف همراە خود بە زنجان بردەاند و سە نفر از آنها فعال
در قریە زرین آباد هستند .ضمنا در موقع ورود بە زرین آباد زن ەللا وردی
نام را پس از فشار و اذیت زیاد چهار روز بازداشت وکلیە اموال ی ی
نامبدە
مبل ر
کە بالغ بر پنجاە هزار ریال بودە بە غارت بردەاند ) رسیدە و ضمنا بطوریکە
نب گز ی
سابقا ی
ارشان رسیدە بود فدائیان عدەای از زن های اهایل را بردە و بە
مال و ناموس آنها دست درازی یم نمودند کە طبعا تحمل این جریانات و
دیدن رفتارهای ناپسند مقدور نبودە برای آنکە از این جریانات بە فوریت
جلوگبی و این قسم حیثیت و ررسافت افشان میهن پرست و کارمندان
دولت و اهایل منطقە مورد تعرض قرار نگبد.
شب گذشتە دستور دادە شد کە ستون نظایم تحت فرماندیه رسهنگ
هاشیم بە زنجان حرکت و در آنجا استقرار یافتە در تمام منطقە زنجان
حکومت نظایم اعالم و نظم و انتظامات منطقە را برقرار و از هرگونە تعدی
دستبد و تا تعرض و سوء رفتاری در آن منطقە جلوگبی نمایند و قوای
و
ر
نامبدە طبق گزارشارت واصلە ساعت  ٧صبح امروز  ١٣٢٥/٩/٢بە زنجان
ر
وارد و مشغول انجام وظیفە شدەاند و برای مدید استحضار عامە توضیح
میدهد کە در صدور امریە دولت راجع بە اعادە امنیت و حفظ انتظامات
فریت در کار نبودە.
زنجان هیچگونە خدعە و ر
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زیرا حضورا اینجانب بە جناب آقای ی
دکب جاوید در کمال رصاحت تاکید
کردە بودم کە چنانچە از روز مراجعت ایشان در ظرف  ١٠روز تخلیە و
تحویل زنجان عمل نشود بوسیلە قوای اعزایم از مرکز حکم اشغال را صادر
خواهم نمود و چون روز  ٢٣آبان آخرین روز وعدە مقرر بود و با تکرار
تذکرات نە فقط تخلیە زنجان صورت نگرفت بلکە وقایع خالف انتظاری
کە کاشف از عدم صمیمیت و حسن نیت بود بە ظهور رسید.
ناچار قوای ی
کاف بە زنجان فرستادە شد تا موجبات نظم و امنیت و جلوگبی
از تجاوزات نامطلوب را برقرار نمودە و اهایل زنجان را بە عواطف دولت
امیدوار سازند.
 ٢آذر  ١٣٢٥ـ نخست وزیر ـ احمد قوام
تلگراف حزب دمکرات کردستان
نظر بە ائتالف شش گانە احزاب آزادیخواە ایران افراد حزب دمکرات
کردستان کە آنهم یگ از صفوف موتلفە بە شمار است رتبیکات خود را
تقدیم و خود را مفتخر میدانند کە موفق شدە بە ر
اکب از هموطنان خود
دست اتحاد دادە و یم تواند دوش بدوش آنان در راە آزادی ایران عزیز
کوشش و فداکاری نماید و نظر بە اینکە مدت شش ماە است ارتجاع وسیلە
ی
خونی رسگرم بودەایم
بمب و تانک و توپ ما را بە آتش گرفتە و بە مبارزات
تاکنون نتوانستە راجع بە همکاری در راە آزادی با هموطنان آزادیخواە خود
صحبت کنیم پوزش یم طلبیم و امیدواریم از این بە بعد چنانچە شاید و
ی
مهی محبوب است
باید لیاقت خود را در این ائتالف کە بە منظور آزادی
ی
کامال نشان دهیم و در قلع و قمع ریشە ارتجاع سهم بزرگ را دارا باشیم.
از طرف کمیتە مرکزی حزب دمکرات کردستان ـ کرییم
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٧١دوشنبە  ٤آذر  ١٣٢٥ـ ١٩٤٦
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نخست وزیر بە کردستان امیدوار است
هفتە گذشتە آقای نخست وزیر تلگر یاف بە مضمون ذیل بە آقای ی
قاض
رهب حزب دمکرات کردستان مخابرە نمود:
محمد ر
آقای ی
قاض محمد
ی
بایست با حضور قوای تامینیە
نظر بە اینکە تصمیم اینجانب انتخابات
ی
ی
کردنشی آذربایجان
بایست انتخابات منطقە
اعزایم از مرکز انجام شود و
ی
تعیی
با همکاری صمیمانە و عالقمندی تام شما صورت گبد لذا الزم است
ی
کردنشی است
نمائید در خوی ،شاهپور ،رضائیە و مهاباد کە مناطق
چگونە شما با قوای تامینیە همکاری خواهید کرد کە دستورات مشخیص
صادر شود.
با همکاری صمیمانە و عالقمندی خاض کە در این مدت از شخص شما
مالحظە شدە منتظرم در این قسمت کە موضوع اکراد در ی
بی است
عالقمندی کامل خود را در ر
پیشفت امور عمال ارائە دهید.
نخست وزیر ـ قوام السلطنە
در این تلگراف آقای نخست وزیر ضمن اظهار اعتماد و اشارە بە صمیمیت
و همکاری آقای ی
ی
اولی بار خواستەاند حساب مناطق
قاض محمد برای
ی
کردنشی آذربایجان را از سایر نقاط آن ایالت جدا نمودە و با یادآوری
اینکە در این قسمت کە موضوع اکراد در ی
بی است .در مورد تلگراف آقای
پایس کردند و تفسب ی
نخست وزیر هم رادیوهای بیگانە نمک ر
هان بە میان
ی
صمیمیت کە آقای نخست وزیر بدان اشارە کردە بودند
آوردند تا شاید آن
ی
بدبیت بدهد.
جای خود را بە تردید و
ویل برای اینکە دامنە این تبلیغات شوم قطع شود و برای اینکە نیات
خبخواهانە جناب قوام السلطنە بە ثبوت برسد الزم است دولت قدیم
هم بە سوی عمل برداشتە شود .الزم است دولت بە حقیقت اوضاع
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ی
کردنشی آذربایجان آنطوریکە باید واقف شود .الزم
مهاباد و سایر نواج
جنون در عمل بە مردم
است لزوم نزدیگ کردستان آذربایجان و کردستان
ر
نشان دادە شود.
سابقا رسم اینطور بود برای برقراری نفوذ دولت از ایجاد نفاق در میان
روسای عشایر و رسان طوایف استفادە میشد .گایه یگ را خلعت میدادند
و بر علیە دیگری تحریک یم نمودند .گاە یگ را مورد مرحمت قرار دادە
مخالف را غضب میکردند .گاە یگ را چبە و دیگری را زیر دست مینمودند
و گاە ورق را برمیگردانیدند آنگاە این دو بە ی
تالف بر میخاستند و بدین ترتیب
بە جای اینکە یک قدم در راە ی
ترف این مردمان غیور بردارند آنها را بە این
وسایل بە دوران بدویت هدایت مینمودند.
در ایران ما چە میگذرد
تلگر ی
بی آقای نخست وزیر و آقای ی
دکب جاوید و آقای ی
افان ی
قاض محمد
رهب حزب دمکرات کردستان با مضمون مشابە کە مفاد آن اینست کە
ر
ی
میبایست برای حل جریان انتخابات و منطقە ( آذربایجان و
نبوی اعزایم
کردستان شمایل ) رهسپار کردند و شایستە نیست انتخابات کشور بدون
ررسکت آذربایجان صورت گبد رد و بدل شدە است.
نامە رسگشادە جبهە موتلفە احزاب آزادیخواە و مانند ی
دکب مصدق ی
نب تأثب
عجیت در افکار مردم بخشیدەاند .بهرحال رسنوشت انتخابات بە هیچ
ر
وجە معلوم نیست .ویل ررسوع انتخابات در روز مقرر گویا قطیع است
ی
امریکان یک قضیە جاندار و بینهایت قابل
مسئلە اعطاء نفت بە ررسکتهای
ی
ی
یالیست امریکا
تعمق است .عدەای تصور میکنند ،دخالت بیمناسبت امب
در امور نفت ایران برای ر
خنت کردن قولنامە نفت دولت بە شوروی است
ی
تنگنان سیایس
رشد میلتیاریسم در گوشە و کنار کشور بخصوص در این
غالب مسائل دیگر را تحت الشعاع قرار دادە است.
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از کردستان
مذاکرات سقز پایان یافتە و رستیپ علوی بە تهران مراجعت کردە است.
کردستان ظاهرا آرام و هیچگونە تغیبی در اوضاع آنجا بوقوع نە پیوستە
است .ویل با این حال مردم سخت نگرانند .گویا حوداث شویم در انتظار
میباشد.
تلگرافهای آقای نخست وزیر بە استاندار آذربایجان
تلگراف اول
جناب آقای ی
دکب جاوید استاندار آذربایجان
ی
بایست قوای تامینیە از
بطوریکە قبال هم تذکر دادە شدە برای انتخابات
مرکز بە مناطق مختلف کشور اعزام گردد جهت اجرای این نظر و برای
آنکە انتخابات آن استان ی
نب مانند سایر نقاط کشور بر وفق قانون عمل
گردد.
ی
بایست قوای تامینیە مرکز بە استان آذربایجان حرکت کند و اگر حرکت
ی
اشکاالن شود بە حسن نیت و مسئولیت
قوای تامینیە مصادف با هرگونە
اینجانب و انجام انتخابات لطمە کل وارد خواهد ساخت.
ی
بیانان کە اشخاص غب مسئول در رتبیز یم نمایند
اظهارات رادیوی رتبیز و
باعث تأخب انتخابات و اشکاالت دیگر خواهد گردید کە ی
احباز از آن
ی
پرست است و با حسن تفاهیم کە تاکنون در
فریضە آزادی خوایه و وطن
ر
پیشفت امور منظور بودە تعقیب این رویە رن نهایت موجب تأسف است
ی
نافرمان است
تیت و
وظیفە جنابعایل است از هرگونە امری کە موجب رن تر ر
جلوگبی نمودە از تبلیغات ی
مض جلوگبی نمائید تا با حسن نظر و
عالقمندی خاص انتخابات نمایندگان انجام یافتە و از هرگونە تعبب و عدم
رضایت مصون و محفوظ ماند.
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تلگراف دوم
جناب آقای ی
دکب جاوید استاندار آذربایجان ـ پبو
تلگرافهای قبل راجع بە اعزام قوای تامینیە بە آذربایجان برای حسن جریان
انتخابات از قراری کە از زنجان اطالع میدهند در حدود قافالنگوە برای
جلوگبی از قوای اعزایم سنگربندی شدە و مانع از رسیدن قوا بە رتبیز و
سایر نقاط آذربایجان هستند.
چون این اخبار در صورت صدق ،خالف مصلحت و ی
مناف مسئولیت
دولت و موجب وقفە امر انتخابات است الزم است تذکر دهم کە:
اوال تصمیم اعزام قوا برای جنگ و مصادمە با اهایل آذربایجان نبودە و
ی
آذربایجان را همیشە دولت منظور داشتە است.
سالمت و سعادت برادران
ی
اشکاالن را تولید خواهد کرد کە عالوە
ثانیا تأخب امر انتخابات و دوام یفبت
ی
پرست در تشی ــع افتتاح
بر وظایف مسئولیت تکلیف و جدایل و وطن
مجلس و حسن جریان انتخابات در تمام اطراف و اقطاع مملکت است.
ثالثا مسلم است کە نە اینجانب و نە جنابعایل و نە سایر خبخواهان و
وطن پرستان نیم توانند قبول کنند کە آذربایجان از ایران مجزی و آنچە
در سایر ایاالت و والیت مجری میشود در آذربایجان موقوف و ر
مشوع
باشد.
در تمام نقاط ایران انتخابات تحت ی
کنبول دقیق و آزادی عموم بوسیلە
قوای اعزایم از مرکز باید جریان پیدا کند و البتە تجزیە آذربایجان از این
قانون مخالف وحدت کشور و ی
ی
مناف حدود مسئولیت دولت و
امر کل و
باالخرە موجب ی
اعباض و عدم قبول اهایل مملکت و رد شدن نمایندگان
آذربایجان از مجلس است و امروز چشم ایران و ایرانیان متوجە آذربایجان
است کە نمایندگان آنجا طبق قانون تحت ی
کنبول دقیق قوای تامینیە مرکز
ی
صورت گرفتە و از هرگونە ایراد و ی
قانون مجلس و مردم محفوظ
اعباض
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باشد و بنابراین نظریات است کە الزم است از هرگونە اشکال در رسیدن
ی
قوای مرکز ی
احباز شدە و ی
قانون
یقی بدانند کە هیچ نظری جزء جریان
انتخابات منظور نبودە و انتظار من این است با اطمینان کامل قوای اعزایم
ی
یعت برادران ایر یان خود را پذیرفتە توصیە اکید نمائید از هر نوع تولید
اشکال جلوگبی شود تا هرچە زودتر امر انتخابات ررسوع و خاتمە یافتە در
اصالح امور بواسطە نگرانیهای رن اساس تأخب و تعطیل حاصل نگردد.
نخست وزیر ـ احمد قوام
برنامە کردی ررسوع نشدە موقوف گردید
خب دادیم کە دو روز در هفتە دوشنبە و پنجشنبە برنامە
هفتە پیش ر
مخصوض بە زبان کردی در رادیو تهران پخش خواهد شد و اظهار
ی
خوشبیت نمودیم کە این عمل موجب خرسندی و توجە کرد زبانان دنیا
ی
مستحض
خب روز دوشنبە ساعت دە
خواهد بود .ویل پس از انتشار این ر
شدیم کە برنامە هنوز ررسوع نشدە موقوف گردیدە است!!
خب برای ما تعجب آور بود زیرا صحبت فراهم نمودن برنامەای بە
این ر
کردی از چند ماە قبل در میان بود و رئیس دولت موافقت خود را با آن
ی
ی
چنی برنامەای موافقت نمودە
مختلق هم با
اعالم فرمودە و کمیسیونهای
بودند.
ی
همی مندمات و تصمیمات هم بود کە رادیو تهران ررسوع برنامە را
روی
برای روز دوشنبە گذشتە اعالم داشت و در اخبار رسیم روزنامەها هم
نوشتە شد .
ی
وقت علت موقوف نمودن را از ادارە کل تبلیغات سوال کردیم آنرا برحسب
دستور جناب آقای فرمانفرمائیان وزیرکار و تبلیغات اظهار نمودند .تعجب
ی
بیشب شد زیرا آقای وزیر کار و تبلیغات قبل از احراز مقام وزارت با آن
ما
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کامال موافق بود و در اوایل دورە وزارت هم دستورات چند و ن در ن برای
ررسوع برنامە صادر فرمودندە بودند.
ی
مالقان کە از ایشان بعمل آمد جواب رصی ــع و پاسخ قانع کنندە اظهار
در
نفرمودند فقط برای خایل نبودن عریضە ررسوع مجدد آن را موکول بە
نتیجە تصمیم کمیسیون خاض فرمودند کە آن هم انتظار نمبود بە این
خارج داشتە باشد.
زودیها تشکیل شود و یا اصوال وجود ر
اخبار سنندج
ـ گر یان نرخ اجناس روزافزون است و مردم سخت در فشار و نار ی
اض
میباشند.
ـ برحسب دستور مرکز ،شکر و چای بە عشایر دادە شدە ویل مردم شهر از
بهمی جهت روزبروز گر ی
ی
انب
نرسیدن سهمیە خود نگرانند و قند و چای هم
میشود.
ـ نظر بە بدی محصول در نواج مرزی وضع ازراق عمویم در این مناطق
چندان رضایت بخش نیست.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٧٢دوشنبە  ١١آذر  ١٣٢٥ـ ١٩٤٦
پیام ستاد ارتش بە افشان مقیم آذربایجان
قضایای آذربایجان روز بە روز بر شدت خود یم افزاید و دولت با کلیە
وسایل موجودە مصمم است نبوهای خود را با وجود مقاومت فرقە
دموکرات آذربایجان بە آن ایالت گسیل دارد .از این رو عالوە بر اعزام قوا
بیانیە ی
هان بوسیلە هواپیما بر شهرهای آذربایجان ریختە یم شود و مردم
بە همکاری با دولت دعوت میگردند .ستاد ارتش ی
نب از رادیو ارتش پیام ذیل
را بە افشان مقیم آن ایالت فرستادە است.
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همقطاران گرایم:
اینک کە ارتش ،همان ر
ارتیس کە شما در کانون مهرو محبت آن برای
فداکاری در راە میهن تربیت شدەاید با کمال تأسف مجبور گردیدە کە برای
حفظ وحدت " ایران عزیز " بە اسلحە متوسل گردد .الزم است ی
نکان چند
ی
عالیبین
بە اطالع همقطاران مقیم آذربایجان رساندە شود ،روی کالم با
احساسات شما است:
مخاطب افشان و جوانان ررسافتمندی هستند کە در عروق آنان خون
ایرانیت و غرور ملیت در غلیان یم باشد.
آنانکە ی
معت استقالل را میدانند ،آنانکە بە عظمت و تمامیت ایران عزیز
عالقمند هستند و دیعە داریوش و نادر را دارا میباشند .شما دیروز در نتیجە
ی
اقدامان زدید کە
سوء تفاهمات یا بر اثر پارەای تضییقات ناچار دست بە
ثمرە و تراوش احساسات سادە شما بود.
یا خود صالح ایران عزیز را در آن تشخیص دادید کە با نوای آذربایجان
ی
.
هماهنگ نمائید لیکن امروز بر شما محقق شدە کە این نوا از حلقوم میهن
پرستان و عالقمندان این کشور نیست ،این نوا رنگ ایرانیت ندارد ،این
صدا ،صدای تجزیە ایرانست.
ی
ی
پرست ترجیح
ایر یان ررسافتمند هزاران فشار و تضییق را بر بندگ و بیگانە
میدهد .دستهای ما هنوز برای در آغوش کشیدن شما با نهایت اشتیاق باز
است .با توجە بە اعالمیەایکە چندی قبل از طرف ارتش صادر گردیدە
ی
ی
معرف نمائید
نزدیکبین قسمت نظایم
هرچە زودتر خود را بە ستاد ارتش یا
ی
پرست شما تأئید شود و با ررسکت در
تا حسن نیت و پایک عقیدە و میهن
ی
تجدید عظمت ایران باستان بە آسودگ روح و وجدان و درک افتخارات
ی
بیشبی نائل آئید واال چنانچە در مخاصمە یا بعداز آن دستگب شوید عمل
شما قیام مسلحانە بر عیلە استقالل کشور و یاغیگبی مسلح محسوب
خواهد شد تا موقع نگذشتە از فرصت استفادە نمائید.
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در ایران ما چە میگذرد؟
دولت با رصاحت لهجە ررسط انجام انتخابات را اعزام نبو بە آذربایجان
میداند و محافل آذربایجان ی
ی
روشت از ورود قوای
نب با حرارت عجیب و
ی
ی
طریق برگزیدە
دولت بیمناک هستند .در شورای امنیت نمایندە دولت
است کە در مقابل فقط یک راە ی
باف میماند و آنهم " سمت جنگ " است.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٧٣دوشنبە  ١٨آذر  ١٣٢٥ـ ١٩٤٦
وقت آن است کە دولت یک برنامە اسایس برای کردستان در نظر گبد!
تصمیم دولت قطیع شدە بود آذربایجان میبایست تسلیم شود و یا با اعزام
قوا و زدوخورد یم بایست تسلیمش کرد .یگ از اشخاص کە بە امور
لشکر ر
کیس و نظایم وارد است معتقد بود کە قوای ی
دولت باید از سە جهت
عملیات خود را آغاز نماید:
یگ در جبهە ر
مشق بە منظور تمرکز دادن و مشغول نمودن قوای دمکرات
آذربایجان و یگ در غرب و حوایل بانە و رسدشت بە منظور رسگرم کردن
نبوهای دمکرات کردستان و یک ستون قوی هم از حد فاصل قوای دو
دمکرات ی
یعت از خط تکاب حملە قطیع و رسی ــع آغاز نمودە بدین ترتیب
همکاری نبوهای دمکرات آذربایجان و کردستان را مانع شود و با رسعت
در جهت میاندوآب ـ مراغە و رتبیز پیش رود .زیرا گویندە در نظر میگرفت
ممکن است نبوهای دمکرات کردستان بە آذربایجان کمک نماید.
ویل بطوریکە سوابق عمل نشان میدهد هیچگاە دمکرات کردستان در
ی
بی قوای ی
جنگهان کە در آذربایجان ی
دولت و دمکراتهای آذربایجان رخ دادە
همکاری ننمودە و پیوستە سیع داشتە است روابط حسنە خود را با قوای
ی
ی
دولت حفظ نماید.
همی سوابق هم نشان میدهد کە دمکرات آذربایجان
از این نزدیگ دمکرات کردستان و دولت همیشە نگران بودە بطوریکە
دفعەای کە یگ دو نفر از افشان ارتش از سقز مأمور شدند کە بە مهاباد
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ی
موضوعهان مذاکر یان بنمایند و تصادفا این مأمورین از خط
رفتە راجع بە
میاندوآب رفتە بودند از طرف دمکراتهای آذربایجان بازداشت و از طریق
رتبیز بە تهران اعزام شدە بودند.
این عمل باعث شد کە جادە ب ی
ی بوکان و مهاباد مرمت شود تا هنگایم کە
یرصورت ایجاب نماید افش یان از پادگان کردستان بە مهاباد بردند ،بدون
اینکە از منطقە نفوذ دمکراتهای آذربایجان عبور نمایند مستقیما از این راە
بدون مانع رفت و آمد کنند.
این موضوع و نظایر آن نشان میدهد کە اگر دست زورمندی برای حفظ
سیاست خود مجبور نمودە بود کە احزاب دموکرات آذربایجان و کردستان
ی
پیمان منعقد نمایند اکراد هیچگاە بە این پیمان باطنا مایل نبودە و
با هم
ی
حت المقدور سیع داشتەاند مناسبات خود را با دولت برقرار سازند.
اگر بطرز فکر و اوضاع جغر ی
افیان هم توجیه بنمائیم خواهیم دید کە رژییم
کە یم توانست ی
مدن در آذربایجان حکمر یان کند قابل انطباق با وضع
ی
کردنشی آن ایالت نبودە و چون اطمینان حاصل نمیشد کە
مناطق
خواستەهای آن رژیم در کردستان ی
نب اجرا گردد ناچار یم بایست رسما
عنان اختیار این نواج بە حکومت آذربایجان سبدە شود.
قضیە آذربایجان و کردستان را باید از هم تفکیک نمود و پیشنهادهای
ی
مختلق هم اغلب در این زمینە میدادیم ویل افسوس در آن موقع مشکالت
ی
پیمان با آذربایجان منعقد نماید و با
سیایس دولت را مجبور ساخت کە
شناخی ایالت آذربایجان استانهای  ٣و  ٤را توام ساختە مناطق کرد ی
یی
نشی
شمایل را جزو آذربایجان بداند.
ی
کردنشی آذربایجان را از پیش پای
اگرچە این اقدام سد محکم مناطق
تبلیغات پان تورانیسم برمیداشت و آرزوهای ترکها را کە نفوذ و تبلیغ در
ر
خارج در آن
آذربایجان است بعمل نزدیک میکرد ویل فشار سیاست
موقع آنقدر موافقت نداشت کە دولت با آذربایجان و با کردستان شمایل
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با هر یک جداگانە کنار بیاید .زیرا کردها کە در این نواج ر
اکبا بصورت
ی
ی
آسان رژیم مورد نظر را قبول نیم نمودند.
عشایری زندگ مینمایند بە
بنابراین نچارت عالیە آذربایجان بر آن یرصوری شناختە میشد.
خالصە آذربایجان در کنار ایران و دور از ایران گذرانید و حزب دمکرات
آذربایجان فرصت یافت تا بە طیب خاطر آنچە کە میخواهد انجام دهد.
در این مدت بە جای اینکە مطابق ادعاهای رسان آن عدالت اجتمایع و
آزادیخوایه بسط دادە شود یم گویند قحبیع ترین اعمال اجرا گردید.
ی
بنحوی کە مردم ی
ببار شدند و با یک هجوم قوای ی
دولت نبوهای ساختگ
ر
متالیس شد.
آذربایجان
ی
دولت در میان احساسات رن سابقەای از طرف اهایل
اکنون نبوهای
آذربایجان بە شهرها یگ پس از دیگری وارد میشوند .رسان حزب عدەای
ی
دولت شدە بە زندان پناە
فرار و عدەای از بیم انتقام ملت تسلیم قوای
بردەاند.
حال دیگر قضیە آذربایجان را تمام شدە باید پنداشت .زیرا هیئت های
ی
مختلق برای تشکیالت اداری و رسو سامان دادن بە اوضاع رهسپار آن
حدود شدە است.
ی
کردنشی بر اثر تحوالت ناشیە از جنگ ،بر خالف میل و آرزوی
نواج
میهن پرستان کرد بە دو قسمت تقسیم شدە رابطە یگ با دیگری قطع
گردیدە بود اینک کە دولت با اعزام قوا بە آذربایجان بر اوضاع مسلط شدە
امیدواریم موضویع را کە چندین بار پیشنهاد نمودە بودیم مورد توجە قرار
ی
غرن را تحت یک سازمان واحد بنام استان
دادە " کلیە نواج کردنشی ر
ی
ی
مطلعی برنامەهای
هیئت از کارشناسان و
کردستان ادارە نمودە با اعزام
اصالج و یرصوری تهیە و با استفادە از نبوهای مل آنرا بە مرحلە اجرا و
عمل بگذارد ".
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اخبار آذربایجان
پس از ورود ارتش بە زنجان و استقرار نبوی نظایم در شهرستان مزبور
ستون اعزایم بە سوی میانە و رتبیز حرکت نمود و پس از تصادم با نبوهای
ی
دموکرات بە ر
شبسبی رئیس انجمن ی
ایالت
پیشوی ادامە میداد تا آقای
آذربایجان و آقای ی
دکب جاوید تصمیم انجمن را دائر بە خودداری نبوهای
ی
ی
همایون و
دموکرات از مبارزە و ایستادگ در مقابل قوای نظایم بە پیشگاە
آقای نخست وزیر اطالع دادند و بالفاصلە پس از وصول تلگراف مزبور
ی
همایون بە ررسح زیر بە فرماندە نبوی اعزایم ( رستیپ هاشیم )
فرمان
صادر و بوسیلە ستاد ارتش ابالغ گردید.
ایالت آذربایجان متوجە مضار برادر ر
چون طبق تلگراف واصلە انجمن ی
کیس
و مقاومت در مقابل قوای نظایم شدە ،لذا ماجراجویان از مبارزە و
ی
ایستادگ در مقابل قوای نظایم بازداشتە و ی
حارص برای تسلیم گردیدند .با
در نظر ی ی
گرفی مراتب باال امر میدهم قوای نظایم طبق اوامریکە از طرف
ما ابالغ خواهد شد بطرف مناطق آذربایجان حرکت نمودە و با مراعات
اصول نظایم و مقرارت سپاە گری خود ر
پیشوی و با هم میهمان عزیز
ی
ی
صورن تباندازی و
مهربان و رافت رفتار نمائید و در
آذربایجان با کمال
ی
بایست فقط بە ی ی
گرفی اسلحە و
عملیات ماجراجویانە نسبت بە آنها نشود
برقراری امنیت کامل اقدام و در صورتیکە اقدام بە تجاوز و تعرض شود
طبق وظایف نظایم خود رفتار نمایند.
ضمنا امر میدهم کە فراماندهان مراتب رفتار و اعمال کلیە افراد ارتش،
ی
ی
کوچکبین سوء رفتار و سوء حرکات آنها را بە اشد
شهربان بەدە
نگهبا ین و
ی
جریان در هر یک
طرق مواخذە و بازخواست نمایند و مسئولیت هر سوء
از مناطق بعهدە فرماندهان مسئول بودە و بە هیچ اسم و رسیم در صورت
قصور و مسامحە از آنها رصفنظر نخواهد شد چە کلیە قوای تامینیە هر
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ی
بایست کلیە اعمال قوای تامینیە
منطقە تحت اوامر فرماندە آن منطقە و
ی
ی
شهربان در زیر نظر دقیق او ادارە شود.
نگهبان و
ارتش
پس از ابالغ امریە فوق افشان و افراد ستونهای اعزایم بە سوی رتبیز
حرکت و فرقە دموکرات بوضع شگفت ی
انگبی تسلیم و در ساعت  ٧و ١٠
دقیقە رادیو رتبیز اعالمیە رستیپ هاشیم را با مفاد زیر ر
منتش نمود:
" بە عموم هموطنان عزیز اطالع میدهم کە افشان و افراد ستونهای اعزایم
بە سالمت ساعت  ٥بعداز ظهر وارد رتبیز شدند ستون اعزایم جناح چپ
تحت فرماندیه رسهنگ مظاهری و ستون اعزایم جناح راست بە
فرماندیه رسهنگ بایندر بە سالمت وارد رتبیز شدند .ستون اعزایم قلب
ی
جبهە بە فرماندیه رستیپ هاشیم ی
تلفان وارد
نب بدون دادن هیچگونە
رتبیز شدە است بنابراین بە هموطنان عزیز اطمینان میدهد کە افشان و
ی
تلفان صحیح و سالم وارد رتبیز
افراد ارتش اعزایم بدون دادن هیچگونە
شدە و اکنون مشغول حفظ انتظامات شهر میباشند ".
از طرف فرماندە ستون اعزایم ـ رستیپ هاشیم
بە قراریکە رادیو رتبیز بعدا اعالم داشت آگیه ی
نب از طرف آقای رسهنگ
ی
ی
ی
شقاف ر
نامبدە
منتش گردیدە کە ادارە شهربان و نگهبان کە در تحت اختیار ر
است از مردم خواهش دارد از ازدحام و اجتماع خودداری و بە کسب و کار
مشغول شوند و ضمنا تذکر دادە کە اگر کیس دست درازی بە مال مردم
کند بە دادگاە زمان جنگ جلب و مجازات خواهد شد.
بهرحال پس از اینکە بعلل و مبنای سیایس فرقە دموکرات آذربایجان بدین
ترتیب تسلیم و ارتش وارد آذربایجان گردیدە دولت برای رفع نگر یان وسائل
ی
ی
کشتارهان
بایجان های مقیم تهران را فراهم و ضمنا از کشت و
حرکت آذر
کە متاقب تسلیم فرقە ررسوع شدە بود شدیدا جلوگبی و بە اغلب
اختالفات داخل خاتمە دادە بطوریکە پس از حصول توافق و استقرار
ی
همایون واقع گردید
امنیت قطیع در منطقە مزبور ارتش مورد ستایش مقام
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و دستخط ملوکانە کە بە افتخار رئیس ستاد ارتش صادر شدە بدین نحو
ابالغ گردید.
رسلشکر رزم آراء رئیس ستاد ارتش شاهنشایه
روز  ٢٠آذر در تاری ــخ ارتش ایران بیادگار خواهد ماند زیرا ارتش وظیفە خود
را کە جانبازی و فداکاری در راە میهن است بە ی
ی
طریق انجام داد .الزم
بهبین
میدانم در این روز از زحمات طاقت فرسا و شبانەروزی شما کە در راە
سازمان صحیح و تعلیمات کامل بخصوص روحیات میهن پرستانە و
ی
قدردان و رضایت خود اظهار نمایم.
وظیفە شنایس ارتش تحمل نمودەاید
و تیمسار رزم آراء ی
نب ضمن معروضە پاسخ دادند:
ی
اعلیحضتا:
مفتخرا بە عرض پیشگاە همایون شاهنشاە مبساند .دستخط مبارک زیارت
ی
ناچب غالم مورد پسند و توجە قرار
و از اینکە خدمات ارتش و اقدامات
گرفتە بزر ی
گبین افتخار است.
ی
اعلیحضت همایون
ویل در مقابل میهن عزیز و نسبت بە شخص
ی
ناچب محسوب
شاهنشایه آنچە افشان و افراد خدمت نمایند کم و
میگردد چە کشوری کە ما را در دامان مهر و محبت خود پروراندە منتظر
ی
چنی مواقع سخت و دشواری جان خود را نثار نمائیم.
است در
رسلشکر ـ عل رزم آراء
ی
بە افشان و درجەداران ارتش ی
مدالهان اعطاء گردید
نب بە تناسب درجات و
و بدین ترتیب ارتش مورد ستایش واقع شد.
خارج ی
ر
مخب " نیویورک تایمز " چندین بار نظر و
خبنگاران
نب نظب ر
ر
مشاهدات خود را از رادیو تبیز اعالم و بە دشواریـ ی
ـهان کە در آذربایجان
ر
ی
خبنگاران کە
وجود داشتە و روش فرقە دموکرات اشاران نمودند .این ر
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ی
بیشب از نظر سیایس اخبار آنان قابل توجە و اهمیت است فرار رسان فرقە
دموکرات گرفتاری ببیا و کببی و احساسات مردم آذربایجان را توصیف و
اطالع دادند و ضمنا گفتند کە مردم رتبیز مجسمە ستارخان را کە یادگار
غضت کە نسبت بە آنها داشتند خراب کردە
فرقە دموکرات بود از خشم و ر
و بە جای آن عکس شاە را گذاردەاند.
برای اطالع ادارە دار یان کردستان
از مریوان یم نویسند در مدت یک سال سهمیە شکر و چای مردم دادە
نشدە فقط بوسیلە پادگان مقادیری بە بیگزادگان دادەاند .آیا مردم " بندە
زادە" از اجناس انحصاری سهیم ندارند فقط سهم بە بیکزادەها مبسد یا
آنها هم سهیم دارند و ممکن است با دریافت سهم شکر از خوردن خرمای
گندیدە چندی راحت شوند؟
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٧٤دوشنبە  ٢٥آذر  ١٣٢٥ـ ١٩٤٦
در ایران ما چە میگذرد؟
ی
دولت پس از ورود بە مرکز آذربایجان در رسارس منطقە مزبور
نبوهای
ی
ی
مبقت ی
تلق
مستقر و نبوهای فدان را پخش و پار نمودە گرچە این امر غب ر
شد و منبع تعببات و تفسبات عجیب سیایس ی
نب قرار گرفت معذالک
ارتش و دولت از این پبوزی مورد ستاتش قرار گرفتند.
جناب آقای نخست وزیر از جریانات سیایس اخب کشور و قضایای
آذربایجان صحبت و تضی ــح نمودند کە انتخابات آزاد ررسوع خواهد شد و
حزب دمکرات کاندیدای خود را هرگز تحمیل نخواهد کرد.
بیانیە آقای ی
دکب مصدق وکیل اول تهران در دورە چهاردهم و اعالم خطر
ایشان و همینطور بیانیە کمیتە حزب تودە ایران و تضی ــح اینکە در
انتخابات ررسکت نخواهد کرد.
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بیانات آقای نخست وزیر در شب پنجشنبە
ایایم کە مقدرات و رسنوشت کشور و ملت ایران بازیچە افراد ماجراجو و
عزیزان رن جهت یا متولیان رن ثمر و مغرض گردد سبی شدە است .دیگر
مصائت را مانند فجایع و حوادث
برای کشور و ملت ایران مقدور نیست کە
ر
ناگوار یکسال اخب آذربایجان تحمل کند و همە هموطنان عزیز میدانند کە
از یکسال قبل در آذربایجان ظاهرا در زیر نقاب و عنوان آزادیخوایه و
درخواست اصالحات ویل باطنا با ی
نیان زیان بخش دست بە چە حرکات و
اعمال ناهنجاری زدە شد.
آنان در تبلیغات خود کوشش یم نمودند کە خود را اصالح طلب و ی
مب یف
ی
معرف کنند و عملیات مخالف قانون و انتظار
و متگ بە مردم آذربایجان
خود را اصالحات وانمود نمایند .آنها مدیع بودند کە در ظرف یکسال
خدمان نسبت بە ی
ی
ی
ترف و آبادی
قانون خود بر آذربایجان مصدر
سلطە غب
آذربایجان و رفاە و آسایش اهایل شدەاند و ی
حت بە این درجە کە در تصدی
ی
منتخبی دولت و افشان
خود بە امور آذربایجان خودشان را از مأمورین و
ارتش ارجع و اصلح یم شمردند و با اینگونە عناوین و ادعای خودستایانە
یی
پذیرفی نبوی دولت و
کوشش میکردند کە از اطاعت اوامر دولت و
مأمورین مرکز رسباز زنند .اگرچە اصول خرابکاری آنان بر دولت و بر عموم
تا حدی روشن بودە و واضح بود کە مظالم و ستمکاری آنان در مورد ر
اکب
اهایل آذربایجان تا چە حد است.
عجیت کوشش داشتند کە زبان فاریس و مل ایران را
ماجراجویان با ارصار
ر
ی
دوست از آذربایجان عزیز و پرافتخار کە در
از عهد زرتشت و کانون ایران
طول سە هزار سال تاری ــخ عضو الینفک و جاویدان ایران بودە و خواهد
ی
ی
باستان ما را از آذربایجان قطع کنند و
بود برانند و رابط فرهنگ و مل
ی
جدان و ی
افباق در میان رس و پیکر بوجود آورند و هیچ فرد ایر یان حساس
نیست کە قلب خود را از این نبنگ جفاکارانە آنان جریحەدار نیافتە باشد.
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ی
مالکی و مردم را
این اشخاص بە عذر و عنوان کمک بە کشاورزان امالک
قوانی ی ی
ی
انباع نمودند و بە هوس و ارادە خود جمع کثبی از اهایل
بە خالف
ی
هست ساقط و از وطن و خانە و زاد و بوم خود آوارە
آذربایجان را از
ساختند و بە کشاورزان آذربایجان ی
ی
خدمت کە مدیع بودندەاند ننمودند.
نب
و بە عکس شبازە نظم ز ی
ی
فالحی و زحمتکشان یک منطقە وسیع
ندگان
کشور را از هم پاشیدند و در نتیجە عملیات مخالف قانون و فجایع دستە
مزبور خسارت هنگفت بە عایدات دولت و دار یان و اموال موجود کشور
همچنی خسارت ی
ی
جان و مایل بسیاری بە اهایل
در آذربایجان وارد آمد و
بیگناە و مردم زحمتکش کشور متوجە گردید.
ی
ی
زندگان
نهب اموال مردم و قتل نفوس بیگناە گسیختگ کلیە رشتەهای
ی
عمویم دربدری و آوارگ جمع کثبی از سکنە آذربایجان شهادت رسبازان
و نگهبانان ما همە این جرایم و جراحات سخت ثمرات تلخ و زهر ی
آگی
ماجر ی
اجون است کە در نقاب دموکراتیک بر چهرە خود زدەاند ویل سوء
اعمال و رفتار آنان فضای کشور را مسموم و نفرت عمیق ملت ایران را
برای همیشە نسبت بە این قبیل عنارص جلب کردە است.
امروز کە دولت بە جلوگبی آنان توفیق حاصل نمودە و با بقاء یک وظیفە
قطیع نایل گردیدە است ناچار است کە دیگر بە هیچ وجە مقدرات و
ی
خودپرست و اغراض
طلت و
رسنوشت مردم کشور را نگذارد بازیچە نفع ر
ی
همچنی سیع و اهتمام بە نفع
خصوض مفسدە جویان قرار گبد و
اینجانب آنست کە برای ترمیم خر ی
ابیهان کە در آذربایجان بە آن صورت
ی
ی
قدرن استفادە شود
انگب بوقوع پیوستە است از هرگونە وسیلە و
تأسف
و در ادعادە آسایش مردم وطنبست و غیور و حساس آذربایجان کە بدین
ی
مملکت کمک گرفتە شود.
درجە ستم زدە گشتەاند از تمایم قوای مل و
( خالصەای از بیانات نخست وزیر )
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خب سقز
ر
بە مناسبت ورود نبوی ارتش بە آذربایجان روز  ١٣٢٥/٩/٢٠جشن و
چرا ی
غان برپا بودە است.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٧٥دوشنبە  ٢دیماە  ١٣٢٥ـ ١٩٤٦
رسنوشت بارزانیان
ی
مصطق بارز یان و چند نفر دیگر از رسان بارزان بە
دو سە روز است مال
تهران وارد شدەاند و محل اقامت آنان باشگاە لشکر  ٦بودە و بە قرار اطالع
ی
روز گذشتە ی
مالقان از جناب آقای نخست وزیر بعمل آوردەاند.
نب واردین
اکنون رسنوشت این افراد کە در حدود  ١٢تا  ١٥هزار نفر یم باشند در
دست دولت است.
بارزانیان از هنگامیکە در  ١٤ماە و چند روز پیش خاک عراق را ترک نمودە
ی
کردنشی آذربایجان اقامت داشتند
و بە ایران پناە آوردەاند و در قسمتهای
و در تمام این مدت دست بە مال و جان و ناموس کیس دراز نکردە بلکە
در نهایت انظباط از روسای خود اطاعت نمودە بطوریکە یم توان آنان را
ی
بهبین نمونە افراد منظم عشایر دانست.
ی
دولت بە سمت مهاباد برخالف آنچە در دو سە
در هنگام عزیمت قوای
روز اخب در ی
بعیص از جراید خواندە میشد اکراد بطور کل و بارزانیان
ی
مقاومت نشان نداد و مشکل برای ورود
بالخصوص عکس العمل و
نبوهای نظایم فراهم نساختند بلکە با نهایت جدیت کوشش نمودند کە
از هرگونە تمایس کە حادثە کوچگ فراهم سازد جدا جلوگبی بعمل آورند.
ی
نە جنگ در آن نواج روی دادە و نە کیس کشتە یا زخیم شد.
ی
ی
مصطق
مالقاتهان کە چە رسان حزب دمکرات کردستان و چە مال
پس از
از فرماندە لشکر کردستان نمودند مقدمات ورود نبو فراهم شد و چند
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روز بعد عموم بارزانیان تسلیم دولت شدند و بطوریکە یم بینیم اکنون هم
ی
مصطق بە تهران آمدە است.
مال
در روزهای اول ورود نبوهای ی
دولت با نهایت مسالمت با اهایل رفتار میشد
و در تمام ی
مدن کە راجع بە آذربایجان صحبت و گفتگو بود نایم از نواج
ی
ی
معمان بود کە فقط
کردنشی آن ایالت بە میان نیم آمد .این سکوت خود
یی
گذشی چند هفتە برنامە
گذشت زمان یم توانست آنرا حل نماید .زیرا با
دولت و تصمیمش راجع بە این مناطق معلوم یم گشت.
حال از گوشە و کنار شنیدە میشود کە چند نفری تحت نظر و عدەای
بازداشت شدەاند و در نظر است کە موضوع بارزانیان هم جداگانە مورد
مطالعە قرار گبد .بنابراین موضوع کردستان را اکنون یم توان بە دو فصل
تقسیم نمود:
ی
کردنشی آذربایجان و سازمانهای
فصل اول :تصمیم دولت در بارە نواج
آن.
در این موقع کە عدەای گمان میکنند دولت ممکن است دست بە شدت
بزند از رویە مسالمت ی
آمب استفادە نمودە با توجە بە نیازمندیهای عمویم
ی
دوست و نزدیگ فراهم سازد .شدت عمل در این نواج هیچوقت
محیط
بە صالح مملکت نبودە و نخواهد بود.
فصل دوم :موضوع بارزانیان.
در مورد بارزانیان دولت باید یگ از دو اقدام ذیل رابنماید:
١ـ اعادە بارزانیان بە اوطان خود پس از اطمینان و بدست آوردن عفو
عمویم برای آنان از دولت عراق.
یی
پذیرفی آنان بە
٢ـ سکونت دادن بارزانیان در یگ از مناطق کردستان و
تابعیت ایران.
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اکراد از آنجائیکە بە حسن نیت جناب آقای نخست وزیر اطمینان دارند و
امیدوارند ایشان بە این دو فصل توجە مخصوض مبذول فرمودە و در
ضمن نواج دیگر کردستان را هم در اصالحات یرصوری از نظر دور ندارند.

ی
مصطق بارز یان ،رسهنگ غفاری
نشستە از راست :مال
ایستادە از راست :؟ ،مب حاج
ی
:
عکس :از کتاب " زندگ سیایس قوام السلطنە " تالیف جعفر مهدی نیا
انتشارات پانوس چاپ چهارم سال ١٣٧٥
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قابل توجە جناب رارسف آقای نخست وزیر
بطوری کە تاکنون متذکر شدەایم و اخبا رسان اکراد عمال بە ثبوت
رسانیدند تودە کرد بە واسطە بهرە کە از ایر یان االصل در عروق آنان بە
ودیعە گذاردە شدە هیچگاە از راە راست کە ایران پرس یت است منحرف
نشدە و ذاتا آشوب طلب و ماجراجو نبودە و نیستند چنانچە پارەای اوقات
اظهار یان بنمایند جز شکایت از عمل خالفکارانە مأمورین ناصالح ی
چب
دیگری نباید ی
تلق نمود.
ی
بدبختانە چون شکایت آنان برای رسیدگ بە همان عدە احالە میشد و آنان
ی
ی
تأمی مقام خود شکایت حقە اکراد
نب مجبور بودند از نظر استحکام و
نامطلون جلوە
لباس دیگری بپوشانند این بود در پیشگاە اولیای امقە بطرز
ر
میدادند در این موقع کە بحمدەللا زمام امور در کف با کفایت شخص
یی
مطمی هستیم عالوە
شخیص جناب رارسف آقای قوام قرار گرفتە و ما
براینکە در نظر شخص معظم الیە " کرد ،ترک ،لر ،عرب ،فارس " یکسان
هستند ویل چون اکراد در دورە حکومت گذشتە محرومیتهای فوق العادە
ی
کردنشی دارند .اینک بنابر ارادت و
کشیدەاند توجە ویژە بە آنان و نواج
ی
ایمان کە بە جناب رارسف دارم نکات چندی را برای مزید اطالع معظم الیە
بە عرض مبسانم.
ی
کردنشی بیش از هر ایالت و والیت محتاج
اوال :در این موقع کە مناطق
ی
کردنشی را یک
بە اصالح و تحبیب یم باشند خوب است کلیە مناطق
استان قرار دادە و بوسیلە یک نفر استاندار مجرب کە از هر حیث امتحان
ی
پرست دادە باشد ادارە شود.
صحت عمل و وطن
ثانیا :یک هیئت بازریس کە مرکب از اعضاء عایل مقام و پاکدامن " ارتش،
ی
دادگسبی و چند نفر محل باشد با اختیارات تایم
فرهنگ ،کشور ،دار یان،
ی
بیغرض بە عملیات گذشتە و ثروت کارمندان
بە آنان سامان اعزام و از روی
ی
کلیە ادرات لشکری و کشوری و بویم و غب بویم " اعم از رئیس و رسیدگ
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ی
یعت اموال منقول و غب منقول فعل آنان را با روز اول شهریور ماە ١٣٢٠
مقایسە نمودە تا معلوم شود مازآد آنرا از کجا و بە چە نحو بدست
آوردەاند .ویل ر
بشط اینکە پس از اثبات جرم ررس مجرم را از رس این ملت
سیەروز کم کردە و بە مجازات برسانند و دیگر بە هیچ عنوان و تش ر
بت آنان
ی
کردنشی نفرستند.
را بە مأموریت مناطق
نە اینکە مانند ی
بعیص از مأمورین کە با هزار خون جگر از محل بە واسطە
ی
اقدامان
عمل خالفکارانە عوض شدە و مجددا در اثر پشت هم اندازی و
بە همان محل مراجعت و اینک فعال مایشاء و بە تعقیب رویە
ی
ساکنی حوزە مأموریت
ناجوانمردانە سابق کە اذیت و تولید اشکال برای
خود یم باشد ادامە میدهد.
ی
ثالثا:
هیئت کارشناس و مطلع مرکب از چند نفر مأمور صالح مرکز و
معتمدین محل تشکیل شود تا برنامەهای اصالج و یرصوری کە با
موقعیت آن سامان وفق دهد تهیە و هرچە زودتر بە مرحلە عمل و اجرا
بگذارند .بلکە از این راە این قوم ستمدیدە عقب ماندە پیش افتادە و بە
مراحم مبذولە دولت امیدوار شوند.
ی
بیشبی کە داریم بە عرض
فعال بە این مختض اکتفا نمودە بعدا نظریات
خواهیم رسانید.
حسنعل آزمودە اردالن
هفتە پیش در ایران ما چە گذشت؟
قضیە انتخاب استاندار برای آذربایجان ی
نب تا جاهای باریگ کشیدە شد.
ی
صادف نمایندە مجلس چهاردهم نامزد استانداری بودند ویل
در ابتدا آقای
ی
جهان بعدا خودداری شد و آقای منصور الملک
از انتصاب ایشان بعلل و
کە مرد برجستە و زیرگ است متفق القول جهت استانداری آذربایجان
منتخب گردیدد.
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موضوع تظاهرا ین ی
نب از طرف احزاب سیایس مختلف برعلیە انتخابات
بعمل آمد و شاید تا روز ررسوع انتخابات تحوالت سیایس دیگری ی
نب ی
حت
در اندیشە و گفتار و اوضاع سیایس تهران مشاهدە گردد.
ی
جشت ترتیب و از
انجمن روزنامەنگاران بە افتخار ( آزاد شدن آذربایجان )
ی
دعون بعمل آوردە بودند و
افشان ارشد ارتش و جمیع روزنامەنویسان
ی
تهجبات عظیم ارتش
تیمسار رسلشکر رزم آراء ضمن بیانات خود از
آذربایجان سخن راندند و تذکر دادند " اگر دو سال دیگر بر قضیە
آذربایجان میگذشت و تهران تکان نمیخورد میدید ایران با چە وضیع روبرو
میشد".
صدور بیانیە کمیتە مرکزی حزب تودە ی
نب کە از اتهامات منتسبە حزب را
رتبئە و مفاصد و اوضاع سیایس اخب ایران را تجزیە و تحلیل میکند .از
مسائل مهم هفتە محسوب میگردد.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٧٦دوشنبە  ٩دی ماە  ١٣٢٥ـ ١٩٤٦
هیئت نمایندگان کردستانیان در تهران
ی
هیئت بە ریاست جناب آقای آیت ەللا مردوخ از
روز پنجشنبە گذشتە
ی
شادمان
سنندج بە تهران وارد گردید تا مراتب سپاسگزاری و مشت و
ی
موفقیت کە در حل موضوع آذربایجان نسیب
قاطبە کردستانیان را از
اعلیحضت همایون شاهنشایه و رئیس ی
ی
محبم
دولت گردیدەبە پیشگاە
دولت معروض دارد و ضمنا با عرض شمەای از اوضاع رقت بار کردستان
استدعا نماید کە مردم رنجدیدە آن سامان از این پس مورد الطاف
مخصوص ذات شاهانە و توجە خاص دولت قرار گبند.
اعضای این هیئت عبارتند از  :آقایان آیت ەللا مردوخ ـ آقای مال محمد
صدیق مجتهدی ( امام جمعە ) ـ مال عبدالمجید اصویل مدرس ـ مال احمد
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ر
سنندج ـ یحت
مدرس ـ مال محمد سعید متویل فاتح ـ احمد کمانگر ـ مهدی
ی
ی
مالکی ) و آقای رحیم زادە ( از طرف بازرگانان ).
مردوج ( نمایندگان
در کردستان چە میگذرد؟
بازداشت اشخاص و رسان حزب دمکرات کردستان ررسوع شد .بە قراریکە
میشنویم در حدود  ٣٠٠نفر بازداشت شدەاند.
آقای صدر ی
قاض نمایندە سابق مهاباد ی
نب در تهران بازداشت و بە مهاباد
اعزام گردیدە است.
ی
هیئت از سنندج بە تهران آمدە تا برای عرض امتنان از موفقیت دولت در
مسئلە آذربایجان حضور شاە ررسفیاب گردند.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٧٧دوشنبە  ١٦دی ماە  ١٣٢٥ـ ١٩٤٧
هفتە پیش در ایران ما چە گذشت؟
آقای ی
دکب مصدق در یط اعالمیە ر
منتشە اخب خود یم نویسد " هر کس
ی
بە حزب دمکرات رأی دهد با دست خود طوق بندگ را بگردن ملت بستە
است " .احز ران نظب حزب " مردم "  " ،ایران " کە ارزش اجتمایع دارند
نسبت بە این جریانات ی
معبضند ،حزب تودە ایران کە شاخص احزاب ایران
است انتخابات را تحریم نمودە است.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٧٨دوشنبە  ٢٣دیماە  ١٣٢٥ـ ١٩٤٧
انتخابات کردستان
در مهاباد :در این شهرستان هنوز وضع انتخابات کامال روشن نیست.
ی
عدەای در مرکز مشغول دوندگ هستند ،چند نفری هم در محل تالش
مینمایند ویل گویا اینطور قسمت کردەاند کە کریس وکالت مهاباد را بە جای
جبان خسار یان کە دیدە بدهند .ویل
سقز بە آقای محمد آقا عبایس بە ر
ی
چبی کە مسلم است این است کە در محل در میان مردم کیس مشغول

209

ی
نمایندگ ی
یی
حارص
نشسی بر کریس
فعالیت نیست بلکە آنهائیکە خود را برای
ی
ی
دولت
موافقت از مقامات
کردەاند کلیە تالششان این است کە کسب
بنمایند.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٧٩دوشنبە  ٣٠دیماە  ١٣٢٥ـ ١٩٤٧
آبروی امضای خود را رنبید
منتش شد در تلگر ی
اولی شمارە روزنامە کوهستان ر
ی
افان
از همان هنگایم کە
کە از نواج مختلفە مبسید ما بە این موضوع ن بردیم کە اغلب مردم
مطالت را امضاء یم نمایند کە برخالف عقیدە خودشان است
بدون توجە
ر
خوب بە خاطر داریم در یک موضوع تلگر یاف امضاء شدە بود کە برخالف
واقع از شخیص تعریف کردە بودند و یگ از امضاکنندگان ضمن مراسلەای
ی
امضان کە در ذیل فالن تلگراف کردەام بە خواهش
بە ما نوشتە بود کە
چند نفر بودە خواهش دارم بە آن ترتیب اثر ندهید زیرا برخالف واقع
است.
یک نمونە دیگر عبارت از تلگر ی
افهان است کە یم آورند و مردم مجبور بە
چنی تلگر یاف برسد بە رعایت ی
امضای آن یم کنند .البتە ی
ی
احبام
وقت
امضاکنندگان چاپ یم کنیم ویل چون خوانندە کە مطلع بر اوضاع باشد
آن تلگراف را بخواند فورا متوجە یم شود کە اجباری است.
نظب این تلگرافها را هم زیاد چاپ کردەایم .ضمنا این مدت بارها این
موضوع را یادآوری نمودیم کە رن جهت از کیس تعریف نکنید و آبروی خط
و امضای خود را رنبید هرچە را بر آن عقیدە دارید امضاء کنید.
خب گمان
ویل این روزها کە بازار تلگراف رواج دارد و عدەای از هر جا رن ر
ی
ی
آسمان مورد
همی تلگر یاف بە امضای چند نفر رسید فورا چون آیە
یم کنند
قبول واقع خواهد افتاد.
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الزم میدانیم مجددا یادآوری کنیم کە دقت نمائید آلت دست دیگران
مطالت را کە برخالف واقع و برخالف عقیدە شماست بە خواهش
نشوید و
ر
یا بە اجبار امضاء نکنید.
ی
چنی امضاها پویل دریافت میدارد از این
البتە آن کیس کە در مقابل
یادآوری برکنار است .زیرا عقیدە و حیثیت خود را فروختە و ی
چبی برایش
ی
ی
باف نماندە کە برای نگاهداری آن مر ی
کسان کە
اقبت الزم داشتە باشد .ویل
دارای حیثیت هستند باید در نگاهداری حیثیت و آبروی خود قدری دقت
نمایند.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٧٩دوشنبە  ٣٠دی ماە  ١٣٢٥ـ ١٩٤٧
هفتە پیش در ایران ما چە گذشت؟
انتخابات دورە پانزدهم مجلس ایران ی
نب بدین نحو کە خود ناظر آن هستیم
ی
خون
بە
آن
کیفیت
و
چگونگ
قریب بە پایان است .از مبادی انتخابات و
ر
مطلعند ،رسنوشت مجلس پانزدهم ی
نب این بود انتخاب کردن و منتخب
شگفت افتادە بود و مجلس ی
ی
نب قطعا معجون ناگواری خواهد
بودن بوضع
گردید ،مردم حکومت و مجلس صالخ را کە میتواند بە همە آشوب و
ی
حافظی جدید قانون
پریشانیها خاتمە دهد از جان طالبند ویل آیا این
اسایس یم توانند بنام شامخ فناء یف االزادی برسند یا خب؟
در کردستان چە میگذرد؟
محاکمە ی
برج از رسان حزب دمکرات کردستان پایان یافتە و بطوریکە
قاض و سیف ی
قاض محمد ،صدر ی
میشنویم آقایان ی
قاض محکوم بە اعدام
گردیدە ویل اجرای رأی دادگاە موکول بە وصول دستور مرکز شدە است.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٨٠دوشنبە  ٧بهمن ماە  ١٣٢٥ـ ١٩٤٧
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توجە دولت بە ایالت و عشایر
هفتە گذشتە عدەای از روسای ایالت و عشایر دعوت شدە بودند تا در
ی
ی
ی
همایون برپا
اعلیحضت
جشت کە در دانشکدە افشی ،در پیشگاە
مراسم
شدە بود حضور یابند.
در میان این مدعیون عدە کثبی از روسای عشایر و مشایخ کرد از مهاباد،
سقز ،بانە ،تیلکوە ،مریوان و اورامان و غبە دیدە یم شدند و ر
اکبیت آنها را
ی
ی
اولی بار پایتخت ایران را دیدن نمودە بودند.
کسان تشکیل میداد کە برای
اگر از سالیان پیش این رویە معمول یم بود کە هر چند وقت یکبار رسان
ی
ی
ی
سخبین ررسایط زندگ ،در راە حفظ مرزهای ایران
کسان کە در
عشایر و
جان بازی میکنند بە تهران آمدە و مرکزیان صمیمانە از آنها پذیر یان میکردند
و اگر همیشە تماس نزدیک و مستقییم ی
بی مرکز و مرزنشینان دورافتادە
میبود قطعا رشتە مودت و برادری چنان استحکایم میداشت کە هیچ
ی
یی
گسسی آن نیم شد.
قدرن قادر بە سست نمودن و یا
این نمایندگان کە امروزە در تهران هستند اندگ با اوضاع مرکز آشنا خواهند
شد و پذیرائیهای صمیمانەای کە از طرف دولت از آنها بعمل یم آید
خویس در خاطر آنها ی
ر
باف خواهد گذاشت .دولت باید در نظر
یادگارهای
بگبد کە برای ررسوع در شهرهای مهاباد ،سقز ،سنندج دبستانهای عشایر
فورا ایجاد گردد.
در این دبستانهای شبانەروزی اوال عشایر و ایالت طبق برنامە مخصوص
ی
رسپرست مربیان دلسوز و آگاە تربیت شوند ،تربیت در
و منظم و تحت
ی
موسسات شبانەروزی فرهنگ از یک طرف فرزندان آنان را بە زبور علم و
دانش آراستە و از طرف دیگر آنها را بە ز ی
ندگان ی
نویت آشنا و مانوس خواهد
داشت.
هفتە گذشتە عدەای از مشایخ و روسای عشایر و طوایف کرد از طرف
ستاد ارتش بە تهران دعوت شدە بودند کە در مراسم جشن سدە و اعطای
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ی
رس ر
ی
همایون بعمل آمد
اعلیحضت
دویس دانشکدە افشی کە در پیشگاە
ی
آقایان کە دعوت شدە بودند بە ررسح ذیل یم باشند:
حضور یابند.
از مهاباد
آقای مام عزیز امب عشایری ـ مامش
ی
ی
ایلخان ـ آقای ر
ایلخان ـ آقای عبدەللا
حاج بایزید آقا
آقای محمود آقا
ی
ایلخان زادە ـ آقای کریم بایزیدی ـ آقای بایزید عبایس ـ آقای عل عبایس ـ
آقای اسمعیل عبایس ـ
آقای ابراهیم ساالری ـ آقای عبدەللا بایزیدی ـ آقای سیلم آقا اجاق ـ عل
آقا جوانمردی ـ آقای رحمن تیموری ـ
ی
حست ـ آقای پبوت محمدی ـ رسول محمدی
آقای بایزید عزیزی ـ کاک ەللا
آقای عبدەللا قادری ـ مامش
ی
ی
ی
سلطان
قهرمان ـ آقای معروف
قهرمان ـ آقای ابراهیم
آقای قادر
از مشایخ و تجار
آقای شیخ ی
الدیت ـ ی
ی
قاض مکری
آقان ـ مال خلیل ـ شیخ عبدالرحمن شمس
آقای سید رئوف ی
قاض مکری
آقای رحمت شافیع ـ بازرگان
از طوایف سقز
وان ـ آقای عبدەللا انوشب ی
آقای قادر انوشب ی
وان ـ ر
حاج محمد وکیل ـ آقای
ی
سلطان ـ آقای رضا کلهر ـ آقای محمود سلطان پناە ـ آقای صالح
محمد
ی
دیوان
سلطان پناە ـ آقای رشید
از بانە
آقای عزت احمدی ـ آقای رحمن احمدی ـ آقای رشید احمدی
213

از تیلکوە
حبیت ـ آقای عل همەوییس ـ محمد فاتخ
حبیت ـ آقای مظفر ر
آقای محمد ر
از کومایس
آقای فرج بیگ زنوزی ـ آقای فائق بیگ شهبازی ـ محمد صالح رشیدی
از اورامان و مریوان
آقای محمد ررسیف بیگ آلمانە ـ عبدەللا بیگ ولەژیری ـ سید احمد شیخ
االسالیم ـ شیخ احمد کنهە ر
پویس ـ محمد عل بیگ بیلە ـ عبدەللا بیگ دزیل
از ی
گلبایع
ی
ی
حست ـ احمد پیشکاری نمایندە
امیت ـ محمد عل امب
آقای یحت
کدخدایان
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٨١دوشنبە  ١٤بهمن  ١٣٢٥ـ ١٩٤٧
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تهران:
گردهمان عشایر " کرد " ١٣٢٥/١١/١٥
ی
ی
ایلخانبادە
ایستادە از چپ١ :ـ عل آقا علیار ( امب اسعد ) ٢ـ محمود آقای
٣ـ مال خلیل گور عمر ( با کمربند سفید ) ٤ـ شیخ عبدالرحیم شمس برهان
٥ـ شیخ محسن ی
قاض مکری ٦ـ رسهنگ حسن پاکروان
عکس از کتاب :ساجبالغ مکری ( مهاباد ) در آیینەی اسناد تار ی
یخ ،تألیف:
فریدون حکیم زادە
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بازگشت روسای عشایر
اوایل هفتە گذشتە عدەای از روسای عشایر کردستان کە بە تهران دعوت
شدە بودند پس از پذیرائیهای گریم کە از طرف ستاد ارتش از آنان بعمل
آمدە بود بە محلهای سکونت خود مراجعت نمودند.
در روزهای آخر توقف خود در تهران عدەای از آنها مستقمیا بە ادارە
ی
نامەهان از این مسافرت و بازدیدها
روزنامە مراجعە و عدە دیگر بوسیلە
اظهار خرسندی نمودە و مخصوصا تقاضا نمودە بودند کە ما بنام آنها از
توجهات مخصوص و تفقدات ذات شاهانە سپاسگذاری کردە و از مراحم
ی
رئیس ی
مهربان و مهمانوازی وزارت جنگ و ستاد ارتش اظهار
محبم دولت و
امتنان و تشکر نمائیم.
ی
مرزنشی با خاطری شاد تهران را
جای بیس خرسندی است کە مدعوین
ترک گفتە و با امیدواریـ ی
ـهان بە آیندە همە بە سوی دیار خود رهسپار
میگردند در حالیکە توجهات خاص دولت را از نزدیک مشاهدە نمودەاند
ی
ی
زندگان
اوقان هم کە در مسکن خود مشغول
بخود نوید میدهند کە در
هستند دولت آنها را فراموش نخواهد کرد و دیگر دچار عفریتهای چپاولگر
نخواهند شد.
ی
حقایق کە در این مسافرت برای آنها روشن شدە یگ این است کە
از
دریافتەاند اشخاض برای گرم نمودن بازار خود و برای برقراری سلطە نفوذ
ی
و قدرت خویش خود را ی
پرست واسطە
بی آنها و دولت ظاهرا بنام وطن
قرار دادە ویل در ی
عی حال هم بە آنها هم بە دولت خیانتها نمودەاند.
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طبق این سند آقای صدر ی
قاض دوبارە خود را کاندیدا مردم مهاباد برای
ی
.
نمایندگ دورە پانزدهم مجلس شورای مل یم کند (کوهستان شمارە ٦٧
آبانماە ) .آقای صدر ی
قاض طبق گزارش روزنامە کوهستان در دیماە سال
 ١٣٢٥ـ  ١٩٤٧در تهران دستگب و بە مهاباد اعزام میشود.آقای صدر ی
قاض
در زندان هستند کە  ٤١٨نفر از علماء ،اعیان ،مالک ،تجار و کسبە مهاباد
نامەای برای قوام السلطنە یم فرستند کە بە جای آقای صدر قا یض ،مبزا
رحمت شافیع جایگزین وی در مجلس شورای مل شود ( .فاروق فرهاد )
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ی
کاندیدای نمایندگ مهاباد
مقام معظم جناب رارسف نخست وزیر محبوب ایران آقای قوام السلطنە
دامت عظمنە رونوشت ....
اینجانبان امضاء و مهر کنندگان ذیل اهایل مهاباد و اطراف از تە دل نظر
بە اینکە آقای رحمت شافیع شخیص صدیق و میهن پرست و درستکار
ی
معرف یم نمائیم و همە اوقات عمال صالح دولت و ملت را بر
انگاشتە
مصالح خود مقدم داشتە و نسبت بە مقاصد و مصالح این ملت ستمدیدە
بصب و بر همە رحجان دارد و از هر حیث کفایت و دانش و صالح و ی
امی
یم باشد ملت شهرستان مهاباد و اطراف شخص آقای رحمت شافیع را بە
ی
نمایندگ مجلس شورای مل دورە پانزدهم انتخاب مینمائیم و این ملت از
حسن انتخاب خودشان را موفق و سعادتمند میدانند.
امیدواریم آقای رحمت شافیع دست رد بە سینە تقاضای این ملت نزدە و
ی
معرف فرمایند.
خودشان را رسما بە کاندید دورە پانزدهم
بە امضای  ٤١٨نفر علماء و اعیان و مالک و تجار و کسبە....
ی
مصطق بلوری
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٨٢دوشنبە  ٢٨بهمن  ١٣٢٥ـ ١٩٤٧
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اظهار امتنان اهایل کردستان
رونوشت :حضور ی
حضت حجت االسالم آقای آیت ەللا مردوخ
رونوشت :روزنامە کوهستان
اهایل این شهرستان از اینکە هیئت اعزایم مورد تفقد ذات شاهانە و جناب
رارسف آقای نخست وزیر محبوب واقع شدە رن نهایت سپاسگذار ،مراتب
ی
پرست و دولت خوایه را مستقیما بە پیشگاە مبارک ملوکانە عرض،
شاە
امیدوارم بیش از پیش در ر
پیشفت امور فرهنگ پروری و مصالح این سامان
موفقیت حاصل فرمائید.
بە امضای  ٨٦نفر از طبقات مختلفە
ی
قشقان بە تهران
مسافرت آقای نارص خان
ی
ی
قشقان وارد تهران شد .آقای
قشقان رئیس ایل
مسافرت آقای نارص خان
ی
قشقان
عماد السلطنە فاطیم استاندار فارس در معیت ایشان بودە و آقای
ی
مالقاتهان خواهند نمود و قطعا در بارە اوضاع فارس
با آقای نخست وزیر
ی
اختالفان کە میان دولت و ایالت مسلح جنوب وجود
و وضع ناگوار آنجا و
دارد گامهای ی
مثبت برداشتە میشود.
این مسافرت گرچە در نظر ی
عجیت است ویل در
بعیص توأم با نقشەهای
ر
نظر و پیش چشم دستەای دیگر ی
بیشب مربوط بە انتخابات فارس است کە
تاکنون جز در جهرم در نقطە دیگر ررسوع نشدە است و مربوط بە تسلیم
اسلحە عشایر فارس یم باشد.
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پناهندگان
بارزانیان اکرادی هستند کە بە ایران ی
یعت مهد پرورش اکراد پناهندە
شدەاند.
مطالت خواندە میشد کە حایک از این بود وضعیت
در اخبار هفتە پیش
ر
غرن مهاباد کە اکنون محل اقامت آنان است رضایت
بارزانیها در نواج ر
بخش نیست.
انعکاس این اخبار هم کم و بیش در افکار عمویم تأثب ی
هان نمودە ی
برج آنرا
سادە و عادی و دستەای نمونە ماجر ی
اجون و غارت پنداشتە و شاید فقط
ی
ی
مقامات ی
مستحض باشند.
حقیق آن
دولت باشند کە از جریان
ی
مصطق و چند تن از افشانش بە تهران آمدند و
شنیدیم چندی پیش مال
در لشکر دوم چندی اقامت گزیدند و در این مدت اقامت مذاکر یان با
مقامات ی
دولت داشتەاند کە متأسفانە از آن اطالیع کسب نشد.
ی
فیمابی وضعیت بارزانیها بطور خالصە این است
قطع نظر از مذاکرات
ی
جنگهان در خاک عراق اینان کە کرد ویل تبعە دولت
کە پس از یک سلسلە
عراق یم باشند بە ایران آمدند و اکنون پناهندە بە دولت ایران شدەاند.
دولت عراق رسان آنها را محکوم بە اعدام نمودە بنابراین راە برگشت آنان
بە عراق مادام کە عفو عمویم بدست نیاورند مسدود است ی
یعت اگر بروند
و تسلیم شوند اعدام خواهند گردید.
بنابراین توقف در ایران و پناهندە شدن بە کشوری کە مهد پرورش اکراد
بودە تنها رایه است کە آنان برای نجات خود میدانند.
افراد بارز یان کە بدین ترتیب اکنون در خاک ایران بش یم برند از پب و جوان
زن و مرد ،خرد و بزرگ در حدود چهاردە پانزدە هزار نفرند .اینان دار یان و
ر
معایس ندارند ،اغنام و احشایم ندارند ویل ر
بشند و
تمویل ندارند .امرا
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ی
محتاج بە لوازم زندگ هستند و تا جان در بدن دارند باید تالش کنند قوت
ی
الیمون بە دست بیاورند.
ی
جمیعت بە این کیفیت برای ادامە حیات خود ناچار است مهمان باشد و
جمعیت در ناحیەای ی
ی
یا رسبار قطیع است ی
ی
مدن توقف کرد
چنی
وقت کە
هر قدر هم ن آزار و بردبار باشد مز ی
احمت برای مهمانداران خود فراهم
ر
میسازد و بطوریکە گفتیم چون نمیتوانند بە مسکن اصل خود برگردند
ی
ی
مناطق کە هستند سکونت
تکلیق برایشان روشن شود در همان
ناچار تا
نمایند.
ی
اکب افراد بارز یان مسلح هستند ر
ر
اکبا تباندازهای خوب و مردان جنگ
میباشند .دار یان آنها همان سالج است کە دارند و آنرا جز برای حفظ جان
و ناموس خود برای ی
چب دیگر بکار نیم برند .میشنویم اختالف نظری کە
فعال حاصل شدە خودداری بارزانیها از تسلیم اسلحە است.
خلع سالح در داخلە مملکت امری است مسلم و قطیع ویل این امر را همە
جا یکسان و یکنواخت نیم توان اجرا نمود بلکە اجرای آن با موقعیت و
تناسب هر ناحیە متفاوت است.
امروز بارزانیها بیم دارند از اینکە سالح خود را یکمرتبە بر ی
زمی بگذارند زیرا
نمیدانند سیاست عمویم دنیا بعد با آنها چە معاملە خواهد کرد .ویل دولت
کە میداند نسبت بە آنها نظر مساعدی دارد باید طوری اقدام کند کە آنها
ی
هیئت نزد آنان نظر مساعد
اطمینان کامل حاصل نمایند مثال با اعزام
ا
دولت ابڵغ گردد و برای اسکان آنها منطقە مساعدی با وسایل فراهم گردد.
قطعا ی
یی
مطمی شدە و در قبال این اقدامات
وقت کە اینطور عمل شد آنها
دولت  ،سالح را بر ی
زمی خواهند گذاشت و بدین ترتیب هم آنها بە منظور
ی
یعت جا و ی
خود رسیدە ی
زندگان پیدا کردەاند و هم نظر دولت
مکان برای
ی
یعت خلع سالح عمل خواهد گردید.
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بە نظر ما نە تنها از لحاظ رعایت اصول ر
بشیت این راە صحیح و اسایس
است بلکە از نظرمصالح مل ما هم جلب قلوب اکراد برای ایران بسیار
مفید و مهم است.
امیدواریم دولت ی
نب اهمیت موضوع را از نظر دور نداشتە و از وجود این
عدە پناهندگان برای آباد نمودن یک ناحیە از کردستان استفادە نماید.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٨٣دوشنبە  ٥اسفند  ١٣٢٥ـ ١٩٤٧
درگذشت شادروان ستوان " ی
آیت "
آیت " فرزند ی
بطوریکە از کردستان اطالع میدهند ستوان " ی
حضت آیت
ەللا مردوخ در اثر اصابت تب سخت مجروح و برای عمل جراج بە
ی
کرماشان حرکت دادە میشود .پس از  ٢٤ساعت ستوان " ی
دارفان
آیت "
را وداع گفتە جسد آن مرحوم بە سنندج نقل و با ر
تشیفات نظایم بە خاک
سبدە میشود.
ی
مرتجعی سقز
توقیف نامە کوهستان یا آرزوی
مرتجعی سقز از پیش آمد اخب آذربایجان و ی ی
ی
رفی ارتش بە مهاباد فوق
ی
تمامب مشغولند کە
دستبد هرچە
العادە سوء استفادە بردە و با شتاب و
ر
طبقە از جوانان روشنفکر اینجا کە بیچارەها از همە ی
بیخب
چب و همە جا ر
و در اقلیت واقعند بە تهمت انتساب و تمایل بە حزب دمکرات کردستان
و غبە قیام برعلیە دولت ترسانیدە و بە انواع دسایس و تهدیدات و
تحریکات در صدد خفە نمودن احساسات آنها برآمدە و میخواهد بە زور
و فشار تابع آراء پوسیدە خودشان بنمایند.
ی
نامە هفتگ کوهستان شمارە  ٨٤دوشنبە  ١٢اسفند  ١٣٢٥ـ ١٩٤٧
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ی
روشت صبحدم و در سایە روشن نور شفق
در روز واقعە هنگام سحر در
سە جسد رن جان در هوا معلق بود.
خون ی
قاض محمد بوی نفت میداد
من شاهد تشنجات روح گذار صدر ی
قاض و نعرهای گوشخراش سیف
ی
قاض بودم.
روزنامە مرد امروز شمارە ٢٦ ،١٠٧٠اردیبهشت  ١٣٢٦ـ ١٩٤٧
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