ڕووداوەکانی زستانی سا ی (١٩٥٣) ١٣٣١ی بۆکان
له زمان "دوکتۆر محهمهد موکريی کرماشانی"يهوە
ئهنوەر سو تانی
]ئهم وەرگ ڕاوە پ شکهش بهيادی نهمر دوکتۆر ئهمير حهسهنپوور دەکهم که ڕچهشک نی ڕ گای ل کۆ ينهوە لهسهر ئهو
ڕاپهڕينه م ژووييه بوو و له دوايين کت بی خۆيدا بهش کی بهرچاوی ئهم يادداشتهی به فارسی ڕاگواستووە .ههروەها
سپاسی برايانی بنکهی ژين دەکهم له سل مانی کهکۆپيی به گهنامهکهيان بۆ ناردم .ئهنوەر[

ئهم بابهتهی خوارەوە ،نامه يان ڕاپۆرت کی چوار ﻻپهڕەيی فارسييه که بهش ک بووە له به گهنامهکانی کت بخانهی
دوکتۆر "محهمهد کهيوان پوور موکری" و دوای کۆچی دوايی کردنی ئهو له فڕەنسا ،گهيشتۆته کت بخانهی بنکهی ژين
له سل مانی ،ئهوانيش به ميهرەبانييهوە کۆپييهکيان بۆ من ناردووە .به گهنامهکه به ئهگهری زۆر به دەستخهتی دوکتۆر
موکری خۆی نووسراوە و ڕووبهرگ کی ههيه که و دەچ ت زەرف کی ئيدارەی پۆستهی و تهکه ب ت و ههمان نووسهر
به ههمان دەستخهت ڕستهيهکی فارسی لهسهر نووسيوە.
نامه ب ت يان ڕاپۆرت ،ل رەدا بۆ هاسانکردنهوەی کار ،وەک "به گهنامه" ناوی ل دەبر ت و وەرگ ڕاوە کوردييهکهی
هاوڕێ لهگهڵ ک يشهی سهرجهم ﻻپهڕە ئهس ييهکانی به ههند ک ڕوونکردنهوە و پهراو زەوە دەکهو ته بهرچاوی
خو نهر.
يهکهم ،دوکتۆر موکری ک يه؟
دوکتۆر "محهمهد کهيوانپوور موکری" به گو رەی ههند ک سهرچاوەی ئينتهرن تی له سا ی  ١٣٠٥ی ههتاوی )١٩٢٦
ی زاي نی( له کرماشان لهدايک بووە که ئهوە به حيسابی ئيش وکارە حکوومييهکانی دواتری ،زۆر له ڕاست ناچ ت و
دەب ﻻيکهم چوار پ نج سا ی پ ش ئهوە بووب ت .خو ندنی له کرماشان و تاران تهواو کردووە و له سا نی  ١٣٢٢و
 ١٩٤٣) ٢٣و (٤٤دا بۆته سهرۆکی دائيرەی پهروەردەی مههاباد -ئهرک ک که پ ش چوونی ئهو بۆ مههاباد و
سهرهه دانی کۆماری کوردستان ،له ن وان سا نی  ١٣٠٥تا  ١٣١٠دا لهسهرشانی پ شهوا قازی محهمهد و ماوەی
دووساڵ پ ش ئهويش ،له ئهستۆی نهمر سهيفولقوزاتی قازی بوو .مامۆستا حهسهنی قازی له وە می پرسياری مندا
سهبارەت به ت که ويی دوکتۆر موکری لهگهڵ ڕووداوەکانی شاری مههاباد ،بۆی نووسيوم:

"سهبارەت بهو ت که وييهی دوکتۆر موکری :له سا ی ١٣٢٣ی ههتاوی که دوای سهفهری خهليلی فههيمی ]وەزيری
ڕاو ژکاری سهرەک وەزيرانی ئ ران[ بۆ کوردستان و داوخوازی ژ.ک و پ شهوا له وەزاڕەتی فهرههنگ،بۆئهوەی
فهرههنگی مههاباد راستهوڕاست به تارانهوە ببهستڕی؛ بۆ ئهو مهبهسته ،محهمهدی موکری کرا به ڕەئيسی فهرههنگ
لهو ندەرێ و ههتا مانگهکانی بهر له ڕاگهياندنی کۆمار لهوێ بوو ،موکری چهند و نهيهکی شانۆی 'دايکی نيشتمان"
يشی هه گرتبوو و تهنانهت له مهجليس کی ڕەسمی پ شهوا دا دەيبندرێ و به جلوبهرگی کورديشهوە لهگهڵ ه ند ک له
کادرەکانی کۆمار و نهی ههيه .دواتر ،لهبهر ئهو پ شينهيه ،بۆ هه بژاردنی خولی حهڤدەههمی مهجليس ناردرا بۆ
مههاباد ...ههرچهند موکری له ئاخری ژيانی دا ئهوکاتهی که له پاريسهوە گهڕايهوە ئ ران و دوايه بوو به سهفيری
ئ ران له شوڕەوی ،زۆر هه و ستی دوژمنانهی گرت له دژی خهباتی گهلی کورد ،به م له زەمانی موهاجهرەت له
سهروبهندی شا دا ،ئهمن لهپاريس جار ک يا دوو جار ديتم و زۆر به حورمهتهوە باسی پ شهوا قازی محهمهدی
دەکرد".
له هه بژاردنی دەورەی حهڤدەههمی مهجليسی شۆڕای ئ ران که به گو رەی سهرچاوەکان له سا ی (١٩٥١) ١٣٣٠دا
بهڕ وە چووە ،جگه له دوکتۆر موکری گهورەپياو کی ديکهی کورديش ،نهمر 'صارم الدين صادق وەزيری' ،کانديدی

هه بژاردنهکهی مههاباد بوو و دەگوترا له پهيوەندی حزبی توودەی ئ راندا بووب ت .شارستانی مههابادی ئهو سا نه،
س بهخشی بۆکان و سهردەشت و خان )پيرانشار(يشی دەگرتهبهر .ههو ی خه ک و ئهو دوو کانديدە بهڕ زە نهگهيشته
ئهنجام و سهرەڕای ﻻيهنگری کردن و دەنگپ دانی زوربهی ههرەزۆری خه کی ئهو شارانه ،هيچکاميان وەک براوە
ڕانهگهيهنران و به سهرسووڕمان کی زۆرەوە 'مهﻻ حهسهن ئيمامی' ئيمام جومعهی شاری تاران 1وەک نو نهری
خه کی مههاباد له سندووقی دەنگدان ه نرايه دەرەوە! له ماوەی ژيانيدا له تاران و دوای چوونی بۆ فڕەنساش ،دوکتۆر
موکری هاوکات لهگهڵ کاری سياسی ،تو ژينهوە له م ژوو و ئهدەب و زمان و ئايين و فهرههنگی کورديی
بهڕ وەبردەبرد و نموونهی کارەکانی بريتی بوون له "فهرههنگی ناوی با نده له زاراوهکانی زمانی کورديدا" و "گۆرانی
کوردی" و " ڕ زمانی زمانی کوردی" و چاپی دوو ژمارەی ب وکراوەی "ماد" له پهيوەندی زمان و ئهدەبی کورديدا.
دواتر له فڕەنساش کار کی زۆری لهسهر دەقه ئايينييهکانی يارسان کرد که "شاهنامهی حهقيقهت"ی "حاج نيعمهتو
جهيحوون ئاباديی موکری" تهنيا يهکيانه.
له کۆتاييهکانی سهردەمی حوکمی پههلهوی و چوونی ئايهتو خومهينی بۆ پاريسدا ،به پ چهوانهی بهش ک له
سهرکردايهتيی 'جبهه ميللی' ئ ران وەک شاپووری بهختيار ،دوکتۆر موکری و دوکتۆر کهريم سهنجابی کرماشانی،
خۆيان له ئايهتو نزيک کردەوە و گوايه ئهو فڕۆکهيهی شهريکهی ههوايی ئهير فڕانسيش که خومهينی له پاريسهوە
ه نايه تاران ،دوکتۆر موکری بۆی به کرێ گرتبوو و خۆيشی له ناو فڕۆکهکهدا بوو .ماوەيهک دواتر که کهريمی
سهنجابی بوو به يهکهم وەزيری کاروباری دەرەوەی ئ رانی سهردەمی کۆماری ئيسﻼمی ،دوکتۆر موکريش کرايه
با و زی کۆماری ئيسﻼمی له مۆسکۆی پ تهختی يهکيهتی سۆڤيهتی .به م دواتر ئهو پهيوەندييه ت کچوو و له ئهنجامدا
موکری گهڕايهوە فڕەنسا -ئهو شو نهی که تاسا ی  ٢٠٠٧و کۆچی دوايی کردنهکهی ،لهوێ ژيا .يادی بهخ ر ب ت!
دوکتۆر موکری له ههردوو قۆناغی بهڕ وەبهرايهتيی ئيدارەی فهرههنگ و کانديداتۆريی مهجليسدا ناسياوييهکی باشی له
کۆمه گای شاری مههاباد و بۆکان و خه کهکهيان پهيدا کردبوو ،به م له باری سياسی و له پهيوەنديی لهگهڵ دۆزی
کورد له ئ راندا ،هه و ستی ﻻيهنگرانهی نهبوو و ئهويش وەک س هاوشاريی خۆی ،ئهبولقاسمی ﻻهووتی ،ڕەشيدی
ياسهمی و کهريمی سهنجابی ،نهتهوەخواز کی ئ رانی بوو و هيچ نيشانهيهکيش به دەستهوە نييه که دوای ههرەسی
کۆماری کوردستان و ئهو سهردەمهی وا مامۆستا حهسهنی قازی ئاماژەی پ دا ،د سۆزييهکی بۆ خواستی سهربهخۆيی
يان خودموختاريی کورد بووب ت ،به پ چهوانه له سهردەمی کۆماری ئيسﻼمی و سهرهه دانی ڕاپهڕينی گهلی کورد له
کوردستاندا ،له سهر ڕاگهياندنه گشتييهکانی ئ ران دژايهتييهکی زۆری بزووتنهوەی نهتهوايهتيی کورد کرد؛ چ کهردەن؟
ئهوە کوردە و ڕۆ ه نوخبهکانی.
دووههم ،ناوەرۆکی به گهنامهکه
به گهنامهکه به گشتی سهبارەت به ڕووداوەکانی ناو شاری بۆکان و گوندەکانی دەوروبهری تا سهرچۆمی مهجيدخان و
ناوچهی شاماتی ن وان مياندواو و مههاباد له سا نی پ ش  ٢٨ی گهﻻو ژی  [١٩٥٣] ١٣٣٢ی ئ رانه .ناوی ئهو
شهخس و شو ن و ئيداراتهی وا لهو دا هاتوون به باشی بۆ خه کی بۆکان ناسراون .کهسهکان له ههردوو بهرەی
خه کی ڕاپهڕيو و ئاغاواتی دژبهری خه کدان .ههوا هکانيش کهم و زۆر ههر ئهوانهن وا له نووسين يان
بيرەوەرييهکانی نهمران دوکتۆر قاسملوو ،مامۆستا ه من ،مامه غهنی بلووريان ،کهريمی حيسامی ،جهليل گادانی و
مهﻻ محهمهدی خزريدا دەبينر ن و بوونهته بابهتی ل کۆ ينهوە و ڕاگهياندنی کهسان کی وەک نهمران دوکتۆر ئهمير
حهسهنپوور و ڕەحمان محهمهديان .دوکتۆر قاسملوو له وتار کی خۆيدا باسی ڕووداوەکانی سا ی ١٩٥٢ی زاي نی
] ١٣٣١ی ههتاوی[ ناوچهکهی کردووە و سهبارەت بهو ڕاپهڕينه نووسيويهتی:

 1سهيد حهسهن ئيمامی زاوای محهمهدڕەزاشای پههلهوی واته م ردی دايکی بوو که دوای مردنی ڕەزاشای باوکی شووی بهو کردبووەوە.
ناوبراو مههاباد و ناوچهکهی به چاو نهبينيبوو و له ههموو ماوەی نو نهرايهتييهکهشيدا يهکجار نههاته مههاباد ،کهسيش لهوێ نهيدەناسی -به م
کهراماتی ديموکراسيهتی شا ئهو زەﻻمهی به شاقهل و عاباوە له سندووقی مههاباد ه نايه دەرەوە و به که هگايی بهسهر مهجليسی ئ رانيدا سهپاند
هيچ ،کرديه سهرۆکی مهجليسيش! ههر ئهوە بوو به نهريت و بهشو ن ئهودا ئايهتو کاشانی کرايه سهرۆکی مهجليس ،ئيتر مهﻻکان لهکۆڵ
نهبوونهوە ههتا سا ی  ١٩٧٩که شۆڕشی گهﻻنی ئ رانيان دزی و کرديان به هی خۆيان.

"له در ژەی ههمان سا دا ،وەرز رانی بۆکان دژ به ملهوڕيی فيئۆدا هکان و پۆليس ڕاپهڕين .حزبی ديموکراتی
کوردستان بزووتنهوەکهی ڕ بهرايهتی دەکرد که به خ رايی له ناوچهی بۆکان و مههاباد دا پهرەی سهند به م
به دەستووری شا ،سوپای ئ رانی بۆ يارمهتيدانی فيئۆدا هکان و سهرکوتکردنی وەرز رە ڕاپهڕيوەکان کهوته
ڕێ2".
س ههم ،ڕووداوەکانی شاری بۆکان و ڕاپهڕينی وەرز رانی ناوچهی فهيزو ﻼبهگی
بۆکان له سهردەمی سهردارەکان و دواتريش واته له ماوەی خاوەندايهتی شارەکه له ﻻيهن "پهناهييهکان"ەوە و تهنانهت
دوای ئهوان ،کات که بنهما هی ئاغاواتی د بوکری )ئ لخانی زادەکان( بۆکانيان کڕی ،سهرەڕای ئهوەی وەک شار،
ئيداراتی دەو هتی ت دا دامهزرابوو ،له باری م کييهتهوە جياوازيی لهگهڵ هيچ گوند کی ناوچهکه نهبوو ،واته ئاغاکان
خاوەنی 'عهرسه'ی ماڵ و دووکان و باغی خه کهکه بوون و ئيجازەيان نهدەدا بۆيان سهبت )تاپۆ( بکر ت و به ب
ئيجازەی ئهوان له ئيدارەی سهبتی ئهسناد دا قهبا هی م کايهتی بۆ خه کهکه مۆر نهدەکرا ،جا لهبهر ئهوەی ئاغاکان
خاوەنی 'عهرسه' واته زەويی ئهو م کانه بوون ،دەيانتوانی ههرکهس کيان خۆش نهويستايه ماڵ و م کهکهی ل زەوت
بکهن و لهشاريشی دووربخهنهوە و ياسای حکوومهتيش پشتی دەگرتن .ئهو حا هته ببوو به هۆکاری ناڕەزايی خه ک له
ئاغاکان و حکوومهت ههردوو ،به گو رەی ئهو به گهنامانهی وا له کت بی نهمر ڕەحمانی محهمهديان )بۆکان له سهدەی
بيستهمدا( دەبينر ن ،تهنانهت به  ١٣سا يش پ ش هه بژاردنهکهی سا ی ١٩٥١ی ئ رانيش ،ئهو ک شهيه له ن وان خه کی
بۆکان و خاوەن م کهکان ههر بوونی بووە.
به م ئهوەی وا بووە هۆکاری ڕاپهڕينی ئهو کات وساتهی خه ک ،گۆڕانکارييهک بوو که له سياسهتی حکوومهتی
ناوەنديی ئ راندا هاتبووە ئاراوە .دوکتۆر محهمهدی موسهديق ،سهرەک وەزيران و ئازاديخوازانی ناو بهرەيهک که
بهناوی 'جبههی ميللی'يهوە دەناسرا ،له دەورەی حهڤدەههمی پهرلهمانی ئ راندا قورساييهکی زۆريان ههبوو ) ٣٠ئهندام
پهرلهمان له کۆی  ٨٠ئهندام( و توانيبوويان چهند ياسای پ شکهوتوو له بهرژەوەنديی کۆمه نی خه ک و دژايهتی
موحافيزەکاراندا پهسند بکهن .لهوانه دوو ياسای تايبهت به دۆخی ئابووری -کۆمه يهتيی گوندەکانی ئ ران بوو:
-

-

به گو رەی يهکيان ،دەبوايه له ههموو گوند ک شۆڕايهک له نو نهرانی خه کی گوندەکه پ ک ب ت که
دەسه تی بهڕ وەبهرايهتی کاروباری گوندەکهی ههب ت و بهوە ،دەسه تی ڕەهای ئاغاکان بهربهستی بۆ
دادەنرا.
به حيسابی دووههميان ،ئاغا و خاوەن م کی گوند مافی ئهوەی نهدەما جگه له "دە ودوو" واته سهدا بيست ک
که له ڕەعيهتيان دەسهند ،چيتر خه کهکه بچهوس ن تهوە و ب گاری به ڕەعيهت بکهن يان باجی وەک ه لکانه و
تهپا نه و مريشکانهيان ل وەربگرن .لهو دەودووەش که وەرياندەگرت دەبوايه سهدا بيستی بگهڕ ننهوە دەست
ڕەعيهت بۆ ئهوەی نيوەی سهرفی ئاوەدانی گوند بکهن و نيوەشی بکهنه خهرجی باشتر کردنی ژيانی خۆيان.
ئهوە له پهيوەندی ن وان ئاغا وڕەعيهتدا شۆڕش کی مهزن بوو که م ژووی و تهکه بهخۆيهوە نهبينيبوو.

ياساکان بوونه هاندەر کی گرنگ بۆ خه کی گوندەکان و ههر ئهوەندەی دانيشتووانی شاری بۆکان دوابهدوای
هه بژاردنی سا ی  ١٩٥١له ئاغاکانيان ههستانه سهرپ  ،وردە وردە خه کی گوندەکانی دەوروبهری شار و بهگشتی
ناوچهی ناسراو به "فهيزو بهگی" له ڕۆژهه تی بۆکان خۆيان ڕ کخست ،ئاغاکانيان له دێ وەدەر نا ،چهند چا ه گهنم
و تهنانهت دەرگا و پهنجهرەی ما ی يهک له ئاغاکانيان دەره نا .ڕاپهڕينهکه خ رايهک پهرەی سهند و بهرەو باکوور
کشا ،وەرز ر و ڕەشايی ناوچهکانی سهر 'چۆمی مهجيد خان' و دەوروبهری مياندواو تا 'شامات' و 'مهحاڵ'ی نزيک
مههاباد لهگهڵ ڕاپهڕينهکه کهوتن و دەڕۆيشت که چهوساوەکانی ههموو ناوچهی موکريان و پاشماوەی کوردستان ب نه
ڕيزی شۆڕش و ڕاپهڕينهکهوە ،که ئاغاکان له بۆکان کۆبوونهوە و نو نهرانيان چوون بۆ مههاباد و داوای يارمهتييان له
سوپای ئ رانی کرد .ه زی سوپا و پۆليس يارمهتی ئاغاکانيان دا و ههر ئهوەندەی کۆديتای  ٢٨ی گهﻻو ژی سا ی
 2وتارەکهی دوکتۆر قاسملوو دوورودر ژ و بهناوەرۆکه و سهبارەت به کوردستانی ئ ران بۆ کت بی "ژ رارد شاليان"ی نووسراوە به م کات
ڕ زدار ئيبراهيم يۆنسی کت بهکهی وەرگ ڕايه سهر فارسی ،ئهو بهشه تايبهته ئيجازەی چاپی پ نهدرا .من دواتر وتارەکهم کردە کوردی که
ئهويش تا ئ ستا ب و نهکراوەتهوە .به داخهوە ههوا ی سهبارەت به ڕ بهرايهتيکردنی بزووتنهوەکه له ﻻيهن حزبی ديموکراتی کوردستانهوە تا
ڕادەيهک ج گهی باسه لهبهر ئهوەی حزب چ لهو قۆناغه و چ پ شتر له سهردەمی کۆماری کوردستاندا ،سياسهت کی گشتيی بۆ دابهشکردنی
زەويی کشتوکا ی گوندەکانی نهبوو.

(١٣٣٢) ١٩٥٣سهرکهوت ،شای هه توو گهڕايهوە ئ ران و دوکتۆر موسهديق دەستبهسهر کرا ،له بۆکان و گوندەکانی
دەوروبهريشی ههتا شامات و مهحاڵ ،ڕاپهڕيوەکان گيران و کهوتنه زيندانهوە و به سهدان بنهما هش له گوندەکان
دەرکران.
به گهنامهکهی دوکتۆر موکری سهبارەت بهو بارودۆخه و ئهو ڕووداوانهی بۆکان و دەوروبهری نووسراوە .ديارە
ههند ک له ڕاگهياندنهکانی وەک کووژران و خنک نرانی سهدان کهس به دەستی ئاغاکان ،که به ش وەيهک له ههندێ
سهرچاوە و بيرەوەرييهکاندا هاتووە ،تا ئ ستا پهسندی بۆ نهدۆزراوەتهوە .به م ههوا ی گرتن و ل دان و دەرکردن و
تا ن و سووتاندنی ماڵ و دووکانی ڕاپهڕيوان له ﻻيهن باب نۆکهری ئاغاکانهوە به "تواتر" له زۆر بيرەوەری و ههوا دا
ڕاگهيهنراوە.
چوارەم ،پهيوەندی دوکتۆر موکری لهگهڵ ڕاپهڕيوانی بۆکان
نهمر حاجی قاسمی کهريمی يهک له ڕ بهرانی ئهو ڕاپهڕينه له ناو شاری بۆکان بوو ،که له جهنگهی ئهو خهبات و
ڕاپهڕينهدا به سهفهر چوو بۆ تاران ،به نو نهرايهتی لهﻻيهن خه کی بۆکانهوە نامهی بۆ دوکتۆر موسهدديقی سهرەک
وەزيران و ئايهتو کاشانی سهرۆکی مهجليسی شۆڕا نووسی و له سهر ڕاديۆی تاران پهيام کی هاوپشتيی بۆ خه کی
ڕاپهڕيوی ناوچهی بۆکان نارد و و نهی به جل و بهرگی کوردييهوە له ڕۆژنامهی "جبهه آزادی" ئۆرگانی حزبی ئ ران
له تاران چاپ کرا .ئهم به گهنامهيهی دوکتۆر موکری ئا قهی پهيوەندييهکانی حاجی قاسم و ئهو بارودۆخه گونجاوەی وا
له تاران بۆی ئامادە کرا به ڕوونی دەردەوخات و دەزانر ت چۆن بهرگدروويهکی ئهوسا نهی بۆکان توانيبووی بگاته
سهر ڕاديۆی تاران و و نهی لهسهر ڕووپهڕی ڕوژنامهيهکی سهرانسهريی ئ ران دەربکهو ت.
دوکتۆر موکری ،ههم وەک سهرۆکی ئيدارەی فهرههنگی مههاباد و ههم وەک کانديدی نوينهرايهتی پارلمان ،سهردانی
بۆکانی کردبوو و بهش ک له خه کی شاری دەناسی .بهحيسابی ناسياويی لهگهڵ دوکتۆر موکری ،به ئهگهری زۆر دەب
يهکهم پهيوەندييهکيش که حاجی قاسم له تاران گرتب تی ،لهگهڵ ئهودا بووب ت .ههر ئهويش دەب بردب تی بۆ ﻻی دوکتۆر
کهريم سهنجابی هاوشاری و دۆست و هاوحيزبيی خۆی و نو نهری خه کی کرماشان له مهجليسی ئهودەم و ئهندامی
ڕ بهرايهتيی حزبی ئ ران که بهش ک بوو له پ کهاتهی 'جبهه ملی' به ڕ بهرايهتی دوکتۆر موسهدديق .ههر بهو ش وەيه
و لهو ڕ گايهشهوە دەب حاجی قاسم توانيب تی نامه پ شکهش به دوکتۆر موسهدديقی سهرەک وەزيران و ئايهتوو
کاشانی بکات که لهو سهردەمهدا بۆ ماوەيهک سهرۆکی مهجليسی شۆڕای ميللی ئ ران بوو.
هه بژاردنی دەورەی حهڤدەههمی مهجليسی شۆڕای ميللی ئ ران له سا ی  ١٣٣٠دا بهڕ وەچوو به م مهجليس خۆی له
رؤژی ) ١٣٣١/٢/١٧ی(١٩٥٢/٥/دا کرايهوە و دەست بهج س مانگ دوای کۆديتا ،له ﻻيهن محهمهد ڕەزاشاوە
هه وەشايهوە.
پ نجهم ،ڕ کهوتی نووسرانی به گهنامهکه
به داخهوە به گهنامهکه هيچ ڕ کهوت کی به سهرەوە نييه و ههرچهشنه هه سهنگاندن ک بۆ دياريکردنی ڕ کهوتهکهی
تهنيا به مهزندە و به پ ی ڕاگهياندنی ناو د ڕەکانی خۆی دەب ت .به حيسابی ئهو دوو ڕووداوەی وا دوکتۆر موکری له
سهر ڕووبهرگی به گهکه نووسيويهتی واته "ڕووداوەکانی دوای هه بژاردن له مههاباد و کارت کهرييهکانی  ٩ی
ئيسفهند" و به بهراورد کردن لهگهڵ بيرەوەريی ئهو سا نهی کهسايهتييه سياسييهکانی کورد وەک کهريم حيسامی و
غهنی بلووريان ،واههيه بکر ت ڕ کهوت کی به مهزندەی بۆ دياری بکهين.
 هه بژاردنی مهجليسی حهڤدەههمی ئ ران له زستانی سا ی (١٩٥٢) ١٣٣٠دا بهڕ وەچوو و وەک گوترا ،حهسهنیئيمامی وەک نو نهری مههاباد )به بۆکان و سهردەشت و پيرانشارەوە( ،به سهر خه کدا سهپ نرا .له ماوەی ئهو
هه بژاردنهدا ڕيزی موحافيزەکاری شاخواز له ﻻيهک و ڕاپهڕيوە پ شکهوتنخوازەکانی ﻻيهنگری موسهديق له ﻻيهکيتر،
به تهواوەتی ل ک جيا بوونهوە و ههرکام چوونه بهرەی خۆيانهوە .دژايهتی ئاغا و ڕەعيهتی بۆکان و دەوروبهريشی ،که
ههرکاميان له يهک لهو دوو بهرەيهدا ڕووبهڕووی يهکتر وەستابوون ،به تهواوەتی زەق بووبووەوە و له ماوەی سا ک
دوای ئهودا ڕۆژ بهڕۆژ تهشهنهی دەکرد و زياتر پهرەی دەسهند و تهقييهوە.

ڕووبهرگی به گهنامهکه ئاماژە به "کارت کهرييهکانی ڕۆژی  ٩ی ئيسفهند" دەکات .ئهو ڕۆژە لهپ وەندی سا ی
١٣٣١دايه و لووتکهی ناتهباييهکانی ن وان دوکتۆر موسهديق و محهمهد ڕەزاشا له تارانه .پ شتر ههواڵ ب و ببووەوە که
شا دەيهو ت له ئ ران بڕوات و بچ ت بۆ و ت کی ئوروپی 3.ﻻيهنگرانی شا له ناوخۆ و سياسهتی ئهمريکا و بريتانياش
له دەرەوە و ناوەوە دژ بهو جوو هيه وەستان .کۆمه ک خه کيان هاندا له ڕۆژی ٩ی ئيسفهندی ١٣٣١
)(١٩٥٣/٢/٢٨دا بچنه بهردەرگای دەرباری شا له تاران و خوازياری هه وەشانهوەی سهفهرەکهی بن ،ئينجا ههمان ئهو
تاقمه خه که لهو وە ه رشيان کردە سهر ما ی دوکتۆر موسهديق که له شو نهکهوە دوور نهبوو.موسهديق خۆی گهياندە
ما ی کوڕەکهی و لهو وە چوو بۆ "ستادی ئهرتهش" واته ناوەندی سهرەکيی ه زی سوپايی ئ ران که له ژ ر فهرمانی
خۆيدا بوو و بهو ش وەيه ههو ی کۆديتا دژ بهخۆی هه وەشاندەوە4.
ئهو ههوا ه ههموو ئ رانی ش هژاند و ههردوو بهرەی شاخواز و 'نهتهوەيی' )که به ﻻيهنگرانی موسهدديق دەگوترا(،
ڕژانه سهر شهقامی شارەکان .بۆکانيش لهو ڕۆژەدا تووشی ڕووداوی زۆر هات .ئاغاکانی بۆکان به ناوی خۆپيشاندان
بۆ ﻻيهنگريکردن له شا ،ژمارەيهکی زۆر ت بهدەستيان له گوندەکانی خۆيان له بهری ڕۆژئاوای شارەوە به لۆتکه و
که هک له چۆمی ن وان گوندی ميراوا وبۆکان پهڕاندەوە و ڕژاندياننه ناوشاری بۆکانهوە؛ دوای کۆتايی هاتن به خۆ
پيشاندنهکهش نهيانگهڕاندنهوە گوندەکانی خۆيان به کوو خستياننه گيانی ڕاپهڕيوانی شار .به پ چهوانهی گوندنشينهکانی
ناوچهی فهيزو بهگی له ڕۆژهه ت و باکووری بۆکان که خ رايهک بهرەوپيری ڕاپهڕينهکه چووبوون ،ڕەعيهتی
گوندەکانی ئاغاواتی د بوکری له ڕؤژئاوای بۆکان ،بههۆی ئهو ڕاستييهوە که ئاغاکانيان ههمان خاوەن م کهکانی
بۆکانيش بوون ،ه شتا نهيانو رابوو به تهواوەتی به ڕاپهڕينهکه پهيوەست بن و ئاغاکان توانيبوويان به سوودی خۆيان
بيانه ننه ناو شاری بۆکانهوە و گهل ک لهو کارەساتانهی وا دەيانويست به سهر ڕاپهڕيوانی شار وبنهما هکهيانيدا به نن،
به دەستی ئهوان بهڕ وەيان برد.
من بۆ د نيابوون لهوەی ٩ی ئيسفهندی نووسراوی دوکتۆر موکری له پهيوەندی سا ی  ١٣٣١واته سهرەتاکانی ١٩٥٣
دايه ،به هۆی ئهو ڕاستييهوە که به گهنامهکه ئاماژەی به ناوی نهمر "عهبدو ئ رانی" کردبوو و ئهويش به دووههم
کهسی ڕ بهرايهتی ڕاپهڕينهکهی بۆکان دوای حاجی قاسمی کهريمی ناسراوە ،به تهلهفون پهيوەنديم به ڕ زدار "ئهسعهد
ئ ران" زادەوە کرد .کاک ئهسعهد کوڕەگهورەی عهبدو ئ رانييه و ئ ستا وەک پار زەری خانهنشين له تاران دەژی.
ناوبراو ،که هاوتهمهن و هاوپۆلی قوتابخانهی سهردەمی مندا ی و ﻻويهتی من بوو ،پ شتر بابهت کی سهبارەت به ژيانی
باوکی خۆی نووسيبوو و له کت بی مامۆستا ڕەحمان محهمهديان دا 5ب وکرابووەوە .کاک ئهسعهد له قسهکانی سهر
تهلهفونيدا ،به ڕوونی ڕايگهياند که خۆپيشاندان و ه رشکاريی گۆپاڵ بهدەستانی ئاغاکان و بريندار بوونی باوکی
بهڕ زی له ﻻيهن تاقم کی گۆپاڵ بهدەستهوە ،ڕاست له ڕۆژی  ٩ی ئيسفهندی  ١٣٣١له کۆﻻنی حهمامی کۆنی بۆکان
بووە و ئهويش له ترسی گيانی ،دەست بهج خۆی گهياندۆته ناو بينايهی شههرەبانی و لهوێ پهنای گرتووە ،ئهوانيش
دەستبهسهريان کردووە .کاک ئهسعهد له در ژەی قسهکانيدا گوتی،
"من منداڵ بووم به م لهبيرمه ههمان ئ وارە لهگهڵ خا مدا خواردن و پ خهومان برد بۆ باوکم و ديتم که دەست
و قۆ ی له ئهنجامی ه رشی ت بهدەستهکاندا ئازاری بينيبوو و هه پ چرابوو .درەنگتر به دەستبهسهری ن ررايه
زيندانی مههاباد و ئ مهش ههفتهيهک دواتر به ما هوە چووين بۆ مههاباد و دوای ئهوە ههرگيز ما مان
نهگهرايهوە بۆکان -گهرچی زڕدايکم وەک بهڕ وەبهر و مامۆستای قوتابخانهی کچانی بۆکان ههر لهوێ مايهوە
و کات که دۆخهکه ه ور بووەوە ،منيشی بردە ﻻی خۆی".
ئهوە باشترين به گه بوو که دەکرا بۆ ڕوونکردنهوەی چارەنووسی ئهو  ٩ی ئيسفهندەی ج ئاماژەی دوکتۆر موکری
دەستم بکهو ت ئهويش لهﻻيهن کهسايهتييهکهی ج گهی ڕ زی کۆمه گای کوردەوە ،که ڕاستهوخۆ ئهنجامی
 3پ شتر ،ئهحمهدشای قاجار ،دوايين شای زنجيرەی قاجاريش )که لهماوەی سا نی ن وان  ١٩٠٩تا  ١٩٢٥دا شای ئ ران بوو( ،به سهرفهر
چووبوو بۆ فڕانسا ،تا کۆتايی تهمهنی لهوێ مابووەوە و ڕەزاشای پههلهوی ببووە ج گری.
 4سيناريۆيهکی هاوش وە له مانگی گهﻻو ژی ههمان سا دا دووپات بووەوە و شا له ڕۆژی  ٢٥ی گهﻻو ژی ١٩٥٣دا هه ت بۆ بهغدا و پاشان
ئيتاليا ،به م ئهمجار کۆديتای دژ به موسهديق سهرکهوت و ڕۆژی  ٢٨ی گهﻻو ژ شايان ه نايهوە ئ ران و موسهديق خرايه زيندانهوە؛
بهشو نيدا خه کان کی زۆر گيران و زيندانی و ئيعدام کران و پايهکانی حکوومهتی شا وردە وردە پتهو بوو بهش وەيهک که تاسا ی ١٣٥٧
) (١٩٧٩له سهر تهخت مايهوە.
" 5بۆکان له سهدەی بيستهمدا" ،بهرگی يهکهم ،چاپی کۆ هپشتی ،تاران  ،١٣٨٩ﻻپهڕە  ١٤٦تا (١٥٠

ڕووداوەکانی ئهو ڕۆژەی به چاوی سهر بينيوە .سپاسی زۆری خۆم ئاراستهی ڕ زدار ئهسعهد ئ رانزادە دەکهم بۆ
ڕوونکردنهوەکانی و ئ ستا به يارمهتی ههوا ه گشتييهکانی ناو ئ ران و مهسهلهی کۆديتای سهرنهکهوتووی ئهو ڕۆژە دژ
به دوکتۆر موسهدديق ،دەتوانم بڕياری تهواو لهسهر ئهوە بدەم که ئهو  ٩ی ئيسفهندە له سا ی (١٩٥٣) ١٣٣١دا بووە.
*****
به گهنامهکه ههوا ی سهرجهم ڕووداوەکانی دەوروبهری سا کی بۆکانی له کۆتاييهکانی سا ی  ١٣٣٠بهدواوە تا "دوای
٩ی ئيسفهند"ی  ١٣٣١گرتۆته خۆ ،که دەکاته سا کی ڕەبهق .لهو ماوەيهدا بۆکان بورکانی ئاگر بوو و خه کی شار و
گوندەکانی دەوروبهری ههموو ڕۆژ و مانگ کيان به ڕووداوی خۆش و ناخۆشی وەک ڕاپهڕينی چهوساوەکان و
سهرکوتکرانيان لهﻻيهن ئاغاواتهوە ت پهڕ کرد .به گو رەی ڕوونکردنهوەکانی سهرەوە ،دەب به گهنامهکهی دوکتۆر
موکری دوای ئيسفهندی  ١٣٣١واته له بههاری سا ی  ١٣٣٢دا نووسراب ت لهبهر ئهوەی ئاماژە به دەرکرانی ما ی
ڕاپهڕيوانی ناو گوندەکان له ﻻيهن ئاغاوەتهوە دەکات و ئهو ڕاستييهش که دەرکراوی گوند ک له هيچ گوند کی ديکه
وەرنهدەگيرا و له کاری سهرکوتکردنی ڕەعيهتيشدا ههموو ئاغاوەت پشتی يهکتريان دەگرت ،پشتڕاستی ههوا هکه
دەکاتهوە .له بيرەوەريی کهسانی وەک نهمر کهريمی حيساميدا هاتووە که تهنيا يهکدوو کهس و رايان له زستانی ساردی
ئهو سا ی ١٣٣٢ەدا دا دەی ڕەعيهتی دەرکراو بدەن :ڕ زدار خانم خانمهی هاوسهری نهمر دوکتۆر ڕەحيمی سهيفی
قازی و نهمر ئيبراهيم سهﻻح خاوەن م کی گوندی ساروقاميش و فهرماندەی ه ز له سهردەمی کۆماری کوردستاندا.
ياديان بهخ ر ب ت!
لهو ماوەيهدا ملمﻼنيی دوکتۆر موسهديق و جبههی ميللی لهگهڵ شا و پشتيوانه ئينگليز و ئهمريکييهکانی له ناو مهجليسی
شۆڕای ئ ران بهردەوام بوو و ﻻيهنگرانی شا لهگهڵ ﻻيهنگرانی حزبی توودەی ئ ران له سهر شهقامی شارەکان
کهوتبوونه بهربهرەکانی کردنی يهکتر ،دەسه تی حکوومهتی شل و شهو قی موسهدديق له ناوچهکهش ئهوەندە نهبوو
بتوان دژ بهو ب عهدا هتييانه بوەست ت .پ نج مانگ ک دواتر ،کۆديتای  ٢٨ی گهﻻو ژ تای تهرازووی ﻻيهنگرانی شا و
سه تهنهتی به تهواوەتی قورس کرد و له ڕۆژی يهکهمی دوای کۆديتاوە ،ﻻيهنگرانی حزبی توودە و جبههی ميللی
کهوتنه بهر ه رشی کۆنهپهرستان له شار و گوندەکان و به ل شاو ڕەوانهی زيندانهکانی ئ ران کران ،بهش کيشيان ل
ئيعدام کرا و ئاگری خهبات دژی ڕيژيمی شا ،بۆ ماوەی بيست و چهند سا ک سارد بووەوە ،تا ئهوەی ژيلهمۆکه له
ڕاپهڕينی سا ی  [١٩٧٩] ١٣٥٧ی کۆمه نی خه کدا سهريهه دايهوە.
شهشهم ،ناوی کهسهکان
ئهو کهسانهی وا له به گهنامهکهدا ناويان هاتووە ،له ههردوو بهرەی خه ک و ئاغاکان ،بۆ من که وەرگ ڕی بابهتهکهم
به باشی ناسراون و جگه له يهکدوو کهس ،پاشماوەيانم به سهدان جار بينيوە و تهنانهت هاتوچۆی ما ی بهش کيانم
کردووە .بۆ زانياريی زياتر ،بڕوانه ﻻپهڕەکانی دواتری ئهم وتارە.
حهوتهم ،دام و دەزگا فهرمييهکانی ڕ ژيم
له به گهنامهکهدا باس له چهند دام ودەزگای فهرميی حکوومی کراوە جا له بۆکان بووب تن يان له شارەکانی دەورودەر.
بۆکانی ئهوسا نه ،بهخش )ناحيه(يهکی شاری مههاباد بوو و بهو پ ه ،بهخشداری و که نتهری/ئيدارەی شههرەبانی
)پۆليس( و ژاندارمهريی ت دا دامهزرابوو .شههرەبانی بۆ ڕاگهيشتن به کاروباری ناوشار و ژاندارمهری بۆ گوندەکانی
دەوروبهر .به م به پ چهوانهی مههاباد و سهقز که سهربازخانهی گهورەيان ههبوو ،بۆکان له ههند ک بڕگهی زەمهنيدا
نهب ت سهربازخانهی نهبووە و که بووشيهتی بنکهيهکی بچووک زياتر نهبووە .بهوپ يه ،ئهگهر حکوومهتی ناوەندی
ههستی به مهترسييهک له ﻻيهن خه کهوە کردب ت ،ه زی سوپايی لهو دوو شارەوە ڕەوانهی بۆکان کردووە.
له به گهنامهکهدا ناوی 'تيپ'ی مههاباد و 'لهشکر'ی سهقز د ت واته سهربازخانهی سهقز گهورەتر بووە له هی مههاباد.
ناو ک له فهرماندەی سهربازخانهی سهقز له به گهنامهکهدا نههاتووە به م فهرماندەی سهربازخانهکهی مههاباد به
'سهرههنگ موزەففهر زەنگهنه' ناس نراوە که لهگهڵ زۆر ک له بيرەوەرييهکانی کهسايهتييه سياسييهکانی ئهو سهردەمه،
بۆ نموونه ،نهمران دوکتۆر قاسملوو ،کهريمی حيسامی و مامه غهنی بلوورياندا يهک دەگر تهوە .گهرچی من ﻻم وايه
موزەففهری زەنگهنه واههيه ئهودەم سهرگورد )م جهر( بووب ت نهک سهرههنگ )کۆلۆن ل( ،به د نيايی دواتريش ههر

لهسهردەمی شادا ،کرايه سهرلهشکری سوپای ئ ران .له به گهنامهکهدا سهرههنگ زەنگهنه به بهرتيل خۆر و
دارەدەستی ئاغاکان ناس نراوە که به فيتی ئهوان ه زی سوپايی ناردۆته سهر خه کی ههژاری دەست بهتا ی بۆکان و
گوندەکانی دەوروبهری؛ ئهوەش لهگهڵ ههواڵ و بيرەوەرييهکانی ئهو سا نهی سياسهتوانه کوردەکاندا يهک دەگر تهوە.
به گو رەی به گهنامهکه ،ئاغاکانی بۆکان و دەوروبهر بڕی  ١٧٠ههزار تمهن کۆدەکهنهوە و له ڕ گهی سهرههنگ
موزەففهری زەنگهنهوە)که خۆی کورد کی کرماشانی بوو( ،بهسهر مهئموورانی دەست ڕۆيشتووی بۆکان و مههاباد و
سهقزدا دابهشی دەکهن و ئهوەش له پهنا ئهرکه حکوومييهکهيان ،هۆکار ک دەب ت بۆ بهشداريکردنی زياتر و توند و
تيژتر له کاری سهرکوتکردن ،ل دان ،گرتن و زيندانيکردنی ڕاپهڕيوان و دەرکردنی خاووخ زانيان له شار و دێ.
تهنانهت له دەرەوەی به گهنامهکهشدا ،ههموو خه کی بۆکان دەزانن ،کات که ئاغاکانی بۆکان فهرمان به باب
نۆکهرەکانيان دەدەن ما ی  ٣کهس واته نهمران حاجی قاسم و براکهی و عهلی ميرەبهگ ئاگر ت بهردەن6.
ههر لهو پهيوەندييهدا پرسی دەوری ژاندارمهری له ڕووداوەکانی ئهو سا نهدا د ته گۆڕێ .له کات کدا که سوپا و پۆليس
و ههموو دەوائيری ديکهی حکوومهتی ئ ران ﻻيهنی ئاغاکانيان دژ به ڕاپهريوەکان گرتبوو ،دەزگای ژاندارمهری
بۆکان دياردەيهکی جياواز بوو و له پشت خه کی شار و ڕاپهڕيوەکان وەستا بوو و ئهگهر بهرگرييان له گيان و ما ی
خه ک نهکردايه واههبوو له شار و گوندەکانی دەوروبهری بۆکان کارەساتی گهل ک گهورەتر بقهومايه و خه کان کی
زۆر ت دابچوايهن .بيرەوەرييهکانی ئهو سا نه باس لهوە دەکهن که فهرماندەی ژاندارمهری ئهودەمی بۆکان ﻻيهنگر کی
جبههی ميللی يان حزبی توودەی ئ ران بووب ت و باوەڕە سياسی-مرۆڤائهی بووب ته هۆکار بۆئهوەی لهو ف ڵ و ته هکه و
بهرتيل وەرگرتن و بگرە و ببڕەيهی ئاغاکان و پۆليس و سوپادا بهشداری نهکردب ت .تهنانهت بيرەوەريی کاک ئهسعهد
ئ ران زادە ،که له کت بی 'بۆکان له سهدەی بيستهمدا' ڕاگهيهنراوە )بڕوانه سهرەوەتر( ،باس لهوە دەکات که دوای گيرانی
عهبدو ئ رانی و چهند کهسی ديکه به دەستبهسهری دەن رن بۆ زيندانی مههاباد ،له گوندی داشبهندی سهر ڕ گا،
ئاغاکان پ ش به ئوتومبيلهکهيان دەگرن و دەخوازن که بيانه ننه خوارەوە و بيانکووژن ،به م جوام ريی ئهفسهر کی
کرماشانی له مردن ڕزگاريان دەکات و ڕادەستيان ناکات .به حوکمی ئهوەی کاروباری دەرەوەی شار به ژاندارمهری
ئهسپ ررا بوو ،به ئهگهری زۆر ئهو کهسه ههمان ئهفسهری ژاندارمهری بۆکان بووە که به حيسابی نهبوونی ئهمنييهت
له سهر جادەکان ،خۆی لهگهڵ زيندانييهکهدا چووە بۆ مههاباد .به کورتی ،ژاندارمهری بۆکان لهو ڕۆژگارە تاريک و
تنۆکهدا تاقه ڕووناکييهک بووە که شهوەزەنگی خه کی بۆکان و ناوچهکهی شکاندووە و هيوايهکی خستۆته د ی خه کی
ڕاپهڕيوی ب پهناوە .يادی ئهو فهرماندە دل رە ،ههرکهس و سهر به ههر نهتهوەيهک بووب ت ،بهخ ر ب ت .له وتوو ژی
تهلهفونيی خۆم لهگهڵ کاک ئهسعهددا )ڕۆژی  ،(٢٠٢٠/٧/١١٢کاک ئهسعهد فهرمووی "ئهفسهرەکه ناوی "سهروان
سهعيدی" و دۆستی باوکم بوو که چهندجار له هاتووچۆی ما ی خۆماندا بينيبووم .سهروان سهعيدی وێ نهدەچوو کورد
ب ت به م د نيا نيم ئايا فارس بوو يان ئازەربايجانی ".کاک ئهسعهد له باسی ن ردرانی باوکی بهڕ زی بۆ زيندانی
مههاباديشدا ههوا ی ئازايهتی "ئهفسهر کی کرماشانی" به م ئهگهرئهفسهرەکه ههمان ئهو ئهفسهرەی فهرماندەی
ژاندارمهری بۆکان بووب ت ،دەب به خه کی کرماشانی بزانين که بهش کيان بههۆی جياوازيی زاراوەوە زۆر جار ههر
به فارسی لهگهڵ کوردی ناوچهی موکريان دەدو ن 7.ئهو ئهفسهرە ،ههرکهس و لهسهر ههر باوەڕ ک بووب ت ،به
ههرزمان ک قسهی کردب ت ،مرۆڤ کی پيرۆز بووە که لهو تاريکستانهی بۆکاندا گيانی بهر ز عهبدو ئ رانی و گهل ک
خه کی ديکهی شاری له مردن ڕزگار کرد.
ههشتهم ،ڕوونکردنهوەی ههند ک وشه و ت رمی ناو به گهنامهکه:
'نهضت مﻠی' :دوای ڕووداوەکانی  ٣٠تير ی  (١٩٥٢/٦/٢٠) ١٣٣١و کووژرانی ژمارەيهک خۆپيشاندەر له تاران که
داواکار بوون دوکتۆر موسهدديق بب تهوە سهرەک وەزيرانی ئ ران ،نو نهرانی ﻻيهنگری جبههی ميللی له مهجليسی
 6له خزم کی نهمر مامۆستا مهﻻ ئهحمهد وەحيدی ئيمام جومعهی ئهودەمی بۆکانم ژنهفت که ما ی ئهو مامۆستايهش هاوکات لهگهڵ ئهو س
ما هی ديکه ،ئاگرت بهردراب  .يادی مهرحوومی مامۆستا مهﻻ ئهحمهد بهخ ر ب ت که سا ن ک دواتر له ڕووداوی ناشتنی هونهرمهند حهسهن
زيرەکيشدا گهورەيی کرد و فهتوای دا لهسهر خواستی خۆی له داو نی نا هشک نه بن ژر ت .کارەکه به ب ئيجازەی ئهو ئهستهم بوو بهر وەر
ببر ت.
 . 7به فارسی قسهکردن بۆ کاربهدەستانی ئيدارات له سهردەمی پههلهوييهکاندا دياردەيهکی ئاسايی بوو و تهنانهت لهو سا نهی وا من له
قوتابخانهی بۆکان دەمخو ند ،مامۆستاکانی خو ندنگه ،که خه کی شار و تهنانهت هاوگهڕەک و دراوس ما ی قوتابييهکان بوون ،له دەرەوەی
ف رگهشدا به فارسی لهگه يان دەدوان.

شۆڕا ،ناوی خۆيان نا "نهضت ملی" و پاشان ئهو ناوە به ﻻيهنگرانيان له دەرەوەی پهرلهمانيش درا .له تهرجهمهکهی
مندا نهضت ملی بۆته "ڕاپهڕينی نهتهوەيی".
مﻠيون :سيفهت که نووسهر و ﻻيهنگرانی موسهدديق به خه کانی ﻻيهنگری "نهضت ملی"يان داوە .له وەرگ ڕاوە
کوردييهکهدا به "نهتهوەيی" تهرجهمه کراوە.
عهشايهر و سهرانی عهشايهر :نووسهری به گهنامهکه ئاغا و خاوەن م کهکانی به " سران عشاير" و خه که
دارەدەستهکانی ئهوانی به "عهشايهر" ناو بردووە .ئهو دوو سيفهته ئ ستاش له ﻻيهن ههند ک کهسهوە له ناوچهی
کرماشان به دانيشتووانی گوندەکان دەدر ت که بريتی بن له گۆران و که وڕ و زەنگهنه و سهنجاوی ،به م له موکريان
باو نييه.
له خوارەوە وەرگ ڕاوی کورديی به گهنامهکهی "دوکتۆر محهمهد کهيوانپوورموکری" دەکهو ته بهرچاو و له کۆتاييدا
ههموو ﻻپهڕەکانيشی ک يشه دەکر ت؛ يادی بهخ ر ب ت!

ڕووداوەکانی دوای هه بژاردنی مههاباد –
کارت کهرييهکانی ٩ی ]مانگی[ ئيسفهند]ی ١٣٣١ی ههتاوی= [١٩٥٣/٢/٢٨
"بهگو رەی ئهو زانيارييانهی که گهيشتوونهته دەستم و لهم دواييانهدا لهو بۆکانيانهم بيستووە وا هه توون و هاتوونهته
تاران ،لهم ڕۆژانهی دواييدا که ن وان ناخۆشييهک له ن وان جهنابی ئاغای دوکتۆر موسهدديق 8و ههند ک له
کاربهدەستان هاتبووە پ ش  ،محهمهدی عهبباسی 9نو نهری پ شووی پهرلهمان ]ی ئ ران[ و تهرشيح کراوی دەربار ]ی
شا[،به مهئوورييهت کی گرنگهوە چۆته سهقز و مههاباد .سهرەتا له مههاباد چاوی به فهرماندەی تيپ ]ی سوپا[ کۆلۆن ل
موزەففهری زەنگهنه کهوتووە و به يارمهتی يهکتر و ڕاو ژ کردن لهگهڵ يهک ،ههند ک پﻼنيان داڕشتووە.
عهبباسی هاوڕێ لهگهڵ ئ لخانی زادەکان 10و حوسهين محهمهدی 11وههند ک له عهشايهری د بوکری و بهگزادەی
سهقز و مههاباد ،بڕی سهد و حهفتا ههزار تمهن کۆدەکهنهوە و لهڕ گهی فهرماندەی تيپهکهوە بهسهر بهخشدار ]ی
بۆکان[ و سهرۆکی دادگا]ی مههاباد[ و فهرماندەی لهشکر ]ی سهقز[ و مهئموورانی شو ندانهری دەو هتيدا له بۆکان و
مههاباد و سهقز دابهشی دەکهن.
له ڕ کهوتی پ نجشهممه  ٢١ی مانگی ئيسفهند ][١٩٥٣/٣/١١دا خه ک کی زۆر له گوندەکانی ئاغايانی عهبباسی و
ئ لخانی زادە و ژمار کی ديکهی د بوکرييهکانهوە دەه نر نه ناو بۆکان و س ئا ی گهورە ]ی ئ ران[ بهدەستهوە و ]به
گوتنی[ دروشمی زۆری وەک بژی شا و بمر ت دژبهرەکانی ،ههرکام ]له خاوەن م کهکان[ به چهکهوە و ڕەعيهتيش به
ت و کوتهکهوە و سهرەک عهشيرەتهکانيش به چهکی بڕنهوی ب چهرمهوە ،دەستدەکهن به ڕ ژە و خۆپيشاندان و
ووشهی ناحهز گوتن به دەو هتی جهنابی ئاغای دوکتۆر موسهدديق و هاوڕ کانی ،که يهک به يهک ناوبردەيان دەکردن
 8دوکتۆر محهمهد موسهديق سهرەک وەزيرانی ئ ران بوو .له سهردەمی سهرەک وەزيريی ئهودا شهريکهی نهوتی ئ ران ميللی کرا و بهش ک
لهو ڕيفۆرمانهی وا ئهو به هاوبيريی لهگهڵ حهسهنی ئهرسنجانی ،ه نايه ئاراوە بريتی بوون له دوو ﻻيحه بۆ کهمکردنهوەی دەسه تی خاوەن
م کان بهسهر ڕەعيهتی گوندەکاندا )سهرەوەتر( .ئهو ﻻيحانه له مهجليس دا پهسند کران و بوون به ياسا و له ڕاستيدا يهک له هاندەرە
سهرەکييهکان بوون بۆ سهرهه دانی ڕاپهڕينی سا نی  ١٣٣١و  ٣٢ی بۆکان و گوندەکانی دەوروبهری دژ به فيئۆدا هکان.
 9حهمهد ئاغای عهبباسی خاوەن م کی گهورەد ی سهرا له نيوەڕ ی بۆکان و سهقز و چهند گوندی ديکهی 'کۆگوند' )ديهستان(ی تورجان وەک
سهرچاوە و کوچک و بوغدەکهندی .حهمهداغا له ڕووداوەکانی سهردەمی کۆماری کوردستان )(١٩٤٦دا دژ به کۆمار وەستا و به پاداشی ئهو
خزمهتانه له ﻻيهن حکوومهتی ئ رانهوە کرايه نو نهری پهرلهمانی ئ ران له سهقز و پاشانيش سهناتۆری پار زگای کوردستان له مهجليسی
سهنای ئ ران .بۆ زانياری ،سا ی  ١٣٤٣که حهمهداغا بوو به سهناتۆری ئوستانی کوردستان ،من له گوندی سهرا مامۆستا بووم و له ما ی
سمايل ئاغای کوڕيدا دەژيام ،دواتريش چوومه گوندی بوغدەکهندی که ئهويش ههر م کی ئهو بوو ،سا ک دواتر لهو وە له کوردستان
شاربهدەر کرام!
 10نياز له ئ لخانی زادەکان دوو بهرەبابی ناسراو به 'ئ لخانی زادە' و 'موهتهدی'ن که خاوەنی ههموو ماڵ و دووکان و باغ و مهزرا و
زەويوزاری بۆکان بوون .له سهردەمی ج گهی باسی ئهم نامهيهدا موهتهدييهکانيش ه شتا ههر به ئ لخانی زادە دەناسران و ناسناوی خۆيان
نهگۆڕيبوو
 11حوس ن ئاغای محهمهدی ،خاوەن م کی گوندی قاجر له ن وان بۆکان و مههاباد و يهک له ئاغاواتی تايفهی د بوکری.

و جن ويان پ دەدان .ئهو تاقمه خه که خۆپيشاندان کی زۆريان کرد ،که سهعات  ١٢ی نيوەڕۆ 12دەستی پ کرد و دوای
کۆتايی هاتن به خۆپيشاندان ،ب وەيان کرد ئينجا بردياننه ناو ماڵ ]ی ئاغاکان؟[ .بهرپرسان و سهرۆکانی پيﻼنهکهش ،له
ما ی حهمهدەمينی ئ لخانی زادە و قاسم ئ لخانی زادە ]دواتر موهتهدی[دا لهگهڵ ]محهمهد[ عهبباسی کۆبوونهوە و نانی
نيوەرۆيان لهوێ خوارد.
ئينجا سهعات پ نجی دوای نيوەرۆ دەستيان کرد به ڕيزکردنی ه زەکانيان و بۆ تا ن کردن و ه رش بردنه سهر خه کی
بۆکان دەست نيشانيان دەکردن بۆ ئهوەی به ناوی شۆڕش و داواکاريی عهشايهرەوە ،ﻻيهنگرانی ڕاپهڕينی نهتهوايهتی
له بۆکان بکووژن .خه کی بۆکان له ترسانه دووکان و بازاريان داخست.
له ﻻيهن ئاغای عهبدو ئ رانی -يهک له ڕ بهرانی ﻻيهنگری دەو هت ]ی موسهدديق[ و ڕاپهڕينی نهتهوايهتييهوە،
نامهيهک دەنووسر ت بۆ شههرەبانی ]پۆليس[ و ت يدا پ يان ڕادەگهيهن ت که هۆکار چييه سهعات  ١٢خۆپيشاندانيان
کردووە به م ه شتا ب وەيان نهکردووە و ناگهڕ نهوە گوندەکانيان و شار چۆڵ ناکهن؟ شههرەبانی کهس کی ناردۆته ﻻی
حهمهدەمين ئ لخانيزادە و پ ی ڕاگهياندووە که خه کی شار لهو کۆبوونهوەيهی ئ وە دەترسن ،بۆچی شار چۆڵ ناکهن؟
حهمهدەمين له وە مدا گوتوويهتی ههتاکوو فيداکاريی خۆيان بۆ شا ڕانهگهيهنن و ﻻيهنگرانی موسهدديق نهکووژن و
]ماڵ و م کيان[ تا ن نهکهن ،ناگهڕ نهوە.
ههر لهوکاتهدا )سهعات  ٥ی دوای نيوەرۆ( ،ههند ک له خه کی بۆکان له دەوروبهری حهوز]ە گهورە[ ،که ناوەند و
گۆڕەپانی شارەکهيه ،وەستابوون و قسهيان دەکرد که دەوروبهری سهد کهس لهو دار و گۆپاڵ بهدەستانه ه رش دەکهنه
سهر ]عهبدو [ ئ رانی و خه کهکه و دەست دەکهن به دارکاری کردنيان] .عهبدو [ ئ رانی دەست بهج خۆی دەخاته
شههرەبانييهوە و لهو دا پهنا دەگر ت .له ههمان سهعاتدا له سهرجهم شو ن و کۆ ن و شهقامهکان و تهنانهت له ناو
ما هکاندا دەستدەکهن به دارکاری و ئازاردانی خه ک ،گهل ک به توندوتيژی ﻻيهنگرانی ڕاپهڕينی نهتهوايهتی دارکاری
دەکهن و به ئامانجی کوشتن ل ياندەدەن .له ئهنجامدا چوار کهس که م شکيان تووشی زيانی زۆر هاتووە و له
سهرەمهرگ و حا ی مردندان و دەوروبهری پهنجا کهسی برينداريشيان ههيه.
خه کهکه ههرچهندە داوای يارمهتی له له سهربازخانهی شار و شههرەبانی دەکهن ،به م لهبهر ئهوەی پ شتر و به پ ی
پيﻼنی فهرماندەی تيپ ]ی مههاباد[ ،بڕياردراوە کارەکه بکر ت ،هيچ يارمهتييهکی خه ک نادر ت و ئهگهر يارمهتی و
دەوست ت وەردانی ژاندارمهری نهبوايه ،ههموو کهسهکان ]ی ﻻيهنگری ڕاپهڕين[ دەکووژران و شار تا ن دەکرا و
نامووسی ژمار ک خه کيان به بادا دەدا .لهو کاتهدا ژاندارمهری دەست دەخاته کارەکهوە و بهرگر دەب ت لهبهرانبهر
دەستدر ژيی ئهوان بۆ سهر نامووسی خه کی بۆکان .نزيکهی دووسهد کهس ه رش دەبهنه سهر ما ی حاجی قاسم و
نهتهوەييهکانيتر و ويستوويانه بچنه ژوورەوە ،که ژاندارمهری دەريان کردوونه دەرەوە.
سهعات ههشتی ئ وارە دوو لۆری سهربازی چهکدار له سهقزەوە و فهرماندەی تيپيش له مههابادەوە به دوو زر پۆش
د ن و له بۆکاندا حکوومهت نيزامی ]منع تجول[ ڕادەگهيهنن که تا ئ ستاش ههر در ژەی ههيه] .عهبدو [ ئ رانی و س
کهسی ديکه له نهتهوەييهکان که له ترسی گيانی خۆيان پهنايان بردبووە بهر شههرەبانی ،به دەستبهسهری بردووياننه
مههاباد و لهوێ زيندانييان کردوون ]به م[ هيچ کردەوە و سزادان کيان دەرحهق به پيﻼنگ ڕان و مرۆڤکوژەکان
نهگرتۆته بهرچاو.
دوای ه وربوونهوەی ]دۆخی[ بۆکان ،ئهم خه کانهی خوارەوەيان ترساندووە و شاربهدەريان کردوون ئهوانيش له ترسی
گيانيان ههرکام بهرەوﻻيهک هه توون و ژن و مندا يان ئاوارە کردوون ،ناوەکانيشيان بريتين له:
حاجی سهعيد ئيسماعيل پوور]بازرگان[ )به ژن و مندا هوە(
حوسهين فاتحی ]دووکاندار[
ڕەحمهتو خضری ]دووکاندار[
حوسهين ڕەوشهن فيکر ]قاوەچی[
عهبدو ئيسماعيلی ]کووتاڵ فرۆش[ )بهژن و مندا هوە(
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له به گهنامهکهدا  ١٢ی بهيانی نووسراوە که ڕاسته بهﻻم له ن و کورددا باو نييه و زياتر به ناوی نيوەڕۆوە دەناسر ت.

کهريم سيدقی ]خاوەن موسافيرخانه[
عهبدو ڕەشيدی ]که جل و بهرگی کۆنی
فهتاح حهسهن خا ی14
ئهحمهد ڕۆستهمی ]کووتاڵ فرۆش[
و خه ک کی زياتر ،که ه شتا ناويان نههاتووە و ههموويان له 'نهتهوەييهکانی ڕاپهڕينی نهتهوايهتی' بوون.
دەفرۆشت[13

ژمارەيهکی زياتری خه کيشيان له دووکانهکانيان دەرکردوون و بهرگر بوون له کاسبی کردنيان ،شتوومهک و
کهرەسهشيان فڕ داونهته دەرەوە و پ يان ڕاگهياندوون که دەب ههرچهندە زووتر له بۆکان وەدەرکهون.
)ڕوونکردنهوە :زوربهی فرۆشگا و دووکانهکان هی ئ لخانی زادەکانه که خۆيان به خاوەنی گيان و ماڵ و نامووسی
خه ک دەزانن و ههر دەستدر ژييهک بکهن له پهنای فهرماندەی تيپ و سوپادا زيانيان وێ ناکهو ت( و تهنانهت
فهرمانيان به ت لگهرافخانهکانی بۆکان و مههاباد داوە که ئهو ت لگهرافانهی وا له تارانهوە بۆ بۆکان دەن ردر ن نهدەنه
دەست خه ک و ئهگهر له ﻻيهن خه کيشهوە ت لگهراف ک بکر ت ،بهڕ ی نهکهن.
چۆنيهتی ]دۆخی[ بۆکان و مههاباد:
دوای کۆتايی هاتن به ڕووداوەکانی بۆکان ،که ئ ستا ]ئاغاکان[ بهوپهڕی گوشارەوە و بهپ ی بهرژەوەنديی خۆيان
دەجوو نهوە و خه کهکهيان ترساندووە ،ههموو ڕۆژ ک چهند کهس دەبهنه ما ی قاسم ئاغا و بهناوی ﻻيهنگريکردنی
'نهتهوەييهکان' ،به قامچی ل ياندەدەن.
له گوندەکانيش دەستيان کردووە به کار و کردەوەی کارەساتبار و ج گهی شهرم و له ههموو گوند کدا )که واههيه
دەوروبهری  ٥٠٠گوند ک ببن( ،ئهو سهرۆکانهی نهتهوەييهکان که بوونهته هاوکاری نهتهوەييهکان ،ههموويان له
گوندەکان دەرکردوون و به ژن و مندا هوە له سهر ڕ گا و ناو چياکان دەربهدەريان کردوون ،دارايی و شتومهک و
مهڕو ما تيان ل داگير کردوون  15و ههر بهو ش وەيهش بووە که سهد وحهفتا ههزار تمهنهکهيان کۆکردۆتهوە؛
بهرديان له پشتی ژمارەيهکی زۆری خه ک ،له دەوروبهری سهد کهس بهستووە )که ئهگهر له گوندەکاندا ژمارە بکر ن،
روون دەب تهوە چهندکهسن( ،دەستيشيان له پشتهوە بهستوون و خستووياننهته ناو چۆمهوە 16.ههموو ئهو کارانهش به
يارمهتی و هاوڕ يهتی سهرباز ]ی ئهرتهش[ و به فهرمانی فهرماندەی تيپ بهڕ وە دەچن و ههموو ڕۆژ ک زر پۆش
دەبهنه يهک له گوندەکان و خه کی پ دەترس نن.
ئ ستاش خهريکی پهروەندە دروستکردنن بۆيان و ئهو بريندارانهش که ههموويان به گولـلهی بڕنهو بريندار کراون ،له
ﻻيهن ]سهرەک[ عهشاير به تايبهت ]حهمهد[ئهمين ئاغا و قاسم ئاغای ئ لخانی زادەوە هاندەدر ن که ب ن به گولـله
بريندار نهکراوين و ئهوە ﻻيهنگرانی ڕاپهڕينی نهتهوايهتی بوون که ل يانداوين .سو نديشيان خواردووە يا خۆيان لهناو
بچن يان ڕاپهڕينه نهتهوايهتييهکه بخنک نن و لهناوی ببهن.
لهم کاتهدا ،عهشايهری پيﻼنگ ڕ به شهش ئوتومبيلی جيپ و بارهه گر چوونهته شامات ،که ناوچهيهکی د بوکرييه و به
وتهی خۆيان خهريکی پاککردنهوەی گوندەکانن له ﻻيهنگرانی ڕاپهڕينی نهتهوايهتی.
 13نهمرعهبدو ڕەشيدی يهک له خهباتکارە ڕاپهڕيوەکانی ناوشاری بۆکان بوو که دوابهدوای کۆديتای  ٢٨ی گهﻻو ژ گيرا و له ما ی
ئاغاکانی بۆکاندا زيندانی و دارکاريی زۆر کرا .کاک عهبدو تا کۆتايی تهمهن ههر سکا ی له دەست ئهو ئهشکهنجه و ل دانه دەکرد که له
ﻻيهن باب نۆکهرانی ئاغاواتهوە تووشی هاتبوو .يادی بهخ ر ب ت!
 14بنهما هی حهسهنخا ی له بۆکان و مههاباد و گوندەکانی دەوروبهردا گهل ک ناسراون و خزمايهتی نزيکيان لهگهڵ بنهما هی شهرەفکهندی
ههيه .نهمر کاک فهتاحی حهسهنخا ی ) (١٣٤٠ - ١٣٠١کوڕی حهمهدەمين ئاغا )کاک ئاغا( ،مرۆڤ کی خو ندەواری خهت خۆش ،سوارکار،
جوان چاک و دەنگ خۆش بووە و لهو سا نهدا له بۆکان ژياوە ،ئينجا به چهند سا ک دوای ئهو ڕووداوانهی بۆکان ،ما ی بردۆته گوندی
'تا و'ی ن وان مياندواو و مههاباد و لهوێ کو خا سجيل )موختار(ی گوند بووە .پاشان ما ی چۆته مههاباد و له سا ی  [١٩٦١] ١٣٤٠دا به
نهخۆشی ،کۆچی دوايی کردووە .سپاسی زۆری جهميله خانمی شهرەفکهندی و کاک بههمهنی حهسهنخا ی )کوڕی کاک فهتاح( دەکهم بۆ ئهو
زانيارييانهی سهرەوە .باوەکوو کاک بههمهن ،که خۆی سا ک دوای ئهو ڕووداوانه له بۆکان لهدايک بووە ،ههوا ی هه سووڕاويی سياسيی ئهو
سا نهی باوکی خۆی نهبوو .يادی کاک فهتاح بهخ ر ب ت!
 15بۆ نموونه ،دەب نيازی نووسهر نهمر عومهرخانی باباميری )ئاغای گوندی تيکانتهپه له ڕۆژهه تی بۆکان( ب ت که بۆ ئهو ﻻيهنگريکردنه
دوابهدوای کۆديتای  ٢٨ی گهﻻو ژ تووشی ل دان و ئازاری زۆری ئاغاکانی خزمی خۆی هات!
 . 16وەرگ ڕ ناتوان ئهم ههوا ه تايبهته پشتڕاست بکاتهوە.

نيشانهيهکی پيﻼن ئهوەيه که فهرماندەی تيپ گوند بهگوند سهربازيان لهگهڵ دەن ر ت و عهشايهر بهردەداته گيانی خه ک
و ل کيان هه دەبڕ ت .ههرئ ستاش به بۆنهی جياوازەوە خهريکی پيﻼنگ ڕی و پهروەندە دروستکردن بۆ ﻻيهنگرانی
ڕاپهڕينی نهتهوەييه".
]کۆتايی به گهنامه[
___________________________________________
بۆ نووسينی ئهم سهرەتايه که کم لهم سهرچاوانه وەرگرتووە:
 .١وتار کی دوکتۆر عهبدولڕەمان قاسملوو که بۆ کت بی ژ رارد شاليانی نووسيوە و خۆم وەرمگ ڕاوەته سهر کوردی؛
 .٢سهرەتای "تاريک و ڕوون"ی مامۆستا ه من؛
 .٣چهند نووسراوە و نامهی شهخسيی مامۆستای نهمر ئهميری حهسهنپوور؛
 .٤چهند ئيمهيلی مامۆستای بهڕ ز حهسهنی قازی؛
 .٥بيرەوەرييهکانی مامۆستا کهريمی حيسامی بهرگی يهکهم؛
 .٦دوو کت بی "سهدەی کارەسات" و "ئا هکۆک" )ههردوکيان وتوو ژ لهگهڵ مامهغهنی بلووريان(؛
 .٧وتار کی مهﻻ عومهری عهسری له گۆڤاری گزينگدا؛
 .٨بيرەوەرييهکانی مهﻻ محهمهدی خزری؛
" .٩تاريخ فرهنگ و ادب مکريان-بۆکان" نووسينی ئيبرايم ئهفخهمی؛
" .١٠بۆکان له سهدەی بيستهمدا-بهرگی يهکهم" نووسينی ڕەحمان محهمهديان؛
" .١١نگاهی به تاريخ مههاباد" نووسينی سهيد محهمهد سهمهدی؛
" .١٢تاريخ مشاهير کرد -بهرگی دووههم" نووسينی بابا مردوخ ڕۆحانی؛
" .١٣از سيد ضياء تا بختيار-دولتهای ايران از اسفند  ١٢٩٩تا بهمن  "١٣٥٧نووسينيی مسعود بهنود؛
" .١٤روزشمار تاريخ ايران -بهرگی يهکهم" نوسينی باقر عاملی؛
 .١٥ههند ک سايتی ئينتهرن تی؛ و
 .١٦وتوو ژی ڕاستهوخۆ لهگهڵ چهند کهسايهتی بهڕ ز بۆ ئامادە کردنی پهراو زەکان.

ئهوەش کۆپيی ههرچوار ﻻپهڕەی به گهنامهکه هاوڕێ لهگهڵ ﻻپهڕەيهکی بچووکتر که و دەچ ت نووسهر وەک
ڕووبهرگ يان زەرف ئهو ﻻپهڕە ناسکانهی يادداشتهکانی خۆی که کی ل وەرگرتب ت .ﻻپهڕەکه له ڕاستيدا
وەرەقهيهکی فهرميی پۆستهخانهی فهرانسهيه ،به م نووسهر -که به ئهگهری زۆر دوکتۆر موکری خۆيهتی ،به فارسی
عينوانی ڕاپۆرتهکهی خۆی بهم ش وەيه لهسهر نووسيوە:
"ڕووداوەکانی دوای هه بژاردنی مههاباد و
کارت کهرييهکانی ٩ی ئيسفهند"

