ڕکەوتی شەھادەتی
شەھيدانی کﯚماری کوردستان
) ( ١٩٤٦ -٧ / ١٣٢٥ -٦
)لکﯚ*ينەوەﯾەک(
ئەنوەر سو*تانی
مەکی يەشەب
٢٠١٠ – ٣ – ٣٠

کورد)(١

بﯚ نووسينی سەرەتاﯾەک بﯚ کت بی بيرەوەﯾی خەباتکار کی شﯚڕشگ ی
دەبواﯾە ئاماژە بە ڕۆژی شەھيد بوونی ڕۆ*ەی قارەمانی گەلەکەمان عەلی بەگی
ﯾەکشەوە )ش رزاد( و دەست نيشانی ڕ کەوتی ئەو کارەساتە د*تەز نە بکەم و بﯚ
ئەم کارە سەردانی ھەند ک سەرچاوەی بەردەستی خﯚمم کرد بەسەر
سووڕمانەوە ت گەﯾشتم زۆربەی سەرچاوەکان بە سەر مەسەلەکە دا ت پەڕﯾون و
خﯚﯾان لە قەرە نەداوە ) ،(٢لەوﯾش خراپتر ،شەھيد بوونی  ١١قارەمانی نەتەوەﯾی
لە سەقزلە پ وپ ست دا ماوەتەوە و ڕ کەوتی ڕۆۆنی بﯚ دﯾاری نەکراوە.
بﯚ تيشک خستنە سەر بابەتەکە ،پەﯾوەندﯾم بە ڕ زدار حەسەنی قازﯾيەوە گرت کە
ما*پەڕ ک بە ناوی "و نەی کﯚماری کوردستان" بەڕ وەدەبات و بە نووسين و
وەرگ ان لە سەر مەسەلەی کﯚماری کوردستان کاری زۆری کردووە .کاک
حەسەن دە* Gلە ژ ر فﯚتﯚکﯚپی و نەﯾەکی شەھيد ئەحمەدی فاڕووقی بە قە*ەم
نووسيومە" :تارﯾخی شەھادەتی شەھيدانی سەقز )٤ی ف ورﯾيەی  (١٩٤٧و،
کاتی خﯚی ئەو زانيارﯾيەم لە بابەت کی در ژسەبارەت بە محاکەمەی ئەوان له
ڕۆژنامەی 'ئيتيالعات' چاپی تارانهوە ڕاگﯚ ستووە ،بەRم لە بەر ئەوەی ئ ستا
ئەسSی ئەو ڕۆژنامەﯾەم بەدەستەوە نييە ،لەوە د*نيا نيم ئەو ڕ کەوتە دروست
ب ت ".ڕۆژی ئاماژەپ کراوی کاک حەسەن واتە  ،١٩٤٧/٢/٤دەکاتە .١٣٢٥/١١/١٤
دوای چەندﯾن ئيمەﯾل گﯚڕﯾنەوە لهگهڵ کاک حهسهن و وهرگرتنی زانيارﯾی زﯾاتر
ل ی ،بﯚم دەرکەوت کە م ژوونووسانی کورد و کەساﯾەتی و حزبە سياسييە
کوردەکانيش ھ شتا لە سەر ھەند ک ڕ کەوت ساخ نەبوونەتەوە و دەب Gبابەتەکە
بخر تە بەر وتو و ژ کی بەربZوی پسپﯚڕ و شارەزاﯾان بﯚ ئەوەی ڕۆژی ڕەشی

ئيعدامی ئەو شەھيدانە دەست نيشان بکر ت و ھەموو سا* ک بيرەوەرﯾيان
زﯾندوو بکر تەوە و ڕ زﯾان ل Gبگير ت.
ئەوەندەی بﯚم دەرکەوتووە و لە نووسينەکانی کاک حەسەنی قازی و
سەرچاوەکانی دﯾکەش – بﯚ نموونە کت بی "دەو*ەتی جمھوری کوردستان" ی
نەمر مەحمود مەال عززەت و نووسينەکانی کاک نەوشيروان ئەمينيش دا
دەبينر ت ،زنجيرەی ئ عدامەکان لە بﯚکانەوە دەست پ دەکات و دەگاتە سەقز و
پاشان مەھاباد ،بەRم لەو بەﯾنە دا ﯾەک شت ڕوون نييە :گەلﯚ ئيعدامەکانی
سەقز ھاوکات بوون لە گەڵ شەھيدکرانی عەلی بەگ لە بﯚکان ﯾاخﯚ مانگ ک
دوای ئەو بوون و ئەوەش پرسياری سەرەکی من و گر ی ئەم باسەﯾە.
ئەوەندەی بﯚ من دەرکەوتب ت ئەوەﯾە و لە بيرەوەرﯾيەکانی ھەر ئەو خەباتکارە
شﯚڕشگ ەشدا کە پ شتر ئاماژەم پ دا و نامەو ت تا بZوبوونەوەی کت بەکەی،
ناوبردەی بکەم ،وا دەردەکەو ت کە شەھيدەکانی سەقز -واتە ئەحمەدخانی
فارووقی و دوو برای و ھەشت کەسەکەﯾتر ھەموو ،ﯾا بەشی زۆرﯾان ھاوڕێ
لەگەڵ عەلی بەگی ش رزاد ،لە بﯚکان لە ما*ی "ڕەشيدە سوور" زﯾندانی کراون.
ما*ی ڕەشيدە سوور لە ڕاستيدا کاروانسەراﯾەکی گەورە بوو ڕووبەڕووی
دوخانياتی کﯚن لە سەرشەقامی سەقز .دوخانيات لە ماوەی کﯚماری کوردستاندا
" کانگای حزبی د مﯚک اتی کوردستان" واتە ناوەندی لکی بﯚکانی حزبەکە بوو و
ئاRی کوردستانی لە سەر دەشەکاﯾەوە.
ما*ی ڕەشيدە سوور لەوساRنە و ساRن کی گەل ک دواترﯾشدا ،کاروانسەراﯾەک
بوو گوندنشينان بە تاﯾبەت ئاغاواتی دەوروبەری بﯚکان کات Gدەھاتنە ناو شار،
لەوێ مەنز*يان دەخست و شو ن کی گەورە و بەرفراوان بوو ،وا دﯾارە ئەڕتەشی
ئ ران دوای وەربوونەوەی دووبارهﯾان بەناو کوردستان و سەپاندنەوەی دەسەRتی
نگرﯾسيان بە سەر خاکەکەماندا ،لەو شو نە دامەزراون و وەک زﯾندان و ھەر وەھا
سەربازخانە کەلکيان ل Gوەرگرتووە بە ب Gئەوەی خاوەنەکەی دەستی لەگەڵ
ئەواندا بووب ت .قارەمانەکانی ئ مەشيان ھەر لەوێ ڕاگرتووە،پاشان عەلی بەگيان
لە بﯚکان ھ شتووەتەوە و ئەوانيترﯾان ناردۆتە سەقز ولەوێ شەھيدﯾان کردوون.
نووسەری بيرەوەرﯾيەکان باسی ئەو ڕۆژانە دەکات کە لەوێ سەردانی کردوون و
لە گەڵ خواردن و کەرەسەی پ وﯾست ،ھەوا*ی دەرەوەشی بﯚ بردوون،پەﯾامی
ئەوانيشی گەﯾاندووەتە دەرەوە.
گەرچی نووسەری بيرەوەرﯾيەکان ڕۆژ و ڕ کەوتی ئيعدامەکان دﯾاری ناکات،بەRم
وەک گوتم ،بەکە*ک وەرگرتن لە سەرچاوەی جﯚربەجﯚر ،ڕ کەوتی س Gدهسته
ئ عدام لە مەھاباد و بﯚکان ڕوون دەب تەوە و ئەوەی بم ن ت ئ عدامەکانی سەقزە،
کە ھيوادارم لە وRمی ئەم داواکارﯾيە دا خە*کانی شارەزا ،بە*گەو بﯚچوونی خﯚﯾان
ڕابگەﯾ نن و بە نووسين بZوی بکەنەوە بﯚ ئەوەی ئەو خا*ە تارﯾکە بکەو تە بەر
ڕووناکاﯾی .بە کورتی ئ عدامەکان بەم ش وەﯾەی خوارەو بەڕ وەبراون:

ئا( لەبﯚکان
 .١شەھيد عەلی بەگی شرزاد (١٩٤٧-٢-١٤) ١٣٢٥/١١/٢٥
عەلی بەگی ﯾەکشەوە )ش رزاد( ،نەوەی ئاغاش ربەگ ،لە بنەما*ەی
فەﯾزو*Zبەگی و ﯾەک لە خاوەن مSکانی گوندی "ﯾەکشەوە" لە ڕۆژھەRتی بﯚکان
بوو .ناوبراو لە سەردەمی کﯚماری کوردستان فەرماندەی ھ زی چSی  ٥ی
ناوەندی پ شمەرگەی کﯚماری کوردستان واته لکی بهگزادهی فهﯾزو*Zبهگی بوو و
به گو رهی ھهوا*ی ڕۆژنامهی کوردستان چاپی مهھاباد )ژماره  ،(٢٤ڕۆژی  ١٩ی
ڕ بهندانی سا*ی  ،(٣) (١٩٤٦/٢/٨) ١٣٢٤ڕێ و ڕەسم کی بەشان و شکﯚی بﯚ
ھە*کردنی ئاRی کوردستان لە گوندی ﯾەکشەوە بەڕ وەبردبوو .عەجەم زۆری لG
داخ لە دڵ بوون و دوای ھهرهسی کﯚمار و گهڕانهوهی ھ زی داگيرکهر بﯚ
کوردستان ،له ڕۆژی  (١٩٤٧-٢-١٤) ١٣٢٥/١١/٢٥دا له سهر حهوزهگهورهی بﯚکان
)له قوژبنی سهر شهقامی سهرهکی شار و ئهو شهقامهی وا لهم ساRنهدا
بهرهو ل ژی قه Rل دراوه( ،له داری ب دادﯾان دا.

ب( لە سەقز
وەک گوترا ،ڕۆژی ئيعدامەکانی سەقز تەواو ڕوون نييە و سەرچاوەکان لەوبارەﯾەوە
ﯾەکدەنگ نين .ھەند ک کەس الﯾان واﯾە ئ عدامەکانی سەقز و بﯚکان ھاوکات بوون
و بەم پ يە دەب Gلە ڕۆژی  ١٣٢٥/١١/٢٥بەڕ وەبراب تن .بەRم ھەند کی تر لە
جياتی مانگی ڕ بەندان ،مانگی ڕەشەمەی ھەمان سا*ی بﯚ دﯾاری دەکەن و
تەنانەت دە* ن لە  (١٩٤٧ -٣ -١٤ ) ١٣٢٥/١٢/٢٥دابووە کە دەکاتە مانگ کی تەواو
دوای ئ عدامی عەلی بەگ لە بﯚکان .من کات Gسەرنجی ئەو ڕ کەوتە دەدەم،زﯾاتر
دەچمە سەر باوەڕی ئەوەی مانگی  ١٢ھە*ە ب ت و لە ھەمان مانگی  ١١دا
زنجيرەی ئ عدامەکانی بﯚکان و سەقز پ کەوە بەڕ وەبراب تن .بەRم وەک گوتم،
چاوەڕوانی بﯚچوون و ڕاگەﯾاندنی شارەزاﯾان دەم نمەوە.
شەھيدەکانی سەقز  ١١کەس بوون ،کە من لەم ليستەﯾەی ئ رە دا لەگەڵ
شەھيدانی بﯚکان و مەھاباد پ کەوﯾان دەھ نمەوە و دوای شەھيد عەلی بەگ لە
بﯚکان ،لە ژمارە ٢ەوە دەست پ دەکەم:
 .٢شهھيد ئەحمەدخانی فاڕوقی )ساالری قەﯾلەسوون( ،موعاوﯾنی
ھ زی بﯚکان و مەنتەقە .شەھيد ئەحمەدی فاروقی ،ھەروەھا بە "ئەحمەدخانی
خەليل خان" ﯾان بە ناوی گوندەکەﯾەوە بە "ئەحمەد خانی قيلەسوون" دەناسرا،
نەوەی ئاغاش ربەگ و لە بنەما*ەی فەﯾزو*Zبەگی بوو .لە گوندی "جەننەت دەرە"
ی سەقز ن ژراوە؛

 .٣شهھيد محەمەد خانی دانيشوەر،خاوەن مSکی گوندی "ئا*کەلوو"ی
سەقز و برای ئەحمەد خانی فاروقی ،کوڕی خەليل خان و نەوەی ئاغا ش ربەگ
لە بنەما*ەی فەﯾزو*Zبەگی بوو .لە گوندی "جەننەت دەرە" ی سەقز ن ژراوە؛
 .٤شهھيد عەبدو Aخانی مەتين ،خاون مSکی گوندی"داشا*ووجە"ی
سەقز و برای ئەحمەدخانی فاروقی و محەمەد خانی دانيشوەر ،کوڕی خەليل
خان و نەوەی ئاغا ش ربەگ لە بنەما*ەی فەﯾزوRبەگی .لە گوندی "جەننەت دەرە"
ی سەقز ن ژراوە؛
 .٥شهھيد عەلی خانی فاتيح ،خاوەن مSکی گوندی "قەلەندەر"ی سەقز
و لە بنەما*ەی فەﯾزوRبەگی بوو .لە گوندی "جەننەت دەرە" ی سەقز ن ژراوە؛
 .٦شهھيد مەحەمەد خانی فەﯾزو Aبەگی )حەمەخانی ئاغاخان بەگ(
خاون مSکی گوندی "قارەوا چکﯚ*ە"ی سەقز و نەوەی ئاغا ش ربەگ لە بنەما*ەی
فەﯾزوRبەگی بوو .لە گوندی "جەننەت دەرە" ی سەقز ن ژراوە؛

 .٧شهھيد ئەحمەدخانی شەجيعی ،خاوەن مSکی گوندی "کە*تەگە"ی
سەقز و لە بنەما*ەی فەﯾزوRبەگی بوو .لە گوندی "جەننەت دەرە" ی سەقز
ن ژراوە؛
 . ٨شهھيد حەسەنخانی فەﯾزوAبەگی ،خاوەن مSکی گوندی "کانی
نياز" ی سەقز لە بنەما*ەی فەﯾزوRبەگی بوو .نەوەی ئاغا ش ربەگ لە بنەما*ەی
فەﯾزوRبەگی بوو و لە گوندی "جەننەت دەرە" ی سەقز ن ژراوە؛

 .٩شهھيد شخ سدﯾقی ئەسعەدی ،خاوەن مSکی گوندی "ﯾازی
بZغی" سەقز؛ لە گوندی "جەننەت دەرە" ی سەقز ن ژراوە؛

 .١٠شهھيد شخ ئەمين ئەسعەدی ،خاوەن مSکی گوندی "کەس
نەزان"ی سەقز .لە گوندی "جەننەت دەرە" ی سەقز ن ژراوە.
 .١١شهھيد ڕەسووڵ ئاغای مەحموودی ،خاوەن مSکی گوندی
"ميرەدێ" و لە ھﯚزی گەورکی سەقز .لە گوندی "ميرەدێ" ی ن وان سەقز و بانە
ن ژراوە؛
 .١٢شهھيد عەلی ئاغای جەوانمەردی ،خاوەن مSکی گوندی "تەمووتە"
و لە ھﯚزی گەورکی سەقز .لە گوندی "تەمﯚتە" ی سەقز ن ژراوە؛

پ( لە مەھاباد
لە مەھابادی پ تەختی کﯚمار ،بە ماوەی ھەفتەﯾەک حەوت کەس شەھيد کران:
ﯾەکەم ،کەسان ک کە لە چوارچرای مەھاباد شەھيد کران ،برﯾتی بوون لە
پ شەوا،سەﯾف و سەدری قازی و دووەم تاقم ،چوار کەس بوون لە ئەفسەرانی
ھ زی کﯚماری کوردستان.
 .١٣پشەوای نەمری گەلی کورد ،شەھيد قازی محەمەد :ڕۆژی
شهھادهت ،بهرهبهﯾانی دووشەممە (١٩٤٧- ٣ -٣٠) ١٣٢٦/١/١٠
 .١٤شەھيد محەمەد حوسەﯾن خانی سەﯾفی قازی -وەزی ھ زی
جمھوورﯾەتی کوردستان و ئامﯚزای پ شەوا ،بهرهبهﯾانی دووشەممە
(١٩٤٧ -٣-٣٠)١٣٢٦/١/١٠
 .١٥شەھيد ئەبولقاسمی سەدری قازی – نو نەری خە*کی مەھاباد و
دەوروبەری لە پار*مانی ئ ران ،نو نەری حکوومەتی کوردستان لە تاران و برای
پ شەوا .بهرهبهﯾانی دووشەممە ( ١٩٤٧ – ٣ – ٣٠) ١٣٢٦/١/١٠

وەک گوترا ،ھەفتەﯾەک دوای شەھيدکرانی پ شەوا و ھاوڕ کانی ،سەرلە نوێ
داری ب داد لە شاری مەھاباد ھە*کرا و چوار خەباتکاری ڕاستەقينەی گەل و
نيشتمانی پ دا ھەRوەسران .چوار شەھيدەکە ،برﯾتی بوون لە:
 .١٦شەھيد حاميد مازووچی ،سەربەرز ،فەرماندەی دﯾژبانيی ناوەندی
مەھاباد ،ڕ کهوتی شهھادهت :شەوی (١٩٤٧ – ٤ -٧)١٣٢٦/١/١٧
 .١٧شەھيد ڕەسووڵ نەغەدەﯾی ،ناودار ،ئەفسەری ھ زی پ شمەرگەی
کوردستان ،ڕ کهوتی شهھادهت :شەوی (١٩٤٧-٤-٧) ١٣٢٦/١/١٧
 .١٨شەھيد عەبدو Aڕەوشەن فيکر ،ناودار ،ئەفسەری ھ زی
پ شمەرگەی کوردستان ،ڕ کهوتی شهھادهت :شەوی ١٩٤٧-٤-٧)١٣٢٦/١/١٧
 .١٩شەھيد محەمەد نازمی ،ناودار ،ئەفسەری ھ زی پ شمەرگەی
کوردستان ،ڕ کهوتی شهھادهت :شەوی (١٩٤٧ -٤ -٧)١٣٢٦/١/١٧

بﯚ ئيعدامەکانی مەھاباد بە*گەی ڕەسمی بە دەستەوەن و لە وانە
ڕاگەﯾاندنەکانی حکوومەتی ئ رانن و بەم پ يە تەنگژﯾەک سەبارەت بە دﯾارﯾکردنی
ڕ کەوتی ئەو جيناﯾەتانەی ڕژ می شا ناﯾهته پ ش .Gئەوەی ج گەی باس
بم ن تەوە ،ڕ کەوتی ئيعدامی شەھيدانی سەقزە و گەل ک ھيوادارم ئەوﯾش بە
ھيمەتی شارەزاﯾان ڕوون بکر تەوە.

________________________________________
پەراو زەکانی بەشی ﯾەکەم:
)(١ھيوادارم کت بەکە لە ماوەی ئەمساڵ دا بکەو تە کت بخانەی کوردﯾيەوە.
) (٢بﯚ نموونە ،کاک نەوشيروان ئەمين لە کت بی "حکومەتی کوردستان – کورد لە گەمەی
سﯚﭬ تی)ل "(٢٦٨.دا،دوای ئەوەی ڕ کەوتی ئ عدامی پ شەوا و ھاوڕ يانی،ھەر وەھا چوار
شەھيدەکەی دﯾکەی مەھاباد دەست نيشان دەکات،لە باسی عەلی بەگ و ١١
شەھيدەکەی سەقز دا دەنووس ت" :ھەر لەو ماوﯾەدا...لە سەر حەوزی بﯚکان...و لە سەقز
ھە*واسران ".و ڕوونی ناکاتهوه "ھهر لهو ماوهﯾهدا" چييه و کهنگ يه.
) (٣بهگو رهی زانياری ھهموو الﯾهک و به دهرب ﯾنی ڕاشکاوی ژماره  ١٠ی گﯚﭬاری کوردستان
چاپی مهھاباد ،ھه*کرانی ئا Rله مهھاباد ڕۆژی  ٢٦ی سهرماوهز )ئازهر( ی  ١٣٢٤بووه که
دهکاته  ١٩٤٥/١٢/١٧ی زاﯾ نی)نهوشيروان مستهفا ئهمين ،پ شوو ،الپهڕه (.١٩٠
ھهروهھا به پ ی ھهوا*ی گﯚﭬاری کوردستان چاپی مهھاباد )ژماره  ،(٢ئاRی کوردستان له
ڕۆژی  (١٩٤٥/١٢/١٩) ١٣٢٤/٩/٢٨له شاری نهغهده ھه*کراوه )ھهمان ،ل .(٩١
به گو رهی ھهوا*ی ژماره  ١ی ڕۆژنامهی کوردستان چاپی مهھاباد ،ئاRی کوردستان له ڕۆژی
ھهﯾنی  ١٣٢٤/١٠/٧له سهر قهRی بﯚکان ھه*کراوه که دهکاته  ١٩٤٥/١٢/٢٨واته  ٧ڕۆژ دوای
ڕێ وڕهسمی ھه*کرانی ئا Rله مهھاباد.

ڕکەوتی شەھادەتی
شەھيدانی کﯚماری کوردستان
) ( ١٩٤٦ -٧ / ١٣٢٥ -٦
)لکﯚ*ينەوەﯾەک(
ئەنوەر سو*تانی

بەشی دووھەم
٢٠١٠ – ٥ –١٩
دوا بەدوای باڵوبوونەوەی بەشی يەکەمی ئەم وۆتارە ،چەند ھاوڕێی خۆشەويستم ھەندێک زانياری
نوێتريان بە نامە و ئيمەيل يا بە تەلەفون پێدام ،کە لێرەدا سپاسيان دەکەم .ئەوەی خوارەوە کورتەی
بابەتەکانی ئەو برادەرانەيە:
 .١سەرەتا کاک حەسەن ئەيوب زادە)مامۆستا گۆران( بە تەلەفون ھەواڵی دامێ کە ڕێزدار
ئامينەخانمی دايکی بەڕێزان حەسەن و حوسەينی يەزدان پەنا – کە خۆی لە بنەماڵەی فەيزوڵاڵبەگييە،
بە تەلەفون پەيوەندی پێوە گرتووە و گوتوويەتی ڕۆژی شەھادەتی شەھيدانی سەقز ھەمان ئەوڕۆژەيە
کە عەلی بەگی يەکشەوە لە بۆکان شەھيد کرا – واتە  ١٣٢٥/١١/٢٥کە دەکاتە .١٩٤٧/٢/١٤
 .٢ئينجا کاک حەسەنی قازی بە ئيمەيل ئاگاداری کردم کە پەيوەندی بە کوری يەک لە شەھيدەکانی
سەقزەوە کردوە کە ئێستا لە دەرەوەی وواڵت دەژی و ناوبراو بە دڵنياييەوە گوتوويەتی کە ڕۆژی
ئيعدامەکانی سەقز  ١٣٢٥/١٢/٢٥واتە  ١٩٤٧/٣/١٥بووە.
 .٣پاشان نامەيەکی کاک کەماڵ شکارچيم لە بۆکانەوە پێگەيشت کە تێيدا نووسرابوو ڕێکەوتی
ئيعدامەکانی سەقز ھەمان ڕۆژی  ١٣٢٥/١١/٢٥واتە  ١٩٤٧/٢/١٤ە.
بەم پێيە ،کێشەی ڕێکەوتی شەھادەتی  ١١قارەمانەکەی شاری سەقز ھەر لە تاريکيدا مايەوە و دەبوايە
چاوەڕوانی دەرکەوتنی بەڵگەی نوێتربم؛ بۆ نموونە ،ھيوای ئەوەم دەخواست کەسێک سەردانی خاکی
پيرۆزی شەھيدەکانی سەقز بکات و بزانێت گەلۆ بە سەر کێلی کەسێکيانەوە نووسراوەيەک ھەيە ئەو
گرێ پووچکەيە بکاتەوە و پێمان بڵێ ڕێکەوتی بێ ھەڵەی لەداردانيان کەی بووە ،کە ئەوە لە دەسەالتی
منی دوورەووالتدا نييە و دەبێ دڵسۆزانی گەل لە ناوخۆی وواڵت بيکەن و نەک ھەر ئەوە بەڵکوو
ھەموو ساڵێک لە ساڵوەگەڕی شەھادەتياندا بە تاک و کۆمەڵ بچنە سەردانی خاکی پيرۆزيان و کێلەکانيان
ماچ بکەن – کارێک کە ئێمە نەمانکرد و ھەڵەمان کرد!
نامەکەی کاک کەماڵ شکارچی ،کە ڕێکەوتی نووسرانی بە سەرەوە نييە بەاڵم لە مانگی چواری ساڵی
 ٢٠١٠دا نووسراوە وبۆ من نێرراوە ،گەلێک يارمەتيدەری مەسەلەکە بوو .بەھۆی ئەو ڕاستييەوە کە
کاک کەماڵ کوڕی حەمەدەمين بەگی يەکشەوە وبرازای شەھيد عەلی بەگی يەکشەوە)شێرزاد( ە و لە
نامەکەدا زانيارييەکی زۆر و بەکەڵکی ئاراستەی مێژوو کردووە ،من لێرەدا ناوەرۆکی ھەموو
بابەتەکانينامەکە ،بە بێ دەست تێوەردان دەھێنمەوە و جارێکی ديکە سپاسی ئەو دۆستە لەمێژينە و
ھاوڕێی سەردەمی قوتابخانەی خۆم لە بۆکان دەکەم:
يەکەم ،کاک کەماڵ دەنووسێت ئەوەی وا من شەھيد ئەحمەدخانی فارووقيم بە "ساالری سەدر" ناو
بردبوو ،ھەڵەيە و ئەو مەزن پياوە بە "ساالری قەيلەسوون" ناسراو بووە(١).

دووھەم" ،شەھيد ئەحمەدخانی فارووقی ،محەممەد خانی دانيشوەر و عەبدوڵاڵ بەگی مەتين ھەرسێکيان
کوڕی خەليل خان ،کوڕی شێربەگ ،کوری فەيزوڵاڵ بەگ بوون".
سێھەم" ،خەليل خانی باوکی ئەحمەدخان ،مامی باوکی کاک کەماڵ بووە ،لەگەڵ قازی عەلی باوکی
پێشەوا قازی محەممەد دا بە فەقێيەتی لە سنە خوێندوويانە .لە گەڕانەوەدا ،پێکەوە چوون بۆ گوندی
سڵێمانکەندی نێوان سەقز و بۆکان کە مڵکی ئاغا شێربەگی باوکی خەليل خان بووە .ئاغاشێربەگ
دواتر،گەوھەرتاج خانمی کچی خۆی داوە بە قازی عەلی و پێشەوا قازی محەممەد و براکەی واتە
شەھيد ئەبولقاسمی سەدر ،لەو دايک وبابەن و لەالی باوەگەورەيان  -واتە الی ئاغاشێربەگ فێری داب
وڕەسمی عەشيرەيی بوون".
چوارەم" ،ئەو شەھيدانەی وا لە ژمارە  ٤،٦ ،٣ ،٢ ،١و  ٨ی وتارەکەی مندا ناويان براوە ) ،(٢ھەموو
لە اليەن کوڕەوە نەوەی ئاغاشێربەگن".
پێنجەم" ،پێشەوا قازی محەممەد ،ئەبولقاسمی سەدری قازی ،و محەممەدحوسەين خانی سەيفی قازيش
ھەسێکيان لە اليەن کچەوە نەوەی ئاغا شێربەگن لە بەر ئەوەی دوای مێڕدکردنی گەوھەرتاج خانم بە
قازی عەلی ،کچێکی ديکەی ئاغا شێربەگ بەناوی زبێدەخانم مێرد بە ميرزا ئەبولحەسەنی سەيفولقوزاتی
قازی کرد و حەمەحوسەين خان کوڕی ئەو زبێدەخانمە و ئاغای سەيفە؛ ئاغای سەيفيش مامی پێشەوا
بووە".
شەشەم" ،بەم شێوەيە ٩ ،کەس لە  ١٩شەھيدی لەسێدارەدراوی ڕۆژانی دوای ھەرەسی کۆماری
کوردستان ،لەاليەن کوڕ يا کچەوە ،نەوەی ئاغا شێربەگ بوون".
حەوتەم" ،ھەروەھا شەھيدانی ڕەديفی  ٥و  ٧ی ليستەکەی من ،واتە عەلی خانی فاتيح و ئەحمەدخانی
شەجيعی ،برازای ئاغاشێربەگ بوون و لە ئەنجامدا ١١ ،کەس لەو  ١٥شەھيدەی سەقز و مەھاباد و
بۆکان ،لە بنەچە و بنەماڵەی ئاغاشێربەگ و فەيزوڵڵبەگييان بوون".
ھەشتەم" ،محەممەدخانی فەيزوڵالبەگی )قارەواچکۆلە( ،کوڕی ئاغا بابەخان بەگە".
نۆھەم" ،حەمەدەمين بەگی يەکشەوە )باوکی کاک کەماڵ شکارچی( ،برا و ھەروەھا جێگر واتە
موعاوينی شەھيد عەلی بەگی يەکشەوە بووە".
دەيەم" ،گوندی 'کەڵتەگە' لە پەنای گوندی تورکمانکەندی ھەڵکەوتووە و سەر بە شار بۆکانە ،نەک
سەقز(٣) ".
يازدەھەم" ،ھەموو شەھيدەکانی سەقز و بۆکان پێش شەھيدکرانيان لە ماڵی ڕەشيدەسوور لە بۆکان وەک
'دەست بەسەر' ڕاگيراون و زيندانی نەبوون .باوکی کاک کەماڵ ]واتە حەمەدەمين بەگی يەکشەوە[
چەندجار ھەواڵی بۆ ناردون کە بە ئەسپ و چەکەوە بێت و لەوێ دەريانبھێنێت ،بەاڵم ئەو شەھيدە
سەربەرزانە لەبەر ئەوەی ھاوڕێی پێشەوا و سوێند خۆر ]ی کۆماری کوردستان[ بوون قەبووڵيان
نەکردوە ".کاک کەماڵ سەبارەت بەو ھەوڵی ڕزگارکردنەی دەستبەسەر کراوەکان دەنووسێت:
"مامەعەليم ]عەلی بەگی يەکشەوە[ ھەر وەالمی دەناردەوە و ]بە باوکمی[ دەگوت "مەيە ،خۆ تۆ
سوێندخۆر نيت ،ئاگات لە ماڵ و منداڵەکانمان بێت" ،باوکيشم بە پێی داب ونەريتی سەردەم قەبووڵی
دەکرد".
ئەوە ،خاڵێکی گرنگی مێژووييە و ڕادەی وەفاداری شەھيدەکان بەو پەيمانە دەگەيێنێت کە لەگەڵ خەڵکدا
بەستبوويان ،ھەروەھا ڕوونکەرەوەی ھەڵوێستی پێشەوا و سەيف و سەدريشە لە بەرانبەر پێشنياری
بارزانی نەمر ،کە دەيويست لەبەنديان ڕزگار بکات ،بەاڵم شەھيدە سەربەرزەکانی مەھاباديش کە
نەياندەويست لەگەڵ خەڵکدا پەيمان شکێنی بکەن ،بە ناچاری تەسليمی چارەنووسی بەدەست عەجەم
نووسراوی خۆيان بوون.
کاک کەماڵ لە درێژەی نامەکەيدا ئەم زانيارييانەشی پێداوين:
دوازدەھەم" ،پاشان لە ڕۆژێکدا  -کە ڕێکەوتەکەی نازانم ،ھەموويان جگە لە عەلی بەگ ،بردە سەقز

بەاڵم ھەموويان لە يەک شەودا واتە بەرەبەيانی ڕۆژی  ١٣٢٥/١١/٢٥شەھيد کرد".
سێزدەھەم" ،باوکم ]حەمەدەمين بەگی يەکشەوە[ و مامە سەعيدم ]سەعيدی ھومايوون ،خوشکەزای
پێشەوا و نووسەری کتێبی 'پێشەوای ڕابوون'[" ،وەبەر عەفوی شاھانە کەوتن" و شەھيد نەکران".

چواردەھەم" ،من ئەو زانياری و ھەوااڵنەم لە باوکم و مامە کەريمم بيستووە کە ئەويش لە کاربەدەستان
و ھەڵسووراوانی کۆمار بوو".
پازدەھەم" ،تەرمی شەھيد ڕەسووڵ ئاغای مەحموودی پاش گواستنەوە ]لە سەقزەوە بۆ جەننەت دەرە؟[،
ھەميسان ڕاگوێزراوە و براوەتە گوندی "ميرەدێ".
شازدەھەم" ،تەرمی شەھيد عەلی ئاغای جەوانمەردی – کە برای ڕەسووڵ ئاغای ناوبراو بوو،
براوەتەوە گوندی "تەمۆتە".
حەڤدەھەم" ،شەھيدان شێخ سديقی ئەسعەدی و شێخ ئەمينی کەس نەزان لە ھەڤاڵەکانيان ھەڵنەبراون و
تەرميان ھەر لە گوندی "جەننەت دەرە" لەگەڵ شەھيدەکانی فەيزوڵاڵبەگين".
ھەژدەھەم" ،شوێنی شەکانەوەی ئااڵی کوردستان لە گوندی يەکشەوە ]لە ڕۆژی  ،[١٣٢٤/١١/١٩ئێستا
ماڵی کەسێکی خەڵکی گوندەکەيە بەناوی ڕەسووڵ".
کاک کەماڵ لە کۆتايی نامەکەيدا نووسيويەتی:

"گلەيی زۆرمان لە حزبە کوردييەکان ھەيە کە ناوی ئەو شەھيدانە تەنيا وەک "ھاوڕێيانی پێشەوا" دەبەن
وەک ئەوەی کە ناويان نەبووبێت ،بەاڵم زۆرکەس لە کوردستان ئاگاداری کارەساتەکە ھەن و ئەم ساڵيادە
دوو سێ مانگ پاش ھەرەسی کۆمار لە سەر کێلی قەبری عەلی بەگی شێرزاد نووسراوە .گۆڕی عەلی
بەگ پاش دوو سێ جار گواستنەوە ،ئێستا لە خانەقای بورھانە ] ".پێويست بە گوتنە کەتەرمی شەھيد
عەلی بەگ دوای ئيعدام لە بۆکان نێژرا و پاشان راگوێزرايەوە بۆ گوندەکەی خۆی – يەکشەوە ،ئينجا
برايە گوندی بۆرھان و لە گۆڕستانی خانەقای بورھان ئەسپاردەی خاک کرا[.
سەبارەت بە مەرقەدی شەھيدەکانی سەقزيش کاک کەماڵ نووسيويەتی:

" قەبری  ٩شەھيدەکەی سەقز لە گوندی "جەننەت دەرە" )"دۆزەخدەرە" ی پێشوو( ە و لەم سااڵنەی
دواييدا بە يارمەتی بنەماڵە و لەژێر چاوەدێری من و کاک مەنسووری دانيشوەر – کوڕی شەھيد
حەمەدبەگی ئاڵکەلوو ،دروست کراونەتەوە ".دەستی ھەردوکيان بۆ ئەو خزمەتە پێويستە ،خۆش بێت.
ئەوە سەرجەمی بابەتەکانی ناو نامەی "کاک کەماڵ شکارچی" بوو کە من بە بێ زياد وکەم ڕامگەياند.
لە ناو ئەو زانيارييانەدا ،يەکيان دەست نيشان کردنی ڕۆژی شەھادەتی شەھيدانی سەقز بوو کە ناوبراو
لەگەڵ ڕۆژی شەھيدکرانی عەلی بەگی يەکشەوەدا بە يەکی زانيبوو و ھەردوکيانی بە ١٣٢٥/١١/٢٥
واتە  ١٣٤٧/٢/١٥دانابوو )بڕوانە سەرەوەتر ،خاڵی دوازدەھەم(؛ ھەروەھا گوتبووی ڕێکەوتی
شەھادەتی عەلی بەگی يەکشەوە لە سەر کێلی قەبرەکەی لە خانەقای بورھان نووسراوە .ديارە کاک
کەماڵ بۆ ڕێکەوتی شەھادەتی شەھيدەکانی سەقز ئاماژەی بە بەڵگەيەکی ڕوون نەکردوە و ئێستا ھيوای
من ئەوەيە ئەو ڕێکەوتە لە سەر کێلی قەبری  ٩شەھيدەکەی جەننەت دەرەو دوو شەھيدی لە "ميرەدێ"
و "تەمۆتە" نێژراو نووسرابێت بۆ ئەوەی ئەم پرسيارە وەاڵمی يەکجاريی پێ بدرێتەوە.
*****
جيا لە نامەکەی کاک کەماڵ دەمەوێت لێرەدا ئاماژەيەک بکەم بە ھەندێک سەرچاوە بۆ ڕوونکردنەوەی
ڕێکەوتی ئيعدامەکان:
 .١ڕا و بۆچوونی نەمر سەعيدی ھومايوون ،خوشکەزا و بڕواپێکراوی پێشەوا لە پەيوەندی ئەم
باسەدا دەتوانێت گەلێک گرنگ بێت و پشتی پێ ببەسترێت ،بە تايبەت کە بيرەوەرييەکانی لە دووتوێی
کتێبێکدا چاپ وباڵو کراونەتەوە .بەالم بە داخەوە ڕاست لەو شوێنەی کتێبەکەدا کە ڕێکەوتەکە دەست
نيشان کراوە ،ھەڵەيەکی چاپ دەقی ڕستەکەی بەم شێوەيە شێواندووە:

" ڕۆژی  ١٣٢٥/٢٥ی ھەتاوی١٩٤٦/ی زايێنی ،يازدەکەس لەم ئازاديخوازانە لە شاری سەقز و عەلی
بەگی شێرزاد]لەبۆکان[ لە سێدارە دران و شەھيد بوون"....
وەک دەبينين ،ڕۆژی کارەساتەکە بە  ٢٥زانراوە و ساڵەکەشی بە  ،١٣٢٥بەاڵم ناو يا ژمارەی مانگەکە،
نەنووسراوە .شێوەی ڕستە و دەربڕينەکە بە چەشنێکە کە وا دەگەيێنێت سەعيدخان گوتبێتی ھەموويان
ھەر لە ڕٶژێکدا شەھيد کراون .جا ئەگەر وابێت ،بە گوێرەی ئەو ڕاستييەی کە ھەمووان لەسەر
ڕێکەوتی  ٢٥ی مانگی  ١١بۆ شەھيد بوونی عەلی بەگی شێرزاد ھاودەنگن ،دەتوانين بگەينە ئەو
ئەنجامەی کە سەعيدخانی ھومايوون ڕۆژی  ١٣٢٥/١١/٢٥ی بە ڕۆژی ئيعدامەکانی بۆکان و سەقز

زانيوە .ديارە بەرانبەردانانی ساڵە زايێنييەکە ھەڵەی ئاشکرای تێدايە و دەبێ لە ھەردوو حاڵەتدا بە ساڵی
 ١٩٤٧بنووسرێت نەک  ،١٩٤٦بەاڵم ئەوە ھەڵەی سەعيدخان نييە و ھی ئامادەکار يا وەرگێڕی
کتێبەکەيە و کەم تا زۆر دەورێک لە وەاڵمی پرسيارەکەی ئێمەدا نابينێت) .الپەڕە (٤).(١٤٨
 .٢کاک ئيرەج ناھيد لە کتێبی "نظری بە خانوادە عبدالرعمن بيگ مکری" دا دەنووسێت:

"لە پازدە کەس سەردارانی شەھيدی مەزنی کوردستان ھەشت کەسيان نەوە و نەتيجەی ئاغا
فەيزوڵاڵبەگ بوون ،کە شەوی  ٢٥ی بەھمەنی ١٣٢٥حەوت کەسيان لە سەقز و يەکيان لە بەردەم
حەوزەگەورەی بۆکان لە سيذارە دران".

نووسەر ئينجا ناوی ھەموو  ١٢شەھيدەکە دەنووسێت و لەبەرانبەر ناوی ئەحمەدخانی فارووقی،
عەبدوڵاڵخانی مەتين ،محەممەدخانی دانيشوەر ،محەممەدخانی فەيزوڵاڵبەگی ،حەسەن خانی
فەيزوڵاڵبەگی وحەلی بەگی شيرزاد دا ئەم عيباڕەتە زياد دەکات" :لە بنەچەکی ئاغا شێربەگ بووە" .بۆ
عەلی خانی فاتيح دەنووسێت" :لە بنەچەکی حاجی محەممەدحەسەن بەگ" ،بۆ ئەحمەدخانی شەجيعی
دەنووسێت" :لە بنەچەکی ڕەشيدخانی شجيع السلطنە" ،بۆ ڕەسووڵ ئاغای مەحموودی و عەلی ئاغای
جەوانمەردی دەنووسێت "لە عەشيرەتی گەورکی سەقز" ،بۆ شێخ سديقی ئەسعەدی دەنووسێت "لە
شێخانی ئەسعەدی سەقز" و بۆ شێخ ئەمينی کەسنەزانی دەنووسێت" :لە شێخانی کەسنەزان") .الپەڕە
 ٣٤تا .(٣٧
لەپەيوەندی باسەکەی ئێمەدا ،کاک ئيرەج ناھيد ڕۆژی  ٢٥ی بەھمەن ]ڕێبەندان[ واتە ١٣٢٥/١١/٢٥
بۆ ئيعدامی "حەوت کەسی بنەماڵەی فەيزوڵاڵبەگی لە سەقز و يەکيان لەبەردەم حەوزەگەورەی بۆکان"
دياری دەکات و ديارە  ٤کەسەکەی ديکەش ھەر لەگەڵ ئەوان و لە يەک ڕٶژدا ئيعدام کراون(٥) .
 .٣کاک بيھزاد خوشحالی لە کتێبی "قاضی محمد و جمھوری در آينە اسناد" دا ،ڕۆژی  ٣١ی
مارس بۆ شەھادەتی پێشەوا و سەيف و سەدر دەست نيشان دەکات کە ڕاست و بێ ھەڵەيە ،بەاڵم لە
دێڕێک دواتردا ڕۆژی  ٧ی ئاوريل بۆ  ٤شەھيدەکەی ديکەی مەھاباد )نەمران مازووجی ،نەغەدەيی،
ڕەوشەنفيکر ،و نازمی( و عەلی بەگی يەکشەوە لە بۆکان و ھەموو شەھيدەکانی سەقز پێکەوە دياری
دەکات ،کە ئەو ڕێکەوتە تەنيا بۆ چوار شەھيدەکەی مەھاباد ڕاستە و بۆ ئەوانی بۆکان و سەقز بە ئاشکرا
ھەڵەيە) .الپەڕە (٢٦٩
 .٤لە کتێبی "نھێنييەکانی دادگاييکردنی قازی محەممەد و ھاوڕێيانی " نووسينی محەممەدڕەزا سەيفی
قازی ،وەرگێڕانی عەلی ئەکبەر مەجيدی )ناشر ؟ ،سلێمانی  (٢٠٠٨دا ئەم دێڕانە دەخوێنينەوە:

"لە ڕۆژی ١٣٢٥/١١/٢٥ی ھەتاوی )١٩٤٧ /٢/١٤ی زايێنی( واتە دوو مانگ پێش لە سێدارەدانی
قازييەکان ،ڕژێمی پەھلەوی ھەندێ کەسی بە ھۆی ھاوکاری لەگەڵ حکوومەتی کۆماری کوردستان
مەحکووم بە مەرگ کرد و لە سێدارەی دان .ئەو کەسانە ئەمانە بوون ) ."....الپەڕە (٧٧
نووسەری کتێب پاشان لە ژمارە  ١ەوە تا  ١٢عەلی بەگی يەکشەوە و  ١١شەھيدەکەی سەقزی
ناوبردوون .بەم پێيە ،سەرچاوەی ناوبراويش ڕۆژی  ٢٥ی مانگی  ١١ی  ١٣٢٥ی بە ڕۆژی
ئيعدامەکانی سەقز زانيوە.
 .٥ئەندامێکی بەڕێزی بنەماڵەی فەيزوڵالبەگی کە لە دەرەوەی وواڵت دەژی ،لە ڕێگەی کاک حەسەنی
ئەييوبزادەوە پێی ڕاگەياندم کە ڕێکەوتی شەھادەتی شەھيدەکانی سەقز [١٩٤٧/٣/١٥=] ١٣٢٥/١٢/٢٦
ە و ئاماژەی بە ووتارێکی نەمر عەبدولقادری دەبباغی )مامە قالە( کردبوو لە ژمارە  ٧ی گۆڤاری
گزينگ چاپی سوئێد دا .من تکام لە برای بەڕێزم کاک سلێمان چيڕە  -سەرنووسەری گۆڤارەکە ،کرد
ووتارەکەم بۆ بنێرێت کە ئەويش بە ميھرەبانييەوە بۆی ناردم و لێرەدا سپاسی زۆری دەکەم.
ووتارەکە لە ژێر ئەم عينوانەدا نووسراوە" :بۆ ڕێزگرتن لە يادی يارانی کۆماری کۆردستان " ١٩٤٦
و زانيارييەکی زۆری سەبارەت بە سەردەمی کۆمار و پێش ئەو ،بەتايبەت ڕووداوی ئيعدامەکانی شاری
سەقز تێدايە .نووسەر دەڵێ خۆی لە شەوی ئيعدامەکاندا لە گرتووخانەی سەقز و لە ژووری ئەحمەدخانی
فارووقيدا بووە:

"ساڵ بەرەو نەورۆزی [١٩٤٧]١٣٢٦دەچوو ،دە ڕۆژێکی بۆ نەورۆز مابوو ...ھەشت زيندانی تازەيان
]لە بۆکانەوە[ ھێنا کە ئەحمەدخانی ساالر و براکان و خزمەکانی فەيزوڵالبەگی بوون ....تا شەوە
شوومەکەی  ١٣٢٥/١٢/٢٦ی ھەتاوی ] ١٩٤٧ی زايێنی[ ،چوار ڕۆژی ماوە کە ئاگری پيرۆزی
نەورۆز لە ھەموو سەربانەکانی سەقز مەشخەاڵنی بچێتە کاکێشان .... ،گزينگی بەيانە  ....يازدە
سێدارەی بێدادی حەمەڕەزاشا لە مەيداندا چەقيوە ،تەرمی پاک و پيرۆزی يازدە ڕۆڵەی بڵيمەت و
قارەمانی کورد  ...دەبينران و داگيرکەران سەيريان دەکرد)".الپەڕە (٤١
بەم پێيە ،مامۆستای نەمر عەبدولقادری دەبباغی ،کە لەو شەوەدا لە زيندانی سەقز لەگەڵ شەھيدەکان
بووە ،بە ڕاشکاوی ڕێکەوتی  [١٩٤٧/٢/٤] ١٣٢٥/١٢/٢٦بۆ ئەو ڕووداوە دڵتەزێنە دياری دەکات .لە
چەند شوێنی الپەڕەکانی ھەمان ووتاردا ،سەرنووسەری گۆڤار چوار وێنەی لە پێنج شەھيدی سەقز چاپ
کردوون و نووسيويەتی ئەو وێنانە' ،لە اليەن يەکێک لە برا ئازيزەکانی بنەماڵەی نيشتمانپەروەری
فەيزوڵاڵبەگييەوە لە ئيختياری گۆڤاری گزينگ نراون "...لەژێر وێنەی شەھيد ئەحمەدخانی خەليل خان
دا نووسراوە ..." :لە نيوەشەوی  ١٩٤٧/٢/٤دا ،لەگەڵ دە ھاوڕێی تری کە دوان لەوان عەبدوڵال خانی

مەتين و محەممەدخانی دانيشوەری برای بوون ،بە دەستووری حەمەڕەزاشای پياوکوژ و کوردکوژ لە
قەنارە دران لە شاری سەقز)".الپەڕە .(٤٠ھەروەھا لەژێر وێنەی 'محەممەدخانی فەيزوڵاڵبەگی
]قارەواچکۆلە[ دا نووسراوە ..." :ھاوڕێی ساالر و براکانی ،لە شەوی  ١٩٤٧/٢/٤لە شاری سەقز لە
قەنارە درا)".الپەڕە  .(٤١لە ژێر وێنەی ھاوبەشی شەھيدان عەبدوڵالخانی مەتين و محەممەدخانی
دانيشوەريشدا نووسراوە ..." :لە نيوەشەوی  ١٩٤٧/٢/٤لەگەڵ براگەورەيان ئەحمەدخانی فاڕووقی
)ساالر( و دە ) (٤ھاوڕێی تريان لە سەقز بە دەستووری حەمەڕەزاشای پياوکوژ لە سێدارە دران".

)الپەڕە .(٤٢
لە پەيوەندی ئەو ڕێکەوتانەدا ھەڵەيەک ڕووی داوە و ڕوونکردنەوەی گەلێک پێويستە .من نازانم گەلۆ
بەرانبەر دۆزينەوەی ڕێکەوتی زايێنی بۆ ڕێکەوتی ئێرانی ،مامەقالە کردوويەتی يا لە اليەن گۆڤارەکەوە
کراوە .ھەر کەس و ھەرچۆن ،لە کارەکەدا ھەڵەيەکی زەق ڕوويداوە٢٦ :ی مانگی  ١٢ی ئێرانی ناکاتە
 ٤ی مانگی  ٢بەڵکوو دەکاتە  ١٥يا  ١٦ی مانگی ) ٣بە گوێرەی کەبيسە بوون يا نەبوونی ئەو ساڵە(.
بەم پێيە ،ئەگەر لە کێشەی  ٤يا  ١٥ی مانگ چاويش بپۆشين ،ھێشتا يا:
دووپات بوونەوەی  ٤ی مانگی  ،٢ئەويش چوار جار لە ووتارەکەدا ،بە ھەڵە کراوە؛ يا:
خود ئەو ڕێکەوتە زايێنييانە ڕاستن و مانگی  ٢ش خۆيەتی ،ئەودەم  ٢٦ی  ١٢ھەڵەيە و دەبوايە
 ٢٦ی  ١١بنووسرايە.
بەداخەوە مامەقالە لە ناوماندا نەماوە پرسياری مەسەلەکەی لێبکەين ،بەاڵم من الم وايە ئەو چوارجار
نووسينەی ڕێکەوتی زايێنيە ناکرێت ھەمووی ھەر ھەڵە بن ،کەوابوو ھەڵەکە لە نووسينی مانگە
ئێرانييەکەدا ڕووی داوە و لەجياتی مانگی  ١١نووسراوە مانگی  .١٢جا بە کورتی ،دەبێ يەک لەم دوو
حاڵەتە ڕاست دەربچن:
 .١ڕۆژی  ١٣٢٥/١٢/٢٦ڕاستە ،بەاڵم بەرانبەرە زايێنييەکەی  ١٩٤٧/٢/٤ھەڵەيە.
 .٢ڕۆژی  ١٣٢٥/١٢/٢٦ھەڵەيە و دەبێ  ١٣٢٥/١١/٢٦بێت بۆ ئەوەی بەرانبەرە زايێنييەکەی بکاتە
 .١٩٤٧/ ٢/٤دەنا  ١٢/٢٦نابێتە  ٢/٤و دەبێتە  ١٥يا .١٩٤٧/٣/١٦
تا ڕوون بوونەوەی ئەو کێشەيە ،دەبێ لەبيرمان نەچێت کە نەمر مامەقالەی دەبباغی و ئەو ئەندامەی
بنەماڵەی فەيزوڵاڵبەگی کە وێنەکانی بۆ گزينگ ناردووە ،لەگەڵ يەکتر لە سەر ئەو خاڵە کۆکن کە
شەھيدکرانی  ١١شەھيدەکەی سەقز لە شەوی  ١٣٢٥/١٢/٢٦دا ڕووی داوە(٨).
لە ووتارەکەی مامەقالەدا ھەندێک ووردەکاری و زانياری زياتر سەبارەت بە ڕووداوەکانی ئەو بڕگە
مێژووييەی کوردستان و ناوچەی سەقز ھەن ،کە زانينيان گەلێک بەکەڵکە و ناتوانم چاويان لێ بپۆشم.
ئەوانەی خوارەوە ھەڵبژاردەی ھەواڵەکانی ناو ووتارەکەی مامۆستان:
ئا " .لە ساڵی  [١٩٤٣) ١٣٢٢دا کۆمەڵەی ژێکاف لە مەھاباد دامەزرا و بە ھۆی من ]مامەقالە[ وە لقی

سەقزی لە بەھاری  [١٩٤٣] ١٣٢٢دا کردەوە".

ب" .ئەحمەدخانی فارووقی )ساالر( ،عەلی بەگی شێرزاد )يەکشەوە( و ڕەحمانی ھومايوون لە مەھاباد
شەرەفی ئەنداميەتييان ]لە کۆمەڵەی ژێکاف[ دا وەرگرت".
پ" .ئەندامانی کۆمەڵەی ژێکاف لەسەر بڕياری کوميتەی ناوەنديی کۆمەڵە چوونە ناو حزبی تازە
دامەزراوی ديموکراتی کوردستانی ئێرانەوە".
ت'" .سەرگورد خاکسار' ،کە کورد و خەڵکی شاری سنە و خزم و دۆستی بنەماڵەی ئەسعەدی سەقز
بوو ،نەخشی بەرچاوی ھەبوو بۆ لەداوخستنی ئەو شەھيدانە".
ج" .بەندە ]واتە مامەقالە[ ش وێڕای شەھيدان شێخ ئەمينی ئەسعەدی ،عەلی ئاغای مەحموودی ،و
ڕەسووڵ ئاغای جەوانمەردی ،ھەروەھا سيد کاميلی ئيمامی ]ئاوات[ و عەبەگۆڵەی قەسساب و ئەلی
مەھدی ئيالمی و دەيان کەسی ديکە لە گرتووخانەی سەقز گيرابووين".
چ" .ستادی ]ئەرتەش لە سەقز[ ئەو وەختە ،دەروازەی حەوشەکەی لە خيابانی ساحيلی ئێستا و لە ماڵێ
ئاغای عيرفان دا بوو".
ح" .دە ڕۆژێکی بۆ نەورۆزی  ١٣٢٥مابوو ،کە ھەشت زيندانيی تازەيان ھێنا و ئەوانە ،ئەحمەدخانی
ساالر و براکانی و خزمەکانی فەيزوڵاڵبەگی بوون".
خ" .ئەوان نەقڵی گيران و فريوخواردن و 'حەاڵڵزادەيی' سەرگورد خاکساريان دەگێڕايەوە".
د]" .لە شەوی ئيعدامەکەدا[ ،شێخ ئەمينی ئەسعەدی ،عەلی ئاغا و ڕەسووڵ ئاغايان بە بيانووی
سەفەر لە ئێمە جياکردەوە و چوونە ھۆدەی ساالر و ئەوان".
ر" .بەھەشتی حاجی مەالغەفووری ئيمام جومعەی سەقز و گروھبان حوسەينی مورادی سنەيی – کە
بەڕاستی کورد و بەشەڕەف بوو ،لە حەوشی زيندان وەسەرکەوتن .زانيمان کار تەواوە و ئيمام
جومعەيان بۆ وەسيەت کردن ھێناوە".
ز" .دادگا دەستی بەکار کردبوو .سەرگورد زەرغام سەرۆکی دادگا و فەرماندەی ]پادگان[ی سەقز –
کە ساالری زۆر خۆش دەويست ،مەستی مەست بوو".
ژ" .لە پێشدا ئەحمەدخانی ساالريان بردە دادگا .زۆری نەخاياند ھاتە خوارێ .دەنگی بەرز کردەوە و
بانگی کردين و فەرمووی" :من ئيعدام دەکرێم؛ ئێمە بووينە قوربانيی کوردستان؛ ڕۆژێک کەڵەشێريی
ھەزار ساڵی مريشکی دێنێ!" دەنگی سامناک بوو .وابزانم ھاوسێ ماڵەکانی دەوروبەر بەگشتی
وەخەبەر ھاتبن .دەرەجەدارێک و دە سەرباز دەورەيان گرت .لە دەروازەوە بۆ خيابان و لەوێوە بۆ
مەيدانی ئيعدام".
س" .دوای براگەورە ،عەبدوڵاڵخانی مەتين بانگ کرا .وەک شێر دەينرکاند .لەوەی کە بەقسەيان
نەکرد و نەڕۆيشتنە گەرمێن ،تووڕە بوو؛ جنێوی بە حەمەڕەزاشا و دەزگا دەدا .دەنگی بژی کوردستان و
بژی پێشەوا حەوش و حەساری ساحيلی داگرت".
ش" .ئەمجارە ،نۆرەی محەممەدخانی دانيشوەر – کە ئەديب و ئەدەبدۆست و جوانچاک و بێباک بوو،
ھات .دەستی کرد بە دروشمدان و ئەو شيعرە فارسييەی خوێندەوە:
مردانە ميروم ،کە جھان پايدار نيست".

منصوروار گر ببرندم بەپای دار
ع" .گوڕەی پڵينگانەی ڕۆڵەی خۆشەويستی سەقز – ئاغای ئەسعەدی ،ماڵی براکانی و خزمانی

وەخەبەر ھێنابوو".
غ" .زێڕوەشان خانم ]ی دايکی سێ برای شەھيد[ و ژنەکانی ھەرسێ برا ،بە دەپازدە کوڕوکچی
سەغيرەوە بۆ چاوپێکەوتنيان ھاتبوونە شار ،کەچی تووشی ئەو مەرگەساتە دڵتەزێنە بوون".
*******
دوای ئەو زانيارييە گرنگانەی نەمر مامەقالە و کاک کەماڵی شکارچی ،و دوای ھەموو ئەو پشکنين و
پرس وجۆ و نووسين و خوێندنەوانە ،تەنيا شتێکی ڕوون و بێگومان بۆ من ئەوە بوو کە ئيعدامەکانی
شاری سەقز لە  ١٣٢٥/١١/٢٦يا لە  ١٩٤٧/٢/١٤] ١٣٢٥/١٢/٢٦يا  ١٩٤٧/٣/١٥ی زايێنی[ دا

بەرێوەچوون ،بەاڵم کاميان؟ ئەوە ھێشتا يەکاليی نەببوەوە و پێويستی بە بەڵگەی نوێ و زانياری نوێ
ھەبوو.
لێرەدا ،برادەرێکی خۆشەويستم لە بۆکانەوە کۆپی  ٣الپەڕە لە کتێبی بيرەوەرييەکانی خوالێخۆشبوو
حاجی حەکيم نيلووفەڕی بۆ ناردم کە ڕێزدار عومەری فارووقی لەم دواييانەدا چاپی کردووە و من
ھێشتا چاوم بە سەرجەمی کتێبەکە نەکەوتووە .کتێبەکە بە فارسی نووسراوە و نووسەر لە بەشی "پايندە
باد قانون" الپەڕە  ١٢٣دا ھەواڵێکی بێ گرێ وگۆڵێ مەسەلەکەمان دەداتێ و دەنووسێت:

"ھەرگيز ماندوويی و ھەوڵی چەندساڵە لە لەشم دەرنەچووبوو و ھەميشە لە ناڕەحەتيدا بووم ،بە تايبەت
]بەھۆی[ کوشتاری بەکۆمەڵی دۆستان و ھاوشارييەکانم لە بەيانی ڕۆژی بيست و پێنجەمی مانگی
بەھمەنی ساڵی يەک ھەزار و سێسەد و بيست وپێنجی ھەتاوی .کاتی کە بۆ نوێژی بەيانی لەخەو
ھەستام ،يازدە کەس لە کوردانی نيشتمانپەروەری ئەم خاکە پيرۆز و کانگەی ئاڵتوونەم لە زەوينی
باشگای ئەفسەران بەرانبەر بە شەھرداری بينی(٩)"...
نەمر نيلووفەڕی ئينجا ناوی ھەر يازدە شەھيدەکەی لەگەڵ ناوی باوک و پەيوەندی برايەتی و خزمايەتی
ھەموويان ھێناوە (٩) .ديارە مانگی "بەھمەن" ی ئێرانی ،ھەمان "ڕێبەندان" ی کوردييە و بە حيسابی
ژمارەی مانگەکان ،دەکاتە مانگی .٢

بۆچوونی نيھايی:
دوای ئەو بەڵگە متمانە پێکراوەی حاجی حەکيمی نيلووفەڕی ،من ھاتوومەتە سەر ئەو باوەڕەی کە
شەھادەتی شەھيدانی سەقز لە ھەمان ڕۆژی  ١٣٢٥/١١/٢٥واتە  ١٩٤٧/٢/١٤دا بووە کە شەھيد
عەلی بەگی يەکشەوەش لە ھەمان ڕۆژ دا لە بۆکان لە قەنارە دراوە.
ئەم بۆچوونە القی لە سەر ئەو مەنتيقە بەندە کە زوربەی ئەو  ١٢شەھيدانە لە بۆکان گيراون و پاشان
جگە لە عەلی بەگی يەکشەوە ،ئەوانيتر لە ڕۆژێکدا براونەتە سەقز و قەراری ئيعدام کردنيان لە اليەن
دام و دەزگای سوپايی ئێران و بە ڕەزامەندی تاران و شەخسی محەممەدڕەزاشای پەھلەوی ،دەرچووە.
جا لەبەر ئەو ڕاستييەی کە بۆکان زيندان و پادگانێکی گەورەی سوپايی لێنەبووە و وەک بەشێک لە
ناوچەی ژێر دەسەالتی کۆماری کوردستان ھێشتا وەک شوێنێکی بە متمانە بۆ کارەساتێکی گەورەی
وەک ئيعدامی  ١٢کەس گونجاو نەبووە ١١ ،کەسيان بردوونەتە زيندانی سەقز و لەوێ لە باشگا )نادی(
ئەفسەران شەھيديان کردوون .لەم کارەشدا ،نابی يەکيان ئەمڕۆ لەدار دابێت و ئەوانيتريان مانگێکی
ڕەبەق دوای ئەو .واتە قەراری ئيعدام بۆ ھەموويان پێکەوە دەرچووە و بەم پێيە دەبێ پێکەوەش
بەڕێوەيان بردبێت .جا ئەگەر ڕێکەوتی شەھادەتی عەلی بەگی يەکشەوە  ٢٥ی مانگی ڕێبەندان
)بەھمەن( بووبێت ،زۆر واھەيە  ١١شەھيدەکەی ديکەش ھەر لەو ڕۆژەدا لەدار درابێتن.
بەاڵم بۆچی مامۆستا عەبدولقادری دەباغی )مامە قالە( بە  ٢٥ی ڕەشەمە )ئيسفەند( واتە مانگێک دواتر
و نزيک نەورۆزی نووسيون ،من الم وايە کاتی نووسرانی بابەتەکەی مامەقالە ) (١٩٩٥اليکەم ٤٨
ساڵ دوای ڕووداوەکە بووە و مامۆستا تەنيا پاڵپشتی بۆ نووسينی ووتارەکە ،بيرەوەريی خۆی بوو و
ئەوەش ھەرگيز ناکرێت دوای ماوەيەکی  ٤٨ساڵە بە ووردی و بەگوێرەی ڕۆژ و مانگ ڕاست و بێ
ھەڵە بێت .بەتايبەت کە بابەتەکەی مامۆستا چەشنێک خەياڵی ھونەريی تێدا شاراوەيە و گەرچی خۆی
دەڵێت "نە چيرۆکە و نە ڕۆمان ،نە ئەفسانەيە و نە داستان" ،بەاڵم شێوازی حەماسی گێڕانەوەی
ڕووداوەکان و شانۆی شەوی کارەساتەکە و حاڵەتی ڕۆحيی خۆی و ھاوبەندييەکانی و ئاگرکردنەوە و
کتری چايی وەسەرنان و ،...بەسەر يەکەوە ڕەنگی بابەتێکی پر ھەست و نەست و خەيااڵوی پێدەدات و
ھەروەھا پەيوەندی پێدانی مەسەلەکە بە "مەشخەالنی ئاگری نەورۆزی کورد" و بابەتی ديکەی لەو
چەشنە ،دەيخاتە خانەی "چيرۆک نووسينی مێژوويی" ەوە نەک مێژوو نووسينی ڕەق وتەق .لە
بەرھەمێکی ئەوتۆدا ،واھەيە ئەو وورد بينی و ديققەت ومووقەڵێشييە لەکاردا نەبێت کە ئێمە بۆ ئەم کێشە
تايبەتە پێويستمان پێيەتی.
بيرەوەرييەکانی حاجی حەکيمی نيلووفەڕی ،بە پێچەوانە ،لە بارودۆخێکی ئاساييتردا نووسراون.
نووسەر نە کەسايەتييەکی سياسی و نە وەک مامەقالە پێشمەرگەی سەر چيا بووە ماڵی بەکۆڵيەوە بێت و

لە ترسی تۆپ بارانی ئێران لەم ماڵ بۆ ئەو ماڵ و لەم ئەشکەوت بۆ ئەو ئەشکەوت بگوێزێتەوە ،واتە
توانيويەتی بيرەوەرييەکانی لە کاتی خۆيدا بنووسێت و بە بێ ترس ولەرز بيپارێزێت.
کەوابوو ،من ھەواڵی نەمر حاجی حەکيمی نيلووفەڕی لەمەڕ ڕێکەوتی ڕووداوەکە بە ڕاست دەزانم و تا
کاتێک کە سەرچاوەيەکی بە متمانەی تر دژ بەو ھەوالە دەرنەکەوێت ،ڕۆژی  ١٣٢٥/١١/٢٥واتە
 ١٩٤٧/٢/١٤بە ڕۆژی شەھادەتی شەھيدانی سەقز وبۆکان دەزانم.
يادی يازدە شەھيدی سەربەرزی شاری سەقز و
شەھيدەکانی ديکەی کۆماری کوردستان لە مەھاباد و بۆکان پيرۆز بێت!
٢٠١٠/٥/٢٥
____________________________________
پەراوێزەکان:
 (١من دوای ئەو ڕوونکردنەوەيەی کاک کەماڵ ،ناسناوی شەھيد 'ئەحمەدخان' م لە بەشی يەکەمی
ووتارەکەدا ،گۆڕی و لە جياتی "ساالری سەدر" ،کردمە "ساالری قەيلەسوون".
 (٢واتە ،شەھيدان :عەلی بەگی شێرزاد )يەکشەوە( ،ئەحمەدخانی فاڕوقی ،محەمەد خانی دانيشوەر ،
عەبدواڵ خانی مەتين ،مەحەمەد خانی فەيزواڵ بەگی ،حەسەنخانی فەيزواڵبەگی.
 .٣ئەو ھەڵەيەم لە بەشی يەکەمی ووتارەکەدا ساغ کردەوە.
" .٤پێشەوای ڕابوون – بيرەورييەکانی سەعيد ھومايوون" ئامادەکردنی ھاشم سەليمی ،وەرگێڕانی
ڕەسووڵ سوڵتانی ،چاپی موکريانی ،ھەولێر .٢٠٠٧
 .٥ئيرەج ناھيد" ،نظری بە خانوادە عبدالرعمن بيگ مکری" ناشر؟ ،ساڵ؟ ،شوێن؟
 .٦بيھزاد خوشحالی" ،قاضی محمد و جمھوری در آينە اسناد" ،ناشر؟ ،ھمدان [٢٠٠٠]١٣٨٠
 .٧محەممەدڕەزا سەيفی قازی" ،نھێنييەکانی دادگاييکردنی قازی محەممەد و ھاوڕێيانی -
بەڵگەنامەکان" وەرگێڕانی عەلی ئەکبەر مەجيدی ،ناشر ؟ ،سلێمانی .٢٠٠٨
 .٨گۆڤاری "گزينگ" ،ژمارە  ،٧چاپی سوئێد ،بەھاری .(١٩٩٥) ١٣٧٤
 .٩حاجی حکيم نيلوفڕی" ،زندەباد مشروطە ،پايندەباد قانون -خاطرات حاجی حەکيم نيلوفری" ،بە
کوشش عمر فاروقی ،انتشارات گوتار ،سقز  ،[٢٠٠٩] ١٣٨٨صفحە .١٢٣

ڕکەوتی شەھادەتی
شەھيدانی کﯚماری کوردستان
) ( ١٩٤٦ -٧ / ١٣٢٥ -٦
)ل کﯚ*ينەوەﯾەک(
ئەنوەر سو*تانی
بەشی ٣
٢٠١٠ – ٥ –٣٠
دوای باڵوبوونەوەی بەشی دووھەمی ئەم وتارە ،ڕێزدار کەماڵ شکارچی نامەيەکی ديکەی بۆناردم
کە ڕێکەوتی  ١٣٨٩/٣/٦واتە  ٢٠١٠/٥/٢٧ی بە سەرەوەيە .لە نامەکەدا ھەندێک ڕوونکردنەوەی
تازە دەبينرێت ،کە کێشەی ڕێکەوتی شەھادەتی  ١١شەھيدەکەی سەقز بە تەواوەتی يەکاليی
دەکەنەوە و منيش لێرەدا ،بە ڕاگەياندنی ئەو زانيارييانە ،کۆتايی بە کارەکەم دەھێنم:
 .١کاک کەماڵ لەگەڵ نامەکەيدا کۆپی چەند الپەرەی دەقی فارسی بيرەوەرييەکانی نەمر سەعيدی
ھومايوونی بۆ ناردووم .من پێشتر وەرگێڕاوی کوردی ئەو کتێبەم لەبەردەستدابوو و لە بەشی
دووھەمی ووتارەکەدا باسم کردبوو و گوتبووم:
"....بەالم بە داخەوە ڕاست لەو شوێنەی کتێبەکەدا کە ڕێکەوت ]ی ئيعدامەکانی سەقز[ دەست نيشان
کراوە ،ھەڵەيەکی چاپ دەقی ڕستەکەی بەم شێوەيە شێواندووە:

" ڕۆژی  ١٣٢٥/٢٥ی ھەتاوی١٩٤٦/ی زايێنی ،يازدەکەس لەم ئازاديخوازانە لە شاری سەقز و عەلی
بەگی شێرزاد]لەبۆکان[ لە سێدارە دران و شەھيد بوون"....
وەک دەبينين ،ڕۆژی کارەساتەکە بە  ٢٥زانراوە و ساڵەکەشی بە  ،١٣٢٥بەاڵم ناو يا ژمارەی مانگەکە،
نەنووسراوە".....
بەختەوەرانە ،لە الپەڕە  ١٠٩ی دەقی فارسی کتێبەکەدا ،کە بە ناوی "پيشوای بيداری"يەوە
باڵوکراوەتەوە ) ،(١ئەو ھەڵەيەی دەقە کوردييەکە نابينرێت و تێيدا بەڕوونی نووسراوە:

" ...در روز  ١٩٤٦- ١٣٢٥/١١/٢٥يازدە نفر از آزاديخواھان در شھرستان سقز و علی بيگ شيرزاد
در شھر بوکان بە درجە رفيح شھادت نائل و بدار آويختە شدند) "....ص(١٠٩ .
واتە:

" ...لە ڕۆژی  ١٩٤٦ – ١٣٢٥/١١/٢٥دا يازدەکەس لە ئازاديخوازان لە شاری سەقز و عەلی بەگی
شێرزاديش لە شاری بۆکان گەيشتنە پلەی بەرزی شەھادەت ولە قەنارە دران) "...ل(١٠٩ .
بەاڵم لێرەشدا ھەر ھەڵەيەک ڕووی داوە کە بەدڵنيايی ھی نووسەر و خاوەن بيرەوەرييەکە نييە و
دەبێ ھی ئامادەکاری بەڕێزی کتێبەکە بێت ،ئەويش بەرانبەردانانی ساڵێ زايێنييە لەگەڵ ئەو ڕێکەوتە
ھەتاوييە .بۆ زانياريی خوێنەر دەبی بڵێم ،لە سێ مانگی زستاندا کە ساڵێ زايێنی نوێ بووبێتەوە و
ساڵی کوردی و ئێرانی ھێشتا نوێ نەبووبێتنەوە ،نەک  ٦٢١بەڵکوو  ٦٢٢ساڵ لە ساڵەھەتاوييەکە
زياد بکرێت بۆ ئەوەی ببێت بە ساڵی زايێنی – ڕاستييەک کە لە کتێبەکەدا نەگيراوەتە بەرچاو و لە
ئەنجامدا ئەو ھەڵەيە ڕووی داوە و لە جياتی ساڵی  ١٩٤٧ساڵی  ١٩٤٦نووسراوە .کە وابوو ،مانگی
 ١١ی ساڵی  ١٣٢٥ی ھەتاوی بەرانبەر دەبێت لەگەڵ دوو مانگی ساڵی  ١٩٤٧نەک  ١٩٤٦و

ڕۆژی  ١٣٢٥/١١/٢٥ی ھەتاويش دەکاتە  .١٣٤٧/٢/١٤گەرچی ئەوە دەورێکی سەرەکی لە
کارەکەی ئێمەدا نابينێت.
ھەرچۆنێک بێت ،بە بوونی ئەو سەرچاوە گرنگە و ڕاگەياندنی ڕاشکاوی نەمر سەعيدی ھومايوون،
ھەروەھا بە گوێرەی نووسينی خوالێخۆشبوو حاجی حەکيم نيلووفەڕی – کە لە بەشی دووھەمی
ووتارەکەدا باسم لێوەکرد ،ئيتر ھيچ گومانێک نامێنێت کە ڕۆژی  ١٣٢٥/١١/٢٥واتە ١٩٤٧/٢/١٤
ڕۆژی شەھادەتی شەھيدانی سەقز وبۆکان پێکەوەيە و لێرەدا ئەرکی من لەمەڕ دياری کردن و
يەکاليی کردنەوەی ئەو ڕێکەوتە پڕ لە مەزڵوومييەتەی مێژووی گەلەکەمان تەواو دەبێت.
******
دوانامەی کاک کەماڵ شکارچی ھەندێک زانياريی ديکەشی گرتۆتە خۆ ،کە بە پێويستی دەزانم لێرەدا
بۆ خوێنەرانی ئەم ووتارەشی ڕاگوێزم:
" .١نەمر سەعيدی ھومايوون کوڕی عەبولڕەحمان بەگی ھومايوون ،ھەمان ئەو "ڕەحمانی

ھومايوون" ەيە کە لە ووتارەکەی مامەقالەدا )بەشی دووھەم( ،باسی کرابوو .سەعيدی ھومايوون زاوای
پێشەوا قازی محەممەد ،واتە مێردی خەديجە خانمی خوشکی گەورەی پێشەوا بوو .خەديجە خانم دوای
شەھيدکرانی پێشەوا تا دوايين ڕۆژی ژيانی ،ڕەشپۆش مايەوە ".يادی بەخێر بێت!
" .٢عەبدولڕەحمان بەگ برای بچووکی شەھيد عەلی بەگی شێرزاد و برای گەورەی حەمەدەمين بەگی
شکارچی  -باوکی کاک کەماڵ و ئەندامی کۆمەڵەی ژێکاف بوو.بەم پێيە ،سەعيدی ھومايوونی کوڕی
عەبدولڕەحمان بەگ و ئامۆزای کاک کەماڵ بوو نەک مامی".
" .٣لە دەقی فارسی کتێبی "پيشوای بيداری" سەعيدی ھومايوون )ڵ (١١٠ .دا سەبارەت بە ناوی
شەھيدەکانی فەيزوڵاڵبەگی ھەڵە ڕووی داوە .ڕاستەقينەی ئەم ناوانە بريتێە لە :ئەحمەدخانی فاڕووقی،
عەبدوڵاڵخانی مەتين ،محەممەدخانی دانيشوەر ،حەسەن خانی فەيزوڵاڵبەگی )کانی نياز( ،محەممەدخانی
فەيزوڵالبەگی )قارەوا چکۆلە( ،عەلی خانی فاتيح )قەڵەندەر( ،و ئەحمەدخانی شەجيعی )کەڵتەگە(".
" .٤عەلی خانی فاتيح و ئەحمەدخانی شەجيعی ئامۆزای شەھيدەکانی تر بوون".
" .٥دوو کوڕی شەھيد محەممەدخانی ئەڵکەلوو ئێستا لە دەرەوەی وواڵت دەژين".
لێرەدا کۆتايی بە وتارەکە دەھێنم و بەوپەڕی ڕێزمەوە بۆ ھەموو ئەوکەسانەی وا يارمەتی
ڕوونکردنەوەی ڕێکەوتی ئەو ڕووداوە دڵتەزێنەيان دا ،تکا دەکەم ھەرکەس ساغکردنەوە ،يا
زيادکراوێکی سەبارەت بەم بابەتە ھەبێت بە شێوەی سەربەخۆ باڵوی بکاتەوە ،لەبەر ئەوەی ئەم
وتارە ئيتر کۆتايی پێ دێت.
با ھەر لێرەدا تکايەکيش لە نووسەران و خەڵکانی دەست بەقەڵەمی گەلەکەمان بکەم :سەبارەت بە
چوار شەھيدەکەی مەھاباد ،واتە نەمران حاميد مازووجی ،ڕەسووڵ نەغەدەيی ،عەبدوڵاڵ ڕەوشەن
فيکر و محەممەد نازمی ،ھەروەھا شەھيدی سەردەمی دەسەاڵتداريی کۆمار محەممەد نانەوازادە،
بابەتێکی کەم نووسراوە و چۆنيەتی ژيان و ئەرک وکار و چۆنيەتی شەھادەتيان بۆ ھەموو اليەک
ڕوون نييە) .(٢ئەرکی پێويستی سەرشانی ھەموواليەکمانە ژيننامەی تێروتەسەڵ و شايانی پلەی
مەزنی ئەو قارەمانانەی ڕێگای ڕزگاريی گەلی کورد بنووسين و نەھێڵين لە تۆزوخۆڵی مێژوودا وون
بن و پەراوێز بکرێن.
يادی ھەموو ئازاديخوازانی گيان بەختکردووی کورد پيرۆز بێت!
____________________________________

 .١سعيد ھمايون" ،پيشوای بيداری – خاطرات سعيد ھمايون" ،بە کوشش ھاشم سليمی ،انستيتوی فرھنگی کردستان،
چاپ اول ،موسسە چاپ و نشر ئاراس ،اربيل ٢٠٠٤
 .٢گەرچی دڵنيام کە ژيننامە و ھەواڵی کار وخەبات و چۆنيەتی ئيعدامی ئەو شەھيدانە لە ژمارەکانی ڕۆژنامەی
کوردستان ئۆرگانی حزبی ديموکڕاتی کوردستانی ئێران و ھەندێک سەرچاوەی ديکەدا ڕەنگی داوەتەوە.

ڕکەوتی شەھادەتی
شەھيدانی کﯚماری کوردستان
) ( ١٩٤٦ -٧ / ١٣٢٥ -٦
)ل کﯚ*ينەوەﯾەک(
ئەنوەر سو*تانی
بەشی ) ٤پاشکﯚ(
٢٠١٠ – ٦ –٩
دوای باڵوبوونەوەی سێ بەش و کۆتايی پێ ھاتنی ئەم ووتارە  ،ئێوارەی ڕۆژی دووشەممە ٢٠١٠/٦/٧
مامۆستايەکی بەڕێزی سەر بە بنەماڵەی فەيزۆڵاڵبەگی کە دانێشتووی ئەوروپايە و پسپۆڕ و شارەزای
بواری ئەدەب وفەلسەفەيە ،تەلەفونی بۆکردم و ئەم زانيارييانەی پێدام کە بەھۆی گرنگايەتييانەوە بە
پێويستی دەزانم لە کۆتايی ووتارەکەدا ڕايانبگەيێنم.
ئەو برا بەڕێزە ،کە نايەوێت ناوی ڕابگەيێنرێت ،ئاماژەی بە دوو يادداشتی کورت دا کە لەالی ئەو
پارێزراون و گوتی:

"يادداشتەکان دوو کەسی بەسااڵچووی ھۆزی فەيزوڵاڵبەگی نووسيويانن – من بە نەريتی
فەيزوڵاڵبەگييەکان بە 'مام' ی خۆم ناوم دەبردن و بە داخەوە ئێستا ھيچکامێکيان لە ژياندا نەماون .ئەو
دوو مامەم بەچاوی سەر ڕووداوی ئيعدامەکانيان بينيوە و ئەو يادداشتە کورتانەيان لە ساڵی ١٣٥٨ی
ھەتاوی ] ١٩٧٩ی زايێنی[دا لە وەاڵمی من سەبارەت بە ڕێکەوتی ئيعدامەکانی سەقز نووسيوە".
يادداشتەکان ،گەلێک کورتن و و بەم شێوەيەی خوارەوە بە فارسی نووسراون:
يادداشتی يەکەم:
 ٢٥/١١/١٥شب چھارشنبە مصادف با جشن مولود.
واتە:
لە  [١٣]٢٥/١١/١٥دا] ،کە دەکاتە ] [١٩٤٧/٢/٤و[ شەوی چوارشەممە ،ڕێکەوتی جەژنی مەولوود
بوو] ،ئەو کەسانە شەھيد کران[.
يادداشتی دووھەم:
مرحوم علی خان فاتح روز  ١٦بھمن  ٢٥در شھرستان سقز بە دار زدە شد.
واتە:
خوالێخۆشبوو عەلی خانی فاتيح لە ڕۆژی  ١٦ی مانگی ١١ی ساڵی [١٣]٢٥ی ھەتاوی[ ]کە دەکاتە
 ،[١٩٤٧/٢/٥لە شاری سەقز لەدار درا.
بەگوێرەی ئەو دوو ڕاگەياندنە ١١ ،شەھيدەکەی سەقز  ١٠ڕۆژ پێش شەھيدبوونی عەلی بەگی شێرزاد
لە بۆکان لە سيدارە دراون .جياوازی نێوان  ١٥و  ١٦ی مانگی  ١١ش بەم شێوەيە واتا دەکرێتەوە کە
ئيعدامەکان شەو درەنگانی ڕۆژی  ١٣٢٥/١١/١٥بەڕێوە براون و دوای نيوەشەو وبەرەبەيانی ھەمان
شەويش لە ڕاستيدا بە ڕێکەوتی ڕۆژی دواتر واتە  ١٣٢٥/١١/١٦لەقەڵەم دەدرێت .کەوابوو،
ڕووداوەکە لە شەوی  ١٥لەسەر  ١٦ی مانگی  ١١دا ڕووی داوە و نووسەری ھەردوو يادداشتەکان لە
نووسينی  ١٥يا  ١٦دا ڕاست بوون وھەڵەيان نەکردووە .بەکورتی ،شەوی  ١٥و بەرەبەيانی  ١٦ی
مانگ ھەردوکيان ھەر يەک شەون.
ديارە ئاماژە بە جەژنی مەولوودی ئەو سالەش خاڵێکی گرنگە و بە چەشنێک ڕوونکەرەوەی ڕێکەوتی
ئيعدامەکانە ،منيش نەدەکرا بيخەمە پشت گوێ و حيسابی بۆ نەکەم .جا کەوتمە پشکنينی ڕۆژژمێری
بەراوردکاريی مانگە کۆچييە 'قەمەری'يەکان لەگەڵ مانگ و ڕۆژی زايێنی .جەژنی مەولوود يا جەژنی

لەدايکبوونی پێغەمبەری ئيسالم بۆ موسوڵمانانی سوننە – کە نووسەری ئەم ووتارە و ھەموو
دانيشتووانی شاری سەقز و دەوروبەريشی سوننين ،ڕۆژی ١٢ی مانگی ربيع االولی يە .بەگوێرەی
'تەقويمی تطبيقی ساڵی ميالدی و زايێنی') ،(١سەرەتای مانگی ربيع االولی ی ساڵی ١٣٣٦ی مانگی،
کەوتۆتە ڕۆژی ھەينی  ١٩٤٧/١/٢٤ی زايێنی .بەھۆی ئەو ڕاستييەشەوە کە مانگی يەکەمی زايێنی
)ژانويە(  ٣١ڕۆژە ١٢ ،ی ربيع االولی ی ساڵێ  ١٣٣٦بەرانبەر بووە لەگەڵ  .١٩٤٧/٢/٤جا ئەگەر
بێين و  ١٩٤٧/٢/٤وەربگێڕينە سەر ڕۆژژمێری ھەتاويی ئێرانی ،دەبينين ڕاست دەکاتە ڕۆژی
(٢).١٣٢٥/١١/١٥
سەبارەت بە ڕۆژانی ھەفتەش دەبێ بڵێم يادداشتی يەکەم دەست نيشانی شەوی چوارشەممە وەک شەوی
جەژنی مەولوودی ئەو ساڵە وشەوی ئيعدامەکان دەکات .ئەگەر ھەواڵی ناو يادداشتەکە بە ھەند
وەربگرين ،لە بەراوردکاريی ڕۆژی  ١٩٤٧/١/٢٤وەک سەرەتای مانگی ربيع االولی ی ئەو ساڵە دا
دەبينين کە ڕۆژی ھەينی بووە .ئينجا  ١٢ی مانگی ربيع االولی دەکاتە سێ شەممە (٣).بەم حيسابەش ھەر
ڕۆژی  ١٢ی ربيع االولی لە يادداشتی يەکەم نزيکە و دەکرێت بڵێين شەوی سێ شەممە لەسەر
چوارشەممە بووە.
بە کورتی ،ڕاگەياندنی ئەو برادەرە بەڕێزە ،شتێکی بەڵگەدارە و خۆيشی کەسايەتييەکی ڕاست و
ووردبين و لە کاروباری زانستيدا مووقەڵێشە و من ھيچ ھۆکارێکم بەدەستەوە نييە بەرپەرچی قسەکانی
بدەمەوە .تاقە شتێک کە ھەيە و دەمێنێت ئەو ڕاستييەيە کە دەقی بيرەوەرييەکانی نەمران سەعيدی
ھومايوون و حاجی حەکيمی نيلووفەڕی  -کە لە بەشی  ٢و  ٣ی ئەم ووتارەدا باسيان لێوەکرا،
ھەردوکيان ڕۆژی  ١٣٢٥/١١/٢٥بە ڕۆژی شەھادەتی شەھيدەکانی سەقز ڕادەگەيێنن و ئەوەش
دڕدۆنگی کردووم .لەاليەکەوە باوەڕی تەواوم بە قسە و بەڵگەکانی ئەو برادەرە فەيزوڵاڵبەگييەم ھەيە و
لە اليەکيترەوە ناتوانم بە ھاسانی بەرپەرچی بۆچوونی سەعيدخانی ھومايوون و حاجی حەکيمی
نيلووفەڕيش بدەمەوە.
ھەرچۆنێک بێت ،تا ئێستا ئاڵقەی زانياريمان لەمەڕ ڕووداوەکان تەواو بەرتەنگ بۆتەوە و بەيارمەتی
ھەموواليەک توانيومانە لە ڕێکەوتی ڕاستەقينەی ئيعداکانی سەقز نزيک بيينەوە :کێشەکە ئێستا ١٠
ڕۆژی نێوان  ١٥و  ٢٥ی مانگی  ١١ی ساڵی  ١٣٢٥ی ئێرانی ٤] ،و  ١٤ی مانگی  ٢ی ١٩٤٧ی
زايێنی[ يە و ھيچيتر!
******
خوێنەری بەڕێز! وەک دەبينن ئەم چەشنە ڕاگەياندن و بەڵگەھێنانەوە و بۆچوونانە دەێژەيان ھەيە و
ئاشکرايە ئەم ووتارەی ئێستا توانای تاووتوێ کردنی ھەموويانی نييە .جا ئەگەر لێرە بەدواوە زانياريی
زياترم دەست بکەوێت بەناچار دەبێ شێوازی کارەکە بگۆڕم ،بەشە جياوازەکانی ئەم ووتارە بخەمە
سەريەک و بيچمی ناميلکەيەکيان پێبدەم .ھەروەھا ھيوادارم خەڵکانی شارەزا خۆيان ڕاستەوخۆ
بابەتەکان ڕابگەيێنن و خوێنەرانی لێ ئاگادار بکەنەوە ،خۆ ئەگەر ئاگادارێکی منيشيان کردەوە دەستيان
خۆش بێت!
ئەرکی منيش ئەوە دەبێت ھەوڵ بدەم ھەواڵی ئيعدانەکان لە چاپەمەنی ئەو ساڵەی ئێران وەک ڕۆژنامەی
ئيتالعات وچاپەمەنييەکانی ديکەی ئێراندا بدۆزمەوە .ئاشکرايە ئارشيوی ڕوکنی  ٢ی ئەرتەشی شا و
ھەروەھا بەڵگەنامە و باڵوکراوەی ھێزی زەوينيی ئەرتەش و ژاندارمری و پۆليسی ئێران ،بەاڵم لە
بارودۆخی ئێستای ئێراندا ئەو شتە گونجاو نييە لەبەر ئەوەی ھەموو ئەو چەشنە بەڵگەنامانە کەوتوونەتە
ژێرعەبای ئايەتوڵاڵکانەوە و دەبێ چاوەڕوانی ئەو ڕۆژە بين کە لە سيستەمێکی مرۆڤانەی غەيرەمەاليی
دواڕۆژدا ئەو ڕاستييانە و ھەزاران ڕاستی تر بۆ ھەمووان دەربکەون! ديارە بەڵگەنامەکانی وەزارەتی
دەرەوەی ھەندێک وواڵتی وەک بريتانيا و ئەمريکاش دەتوانن سەرچاوەيەکی باش بن بۆ ھەواڵەکە و من
لەوانيش غافڵ نابم.
٢٠١٠/٦/٩

___________________________________
 .١فرديناند ووستفيلد و ادوارد ماھلر" ،تقويم تطبيقی ھزاروپانصدسالە ھجری قمری و ميالدی" ،فرھنگسرای نياوران،
تھران  ١٣٦٠شمسی ١٤٠٢ ،قمری ١٩٨٢ ،ميالدی
 .٢جەژنی مەولوودی موسوڵمانانی شيعە ٥ ،ڕۆژ درەنگتر ،لە  ١٧ی ربيع االولی دايەە و ئەگەر ڕۆژی حەڤدەھەم بە
سەرەتای حيسابەکان دابنێين ،ئەوا ھەموو ئەو ڕێکەوتانە  ٥ڕۆژ دوا دەکەون واتە ڕٶژە ھەتاوييەکە دەبێتە
 ١٣٢٥/١١/٢٠و زايێنييەکەش دەبێتە .١٩٤٧/٢/٩
 ١٧ .٣ی ھەمان مانگ دەکاتە يەکشەممە.

