
 سازمان خةبات انقاليب كردستان ايران  سايت        
  

  محّمد ینامھ قاضیزندگ

  میحرلا نمحرلا هللا مسب

 در شھرستان ی مشھور و خوشنام قاضیش از خانواده . ه1289 د رسال   

محّمد بعدھا . ام گرفت  که محمد ن زاده شدیفرزند ) یمھاباد کنون( سابالغ 

 . خ معاصر کردستان شد ی تارین چھره ھاین و محبوبتری از مشھورتریکی

 و یش کار داورین بودند ؛ که از سالھا پی او عالمان دیله ی قبی ھمه   

 » یقاض« ن مناسبت لفظ ین مردم را بر عھده داشتند و به ھمی بیدادگستر

 . شان شده بود یشھرت خانوادگ

ف و یخ ، رھبران طوایخ المشای مشھور به شی بزرگ محّمد ، احمد قاضیایش ن. ه1209 در سال  

واندره جمع کرد و از آھنا خواست که دست در یک شھر دی نزدی مختلف منطقه را در محلیله ھایقب

ن در یھمچن. زند ی بپا خیسیژه متجاوزان انگلیگانگان و بوی شوند و در برابر بییرویدست ھم نھاده ، ن

 . ت مردم بکوشند یثی از حقوق و حیارشان و پاسداریت دی نظم و امنیاه برقرارر

خ ، در دفاع از شھر مھاباد رد مقابل ھجوم یخ المشای فتاح پسر شیش قاض. ه1295 در سال  

 داشت و عاقبت ھم جان بر سر آن نھاد و در ھمان سال به ی نقش مھمی عثمانیروسھا و ترکھا

 . د یشھادت رس

 1313ز از مردان معتبر و اھل علم روزگار خود بود که به سال ی نی علیمحّمد مشھور به قاض پدر  

القذات ، دانشمندی سیعنی محمد یافت ؛ و باالخره عمویش وفات .ه  توانا و ی فرزانه و شاعریف 

ل داد که یتشک» نھذت محّمد «  به نام ی مخفیش سازمان. ه 1299 با ھّمت بود که در سال یمرد

نھذت شبا .  داشت یجان ھمکاریدر آذربا) ق . ه 1388 ، شھادت 1297والدت  ( یابانیخ محمد خی 

 . ش در گذشت . ه 1323 عاقبت به سال یو
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 کردند ی مید آنھا گذران زندگی بوکان مالک چند روستا بودند که از عوایه ی در ناحی قاضی خانواده  

 خواستند و چشم به اجر ی نمیزیشان ، چین ای بن مردم و حل و فصل اختالفاتی ضاوت بیو در ازا

 .  کارشان داشتند یاخرو

 را فرا یت و مراقبت پدرش بزرگ شد و به مکتبخانه رفت و اندک اندک علوم اسالمی محمد تحت ترب 

 یش می و اخالقی علمیلت ھای فضی او را به واسطه ید ، ھمگیگرفت و چون به سن رشد رس

 قضاوت ی اجازه یش از آنکه پدرش به ویم ، پی ، جالب است بدان داشتندیشناختند و دوست م

 .  معارف و اوقاف مھاباد راعھده دار بود یاست اداره یبدھد ، ر

 دّقت نظر یشان پرداخت ، به خوبی شد و به امور مردم و حل اختالف ای که رسمًا قاضی محمد زمان 

تش ی و محبوبی گذشت ، نفوذ معنویھرچه مب ین ترتیر و ذکاوت خود را نشان داد و بدی، حسن تدب

 . افت ی ی میفزون

 داشتند و ھمواره در خانه اش به یا مشکلی ی بود که گرفتاری محّمد پناھگاه کسانی منزل قاض 

ن وصف تا جوانب ی داشت ؛ با ایرت خاصی در کار قضاوت بصیو.  مسافران و مستمندان باز بود یرو

 داشت ، بر یو چون نظر خود را اعالم م.  داد ی نمی کرد ، رأی نمی را موشکافانه بررسیه ایقض

 و ی ، در مسائل اجتماعینی عالوه بر اطالعات و علوم دیقاض.  نمود ی می آن پا فشاریاجرا

 و یش ھمواره نشان از علم و آگاھی آگاه بود و اظھار نظرھایز مردی نیاسی سی و حّتیاقتصاد

 .  داشت یدّقت و

 ی دّوم شعله ور شد و کم کم دامنه ی محّمد بود که آتش جنگ جھانیّوم عمر قاض سیل دھه ی اوا 

ران از شمال و جنوب به اشغال یش ، ا. ه1320 سال یمه ھایدر ن. افت یانه گسترش یآن تا خاورم

 از شمال کردستان به ین اوضاع و احوال ، بخش قابل توجھیدر ا. س درآمد ی روس و انگلیقوا

 یمردم شھرھا. ران خارج گشت یار ارتش ای ردآمد و عمٌال از کنترل و اختی روسیاشغال قوا

 خاطرات تلخ حضور روسھا در جنگ ی داشتند ، به خوبی که سن و سالییکردستان ، خصوصًا آنھا

الت اطراف ، با سوء استفاده از ضعف و فتور دولت ، به یر و ای را که عشایامیز ای اّول و نیجھان

ن یو در ا. اد داشتند ی زدند ، به یردند و دست به غارت و چپاول اموالشان م آویشھرھا ھجوم م
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ت ی احساس خطر و مسئولیگریشتر از ھر کس دیت و نفوذش ، بیل درای محّمد به دلیان قاضیم

ل سابقه یژه جوانان به دلی مردم و بویستیونالین زمان احساسات ناسیگر در ایاز طرف د.  کرد یم

 معقول و یده بود و اگر به مدد رھبری ، به اوج خود رسیض حکومت مرکزیبع سالھا فشار و تی

 ی بودند که قاضینھا از جمله عواملی ایھمه .  شد ، خطرناک و مسأله ساز بود یه نمیرومند توجین

ن ین و پر ماجراتری از سخت تریکی ین و موقر را ، خواه ناخواه به صحنه یمحّمد آن مرد آرام و مت

 . د و در رأس مسائل آن سامان قرار داد یران و کردستان کشانیخ ایار تیدوره ھا

 از ھر گوشه و یستیونالی ناسی در کردستان به واقع اشغال شده توسط ارتش سرخ ، حرکت ھا 

ر به شھرھا روزافزون ی منطقه و احتمال ھجوم عشایگر ناامنی خورد و از طرف دیکنار به چشم م

 حضور خود ی برایھین نقطه ضعف ، توجیل نبودند که با استفاده از ھمیم یز بیبود ؛ البته روسھا ن

 .  بخشند ی ارتش سرخ را به مردم ارزانیه یر سایت زیابند و امنیب

 ی بی با وجود ھمه –ان کارش ی زد که به موجب آن تا پاینجا دست به ادامی محّمد در ای قاض 

گر ، محترم نگه داشته ی دیش از ھر جای زده بم مردم کردستان آشوبی حر– ھا ی ھا و ناامنینظم

 از سران یش با برخیی و آشنای دوستی با استفاده از سابقه یو. شد و از تعرض مصون ماند 

ب ین ترتیشان واگذاشت و به ایر حفاظت از دو شھر مھاباد و بوکان را به ایالت و عشایمقتدر ا

ت یدادن شخصن نحو ال یش مردم بودند ، به بھتریآساو ت ی امنین خطر برای را که بالقوه بزرگترییروھاین

 . ل کرد یم ھمان مردم تبدیشان رل به پاسداران بالفعل ، حریت به آنان ایو مسئول

»  کوردستان یاندنه وه یژ« دو حرف اّول کلمات » ک « و » ژ « (» ک _ ت ژ یجمع« ل ی تشک 

ش از .  ه 1321ور ماه یدر شھر. ) اشد  بیات کردستان می حیاید و احی تجدیھستند که به معن

 ن سالھاست یع مھم ایوقا

 گرفتن ی و تأسینی ُکرد بودند که با حفظ معتقدات دی گرایشتر ملیت ، بین جمعی ایه ی اولیاعضا

وستن ی پیدند ؛ که برای کوشیت از قوم ُکرد می عدالت و رفع محرومی اجرای ، برایاز شعائر اسالم

 .  خود به قرآن سوگند بخورند یست غسل کرده و در اثبات وفاداری بایمز یش از ھر چیبه آن پ

 یت مید و حماییامد ، اّما ھمواره آن را تأین جمع در نیت در ای محّمد ھرگز به عضوی ھر چند قاض 
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 بود که اگر پراکنده ییروھایکسو کردن نیه و یکاف ، توج_  از نقاط قّوت ژ یکی یرا از نظر ویکرد ؛ ز

در عمل . ار بود ی آنان بسی از سوی و غالبًا افراطی فردیستیونالیدند ، احتمال حرکات ناس مانیم

د ی و در حال تزایت پر انرژین جمعیت ای نظارت و ھدای از عھده ی به خوبیز ھمانطور شد و قاضین

 . برآمد 

 سرخ ، در جان و کردستان ، ھمزمان با حضور ارتشی روسھا در آذربای و فرھنگیاسی سی تالشھا 

زم ی کمونی و بسط و توسعه یران به شوروی از خاک ای به نفت شمال ، الحاق بخشیابیجھت دست

 سرشناس ُکرد در فاصله یت ھاّین برنامه ھا دوبار دعوت از شخصیدر آنجا ادامه داشت ، از جمله ا

 یأت تفاوتھاین دو ھیب ایھر چند در ترک.  سفر به باکو بود یش برا.  ه 1324 و 1320 ی سالھای

 ی شد ؛ اما ھر دو با مطمخ نظر باقرف ، توجه دادن مھمانان ُکرد ،خصوصًا قاضیده می دیاساس

ن موضوع بود که ؛ روسھا عالقه یبه ا_ أت را به عھده داشت ی ھیکه ھر دو بار سرپرست_ محّمد 

جان جز یا مانند آذرباآنھا در واقع کردستان ر. کتر باشد یجان بزرگ نزدیدارند که کردستان به آذربا

ستند ؛ اّما متأسفانه ی نگریک کاال به مردم و خاک آن نمی خواستند و جز به چشم ی خود نمیبرا

أت ی محّمد و ھیدر ھر حال ، قاض. ر شده بود یار دیافتند که بسین را دریارانش ای و ی قاضیزمان

  . ف کردندیدوار کننده توصیج سفر دوم به باکو را امیھمراھش ، نتا

_ ژ « ت یشنھاد باقروف ، و ادغام جمعیل حزب دمکرات کردستان به پین سفر ، تشکیج مھم ای از نتا 

 یتھای قبول مسئولی گرفت و برایالت حزب صورت علنین کار تشکیدر آن حزب بود ، که با ا» کاف 

 . نده آماده شد یآ

ز و بحث با ی به تبریانندگی و ارسال نمایاسی اقدامات سی محّمد پس از سریسرانجام قاض

ا چھار چراغ ی» چوار چرا « دان یق ، در م.  ه 1324 ، صبح روز دِوم بھمن ماه سال یصاحبنظران روس

 . کردستان را اعالم کرد ی خود مختاری گرد آمده بودند ، جمھوریادیت زّی که جمعیمھاباد در حال

ت ی و دادن ارزش و شخصیافکار عمومشه بر احترام به ی امور ، مانند ھمی در اداره ی روش قاض 

دن ی که آن زمان از مھاباد دیانین خارجی و ھمچنیو بنا بر آنچه ساکنان بوم. به مردم استوار بود 

ه آنچه که ی حکومت ، شبی از سوی و اعمال فشاریسیچ گونه نظام پلی کنند ، ھیکرده اند ، نقل م
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نفک و از ارکان ی که جزء الیس مخفیپل. د  خوریان داشت ، در مھاباد به چشم نمیز جریدر تبر

 روزولت ، معاون یجان بود ، در مھاباد وجود نداشت ، سروان آرشی حکومت آذربایاستخوان بند

رت خود یدن کرده است ، تعجب و حی از مھاباد د1325ز ییکا در تھران ، که در پای آمری نظامیوابسته 

 دارد که شکل حکومت ی محّمد اظھار میان جا به قاضت حاکم در آنجا پنھان نکرده و ھمیرا از وضع

سه یچ وجه قابل مقای که در کردستان حاکم است ، به ھی آکنده از محبت و احترام و اعتمادیو فضا

 . ن سخت در شگفت مانده بود یادین اختالف بنی از ایست و ویجان نی آذربایستیبا نظام کمون

 محّمد ، نفوذ و دخالت به مراتب کمتر روسھا در کردستان یگر در حکومت قاضی قابل توجه دی نکته  

 خود در ھر ینیض دی فراید نکرد و نسبت به ادایچ گاه در اعتقادات راسخ خود تردی ھیقاض. است 

ر ی از جلسات بحث و گفتگو در باکو با حضور میکیتا آنجا که در وسط . د ی ، ھرگز تعلل نورزیطیشرا

 .  کند ی ترک می نماز مدتی ادایبرا جلسه را یجعفر باقروف ، و

ت افراد یمالک.  خورد یزم به چشم نمی کمونیش حکومت به سوی از گجرایچ رنگیز ھی در مھاباد ن 

 و ی بود که قاضی در صدر مسائلی شد و احترام به شعائر اسالمیبر اموالشان محترم شمرده م

 روز ی را غالبًا بر سر داشت و حتدشی سفی محّمد عمامه یخود قاض.  کردند یب میارانش تعقی

 .  به تن کرده بود ، آن را فرو نگذاشت ینکه لباس نظامیز با ای خودمختار نیاعالم جمھور

 ار ی محّمد قرار گرفته و ویت قاضیر شخصی مھاباد ، بارھا تحت تأثیگلتون در کتاب جمھوریام ایلی و 

 محّمد بود ی قاضی عدالتخواھیه ید سان است که ریقت ایحق: د ی گوی مییدر جا. ستوده است 

 بھره مند بود و ی عالیی از خلق و خویو.  شد ی می متجلیشیک اندی و نیکه ھرگونه درستکار

 . ھرگز از قدرت و نفوذ خود سوء استفاده نکرد 

 در ی و اقتصادیاسیرا معادالت سید ؛ زیی خودمختار کردستان چندان نپای به ھر جھت ، عمر جمھور 

ابد و بتواند جنبش ی گذشته را بیران ثبات و استواریگر حکومت شاه ای رفت که بار دیش میپ یجھت

 .  را سرکوب کند یاستعمارخواھانه و ضد یآزاد یھا

 با ی قرارداد معروف سه ماده ای و عقد وامضایران به شورویر ای سفر قوام السلطنه ، نخست وز 

ک یران را فراھم کرد، پس از یرخ از شمال غرب ا ، مقدمات خروج ارتش سی شورویر خارجه یوز
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 اشغال شده پرداخت و عالوه بر ی اراضیه یعا به تخلی ارتش سرخ با فرمان مسکو ، سریسال و اند

از استخراج نفت شمال ، رھا ید امتیجان را به امی خود در آذربایکردستان ، حکومت دست پرورده 

 .کرد و به شاه سپرد 

  

  محّمد چه کرد ؟ ی و پر مخاطره ، قاضط سختین شرایدر ا

 یش از آنکه آشوبھای تمام تالش خود را به کار بست تا ھر چه زودتر و پی در مھاباد ماند و حتی و 

 و خطرساز شود ، ینده ، جّدیر نسبت به اوضاع آیالت و عشای ای برخی حاصل از دلسردیداخل

 . رد یارتش اوضاع را به دست بگ

 محّمد تماس یزد ، با قاضی بگریش از آنکه به شورویجان ، پی آذربایھبر فرقه  ریشه وری جعفر پ 

 ھم ھر چه زودتر از معرکه دور یشنھاد کرد که قاضیم خود مطلع ساخت و پی را زا تصمیگرفت و و

ان مردم و ملتم خواھم یمن در م:  را رد کرد و پاسخ داد یشنھاد وی محّمد قاطعانه پیقاض. شود 

 ی از سران گرد آمدند و در مورد چگونگین حزب دمکرات ، جمعیمھاباد به دعوت مسئولدر . ماند 

ست ، ی ماندن نیگر جایافتند که دین عده پس از آنکه اتفاق نظر یا. فرارشان به مشورت نشستند 

 اجتماع کردند و با اصرار از او خواستند که یست و سوم آذر ماه در منزل قاضیغروب روز ب

ت کرد و اجازه داد که ھرچه الزم دارند با خود ببرند ؛ اما یم آنھا حمایاو از تصم. شد ھمراھشان با

نه ی با خشم و کی به زودیرا حکومت مرکزی گذارم ، زیم و مردم را تنھا نمی آیمن با شما نم: گفت 

 ی کارخت ؛ اما اگر من باشم با مردمیابد ، آنرا بر سر مردم خواھد ریباز خواھد گشت و اگر مرا ن

ر ی عشای دھم که مردم شھرھا از تعرض برخیبی توانم ترتیبه عالوه اگر بمانم م. نخواھد داشت 

ط در کنار مردم بمانم و ین شرایمن سوگند خورده ام که در سخت تر. ز مصون بمانند یفرصت طلب ن

 من از ی و بران روزھای مردم از سخت تریامروز برا. ت کنم ی که در توان دارم از آنان حماییتا جا

 . ن آزمونھاست یبزرگتر

 مکرر به سران ارتش که در صورت ھر ی و ھشدارھای قاضی ھا و دخالت ھایانی بالخره با پادرم 

 ھا وارد معرکه خواھند شد ، در روز ی ارتش بازرانیله یگونه سوء قصد و ھتک حرمت مردم بوس
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 وارد مھاباد شد و کنترل شھر را به ی و برخوردیزیچ خونری ارتش بدون ھ1325ست و ششم آذر یب

 . دست گرفت 

 خواست ، اکنون ی با شتاب خود را به مھاباد رساند و از قاضی بارزانیت ُمال مصطفین موقعی در ا 

ن کرد که یت مردم را ضمانت کرده است ، موافقت کند تا او را از مھلکه برھاند و تضمیکه ارتش امن

 با ھمان صالبت یاد ، قاضی زیاما پس از بحث ھا. ساند  را به مرز عراق بریخود شخصًا و

 . شد یاندی داد و حاضر نشد به نجات خود بی خود پاسخ منفیشگیھم

جان یت آذربای بر وضعی شود ، که نظریشتر روشن می بی زمانی قاضیمانه ی ارزش اقدامات حک 

«  به نام ی ، سه روز در دھکده اش از ورود به شھریان پیم ؛ نظامیاندازیھنگام ورود ارتش به آنجا ب

 و غارتگران را باز گذاشتند تا یز ، اتراق کردند و دست اشرار و مأموران مخفی تبریاز حوال» باسمنج 

.  از خون فراگرفت یز را حمامین سه روز تبریدر مدت ا. با شھر و شھروندان ھر چه خواستند، بکنند 

ز کردند و اموال مردم را به غارت بردند و خانه ھا را به  از مردان را کشاتند و به زنان تجاویاریبس

 . ات پرداخت یل جنای که ارتش وارد شھر شد ، به تکمیو ھنگام. دند یآتش کش

ت و یگر با درای به دست ارتش نداد و از طرف دی بھانه ای محّمد با ماندنش ، از طرفی ، قاضی بار 

 را در حالت خوف یونی آخر سرلشکر ھمای تا لحظه ان ،ی خاص خود و به مدد وجود بارزانیاریھوش

ن به مردم را ی توھیچ گاه به خود اجازه یگر فرماندھان ھی کرد که او و دی گذاشت و کاریو رجا باق

 محّمد ھمچنان در یر اوضاع ، قاضیی چند روز پس از ورود ارتش به شھر مھاباد و تغیندادند و حّت

 .  شد یدفتر کار خود حاضر م

 در آمد ، دستور بازداشت ی نظامی گذشت زمان و پس از آنکه منطقه بطور کامل در کنترل قوا با 

و در .  کردند ی محترمانه او را در ساختمان ستاد ارتش زندانید و به نحوی محّمد از مرکز رسیقاض

د و  مالقات کننی توانستند با وی می قاضیخانواده _ د یکه چند ماه طول کش_ ن بازداشت یطول ا

 .  دادند ی از خود بروز نمیمأموران رفتار زننده ا

ف ین سی محّمد و عموزاده اش محمد حسی قاضیش محاکمه .  ه 1325ماه سال ی در اواخر د 

 محمد ی ، برادر قاضیروزیبه اصرار دادستان سرھنگ ف.  آغاز شد یک دادگاع نظامی در یقاض
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د و یبه مھاباد احضار گرد_ شغول مداکره با قوام بود که در تھران م_ ز ی نی ابوالقاسم صدر قاضیعنی

 .  ھر سه تن به کار خود ادامه داد ی محاکمه یدادگاه در واقع برا

( ست یات در دست نی محاکمات و دفاعی از چگونگیقی بودن دادگاه ، اطالع دقیر علنیل غی به دل 

م که ی دانیھمانقدر م.) گذاشت م یت خواھی را ھم در سای قاضی اسرار محاکمه یانشاءاهللا بزود

 ، با صدور حکم اعدام 1325پس از سه شبانه روز شور و مشورت دادگاه در روز دوم بھمن ماه سال 

 پرونده ھا به یه ی ، کلیی نھای مجدد و صدور رأیان داد ؛ اما بررسی ھر سه نفر به کار خود پایبرا

 در تماس بود و یبا سفارت شورو_ ر وقت یوزنخست _ ن فاصله قوام یدر ا. تھران انتقال داده شد 

ر در یگر تأخیاز طرف د.  کرد یارانش از آن دولت کسب اجازه می محّمد و یث اعدام قاضیدر واقع برا

ت داد تا ھر ی مأموریروزی را نگران کرد ، لذا او به سرھنگ فیونی تھران ، سرلشکر ھماییپاسخ نھا

در آنجا متوجه . ا شود یر مرکز را جوید و تأخیند و علت تردعتر به تھران رفته ، کسب خبر کیچه سر

ز ی صبر کنند و شتاب جاید مدتیر است و بای دادگاه نزد نخست وزی نھائیشد که کل پرونده و رأ

 . ست ین

 خود برداشتند و به درخواست قوام پاسخ مثبت دادند و به ین نقاب را از روی سرانجام روسھا آخر 

ن حال به آنھا اعالم ی انجام کار دلخواھشان باز گذاشته شد ؛ اما در عیان برایمب دست نظاین ترتیا

 . د کنند یل دھند و محاکمه ھا را تجدی تحت عنوان فرجام تشکیگریشد که الزم است دادگاه د

 از افسران ارشد ی که حامل جمعیش اتوبوس.  ه 1326ن اسل ی فروردین روزھای از اولیکی در  

ت داشتند یده از مرکز ، مأمورین افراد مطابق دستور رسیا. ز به جانب مھاباد حرکت کرد یبود ، از تبر

د ی تجدیک دادگاه نظامی را در یف قاضین سی و محمد حسی محّمد ، ابوالقاسم صدر قاضیکه قاض

 . اطالع داشتند  کردند ید صادر می که بای از حکمھر چند. محاکمه کنند 

اد کار خود را شروع کردند و ھمواره با مرکز در تماس بودند و آنچه ستاد دن به مھابیشان با رسی ا 

ت از ی محّمد چنان حکایات قاضینھا دفاعیبا تمام ا.  دادند ی کرد انجام میکته میشان دیارتش به ا

. ر قرار گرفته اند ی افسران مأمور محاکمه اش تحت تأثیمان ثبات و شھامت او داشته است که حّتیا

 دھد که با وجود یح می کند و سپس توضیت دادگاه را گوشزد میز عدم صالحیاز ھر چش ی پیو
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نکه اگر بماند اعدام خواھد شد ، اما مانده و ی فرار داشته است و با علم به ای که برایامکانات فراوان

که ست ی نیزیح داده است ، چون مرگ چیمرگ با افتخار در کنار ملت و در خاک وطنش را بر فرار ترج

 .  را به ھراس اندازد یو

 و یه طلبی ، تجزیفر خواست که او را متھم به آشوبگری از کی محّمد در پاسخ به بخشی قاض 

 در یران و حتیگانگان در ھر نقطه از خاک ای که بیطیدر شرا: د ی گوین میانت کرده بود ، چنیخ

 آوردند ، یبر سر مردم م خواستند ی گرفتند و ھر چه میم می خواستند تصمیتھران ھر طور م

 مردم و رفع آشوب و بقرادر یت و حفظ جان و مال و آبروی امنیم کار ما را که برقراریکدام عقل سل

ان ، یافت که شمار تلفات مردم و نظامید ی کند ؟ با مراجعه با آمار در خواھی بود ، محکوم میکش

ن بخش از ینگان اشغالگر ، در اگای بی دست اندازیت و حتیموارد ارتکاب مردم به جرم و جنا

شما با استناد به کدام . ران و منجمله تھران کمتر بوده است یگر ای دیکردستان به مراتب از ھر جا

ران ی از ای است آباد و آزاد به عنوان بخشید ؟ مطلوب ما کردستانی نامیه طلب میمدارک ما را تجز

 . آباد و آزاد 

پانزده ساعت .  کار خود را به تھران گزارش داد یجه ی نتیشی فرماد و دادگاهیان رسی محاکمه به پا 

 . افت شد ی بالدرنگ اعدام دری بر اجرایبعد دستور مرکز مبن

 یش حکم صادره به اطالع قاض.  ه 1326ن سال یازدھم فروردین ساعات بامداد روز ی در نخست 

 خود یشت و ضمن آن از ورثه ت نوی را به عنوان وصی با متانت چند جمله ایو. د یمحّمد رس

 ملت ُکرد ی جداگانه که برایت نامه ای بسازند و در وصیخواست که از محل اموالش مدرسه ا

. رد و نماز بگزارد یسپس اجازه خواست تا وضو بگ.  فرا خواند یشان را به اتحاد و ھمدلینگاشت ، ا

شه با صالبت و یو مطمئن و مثل ھم کردند ، آرام ی می که دو افسر او را ھمراھیپس از آن در حال

 .  مؤمنانه ، بر سر دار رفت و تاج پر ارج شھادت بر سر نھاد یآرامش

 یرا در حال» چوار چرا « دان ینه برخاستند ، می که مردم از خواب دوشی سحر گاه آن روز ھنگام 

 . دند که سه جنازه را در آغوش خود گرفته بود ید

-------------------------------- 
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