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 در کردستان و آذربایجان بخشی از تاریخ سرزمين ما است که پرداختن 1325 تا 1324برپائی دو دولت خودگردان در سالهای 
ل بررسی تاریخی دو جنبش همزاد من در اینجا بدنبا. به آن هميشه با نفرین گروهی، و آفرین گروهی دیگر همراه بوده است

و ریشه های )  حزب دموکرات کردستان ناميده شد1324که از سال (" کومه له ژیانی کورد"و " فرقه دموکرات آذربایجان"
به گمان من هر دو این جنبشها گذشته از اینکه چه جایگاهی در سياستهای همسایگان جهانخوار ما . پدیدآمدن آنان نيستم

دایش و سرنگونی شان دستآوردهایی را برای جنبش آزادیخواهی مردم ایران به ارمغان آورده اند، که اگر آنها را داشتند، با پي
من در این بخش نيز به نام . نادیده بگيریم، ناچار از پيمودن دوباره راهی خواهيم بود که شصت سال پيش پيموده شده است

ذربایجان خواهم پرداخت، تا به حزب دموکرات کردستان و بویژه تالش خواهم یک ایرانی آذربایجانی بيشتر به فرقه دموکرات آ
بویژه که . کرد از ریشه یابی پيدایش این جنبش بپرهيزم و بيشتر به رخدادهای آن سالها و دستآوردهای آن جنبش بپردازم

وری، تاریک و ناشناخته مانده اند، شه برای خود من هنوز گوشه های بسياری از این رویداد و بویژه برجسته ترین بازیگر آن پي
اگرچه امروز بر . که باید پژوهشگران با بی یکسویه گی و بدور از نفرینها و آفرینها آنها را وابکاوند و بر تاریکيهایشان پرتو بيفکنند

ی جدائی  در اندیشه براه اندازی جنبشها1324 آذر 21من آشکار شده است که همسایه جهانخوار ما بسيار پيشتر از 
خواهانه در ایران بوده است، با این همه نمی توانم بپذیرم که چهره فرهمندی چون پيشه وری خودفروخته و مزدور بيگانگان 

  . بوده باشد
  

قبيله گرایان و همچنين بسياری از تالشگران خردگرای جنبش هویت طلبی هميشه در نگاه به فرقه دموکرات سخن از  
مردم آذربایجان دل با فرقه چيها داشتند، چنين " همه"استی را این است که حتا اگر بپذیریم که ر. می کنند" ملیحکومت "

خواند، چرا که در زیر سرنيزه سربازان یک ارتش بيگانه و بياری سردمداران همان کشور پای " ملی"حکومتی را نمی توان 
راستی را این است که نه . )1 (يگانه به این سو آمده بودندگرفته بود و بسياری از کاربران و کارورزانش نيز از همان کشور ب

فرقه و نه پيشه وری هيچ کاری را بدون روادید باقرُاف و استالين به انجام نمی توانستند رسانيد و همه آن دستآوردهایی که 
دند، بخشی از چوب جنبش آزادیخواهی مردم ایران بوردر چا از آنها سخن خواهم گفت، اگرچه خواسته هایی درست و

در یک واژه، پيشه وری و دیگر . سياستهای حزب کمونيست شوروی بشمار می آمدند و بدستور همانان انجام پذیرفته بودند
پابستگی در برابر گویاترین نمونه این دست و.  خوردسران فرقه بدون روادید استالين و باقرُاف آب نيز نمی توانستند

  : ، همانی است که دکتر براهنی می نویسددستورهای رسيده از باکو و مسکو
پروفسور زهتابي توي ماشين دربسته  او را به قول. اصال دقت نمي آنيد آه او اصال و ابدا نمي خواست از ايران برود  و شما«

ني آه آشتند، تنها به خاطر اين آه جام شرابش را به سالمتي آذربايجا به آن سوي مرز بردند، و بعد هم به آن صورت فجيع
  )2(» .ايران بماند، در مهماني با قراوف، سر آشيده بود در چارچوب مرز

  
ولی بتواند یکسال به خواست خود و بدون فرمانبرداری کسی بدست خودش نباشد " رفتن"یا " ماندن"آیا می توان پذیرفت که 

؟ تازه سخن در اینجا از پيشه وری نشاندند، فرمان براند و حکومت کند» توی ماشين دربسته«از همان کسانی که او را 
است، از کسی که من هرچه بيشتر درباره اش می خوانم، کمتر می توانم بپذیرم که او خود را به بيگانگان فروخته بوده 

باشد، کسانی چون غالم یحيی دانشيان و دیگرانی که خود را نخست به سرزمين شوراها پاسخگو می دیدند و سپس به 
بزرگترین . فرقه، در آن یکسال کارهای فراوانی برای بهبود زندگی مردم انجام داد. دیگر جای خود دارندمردم آذربایجان، 

 در سالهای. دستآورد فرقه ولی به گمان من بيرون کشيدن زنان آذربایجان از کنج آشپزخانه ها بود و سازماندهی کردن آنان
 و من در زیرزمين خانه آنان روزگار فرقه آموزگار دبستان می بوده اندکودکی من، هنوز زنانی در کوچه ما می زیستند که خود ب

با این همه شاید یک همسنجی گذرا ميان فرقه دموکرات آذربایجان و حزب دموکرات . کتابهایی بزبان ترکی نيز دیده بودم
 وتر از همزاد کردستانی اش بود نخست باید گفت که فرقه دموکرات آذربایجان بسيار پيشر.کردستان کار بررسی را آسانتر کند

 دستآوردهای آن بسيار گسترده تر و ژرفتر بودند، که بخش بزرگی از این دوگانگی، به بافت جمعيتی این دو بخش از و
  :ميهنمان در دهه بيست باز می گردد

عشيره جایگاه بسيار برتری از  در کردستان آنروزگاران هنوز پيوندهای  عشيره ای بسيار نيرومند بودند و وابستگی به این یا آن 
گرایش سياسی می داشت، در آذربایجان ولی بافت عشيره ای و ایلی دیگر از هم گسيخته بود و کسی کيستی خود را در 

با این همه روند رخدادها و کردار سران این دو جنبش بگونه ای بود که اگرچه هر دو این . کيستی عشيره اش نمی ُجست
 آذرماه سال 21همگون سرنگون و کارگزارانشان سرکوب شدند، فرقه دموکرات آذربایجان از فردای جنبشها به شيوه ای 

ب دموکرات کردستان ولی تا به امروز جایگاه ویژه ای در ميان نيروهای زبود، ح" یاد"و یک " نام"بيست و پنج دیگر تنها یک 
رد ایرانی است و گسترده ترین پایگاه مردمی را در کردستان سياسی کردستان ایران دارد و هم امروز نيز نيرومندترین حزب ک

فرقه سرنوشت خود را یکسر بدستان نيرنگ باز باقرُاف سپرد و از درون آن دیگر هيچ چهره برجسته ای بيرون نيامد و . دارد
دل حزب دموکرات ولی از . سران آن حتا پس از سرنگونی شاه نيز چندان شتابی برای بازگشت به ایران از خود نشان ندادند

فرقه یک روز پس از شکستش دیگر نابود شده بود، حزب . قاسملو برجسته ترین آنان بود شادروان چهره هایی بدرآمدند که
شاید راز ماندگاری حزب دموکرات و فروپاشی فرقه . ولی پس از شکست تازه به گردآوری نيرو و بازسازی خود پرداخت

ن فرقه در کنار شکست جنگی، شکست بزرگتر اخالقی را نيز بجان خریدند و رهبران حزب دست دموکرات در این بود که رهبرا
گر نوشته ها و گفته های دکتر ا پيشه وری، جعفررهبر فرقه، سيد . کم از نبرد اخالقی با رژیم شاه سربلند و پيروز بدر آمدند

اینکه آیا براستی دست و . نش را واگذاشت و گریختجهانشاهلو، جميل حسنلی و نوشته های خودش را پایه بگيریم، پيروا
 سرسوزنی از بار  گذشته از راست و دروغش،پای او را گرفتند و بستند و در ماشينش افکندند و بزور به آن سوی ارس بردند،

 به تلخی و  رویداد و مال مصطفی بارزانی از این قاضی محمد دو رهبر کرد،اخالقی او ودیگر سردمداران فرقه کم نمی کند،
  : ندنخشم یاد می ک

  
  آیا راستی خودت نرفتيد یا مالمصطفی نخواست تو را با خودش ببرد و تو با او باشی؟: سرهنگ عطایی گفت آخرین سؤال«

نه من به کجا می روم اینجا خاک ! سرهنگ به تو هم بگویم تو هم اهانت نکنی؟ یعنی چه راستش را بگویم : قاضی محمد 
  )3 (»! من پيشه وری زن صفت نيستم خاک و ملتم را رها کنم؟,ر و پدربزرگانم در اینجا زندگی کرده اندکردستان است پد

  
 از مهاباد بيرون رفته به کوه زد و بسوی ارس جنگجویانشبارزانی پس از اینکه دیگر اميدی به ایستادگی ندید، با مالمصطفی 

  : می نویسد" ران خراسانقيام افس"کتاب نویسنده ابو الحسن تفرشيان، . گریخت



موقعی که مرا . نشان فشنگ تقسيم می کرديیادم هست موقعی که او را دیدم، مثل پيامبری در ميان افرادش ایستاده،ب...«
من پيشه وری نيستم، پناهيان هم نيستم که در موقع صلح رئيس ستاد ارتش باشم و در موقع : دید به طرفم آمد و گفت
نوکر هيچ قدرت و هيچ حکومتی نيستم، نه انگليس نه آمریکا و ... من هستم و این تفنگم.  در بياورمجنگ ناگهان سر از باکو

  »...نوکر امت خودم هستم من فقط نوکر ایل بارزان هستم،... نه روس
  

 یک راه من در اینجا بدنبال این نيستم که در باره رهبران این دو جنبش داوری کنم، همچنين بر آن نيستم که بگویم کدام
درست را برگزیدند، قاضی محمد مانند یک قهرمان کشته شد، ولی هيچکس نمی تواند بگوید او راه درست را برگزید، یا 

من خود . ولی آنچه که در یاد مردم می ماند، نه بررسی خردگرایانه و هدفگرا، که راستی و یکرنگی رهبران است. پيشه وری
ها از پشت در بسته گفتگوی پدرم را با ميهمانانش در این باره می شنيدم، پيشه وری هر بياد دارم که در کودکی بارها و بار

مردم آذربایجان با همه دستآوردهایی که در آن یکسال بهره آنان شده بود، هرگز نتوانستند آن گریز . چه بود، قهرمان نبود
مرگ هست، / اؤلدو وار، دؤندؤ  یوخ «: وانده بودندزبونانه را بر سران فرقه ببخشند، بر کسانی که یک سال در گوش مردم خ

ولی دو روز پيش از آنکه مرگ یا همان ارتش شاهنشاهی بدروازه های تبریز برسد، خود را با همسر و » !بازگشت نيست
  .  خانه به آنسوی ارس رسانده بودندفرزند و کاچاِل

  
در آن یک سال پر تنش کارهای بسياری در .  با تاربخ خواهد بودنادیده گرفتن دستآوردهای فرقه در آذربایجان، برخورد گزینشی

شوربختانه درست بر سر این بزنگاه است که هم . آذربایجان انجام گرفتند که باید آنها را بزیر ریزبين گذاشت و بررسی کرد
ه فرقه دموکرات را دست از یک سو کسانی ک. دوستان و هم دشمنان فرقه به بيراهه می روند و دادگری را از یاد می برند

نشانده و گوش بفرمان استالين و باقرُاف می دانند، به هيچ روی نمی خواهند بپذیرند در آن یک سال در آذربایجان کارهایی 
شيفتگان فرقه نيز از یاد می از دیگر سو . انجام گرفتند که بسيار پيشتر از آن می بایست در سرتاسر ایران انجام می یافتند

گذشته از آماجها و خواسته های فرقه چيان، استالين و باقرُاف تنها بدنبال نفت شمال نبودند و اگر می توانستند، برند که 
آذربایجان را برای هميشه از ایران جدا می کردند و در این راه دریافتنی است که می بایست به مردم آذربایجان سردر باغ سبز 

دکتر براهنی می . اندند تا مانند دهه های پيش از آن سر به شورش بر ندارندنشان می دادند و آنان را خرسند می گرد
  :نویسد

آذربايجان را براي تحقق شوراهاي ايالتي و واليتي  نبود آه در بازگشت به تبريز نخستين آنگره ي ملي]پيشه وری[ آيا او «
 آيا او نبود آه در طول يك سال با دست خالي يك. ادبار به زنان حقوق مساوي با مردان د  آيا او نبود آه نخستين تشكيل داد؟

آلفت ها و زمين خوارها نجات داد؟ آيا  واليت به آن بزرگي را از شر لومپن ها، چاقوآش ها، دزدان سرگردنه، مفتخورها، گردن
ريز، دوست همه آارگران عيني پياده آرد؟ آيا او نبود آه پدر همه ي بچه هاي تب او نبود آه مشروطيت را در آذربايجان به صورت

دمكراسي در آذربايجان، و از بين  دهقانان، و مسئول سالمت و امنيت سراسر منطقه اي به آن بزرگي بود؟ و آيا براي آوبيدن و
استالين نبودند آه دست به دست هم دادند تا نخستين حرآت انقالبي  بردن اميد و آرزو در ميان مردم منطقه اين قوام و

نبود آه دومين شهر بزرگ آشور، يعني تبريز را شبانه آسفالت  آيا او ... را در آذربايجان نقش بر آب آنند؟ قانانآارگران و ده
واهمه نداشت؟ و او   آيا او نبود آه بين مردم مي گشت و از آسي دومين دانشگاه آشور را به وجود آورد؟ آرد؟ آيا او نبود آه

مردم، آسي را تنبيه نكرد؟ آيا او نبود آه تئاتر، موسيقي و  عنف به بچه ها و زنهاينبود آه جز جنايتكاران و متجاوزان به 
  »رسمي رواج داد؟ ادبيات منطقه را به صورت

  
، به گواهی دکتر نددکتر براهنی در چارچوب همين شيفتگی است که از یاد می برد، دستان پيشه وری چندان هم تهی نبود

ل و خواروبار دست و دلبازانه از باکو می رسيد و در سرزمينی که پر بود از سربازان جهانشاهلو افشار و جميل حسنلی پو
آلفت ها و زمين  لومپن ها، چاقوآش ها، دزدان سرگردنه، مفتخورها، گردن "نه تنها . ب. گ. ارتش سرخ و کارمندان کا

 افسوس که .ازار نيز یارای آنرا نداشتند که سرسوزنی از آنچه که فرقه فرمان می داد، سربپيچند، که مردم کوچه و ب"خوارها
تاکنون بررسی جداگانه ای در باره آزادیهای سياسی در حکومت یکساله فرقه انجام نگرفه است تا بدانيم جایگاه آنها در آن 

ند شوم  قوام و استالين سخن می راند، ولی باز هم از سر  اگرچه بدرستی از پيودکتر براهنی. روزگار چه گونه بوده است
همان شيفتگی ژرفش از یاد می برد این خود پيشه وری بود که پيشاپيش با بریدن از ایران و پيوستن به سرزمين شوراها، 

کست فرقه و گریز اینرا خود پيشه وری هم پس از ش (استالين و باقرُاف را فرمانروای بی چون و چرای سرنوشت خود کرده بود
، پيشه وری جایگاه خود را به نام رهبر یک جنبش )به باکو رودرروی باقرُاف گفته بود، ولی افسوس که کار از کار گذشته بود

د، آنچه که می بایست می وشتا بایرانی تا بدانجا فروکاسته بود که ماندن و رفتنش به یک چرخش انگشت استالين بند بود، 
  :ری یادآور آن زبانزد پارسی است که می گویدسرنوشت پيشه و. شد

  هر که گریزد ز خراجات شهر
  !بارکــش غـــــول بيابان شود

  
نخست آنکه . آسفالت خيابانها و ساختن دانشگاه و تأتر و نمایش برای ارزیابی کارنامه یک جنبش، سنجه های خوبی نيستند

بائی از مردم آذربایجان بودند، این همه شدنی نمی بود، دیگر آنکه بدون کمک و پشتيبانی همه سویه شورویها که بدنبال دلر
 را 1320 و ایران 1300اگر ما ایران سال . انجام چنين کارهائی بخودی خود گویای هيچ چيزی در باره یک چهره تاریخی نيست

 چه دستآوردهای شگرفی با همه خودکامگی اشکنار هم بگذاریم و دست به همسنجی آنها بزنيم، خواهيم دید که رضاشاه 
را برای ایران به ارمغان آورده است و گذشته از این که او را دوست می داریم یا دشمن، ایران نوین را پس از گذر از سده های 

ولی همانگونه که در پاسخ دکتر براهنی نيز نوشتم، من نمی توانم برای رضاشاه هورا . سياه و تاریکش بنيان گذاشته است
  !رد من درد آزادی استبکشم، که د

 
 آنچنان نيرومند 1939آلمان نازی بسال . هيتلر و رژیم نازی از دل ویرانه های کشوری شکست خورده و ویران شده سربرآوردند

و پيشرفته بود که جهانی را به نبرد خوانده بود و ای بسا اگر هيتلر نيروهایش را در جنگی فرسایشی با شوروی زمينگير نمی 
هيتلر هم اتوبان "زبانزد . ا را یارای ایستادگی در برابر ارتش او نمی بود و امروز با اروپائی دیگر روبرو می بودیمکرد، اروپ
 که کسی بخواهد دست به ارزیابی یک چهره و یا جنبش، با نگاه به یی بکار می رودجاامروزه در آلمان و در " ساخت

برای نمونه در یازدهم فوریه . يزی نبود که نازیها برای آلمان به ارمغان آوردنداین، ولی همه آنچ. دستآوردهای روبنائی آن بزند
 هر کارگر آلمانی می توانست با 1937از بيست و هشتم ماه می . ملت آلمان داد" َسواره سازی"آدولف هيتلر فرمان به  1933

این . چشم به جهان گشوده بود" روی خلقخود"پرداخت پنج مارک در ماه یک خودروی چهار سرنشينه بخرد، فولکس واگن یا 
از اتوبان و راه آهن گرفته تا  راههای هوایی و دریائی و (تنها یکی از هزاران نمونه بود، زیرساخت استوار اقتصادی آلمان 

که پيشرفت شگفت انگيز این کشور را پس از جنگ شدنی کرد، یادگار همان سالهای سياه فرمانروائی ) فنآوری ویژه آنها



آیا هيچ انسان خردمند و آزاده ای حتا در جهان پندار نيز می تواند دمی به این بيندیشد که در باره هيتلر و نازیها با . نازیها بود
و بویژه ساختن کشوری که یارای جنگ با همه اروپا را داشت، از کشوری " خودروی خلق"نگاه به اتوبانها و کارخانه ها و 
و زبون شده و ورشکسته، داوری کند؟ سخن از همسنجی فرقه با نازیها نيست، سخن از به شکست خورده، ویران، خوار 

نکته که پيشه وری و فرقه اگر جادوگر هم می بودند، بدون کمک و  اینگونه نگاه است، ویادآوری هزار باره اینچالش کشيدن 
  . ایران بسازندد در آذربایجان دهه بيسِتپشتيبانی همه سویه استالين و باقرُاف حتا یک چوب کبریت هم نمی توانستن

  
قبيله گرایان ما ولی این همه را نمی توانند دید و درست بمانند . به فرقه و دستآوردهای آن با این رویکرد باید نگریست

یاد " دیانیزی"بنيادگرایان شيعه، که هزار و چهارصد سال است برای آماده باش هرروزه نيروهای خود و دميدن در آتش کينه به 
عاشورا را زنده نگه می دارند و گریه می کنند و بر سروسينه خود می کوبند و گاه نيز سر خود را به تيغ شمشير می 

   .ا عاشورای خود می دانندر آذر 21شکافند، 
 او ستم کسانی هستند که بر حسين و خاندان" اشقياء"در آئينهای سوگواری محرم، همه بازیگران بخوبی شناخته شده اند، 

ختگيرانه جهان و پدیده ها به سو بخش کردن " مانوی"این جهانبينی .  به بيداد کشتند- اولياء را–روا داشتند و او یارانش را 
لبه تيزتر از " اشقياء"و اردوی " اولياء"در اینجا نيز مرز ميان اردوی . نيک و بد، خود را بویژه در آئين نمایشی تعزیه نشان ميدهد

که بر همه اندیشه های بنيادگرا، چه از گونه قبيله گرایانه اش و چه از گونه " خودی و ناخودی" ُبنمایه اندیشه .شمشير است
پان شيعيستی اش سایه افکنده است، حتا در دستگاههای موسيقی که خوانندگان تعزیه در آنها می خوانند، خود را نشان 

  . وانند و اشقياء در چهارگاه و مخالف سه گاهمی دهد، اولياء در دشتی و شور و گاه شوشتری می خ
  

رژیم شاه، ارتش، و " اشقياء. "بسياری با این نگاه داردهای  برخورد قبيله گرایان به رخدادهای یکساله حکومت فرقه نزدیکی
نيسم فارس کسانی هستند که در هراس از جدائی آذربایجان به فرقه پشت کرده بودند و شوی" اهل کوفه. "قوام السلطنه اند

تهی است، که آنرا نيز نوشته " زیارتنامه"، در این ميان تنها جای یک "یزیدیان"که ُکدی پنهان برای پارسی زبانان است، همان 
به هيچ روی بر تن پيشه وری و فرقه راست نمی " قربانی"با این همه جامه . های سرتاسر ستایش قبيله گرایان پر می کند

قبيله گرایان دو روز پيش از " اولياء"،  کشته شدندمردمحرم حسين و یارانش یک به یک تا واپسين ایستد، اگر در روز دهم 
رهبران . سپردند" اشقياء"آنکه دشمن به دروازه های تبریز برسد به آنسوی ارس گریختند و پيروان خود را به دم تيغ بيدریغ 

ه در دل مردم کردستان آرام گرفتند، بویژه قاضی محمد که با حزب دموکرات کردستان اگرچه جنگ را باختند، ولی برای هميش
بگردن گرفتن مسئوليت همه آنچه که در آن یکسال در جمهوری مهاباد رخ داده بود، و دليری بی مانندش در دادگاه، جان 

ا جنگ را باختند، بلکه رهبران فرقه دموکرات آذربایجان ولی نه تنه. )4 (بسياری از همرزمانش را از مرگ ناگزیر رهایی بخشيد
، از  باقرُافميرجعفرهمان اندک همدردی برجای مانده در دل مردم آذربایجان را نيز با گریزشان به آغوش پدر راستين فرقه، 

 با دوستی نه تنها جان بر سر  از برجسته ترین و فرهمندترین چهره های روزگار خود بود،دست دادند، بدینگونه پيشه وری که
اشت، که نام خود را نيز برای هميشه به ننگ همکاری با دشمن آلود، اینکه آیا او براستی خواهان این همکاری اهریمن گذ

بود، ویا در روند پيشرفت رخدادهای حکومت یکساله از آن ناگزیر شد، رازی است که شاید هيچگاه از پرده بيرون نيفتد، همين 
 هست، یک ز همان شد که امروز ني را نبخشودند و سرنوشت آنانگز او و فرقهاندازه دانسته است که مردم آذربایجان دیگر هر

  . نام، یک یاد
  

کوتاه سخن، تجربه حکومت یکساله فرقه دموکرات، گنجينه ژرفی برای واکاوی و کنکاش جنبش آزادیخواهی در ایران است، تا 
نان در آذربایجان دهه بيست هيچ بگومگویی را مشتی از خروار آورده باشم، باید بررسی کرد که چرا دادن حق رأی به ز

برنيانگيخت، ولی همين کار در دهه چهل کار را به زدوخوردهای خيابانی و کشته ها و زخمی های بيشمار کشانيد؟ تاریخ 
 غم انگيزی فرقه و سرگذشت پيشه وری را تنها با این رویکرد باید واکاوید، آنچه که قبيله گرایان به آن دست ميزنند، کاریکاتور

آن جانشان را برداشتند و گریختند، تا فرهيخته ترینشان بدست کسانی کشته شود " اولياء"از عاشورای حسينی است، که 
اوليائی که با یاد آنان تنها می توان آتش کينه . که تا هفت ماه پيش از آن دست در دست او در کوچه های تبریز گام می زدند

 شيفتگی کورکورانه نداشته باشد،به فرقه  تيزتر کرد،  کسی که "ایران" حتا "زبان فارسی"و " سهافار"سينه زنان خودی را به 
  . دریغ خواهد داشت"اولياء" چکه اشک را هم از این حتا یک
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 1. فروپاشی از درون، جایگزینی برای جنگ روَدررو
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 4. ملت سازی، ملت چيست؟
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 ١٢. قره باغ، فلسطين قبيله گرايان
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اگرچه قبيله گرایان در برابر این کتاب فریاد برمی آورند که منصور . 33 تا 17فراز و فرود فرقه دموکرات آذربایجان، جملی حسنلی برگهای . 1

است، ولی سندهای بکار رفته در این " منفیترجمه او مملو از غرض ورزی و تحليلهای "همامی تنها برداشت خود را از این کتاب نوشته و 
  .هاست و نه برداشتی که هر خواننده ای از آنها دارد"سند"کتاب بخودی خود گویای همه چيز هستند و سخن نيز در اینجا بر سر همين 



  
  ، تورونتو85 خرداد 16صورت مسئله آذربایجان؟ حل مسئله آذربایجان؟ دکتر رضا براهنی، . 2
  
  ، نوشته سروان کيومرث صالحویژه ستاد ارتش» تاج کيانی«ویژه نامه ، قاضی محمد و صدر و سيف قاضی سرار محاکمهمتن کامل ا. 3
  
 و بدرخواست او نام کومه له ژیانی کورد را به حزب دموکرات کردستان تغيير داد، 1324قاضی محمد پس از دیدار با باقرُاف در زمستان سال . 4

در اینباره . ن فرمانبرداری خرده گرفته می شود، ولی پایان کار قاضی وایستادگی اش این گناه او را از یادها برده استاگرچه هم امروز نيز بر ای
  " ترجمه ابراهيم يونسی،درک، کينان،  مختصر تاريخ کرد" و همچنين "غنی بلوریان، )برگ سبز(ئاله کوک : "بنگرید به
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