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  ی لژیانچند الپڕەیک

ی قارەمانشۆرشگ  

   و نیشتمانپوروەری

   شاری سقز،ناسراوی

  شھید عتا قورئانی 
ی 1331 سای مانگی گونیعتا قورئانی، 

ی زاینی، لبنمایکی ) 1952(ھتاوی 
 .مامناوەندیی لشاری بان چاوی بدنیا پشکوت

بنماکیان   چوارساڵ،گیشت تمنی کاتک
 خکی  دایکوباوکی.سقزشاری  بۆ گڕانوە

 سوپا و دایکیشی  باوکی فرمانبریسقز بوون،
چاالک و عتا منداکی چوستو. کابانی ماڵ بوو

بزو و شاد و دەم ب پکنین و ئسکسووک و 
لنو پۆلی مندانی گڕەک لگم و . وریا بوو

 زیرەکییکی دیار و یارییکانی سردەمی مندایدا
کی . رچاوبووبندکارش خوقوتابخانھاوکات ل

قوتابخانی سرەتای و ناوەندی و زیرەک بوو، 
  .دا تواوکرد لشاری سقزدواناوەندیی

روویکردە وەرزش و  الویدا تمنیلعتا، 
زی لموو جۆرە وحکی وەک فۆتباڵ و ژیمناستیکھکرد بازدان و  و راکردن وەرزشلن دەکردم . جگ

ھروەھا ناوبانگی ملوانییکی کوتبووە سر زارانوە  تیپی فوتبای گڕەککیان بوو، لوەی ک ئندامی
ی نشارەزا لخنکان  کسان لچمی سقزجند جارک چۆنک توانیبووی، بملوانکی باش ناوی رۆیبوو و،

  . بکاترزگار

نجیینی گمت ینایک پنی خۆیکاتمت راتر لتی و خووە، خسایوتی وەک  کسوکوڕەوشت وھ
 زۆر کیلکی و ھاوڕیانی دەیاندیت عتا رز وخۆشویستییئندامانی بنما. لشوالری با و گشیان کرد
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ەنەوشتی  کسکی بتۆرە و لسرخۆ و خاو. و خوشکوبراکانی پشاندەدایبرامبر دایکوباوکی و ھاوڕیان
 دەرودراوسی بساچووشی دەدا  و تنانت  ھاوڕیانیدەوروبر وھانی ئمش . برز و جکوتووە

کردار و ھسوکوت و رەوشتی برز و دسۆزانی بزەی سرلوی و  .بوانن بچاوی رزەوە لی
وەیان بوو،  مایئگرچی باوکی گورە. بری دادەناوبشوەیکی سرسووڕھنر کاریگریی لسر دەور

  . بم عتا کۆکی ماڵ و ھۆکاری سقامگیریی چوارچوەی بنمال و گرموگوڕیی نوماڵ بوو

بووع سانن کو دەگمریزی ئتیدا تا لنی الومتیانی دەکرد،  لی خوشکوبرا و ھاوڕنور بۆ ک
  . بژرنھ ری راستودروست ،گیشتن ب ژیانکی سرفراز و بختوەر و ئازاد

 خودنوەی کتبی سیاسی و اندایک لھاوڕیانی نزیکی، دەستی عتا لگڵ کۆمل،دوای ماوەیک
 لسردەمی دیکتاتۆریی .ن پرەپبدەنکۆمیتیی، بۆ ئوەی ئاستی تگیشتن و زانیاریی خۆیا

لترسی ساواک و  ووئوەش ک ھب، بکمی دەستدەکوتحمڕەزاشادا، پرتۆکی سیاسی و رۆشنبیریی 
اردرانوە و لکاتی چوون کو و دەرەوەی شار لنیو دەشلحوت کون  ھزەکانی سرکوتکاری پاشایتیی

سبارەت ببارودۆخی ئران و دیکتاتۆریی لکۆبوونوەکاندا . کۆڕی ھاوڕیانی باوەڕپکراودا دەخوندرانوە
لھموو ئم دانیشتناندا عتا رۆکی چاالک و . ادەکرارژمی پاشایتی و نبوونی ئازادی ئاوگۆڕی بیروڕ

عتا نک ھر لگڵ خوندکار و رۆناکبیرانی شار، بکو لگڵ زۆرک لو پاش ماوەیک . کاریگری ھبوو
قسی بۆ دەکردن، .  ک خکی گوندەکانی دەوروبری سقز بوونبستخوندکاران پوەندییکی دۆستانی 

  و ی دەخوندەوە بۆیان''و ھمن'' بکس'' و ''گۆران''  و ''قانع''یرانی ناوداری کورد وەک  شاعھۆنراوەی
   . و بختوەری پدەدانیکسانمزگنی ھاتندی کۆمگیکی ئازاد و 

نی ویدای کولتووری رەسکی باش و شتا کوردیزانی بووعکوازە. تی شری زۆربکانی خۆی ف
 لگی  کردبوو، ھانی ھاوڕیانی دەداھتد ... و مریوانی  وکابووک و شخانیوان  لھپڕکیی کوردی

 دا لگڵ ھاوڕیانی.جیاجیاکانی کوردستان کردی ناوچ فری شوازەکانی ھپڕکزۆربیانی  وھپڕن
ی شوازەکانی  لشای و زەماوەندی نو شاردا بشدارییان دەکرد و، بنواندنتیپکی ھپڕکیان سازکرد و

کشداربووی شاییکی بھۆی شادمانی زیاتری خ ڕکیی کوردی، دەبوونپکانی .ھگۆرانیی گرتن لگو 
ندی گرموەیی مامۆستا تاھورەھونتکانیفیق، ۆر تی و نروەھا گۆرانییر دزەی و ھریم کابان و ھۆمک 

 ئازادیخواز و شۆرشگی کورد وئرانی بشک  پرتۆکی نووسرانی خوندنوەیلگڵدر دیالن  وھتد، قا
   .بوون لسر قایی رۆژانی عتا و ھاوڕیانی

  یکسان وکۆمگیکیھناندی ی بوو، ھاوکات خوازیاری عتا خوازیاری ئازادیی وتکھرچندە 
ی ەبن  و ھژارھاوڕێ  وپشتیوانی ر. ساندنوەی رەگزی و چینایتیی ل چوبت دوور بوو کدادپروەر

بۆ  و زارەکانیان دەدواکردنی ئشوئا بوو، زۆر بخرایی لگیان دەبووە ھاوڕێ و لچارەسرشار و گوند
  . ئاشناکردنیان ب ئدەبیاتی نتوەکیان، ھۆنراوەی شاعیرانی گورەی کوردی دەخوندەوە بۆیان
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نا، ھاوکات خوازیاری جیاکردنوەی ئاین بوو  و ئیدۆلۆژیی جیاواز دادە و ئاینھموو بیروڕاعتا رزی بۆ 
 و حکوومت بۆ سر یئاینیچینی دەستوەردانی  و خۆتھقورتاندن . سیاسی ودەسالتدارتییل حکوومت

گھۆکارکۆمرەکی، بدەزانی ی سلگوەدادواخستنی کۆمکموو روویھل  .  

 بزووتنوەیکی سیاسی ییدکاری و رۆشنبیر کۆڕوکۆمی خونسرەتای پنجاکانی ھتاویی، لئران لنو
 بچن نو خک و،  کاربکن رکخراوانی لگڵ ھاوڕیانیدا بشوەیھربۆی عتا بپویستیز. دەستیپکرد

نک زۆربی بست روویکردە شیرکتی دروستکردنی خانووبرە لتاران، چۆبۆ ئم م. ھوی رکخستن بدەن
. عتا وازی لخوندن ھنا و بوو ب کرکاری شیرکت.  کورد بوون،کانی ئرانگورەکرکاری شیرکتی شارە

 و زۆرداری لکاتی نانخواردن و پشوودا باسی و لگڵ زۆرک لکرکارانی شیرکت بوو بھاوڕێ
 یکگرتنی کرکار و زەنجدەرانی دەکرد بۆیان، یچوساندنوەی سیستمی گندەی سرمایداری و پویستی

  . ەب بۆ وەرگرتنی مافکانی خۆیان یکبگرنک د

لوسردەمدا لبرامبر سیستمی کاپیتالیستیدا، ئیدۆلۆژیی کۆمۆنیستی بتاک ئلترناتیڤ و چارەسری 
.  بوون سرچاوەی پروەردەی سیاسی و کۆمۆنیستیمارکس و ئنگلس و لینینپرتۆککانی . سیاسی دادەنرا

لچاپدان و بوکردنوەی ھر جۆرە   وە)دەزگی پاراستنی رژمی پاشایتیی( ''ساواک'' دەزگیلالین 
بپی یاسای رژمی شا، ھگری ، کرابوو) ممنوع(ی و سیاسی  ربند  کۆمۆنیستپرتۆک و نووسراوەیکی

سیخوڕەکانی ساواک بۆ دۆزینوەی . کتبی کۆمۆنیستی و بیری کۆمۆنیستی بتاوانی گورە ئژماردەکرا
زادیخوازان و شۆرشگان ک بنھنیی خباتیاندەکرد، دەچوون نو ھموو دەزگ و ئۆرگانکی وت ئا

بتایبتی نو کۆڕوکۆمی الوان و زانستگ و ناوەندەکانی پروەردە و ھونر و راگیاندن و سریان 
  .بھموو کونوقوژبنکدا دەکرد

ردەوامقسک و چاالکی بوختاوباسی نوە بۆ تارانیھاتوچۆکردن  وی عکوردستانرنجی ،  لس
لسرەتای .  گرتنی درالالین کاربدەستانی ساواکوە بیاریڕەکانی ساواکی بۆالی خۆی راکشا و سیخو

بکرگیراوانی ساواک کاتی شودا، پۆلک ل ل،)ی زاینی1977( ی ھتاوی 1355مانگی رەزبری سای 
برچاوی دایکوباوک و خوشکوبراکانییوە قۆبستیانکرد و بپل بسواری  ب وپۆلیس رژان نومایانوە و

 لدان  پاش ماوەیک.''قسر''ندانی بناوبانگی ی بۆ زلسقزەوە برا بۆ تاران. ئۆتۆمۆبیل لگڵ خۆیان بردیان
 رووخاندنی بستیبملرەش،  .''قزل حصار'' دیکی تاران بناوی ندانکیی گوزرایوە بۆ زکنجکردنی شو

قمچی شین  ھموو لشیان ب ژر شکنجوە،وە بشوازکی زۆر دڕندان خرایدیسانورەی برزی 
مبر  بم عتا لبرا تاککسی،ژووری ماوەی چندین حفت خستیان  پنجی پیان شکاند،ومۆرکردەوە و

  . خۆیاگرت و چۆکی داندا بۆیانسربرزان  کردنکداشۆڕکردنوە و دارکاریو شکنج و ھمو

 لگڵ ھاوڕیانی دیکی لبندیخان. بییوەان بۆندانییدوانزەساڵ ز حوکمی  وە''ساواک''لالین دەزگی 
 ڕەشو ھ نجرەوڕووی شکرزەوە بکی بورەین و، بخۆیان بکرگریی لب یاریاندا ئازایانندکراویدا بب
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ورەی برز و خۆڕاگریی عتا لبرامبر شکنجکارانی رژمی . ک ببنوەو گوشاری شکنجکارانی ساوا
لکاتی دیدار لگڵ بنماکی، یان . پاشایتیی، بووە ھۆی ڕز و خۆشویستیی زیاتری لنو ھاوڕیانیدا

زارکی  کش و ئاھیچ تندروستی باش و، وایپشاندەدا ک لزینداندا  لگیانکاتی قسکردنی ب تلفۆن
، کسایتیی برز و ورەی پۆینی عتایان دەناسی و، دەیانزانی، ، بم کسوکار و خزم و ھاوڕیانینیی

 نجندەش شکزارھننھووخرزی بت، ناتوانن ئیرادە و ورەی بژای. وئازاربدردرندین مانگبی چ، 
 نیانتوانی سبارەت ب چاالکی و دەوامبوو، بمشکنج و گوشاری دەروونی وجستیی لسری بر

  .تکۆشینی خۆی و ھاوڕیانی بچووکترین زانیاریی لوەربگرن

 دەوام چاودریی براکانی و دوو خۆشککی، بر وازیان لبنمای نھنا و، عتادوای گرتنیساواک 
 گیرا و  بوو، ک دووساڵ لخۆی گورەتر)1 (*کاک رەوف بناوی ک برایکی دیکیپاش ماوەی. دەکرد

کاک ( باوکی عتا. ئم کارەساتکی گورە بوو بۆ تکای بنمالکیان. ئویش خرای بندیخانی ساواکوە
رژمی کردبوو،  لسوپادا خزمتی ئو  سای تواو)30 (سی،  بانگدەکرا''سرکار قورئانی''ک ب  )حسن

م بوو بۆی، ئستو کردنی منداکانی، زۆر دژوار تمنی خۆی ترخانکردبوو بۆ بخوکردن و پروەردە
ژن . بدرن و ببزەییان ئشکنج وە زیندانی ساواکبکونبناڕەوا  دوو کوڕی الو و ژیر و وریای

یانی کو ھاوڕ کانی و درواسدا ئاگاداری ومنداختانو رۆژە سرکار قورئانی بارودۆخی لبوون،س  
زۆربی رۆژەکان لماڵ دەچووەدەر، بئوەی  باری دەروونیی تکچووبوو، ،ەکانیدوای گرتنی کوڕدەیگنوە 

 )مزگوتی گورە( ''مزگوتی جامعا''ژکیان لنزیکی رۆ.  بدەم رگرۆیشتنوە دەگریا، بتئاگای لخۆی
 .  ''...!ونئی ھاوار خکین دوو کوڕی جوان و گنجم گیرا'': خۆیپاناگیری و، بدەنگی بزر ھاواردەکا

لمانگی  تووشی جتی دھات و،  تنگیان پھچنی و سرەنجامپژارە و خفتی دوو رۆی بندکراوی
  .برچاوی ژن ومنداکانییوە کۆچیدواییکردب  ی زاینی، 1978ربندانی سای 

 یوانیشادی و گرموگوڕیی نوماڵ و خۆشی ساالنی پشوو رەوینوە و شین و گریان و ماتمینی بوون م
نابووە نپیا) شاناز(ھمیشیی دایکو دوو خوشک و محممد کوڕەچکۆلی ماڵ ک لگڵ خۆشکی گورەی 

 و'' محممد''  دوای گیرانی رەوف و عتا، ساواک دەترسا،ی دایک'' خاتوون نسرەت''. تمنی الوییوە
  ....یش بگرت'' شاناز''

شینیان گوتوویانپ :''ری کورتب نگانت!'' .ی لکخراو 1978ساھۆی گوشاری ری مافی مرۆڤی  ب
 لشا بۆ بخشینی ئازادیی زیاتری  سرکۆماری ئوکاتی ئمریکاجیمی کارترجیھانی و داوای راستوخۆی 

 و،  بکنبندیخانکانسردانی ەی مافی مرۆڤی جیھانیی  شا ریدا ب رکخراوسیاسی و راگیاندن،
 بشوەیکی یش ریان پدرارۆژنامکان.  بکوێبندکراوانی سیاسیودۆخی لنزیکوە چاویان ب بار

سک رەخنرتوەبنوبککان بتیییکۆمشک بارەت بک سوە. و گازندەی خمستووری دیواری لئ  
لکۆتاییکانی مانگی  کتاتۆریی حمڕەزاشا درزی تکوت و، دیگین شوەزە ئنگوستچاو وترس و
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خۆپشاندانک . بڕوەچووقۆم ک لالین مالکان والینگرانیان لشاری خۆپشاندان  دا١٩٧٨زانی گڕی
بۆ بندیخانکان لالین ھزەکانی شاوە ھرشیکرایسر و، دەیانکس کوژران و، سدانکسی دیکش 

 تورز لشاری ایبتیی لچندین شاری گورەی ئران، بتلچلی کوژراوانی شاری قۆم، ئوجا. نبڕکرا
ھزەکانی رژمی شا ھروەک شاری قۆم لکوشتنوبینی . خۆپشاندانکی گورەی جماوەریی برپاکرا

 دەیانسای گالنی بندەست و  پنگخواردوویخکی تورز دەسیاننپاراست، بم رەق و بزاریی
 ئاگر ھروەک  برە برە و دژایتیکردنی رژمتی ناڕەزایجماوەری تینووی ئازادیی، بورکانئاسا تقییوە و،

و کۆمیتیی  ھموو شارۆچک و مبند و شار و ناوەندی بازرگانی و ئابووری  بسی سند وو پووش
  ...ئرانی گرتوە

 نی شپۆلی خۆپشاندانی جماوەریی لسرتاسری ئران، شای ناچارکرد لچند حفتیکداپرەسند

  وڕانوەیان بۆ شار و گبندکراوانی سیاسیلگڵ ئازادبوونی . انیی سیاسییکان ئازاد بکاتتکای زند

عتا .  لئامز دەگرتخۆیانقارەمانانی راستینی  برەوپیریان دەچوون و، دەیانھزار کس زدی خۆیان،

ڵ ژمارەیگی لندکراوی وەرزی پایزی سایانی بھاوڕوە) 1978 (1357ک لڕایقز و، گبۆ شاری س 

پۆل پۆل دانیشتوانی شار ودێ سردانی مای عتا و  . شارەوە پشوازیکراھزاران الو و پیری لالین

  .زندانیانی رزگاربووی دیکیان دەکرد

 سن و ورم،پارزگی  خۆپشاندانکان لرۆژھتی کوردستان، ل ھردوو تشنسندنیلسروبندی 
 وەک  سر بمال شیعکانالینگرانیخومینی بناردنی نونری ئاینی و بککوەرگرتن لتۆپەوانی ئای

ۆشم و داخوازیی ئیسالمیدا،  ھویاندەدا رووی درۆشم و ناڕەزایتییان وەرگن بالی در،ئحمد موفتیزادە
، لالیکی دیکوە  سوننن جیاوازیی ئاینی ک زۆربی دانیشتوانی ئم دوو پارزگی سر بئاینزایبم

، ھشتا  ک ھست و بیری نتوەیی کوردی لم دوو پارزگی مژوویکی درینی ھبووبھۆی ئوەوە
 و، دواتر کۆماری کوردستان بسرۆکایتیی پشوا قازیھزاران ژن وپیاوی بساالچوو بیرەوەریی 

  . ی ھتاوییان لبیرمابوو٤٧- ٤٦ لسانی کۆمیتی شۆرشگی حیزبی دمۆکراتبزووتنوەی چکداریی 
ن و چپی کورد ک  رۆشنبیراجگ لمان، لکاتی سرھدانی خۆپشاندانی جماوەریی لدژی رژمی شا،

یان لرەتاوە زۆرینسر لوی ھنش بکی ھاوبکخراوەیکخراوی (، ''جمعیت دفاع از آزادی زحمتکشان''رر
رای شۆ، دەکرد وتیی خۆپشاندانکانیان سرپرش  کۆببوونوە، و)ساوەکانزگاریی لئازادیی چوپار

لم دوو پارزگیدا وەکو باقی بشکانی دیکی ئران،  یان دامزراندبوو، ئایتۆکان نیانتوانیشارەکان
  .جوی خبات و ناڕەزایتیی دژ برژمی پھلوی  بگرندەستی خۆیانوە

سن و  (لو دوو پارزگی  ھاتنسرکاری کۆماری بنچینگری ئیسالمیی،  ودوای رووخانی رژمی شا
ی ) ورمربازخانسل ھابادجگکانی مربازخاننیا سم تکی شارەوە داگیرکرابوو، رژن خالیل ک 

  . نلژر دەسالتی پشمرگدا بوو سرجم شارەکان. بدەستوە مابوو
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ش چندین ساڵ خباتی نھنی و لدەستدانی دەیان سرکردە و کادری حیزبی دمۆکراتی کوردستان پا
ممی حزەکانی رژن ھالیھاتووی لماوەریی ، توانیاشاوەڕەزلشاندانی جرەگرتنی ئاستی خۆپدوای پ 

 و حیزبی  و خباتی ئاشکرای سیاسیی کوردستان شارەکان بگڕتوە بۆ نولئران و کوردستان،
 ک تاکو ئوکات لنو برەیکی کۆمۆنیستکانلگڵ ، ورتی، حیزبی دمۆکراتی کوردستانکب. دستپکاتوە

  . کۆببوونوە، دوو ھزی سرەکیی گۆڕەپانک بوون'' جمعیت''ھاوبش بنوی 

تازەی م دۆخیانی ئتا و ھاوڕستیاربۆ عکی ھقۆناخ ردرا، و چارەنووسساز بوە   دەژمر ئبل
 و  بۆ کاری سیاسی و پروەردەکردنی الوان و چینی خوندەواری شارەکان خۆیان ترخانکردھموو کاتی

زۆرینی ئندامانی ئم رکخراوەی لکادرەکانی نھنیی . ردنوەی توانای رکخستن و چاالکییانگورەک
چاالکیی ، ھموو کۆمی شۆرشگی زەحمتکشانی کوردستانکۆم بوون و، لگڵ خۆئاشکراکردنی 

گکخستن و پزکردنی رھرخانکرد بۆ بو چینی رۆشنبیران و خۆیان تنل ماوەریی کۆمی ج
  .خوندەواردا

 چاودرانی سیاسیی کورد و ئرانیی ئاشکرابوو ک لنوان رژمی تازەدامزراوی ئیسالمیی تکای الی 
اوە، چۆنک بیری ئازادیخوازیی گلی کورد و،  لگڵ نتوەی کورد شڕ دت ئار،مینییبسرۆکایتیی خۆ

 رژمی داخوازیی نتوەی کورد بۆ گیشتن بمافکانی سیاسی و نتوەیی، لگڵ ئامانجی داگیرکرانی
دەگرتکیاننینیدا یی خومکبناخ قیتی وەلی فی ئیسالمی و دەسگرانر ئیدۆلۆژیی بنچینسل وە ک

رکوتی  ئایتۆ خومینی ،دا ئیسالمیسرکوتنی شۆرشیکانی ر ل یکم حفتئوەبوو ھ. داڕژرابوو
28/5/1358 ر برامبلکراوی کورد فتوای جیھادی دەرکرد و، )18/8/1980 (بشوەی مافپتدژی نل 

ژمی ئم لشکرکشییی ر. فرمانی ب سرجم ھزەکانی ئراندا لکمترین ماوەدا کوردستان داگیربکنوە
   . ناوبانگی دەرکرد''شڕی س مانگ'' لمژووی بزووتنوەی رۆژھتی کوردستاندا ب ئیسالمیی

 ناویی لکی خوڕوشۆرورامان و ەپاودوای شقز و شاری ھندی  سبماس و مسوپای  ماکۆوس ک 
 سقز چووندەرەوە و لشاری  لگڵ ھاوڕیانی کۆم، عتابرکوت سربازیی  گورەیزیانی رژم

 جنگی پارتیزانی  پسپۆڕکییکتیی نیشتمانیی کوردستانوەلالین لشاری بان . برەو شاری بان کشانوە
کانی کۆمرگشمروەردەکردنی پش .دەستنیشانکرا بۆ پسم کرین  ئی درگشمروەر و پنیشتمانپ

بنمای قورئانی بوو، ک لتمنی الویدا ببوو  گورەی براگورەی عتا و کوڕە)2(*کاک شریف قورئانی 
  ل و پشمرگ ببوو بئندام1975 شۆرش لسای ، دوای ھرەسھنانیشی ئیلوول وشۆرب پشمرگی 

  . ... چووبووە نو ریزی پشمرگکانی یکتی نیشتمانیی کوردستانوە و،کۆمی رەنجدەرانی کوردستان

مانگ ش ناویماوەی سکدانی خوزار یڕو لدانھمی ئیسالمیی سردەوامبوو، رژکوردستان ب ل 

 فرمانیان ەوە ''سدرئبولحسن بنی'' لالین خومینی و سرکۆمار چکداری رژاندبووە کوردستانوە و

 ئگرچی ژمارەی پشمرگی کۆم.  کورتدا بوتی خۆیان دژەشۆرش لنوبرنکیپدرابوو لماوەی

لوسات و رۆژاندا زۆر کم بوو، بم ورەی برزی پشمرگ و پشتیوانیی بون و دسۆزانی 



 7 

رگشمپ ماوەری کورد لمۆکراتجو حیزبی د موو ی کۆمھران لسوپای ئ وە کھۆی ئ بوون ،

 بند پاشکشر و شارۆچک و م شالچندینبرەکاندا تکبشکندرێ و، بدانی ھزاران کوژراو، 

س مانگ دوای  بۆ رگرتن ل پرەسندنی زیاتری ھرشی پشمرگ، ئایتۆ خومینیی.  بکنبھزەکانیان

 داوای اگیاند و، لپیامکدا بدرۆ و فبازیی ر'' ئاگربس '' دەرکردنی فرمانی جیھاد، لڕووی ناچارییوە

  . چارەسرکردنی کشی کوردی کرد

 و ) نیازپاکییدەستی('' ھیئت حسن نیت'' بناوی نوان شاندی رژمی ئیسالمیی وتووژی دەستپکردن
 ،)دەستی نونرایتیی گلی کورد('' ھیئت نمایندگی خلق کرد''نونرانی ھبژاردەی گلی کورد بنوی 

 و پروەردەی کخستنرب  لشار و گوندەکاندا پرەکۆم رەخساندرکخراوی  وزینی بۆ دەرفتکی لبار
رگشمتپتورجانگوندی .  بداتییی وان لقز و بۆکان سنووری نی سبنکرەکیی کرا بقزن سی ساوچ .

 تواوی کاروباریپاراستنی ھمنی و ئاسایشی شار و ناوچک، دەبوو لئرکی  جگ عتا و ھاوڕیانی
روەردە و راھتی و پیی تازەکۆمرگشمک و،، نانانی پخ ب ت و ئامانجی کۆمساندنی سیاس 

  .نای ئابووریی کۆم بڕوەبرنبھزترکردنی توا

کسایتیی .  لھموو کات و دەرفتک سوودی وەردەگرت بۆ پوەندیگرتن لگڵ خک. ندەناسیماندووتیعتا 

 ک زۆر زوو ، وای لدەوروبری دەکردی قسکردنیشوازکاریگریی سرلوی، لگڵ ەی جکوتووی و ھمنی و رووی خۆش و بز

رووی لھر گوندک دەکرد لماوەیکی کورتدا چندین کس .  و باوەڕ بقسکانی بننپیمانی ھاوڕتی لگڵ ببستن

وانایدا چی لت خۆنویست بوو، بگودان پلوپای و خۆدەرخستن، ھر ئرککی پدەسپردرا مرۆڤکیعتا . دەبوون ھاوڕی

ھاوڕیانی شار و   و و جلوبرگی تازە لدایکھرچییک پووڵ . بۆ ئوەی ئرکی پسپردراوی بباشی ئنجامبداتبوای،دەیکرد

 و،  عتایان دەناسی لنزیکوەئو ھاوڕیانیھموو . ت، دابشیدەکرد بسر ھاوڕیانی پشمرگیداگوندەوە دەستیدەکو

باوەڕی برز بدیتنی بکورتی، . رزی دسۆزییان دەکردبوون، بدڵ ستایشی لخۆبردووی و رادەی بھاوسنگر و ھاوخباتی 

ھستتدەکرد شونخوونی و چاالکیی بردەوامی لھموو بوارەکاندا  ،ولبننھاتووی برزگاریی گلکی و سرکوتنی ئامانجی

   .عتا ئرکی تواوی بزووتنوەکی خستووەت سرشانی خۆیوە

پشبینییاندەکرد، ئاگربسی نوان کورد ورژمی ئران دوومانگ زیاتری ھروەک شارەزایانی سیاسیی 

 ھودانی التنیشت بۆ ناکۆکیی ون لئامادەیی زیاتری ھزەکانی ونخایاند و، خومینی پاش دنیابو

 و، لئاسمان و خستننوان حیزبی دمۆکرات وکۆم، سرلنوێ لشکری بۆ کوردستان خستوەڕێ

 ھزی  سماسو ماکۆ تاکو کامیاران و سنوە ھر ل. زەوییوە بۆمبابارانی کوردستان دەستیپکرایوە

  . پشمرگی کورستان و، لشکری داگیرکری ئران برەوڕووی یکبوونوە
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رشکردنکاتی ھی شاری لشکرگر لسکانی کۆمبانرگشمپ ک للرماندەی پتا فبوو، ع  . ل

 دامزرابوون و، لووە بۆ رزگارکردنی شاری بان پیتاپیتا ھرشیاندەکردە سر لشکرگ و ئارباباکوی 

بھۆی ئاگربارانی ،  بمخوارەوەھلیکۆپترکیان خستلگرمی شڕەکاندا  .مۆگکانی بکرگیراوانی رژم

 بۆ نخۆشخانی گوزرایوە شکیی پز چارەسرکردنی بریندارکرا و، بۆبدژواریخستی دوژمنوە عتا 

 .بۆکانکۆم لناوچی 

ی ھلیکۆپتر و تۆپخان، بپشتیوانھزاران پاسدار و جاش، ،  ی زاینی1982 سای مانگی گالوژی

و شھیدبوونی   دوای شڕوشۆرکی خوناوی. و چیاکانی دەوروبریتورجان  گوندیکردە سرھیرشیان

  گوندی تورجان داگیرکرا و، و چندین پشمرگی قارەمانی دیک،سعید تھاارەمان پشمرگی ق

 ''دەروشان ''و'' ئاغۆتمان'' دۆی بۆ -  تورجانپشمرگکانی ناوچی سقز برەو گوندەکانی دەوروبری 

ی ئازا و لزۆربی شڕەکاندا تاکو ئوکات وەک فرماندەیک  لشڕی تورجان وعتا. پاشکشیان کرد

 بنکیکی تازەی پسپردرا ل گوندی  برپرسیارتی، دوای داگیرکردنی تورجاناتوو بشداریکردبوولھ

''قرووچ''ر بی ی سورک ''ناوچقز ی ''گس .  

و پشتگوخستنی ) تبعیض( ھواردن  کموکورتی و دەستگرتی و ببوونیماوەیک بوو عتا ھستی

ست و ئم ھ.  کردبوو ناوچی سقزەوە تشکیالتی لالین برپرسانیخاوەنھوستئندامانی رەخنگر و 

  نزیکی لھاوڕیانیلگڵ ھندک  بکو،توانینی خۆی نک ھر لگڵ برپرسانی ناوچی سقز

 داوای کۆبوونوەی کردبوو بۆ چارەسرکردنی ئو گیروگرۆ و ئاستنگانی ک.  دەربیبووپشمرگی

بکورتی، عتا .  چاالکی و جموجوی زیاتری پشمرگ بھزترکردنیگرن لبردەم گشی رکخستن ور

 کسانی ئرک و برپرسیارەتییکان بیویست لو بارودۆخ ھستیارەی بای بسر ناوچکدا کشابوو، دە

سۆز و زانا و کارامندبکرتیی بنبرگودەستن و، دەستردربسپ  .  

کرت، رۆژک دواتر بکی زۆر بنی پدەدرت لرۆژانکی نزیکدا کۆبوونوەی لگدا دەا، عت

ستی تقینوەی بۆ دەنردرت ک بۆ ئنجامدانی چاالکییک لدژی پگیکی سربازیی رژم ئامادەی کر

 ی ھتاوی برامبر 1361 سرماوەز لڕۆژکی ساردی مانگی ھزار مخابن و بداخکی زۆر گرانوە .بکات

 رەدا ) 15/11/1982(بکۆشئازا و ت م رۆکاو ، ئنل ،دەب ی ئامادەکردنی بۆمباکرقاک سکات

 ی قارەمانی دیکرگشمخۆی و چوار پ جوە و دەسبتقشی دەتشکھیددەبن و، گیانی پاکیان پش

  . ئازادی و رزگاریی گلکیان دەکن



 9 

تا و ھاوڕرمی عھیدی،تی شکی شار و گوندەیانی دیکزاران خو ئاپۆرەی گریانی ھندایکی و ، کان ل

ی سر ب ''دەروشان'' ل گۆڕستانی ی کۆم، سدان پشمرگو ،)شاناز و ماناز(  پشمرگیخوشکیدوو

  .  سپردرانی نیشتمانبۆکان، ب خاکشاری 

چکۆلی برا(حم . پشمرگ بوبووەوە بندەسالتی ھوای شھیدبوونی عتا بخرایی لناوچکانی

 ین ھاوڕیانییوە ئاگادارکرا، لالک برەو سرشوی سرۆی سقز رۆیشتبوو ک بۆ ئنجامی چاالکیی)عتا

لگڵ پۆلک ل پشمرگکانی ناوچی بان، دەکوتڕێ، لنزیکی حم  ...ک عتای برای شھید بووە

رییکی زۆر دەتوانن خۆیان  جاش و پاسدارەوە و، ب چرمسی) ت (''کمین''نو ەکون د'' کلی خان''

ت پشمرگکان لدەوروبری بان دەمننوە و حم بتاقی تنیا ملی ھرد و شاخ و دۆڵ دەگر. بکندەرباز

 و دایک و انیھاوڕی. ی سقز دەگاتوە گوندی دەروشان سرمای سختی زستان لنو باھۆز و کوە و،بر

نزیکترین   عتای جوانمرگ و برای قارەمان و دسۆزترین وسرگۆڕی  دەیبندوو خۆشک پشمرگکی

، قوڕەسوورەی گۆڕستان یشتی گۆڕی پیرۆزی عتاوە دادەنیشن لتن وخوشکانی و دایکحم .ھاوڕی ژیانی

دەبن جستیکی ھاوبش و  انباریخم  و، لگڵ لشی ماندوو بفرو بارانی فرمسک و کلووکلووی

 شین بۆ مرگی ناوادەی عتای گورە و بشمینتیی گلکی  دەنخشنن و، پکوەتابلۆیکی دتزن

  ....ھمیش خمگینی ب نیشتمان دەگن

 جرگی خبات و تکۆشین  بندیخانکانی سردەمی رژمی پاشایتی و قارەمانی  قارەمانیشھیدبوونی

بۆ ھموو ھاوڕیانی و بنمالکی و دانیشتوانی ناوچک  می کۆنپرست و داگیرکری ئران،ژی رژلد

ھاوکات . خم و ماتمینی شاری سقز و ناوچکی گرتوە. ژانکی جرگب وکارەساتکی گورە بوو

ەک ژنامکاندا و دخۆش بوون و، لرادیۆ و رۆ ببیستنی ھوای شھیدبوونی عتابکرگیراوانی رژم

  ....ھواکی گرنگ بویانکردەوە

  !سو لگیانی پاکی شھید عتا و ھموو شھیدانی کورد و کوردستانھزاران 

  

، لمانگی اھونرمندی ونکش، دەنگخۆش، شۆرشگ و ئازادیخواز کاک رەوف قورئانی، یکم شھیدی بنم  - )1(*

لشاری سقز لنزیکی  لالین بکرگیراوانی رژمی شاھنشاھییوە )January 1979(ی ھتاوی 1357ربندانی 

  . گورەی شار شھید کرابازخانیسر
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 سیم شھیدی کاک شریف قورئانی  ناسراوی ھردوو دیوی رۆژھت و باشووری کوردستانپشمرگی قارەمان و - )2(*

ماجیاجیاکانی کورستاندا، لبن ناوچتیی شۆرش لرۆکاین سالیتیی لرگایشمژی پساالنی دووردر  رک وندین ئچ

 . بوو فرماندەی ھزی تۆپخانی یکتیی نیشتمانی کوردستانەتیی جۆراوجۆری پسپردراوە، دواپلی فرماندەیتیی،برپرسیار

شھید وە '' ئنسارولئیسالم''خۆی و ھژدە پشمرگی ھاوڕی لالین بکرگیراوانی . لقی خۆرماڵ 5/5/1994رکوتی 

  .نکرا

 

 

  یشتمانپروەر و ئازادیخوازی قورئانی،ونی ھرس شھیدی بنمای ن

  شھید عتا، شھید شریف و شھید رەوف:ستوەا لڕ

  : تبینی

  .لداھاتووی نزیکدا ژیاننامی شھیدان کاک شریف و کاک رەوف ئامادە دەکرت -١

سیروان کاوسی ، لگڵ )اد عتیدوو خوشکی شھ(شاناز و ماناز ) ابرای شھید عت(محممد ئم ژیاننامی لالین  -٢

   ! پشمرگایتی و یکک لنزیکترین ھاوڕیانی شھید ئامادەکراوەھاوڕی

  


