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 کورتیک لژیاننامی

تکۆشر، ئازادیخواز و 

                           ، شۆرشگیھونرمند

  شھید رەوف قورئانی
  مانگی گونیرەوف قورئانی،

 ی ھتاوی برامبر ب 1329سای 
ی زاینی، لبنمایکی 1949

مامناوەندیی لشاری سقز چاوی بدنیا 
ی و ناوەندیی قوتابخانی سرەتا. ھھنا

ھر . لشاری سقزدا تواوکرد
داییوە خاوەنی چندین بھرەی لمن
لھونری نگارکشان، . وونری بھو

، وەرزشی فوتباڵ و ملدا خۆشنووسی
ەنی دەنگکی خۆش  خاو. ساڵ دوای ساڵ بھرەھونرییکی زیاتر گشی دەکرد. لپش ھاوڕیانییوە بوو

 بوو، ک ھندە خولیا و ئڤینداری ھونری موسیقا و  نگارکشان. ی زۆر باش لدەدا  وفلووتوزول و شمشاڵ
 و  تابلۆلسر کاغز، قوماش،. زووەکانیدارگر لبردەم حز و ئارەببت دەستکورتی و نداریی نیدەتوانی

 دیوەخانی نگبگچ و رە سروشتی دەکشان، ھندێ جاریش زۆر وەستایان و ونی گوڵ و باندە دیوار
زۆر جار .  دروومان و برگدوری و سرتاشیندا شارەزا بوو ھروەھا ل. دەڕازاندەوەبنمالی ھاوڕیانی

   . ھموو کاتک ب موسیقی و دەنگی خۆشی کوڕی ھاوڕیانی دەڕازاندەوە.جلوبرگی بۆ خۆی دەدروو
ھروەھا وەرزشکارکی لھاتوو رەوف جگ لوەی ک ھونرمندکی خاوەن بھرە و دەستەنگین بوو، 

بوو، بردەوام دەچوو بۆ وەرزشی جوانی لش، ھاوکات ملوانکی باش و سرۆکی تیپی فوتبای گڕەکیان 
لھموو . کیان پلی یکمی وەرگرتی زاینی لخولی یارییکانی شاری سقزدا تیپ1966بوو، سای 

لکاتی دەستپکردنی . دەگا ی تیپکیان رۆکی باشیانلسرکوتنعتای برای یارییکاندا رەوف لگڵ 
 وەستا بوو، ناوی  ک لخۆشنووسیدا رەوف تیپکانی سقز ک ھموو ساک بڕوە دەچوون،یارییکانی 

   .تیپکیان و ژمارەی ئندامانی تیپکی لسر کراسکانیان دەنووسی
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، کی و سر باری نالباری ژیانی دانیشتوان سرنجی رادەکشرایلسردانی بۆ گوندەکانرەوف 
 . بجوانترین شوە دەیگواستوە سر تابلۆکانی ھرچییکی دەبینی وەک فیلم لمشکیدا تۆماریدەکرد و،

تی تابلۆکانی ئاوزۆربک بوون لتی وسروشتی کوردەواری و رەنج ویینشموانی  بوچی نئارەق 
دەکرد، نی چوار بۆ شش مانگه کاری لسرھندک ل تابلۆکا. ی الدێان و جۆتکار  و بشخوراوانسپ

 بئوەی حیسابک بۆ کار ،دوای تواوکردنی ھر تابلۆیکیمرۆڤ ب بینینی تابلۆجوانکانی سرسام دەما، 
رەوف بمانای وش . وماندووبوونی چند مانگی رابردووی بکات، پشکشی ھڤانی و خزمانی دەکرد

 .ومرۆڤدۆست و ھاوڕێ خۆشویست بوونویست   خۆمرۆڤکی
 لماوەی دووسای سربازیدا بھۆی .گیشت ھژدە، بپ یاسای وت چوو بۆ سربازیکات تمنی 

ھموو نابرامبری و کوردبوونییوە برەوڕووی کۆمک کش بووە و، لو راستینی گیشت سرچاوەی 
  سیاسی و ھۆشیارییش سرەتایک بوو بۆ سرھدانی ئم.وردبوونوەیدواکوتوویی وتکی بھۆی ک

 و، زانی بۆچی کاک شریف ساالنک برەو  کردەوە قورئانیکاک شریف لبراگورەکی بیری. نتوەیی
 رەوف بیاریدا بنھنیی .شۆرشی ئیلوولستان کۆچیکردووە و، لوێ بووە ب پشمرگی باشووری کورد

ی برای لبیارەکی '' عتا'' ئوە بوو. اشوور بوا و لوێ کاک شریف براگورەکی بدۆزتوەبرەو ب
 و بارودۆخی  کاکیان، ئاگاداری ژیانی دخۆشبوو بوەی ک بچوونی رەوفعتاش. خۆی ئاگادارکرد

 و، وارەزۆر دژ وبینی سنوور  چوون بۆ باشووردەزانی ک  ئوەشیانبم. پشمرگ  وشۆرش دەبن
بھۆی چاالکیی بردەوامی  سروبندەدالم .  لھموو شونیکدا ھن و ئمنیی شاسیخوڕەکانی ساواک

 عتایان گرتشوک رژان نو مالوەیان و  )ساواک( پاراستنی رژمی پاشایتیی دەستگی، وەسیاسیی عتا
 سقز کاریدەکرد، زۆرینخایاند لۆیسیرەوف ئوکات ل دایرەی . تاران لقسربندیخانی  بۆ بردیانو، 

ستیانوە ی دەستبسر کرد و گواکیان لشونی کارەیش'' رەوف''دوای گیرانی عتا، بکرگیروانی ساواک 
  .لبر ئوە نیتوانی بیارەکی بھنتدی بۆ زندانی ساواک لسقز،

 خم و پژارە، واوەتیی تکدەچ نوماڵ بتودۆخیدوای گیرانی عتا و رەوف لالین ساواکوە، بار
دەب باری دەروونی دایکوباوکک .  مشکی ھموو ئندامانی بنما و کشوھوای ماوەدا زادەببسر

زار مینتی و شونخوونی  بھ کچۆن بت ک ھموو کات بیر لوەبکنوە مندال جگرگۆشکانیان
 ناسراو باوک ؟! ئشکنج و ئازار بدرن کونجی بندیخان ل، ئستاوخۆشویستییوە پروەردەیان کردوون

 رکار قورئانی(بی کردبوو،)سمو سیستتی ئو سوپادا خزمنموو ژیانی خۆی لوەی  ھدوای ئ 
خاننشین کرابوو، ھبژردرابوو بۆ سرۆکی کانوونی خاننشینانی سوپا، زۆر بدسۆزییوە بکاروباری 

 زیرەک و  دوو کوڕی الو و و دسۆزیکردن،ئم ھموو ماندووبوون لپاداشی .ادەگیشتخاننشینکاندا ر
رەوف لشارەکی خۆیدا بندکرابوو، ئوجا چوون بۆ تاران بۆ .  لالین رژموە خرابوون زیندانوەژیری

 بوو، چۆنکتاش ھاسان نردانی عبووسندە نھ ی مانگانمووچ وەی کل شی ھات بجگ یگوچۆی ر
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 بپی بیاری کاربدەستانی ساواک، دایکوباوکی زیندانییسیاسییکان سای جارک تاران بکا، بکو
  . دەیانتوانی سردانی رۆلکانیان بکن

دەچت سردانی رەوف لبندیخانی سقز، ھسوکوتی کاربدەستانی  سرکار قورئانیرۆژکیان 
ی و دیتنی کوڕی بگێ ، بیروھۆشیندکراویزیندان لدەبوەی ئاگای لئوە بوەی بۆ ماڕانکاتی گل ،

  .ئازارکی زۆری پدەگا و دەیبن بۆ نخۆشخان ،لخۆی ب، بنو جادەدا دەڕوا و ئۆتۆمۆبیلک لیدەدا
گی خۆیپاناگیری و، بدەنسرکار قورئانی،  )مزگوتی گورە('' مزگوتی جامعا'' لنزیکی  دیرۆژکی

   .  ''...!ئی ھاوار خکین دوو کوڕی جوان و گنجم گیراون'': بزر ھاواردەکا
 عتای  ودوای ئازادبوونی بھۆی پشنی سیاسیی خۆی. نی ساواک راگیرارەوف ماوەیکی کم لزندا

دا دوای ئم لکاتک. برای، لھیچ دایرە و دەزگیکی حکوومتی ببیانووی جۆراوجۆرەوە وەریانندەگرت
ئازادبوونی لزیندان، لگڵ کچی بنمایک لخزمانی شاری بان  توابوونی دووساڵ سربازی و

 بھۆی دەستکورتی و. ا دەستپبکاتھاوسرگیریی کرد، ب نیازی ئوەی ژیانکی ئاسایی لگڵ ھاوسرەکید
لبر ئوە . ھژارییوە نیدەتوانی دوکانک دان ک لڕگی ھونرەکیوە بژویی ژیانیان دابین بکات

  .لبارودۆخکی ناخۆشی دەروونی و ئابووریدا ژیانیان بڕوەدەچوو
ژارە و خرکار پی سڕاوکم و د

وسی قورئانی سبارەت ب ژیان  وچارەنو
نگیان پھچنی  ت،)رەوف  وعتا (کوڕەکانی 

و تووشی جتی دھات و، لمانگی ربندانی 
 ی زاینی، ب برچاوی ژن 1978سای 

  .ومنداکانییوە کۆچیدواییکرد

 ری،1978ساڵ بوو برەوف و ھاوس  
لم . ''شوبۆ'' کچکیان بوو نویاننا خانمکوبرا

رکخراوی مافی مرۆڤی لژر گوشاری سالدا 
 سرکۆماری ئوکاتی رجیمی کارتجیھانی و 

ئمریکا لشا بۆ بخشینی ئازادیی زیاتری 
کۆمیتیک لالین سیاسی و راگیاندن، 

 سردانی رکخراوەی مافی مرۆڤی جیھانییوە
و لنزیکوە گوی نی کرد بندیخانکا

 .. زیندانییکان گرتلقسوبۆچوونی
کاک رەوف و ھاوسری بڕزی کوبرا خانمونی   
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برتسک رەخن و گازندەی خک سبارەت ب  بشوەیکی  سرب حکوومتیش ئاگادارکرانرۆژنامکانی
لموە دیواری ئستووری ترس و شوەزەنگی دیکتاتۆریی حمڕەزاشا . کشکۆمیتییکان بوبکنوە

 خۆپشاندانک لالین مالکان والینگرانیان  دا1978لکۆتاییکانی مانگی گڕیزانی درزی تکوت و، 
لالین ھزەکانی شاوە ھرشیکرایسر و، وەک چاوەڕواندەکرا، شاندانک خۆپ. بڕوەچووقۆم لشاری 

لچلی کوژراوانی شاری قۆم، ئوجا . دەیانکس کوژران و، سدانکسی دیکش بۆ بندیخانکان بڕکران
 . خۆپشاندانکی گورەی جماوەریی برپاکراتورزلچندین شاری گورەی ئران، بتایبتیی لشاری 

ھزەکانی رژمی شا ھروەک شاری قۆم لکوشتنوبینی خکی تورز دەسیاننپاراست، بم رەق و 
 تقییوە و، ناڕەزایتی و ی تینووی ئازادییبزاریی پنگخواردووی دەیانسای گالنی بندەست و جماوەر

ار و رۆچک و مبند و شدژایتیکردنی رژم برە برە ھروەک ئاگر و پووش بسی سند و ھموو شا
  ...ناوەندی بازرگانی و ئابووری و کۆمیتیی ئرانی گرتوە

پرەسندنی شپۆلی خۆپشاندانی جماوەریی لسرتاسری ئران، شای ناچارکرد لچند حفتیکدا  
 وزدی  بۆ شاروانی سیاسی و گڕانوەیانلگڵ ئازادبوونی بندکرا.  ئازاد بکات سیاسییگیراوانیتکای 

 لگڵ عتا. خۆیان، دەیانھزار کس برەوپیریان دەچوون و، قارەمانانی راستینی خۆیان لئامز دەگرت
گڕایوە بۆ شاری سقز و، لالین  ) 1978 (1357ژمارەیک لھاوڕیانی بندکراوی وەرزی پایزی سای 

وانی شار ودێ سردانی مای عتا و زندانیانی پۆل پۆل دانیشت .ھزاران الو و پیری شارەوە پشوازیکرا
 رژمی پاشایتیی ھرەسیھنا و، جژنی سرکوتن و 1979 مانگی ربندانی .رزگاربووی دیکیان دەکرد

 لکاتی ھرشکردن بۆ سر ناوەندی پۆلیسی شار، حم حسن کریمی یکک .ئازادی ھموو ئرانی گرتوە
وەی لت رانی کۆمبڕزلورت ندراییبرینداریی گکرا و ب.  

 کۆنتۆی شارەکان کوتن دەستی رکخراوە سیاسییکانی کورد سن و ورملھردوو پارزگی 
 ، دوای ئازادبوونی لبندیخان کسایتیی سیاسی و ربری کۆم،کاک فواد مستفا سوتانی. خۆیوە

زۆرینی چپکانی کورد .   دامزراندی'' یکیتیی جۆتیاران'' و ''جمعیت دفاع از حقوق زحمتکشان'' رکخراوەی
وەک رھشاری سقز . بوونوەبکۆ دوو رکخراوەیدا بتایبتیی ئندامان و الینگرانی کۆم لنو ئم

 ''جمعیت ''نونری، شۆرای شار لبراشۆرای شارەوە بڕوەدە شارەکانی دیکی کوردستان لالینزۆرینی 
پارزگاری .  شارەکان پکھاتبوون وکۆمیتییایتیی ئاینیی دمۆکراتی کوردستان و، کسحیزبو 

 لئستۆی  و پاراستنی ژیان و مالی ھاووتیانلناوەندەکانی پروەردە و خزمتگوزاری و تندروستی
 شوان  و،بوون ''جمعیت ''لئندامانی چاالکیرەوف  وعتا و حم کوڕی بچووکی بنما، . شۆرادا بوو

 ر بی سرگشمی پڵ دەستگورەی شاریان ''جمعیت''لی گخۆشخانزگاریکردنی شار و نرکی پارئ ،
 بشاردا بوبووەوە و، شھیدبوونی حم حسنی کریمی ربری کۆملم کاتدا ھوای . بڕوەدەبرد
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 ی شایست و فراوانی جماوەریدا ترمکیلڕوڕەسمک. ترمکی ل تورزەوە ھنرایوە بۆ سقز
لم کاتدا ھموو شوک لدەوروبری شار بتایبتیی نزیکی . لگۆڕستانی شار بخاک سپردرا

وە شار  دەنگی تق و دەسژی گولل بھۆینخۆشخان و سربازخانی گورەی شار تا دەموبیان
نی کاک حمحسن، رەوف لسر بانی نخۆشخان کشک حفتیک پاش شھیدبوو. بتواوەتیی دەشژێ

دەب، بچواردەوردا دەڕوانی بزان زۆرترین دەنگی تق لکووەدت، شونک لخوارووی سربازخان و 
بم کاتک لرۆناکی رۆژدا دەگات . پشتی ستادیۆمی شار بدیدەکا و، دەموبیانی بۆیدەچ بزان کن

قوێ، تدەکرێئی ی لوەکترفرازیی نشی ئازادی و سشکو گیانی پاکی پ ھید دەبدا شجو، ل 
  . دەکات

 بسر دەستی براکانی و )1979مانگی فبریوەری ( ی ھتاوی 28/11/1357 رۆژی ترمی شھید رەوف
سدان ھاوڕی ئازادیخواز و تکۆشری و ھزاران کس لجماوەری شاری سقز بۆ گۆڕستانی شار 

بنمالکی، ھاوسری و دوو کچ  ،رۆی ئازا و بور، ھونرمند و ئازادیخواز رەوف قورئانی. ڕکراب
، ھاوڕیان و نتوەکی بجھشت، بالم بۆ ھتاھتای خزمت و )شوبۆ  و وەنوش(جوان و ساواکی 

وە و یادی لبیرناچنی لکلکۆشینی بۆ ئازادی و رزگاریی گسۆزی و توەدتنندوویی دەمزماندا بد.!  

ئوی ک بۆ بنماکی وھاوڕیانی ناخۆش و دتزن بوو، ئوە ، رەوفکاک دوو ساک دوای شھیدبوونی زۆر مخابن، 

  شاری سقز لالین ھزەکانی رژم،رژمی داگیرکری ئیسالمیی،بوو لئنجامی شڕولکدانی نوان پشمرگ و بکرگیراوانی 

  بووتۆپان بر ماکیان کوت و ھرچی برھمی شھید رەوفەن بۆمبارانکرا، یکک لو گوللخستی بتۆپ  وھاوب

 دوابرھمی شھید رەوف



 6 

لبر ئوە بدەگمن برھمی ل بجماوە ک بتوانرێ وەک توانای .  ئاگری گرت و فوتالگڵ کلوپلی نوماکیان

کلشانی گھیدە پندە شرمو ھونرزی ئتبی بدر!  

  

    ! کورد نتوەیو ھموو شھیدانی رگی ئازادی و رزگارییقورئانی ھزاران سو بۆ گیانی پاکی شھید رەوف 

  

  


