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!ان هەڵوەراندیفرمێسکی پەژارە چاوەکان بە مەرگی ئەو،  

 
هەتاوی ( ٨٥٣١-ــ٨٥٣١ )یادی نامەی حسین مستەفا سوڵتانی   

یەکێک لە پێنج خەباتکار و گیانبەخت کردووی بنەمالەی مستەفا سوڵتانی و لە سیما  بەرجەستە 
  .ی کوردستاناسراوەکانی بزووتنەوی ئینقالبون

!دەورانی منداڵی  

دووهەمین منداڵی . ەتاوی لە ئاوایی ئاڵمانەی مەریوان لە دایک بووی ه ٨٥٣١لە ساڵی  حسین
. دووساڵ لە کاک فوئاد گەنج تر بووەممەد ڕەشیدی مستەفا سوڵتانیە و دایە بەهیە و موح

پاشان بە پێ هەڵسەنگاندنی  ،لە هەمان ئاوایی ئاڵمانە تەواو کرد وخوێندنی  دەورانی سەرەتایی
بەرەو  دان بە خوێندن بە مەبەستی درێژە ،اوەڕۆکی پەروەردە وبارهێنانلە نباوکم 

شاری سنە و دووری لە فەزای پڕ لە  ی غەریبی لەدەوران. کانی شاری سنە نێردرامەدرەسە
 نکەس و بە تایبەت بۆ منداڵێکی دەسااڵبۆ هەری بنەماڵە و زەختی تاراوگە خۆشەویستی و میهر
شنای و تێگەیشتنی حسین فرە زوو لە دەردی غەریبی و فەزای نائالێهاتوویی . دشوار و سەخت بوو

گۆڕی دڵگیر و مەرجی نالەباری ئەو دۆخەی بە شیوەیەکیو هەل . گەڕەک و مەدرەسە ڕزگاری کرد
لەو . دا بەرگەی گرتدژوارە و لەو بوارەەوە کردلە بنەماڵە و ئاڵمانەی بۆ ئاسان  و زەخت و دووری

حسین لە مەدرەسەی مەولەوی کورد . ویستی ماموستاکان و هاو پۆلەکانیپێڤاژەیەدا بوو بە خۆشە
ازا و سەرکەوتوەکانی مەدرەسە و لە قوتابیە زۆر ئ پێنجم لە گەڕکی قەتارچیان دانراو لە پۆلی 

.بوو  
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ئەمجەد لە باوش فایزە دا، ماجید ئەمین حسین عبدواڵ ، لە چەپەوە ئەڵمانە  ٨٥٥١سال   
 

 

سەعید و تاهێر و ناجیەلە ڕاستەوە حسین،   

!گەنجی ومیرمنداڵیدەورانی   

 . بوو حسین پۆلی حەوتەمی لە دەبیرستانی ڕازی سنە دەس پێکرد و لە قوتابیە نموونەکان
.ئاستی بااڵ تەواو کردنۆی بە سەرکەوتویی و دەرەجەی پۆلەکانی حەوت، هەشت و   
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ڕەشادد، تاهیر، حسین قەتارچیان ، سەربان کاک فوئا ٨٥٣٨ساڵ   

 ،قە و توانایی و لیهاتووی خۆیو عەال بەرزەکانی بە پێ دەرجە لە دەورەی دووهەمی دەبیرستان 
حسین یەکێک لە  .یەتی سنەی هەڵبژارد و وەریان گرتتەی ماتماتیکی دەبیرستانی هیدارەش

 وێنەقوتابیە هەرە زرەنگ و ئازاکانی دەبیرستان بوو کە بە دەرجەی بااڵ و بەسەرکەوتوویی بێ 
چونە زانستگا و و لەو دەورانە هەل و مەرجی خوێندن .هەتاوی دیپلۆمی وەر گرت ٨٥٣١اڵی لە س
لە  ژمارەی خوازیارانی خوێندن ونکووچ . بوو لە زانکۆکانی ئێران زۆر سەخت گیرانوەر

 دا بوونزانکۆکان خوێندن لە تامەزروی کوڕ و کچ زۆر زانستگاکان، لە ئەژمار نەدەهات و گەنجانی
نستگاکان بۆ قوتابێکی نموونە وەک حسین، بەشداری لە کێبڕکێ زا .رە زانکۆکان کەم بوونو ژما

هەتاوی لە کێبڕکێی زانستگاکانی ئێران بەشداری کرد و کاتێک  ٨٥٣١ساڵی حسین . ئاسان بوو
انی ئیتالعات ناوی وەر گێراوانی زانستگاکان لە ماسمێدیا و ڕۆژنامەکانی ئەو کاتەی ئێران ی

.لە ڕەشتەی ماتماتیک وەر گیرابوو سین لە زانستگای تەوریز و ، حسراووکەیهان نو  

!دەورانی زانستگا  

تەوریز دەستی بە خوێندن کرد و لەو ماوە کە خەریکی خوێندنی دەورەی چوار  شاری حسین لە
ب و ە و کەسانی نزیکی لە گەڵ کولتور و فەرهەنگ و دا، خۆی و بنەماڵماتماتیک بوو یساڵە

ای متمانەی و هاوبیر و هەڤااڵنی چاک و جێگ هاوڕێبەگشتی  ئەو  .ئازربایجان ئاشنا کردنەریتی 
نی ئێران سیاسی و دژی حکومەتی بار و دۆخی ئەو کاتانەی زانستگاکا. لە زانستگا پەیدا کرد

ڕوو لە گەشە و دیموکراتیکی  بزووتنەوەی حسین لە پێشڕەوانی. ایەتی و دیکتاتوری بووپاش
، بوە هۆی ئاڵ و لە زانستگا سی وکۆمەاڵیەتیاری سیاوهەڵسوڕان لە ب. بوو زانستگاخۆێندکارانی 
و خەباتکار بە جوانی  خوێندکارانی بەئەمەگ و کاردانەوەی ئەم دیاردەیە لە سەر گۆڕی فیکری 

 ،ەی  پێشرەو و جێگای متمانتوژێک لە خوێندکاران حسین لە هەنگاوی یەکەمدا لە گەڵ .دیار بوو
 بۆ گونجاوبەستێنی  ئەم بوارە کە. بەشداری کرد داکتێب خوێندن ولە کۆڕی پۆلیمیک وئاشنابوو 

نهێنی کۆمەلە لە ئەو ئەندامی هەوەڵین گوروهی  .خۆی بووتێگەیشتنی سیاسی ی ەکردنەورزبە
لە . ە بووەشکیالتی کۆمەلکتێبخانەی نهێنی هەموو ت یز بوو  و لە هەمان کاتدا بەرپرسیتەور
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سین موراد بێگی ڕاوی کۆمەڵە بە تایبەت ئیبراهیم عەلی زادە و حهەڵسو کۆشەرانیگەڵ تێ
و  ۆناغەدا کتێبی چەپ و مارکسیستی ودەس نوسەکانلەم ق. پەیوەندی ڕاستەوخۆی هەبوو

.کی دەخوێندەوە و نهێنی دەپاراستکۆپیەکانی بە چا  

 

نژادیان  الله لوتف  فتح اللهلە چەپەوە نەفری سێهەم حسین و چوارم  :تبریز  ی تەورێزانشگاد ٨٥٣١سال   
 

دەورانی  لە. فا سوڵتانی مرۆڤێکی تێگەیشتوو، خۆنەویست و دڵسۆز و پێشرەو بووحسین مستە
بۆ دابین و دەستە بەر کردنی بژیوی یر ، عەجەب شهر، بونابەشئازەر: خوێندکاری لە شارەکانی

 کە لەو ماوەدا. ماتماتیکی  بۆ گەنجەکان دەگوتەوە ئەو شارانە، وانەیان لە دەبیرستانەکانی ژی
 لە لە تەبرێز و شارەکانی دوروبەری کە تورک زمان بوون خۆی لە زانستگا دەرسی دەخویند و

پێوەندی گرتن  نی تورکی ئازەری فیر بووبوو کەدەبیرستانەکان دەرسی ماتماتیکی دەوتەووە زما
.انی زۆر ئاسانتر کردەبووەوەخویندکارلە گەڵ هاوکار و   
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لە ڕاستەوە سەعید، عەتا رۆستەمی، کاک فوئاد، ڕەشاد و حسین ٨٥٣١ ڵسا  مریوان ئەڵمانە  
 

!داننساواک و زی  

مستەفا سوڵتانی ئاگادار کردەوە، کە ، ساواکی مەریوان بنەماڵە ی هەتاوی ٨٥٣١لە هاوینی ساڵی 
سین ح. ساواک و بەرپرسان دیدار بکات هەندی پرسیار پێویستە حسین بچێتە بۆ ڕوون کردنەوەی

ئاگادار کراین ساواک  دیسانەوە رانی زۆرەوە چوە ساواک و کاتێکی زۆری نە برد،ەبە نیگ
اربەدەستانی ساواک و جێ نشینی ک. زیندانی ئەڤین لە تاران دراوەوە و تەحویلی ودەستگیری کرد

لە کازیوەی بەیانی بۆ (  دوستدار)کەسێک بە ناوی خوازراوە  ەریوانلە شاری م ساواک بەرپرسی
کاربەدەستانی ساواک ئێمە نی پێش هات. خۆیان گەیاندە ئاڵمانەپشکنین و کونتڕٶڵی ماڵەکەمان 

ی وورەکانژ ساواک هەموو. شاردەوە  ان لە جێگایەکێب و جزوە و دەسنوسەکانمهەموو کت
 رەکانی ئارد و گەنم، ئەنبامیوانان، حەمامبەت بەتای ووری ، ئاشپەز خانە، ژدانیشتن

، ئەمما لەو کونتڕٶڵە دەگەڕانو بە قەولی خۆیان بۆ کتێبی خراپ وچەپ تری پشکنی  وژوورەکانی
وەک  درا و تر لە دو مانگ ئەشکەنجە و ئازار حسین زۆر .ەحشیانەیە هێچیان وە چنگ نە کەوتو

حسین لە گەڵ  پێیان وابوو کە ساواک .و خۆڕاگری و ڕاز داری کرد بەرەنگاریقارەمانێک 
شاری تەوریز ت کردووان هومایون کەتیرایی و کەرامەت اللە دانشیان  لە خراوی گیان بەخکڕێ

بەرپرسانی . هەبوو لەم بەستێنەدا ساواک لە حسین شک و گومانیان  .پەیوندی نهێنی هەیە
حسین تەنیا ئاماژەی  بە ئاشانیی  . ی فرواوان دائازار و ی سامناک ئەشکەنجەساواک حسینیان 

هەر  پەیوەندیەکە گوتبووی کردبوو و ت کردووانە لە مەیدانی بسکیتباڵ و ناسینی ئەو گیانبەخ
و هومایون  ڕێزدار بیژنی جەزنی و کەرامەت اللە دانشیان یحسین هاوبەند. سیاسی نەبووەگیز 

ە بە قارەمانە سەری سوڕ مابوو و هەمیش بوو و لە حەماسە و بەرەنگاری ئەو دوو کەتیرایی
بە دەست و پێ زەنجیر  قارەمانە سێ کاتێک ئەو .حورمەتی تایبەتەوە ناویانی دەبردئێحترام و 

ئەی "و مێلۆدی  کراوەوە بۆ لێدان و پرس و جۆ دەبران ، بە زەنجیری دەست و پێیان ئاهەنگ
لە وان بە مشت لە سەر و باقی زیندانیەکان بۆ پشتیوانی  ـ یان لێدەدا"نانرەفیقان ، قارەما

شێوەیە بەم  بە مشتەکانیان دووپات دەکردەوە و دیواری سیلولەکانیان دەدا و هەمان مێلۆدیان
نێت و ساواک هەرگیز نەیتوانی ئیرادە و هەڵویستی حسین تێک بشکێ .پشتیوانی خۆیان دەر دەبڕی

کاتێک گەڕاوە ئاڵمانە جەستەی کوتراو و الواز کرابوو وکاردانەوی . دیان کردپاش دوو مانگ ئازا
سەر جەستە ک جەستەی  تێک شکاندبوو  و ئاسەواری ئەشکەنجە و لێدان لە نائەشکەنجە ی سام

انیبوو ئیڕادە ی تێک ساواک جەستەی تێک شکاندبوو ئەمام نەیتو. و دەم و چاوی دیار بوو
لە الیەن دانیشتوانی ئاڵمانە و خزمان وئەندامانی  مانە گەرایەوەکاتێک بەرەو ئاڵ. بشکێنیت

حسین دەورانی  .پۆاڵیینی ئەو بوو ئێرادی یکە شیاو ی لێکراپێشوازی گەرم بنەماڵەوە 
ماتماتیک وەر گرت و پاش تەواو  او کرد و دەرجەی لیسانسی لە ڕشتەیچوارساڵەی زانستگای تەو

لە شاری  ،، کە لە بریتی ئەو دووساڵەخزمەتی دووساڵەتی سەربازی کردبا بوونی زانستگا دەبوا
.ستای دەبیرستان دەستی بە کار کردمەریوان وەک مامو  
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!کاری ماموستایی لە مەریواندەس پێکردنی   

و شارەزا لە  کگەنجی ئاکادیمیگەڵ دەسی پێکردنی ئیش لە مەریوان، ژمارەیەک هاوکات لە 
ئەفسەری وەزیفە ە تازە دەورانی زانستگایان تەواو کردبوو  وەک کزانستە جۆراوجۆرەکان ،

ئەم گوروپە گەنجە ڕووناکبیرە کە دەستیان بە پەروەردە و بارهێنانی . نیردرانە مەریوان
گوروپێکی . وەئاستی خواست و ئارەزووەکانی قوتابیەکانیان بەرز کردە ،قوتابیانی مەریوان کرد

 ،وبەڵگەی عیلمی زانکۆکان و خاوەنی بڕوا نامە ەرکەوتوو خۆێندەوار و سگەنجی ڕووناکبیر و
فێر کردن و  ێکی بنەڕەتی و شیاویان لە سیستەمی، ئاڵ و گۆڕنەلیبڕاوانە و ماندوویی نە ناسا

 ،نەئەم گەنجاهەڵسوڕان و کاری ڕوتین و دلسۆزانەی  .یوان پێک هێناربارهێنانی شاری مە
گای زانستگاکان پال رمەریوانی بەرەو کردنەوەی دە بیانیاکە قوت ،ێک بووفاکتوری دیاری کراو

ئەرکی مرۆڤدۆستانە و  ،بڕوانامەی بەرزی زانستگاکان بوونن ەخاوماموستاکان کە . پێوە نا
ن قوتابیەکانیا وێندن نیشان دا ومێژوویی خۆیان بە شێوەیەکی چاک لە هەموو ئاستەکانی خ

، لەم بوارە و ئاڵ و گۆڕە بنەرەتیەەی حسین ، وانە گوتنەویریکاردانەوە و تەئس. یارمەتی دەدا
ژمارەیەکی بەر چاو  .ناوەڕۆک و ئاکامی بەرزی هەبوو و بۆ هەمێشە لە بیرەوریەکاندا ماوەتەوە

 یا لە دێهاتی دەور و بەر ، وهەژار و دەس تەنگی کۆمەڵگا بوون لە قوتابیەکانی حسین لە توێژی
ئەوان کاری . شاری مەریوان گوزەراند و بۆ خوێندن هاتبونەان کە بە ئیمکاناتی زۆر هەژارانە دەی

حسین لە  .ەکەیان دابین و دەستەبەر بکەنیانی خۆیان و بنەماڵبەردەوامیان نە بوو تا بژیوی ژ
هەژارانە  ایی وانەی ماتماتیکی بەم قوتابیەکاتی پاش دەبیرستان و حەسانەوەی ڕۆژانە بە خۆڕ

لە یارمەتی دانی قوتابیە هەژارەکان بەشێوەی ماددی و . ونو کاتی بۆ تەرخان کردبودەگوتەوە 
یارمەتی ، بە تەواوی هێزیەوە کە لە نەداری و هەژاریدا دەژیان مەعنەوی و ئەو کەسانە

ڕێک دەخرا و حسین  ،اناڵی زۆر دۆستانە و هاوڕێیانەوەئەم یارمەتیانە لە ک. خزمەتی دەکردنو
ساڵ لە تیر  ٥٥ بە تێپەڕ بوونی. ەردەکانیان بوون کە فریاد ڕەسی دبە جۆرێک خزمەتی دەکرد

و توانای  ووسەرکەوت لە ژیاندا ، ژمارەیەکی بەر چاو لە قوتابیەکانی کەباران کردنی حسین
حسین اسبژێری ئەو یارمەتیانەن کە کاک دابین کردنی بژیوی ژیانی  بنەماڵەکانیان هەیە ، سپ

.پێشکەشی کردوونبە دڵخوازی خۆی   
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هاوکار و قوتابیەکان لە سیرانحسین لەگەڵ   

ینەی گەورە و تەواو بااڵنوێنی هەڵسوڕانی نە پساوە و وئا داستانی ژیانی کورتی کاک حسین
ان و گۆڕینی بە شارۆمەند کی ژیر و تێگەیشتووە کە ئارەزووی خزمەتماندوویی نەناسانەی مرۆڤێ

یاندنی جەماوەر و گەنجەکان بوو، کە لە داوی پیس و ڕوانگەی سیاسی حسین تێگە .کۆمەڵگابوو
فی کولتوری داڕزیو و یحسین موخال. ارێزی نەکەون و دیل و ئەسیر نەبنخورافات و کۆنەپژهرئاوی 

خوڵتەکردن لە بناغەی بیر دووڕوویی و. سەر ڕێگای گەشەی کۆمەاڵیەتی بوو کۆن بوو کە کۆسپی
 یکاک حسین سنووری ئاڵمانە و مەریوان خۆشەویستی .جێگایەکی نە بووکانی کردنەوە

جەسارتی بەنرخ و  شەهامەت و لە بڕیارەکانی .و بەرەو دەڤەرەکانی تر گەیشتبوو تێپەڕاندبوو
 پڕ لە هەست و عاتیفە ، ڕوانین و هەڵسوکەوتی، بیر کردنەوەسیمای تێفکراوی. گرانبەهای هەبوو

سیستەمی  و پەردەی لە سەر. کردەر قسەی دەهەمیشە لە ژیانی سەخت و دشواری جەماو. بوو
نێوان کردەوە و قسەکانی جیاوازی بەرچاو  لەهەرگیز  .ە و وەحشیانەی پاشایەتی ال دەبردزاڵمان

 .نزمە زۆر دوور بوو ی بە سەر کەسدا نەدەکرد و لەو دیاردەبەرز و فیزهەرگیز  لووت .  نەدەکەوت
شۆڕشگیڕەکانی  حسین و ماموستا. لێدەکردن چاوی  ، بە ڕێزەوەئەو کەسانە ڕەخنەیان لێ دەگرت

بە شێوەیەکی ژیرانە و یان ، مرۆڤگەلێکی خۆنەویست و لێبڕاو بوون کە پەردەی تاریکمەریوان
ستی هەرگیز و بەڕا . هاوسەفەر بوونکازیوەی بەیان  گەل لە ئەوان.  بیرمەندانە البرد و دڕاند

اموستاکانی مەریوان لە تکار و لێبڕاوی م، خەبائیمکانی نیە کە سیمای دلۆڤان، زۆر میهرەبان
ە و ، نرخی بەرز و گرانمێژووی کۆمەڵە. فەراموش کەیت لە سەر پەردەی مێشکو"  یانەی دڵ"

رکەوتنەکان و ئەو قەدر و قیمەتە و لە هەمان حاڵدا سەگرانبەهای بیگومان بەشێکی زۆر 
.تەوەن دەگەڕێدڵسۆزی و لێبڕاوی ماموستاکانی دەڤەری مەریوابۆ  سەربەرزیەکان  

! ە گوتنەوە و بەدەس هێنانی ئەزمونگەشەی شێوەی وان   

نۆژن کردنەوەی عیلم و زانستی  دا بەمەبەستیهاوینان لە ر کردن وبارهێانوەزارەتی فێ
لە شارەکان و لە  بارهێنانی کورسی دەورە و، شێوە جۆراجۆرەکانی وانە گوتنەوە وماموستاکان 
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لەم . انی ئاستی بااڵی خوێندن دەکردەوەبۆ ماموستاک رانتا وانە شارەکانی ورمێ ، مەشهەد و
کردنی وتاری  ، هەمواروئەزمون و هاوفیکری کورسانە میتودگەلی تازە و گۆڕینەوەی بیر و ڕا و 

وی ، و لیهاتوو و خارائوستادی زۆر شارەزا و بەتوانا. دەگوترانەوە و دانرابوونکتێبەکان 
ن سێ جار حسی. بووگرتلە ئەستۆبوون و بە جوانی  انکەوەوتنوانەگ بەرپرسی ،زانکۆکانی زانستگا

ی کانلەم کورسانە لە گەڵ ماموستا.  بۆ ئەم کورسانە لە ورمێ، تاران و مەشهەد دەعوەت کرا
دیالۆگ و پولیمیکی  ،کردن وبار هێنان و وانە گوتنەوە رئێران لە بەستێنی فێتری  دەڤەرەکانی

من لە  . وە مەریوانیەو بە دەستی پڕ دەگەڕا ر دەبووتازە و عیلمی فێ هەمیشە زانیاری وهەبوو 
نی مەشهەد و ورمێ و دوو جار لە کورسەکا سین لە شاری مەریوان لە هاوینەکانشاری سنە و ح

و مێتودەکان لە گەل  کاری دیالۆگ و پولیمیک و گوڕینەوەی  ڕوانگە و شێوە. بەشداریمان کرد
بواری  م کەالسانەلە.  ێمەی دەوڵەمەند تر دەکرد، ئەزمونی ئئێران  ناوچەکانی تری ماموستاکانی

و  ،لە ناوچەکانەکان کۆسپۆخی فاکتورەکان و بارود ،لە مەدرەسەکانپەروەردە و بارهێنان  گرفتی
. شی کردنەوە و لێکدانەوەئیشی ماموستایی دەدرا بەر  ،ر کردنی گەنجەکان و هەوراز و نشێویفێ

و  حسین لە بەستێنی چاکسازی .هەبووبە نرخ و گرانبەهای بۆ هەمووان  پڕۆسەیە دەسکەوتی ئەم
شیاو و گونجاندنی مەتلەبی نوێ،  هەموار کردنی وتاری کتێبەکان و گۆڕینی هەندی وتاری نە

لە ڕاستیدا ماتریالەکان . نجەکانی وەک ئاسن ڕفێن ڕادەکێشاگەزانستی تازە . بەشدار بوو
و . هەڵسوڕاو بوو دڵسۆز و بێ ئەندازە ،و حسین لەو چاکسازیەداناوەڕۆکی زانستی چاکیان هەبوو 

لە م کورسانە بە . وستاکانەوە پەسەند دەکرامزۆربەی پێشنیارەکانی لە الیەن ئوستادەکان و ما
و  ی دڵخوازانە و جیددی و لێبڕاوانە هاوکارەکانی بۆ دیتنی ئاسەواری کۆن و مێژووییشێوەیەک

مەندان لەو ، ژینگە و شێوەی ژیانی شارۆجوان وکۆنەکانبینا و هونەر، لێکدانەوی فەرهەنگ 
ری مەشهەد دیداری لە شا .ئەم دیدارانە هەر خۆی ڕێکی دەخستزۆربەی  شارانە هان دەدا و

ومەر بۆ دیداری گۆڕی ماتماتێک زانی گەورە ع  .ڕێک خست و پێشوازی لێکراگۆڕی فیردەوسی 
کشت و و  لە کیڵگەی .خستنەیشاپور سەفەری ڕێک  شاری بەرەوخەیام  لە گەڵ هاوکارەکانی 

یمەت و پارەی زۆر گران فراوان بەرهەم دێت و بە ق نجیەی زەعفەران کە بەزەحمەت و رڵکا
لە ڕاستیدا بەرهەم هێنەرانی ئەسڵی زەعفەران  لەو پارە زۆرە بە  .مان کرداردیددەفرٶشرا 

و دیتنی  زار دەداتی خاوەن ویجدان ئاتەواوی بێ بەش و مەحرومن و ئەم دیاردەیە هەر مرۆڤێک
ەورەکانی بۆ دیداری بەندی ورمێ، لە شاری ورمێ لە گەڵ هاو د. ئێمە ی ئازار دائەو وەزعەش  

 و گەڕەکەی شێخ تەپە مەسیحیەکان و تیاتری شار مزگەوتی موسڵمانەکان، کلیسای گەورەی
و فولكلۆڕی  میلودی و مۆسیقالە دیداری تیاتر و بەشێک لە بەرنامەکە ژەنیارەکان  . ینڕۆیشت
بینەرانی تیاترەکە  بەدڵی دڵگیر و قەشەنگ و کەئازربایجانیان دەژەند،  ەمەند و سیحرئاویدەوڵ
  .بوو
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.حسین ترکمن سەحرا و هاوکارێکی ، لە ڕاستەوە ڕەشاد:خیام عومەر قەبری نیشاپور شاریخراسان، ئۆدتان  ٨٥٣٣  

 

!و سەرگەرمیەکان ی وەرزشتەندروست دونیای  

 بە وەرزشی زانستگای تەوریز فرە عەالقەی زانکۆ لە  حسین لە دەورانی دەبیرستان و بە تایبەت 
کێو پێوان و ڕۆیشتن بۆ  لە شاخەوانی و حەزی .ی بووشەترەنج یەکێک لە سەرگەرمیەکان. بوو هە
دەگرت و ئارام و ئۆقرەی  جەستەیبوو و لەو ماوەدا چە دڵگیر و شاخاویەکانی کوێستان ناو

ی لە زانستگا لە گەڵ هاوڕێکانی بۆ کێو پێوان دەڕۆیشت و لە داوێنوەک شاخەوان . دەحەسایەوە
لە یاری بسکیتباڵ سەرکەوتوو . سروشت دەمارەکانی ئارامی دەگرت و هێز و توانای پێ دەبەخشی

 . ماتێک بووماتەتەی ی ڕەشتیمی بسکیتباڵی زانکۆ ئەندامی . بوو و یەکێک لە یاری زانە ئازاکان
حسین . دانرابووخۆی  لە ئالبومی شەخسی تەورێز ئەنجام دراون، لە زانکۆی کە وێنەی یاریەکانی

هاندەری هەموو .  بووچاکەکان  و سەرگەرمیە رزشەدونیای و تاتەکی نموونە یتەنانەت ماموس
دونیای وەرزش  زانست ، بەرەوقوتابیان بوو کە لە پاڵ تێکۆشان و خوێندنی جیددی و  فیر بوونی 

.جەستە و ڕەوانی خۆیان بەهێز کەن و لە کاناڵی وەرزشەوە هەنگاو نێن  
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 حسین ئەوەڵ کەس لە دەستی چەپەوە

                                     !میلیتاریزم و ساواک لە مەریوان
، ژەهری بار وەک مارە و جار و هەڵکەوتو ن، پادەگانێکی نیزامیسنووری مەریوا شاری نزیکلە 

و اواک نوینەری ڕاستەوخۆی سیستەم س. دەڕێژێت داخۆی بە سەر جەماوەر و ئازدیخوازان
 هەژاری و ئاستی لەەوخۆ تکە ڕاس، ئەم ڕێکخراوە سامناکە. ی پاشایەتی بووحکومەتی توتالیتر
یشتوانی ژمارەیەک لە دانمێشکی  دەگرت،وەر  کیکەڵرجەماوە سیاسی نزمی تێگەیشتنی

 سەربە دەسەاڵتی تەواوی ساواک. اسوسی کردبووەوە و ئالودەی کاری جبوشوردمەریوانی 
مەیدانی لە مەریوان .  انە دەوڵەتی و شەخسیەکاندا هەبووهەموو ئوڕگ جمگەکانی حاکمییەت و

ایەک بوو یا جێگتەن پادەگانی مەریوان.  ۆر کەمبوونهەر نەبوو و یا ز نەریویانەی هو وەرزشی
 تەش ورئە زۆر هەڵسوڕاو و فەعال و جاسوسخانەی نهێنی و ئاشکرای لە هەموو بوارەکانداکە 

ئەم پادەگانە لە دەورانی شا و ئیستا هەر وەک پاڕازیت و مێمڵ ئیش دەکات و لە . ساواک بوو
کار اڵتی سامناکی ساواک و ئەرتەشی شا، دەسە . هەیە و داسەپاوە اییسەر جەستەی شار قورس

ی گەورەی لە ەوە ولەمپەر و کۆستکردبووی حسین و هاو بیرەکانی فرە سەخت سیاسوهەڵسوڕانی 
.ناوچەکە خولقاندبوو  
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٨٥٣١ سال ،پرویز موزفەریحسینوارتان،   ، کەریمی عەلیرەزا لەڕاستەوە  

 

!کۆمەڵگا و بنەماڵەسی حسین لە ناوپێگە و ستاتو  

ازە لە بارودۆخی بنەماڵە الپەڕەیەکی ت، کاتێک ساواک کاک فوئادی ئەسیر و زیندانی کرد
دەبوا . مەرجێکی قورس و نەخوازراو بە سەر هەموو ئەندامانی بنەماڵە داسەپا کرایەوە و هەڵ و

لەم بوارەدا هەموو ئامادەی . ێک پڕ بێتەوەهەر قیمەتلە نە بوونی کاک فوئاد ئەم بۆشاییە بە 
ەمیشە وەک ڕاوێژکار لە هکاک فوئاد  .بووینوەر گرتنی بەر پرسیارەتی وفیداکاری و لێبوردوویی 

. ن و دەور و کارکتری ئینکار نەدەکرااجێگای باوڕی هەموو ە دەوری دەنواند وبنەماڵ پێک هاتەی
و  ە لە ئاستێکی بەر چاو پڕ کرایەوەلەم بارودۆخەدا جێگای کاک فوئاد لە اڵیەن کاک حسین ەو

کاک حسین  پاڵ . لە کزی نا یەرانیەکانی ڕووو نیگ ی ئەوە کە خاتری باوکم ئاسودە بێتبوە هۆ
پشتی هەمووان بوو و لە کارو باری ڕۆژانە و بڕیارەکانی بنەمالە و دایک و باوک بەشداری 

رفتەکانی بنەمالەی چارەسەر گوخۆی هەبوو و ڕاوێژەکانی دڵگیر و شێاوی حورمەت بوون وڕاستە
و کارزان و  رسێکی الیەقئەو بەرپ. دەقۆاڵکی نە بینراو لە جەستەی هەڵێەهێز ودڵسۆز. دەکرد

ئەگەرچی . و بەدڵیان بوو بوونڕازی شارەزا بوو کە دانەدانەی ئەندامانی بنەماڵە لە ڕاوێژەکانی
اڵم قورسایی کاراکتر و شەخسیەتی حاشا نەدەکرا و پاڵ ، بەبووکرد تازە خوێندنی زانستگای تەواو

 ڕاوێژەکانی و ڕاگەیاندنی بە کردنیبەر لە هەڵویستگرتن و پێشکەش . شتی هەمووان بووپ
لە . کردەوە تەوزیح دەدادە شی ی بەر باڵو گرفتەکانی بە دیالۆگ، بە شێوەیەکئەندامانی بنەماڵە

بە ە و ڕووخۆش و دەم بە دڵێکی ئاوەڵ گرفتی بنەماڵە،ر وگین و و ناهەموارەکانی ژیا پێچە دژوار
بەشداری دەکرد و هەلویستی گونجاوی دەگرت و ، ەوەئەوپەڕی ئیحترام و دڵسۆزی پێکەنینەوە و بە

.انی بنەمالەی یارمەتی دەداهەموو ئەندام  دەدا و ڕێگای ڕووناکی پیشان  

!پێک هێنانی ژیانی خێزانی  
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حسین سوننەتی  کەم نەبوون ئەمما ەلە زیندان بوو و گرفتەکانی بنەماڵئەگەرچی کاک فوئاد 
یانە و  ی پێک هێنا وبەشئەحمەدی ژیانی هاوی شکاند و لەگەل شوکریە خانمی وکۆن و تابو

بە خاتری ئاسودەوە لە  ی مەریوان و کوردستان جار و بارشوڕشگیڕان. ە ناێکی تازەی پێکەوژیان
دۆست و ناسراو و هاوڕێیان ەکەی بۆ ەرگای ماڵو هەمیشە دکاک حسین ئامادە دەبون ماڵی 

دانە . ە و کراوە بووی کوردستان ئاوەڵشڕەوانی بزووتنەوخوازیارانی ئازادی و دیموکراسی و پێو
سەدان کۆبونەوە و جەلەسە و کۆڕی  ماڵی کاک حسین،  شاهیدیدانەی خشت و بەردی بینای 

. قەیامن راپەڕین و گیرەکانی پاش و پێشید و هاوڕێکانی و هەموو تۆێژە شۆڕشتایبەتی کاک فوئا
،  داگیرنەکرابوون ەوەسالمیدارەی ئیسێ کانی کوردستان لە الیەن کۆماریکاتەی شارەئەو تا

.گرتلەو ماڵە کەڵکی فراوانیان وەر  هاوڕێیانی کۆمەڵە  

 

.دەڕێژێت  بووکدادایە نوقل و شیرینی بەسەر زاوا و   

! ڕاپەڕین دەورانی پێش   

گەشەی کردبوو کە سین لە ئاستێکدا کۆمەاڵیەتی کاک ح خسیەتی سیاسی واکتیر و شەکار 
کرد کە کاک حسین دەس لە  ئیشی لێلە مەریوان بە فەرمی داوایان  سیستەمی پاشایەتی

کاک حسین . مەندان بکاتمەریوان خزمەت بە شارۆ ی"شارەوان"و وەک هەلگرێت  ماموستایی
و بەرنامەی  نداڕشتنی پال ،شارەزایی، رێک خستنی کۆڕ و کۆمەڵ، دلسۆزی و بەرپرسیارەتی

ر ی ژیاندا و بە تایبەت لە بواری فێهەموو بوارەکان و هەڵسوکەوتی دیموکراتیکی خۆی لە دەقیق،
لە ڕوانگە کاک   .گرتی لە ماموستایی هەلنەنیشان دابوو و هەر بۆیە دەست داکردن و بار هێنان

و پەرەدان و پتەوکردنی تۆڕی  زمەت کردنی شارۆمەندانی مەریوانبۆ خ ئیشی ماموستایی حسین
بە هۆی  و نەیدەویستتربوو و چاک ترگونجاو یندکارداکۆمەاڵیەتی بە تایبەت لە ناو جەوانانی خو

لە الیەن ئورگانی  یکردن و داخۆڕینفیز لووت بەرزی و چاوەڕوانیکە بوون بە شارەوان، 
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ر کردن و ئورگانی فێ.  ناوبڕێک لە نیوان خۆی و شارۆمەندان  دروست بێت، لێ دەکرا سەرەوەتر
لەو   .سین بووکاک حیاسی و کۆمەاڵیەتی بارهێنان سەنگەرێکی دڵخواز وشیاوی هەلسوڕانی س

کاک  .کاتەوە بوارەدا دەیتوانی خزمەت بە گەنجەکان بکات و هاوکات ڕەوانگەی سیاسیان  بەرز
 ساواک دەیوست بەاڵم نی کار و باری شار و ئەرکی شارەوانی ڕاپەرێنێت،حسین بە ئاسانی دەیتوا

ی هەتاوی زیندانیە ٨٥٣١ ساڵی. دوور کاتەوە ی مەدرەسەکان سەنگەر کاک حسین لە
ازانەی وسیاسیەکانی شاری سنە بۆ دابین کردنی خواستە مەنتیقی و دیموکراتیک و حەق خ

استی جیهان دەنگی فرەوانی ئەم ڕووداوە لە ئ. ریان کرد و مانیان گرتولە خواردن دو، خۆیان
کەس و کاری شارۆمەندانی سنە و . لەم بەرخودانەدا سەرکەوتوو  بوونزیندانیەکان . دایەوە

ی دادگوستەری سنە یندانیەکان و پێشرەوانی سنە بۆیارمەتی زیندانیەکان ، لە بەر  بیناز
تراز مارشێکی نە ناو شەقامەکان و بەدروشم و ئیعهات بونەوە و ئیعترازیان کرد و پاشانکۆ

   .گەوریان رێک خست

لە پڕۆسەی . بوو ژی ئەم ئاکسیونە سەرکەوتوەین یەکێک لە رێکخەران و پالن دارێکاک حس
دەستگیر کرا  ەوەپولیسی نهێنی و ئەندامانی ساواک قامەکانی سنە لە الیەنو لە شەئاکسیونەکە 

.ەی یەک مانگ لە زیندان ڕایان گرتو ماو   

 

و وریا  ، حسینجەعفەر شەفیعی دکتورسلیمی،   مەنسور، ئەمین،  عبدالله ٨٥٣٣سال  زریبار  ەیدریاچ  

!ووتنەوی ئازادیخوازانەی کوردستانبزدەورانی ڕاپەڕین و  

ایەتی ڕاپەڕین و دەنگی ناڕەز هاواری. هەموو واڵتی ئێرانی گرتەوە شەپۆلی ئینقالب بە خێرایی
من پەیامی ": وتی تلەڤیزیونیدا  گوێی شا گەیشت و لەگفتوگۆیەکیانەت بە تەن شارۆمەندان
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بار و دۆخی سیاسی کوردستان تان و پۆی ئاینی نەبوو و بارودۆخە  "!م بیستی ئیرانگەل
ستان شارۆمەندان هەرگیز نە کورد لە.  کۆمەاڵیەتیەکە تا ڕادیەکی زۆر دیموکراتیک و سیکۆالر بوو

کاتێک ئاغای خومینی  .کەنبوینەی ئیمام لە سەر کورەی مانگ چاو لێ ەر بانەکان تاکوو چونە س
 بە شێوەیەکی، ئازادیخوازانی کوردستان ننو قەڵەمەکان بشکێ اڵغەەر و وی هی کئابور: وتی

و . و ستراتژی حکومەتی ئیسالمی کرد ییەتماه جیددی و بە چاویلکەی مەنتیقەوە چاویان لە
 ماهییەتی دژ دیموکراتێکی ئاشکرای هەیە و هەرگیز ناتوانێت پرسیئیسالمی  تێگەیشتن کۆماری

مانگی  ٨٣ی رۆژی هەر بە خاتری ئەم دیاردەیە لە ریفراندۆم .کورد و مافی گەاڵن چارەسەر بکات
ڕاستەوخۆ کرد و بەشداریان نە "کۆماری ئیسالمی ئەری یا نە"ی هەتاوی بۆ ٨٥٣١نەورۆزی 

  .موخالیفی کۆماری ئیسالمی بوون

هەنگاوی نا و وردە  بەرەو بارو دۆخێکی دیموکراتیک  کوردستانکۆمەڵگای سەرکەوت و  قەیام
دیموکراسی . و ڕەوەندی دیموکراسی ڕوو لە گەشە بوو. راسی تاقی دەکرایەوەئەزمونی دیموکوردە 

لەم قۆناغەدا  باوری پێشکەش دەکرد و قەڵەمەکان ، ئازادی بیر ولە ناوەڕۆکی خۆیدا
پڕۆسەیە بۆ دوژمنانی ئازادی و لە  ئەم. نیان لە دەست و پێ ئازادی داماڵی و پساندزەنجیرەکا

ڕشگیڕان و ئازادیخوازانی شۆ. سێدارەی ئیسالمی تەحەمول نەدەکراتالیتری تو وانەکۆماری
شارۆمەندان و خەڵکی ەویستی تایبەتیان هەبوو و لە نێو ، پێگەی کۆمەاڵیەتی و خۆشمەریوان

باڵوی ماموستا پێشڕەو و رتوێژی بە .هەبووە و بەرینیان و پێگەی گەور ڕەنجبەر جێگە
و لە گەشە و بزووتنەوەی ڕوشەپۆلی . نی بیروباوڕی نوێ و مودێڕن بوونەخاوسیکوالرەکان 

موخالیفی بزووتنەوی  کەو کۆنەپارێزی ئائینی گەلێکتاقم وگورۆپ و ڕەوت ،پێشکەوتووی کوردستان
    .دیموکراتیکی کوردستان بوون، کز و الواز کرد

!موەقەت قیادە ی مەکتەبی قورئان وکۆنەپارێزان شاری ئازادەگان و  

، جەمعیەتی دیفاع لە ی موعەلیمانی مەریوانتەیعک حسین یەکێک لە دامەزرینەرانی جەمکا
ەسیری ئەم دەور و ت . پارێزگاری لە شاری مەریوان بوو (ستاد)مافی گەلی کورد و  ناوەندی

بیر و ڕای  راسی وخولقاندنی بارودۆخی گونجاو ولە سەر ڕەوتی دیموک ئورگانە دیموکراتیکانە
.سیکوالر بە نرخ و گرانبەها بوو  

 



15 
 

 
 دەبیرستان فەروخی لە ڕاستەوە فەراست قاسمنژاد، حسین و رئوف کونەپۆشی

 هەبوو، سیدارەی ئیسالمیکۆماری  بۆ کەوتنە خزمەتقیادە موەقەت پوتانسیل و ئامادەگی بەرزی 
یارمەتی دەدا  هەورامان" دزلی"لە ئاوایی  قیادە موەقەت هێزەکانی بەشیک لەکۆماری ئیسالمی 

کی کەڵگاڵوەکانی خۆی  پاندنی سیاسەتەبۆ داسە و هاوکات وەک ئامێری سەرکوتو بەخێو دەکرد 
شاری مەریوانیان بە . بۆ ناو شاری مەریوانیان ڕاگەیاندقیادە پالنی هێرش . لێ وەر دەگرتن

 لە موەقەتقیادە. ەستبووکە ڕێگای هات و چوویان بدابوو  ئابوری و نیزامیگەمارۆی  چەشنێک
ناوەندی . فەرمان ودەستوری سەرکوتیان لە رێبەرانی دانێشتوی شاری کەرج وەر دەگرت یدزڵ

بوو و گەمارۆی  (مەریوان) گانەپارێزگاری ئامادەی بەرخودان و دیفاع لە کەرامەتی شاری ئازاد
، داوا لە هاوڕێیانشنیاری کاک حسین و باقی بە پێ. بشکێنێتشاری مەریوان  نیزامی و ئابوری

واڵمی جەماوەر . لە مزگەوتی جامیع بەشداری کەن وشارۆمەندانی شار کرا  لە کۆبونەوەی گشتی 
ناوەندی  کە سیمای ی جامیعمزگەوت لە کۆبونەوی. ەعوەتەکە دایەوەدشیاو و قارەمانانەیان بە 

یالۆگ و ، دریهاوفیک ، بەشدار بوەکان لە پرۆسەی گۆڕینی بیر و ڕاهەبوو،  شیبڕیار دانی
جەماوەر بڕیاریان دا، کە . نبە دەسکەوتی چاک و بە نرخ گەیشت کردنەوەی وەزعەکەشی

. کەن و گفتوگۆ گەڵ بەپرسانی قیادە موەقەت دیدارگوندی دزڵی بچن و لە  بەرەو نوینەرانی شار
و  گان بەرپرسانی قیادەیان لە دزڵی دیدار کرد و بەم شێوەیە لە هێرشەدانوێنەرای شاری ئاز

بەرگریان کرد و هاوکات پیالنی  مەریوان و کوشتاری دانیشتوانی مەریوانگەمارۆی شاری 
.نانی دیموکراسیان پووچەڵ کردەوەدوژم  
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لە ڕەاستەوە عبدواڵی نەودینیان، حسین مستەفا سوڵتانی، غەفار غواڵم ویسی،؟؟، ئەحمەد مستەفا سولتانی، غواڵم  ٨٥٣١ساڵ 

 قاسم نژاد

مەدی موفتی زادە ئەح کوردستان ڕەوتێک بە ناوی مەکتەبی قورئان بە رێبەریئەوکات لە 
بوو  کوردستان پێشکەوتنخۆازی بزووتنەوی ەوتە بە شێوەی جۆراوجۆر موخالیفیئەم ڕ. بوودامەزرا

. دەخولقاندبۆ بزووتنەوەی کوردستان  گرفت و کۆسپیوگیرسیدارە  کۆماریبەقازانجی  هەمیشە. 
، هەرگیز مافی میللەتەکانی قەبوڵ نە بوو  و پاڵیان بە درۆ ئیسالمی لە ماهییەتی خۆیدا کۆماری

قورئان مەکتەبی  هەڵویست و هاوڕەوتی. یە و باوڕە وشکەکانی ئاینی دابوو، فریو و تقەسەو دەل
وەی لە ئازادیخوازان و بزووتنە زەرەر و خەسارەت و زیانی گەورەی ،لە گەڵ حکومەتی توتالیتر

، شتا کاردانەوەی ئەو تاوانە مەزنەکە هێنەخوازراویان خولقاند  کۆسپیهاوکات   .دستان داکور
 شارۆمەندان وەک جاری جاران لەو تاوانانە و کۆمەڵگای کوردستان دیارەسەر  پێکهاتەی  لە

، ڕەوتە موخالیفەکانی بزووتنەوەی ران لە پادەگان و لە بینای ساواکسپای پاسدا. بیزارن
 لە ژیر چەترێک ڕیک خستبوو و بە چەشنێکی ئاشکرا  لە گەڵ مەکتەبی قورئان وکوردستانی 

هێزە کوردستان و وتنەوی ئاشتی خوازانەی ڕۆژە دژی بزور هە. قیادە پالنی هاوکاریان داڕشتبوو
ندان لە ڕەوتی چاوەڕوانی و ئینتزاری شارۆمە. خەباتگێڕ و ئازادیخوازەکان پیالنیان بەڕێوە دەبرد

و لە پاڵ ە سەنگەری بەرەنگاری و بەرخودان دەبوا ل .فرە ڕەوا و مرۆڤدۆستانە بوو موفتی زادە
تی ڕزگاری خۆیان بە مەبەس یئینڕژی وئیمکانات ، جەماوەری هەژار و زوڵم لێکراوی کوردستان

ردوەکانی قیادە و مەکتەبی ئیسالمی لە هەڵویست و کسێدارەی  کۆماری. گەلی کورد وەگەڕ خستبا
ئەم . وەر گرتەبەستی شکست دانی بزووتنەوەی گەلی کورد ئەوپەڕی کەڵکی خۆی ، بە مقورئان

 ، کە لە راستیدا فتوایوای خومینیفت جیهاد و مەکتەبی قورئان لە یانی تی زادە فڕەوتەی مو
ەکانی ڕادیو و ماسمیدیا و کاناڵ. شتیوانیان کردکوشتار و قەاڵچوی گەلی کورد بوو  بە ئاشکرا پ
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. دا بوونورئامەکتەبی ق پارێزی نەکۆ سێدارە بە تەواوی لە خزمەتی ڕەوتی ریکۆماتلەڤیزیونی 
و ئەوەی لە دەستیان هات و فا چەمران ،دەوریان گێڕا وەک ڕاویژکاری  سادیقی خەلخاڵی و مستە

خۆڕایی پێشکەشی سیستەمی توتالیتری  بە ،نەی گەلی کورد بووزاوادژی بزووتنەوی ئاشتی خ
یخوازانی کورد و دیل و ئەسیر کردنی اکان و ناسینی ئازدماڵە یپشکینین .ئیسالمیان کرد کۆماری

، بە و تەنانەت بۆ ناسینی دیلەکان لە زیندان ،سێدارە کۆماریشۆڕشگیڕان و موخالیفینی 
لە تیرباران و  . زیندان و ئەو زیندان هات و چوویان دەکرد ئەم شار و ئەو شار و ئەم هێلیکۆپتر 

. ئیسالمی و لە تاوانەکاندا بەشدار بوو ن کۆماریی کورد شەریکی ئیعدامی ئازادیخوازان
گەلی کورد ئاشکرایە و ۆ بیر و ڕای گشتی جیهان و بە تایبەتی سێدارە ب کۆماریتی ەتەکاجەنای

و  بە گەلی کورد و داگیر کردنی کوردستان  وەک نازیەکانی ئاڵمانهەموو دەزانن دەر حەق 
ئەندامانی و الیەنگرانی  .تی دەڕندانەو وەحشیانەی کردووەەوفاشیستەکانی ئیتالیا هەلس و ک

، شراوەوەدەم و چاوی داپۆبە  ، مەکتەبی قورئان لە سەر جادەکان و ڕێگاکانی هات و چوی ماشین
و شۆڕشگێرانی مەریوان وشارەکانی تری کوردستانیان ەشار دەدا خۆیان حلە پاڵ  پاسدار ەکان 

ەم مەریوان زۆر تر لە دوازدە کەسیان بشاری  تەنیا لە. دەکردنیەوە  و دەستگیر و دیلیان دەناس
کاک حسین یەکێک لە . پادەگان گوازرانەوە  بۆ زیندانی و ئەسیر کرد و  دیل شێوە دزێو و قیزەونە

باوکم بەخێرایی داوای دیداری لە خەلخاڵی کرد و ئەویش لەو دیدارە پێشوازی و . دیلەکان بوو
ئامادە بوو و  وەعدەی دیدار و لە پادەگانی موسکباوکم لە سەر . کاتی بۆ باوکم دیاری کرد 

ڕاستەوخۆی خومینی  خەڵخاڵی بینایی چاو  و نوێنەری. ی لە گەڵ باوکم گفتوگۆی کردخەڵخاڵ
ن و نبێ تاوا هەموو ئەسیرەکان خاڵی بە باوکم وەعدە و پەیمانی شەرفی دابوو کەخەڵ.  بوو

 خاڵی چەندە درۆڵو پەیمانی خە ی کورد شاهیدە کە شەرەفژوو و گەلبەاڵم مێ. یان دەکاتئازاد
پاش کەمتر لە  .حشیانە بووەو هەلس و کەوتی لە گەڵ دیلەکان تا چ ئاستێک دڕندانە و بوو و

و  ەریف و خۆشەویستخۆنەویست وش و مرۆڤی شۆڕشگیڕ ١نۆ  ی پادەگانەوتوو لە زیندانیەک ح
ین مستەفا سوڵتانی ،عەلی داستانی، حس: ناوەکانیان بریتین لە. ی تیرباران کردخەباتکار

 ،جەالل نەسیمی ،حسین پیرخزرانی ،دوکتور بەهمەن ئەخزەری فایەق عەزیزی، ،ئەحمەد قادرزادە
  .پیر خزرانی و ئەمین مستەفا سوڵتانیئەحمەد 

 

ئەکاتقسە خلخالی لەگەڵ  باوکم.  ٨٥٣١ ساڵ: مەریوانپادگان   
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!لە مەریوان ەم و شیوەنی بەکوڵخ ،شڵەژان  

کەس لە پادەگانی مەریوان، بێ دادگا، بێ وەکیل و  ١وی نۆ هەتا ٨٥٣١ڕۆژی سێهەمی گەالوێژ 
 نی بنەماکانی مافی زیندانی سیاسی، بێ لە بەر چاو گرتپارێزەر، بێ موحاکمە و بێ دیفاع لە خۆ

و بە دەستوری خومینی و  دارانەوەسبە یارمەتی بەکرێ گیراوانی ناوچە و لە الیەن سپای پا
ئەم ئازیزانە بۆ خستەخانەی  یجەستە. ئیعدام و تیرباران کراننوێنەرکەی سادیقی خەڵخاڵی 

ەمین بۆ ئاوایی تەرمی کاک حسین و کاک ئ .و مزگەوتی حاجی نەجیب گوازرانەوەمەریوان  
ڕۆژی دوایی لە مەراسمێکی شیاوی ئەوان و بە ئامادە بوونی خزمان و دۆستان . یەوەئاڵمانە گەڕا

شیاوی .  ە خاک ئەسپەردە کرانخەلکی بە ئەمەگ و شەریفی هەورامان و مەریوان ب بەشێک لە و
بوەکانی بۆ الی خۆیان  و باوکم  سەرنجی هەموو بەشدار ردنە کە ورە و ڕوحیەی دایە بەهیەکباس

بەرگەی ئەو  زۆر بەرز و پۆاڵینەوەبە ورەی  بتوانی ەرگیز باوڕ نەدەکرا دایە بەهیەه. ڕاکێشابوو
مات و  ی دایە بەهیە هەموو بەشدار بوانیورەی بەرز   .قورسە و ئەو تاوانە گەورەیە بگرێخەمە 

مێژوویی و شیاوی ئیحترام و هیە تووشی سەر سوڕمانکرد و ئەو دیاردە و هەڵویستەی دایە بە
.اوانەورمەتی فرح  

 

جەنازە کاک حسین و جەالل نەسیمیمزگەوتی حاجی نەجیب   

!گۆڕستانی تاڵە سواربەرەو    

ئەم .  هەڵکەوتوە یە و لە دووکیلومیتری ئەو ئاواییەانەئاڵمتاڵە سوار گۆڕستانی دانیشتوانی 
 ئەم گۆڕستانە هەتاوی پێگەی ٨٥٣١بەاڵم پاش سێ گەالویژ . مێژووەیەکی کۆنی هەیەقەبرستانە 

. کی نوێ کۆمەاڵیەتی  بەدەس هێناسیاسی بەرز و سیمایە گۆڕدرا و ستاتوسێکی لە ناو جەماوەردا
لە بەشێکی تایبەت بە  ئازیزان بوو ، تەرمی جن جن کراویانلە مەراسمێکی شکۆدار کە شیاوی 

.کرانگیان بەختکردووان ، ئەسپردەی خاک مەزاری   
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 جەنازەی حسین و ئەمین لە باوش دایە بەهیە

!مەراسمی چل رۆژەی گیان بەختکردووان  

لە شارەکانی . دیخوازانی کوردستان بەردەوام بوولە خوێن ڕشتنی ئازا یدیکتاتوی سێداری ئیسالم
، و ەغەدە، نپاوە، نەوسود، مەریوان، سنە، سەقز، بانە، مەهاباد،کامیاران، دیواندەرە، شنۆ

لە حاڵیکدا ئەم . دروست کرا وینلی و دەستوری خومینی حەمامی خسەردەشت بەدەستی خەڵخا
لە  و ئیران جیهاننی مرۆڤایەتی ئازار و ڕەنج دەدا، بیر و ڕای گشتی داتاوان و جەنایەتانە ویج

کاک فوئاد لە شاری بانە سەر  نەدا ڕۆژا لەو. جاری جاران سکوتی کرد وەک بەرانبە ئەم تاوانانە
بۆ ماوەی چاو . براکانی ئاگادار دەکرێتەوەکردنی قاڵی سوخنڕانی و دیالۆگ بوو و لە تیرباران

، پاشان بە شەهامەت و جەسارتێکی بێ سکوتێک دەکاو  ترووکانێک خەم و پەژارە دایدەگرێت
 یەوەخستنکاک فوئاد بە مەبەستی رێک. ەکەی بۆ ئامادە بووان ئیدامەدەدا،سوخنڕانی وەهاوتا

ان دەگەڕێتەوە و بەرەو مەریو انیسپاردنی هەندی ئەرک بە هاوڕێیهێزی پێشمەرگە و  دووبارەی
کۆمەڵە بەرەو بانە  پاشان  بە مەبەستی ئیدامەی ڕێبەری. هەموو ئەرکەکانی جێ بە جێ دەکا

سێدارە و بە هاوکاری  کۆماریدەگەڕێتەوە و بەشێوەیەکی زۆر گومالێکراو و لە پیالن و پالنی 
تەرمی . هید دەکرێتشەهریوەر شە ١ناوچە لە ڕۆژی نۆی ڕاستەو خۆی  شوڤار و جاسوسەکانی 

اڵمانە و پاشان بەرەو  تاڵەسوار دەبرێت و کاک فوئاد ڕۆژی دەی شەهریوەر دەگەڕێتەوە بۆ ئ
تائیستا زۆر تر لە بیست و سێ شۆڕشگیڕ و کادیر و ئەندامان و . ئەسپەردەی خاک دەکرێت

مەزار و بەردی . دراونامیان گرتووە و بەخاک سپێرو ئار پێشمەرگەی کۆمەڵە لە تاڵەسوار ئوقرە
، تائیستا چوار جار لە الیەن بەکرێگیراوانی ەکانی گیانبەختکردووانی تاڵەسوارسەر گۆڕ

 و  بەردەی سەر گۆڕيکان ورد و خاش کراون و ئاسەواری. ێندراوندەڤەرەکە  و سپای پاسداران شک
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ۆنراوە و شیعری هلە سەر سینگی گیانبەختکردووان و لە سەر بەردەپانەکان  .ماوەتا ڕادەیەک 
.، کە وشە کوردیەکان لە سەر بەردە شکێندراوەکان هێشتا دیارن کوردی نوسرابوون  

 

ان، گەشی  خۆتتان، لە خوێنی قرەی گولەی قورقوشم بەرز، ئو ڕینتان، هەڵفئەی باڵندەکانی تۆفان
!گرت ، دڵخوازانە وەربەم جۆرە  

 

 دایە بەهیە لە ناو جوانانی شار

!یادگار حسین  
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نی کچێکی کۆرپە و ساوا بە ناوی وکریە خانمی خێزابەرهەمی ژیانی هاوبەشی کاک حسین و ش
پڕ لە عاتیفە  فرمێسک لە داوینی .نەکەوت بە فرمێسک چاوی گیزــە کە کاک حسین هەر"فرمێسک"

. زدارمان فایزە خانم پەروەردە بوو، دایە بەهیە و خۆشکی ڕێەورەی، دایە گو میهرەبانی دایکی
لە سوید خۆشک و هاوڕێ ماندووی  .فرمێسکی بۆ سوید هێنا و وەک پەنابەر وەر گیراەهیە دایە ب

فرمێسکی خوازیارانە لە ی ی مستەفا سوڵتانی ئەرکی پەروەردەنەناس و زۆر دلۆڤانمان مەلەکە
مەتەکانیان کێشا ودڵسۆزی و زەحقورسیان زۆر و  ەکە لەم بوارەدا ڕەنجیفایزە و مەل. ئەستۆ گرت

بۆ  پاشان فرمێسک خوێندنی ناوەندی لە شاری ئوپساال تەواو کرد، .  لە بیر ناکرێنهەرگیز 
 لە زانستگای بریستول و لە .بەردەوامی و خوێندنی زانستگا بەرەو بەریتانیا سەفەری کرد

و فرمێسک تەنیا ئیستا لە بەریتانیا دەژی . هادەی بەرزی وەر گرتشە" زانیاری تیکنۆلۆژی"
.یادگاری کاک حسینە  

 

 فرمێسک

فایزە و مەلەکە  فیە خۆشکە بەڕێز و خۆشەویستەکانمتنی ئەم یادنامە و بیوگراۆ نوسین و داڕشب 
و بەم بۆنەوە عەبدواللە، رەزا و حیشمەت زۆر یارمەتی منیان دا ئازیزەکانم و  و برا دڵسۆز

 سپاسبژێری ئەوانم 

مستەفا سوڵتانی  ڕەشاد   

  (٣١٨٨سیپتامبری ) ٨٥١١سوید، شەهریوەری 


