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!ئەداهەستی مرۆڤدۆستانە شەپۆلی  ،کاک ئەمینی کانلە قواڵیی ڕوانگە  

.لێبڕاوی، خۆشەویستی و میهرەبانی بوو نمونەی ئاوینە و  

 
 

(هەتاوی ٨٥٥١-٨٥٣١)ستەفا سوڵتانی یادنامەی ئەمین م  

و یەکێک لە پێنج برای  ەپ و شۆڕشگێڕی کوردستانسیما بەناوبانگەکانی بزووتنەوەی چلە 
.خەباتکار و گیانبەخت کردووی بنەماڵەی مستەفا سوڵتانی یە  

 ئەی بێ وەفا بەهار ،

، بە فیزەوەمن هاتی  کە بۆ ماڵی ساڵی ڕابوردوو  

 بۆنی شکۆفەکانئ تۆ ،  خەوی لە چاوانم خست ،

، لە دڵمدا نە کرایەوە ، ۆتکانی پێکەنینی خۆنچە  

. بەر چاوم ڕەش دەینواندنگە شەوی دڵڕفێنی تۆ، لە ما  

!و باوڕم ژاکا  فڕینی ڕووناکایی تۆ، لە ئەندێشە  

  .وەرگیراوە شگێڕ سەمەدی بیهرەنگیگٶڕی ماموستای شۆڕنووسراوەی سەر لە     

: دەورانی منداڵی و غەریبی    
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 ٨٥٥١ساڵی  لە .مستەفا سوڵتانی و دایە بەهیەیەئەمین چوارمین کوڕی مەحەمەد ڕەشیدی 
 دەورانی . مەریوان چاوی بە جیهان هەڵیناوە سەر بە دەڤەری ئاوایی ئاڵمانەلە  هەتاوی

بوونی خوێندن بە ئەندامانی پاشان بۆ بەردەوام  ،سەرەتایی لە ئاڵمانە تەواو کردووە وخوێندنی 
  .ەدەیانخوێند پەیوەس بووەکەی کە لە شاری سنە بنەماڵ

 
  ٨٥٣٥سنە ساڵی 

هێواش هێواش دەستی  پڕ لە عاتیفە و نەوازشی بنەماڵە،  باوشیی غەریبی و دووری لە دەوران
 ی سنە مەدرەسەی چواری ئابان کە لە گەڕکی قەتارچیان لە گەڵ بەرپرسانی باوکی.  پێکرد

 .ئامادەی خوێندن بوو  ناوی وەک قوتابی  تۆمار کراو یەمەدرەسە لەو  قسەی کرد و ، بووهەڵکەوت
بۆ منداڵێکی دە ساڵە . بۆ ئەمین قورس و گران بوو ،و هەل و مەرجی تازە  بارودۆخی مەدرەسە 

دن لە گەڵ خۆ گونجان. ن بوولە بنەماڵە و شوینی ژیان و هاوڕێکانی  تاقەت پڕووکێ،دووری 
بەاڵم ئەم  .دەس پێکردنێکی ئاسان نە بوو  بارودۆخی شار و مەدرەسەی سەرەتایی لە واقیعدا

بوونی . زاڵ بوو دائەمین بە سەر وەزعە ناهەموارەکەڕەویە وە و  وردە هەل و مەرجە دشوارە وردە
و ماموستا دڵسۆزەکان وەک جەناب موحی لە سەر  ی برای وەک هاوپۆلێک لە گەڵ خۆی کاک عەبە

  .و مەرجەکە کاردنەوەی خێرای هەبووهەموار کردنی هەل 

 
کاک فوئاد، دانیشتوو عەتا ڕۆستەمیلە ڕاستەوە ڕەشاد، ئەمین، تاهیر ماجید و  ٨٥٣١ئەڵمانە ساڵ   
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:دەورانی دەبیرستان  

شان چوە دەبیرستانی هیدایەتی و پا .بستانی بە سەرکەوتوویی تەواو کردئەمین خوێندنی دە
دەبیرستانی هیدایەت . پۆلەکانی حەوت، هەشت و نۆی بە سەرکەوتوویی لە هیدایەت خویند .سنە

حەزی لە خوێندنی بیرکاری بوو  ئەمین فرە. تەرخان کرابووو تیک و بیرکاری لە بەر چاو بۆ ماتما
تەواوکرد وئەم قۆناغە لە گەڵ  یپۆلەکانی دە و یازدە .دیسانەوە لەو دەبیرستانە مایەوە و

ی لە ناو ، ئەمینورد یبیری تیژ و تێگەیشتن.  سیاسی ئەمین  تێکەڵ وهاوڕەوت بووگەشەی بیری 
 و هەاڵواردنی زاڵمانەبارو دۆخی سەخت و دشوارو ە ل بە خێرایی دەریای بیرکردنەوە خست و

کاک ئەمین فرە  .تێگەیشت  جەماوەردا  داسەپابووزۆربەی هەرە زۆری  کە بە سەر ،کۆمەاڵیەتی
، میللی و ایەتیلە بێ عەداڵەتی چین پڕ و لێواولێولە دوونیایەک دەژی   کە ،تێگەیشت زوو

 گاوە تووشیکۆمەڵگا لە الیەن کەمینەی کۆمەڵگەیشت کە زۆربەی شارۆمەندانی تێ .جنسییە
بێ بەهرە و  بەشێوەیەک ،ئەم زۆرینەیە لە ناز و خۆشی ژیان. سا کراونژیانێکی کۆیلە ئا

دێشەی چەپ و مارکسیستی بیر و ئەن ئەمین لە گەڵ. مێشکدا ناگونجێتم کراون کە لە ومەحرو
ەمەنی خوار تر لە هەژدە ساڵ کۆمەڵەیە کە لە تئەمین لەو کادرە دەگمەنانەی . ئاشنا بوو

 باڵو وربە کاردانەوەیئەم هەڵویستەی ئەمین  .نی سیاسی و لیبڕاوانەی دەس پێکردتێکۆشا
ین کاتەکانی لەم پڕۆسەیەدا زۆرتر  .دنی ساڵی ئاخری دەبیرستانی دانای لە سەر خوێندیاریکەر

ێگەیشتنی سیاسی خۆی و فیر ئاستی ت و فیر بوون و بەرز کردنەوەی گەشەدان خۆی بە مەبەستی
ی کۆمەڵگا تەرخان کرێکاران و ڕەنجدەرانڕان لە ناوئەزمونی شۆڕشەکانی تر و هەڵسو لە بوون

کە لەو کاناڵەوە  ،و توێژە مەحرومەکانی کۆمەڵگا بوو نلە چیئامانجی ئەو نزیک بونەوە   .کردبوو
شیار کردنەوەی کرێکاران و و هاوکات بۆ و. گاتلە دەرد و مەینەت و ڕەنجیان تێب بە شێوەیەک

سەی دابڕان لە خوێندنی پڕۆ .قازانجی خۆیان ،دەورێکی نواندبێت زەحمەتکێشان لە پێناو
توندی ئەندامانی گەورەتری لە گەڵ دژایەتی  هاوکاتخۆی نیشان دەدا ووردە وردە  ، دەبیرستان

اباوڕی کردبوو و ی تووشی شوک و نبرا گەورە چەند باوک و دایک و. وبنەماڵە بەرەو ڕوو بو
و هەستیارەکانی ژیانی  پڕ ئیش و ئازارئەم دەورانە یەکێک لە دەورانە . سەریان سوڕمابوو

ستەکەی ئەمینیان  تەفسیر و تەرجومە و  هەڵوی لە کاناڵی سۆز و عاتیفەوەئەوان . ئەمین بوو
ئەمما ئاست . وونە ب شارەزاییانئامانج و پالنەکانی ئەمین  لە ولەم پێڤاژەیەدا،  وەێک دەدایەل

، بە سەر ئیدامەی ن و تێکۆشانی سیاسی و لێبڕاوانەهەڵسوڕالە بواری  و عەالقەی ئەمین
ئاخرین بژاردەی  و جێهێشتنی خوێندن، رستانیدووری لە دەبدا سەرکەوت و لە ئاکامدا ەکەخوێندن

ئەو دەیویست لە ناو  . هەنگاوی نا "کۆمەڵگا"  لە واقیعدا بەرەو ناو مەدرسەی. ین بووئەم
. رۆمەندانی کۆمەلگا تەئسیری هەبێتکۆمەڵگا  ئەزمون و زانیاری سیاسی فێر بێت و لە سەر شا

ئاشکرای پێک تەنانەت زەخت و زۆری نهێنی و هیچ لەمپەر و کۆسلەم پێڤاژە و پڕۆسەیەدا 
.لەو هەڵویستە کە گرتبووی پەشیمان کاتەوەتوانی ئەمین اننەی ،بنەماڵە  

بەرەو کرێکارانی شاری و کارگاکان    
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ئاستی تێگەیشتنی سیاسی و شتن بۆ نێو کرێکاران هەنگاوێکی شۆڕشگیڕانە و دووپاتکردنەوەی ڕۆی
ەشنە و ئاوەها قۆناغەدا، هەنگاوێکی لەو چلەو  .ەفای ئەو دەر حەق بە کۆمەڵگا بووسەداقەت و و

یان بڕوخێنن دەیانتوانی پردی پشت سەرو ڕووناکبیران کەمتر . شەهامەت و جەسارەتی دەویست 
ناغەدا ئیرادەی پۆاڵیین و ئەمین لەم قۆ .و هەنگاوێکی بنەڕەتی بەرەو کرێکاران هەڵگرن

گەی کرێکاران و ژینژیان ولە واقیعدا کۆمەڵگا و .  دوور لە ڕاڕایی لە خۆی نیشان دا وانەولێبڕا
وڕەوت یر و ڕای شۆڕشگیڕانە ی وهالە گەل بکات ئێتر هاو. زەحمەتکێشان، مەدرەسەی ئەو بوون

 ، لە کارگایەک لە شاری سنە  وەکنیەکانی کاک فوئادلە گەڵ ڕەوانگەی کۆمەڵە و تەئسیری رێنوێ
ئەم دەورانە یەکێک لە دەورانە هەستیارانەکانی ژیانی . دەستی بە کار کرد" کارکرێکاری جۆش"

  .ین بووئەم

 
٨٥٣٣ساڵ   

 سیاسی  ئێعتباری پێگەی کۆمەاڵیەتی و ،لە نێو کریکاراندا ڕوانگە و هەڵویستی سیاسی ئەو
و لە هەنگاوی یەکەمدا چوە  لە ئەندامانی پێشڕەوی کۆمەڵە بوو،ئەمین یەکێک  .بەدەس دەهێنا

سیاسیە  ڕوانگە. ەکی شارەزایانە و بیرمەندانە بووکە لە ڕاستیدا  بژاردەیناو ژیانی کرێکاران 
 پارەی کارگای حەق دەس و . یر، شەخسیەت و بیر و ڕا ی بوواکتینەی تەواو قەدی کاروئا کەی

لە . اتە بەرتەسکە دڵخۆش و قانیع بووبەو ئیمکان کاک ئەمین ، بەاڵمزۆر کەم بوو ،جۆش کاری
کە  دامەزراندبوو گەڵ کرێکارانی کارگای جۆش کاری پەیوەندی پتەو و زۆر دڵسۆزانە و عاتیفی

ئەگەرچی بار ودۆخی سیاسی کارگا . شیاو بوو گرانبەها و تێکەڵ لە تەک ئیحترام و حورمەتی
پتەو و بەشێوەی ئەمین لە پەیوندیەکی  ، ئەمماەردەمە لە ئاستێکی بەرزدا نە بووکانی ئەو س

و ئازاریان  ت، کریکارەکانی لە گەڵ چارەنوس و و ڕەنج و مەینەو نەپاساوەدڵگیر وبە تاقەت 
مین تاقەت پڕووکین و بۆ ئە ،لە کارگای جۆش کاریی جۆش کار شیئیلە ڕاستیدا  .ئاشنا دەکرد
پاش . ەوەیەکیان نە دەگرت بە هێچ شێوەیەک لە گەڵ ئاستی تەندروستی ئەمین دشوار بوو و

 .اک و بێگەردی منداالن هەنگاوی ناماوەیەک کارگای جۆش کاری بە جێ هێشت و بەرەو دونیای پ
بیەکانی لە رز کردنەوەی ئاستی زانیاری قوتابۆ بە. وەفای ئەمین بوو کتێب یاری بە ئەمەگ وبە

قودسی  ،ار، نەسیم خاکسعەلی ئەشرەف دەرویشیان، سەمەد بێهڕەنگی: کتێبی نووسەرانێک وەک
ئەگەرچی ئەمین . کەڵکی وەردە گرت بوارەدا خزمەتیان کردبوو وکە لە قازی نور و نوسەرانی تری

و تاقی و لە پڕۆسەی ئەزمون  نە کردبوو ە پێگەیشتوو بوو و تەمەنێکی زۆری تێپەڕگەنجێکی تاز
بەرپرسیاری دەر  رۆڤدۆستی و هەستیم ، ئەمماژینگە و دونیادا بووکردنەوەی ناهەمواریەکانی 
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یستیان بە یارمەتی و ، پێوخۆیپێوەرەکانی کە بە بە نزیکان و خزمان و کەسانێکی ترحەق 
و کەسانە کە بۆ ئە .بەرزی نواند هیمەتی، سنوورێکی نەدەناسی و لەو بوارەدا زۆر دەسگیری بوو

تدا دەس کورت بوون، لە هەمان کا ی شارەزا بوو وو عەمەلیات الی دوکتور پێویستیان بە جەراحی
وەر هەموو مەسئولیەتەکانی کی پڕ لە میهرەبانی و گەورییەوە بە دڵێ دەکرد ودەسپێشخەری خۆی 

اڵم ، بەماڵی و پارەی  هەبووتی بەرتەسکی ، ئیمکانائەمین لە و بوارەدا ئەگەرچی. دەگرت
 وبوو  وەر دەگرت و لەو پڕۆسەیەدا زۆرپێشرەو  عیالجی کەسە مەحرومەکانی بە کەرامەتەوە

.هیمەت و کەرامەتی بەرزی دەنواند  

 
؟ ئەمین و ئەسکندر...لە ڕاستەوە ٨٥٣١ساڵ   

!گەی کۆمەاڵیەتیێپ  

. بووو ڕەنجدەران نموونە و هەمیشەیی ئاستی عاتیفە و دڵنەوایی ئەمین دەر حەق بە بێکەسان  
 یدیفاع لە مافی مەحرومان و بێکەسان پشتیوانی و خەبات و بۆ ساڵەی ئەمین ١١هەموو ژیانی 

ئەو . تی  بناغە بوولە بیر و رای ئەمین  ڕزگاری و سەرکەوتنی مرۆڤایە. تەرخان کرابوو کۆمەڵگا
ەرێک، سەربازێک، موعەلیمێک، ژنێکی توانی کوڵبەرێک، گسکداندەی کان و مرۆڤە مرۆڤدۆست بوو

بە . ، پەنابەرێک و مەحرومێک بنئاوارەیەک ،وتابیەک، کرێکارێک، جووتیارێک، قهەژار
هەرگیز ناتوانین دڵسۆزی، عاتیفە و . کەم ئەندامان هەلسو کەوتی دەکرد ئیحترامەوە لە گەڵ

لە  و پڕ مەینەتیان، کە ژیانێکی دشوار دەر حەق بە کەسانێکی کەم ئەندام حورمەتی ئەمین
ن لە دەرونی سەرکەوت ئارەزووەکانی بەر فراوان و هیوای  .هەبوو، لە بیر کەین داکۆمەڵگا

بواری  بەرەو نابوو کە  ، پاڵیان بە ئەمینەوەگەورەیی و عیشق بە  مرۆڤایەتی. ئەمیندا هەڵدەقۆاڵ
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ەحروومان وبێ م بە نیسبەت ئەمین. هەنگاو ی بنەڕەتی هەڵگرێتتۆخ و بێگەرد مرۆڤدۆستی 
ە پەراوێز کۆمەڵگای بێ رەحمی چینایەتی  ئەوانی قوربانی و لبەشانی شار و دێهات، کە 

ە لە گەڵیان قسە و گفتوگۆی ترام و ڕێزی تایبەتی دادەنا و بەشێوەیەکی مێهرەبانان، ئیحخستبوو
  .مین ئەرکێکی گەورە و بناغەیی بووپاراستی حورمەتی مرۆڤەکان بۆ ئە. دەکرد

 
لە ڕاستەوە عبدواڵ، ڕەشید فیزی و ئەمین ٨٥٣١ساڵ   

!سەرنج ڕاکێش بوو ،ی مندااڵنپاک وبێگەرد جیهانی  

لە کارگای جۆشکاری شاری سنەی  بە جێ هێشت وبەرەو دونیای  ،ئەمین هاوڕێیانی کرێکاری 
دڵی مێهرەبانی ئەمین وەک بۆنی گوڵی وەحشی .  مندااڵنی هەنگاوی نا و دڵڕفێنی بێگەرد

بواری هەلسوران و خەبات و ئەمین لە . بۆن و بەرامەی ئارام بەخشی هەبوو، پاک و کوێستان
و لە ڕاستیدا  ئیشی  درێژەی بە خەباتی سیاسی دا ،نگەری مەدرەسەکانبەتایبەت لە سە

.خزمەت ئامانجە سیاسیەکانیدا بوو ماموستایی لە  

 
ئەمین و شاگردەکانی ٨٥٣٣دێهاتی مەڕگ ساڵ   
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 ، هەزارخانی ولە ئاواییەکانی بارام ئاوا .ابیان زۆر دڵۆڤان و میهرەبان بوووتئەمین دەرحەق بە ق
بە دڵسۆزی و  ،لە هەرکام لەم  ئاوایانە. ەک ماموستا خزمەتی کردو ڕگ لە دەڤەری مەریوانم

. جەماوەر فیداکاری کردتێگەیشتن و دەرکی سیاسی  یەوەڕەنجی فراوان بۆ بەرز کردن
شێوەی کار و ناوەڕۆکی  .و شیاوی ڕێز و قەدەردانیە دەکرێنخزمەتەکانی بەڕاستی هەست 

جێگای ەندیە ئاسایەکاندا و پەیوری هەژار ەجەماو ژیانی ، لە پڕۆسەی یاسی ئەمینهەڵسورانی س
خۆی لە ڕێگایەکی  بەم جۆرە هەڵسورانی سیاسی  .و بە دستیەوە دەگرت و هەڵی دەبژارد دەبووە
کردنەوەی جەماوری هەژار و دەس تەنگ و مەحرووم هوشیاری و بەردەوام ، بەمەبەستی مەنتیق

ە کاری ئەمین لە الیەن دوژمنەوە هەرگیز بەئاسانی  مێتود وشێو.  گارانتی دەکردزەمانەت و
لە . نە کەوت و خۆی دەرباز کردو لە کەمینی دوژمن  ر، ئەسیچەشنەپێناسە نەکرا و ئەمین بەم 

ان نە وەک ماموستای ی"کاک ئەمین"ڕەنجدەران  وبوو  دێهات و شار خاوەنی ئوتوریتە بەرز  ناو
ەکانی خۆیان و دڵسۆز ی خەم و مەینەتبەڵکوو وەک ڕێنوێنی کەر و ڕاوێژ کار  ،منداڵەکانیان

 ،ەی ئاستی بەرزی حورمەت و ئیحترام، ئوتوریتەوەر بیر هێنەرەو "ئەمین کاک" عینوانی. دەناسێ
ڕەنجدەران . مەتکێش دەر حەق بە ئەو  هەیانبووزەحکە خەڵکی باوڕ و متمانەیەک بوو  دڵسۆزی،

ئەمین زۆر بەئاسانی پرد و . خۆیان و کاک ئەمین هەست نەدەکرد هێچ کات سنوورێکیان لە نێوان
تەئسیری کە  دەکردست وکاناڵێکی عاتیفی لە نێوان خۆی و گەنجەکان و خەڵکی هەژار در

و و شارەزا و لیهات ،ڕێکخەر وەک رێبەرێکیئەمین . ی و سایکۆلۆژی بەر فراوانی هەبووکۆمەاڵیەت
.دەنواندبەرباڵوی  بەرز و دەوری یار و دڵسۆزی خەڵک و خاوەنی ئەزمونی شیاو  

 
لەگەڵ خەڵکی چوساوەی مەڕگ ئەمین نەفەری دووهەم لە دەستی چەپەوە ٨٥٣٣ساڵی   

کولتور  .و بۆچونە سیاسیەکانی، هات و چوی تاران، تەورێز و کرماشانی دەکرد بیر ئەمین لە پێناو
لە تاران لە کۆڕ و  .و بۆ ئەو سەرنجڕاکیش بوون و داب و نەریتی ناوچەکانی تری خۆش دەویست

و پاشەکەوتی سیاسی و لەم ڕێگایەوە زانیاری  وێندکارای زانستگا بەشداری دەکردکۆمەڵی خ
لە ڵێک لە هەڤااڵنی هاو تەمەنی خۆی لە تاران  لە گەڵ کۆمە .ردتر دەکزۆر سیاسی خۆی 
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وە و گفتوگۆی سیاسی و دیالۆگەکان شیعر خوێندنە ەوەی خوێندکارانی زانستگا و کوڕیکۆبون
ئەو  دەڕۆیشت و  بۆ چاوپێکەوتنیو سینەما تیاتر لە گەڵ هاوڕێیانی بۆ  .بەشداری دەکرد

ن هێنانیە سەر شانۆ عەالقەی زۆری دەیاید سوڵتانپوور و موحسنی یەلفانی شانۆیانە کە سەع
جوانیان هەبوو  سیاسی و فیلمە جوانەکانی سەردەم کە ناوەڕۆکی ئەمین بۆ دیتنی. نیشان دەدا

و لە سینەما  .ێب و ڕۆمانی گەورە هەڵدەسەناگاندلە ئاستی کتدەڕۆیشت و ئەو فیلمانەی 
 گا( انآموزگار)، ماموستایان (ڕووسی) ڕزم ناو پۆتمکین  ،، خاک(اهگوزن )نی  ئاسکەکان فیلمەکا

ئەمین لە گەڵ ژمارەیەکی بەرچاو لە خەباتگێڕان و . بینی و فیلمەکانی چارلی چاپلین (وگا)
. کتێب خوێن و ئەهلی خوێندنەوە بوو. ان پەیوەندی نزیک و سیاسی هەبووشۆڕشگیڕانی کوردست

کتێبە کالسیکەکانی چەپ و دەس نوسە نهێیەکانی کۆمەڵەی ، ەردەمئەمین کتێبی نوسەرانی س
ار و هات و چوی لە گەڵ گیانبەخت کردوو دوکتور جەعفەری شەفیعی یەکێک لە ددی.  دەخوێندەوە

 کرماشان،،بۆ شارەکانی ورمێ، بۆکان ەکانپێدا و زۆربەی جاروی کۆمەلە پەرە ڕێبەرانی هەڵکەوتو
کاتێک . دی دیدار دەکرەکانهاوفیکر و لە نزیکەوە دۆستەسەفەری دەکرد  تەوریز، تاران و ئەهواز

 ،، لە سەر ئارەزووی ئەمیندە کرددوکتور جەعفەری شەفیعی ساڵی ئاخری دەورەی پزشکی تەواو 
خەڵکی ڕگ و ئاڵمانە ، مو لە ئاواییەکانی نەنە، چۆڕ .ئاڵمانە سەفەرێکی کردگوندی  بەرەو

جۆامێرانە  ئەم هەڵویستە.  مەرگ ڕزگار کرد کەسی لەکرد و چەند نەخۆشی موعاینە 
وەک فریاد ڕەسێک  لە سەر پەردەی مێشکی خەڵکی ناوچەکە، مرۆڤدۆستانەی دوکتور جەعفەرو

یان، کولتور و داب و نەریتی ئەو شارانەی کاتێک ئەمین دەهاتەوە ئاڵمانە لە شێوەی ژ .ماوەتەوە
سەبارەت بە بەتایبەت . دەگێڕایەوە یجوان و دڵگیر، باسی دەکرد و شتی دبووسەفەری بۆ کرکە 

ان ،مۆسیقا، گۆرانی و ستر ،دیالکتەکان ،نەتەوەکانی تر ، زمانریتی کۆمەاڵیەتیداب و نە
  .، دەگێڕایەوەسوننەتی و ناوچەیی، جل و بەرگی مەراسمی شادی و شیون

 
جەعفەر شەفیعی، عبدواڵ لە ڕاستەوە حەسین، ئەمین، مەنسور سەلیمی، دکتوور ٨٥٣٣مەریوان ساڵ   
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سەردانی    ەو پارێزگای کرماشان سەفەری کرد و،بەر ، ئەمین هاوکات لە گەڵ کاری سیاسی
لەم  توانی ئەمین. مامۆستا بوو" چیاالی"ئاوایی کە  لە ناوچەی سنجاوی و  کرد عەبدوللەی برای

لە .  ەکە  دامەزرینێتمەتکێشانی ئاواییلە گەڵ زەحتەدا  پەیوەندی سیاسی و عاتیفی دیدارە کور
ان و  دەرد و مەینەتیان قسەی شەوانەی جەماوەری ئاوایی بەشداری کرد و سەبارەت بە ژی کوڕی
پەرویز میری  :کاتێک میوانانی ئەهوازی و خوڕم ئابادی و لەوانە ئازیزانی گیانبەخت کردوو. کرد

لە دەستی  کە شیاوی ئەوان بوو و ، ئەوەییدار و چاوپێکەوتن هاتنە ئاڵمانەو ئیرەجی ئارام بۆ د
میوانەکانی بۆ سەیران و گەشت و حەسانەوە بۆ ناوچە دڵنشین و . نەکرددریغی هات 
ێیانە کە ئەمین لە تەک ئەم هاوڕ. لە خزمەتیاندا بوو ماوەیەکینەکانی هەورامان برد و دڵڕف

پەیوەندی فرە ن،ی شۆڕشگێڕانەی کوردستان بووەوە، و دۆستی بزووتنگوروهێکی یەکگرتوو بوون
 لە ئاستێکی بەرزدا بە شێوەیەک لە شێوەکان و لە حەقیقەتدا و. و سیاسی هەبوو  نزیکی عاتیفی

  .نتڕناسیونالیستی خۆی بە جێ گەیاندئەرکی ئە

 

منداڵەلە ڕاستەوە عبدواڵ، دایە نەهیە، ئەمین بابەک  ٨٥٣٣ئەڵمانە ساڵ   

:سنوورەکان و بارودۆخی ئەمنیەتی  

 گیز نەیتوانیکە ساواک دایسەپاندبوو، هەر ، ڕوحیەی دوورەپەریزی و ترسێکوەحشەت، سورسان
کاتێک کاک فوئاد کەوتە . ئەمین زەنجیر و ئەسیر کاتی انەبیر و بۆچونی مرۆڤدۆستانە و لێبڕاو

، بێ ترس و یدا، ئەمین لە کۆڕ و کۆمەڵی دۆستانە و بە تایبەت الی دۆستانی باوڕ پێکراوزیندان
ەوزیح گیری کاک فوئادی تتو هۆکانی دەس ال برد پەردەی لە سەر کارە دزێوەکانی  ساواک لەرز
باشوری کوردستان لە وهێک لە پێشمەرگەکانی شۆڕشی نوێ هەتاوی گور ٨٥٣٣لە سالی . دەدا

لە ناچاری  لە کوێستانەکانی . الە بار و سەخت و دشوار کەوتبونی زۆر نێکهەل و مەرج
و  مەرگ و نەمان هەڕەشەی لێ دەکردن . حەشار دابوو و شاردبوەوە خۆیانهەورامان و مەریوان 

لەم هەل و  بزووتنەوەی نوی باشوری کوردستان کانیپێشمەرگە.  ی ژیانیان فرە ناخۆش بووبار
ئەمین بە هاوکاری . بوو داو خێراان بە یارمەتی لە ماوەیەکی کورت پێویستیمەرجە دشوارەدا ،

کانیان بی ترس و لەرز ر و نەترس لە هاوڕێفیداکا دە، و ژمارەیەکیوسمان ڕەوشەن تووهاوڕێ ع
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لە ئەو پەڕی  ئیعدام  و تن و زیندانی دریژ ماوە و تەنانەتلە دەسەاڵتی ڕەشی ساواک و گر
شارەکانی سنە و مریوان   لە دۆستان و هاوبیرانی پێشڕەوی خۆیان لە ،شەهامەت و ئازایەتی
بەم شێوەیە . انەت پارەی زۆریان بۆ کۆ کردنەوەتەنو ئامادە کرد و یارمەتی بەر چاویان

گیر تکە حکومەتە داگیرکارەکانی ئێران و عێراق پیالنیان بۆ دەسەمارو دراوەکان پێشمەرگە گ
ئەمین یەکیک  .ئەم خەباتگێڕانە لە مەرگ و نەمان ڕزگاریان بووبە هاوکاری  ،کردنیان داڕشتبوو

 لە دەورانی بزووتنەوی نوێ باشوری کوردستان  پێشڕەوانی کانیتیدەرەەملە فریاد ڕەس و یار
و  سێاڵوی بەهاری مەلەی دەکرد بە پێچەوانەی ئەمین هەمیشە  .بووشاهنشاهی  تۆخی دیکتاتوری

، لە بەرانبەر زاڵمان و دیکتاتورەکان. گرتدەژیانی پڕ لە حەماسەی هەرگیز ئارام و ئۆقرەی نە
وەک پێشڕەوی .  رۆڤێکی ڕادیکال و ئینقالبی بوون مئەمی. هەڵویستەکانی شۆڕشگێڕانە بوو

 بە داهەل و مەرجی تاریک و زال و ئیستیبدای لە. بوو ی ئازادیمژدە هێنەر ەڵکجەماوری خ
پێشمەرگەکانی  ئەوان توانیان.  کرددە انی و دیفاعیشەهامەتی بەرزەوە لە ڕەنجدەران  پشتیو

 دیلی بەم شیوەیە ئەوانیان لەیارمەتی کەن و  ڵەی ڕەنجدەران و یەکێتی نیشتمانیکۆمە
.داگیرکارانیان پووچەڵ کردەوە و هاوکات پیالنەکانی برسیەتی و مان و نەمان ڕزگار کرد،  

:ۆمەاڵیەتی ڕووناک بیرانی مەریوانپێگەیی ک  

هەڵسوڕانی نهێنیان بەڕێوە  ، کاری بەردەوام و ئاسایی ولە مەریوان ی شۆڕشگێڕانکۆڕی گەورە 
، پەیوندی لە زۆربەی خەبابت و هەڵسورانیان ئەم کۆڕانە بە جۆرێک یەکتریان دەناسی و. دەبرد

دا بەرباڵو تر ، لە کاتی ڕپەڕینەم پەیوەندیانەئ بواری .ڕێکخراوەیی گرینگیان پێک هێنابوو
ئازاد بوونی کاک فوئاد لە و پێشڕەوانی مەریوان بە دوای  ڕووناکبیرانخەباتی سیاسی . ەوەبوو

کاردانەوەی کاراکتیر و  تەئسیر و لێبڕاوانە و نەپساوە ملی  نا و ، بەرەو خەباتیزیندان
گوروهە ئەم کۆڕ و   .ەکتر نزیک کردەوەکاک فوئاد ئەم کۆڕ و کۆمەاڵنەی بەی شەخسیەتی

یان جێگای بەرز و دیاری کراو کوردستان بزووتنەوی س و کەوتیمێژوویی  پڕ لە هەڵلە  سیاسیانە
ەخسیەتی کاک فوئاد لە سەر خەباتی مەریوان تەئسیر و نفوزی کاراکتیر و شەرچی ئەگ. هەیە

بوو کە وەک  ەشۆڕشگێڕان ویەکێکی تر لە، ئەمما کاک ئەمین و خۆی هەبووکاردانەوەی ڕاستە
ڕاپەڕین  پێش و پاشی لە زۆربەی ڕووداوەکان و ئال و گٶڕەکانی مەریوان ،ی لێبڕاوخەباتکارێک

مەریوان مەیدانی خەباتی  ،لە دەورانی ڕاپەڕین  .دیاریکەری هەبووو  کچاالبەرجەستەو دەوری
جەماوری لە هەموو ئاستەکاندا بوو و بە نیسبەت شارەکانی تری کوردستان و تەنانەت ئێران 

یەکگرتووی و خەباتی کۆچی میژوویی شارۆمەندانی مەریوان و . نەو هەڵکەوتوو بووونمو
خەباتی دیموکراتیک و  .ری کوردستان تێکەڵ بووشارەکانی تلە گەڵ  ،شارە جەماوەری ئەم

، هێزی چەکداری نا بوو ە مەریوان هەنگاو گەلێکی بنەڕەتیبەرخودانی کوردستان لبزووتنەوەی 
لە مەریوان هێزی  . پێک هات وەی کوردستاندیفاع لە بزووتنە پشتیوانی و بۆ پارتیزانی

 یکۆمەاڵیەتهەر گیز پێگەی  رژیمی کۆماری ئیسالمی، ناوچەیی و سپای پاسدارانی بەکرێگیراوی
کۆمەڵە توانی وەک . قین و نەفرتەوە چاویان لێ دەکردننەبوو و شارۆمەندان بە  جەماوریانو

و بەشێوەیەکی  . بکات ڕێبەری، شارۆمەندان  شۆڕشگیڕ  و ڕوولە گەشەڕەوتێکی سیاسی و 
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یی ێنەران و زەحمەتکێشان دەوری مێژووچەوس خەباتی عادالنەی ڕەوتی بەرچاو لە و ستەەرجەب
 ی کوردستان لە پێناوەلە ڕاستیدا گەشەی خەباتی بزووتنەو. شیاو و جێگای قەدەردانی هەبێت

 ی لە سەرانسەری کوردستانەکانشۆڕشگیڕ ئەمین و هاوڕێەکانی فیداکاری ، بە ئازادی و ڕزگاریدا
 مێژووی سەربەرزانەی حەماسەکان ودە و ڕێگایان هەموار کرد و ئەوان جا. بووپشت ئەستوور 

.نیان ڕازاندەوەکوردستا  

 

ئەمین و حوسین  ٨٥٣٣ساڵ   

:پاش دیل کردنی کاک فوئاد ئەرکە قورسەکان  

ئەمینی قورس تر و کەکانی تەشکیالتی و سیاسی کاک ر، ئەنی کاک فوئاددەستگیری و دیل کرد
هەزار خانی کاک ئەمین لە ئاوایی  ،کاتێک کاک فوئاد دەستگیر و دیل کرا. هەستیار تر کرد

ی سنە کاک فوئاد لە گەڕەکی هەژار نشینی ئاغا زەمان لە شار .موعەلیمی مندااڵن بوو
ساواک کاک فوئادی لەهونەرستان و ئەنستیتوی شاری سنە  .ساختمانێکی  بە کرێ گرتبوو

ئاوایی هەزار  ئەمین لە. زیندانی کومیتەی تاران بەڕێ کرا بە خێرایی بەرە ،گیر کرد وتدەس
ڵی کاک ماماڵەکەی کردبوو کە هەر چی زووتر  و داوای پشکنێنی کی بۆ ماجد ناردبووخانی نامەیە

. خاتەوە بۆ جێگایەکی باوڕ پێکراو دوور کانیەکتێبکان، دەسنووسەکان وبەڵگەو چاو لێ بکافوئاد 
 .ورس تر دەبووزیندانی کاک فوئاد قچونکوو ئەگەر ساواک ئەو بەڵگانەی دەس کەوتبا حوکمی 

ساواکیش لە پڕۆسەی پشکنیندا . ەوەوماجید لە پێشدا هەندێک بەڵگە و کتێبی گواستب
وە ساواک ماڵەکەی کونتڕٶل شکی ئەوە هەبوو دیسانە گومان و .انتوانیبوو شتێک بدۆزنەوەینە

 لە جێگایەک وسیوبەاڵم ئەمین ئاگادار بوو کە کاک فوئاد هەندی بەڵگە نامە و دەسن .بکاتەوە
اک نە وە سنە و ئەو بەڵگە و کتێبانەی گواستەوە و دەس ساویەئەمین گەڕا .لەو ماڵە شاردوەتەوە

 کاتیك ساواک هێرشی کردە سەر .مانەی کاک فوئاد و هاوڕێکانی بووئەمین جێگای مت .کەوتن
، ئەمین لە الیەن گیر کردتکیالتی نهێنی کۆمەڵەو هەندێک لە رێبەرانی کۆمەڵەی دەستەش

پەیوەندی ئەمین . یەکانی هەندی لە ئەندامان بێتکە بەرپرسی  پەیوەند ،ڕاسپێردرا کۆمەلەوە
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، هاوڕی گیانبەختکردوو ەمانگەرپتەو و نەپساوەی لە گەڵ ڕیبەری هەمیشە زیندوو کاک سەدیق ک
زۆربەی  ئەمین لە گەڵ بوو بە هۆی ئەوە کەە هەر ئەم فاکتۆر. هەبوو کاک جەمیل زەکەریایی

وەک کاک ئەدیب  کە ژمارەیەکی بەر چاویان خۆشبەختانە زیندوون لەهاوڕێیانی کۆمە
کردووە پەیوەندی بەرباڵوی  و ژمارەیەکی تریان بەداخەوە گیانیان بەخت ...وەتەندووست و 

. ەی زیندان بووزیندان و دەرەو ناو ئەمین پردی پەیوەندی لە نێوان کادرەکانی .هەبێت
پەیوەندیەکانی لە گەڵ دەور و  سەر فرە زۆری لە خوسوسیات و کەسایەتی ئەمین کاردانەوی

پاش زیندانی کردنی کاک  ئەمین. کانی هەبوودیاریکراوە بەری  و بەرە پیش بردنی ئامانجە
ەوری د کانی و خۆشکە  کانبرا بە نیسبەت وەک ماموستا و دڵسۆز و بەر پرسی سیاسی فوئاد

ارێک سیاسیەکان قەدەغە کرا و ساڵی جلە گەڵ زیندانیە کاتێک دیداری برا و خۆشک .  دەگێڕا
کە نۆبەی دیدارەکەیان  عەتی بە باوک و دایکمان هێنا، ئەمین قەنادەیانتوانی ئەو دیدارە بکەن

تەرخان و  ۆلەکان ڕەزا، حیشمەت و ئەمجەدبۆ براچک اک فوئاد لە زیندانی قەسری تارانلە گەڵ ک
هێنایە تاران و  بۆ دیداری کاک فوئاد خۆی  ئەوانیئەمین بە مەسئولیەتی   .لە بەر چاو بگرن

وەک  براچکۆلەکان هەمیشە کاک ئەمینیان .قەسر و کاک فوئادیان دیدار کردچونە زیندانی 
ئەمین ئەگەر چی لە . چاو لێدەکرد  خۆیانپەروەردەیی بەرپرسی دڵسۆز و ماموستای سیاسی و

. ددەوری دەنوان یشکاک حسین چکۆلەتر بوو ئەمما وەک ڕاوێژکاری ئەو  

ەر ئۆڕگانە جۆراوجۆرەکانی هەڵویست و هەڵسوکەوتی لە بەرانب
:حکومەت  

، و کپ ی بۆ سەرکوتتۆڕی نهێنی جاسوسەکانو  ەکان، شۆڤارحکومەت لە مەیدانێکی بەر باڵودا
و ترس و  دەسەاڵت .خوازان رێک خستبووزایەتیەکان و ناسینی ئازادیکردنی دەنگی ناڕە

پاڵ  فرە نهێنی بەرەو شێوازێکی داهەڵسوڕانی سیاسی لە ناوچەکە، ساواک سامناکی  وەحشەتی
ڕاپەڕین  سیخۆرانە بەر لە  ئەم تۆڕە. ردبووالواز و کز ک ی خەبات و بەرخودانی و ڕەوت پێوەنابوو
پاش . ساوامای جمهوری سێدارە بوونپاسداران و ، شارەوانی و پاشان ساواک، ژاندار مری و قەیام 
ی قیادە موەقەت و مەکتەبی قورئان لە سەر تۆڕە ەکانهەتاوی ،ڕێکخراو ٣١ ساڵی شۆڕشی

ئەمین ئەوپەڕی  .ێدارە هاوکاری ڕاستەوخۆیان دەکردجاسوسیەکان زیاد بوو و لە گەڵ جمهوری س
و شک و گومانی ساواک و ژاندارمری پووچەل لە ئاستێکی بااڵدا بە ڕێوە دەبرد ،نهێنی کاری

بە شێوەی خۆشەویست و دڵسۆزەکان  و ماموستا وکەوتی ئازادیخوازانەفتار و هەڵسر. ەوەبوکرد
. رادەنێردگوزارەش دەکرا و بە نهێنی  ەن تۆڕە جاسوسیەکانەوە  بۆ ساواکلە الی هەمیشەیی

ورامان هە بوو، کە لە ئاوایی دزلی لە دەڤەری تجروبە بە قیادە موەقەت ڕێکخراوێکی
لە پێش روخانی رژیمی پاشایەتی و  اک و ژاندارمریو بە ڕێنوێنی و یارمەتی ساو دامەزرابوون

ن ئازار دەدا و سوکایەتیا خوازانیان، شۆڕشگیڕان و ئازادیئیسالمی کۆماریدواتر ساواما و ئەرتشی 
ە سەر چەکەکانی دەستیان ب پێک هێنانی یەکێتی جووتیاران، وپرۆسەی  تەنانەت لە. پێ دەکردن

. کردیەدا  گرت و سۆکایەتی و ئیهانەیان بە هەندی لە ماموستاکان و خەڵک ئەم ئوڕگانە تازە
 انەیبوو کە لە بەرانبە هەلسوکەوتی دژ بە مرۆڤ و ئازایانە ئەمین لەو ماموستا نەترس
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 کردوەسەر  لە نێو جەماوردا، پەردەی لە وبەتایبەت. و خەباتی کرد تۆڕەجاسوسیەکان ڕاوەستا
لە  ،ی هاوکاری لە گەڵ جمهوری ئیسالمیلە پێناو موەقەتقیادە . داماڵی اپەکانیانپیس و خر

لە خەڵک دەکرد  داوای پێناسەیان .دانابوو انپوستی کونتڕۆڵ و پشکنینی سەر جادەکان 
بێ  و کە لە الیەن قیادە موقەتەوەلەو خەباتکارانە بو ئەمین یەکێک. ەباتکارانیان دەگرتخو

و اسانە خەریکی  بەڕێوە بردنی ئەرکە سیاسی ئەو ماندوویی نەن. پێ کرا ی حورمەتی و ئیهانە
گۆڕی قووڵی  و ئال و البردنی چەوسانەوەی مرۆڤ لە مرۆڤئەو لە پێناو . ی بووکانکۆمەاڵیەتیە

 رژیمی پاشایەتی و کۆماری نەوە و زوڵم و زۆر کە دوولە بەرانبە چەوسا.  کۆمەالیەتی تێدەکۆشا
ئەمین یەکێک لە . د وەستا و خەباتی بێ وچانی کرا، دایانسەپاندبوو ڕدائیسالمی بە سەر جەماور

و رۆژی  ی دەورانی نهێنی و دەورانی دەسەاڵتی سامناکی ساواکەکانیکادرە زۆر هەڵسوڕاو ولێبڕاو
.بوو تەنگانە بوو و فریادرەس  

 

ئەڵمانە ٨٥٣١ساڵ   

 ان لەوپێشرە ئاکسیونیشاری سنە و  ە سیاسیەکانیزیندانی مانگرتنی  
!دادگوستەری  

نگرتنیکیان بە مەبەستی دەستە سنە ما ەکانی شاریسیاسی ەندانییزهەتاوی  ٨٥٣١هاوینی ساڵی 
بەئاشکرا زیندانیە سیاسیەکان  .خستبەرحەق و دیموکراتیکەکانیان ڕێک کردنی خواستەبەر

ئەمین لە  ٨٥٣١ حەڤدەی پوشپەڕ. ی سنە دەس پێکردلە زیندان خەباتێکی داڕێژراوی سیاسیان
کە تا شار، یی شەقامەکانەکاندانمانگرتنی بینای دادگوستەری وخۆپێشانخستنی ئیعتیراز و ڕێک

. رتی کەم هاوتا و بەرزی نیشان دا، سیمای درەخشان و جەساەو کاتە لە شاری سنە نە بینرابووئ
، ژمارەیەک لە ەکانسیاسیە خواستە دیموکراتیکەکانی زیندانی بۆ دەستە بەر کردنی 

و هاوڕێیانی زیندانی و بنە ماڵەکانیان بە  ، سەقز و بانەسنە ەکانی مەریوان،رخەباتکارانی شا
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 پولیس وپاش هێرشی . مانیان گرت لە دادگوستەری سنە انەکلە زیندانی مەبەستی پشتیوانی
، مانگرتوەکان دادگوستەریان بە جێ هێشت و ک و کاربەدەستانی نهێنی شارەوانیئەندامانی ساوا

ئەم . سکوتیان شکاند لە مارشێکی نەترسانە بەشداریان کرد وشار ڕێکەوتن و یلە شەقامەکان
کومەتی خەڵکی سنە دژی حئاشکرای ی و خەباتکارانەی ئێعترازە یەکەمین جوڵەی ئیعتراز

و هەندێک لە  ەکانسیاسی ، بنەماڵەی زیندانیەە شاری سنەخەباتکارانی کۆمەڵە ل. پاشایەتی بوو
 دارێکی بەرچاویان لەم ئێعترازە شکۆدارو ئاشکرایەوا سوڵتانی دەئەندامانی بنەمالەی مستەف

، لەی ئێمە و لە وانە باوک، دایکچەند کەس لە بنەما داتەزاهوراتە و خۆپیشاندان لەم. نواند
ە خاڵی وەرچەرخان ئاکسیون  ئەم. انکرگیرت، تەیموور، کەریم دەسحسین، ئەمین ،مەلەکە، ماجید

و شێوەی  کۆمەاڵیەتی و مێژوویی و پێگەی .و مەریوان  بووانی سنە لە خەباتی شارۆمەند
لە  ئەمین یەکێک  .سەرنچ ڕاکێش بووزۆر  جەماوری خەڵکی مەحروومی کوردستانخەباتەکە بۆ 

پرسانی دادگوستەری کە لە گەڵ بەر ،بوو ەکانسیاسی ەزیندانی یێنەرانی هەڵبژاردەی بنەماڵەنو
گیر و تارەوانیەوە دەسش، لە الیەن ساواک و ژمارەیەکی ترەم بوارەدا ئەو و ل .گفتوگۆ بکات

شە ی کاک فوئاد بوو و لەم هاوڕەوتی بیر و ڕا و ئەندێ ەمیشە کاک ئەمینه. زیندانی کران
 و ی بینای داگوستەریی مانگرتنڕۆژی دوا. خۆی دریغی نە کرد پەیوەندیەدا تەنانەت لە گیانی

ان و عەبەی ، عەبدواللەی بابیان سەدیق کەمانگەرهاوڕێ ،ی ناو شاری سنەو ئێعتراز ڕێپێوان
و باڵو کردنەوەی  ەکانسیاسی ەو یارمەتی زیندانی سەرنج ڕاکێشان مستەفا سوڵتانی بە مەبەستی

پێشێلکاری ڕاگەیاندنی و  ی سنە و پڕوپاگاندە لە ئاستی ئێران و جیهانەکانو ڕووداوەکان هەواڵ
: پارێزان وەکو واڵت ە سیاسیەکان تاران شەخسیەت لە. کردبەرەو تاران سەفەریان  ،مافی مرۆڤ

لە کانونی  انیالهیج ،ری، کەریم سنجابی لە جبهەی میللیئاغایان سارم خان سادیق وەزی
نێو سەلیب سووری  ەتی ئازادی و کریستیان میشل بەرپرسیسەحابی لە نهز پارێزرانی خەباتکار،

ر بە ۆز ئەم هەوڵ و پەیوەندیانە. ن گرتەیوندیای بەناوبانگ پنەتەویی و ژمارەیەک هەواڵنێر
ڕۆژی دوایی  .تەواو بوو خەباتی زیندانیە سیاسیەکان لە ناوەوە و لە دەرەوەی زیندان قازانجی

ر ئەو رۆژە رادیو هە. کۆپتر هاتە زیندانی سنەر بە هیلیوکریستیان میشل  بەرپرسی خاچی سو
انیەکان و شارۆمەندان ندیدوور و درێژی سەبارەت بە ز و ڕاپۆرتی گوزارش( بی ، بی ، سی)

بۆ ڕوداوی سنە و خەباتی " جامی جیهان نما"بەشی ز ۆری بەرنامەی . کوردستان باڵو کردەوە
 ەئەم خەبات و هەڵسوڕان. ەرخان کرابووتو مەرجی کوردستان زیندانیە سیاسیەکان و هەل 

بەرپرسانی  لە الیەن ،انیە سیاسیەکانرجەم خواستی زیندئەوە کە سە بوو بە هۆی ەمەدەنی
بیست و چوار ڕۆژی  ن کەو مانگرتن لە خوارد. زیندانەوە وەر گیرا ئوڕگانی  ساواک و شارەوانی و

.تەواو بوو خایاندبوو  بە سەرکەوتووی  

!ڕاپەڕین لە دەورانی  

کە  ین لەو کەسانە بوو، ئەم کەوتن لە گەڵ شەپۆلی شۆڕشئەگەر گەنجەکان و جەماوری خەڵک 
 زۆر لەوە پێشتر تێکۆشانی نەپساوە و خەتەرناک و مەترسیدار بۆ ،ی ترشۆڕشگێڕ سەدان وەک

پالن  ئەمین لە ئاستانەی ڕاپەڕیندا. کردەبوو ڕێکخستنی ئەم جوڵە سیاسی و کۆمەاڵیەتیەدا 
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گوندی بە دەور و پێگەی و شارو ڕۆژ شارۆمەندانی  شەو .هەڵسورانی خێراو بەرچاوی هەبووو
و بۆ  .ەندامی زۆر هەڵسوڕاوی کۆمەڵە بوونهێنی و ئ ئەمین کادری. ئاشنا دەکرد چینایەتیان

خۆنەویست  بە شێوەی بە هەموو تواناکانی ڕاپەڕاندنی بڕیارەکانی کۆمەلە لە ئاستێکی بەرباڵودا
 خراوبوونئاستی بەرزی ڕێک، م و ڕەنجی ئەمین و شۆڕشگێڕانی تربەرهە. انە ئامادە بووفیداکار و

، کوردستان جێگا و چەکانی تری ئێرانو پەیمانی حیزبی بوو کە لە هەڵسەنگاندن لە گەل ناو
پساوەی سۆڕشگێڕانی کوردستان  بوو بە هۆی هەڵسوڕانی نە. وی بەدەس هێنابووبەرز و شیا پێگەی

ئەمین  .حکومەتی توتالیتری ئیسالمی بناسن، ماهییەتی  ئەوە کە جەماوەری بێ بەش و هەژار
پیش  .سادیقی ئەم دەورانە هەستیارە بووو  جەسوور و فیداکار ن و پێشڕەوانیلە ڕێکخەرایەکێک 
، بە هیمەتی شۆڕشگیڕانی کوردستان و یەکێک لە تەشکیالتی کۆمەڵە خۆی ئاشکرا کاتئەوەی 

ئەم پێگە . وی لە نێو شار و دێهات دا هەبوووانە کاک ئەمین ، کۆمەڵە پێگەی کۆمەاڵیەتی بەرباڵ
 یو بزووتنەوی کوردستان و ڕاپەڕیندا کۆمەاڵیەتیە دەسەاڵتی سیاسی کۆمەڵەی لە دەورانی قەیام

 ، خەباتکاران وهەتاوی ٨٥٣١ ساڵی لە زستانی. گارانتی کردزەمانەت و بەشیوەیەکی بەرچاو 
ئەمین لە . رەوانیان بە مەبەستی چەک کردنیان گەمارۆ دای شا، بینائازادیخوازانی مەریوان

، شەهامەتی شیاو و هەڵکەوتووی ردنی ئەم ئامرازە سەرکوتگەرە، لێبڕاوانە و بێ دوو دڵیەک کچ
ە بوو کە کاک فوئاد بۆ انگوروپ هاوڕی ئەمین یەکێک لەئەندامانی ئەو. نیشان دالە خۆی 

 ،و دەسەاڵتی شار لە دەستیاندا بووبەرپرسانی دەوڵەتی کە هەمو گیری و زیندانی کردنیتدەس
. دیاری کرد  

!یئینقالبیەکاندا ن لە ئوڕگانەاهەڵسوڕ   

تەرخان  ،کۆمەڵە ن و ئیستراتژیلە پێناو سیاسەتەکا خۆی بە شێوەی پیشەیی هەموو کاتی ئەمین
ڕزگاری هەژاران و ڕەنجبەران و  نیسبەت بە ە ئاستێکی لێبڕاوانە هەڵدەسوڕا ول کردبوو و

لە . ەباتدا، لێبڕاو و پێشڕەو بوولە هەموو بوارەکانی خ .ارمانەکانی مرۆڤایەتی وەفادا بووئ
، ستاد ری مەریوان ،جەمعیەتی ماموستایانجەمعیەتی دیفاع لە مافی گەلی کورد  لە شا

اری مەریوان هەڵسوڕاو و ی جووتیاران ،ئیتحادیەی کرێکارانی بێ ک، یەکێتێزگاریوناوەندی پار
سیاسی هەڵسوڕانی  ات وخەب و. دیموکراتیکانە بووبەشداری هەموو چاالکیەکانی ئەو ئوڕگانە 

، ماوەیەک لە ناو ئەمین لەپێڤاژەی هەڵسوڕانی سیاسی. ئەم ئوڕگانگەلەی بەیەکەوە گرێ دابوو
شار و بە مەبەستی  ئامادە کردنی هەڵ و مەرجی لە بار بۆ پێک هێنانی جەمعیەتی ماموستایان 

ئەمین لە پاڵ  .تێدەکۆشاکان و ماوەیەک لە نێو زەحمەتکێشانی دێهات بۆ دامەزراندنی شورا
 ەوە، کە لە الیەن مالکەکان و ئاغەواتزەویەکانیانجبەرانی ئاوایی بیلوو بۆ وەر گرتنەوەی ڕەن

شاری  بینای دادگای کە لە جبەرانی ئاوایی بیلوو، لە مانگرتنی ڕەنەسەردا گێرابوودەستی ب
سەرکەوتنی ئەم سپاندنی ئامانجەکانیان و بە مەبەستی چە .ەریوان بە ڕێوە چوو بەشداری کردم

ی کە پاش سەرکەوتن لە مەراسمێکدا. ی هەبووو پێشرەو مانگرتنە دەوری هەستیارانە و دیاریکەر
نی لە گەڵ شۆڕشگێڕا.  لە ئاوایی بیلوو بەڕێوە چوو، دەور و سیمای دەروشاوەی هەبووڕەنجبەران 

و هەروەها لە  یپاشایەت دژی مالکەکان و حکومەتی دارسیرانخەڵکی و لە خەباتی بەر باڵوی  تر
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دەنگی ناڕازایەتی  کاتی کۆچی خەڵکی دارسیران بەرەو سنوورەکانی دەستکرد و گەیاندنی
کاتێک جمهوری . جیددی و دڵسۆزانەی کرد بەشداری ماسمێدیا تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان و بە جەماوەر

ەی خۆیان نلە ماڵ و ال یانجووتیارانی دەڤەری سۆما و برادۆست ،سالمی و کۆنەپارێزانی ناوچەئی
ی کۆماری ئیسالمی، ەکانجۆراوجۆر پیالنە ئەمین بۆ پووچەڵ کردنەوەی، دەربەدەر و ئاوارە کرد

ن یەکێک لە هەڵسوڕاوان و ئەمی. کرد یڕەنجبەرانی سۆما و برادۆست یارمەتی بێدریغی
 مەریوان وی ، جەمعیەتی ماموستایانە مەریوانگەلی کورد لمافی دیفاع لە کانونی  دامەزرێنەری

.بوو مەریوان بەرگیریی و ستاد ئیتحادیەی جووتیاران  

!پێکراو وجێگای متمانەی کاک فوئادباوڕ     

کەوتن و سەر. بۆ ژیانی شەخسی خۆی نرخی دانەنا ، هەرگیزئەمین لە دەورانی کورتی ژیانی 
 دا، لە سەرکەوتن و ڕزگاری و سەرفرازی شارۆمەندانی مەحروومسەرفرازی و بەختەوەی خۆی
. وەفادار و متمانەی هەبوو بەرزانە و دڵسۆزانە بەو ئارمانە. تەرجومە و تەفسیر دەکردەوە

وتانسیل و و پ سادیقانە ولێبڕاوانەی ئەمینکرداری ، بێگەردهەڵویستی  ،ئومانیستی  خەسڵەتی
کورت ڕاستەوخۆ پاش ماوەیەکی . فوئادی ڕاکێشابوو سەرنجی کاک توانا بەرزەکانی ئەمین

خسیەت و ئەمین شە .و ڕێکخراوی کۆمەڵە نزیک تر بوەوەو بەرە ک فوئادی دەس پێکردهاوکاری کا
بە هەڵویستەکانی  ڕێبەری سیاسی کاک فوئادی بەدڵ بوو و لە قوواڵیی دڵەوە هەستی پێکردبوو و

ئەمین لە . ێتبپارێزکاک فوئاد توانی ڕاز نهێنیەکان  ،هەبوو وئیمانی تەواوی  کاک فوئاد
بوو کە   دار بوونی ئەزمونی شۆڕش و ڕێبەری کردنی شارۆمەنداناسی و فێپرۆسەی گەشەی سی

. تیر باران کرا ەوەبەداخەوە لە الیەن فاشیزمی ئیسالمی  

!جەسورانە و شۆڕشگیڕانە بەرەو هەڵویستێکی مێژوویی  

ڵین پارتیزانەکانی ەلە هەوماجید و کاک فوئاد و شۆڕسگێڕانی تر یەکێک  ئەمین لە گەڵ کاک
هەنگاوێکی  ،ێکی شیاوتیاران هەڵویستجوو پێک هێنانی یەکێتی. مەریوان بووجووتیارانی  یەکێتی
و لەو پڕۆسەیەدا بۆ هەزاران گەنج و الو ن ئەمی. ، لێبڕاوانە و دیاریکەر و مێژوویی بوو گەورە

ێکی بوون نموونە و سیمبول خەباتمرۆڤی ئازادیخواز کە، بۆ وەدیهاتنی  ئامانجەکانیان ئامادەی 
، دوودڵی و وەک پێشڕەوی هەژاران و لێبڕاوانە و بە ئەمین بێ ڕاڕایی .یەق و بەرجەستە بووال

 .هەڵگرتو ڕزگاری ئااڵی ئازادی خەباتی پێشمەرگانە  ئیمانەوە هەڵویستی گرت و لە سەنگەری 
کان و مافی بەرزە پێناوی ئارمانە لەو ی هەتاوی ٨٥٣١اڵیاری سجووتیاران لە بەهیەکێتی 

 جووتیارانیەکێتی لە واقیعدا . و ڕێکخراگەلی کورد  پێک هات  و دیموکراتیکی لەتخوازانەعەدا
ئازادی دیموکراتیکە مزگێنی  ئەم ئوڕگانە .یک و کۆمەڵەیەتی بەر باڵوی هەبوووەڕۆکی ئیدئولۆژنا

لە کاناڵی ڕوون کردنەوەی سیاسی و ڕێک ، کە دەدابە ڕەنجبەران کوردستان  ختەوەریو بە
ئەمین لەو ئوڕگانە . خۆی دەنواند ێهات و ئێعترازگەلێکی دیموکراتیکو د هەژارانی شاری خستن

کردن و بار هێنانی  رفێ لە بواری و چ ی سیاسیتی نەپساوەی چ لە بواری پەروەردەخەبا تازەیە
 کارزان و لێبڕاو و وەک پێشڕەوێکی  .لە ئەستۆ بوو راکتیکی ڕۆژانەتەنانەت پو  پێشمەرگەکان
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ەکان و کدارەویست بوونی لە نێو پێشمەرگە چەدڵسۆزی و لێبوردوویی و خۆن. کردکاری دە
 ، جەماوریئەمین لە پاڵ کاری سیاسی .ێهات ناوبانگی بەر فراوانی هەبووو د شارۆمەندانی شار

 .ئاڵ و گۆڕی کۆمەڵگا ئاشنا دەکرد و خەڵکی بۆ مافەکانیان و شێوەی ئێعتراز و دەنگ هەڵبڕینیان
کاتێک . بوو و مەحروومدا ەی ئەمین لە خزمەت بەرژەوندیەکانی جەماوری هەژارشبیر و ئەندێ

سیالیت و ، ئاشتی خواز و سوتێگەیشتن کە چ مرۆڤێکی دیموکرات ، جەماوری خەڵکتیر باران کرا
بزووتنەوەی ئاشتی  مێژووی ناویشی لە ڕاستەوخۆ مەرگی ئەو .شۆڕشگیڕیان لە دەس داوە

و بیر و فیکری گەنجەکان و الوان و مرۆڤی ئازادیخواز  رنجەکرد و س تۆماردا خوازانەی گەلی کورد
مین بە هێزی جەماور لە بەستینی ڕی ئەەئیمان و باو. نا  الی کۆمەلە پاڵ پێوە وو بیبەشی بەرە
اوی ئیسالمی لە هەناگ حکومەتی پاشایەتی  و و خەبات دژی سیستەمی ەاڵیەتیئاڵ و گۆڕی کۆم

حکومەتی ئیسالمی لە سیستەمی  نابودی فیزیکی و کوشتنی ئەمین بۆنەوە هەر بەم. یەکمدا بوو
لە الیەن هەزاران گەنج و الوی  تینوی  مەرگی پاش  وێنەی ئەمین . رخی گرانبەهای هەبوون

لە تەک وێنەی  و ناڕەزایەتیە گشتیەکان لە مارشی سەر شەقامەکان  و ئازادی و دیموکراسی
و  ختەوری وسەرکەوتنبە ئەمین. هەڵگیرا و بە جەماور نیشان دراو خەباتکارانی تر بەرز کرایەوە

گشت و ڕزگاری لە بەستێنی سەرکەوتن  سوسیالیسی خۆی و رزگاری هەژارانیبیر و باوڕی 
ئەمین هەروەها کە لە ڕۆژانی سەخت و خەباتدا لە پاڵ . ەوەدەکرد کۆمەڵگا تەرجومە و تەفسیر

، ئارەزوی قەلبیشی ئەوە بوو کە لە پاڵ ددەکرپێوە  ئیحساسی سەربەرزی و فەخری اوڕێکانیه
. ژن بگرێتجە ی هەژارانی کۆمەڵگاڕۆژەکانی سەرکەوتن، هاوڕێکانی  

 

پێشمەرگەکان یەکیەتی جووتیاران ئەمین نەفەری ئەوڵ لە دەستی چەپەوە٨٥٣١ساڵ   

!ان تەنیا سەنگەری بەردەوامی ڕاپەڕینکوردست  
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ئورگانە  .ەسەرانسەری ئێرانی گرتبوەو ەوەپێنەکراو باوڕ ەکیبە خێرایی شەپۆلی ڕاپەڕین
و بۆ  ماوەیەکی کورتدا بوون بە ئیسالمی، یەک لە دوای یەک و لە شحکومەتیەکانی دەورانی

ری ندانی کوردستان متمانەیان بە کۆماشارۆمە .ری ئیسالمی ئامادە بوونی کۆماکردن خزمەت
 و ڕادیکاڵدیموکراتیک  چەپ و سیکۆالر و هیزیبار و دۆخی سیاسی کوردستان . ئیسالمی نە بوو

دا خەباتی شارەکانی کوردستان لە ئاستێکی تر. هەبوو کۆمەاڵیەتی پێگەیەکی بە نرخ و قورسی
لە ئاستگەلێکی جۆراوجۆر بۆ حاکمییەت و " شوراکان"و  "بنکە"خەڵکی وەک  بوو و ئورگانگەلێکی

ئەزمونی بە جەماوری خەڵک . فەعال بوون وو دەسەاڵتی جەماوەر هەڵدەسوڕان  ئیدارەی شارەکان
ری کۆما . گە و شوینی مێژووییان بەدەس هێنائەم ئوڕگان گەلە  پێ. نرخیان بەدەس هێنابوو

 ،و هاوکات لە گەڵ دەستوری خومینی ی قەبوڵ نە بوویەتی شوراکان و بنکەکانیاکمئیسالمی ح
کۆمەڵە ئوڕگان  .داسەپا و دەستی پێکردی کوردستان قەاڵچو و کوشتاری شارۆمەندان دیکتاتوری،

ان تەنیا کوردست. دەسکەوتەکانی شۆڕش رێک خستبوو لە و پشتیوانی گەلێکی تری بۆدیفاع 
لە  .بووشەڕی سامناک بە سەر شارۆمەندانی کوردستان داسەپا . سەنگەری بەردەوامی شۆڕش بوو

دەستی  شەڕی مان و نەمانکوردستان و  تی خوازییان کردە سەر خەڵکی ئاشرشهەمان کاتدا هێ
ەماور و شەڕی پرشکۆ و کانی کۆمەڵە لە بواری  ڕێکخستنی جەتەشکیالت و کادر. پێکرد 

و .  دەرهاتن ی مێژووی هاوچەرخلە کڵ بەرزانە سەرکەوتن و بە شانازیەوەسەر ،بەرەنگاری
 ،بزووتنەوەیان، کە مێژووی  بوون کوردستانو ئاشتیخوازانەی پڕ لە شانازی  بەشێک لە خەباتی

.تۆمار کرد نوسیەوە و  

!کوردستان و دەوری مەکتەبی قورئانسیکۆالری  بزووتنەوەی  

و لە نێو جەماوری  ن پێگە و خۆشەویستی تایبەتخەباتکاران و شۆڕشگیڕا لە شاری مەریوان
ماموستایانی پێشڕەو لە  تویژێکی بەر باڵو. کۆمەاڵیەتی گەورەیان هەبوو هەژار ئێعتبار و پێگەی

 لە کوردستان تاقمێکی ئاینی .مودێرن بوون خاوەنی بیر و ڕای چەپ و سوسیالیستی وو سیکۆالر 
 بە ناوی ئوڕگانێکی شک ئامێزیان. هەڵدەسوڕان ئاغای ئەحمەدی موفتی زادە بە ڕێبەری

 ووتنەویلە سەر ڕێگای  سەرکەوتنی بز  کۆسپێکی گەورەگرفت و ، کەپێک هێنامەکتەبی قورئان 
ا مافی میللەتەکانی بە هیچ ئیسالمی لە بنەڕتد کۆماری .ی کوردستان بووانەئاشتی خواز

. دابوو ورای وشکی ئائینیدرۆ و دەلەسە و تقیە و ب الێ بەێوەیەک قەبوڵ نە بوو و لە عەمەلدا پش
 ، زەرەریری سێدارەکۆما کومەتی توتالیتریهاوڕەوتی مەکتەبی قورئان لە گەل حهەڵویست و 

 برین وسامناکی خولقاند کە  یو گیر و گرفت. وی کوردستان و ئازادیخوازان داگەورەی لە بزووتنە
ە و لە بیر خوێناوی گەلی کورد وبزووتنەوی کوردستانپەیکەر و جەستەی زەخمەکانی لە سەر 

خەیانەتە  زەخم و برینانە و ئەو کوردستان ئیستاش ڕەنج و دەردی کاریی شارۆمەندان. کرێتنا
ڕەوتە  کی مەریوانو بینای ساوای پاسداران لە پادەگانی مەریوان سپا .هەست دەکەن

وەک قیادە موەقەت و مەکتەبی قورئان لە ژێر سەیوان و   یانزووتنەوی کوردستانموخالیفەکانی ب
دوژمن وەک ئامرازی . ی و شۆڤاری وجاسوسی ڕێک خستبووبۆ سیخۆر انخۆی یجەتری بەر باڵو

کتەبی قورئان و و مە کوردستان کەڵکی لێ وەر دەگرتنئاشتی خوازانەی  کاتی دژی بزووتنەوی 
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ئیسالمی لە ری کۆمار. ستان پێالنیان دەگێڕاکورد ڕۆژە دژی شارۆمەندانیقیادە موەقەت هەر 
کز کردن و  ، بە مەبەستیو نامرۆڤانەی ئەم دوو ئوڕگانە هەلویست و کردەوەی خەتانەتکارانە

ئەم دوو ئورگانە بە . وەر دەگرتخۆی  ی کوردستان ئەو پەڕی کەڵکیشکست دانی بزووتننەوە
، کورد بوویدا فتوای قەاڵچوی گەلی خومینی کە لە راست ریسوا لە دەستوری جیهادیشێوەیەکی 

شێخ وەک ڕاوێژکاری  بە خۆڕایی ئەندامانی مەکتەبی قورئان .ان کردئاشکرای پشتیوانی و دیفاعی
لە بواری خەیانەت و جاسوسی لە  فا چەمران هەڵدەسوڕان و ئەوەیمستە خڵخاڵی و یسادیق

زمەتی خ تەوخۆ بەشانازیەوەدەستیان هات دەر حەق بە بزووتنەوی گەلی کورد کردیان و ڕاس
ئەسیر کردنی خەباتکارانی  و ناساندنی ئەندامانی نهێنی و دیل. دوژمنانی گەلی کوردیان کرد

لە ئەستۆ  ،کاریان دەکردئیسالمی ی زیندانیە سیاسیەکان کە دژی کۆماری اساندنو ن کۆمەڵە
و  یان دەکرد، بە هیلیکۆپتر هات و چواسوسیەکانیانۆڤاری و جبۆ کارئاسانی ڕەوتی ش. گرتبوو 

 جمهوری ئیسالمی فەعالی لەتاوانەکان و ئێعدام و تیرباران کردنی ئازادیخوازانی کورد شەریکی
تی لە سەر پەردەی مێشکی ی مەکتەبی قورئان و قیادە موەقەەکورد ئەم تاوانگەلی . نبوو

 هەم وی واڵتی کوردستانەئیسالمی لە پڕۆسەی دووبارەی داگیر کردن چونکوو کۆماری. هەڵگرتوە
.جەنایەتی کرد کوشتار و فاشیستەکان هەڵسوڕا وهەم وەک  وەک نازیەکان و  

 

سەر دیلەکان پادگان وەتووێژ لەگەڵ چەمران دەکاتباوکم لە  ٨٥٣١مانگی خەرمانان ساڵ   

ەڵە و جەماوری خەڵکی بەرەو ، کۆمئیسالمی لە شاری مەریوان گەمارۆ و شەر خوازی جمهوری
ی بێ هاوتا و تاکتیک کاک فوئاد  .بەرخودان و خۆڕاگری و دیفاع لە شار پاڵ پێوە نا بواری

کۆچ بە . دەستی پێکرد" کۆج"ی ەڵبژارد و پێڤاژەی خەباتی مەدەنی بە ناوه رانەیژی
ڕژیم . و شانازیەوە بۆ ناو شار گەڕانەوەگەیشت و و شارۆمەندان بە سەربەرزی ئامانجەکانی 

بی مەکتە ئەندامانی. دا گەمارۆکرد و دەوری شاری مەریوانی دەس پێ دیسانەوە شەرخوازی
خۆیان داپۆشێبوو و هاوکاری  و دەم و چاوی قورئان لە جادەکانی هات و چوو دامەزران

گیڕیان دەستگیر سەرجەم دوازدە شۆڕش. یان دیل کردپاسدارەکانیان دەکرد و شۆڕشگیڕانی مەریوان
ئەسیرەکان بوو کە کەمتر لە  ئەمین یەکێک لە .گان گوازرانەوە و زیندانی کرانەو بۆ زیندانی پاد

. ڵخاڵی کردەخ یدیداری شێخ سادیق باوکمان بە خێرایی داوای. ک لە پادگان ئەسیر بووحەوتوویە
. کات وسەعاتی دیدارەکەی بۆ باوکم دیاری کردڵخاڵی لە پێشنیارەکەی باوکم پێشوازی کرد و ەخ

ڵخاڵی وەعدە و خە. ی دیدار کرد، یانی خڵخاڵمینیگان ونوێنەری خوەباوکم بەپەلە ڕۆیشتە پاد
ۆمەندانی کە شار پێ نەچوو ئەمما زۆری. ئازاد دەکات سویندی شەرفی خوارد کە ئەسیرەکان
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 ،٨٥٣١ ڕۆژی سێ گەالوێژ .ڵخاڵیان بێنی و تەجروبە کردەو سویندی خ کوردستان شەرف و پەیمان
حسین مستەفا سوڵتانی ،جەالل نەسیمی،  ئەمین و. یر باران کرانگان تەلە پاد شٶرشگیڕ ٩

دە بە و ئەحمەد قازی زا زەری، حسین و ئەحمەد پێرخزرانیان، عەلی داستانیبەهمەن ئەخ
ن دەڤەری ، و جاسوسان و بەکرێ گیراواڵخاڵیەشێخ سادیق خ دەستوری خمینی و نوێنەرکەی

و  رەو بوو کە فرە زوو ئێمەسادیق، شٶڕشگیڕ و پێش ین مرۆڤێکیئەم. مەریوان تیر باران کران
ۆستی مرۆڤدلە گەڵ  انەیئەمین پەیمانی سادیق. ی بە جێ هێشت و ژیانی ئاوا بووڕينجدەران

افی ، و پشتیوانی لە مساڵەی ئەو لە خەبات، خۆنەویستی، بەرخودان ١٩هەبوو و ژیانی 
، میهرەبان و شۆڕسگێری هەرگیز ناتوانین سیمای دلۆڤان، ڕئووف. ڕەنجدەران پڕە و شەپۆل دەدا

.دوور کەینەوە و کاتێک"  یانەی دڵ"ئەمین لە   

 

. ئەڵمانە سێهەم خەرمانان جەنازەی حەسین و ئەمین لە باوش دایە بەهیە دا  

!لە مەریوان ەپۆلی خەم وشووکش  

مرۆڤی ئاشتی خواز  ٩، جەستەی خوێناوی و پەل پەل کراوی  نۆ ی هەتاوی ٣١ی ڕۆژی سێ گەالوێژ
ن بە هاو و شۆڕشگیڕ کە بێ دادگایی و موحاکەمە و بێ پارێزەر و وەکیل لە پادەگانی مەریوا

جەستەی . و سپای پاسداران تیراباران کران ،رێزان و جاسوسانی دەڤەری مەریواندەستی کۆنەپا
اک پاش ماوەیەک جەسەدی ک.تیرباران کراوان بۆ مزگەوتی جامیعەی شار و خستەخانە نێڕدرابوو 

ڕۆژی  و بەڕیوە چوو نێردرایەوە و لە مزگەوتی ئاڵمانە مەراسمێک ئەمین و کاک حسین بۆ ئاڵمانە
دوژمنای گەلی کورد و ئازادی  ،کرانئەسپەردە لە ئاوایی ئالمانە دوایی لە گٶڕستانی تاڵە سوار

، دەتوانن ڕۆحیەی شۆڕشگیڕی ڕان و ئەمین و هاو سەنگەرەکانیانپێیان وابوو بە کوشتنی شۆڕشگی
 داو ئازدیخوازان و خەم ساردی بە سەر شارۆمەندان ڕەنجبەرانی کوردستان تێک شکێنن

 .دیکتاتورەکان ڕێگای خۆی ناپێوێت ەکوڵئەمما مێژوو بە ئارەزو و ئیرادەی  .داسەپێنن
تەنیا خولقێنەری نەفرەت  وەحشیگەری و تاوان و جەنایەتێک کە  نیسبەت بە گەلی کورد کردیان

گیانبەختکردوان ڕێگای ئازادی و . سێدارەی ئیسالمی بوو کۆماری فاشیزمی و بیزاری لە
و لە الیەن شارۆمەندانەوە  ە پێواان، سەر بەرزیان وەک جاری جارانیالیزمدیموکراسی و سوس

بزووتنەوەی لە الپەڕەکانی مێژووی  و وەک سێمبولی پایەدار و هەمیشەیی.  نجێگای ڕێزو حورمەت
سەرنجی هەمووانی  ەشایانی باسە کە هەڵویست و ڕۆحیەی دایە بەهی. کوردستان تۆمار کراون
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شێوەی  ەرگەی ئەم خەمە قورسە بگرێت و بەباوڕ نەدەکرا کە دایە بەهیە ب هەرگیز. ڕاکێشابوو
 ریا دەچوودڵی دایە بەهیە  لە دە  .تە دڵتەزین و تراژیدیەکان بێتەوەپۆاڵیین بەرەو ڕووی کارەسا

 تراژیدیا  مەرگی ڕۆڵەکانی . بوو ی قورسێکخەم، هەڵگری بەرز و ئیرادەی قایمی و ڕوحیەی
یاوی ڕێز و حورمەت و بەڕاستی ش بەهیەدایە  بوو وڕاستەوخۆی داگیرکاران وجەنایەت و تاوانی 

.قەدردانیە  

!ە سوارمیوانەکانی تاڵ  

پاش سێهەمی .ی هەڵکەوتوە تاڵە سوار گۆڕستانی گوندی ئاڵمانەیە و لە دوو کیلومیتری ئاوای
هەوڵین میوانەکانی . یاسی و پێگەیەکی تری بە دەس هێنا، ئەم گۆڕستانە وەزنی س ٨٥٣١ گەالوێژ

سین ئەمین و ح ەری مەریوان هاوڕێیان تاڵە سوار لە بزووتنەوی ئاشتیخوازانەی کوردستان و دەڤ
کاک  ، ڕێبەری کاریزمانی بزووتنەوی کوردستانتیپەڕ نەبووبووشەس رۆژ . مستەفا سوڵتانی بوون 

ووانی ڕێگای ئازادی و لە مەراسمی ئەسپەردە کردنی گیان بەختکرد. فوئاد میوانی تاڵە سوار بوو
ژمارەیەکی بەرچاو  ،کەس و کار و خزمانی دوور و نزیک ،ەکراسی، جگە لە ئەندامانی بنەماڵدیمو

 یبۆ بنەماڵە. وان لەو مەراسمەدا بەشداریان کردلە شارۆمەندانی حەق شناسی هەورامان و مەری
جەستە بنەماڵەی  پۆلەکانی ئەم تراژیدیە، کە شەمناک و خەمبار بووئێمە تراژیدییەکی سا

وان  ئە  .انم چۆن تووشی داڕامان نە هاتینچۆن بەرگەمان گرت و ناز .ان کردتووشی هەژ
وی خەباتی گەلی کورد پڕ لە شانازی و هەمیشە زیندوویان ، لە مێژوخەباتکارانێک بوون کە ناوی 

ی و ەسارت و لێبڕاوی و خۆنەویست، جا چۆن سەداقەت و پاکی نەمرەەههەرو. تۆمار کراوە
ل و مەرجە زۆر دشوار لەو هە .وودا گوم و بزر نابێتلە یاد و الپەڕەکانی مێژهامەتیان هەرگیز شە

، دایەبەهیە باوەڕ و متمانەی زۆر بەرزی نیشان دا و دڵی پڕ لە تاقەتی ئەو خەمە و سامناکەدا
ەرگەی ان و متمانەیە بهەر بەو ئیمدایە بەهیە . قورسە و پر ناسۆرەی تەحەمول کرد و گەورە
ار، لە الیەن بەردی سەر گۆڕی گیانبەخت کردووان تا ئیستا چوار ج. اکەکانی گرتسامن خەمە 

 کوردستان وێران و شکێندراون و بەردەکانیانفاشیزمی ئیسالمیەوە و بە هاوکاری بەکرێگیراوان 
بە  ،دوژمنانی ئازادی و الیەنگرانی بیر و ڕای وشک و بەردین .شکاندووە کردووە وورد و خاش 

نەوەی اراکانی و شۆڕشگیڕانی تر ویستیان کە تۆڵەی کاردنابودی و ئیعدامی ئەمین و ب
و ، لە ئەوان و شارۆمەندانی هەژار لە سەر شۆڕش و ڕزگاری گەلی کورد سیاستەکانی کۆمەڵە
می کە ئاوینەی تەواو نمای  سێدارەی ئیسال م کردەوەکانی کۆماریبەاڵ. گەلی کورد بکەنەوە

، تەنیا نەفرەت و وە بیر مرۆڤایەتی دینیتەوەئەو جەنایەتانە   ە،فاشیستەکان نازیستەکان و
 کۆماری کانی وەحشیانە هاری وسیاسەتە رانبەر بەبیزاری خەڵکی شەریفی کوردستان و ئێران بە

.دەکاسێدارەی ئیسالمی زۆر تر   
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ئەڵمانە لە ناو ئەو دارستانەدا" تاڵەسوار"قەبرستانی   

 
 قەبرستانی تاڵەسوار کێلەکانیان شکاندوە 

!ەی گیان بەخت کردووانمەراسمی چل ڕۆژ  

، کوردستان لە دیموکراسی و ئازادی نگاری و بەرخودان و دیفاعی خەڵکیەبزووتنەوی بەر
ا و لە هەمان کاتد. ستان بێ ئابڕو تر و ریسوا تر کردحکومەتی سێدارەی ئیسالمی  لە واڵتی کورد

رۆ و دەلەسە و فریو  و پیالن حکومەت پەنای بۆ تقیە و د .شکستی سیاسی هێناڕژیمی  تووشی 
تا هێرشی دووهەم بۆ سەر  نەوە رێک خستلە هەمان کاتدا هێزەسەرکوتگەرەکانی خۆی دیسا. برد

اتیک و مەدەنی و لە شەڕی گەلی کورد لە بواری خەباتی دیموکر. تبکا دەس پێ کوردستان 
و هێزەکانی بە سەر  .ری لە جمهوری سێدارەی ئیسالمی داشکست هێنە، زەربەی  قایم و چەکداری
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تن و مەیدانی شەڕیان بە جێ کران و یا هەاڵیدانی شەڕ یان کوژران و یا ئەسیر، لە مەشۆڕیەوە
و الوان و خەڵکی بە ئەمەگی هەورامان و مەریوان بۆ قەدردانی و دەربڕینی  نگەنجەکا. هێشت

کارد و دروشمی ، و چل ڕۆژەی شەهیدەکان بە هەڵگرتنی پالاتانەودەردی و بەشداری لەم کارەسها
پاش بە جێ هێنانی . وان ئامادە بوونوسیاسی  بەرەو ئاڵمانە هاتن و لە سەر گۆڕی گیانبەختکرد

 لە الیەن.  یدان کۆ بونەوەمالی شەهناو ئاوایی ڕێ کەوتن و لە حەوشی  بەرەو ڕێز و قەدردانی
و لە هەستی پاک  .ان لێکراگەرمی پێشوازی وەەبنە ماڵیە بەهیە و گشت ئەندامانی دا

.سپاسبژێری کرا ،شۆڕشگیرانە وهاودڵی و خەمخواری ئەوان  

 

 هاتن شۆرشگێران بۆ ئەڵمانە بۆ دیدار بنەماڵە

لە گەڵ کاک ئەمین کاری سیاسی  هاوڕێ عوسمان ڕەوشن توودە، لە دەورانێکی زۆر هەستیار
دنی ربە هەنا کاک عوسمان .هاوکاری یەکترینیان کردووەدا هاوبەش و لە بوارەکانی خەبات

نەوە لەو ئازیزە ، بەم بۆرمەتی کردم، لە نووسینی ئەم یادنامەیە یابیرەوریە بە نرخەکانی
  .سپاس و قەدردانی دەکەم

ی زۆر و گرینگی خۆشکەکانم فایزە و نوسینی ئەم یادنامە و بیوگرافی کاک ئەمین بێ یارمەت
.و لە دڵەوەسپاسبژێری ئەوانم. بوو مکانی نە، ڕەزا و حیشمەت ئیعەبدوالەمەلەکە و براکانم   

مستەفا سوڵتانی  ڕەشاد  

   (زاینی ، ستۆک هٶڵم ، سوید  ١١٨٨نڤامبری )ی هەتاوی ٨٥٩١ری ەمانگی ئاز 

 



 

 

24 

 

 


