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!ریخت ها فرو ماتم از دیده با مرگش، سرشک   

 
 

(خورشیدی ٨٥٣١-٨٥٣١ )سلطانی  - مصطفی حسینیاد نامە   
یکی از پنج برادر مبارز و جانباختەی خانوادە مصطفی سلطانی و از چهرەهای برجستە جنبش 

  انقالبی کردستان  

دوران کودکی   
وی دومین فرزند  .جهان گشودەچشم ب مریوان  آلمانه روستای خورشیدی در  ٨٥٣١حسین در سال  

دوران ابتدایی را . و دو سال از کاک فواد جوانتر بود بود سلطانی محمد رشید مصطفیدایە بهیە و 
ارزیابی پدر از کیفیت آموزشی  ن رساند و سپس بر اساسبپایاروستای محل تولدش ان مدر ه

 دوران غربت  در سنندج و دوری از محیط .ی تحصیل عازم سنندج گردید برای ادامه مدراس
. سالە آسان نبود  کودکی دهبرای هر کسی و خصوصا برای  مانوسو فشارمحیط نا  پرنوازش خانواده

  شیوهبە و دبستان را    محله فضا و جوو را از درد غربت نجات داد و ااش   استعداد های نشکفته
ن آو در  زادگاە و خانوادە را قابل تحمل کردو دوری از  فشارها  ی دلپذیر دگرگون ساخت کها

درکالس پنجم دبستان مولوی کرد  حسین .محبوب معلمین و همکالسی هایش گردید  پروسه
.از شاگردان ممتاز و کامال موفق دبستان بود کرد و ی قطارچیان نام نویسی محلهدر  
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ەللاماجد، امین، حسین و عبد ، فایزه امجد در آغوش از چپ ،درحیاط   آلمانه ٨٥٥١سال   

 

 
 

 

 
.  کودک ردیف جلو ناجیه وطاهر  ،از راست حسین، سعید: خسروآباد ،سنندجخورشیدی  ٨٥٥١سال   
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 دوران نوجوانی

سیکل  بود کە نمونه  شاگردان وجزشروع کرد و سنندج یرستان رازیبکالس هفتم را در دحسین  
.رساندرا با معدل باالیی باتمام  دبیرستان اول  

 
سعید و  رشاد ،حسین فواد،  طاهر،: از راست   ی قطارچیان بر پشت بام خانه محلهخورشیدی سنندج  ٨٥٣٨سال   

                                                                                                                        
ی ریاضی دبیرستان  در رشته خود وافر  معدل درخشان و عالقهبر اساس نمرات و رسیکل دوم د

با معدل باال و با کە ز دبیرستان بود یکی از شاگردان ممتاحسین   .سنندج پذیرفتە شدهدایت 
 بعلت تعداد بسیارها دانشگا پذیرش در  درآن زمان .دیپلم گرفت خورشیدی ٨٥٣١در سال  موفقیت

همان وی . ی دانش آموز ممتازی در سطح حسین آسان مینمودزیاد متقاضیان دشوار بود اما برا
ت اسامی اواطالعی کیهان ها  روزنامه  زمانیکه. دانشگاهای ایران شرکت کرد ورودی در کنکور سال

 قرار داشت کە نفرات نخست وجزتبریز   در دانشگاهنام حسین قبول شدگان کنکور را اعالم کردند، 
. بود  شده  ی علوم ریاضی پذیرفته دررشته  

    دوران دانشگاه                  
با فرهنگ و  بیشتر و اطرافیان را  خانوادهبا تالشهای خۆد داد و   تحصیل ادامه  در تبریز به حسین

.  زبان دیار آذربایجان آشنا کرد  
اتمسفر دانشگا  .یافت باز  ر محل کار و دانشگاه،ای از دوستان و همفکر های خویش را  مجموعهاو 

و حسین یکی از پیشگامان بود سلطنتی و دیکتاتوری رژیم ضد کامال سیاسی و جوی ، ی ایرانهها
 در مسایل سیاسی، اجتماعی و پیشروفعالیت حول . تبریز بود  و دموکراتیک دانشگاه  جنبش  بالنده

کامال   متعهد و رزمنده یانتاثیرات آن بر دانشجو   هکبود شدە  درتحولی فکری موجب ،  دانشگاه
کافی  اعتماد  بەآنها  که پیشرو و مبارزیان  ی اول با قشری از دانشجو در وهله حسین . مشهود بود

 ساز رشد اگاهی سیاسی خویش  زمینه  که ندداشت، محافل  روشنفکری  و کتاب خوانی تشکیل داد
ی مخفی تمام  کتابخانه مسئول درعین حال در تبریز و کومەلەمخفی   او عضو اولین گروه .نیز بود

ابراهیم علیزادە و حسین مرادبیگی بویژە کومەلە جریان و با فعالین  است  بوده  له مهوتشکیالت ک
  ودست نویسهای زیادی را بدقت مطالعهچپ و مارکسیستی   هایدوران کتاب این در و در ارتباط بود

.بود  کرده  
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اننژادی  لطف الله  و نفر چهارم دکتر فتح الله  حسین از چپ نفر سوم: تبریز   انشگاهخورشیدی د ٨٥٣١سال   

 
در یی دردوران دانشجو. انسانی خود ساخته و با ابتکار و مستقل بودحسین مصطفی سلطانی 

درس ریاضی شهرها این در دبیرستانهای  بناب و عجب شیر، برای امرار معاششهرهای آذرشهر، 
.تدریس میکرد  

 
د،  رشاد و حسینافو  کاک عطا رستمی، ،خورشیدی  از راست  سعید ٨٥٣١سال   مریوان آلمانهروستای   

 ساواک و زندان

  که  را مطلع ساخت  سلطانی مصطفی خانواده ساواک مریوان  ،خورشیدی ٨٥٣١در تابستان سال 
دیری نپائید  ساواک رفت و  بهنگرانی با وی . ساواک برود  به ابهاماتی رفع حسین برایالزم است 

خص ماموران ساواک و ش. ندا  زندان اوین تهران منتقل کرده  و به تگیراو را دس  مطلع گردیدیم که
پیش از ورود . دندآم   نهآلما  بهمنزل ما  برای تفتیش و کنترل صبح زود (کامعاون ساو )دوستدار

 ساواک. یمبود  هکردپنهان و کتاب ها را در مکانی مطمئن  دستنویس ی جزوات همهک اماموران ساو
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  ضاله بە قول آنها ایو بدنبال کتاب ه اطراف را جستجو و زیر و رو کرد های  و باغچه  تمام  خانه
در   ماهمدت بیش از دو حسین .چیزی نیافتند  در ان کنترل  وحشیانه  اما، میگشت ( کننده  گمراه) 

ساواک چنین تصور میکرد . کرد وآزار جسمی و روحی قرار گرفت و مقاومتی افسانه ای   زیر شکنجه
ارتباط  دانشیان در تبریز  جان باختگان همایون کتیرایی و کرامت الله و تشکل با جریان حسین  که

آنها را فقط در   بود که  سین گفتهح  در هنگام شکنجه. ندمشکوک بودبە وی   دارد و در این زمینه
.نها رامیشناسدآاست و در آن سطح   زمین بازی بسکتبال مالقات کرده  

حسین هم بند بیژن جزنی و کرامت دانشیان بود و از حماسەی مقاومت آنها برایمان تعریف 
آن مبارزان  را با دست و پای بە زنجیر بستە بە بازجوی می بردند، با  کە هنگامی. میکرد
را میزدند و همە زندانیان بە "قهرمانان ! ای رفیقان" دست و پایشان آهنگ سرود  هایزنجیر

عالمت پشتیبانی از آنها با مشت با همان آهنگ بر در سلولها میکوبیدند و هم صدایی خودشان را 
.دبا آنها اعالم میکردن  

 
  به  هنگامیکه.  ردندآزادش ک  ماهند و بعد از دوو عزم راسخ او را در هم شک  رادهساواک نتوانست ا 

بر پیکر و قامت تعذیب و   آثار شکنجه. بودندشدە   و در هم شکستهضعیف گشت  پیکرش باز  آلمانه
او را هرگز نتوانست   ارادهاما  بود،  شکستهدرهم  رااو ساواک جسم  .میشد  دهعیان دی بە استوارش،

 بپایان رساند ورا   دوران دانشگاه حسین .از او استقبال شایانی شددر بازگشت از زندان  .بشکند
 پس از پایان تحصیل بەجای .گردیداز دانشگاە تبریز لیسانس علوم ریاضی   موفق باخذ دانشنامه

. کرد در مریوان شروع بکار را  سربازی، دوران افسر وظیفەای خدمت  
آغاز کار در مریوان   

ر های ایران بعنوان افس ەاز فارغ التحصیالن دانشگاعدەای دامش در مریوان، خهمزمان با است
ازتحصیل دانش آموزان   اتتوقعکە مشغول تدریس شدند این جمع . به مریوان منتقل شدند  وظیفه

 مصمم و جوان و باسواد،جمعی  .سطح واالیی ارتقا دادند  را بهو آموزش و پرورش را باال بردە 
س و پرورش مریوان بوجود در سیستم آموز یتحول دارای مدارک علمی و دانشگاهی  خستگی ناپذیر

تند  جوانان  مریوان، توانس   بود که   فاکتوری تعیین کننده کار و تالش مستمر آنها. آوردند
ی  وحقیقتا در همه  انسانی بجا آورده آنها رسالتی.ی دانشگا ها را بر روی خود بگشایند دروازه
 سهم حسین در این جهش و موفقیت،. شایانی  کردندهای دانش آموزان مریوان  کمک  بە سطوح

  .ماندگار است یادهادر   و  برای همیشه درخشان و باال بود
 رافاطو یا از روستاهای تعداد زیادی از شاگردان حسین یا از قشر فقیر و پایین جامعە بودند  

یا بیکار بودند و یا  ؛ آنانشهر مریوان آمدە بودند کە با کمترین امکانات ممکن زندگی میکردند
حسین ساعات . امرار معاش خود و خانوادەهایشان را نمی کردکفاف کار خیلی نازلی داشتند کە 
بە از کمک کردن مادی ومعنوی  ،ایگان بە این افراد اختصاص میدادفراغت خود را بە تدریس ر

این کمک ها . ورزیددریغ نمی  صتیشاگردانش و کسانیکە در فقر و تهیدستی میزیستند از هیچ فر
سال از اعدام حسین  ٥٥با گذشت . در بطن رابطەای کامأل رفیقانە و صمیمی ترتیب دادە می شد

زندگی خود و خانوادەشان را مدیون این سعی  پیشرفت و موفقیت درزیادی هستند کە  شخاصا
.  وکوششهای حسین میدانند  
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  دانش آموزان و مردم شهر دیده  همراه ،خورشیدی، در نزدیکی شهر مریوان ٨٥٣٣حسین در یکی از مراسم تعطیالت بهاری سال 

.میشوند   
مستمر و خستگی نا ست از تالش های تمام نماییبزرگ و    ئینهآاستان زندگی کوتاه حسین د  

کردن مردم   افق سیاسی حسین آگاه. خود خدمت کند  جامعه بە میخواهد  که  فرهیخته پذیر انسانی
دست و پا گیر و  یمخالف سنت های قدیمن حسی .اسیر خرافات و تحجر نشوند  و جوانان بود، که

و   محبوبیت او از مرز زادگاهش گذشته. مکانی نداشت اش یسالوسی و ریا کاری در بنیاد فکر  .بود
از   ،هایش عمیق و جستجو گر بودهنگا او شهامت و جسارتی  ذاتی داشت و . بدیگر مناطق رسید

ی در کردار تناقض. نمودمیشاهنشاهی را افشا   یو سیستم ظالمانه  گفت میمردم سخن   زندگی تباه
گیرانش چشم پوشی   بود و از خرده  نهبیگا یک ضعف اخالقی است  با تکبر که .و گفتارش نبود

سحر   تاریکی را کشید و همراه  پرده  از شمار بحر بود که ،معلمان انقالبی مریوان  او همراه  .داشت
 معلمین انقالبی مریوان و مصمم  رزمنده سیمای مهربان  امکان ندارد که و مطلقا  هرگز .همسفر شد

از آن  سهم درخشانیبالشک  .و جاللی دارد  شکوه ، له تاریخ کۆمه .بیرون کرد" ی دل  خانه"را از
.معلمین مریوان تعلق دارد   به هاو سر بلندی هاپیروزی  
تجارب  کسبتدریس و  شیوهارتقا  

در تابستانها  ،های مدرن تدریس  و  شیوه بمنظور ارتقا  تجارب  وزارت اموزش و پرورش 
، مشهد و تهران برای دبیران اورمیە :در شهر های  مختلف و از جمله هائی در شهر های دوره

ضی موارد تجارب و همفکری و در بع  و مبادله  ها متد های تازه در این دوره. ن ترتیب داددبیرستا
ها،  ەدانشگا  و کارآزموده توانا اساتید مجرب .بود  شده  کارگنجانده  ون درسی در برنامهاصالح مت

تهران و  یەموورادر شهرهای  سەبار بە این دورەها حسین .داشتند  دههریس را بعمدیریت و تد
های آموزشی و تدریس   ها  با دبیران دیگر نواحی ایران در زمینه در این دوره. دعوت شدمشهد 

من از . میگشت مریوان بر  و علمی به  اهیم تازهباری از  مف  با کوله  بحث و دیالوگ داشت و همیشه
 . شرکت کردیم ،اورومیە ی مشهد و در دو دوره ک زمان وج و حسین از شهر مریوان  در یسنندشهر 

در . آزمون و تجارب مارا غنی تر کرد ،نشست ها و تبادل نظر و بحث هایمان با دبیران دیگر
و نشیب و یادگیری جوانان   عوامل بازدارنده ،فضای مدارس آموزشی مشکالت های متنوع  عرصه

دستاوردهای گرانبهای   این پروسه  که  و تحلیل قرار داده  مورد تجزیهرا شغل معلمی   هایفراز
  کشش و جاذبه  که  مطالب تازهاصالح متون درسی و گنجاندن   حسین در زمینه. برای همگی داشت

اتید و شنهاداتش مورد قبول اسپی علمی برای دانش آموزان داشت بی نهایت فعال بود واکثرا های
برای دیدن آثار    ها  همکارانش را بطور جدی و پیگیرانه هدر همین دور . ارانش قرار میگرفتهمک
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مردم  زندگی    محیط زیست و شیوه با معماری قدیم، بناهای زیبا ،بررسی فرهنگ و هنر باستانی
در مشهد دیدار . این دیدار ها بود  ترتیب دهندهدر بسیاری موارد  و خودتشویق میکرد  آن شهر ها

چند   همراهی دان بزرگ عمر خیام ضریا   هبرای دیدار مقبر. خود راسا ترتیب دادفردوسی   مقبرهاز 
میشود و   با زحمات زیادی تهیه  دیدن مزارع زعفران کهە ب .نیشاپور سفر کرد  نفر از همکارانش به

از اصلی زعفران کنندگان  تولیددر حقیقت . رفتیم فروش میرسدەگرانی ب  قیمت فوق العادها ب
هر انسان شریفی را   و حقیقتا این پدیده اند محروم و بی نصیب شدهکامال  ،این مزارع کالن درآمد

  ، دریاچه ار بند رضائیهدید  دوستانش به  همراه اورومیەدر . بود  آزار دهنده برای ما و  آزار داده
اتر ئتدیدار جمعی از در . اتر شهر رفتئکلیسای  بزرگ ارمنیان  و ت ،مسجد مسلمانان ،چێ چست

   . مورد تحسین همگان قرار گرفت  شد که  آذربایجان نواختهغنی و فلکلور  شهر موسیقی

                
.از ترکمن صحرا، حسین همکاری ،از راست رشاد:عمر خیام  خورشیدی استان خراسان، شهر نیشاپور،  مقبره ٨٥٣٣  

سالم و دنیای ورزش تفریحات                       
  به . دنیای ورزش داشت   زیادی به  تبریز عالقه  حسین در دوران دبیرستان و خصوصا دانشگاه

کوهنوردی و . بود  ای وافر داشت و  در محیط کار کلوب های شطرنج را  دایر کرده  شطرنج عالقه
  در دانشگاه. ی خاصی داشت وجاذبهآرامش میبخشید برای او  دلنشین کوهستان ها مناطق  رفتن به

درفضای  طبیعت  دلکش تمدید اعصاب  میکرد و برایش  کوهنوردی میرفت و  با دوستانش به
علوم ریاضی   موفق و عضو تیم دانشکده در بازی بسکتبال یکی از بازیکنان کامال. لذتبخش بود

عکس  . ر تحرک و فنون و ابتکارات جالب و شیرینی را باجرا در می آورددر زمین بازی پ. بود
در آلبومش آرشیو  ،بودند  بدست آورده  دانشگاه  در مسابقات دوستانه  که  یاز کاپ های یهای

ی دانش  مشوق همه .در دنیای ورزش و تفریحات سالم بود  او حتی یک دبیر نمونه.بود  گردیده
بسوی دنیای سالم ورزش گام بردارند و از    ،جوار پژوهش و کسب علم و دانشدر   آموزان  بود که

   . جسم و روان خویش را نیرومند و تقویت کنند ،طریق ورزش
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در میدان ورزشتیم فوتبال   سمت چپ حسین همراه نفر اول  از   ردیف ایستاده:  ٨٥٣٣سال   

میلیتاریزم و ساواک در مریوان   
اش را   زهر کشنده  و بیگاه  گاه  قراد دارد که"  موسک "در جوار شهر مرزی  مریوان پادگانی بنام  

و حکومت توتالیتر ی مستقیم  سیستم    ساواک، نماینده. میریختبر روی مردم و ازادیخواهان شهر 
شتشوی مغزی  افرادی را از بینوائی و فقر سیاسی  استفادهبا  ،این سازمان مخوف. شاهنشاهی بود

رات و اساواک  بر تمام اد. مرتبا روند جاسوس پروری یکی از کار هایش بود .بود  کرده  آلودهو 
کە تنها جائی . نچنانی نبودآاز اماکن هنری و ورزشی خبر . ارگان های حکومتی تسلط کامل داشت

این . ساواک بودهای  جاسوسی ومخفی   موسک و خانهپادگان در همە عرصەها بسیار فعال بود 
 تسلط ساواک و ارتش.  ر تحمیل شدهو اکنون نیز چون پارازیت بر پیکر شه  پادگان در زمان شاه

.کارسیاسی و آگاەگرانە حسین و هم فکرانش را بسی دشوار کردەبود  
 

 
خورشیدی ٨٥٣١ سال پرویز مظفری -٣مصطفی سلطانی  حسین - ٥ وارتان  -٣کریمی   علیرضا -٨از راست   

 

  و خانواده  حسین در جامعه  یگاهاج
  ای در فضای خانواده گشایش یافت و ساواک  کاک فواد را اسیر و زندانی کرد، ورق تازه  زمانیکه

در  بە گونەاید این فقدان امی بایست درغیاب کاک فو. تحمیل شدشرایط جدیدی بر همەی ما 
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د اکاک فو . ی فداکاری و مسئولیت پذیری بودند آماده  در این رهگذر همه . جبران شود  خانواده
. گاهی مهم و انکار ناپذیر بود  ظاهر میشد و تکیه ، و مشاور خانواده  در نقش کمک کننده  همیشه

د را در مقیاس اکاک فو  تفاصیل جایگاهاین با تمام . جای خالی او بهر قیمتی میبایست پر شود
  گاه  تکیه. حسین جبران گردید و پدرم از این بابت بینهایت راضی و خشنود بود از طرف بزرگی

و تصمیم گیری های والدین شرکت داشت و تدبیر های   در کارهای روزانه  مورد اطمینانی بود که
آسا در   فروغی شعله .بود  خانواده میکرد و در عمل راه گشای حل مشکالت  ای عرصه سنجیده

 .تدابیر او گوش میدادند  به  تک تک افراد خانواده او مدیری الیق بود و.بود   وجودش تابنده
  با اینکه. ارج مینهادندهایش  گفته  به بزرگتر ها  فی و تفسیر میکرد کهای مسایل را موشکا بگونه

و  ای سنگین و قابل اتکا بود   بوو، اما وزنه  رساندهبە پایان را    دانشگاه  جوانی  و تازه ایامدر 
در . بود  اش برسی و غور کرده کافی در باره  اندازه  به  خانواده  اعالم آن بهقبل از اتخاذ تصمیم و 

دخالت  ،و در اوج احترام و متانت  گشاده  با روحیه ، پیچ و خم ها و نشیب و فرازهای خانواده
.میرساند یاریبا بردباری و تحمل زیاد بە همە ود و میکرد و بن بست را میگش  

  
 تشکیل خانواده

  
اگر چە کاک فواد در زندان بود اما حسین سنت شکنی کرد و با خانم شکریە احمدی ازدواج کرد و 

  و بیگاه  انقالبیون  گاه. خانە و زندگی تازەای درست کرد در راستای زندگی مشترک گام برداشت، 
ی  بر روی همهب خانە در  ی حسین حضور می یافتند و همیشه و کاشانه  در کلبه  آسودهو با خاطر  

تک تک آجر و . بود  باز و گشادهکردستان   پیشگامان جنبش بالنده دموکراسی و ،مشتاقان آزادی
سنگهای این ساختمان شاهد صدها جلسە و نشست کاک فواد و همرزمانش و کلیە طیفهای انقالبی 

تا زمانیکە شهرهای کردستان بە دست آشغالگران جمهوری اسالمی . از قیام هستند قبل و بعد
.مەلە از آن خانە استفادە می کردندورفقای کنشدە بود تسخیر   

 

 
.مشغول نقل باران کردن عروس است   بهیه  در عکس دایه: خورشیدی ٨٥٣٣سی ساڵ  ومراسم عر  
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 دوران قبل از انقالب
سیستم شاهنشاهی   که ،بود  در سطحی رشد  نمودهحسین جایگاه اجتماعی و کاراکتر شخصیتی  

بمردم مریوان  "شهردار " بعنوان را رها کند و شغل دبیری   در مریوان از او رسما دعوت کردند که
  بخوبی نشان داده را در شغل معلمی ریزی و برخورد های دموکراتیک  برنامه مدیریت. خدمت کند

در ارزیابی  زیرا. فعالیت درآموزش و پرورش را  ترجیح دادیرفت و این پست را نپذ حسین .بود
تحکم  ای تر میدانست و هرگز خالق فاصله ریوان را مفیدهای خویش خدمت در آموزس و پرورش م

و ت شدر اولویت قرار دا  بود که و پرورش برای او سنگری  شآموز . بین خود و مردم نگردید آمیز
ساواک  .آموزش و پرورش مهیا بودجوانان و ارتقا آگاهی سیاسیشان در   امکان خدمت به و  زمینه

میخواست او را از محیط  آموزش و   هایش باین وسیله در طرح و برنامهبا پیشنهاد شهردار شدن 
.پرورش دور کند  

 ،خویش  عادالنهیدی زندانیان سیاسی سنندج برای خواست های دموکراتیک و خورش ٨٥٣١سال  
زندانیان برای جسپاندن  .در سطح دنیا پیچیدآن اعتصاب غذایی را سازمان دادند و انعکاس 

مردم سنندج و اقوام زندانیان تظاهراتی جلو . موفق شدند در این کارزار هایشان  خواسته
ن یکی حسی ،در این حرکت سیاسی. دادگستری سنندج و  تظاهراتی را در خیابانها سازمان دادند

در جریان تظاهرات . کردهدایت  این تظاهرات را با  طرح و اهداف مشخص  از فعاالن بود که
.ماموران ساواک و پلیس او را دستگیر و بە مدت یک ماه زندانی کردند   

 
 کودک ردیف جلو. حسین ، امین، منصور سلیمی،  دکتر جعفر، از راست عبدالله: خورشیدی ٨٥٣٣سال  زریبار  دریاچه

.وریا  

زادیخواهی مردم کردستانآدوران انقالب و جنبش   
رسید و در  آریامهر صدای انقالب حتی بگوش. سرزمین ایران را با سرعت در نوردید ،موج انقالب
کردستان مانند سایر نقاط ایران رنگ و بوی فضای سیاسی  . من پیام ملت را شنیدم :پیامی گفت 

در  کردستان مردم پشت بام . سکوالر و دموکراتیک بودنسبتا نداشت و فضای اجتماعی مذهبی 
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اقتصاد مال : آقای خمینی گفت  زمانیکه. ببینند  ماه  در روی کره ،هایشان نرفتند تا عکس امام را
کومت اسالمی را زیر یخواهان کردستان ماهیت و استراتژی ح دازآبشکنید  را خر است و قلم ها

دارد و هر تی ضد دموکراتیک یماه جمهوری اسالمی اساسا  ،ندمنطق گذ اشتند و  دریافت بین  ذره
جمهوری   و به  بهمین علت در رفراندوم و رای گیری شرکت نکرده. نمیتواند حقوق ملل را بپذیردگز

.اسالمی صراحتا رای مخالف دادند  
اسی داشت و دمکر  فضای دمکراتیک قرار گرفته  پیروزی رسید و مردم کردستان  در آستانه  قیام به 

دمکراسی در بطن . روند تکاملش یاری میرساندند  میشد و مردم به  در زندگی مردم کردستان تجربه
 . و از هم  گسستند  را پاره قلم ها زنجیرها   ارمغان آورد و در این دورهە آزادی بیان را ب ،خویش

. جمهوری توتالیتر اسالمی اساسا قابل قبول نبود  این فضا برای دشمنان دمکراسی ازجمله  
و محبوبیت خاصی داشتند و در میان مردم اعتبار و   ر شهر مریوان مبارزین و انقالبیون، پایگاهد

 . ندبود  و سکوالر دارای افکار نو و مدرن ی  معلمین پیشتاز قشر گسترده. جایگاه عظیمی داشتند
مخالف جنبش دموکراتیک کردستان   را که یهایجریان و مترقی در کردستان  امواج جنبش بالنده

.تضعیف کردبودند،   
و ستاد حفاظتی حقوق خلق کردحسین یکی از بنیانگذاران جامعە معلمان مریوان، جمعیت دفاع از 

.ا کردنداین نهادهای دمکراتیک نقش بسزایی در این دوران ایف. شهر مریوان بود  
 

 
پوشی  رئوف کهنهو  فراست قاسم نژاد، کاک حسین راستاز  ٨٥٣١دبیرستان فرخی مریوان سال   

  
سرسپردگی داشت و جمهوری اسالمی بخشی از   موقت ظرفیت ها و پتانسیل باالئی در زمینه  قیاده
شهر مریوان   به  آنها طرح حمله. مستقر بودند بخدمت گرفت"دزلی " در روستای   را  که حزباین 

بودند  و رهبری   ر دادهنظامی و اقتصادی قرا ی ای شهر را در محاصره  و بگونه. را اعالم کردند
   با این توطئه  آمادە مقابله"  ستاد حفاظتی" .ابالغ میکردرا بە آنها کرج دستورات الزم   زا  قیاده

در گردهمایی   ن مریوان تقاضا شد کهپیشنهاد حسین  و سایر رفقا از شهروندا  به . بود  و محاصره
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حالتی از   در نشست مردم که. این دعوت جواب مثبت دادند  مردم به. مسجد جامع شرکت کنند
مردم تصمیم . نتایج مطلوبی رسید  این تبادل نظربا مردم، به مجمع عمومی را بازگو میکرد و

. دیدار نمایند   ا با مسئولین قیادهدزلی بفرستند ت  هیئتی بعنوان نمایندگان شهر به  گرفتند که
  آنها به  مانع از حمله  در روستای دزلی رفتند و باین شیوه  ندگان شهر مریوان بدیدار قیادهنمای

.خنثی گردید  در عمل توطئه. شهر مریوان گردیدند  
 

 
 

مصطفی سلطانی، غفار غالم ویسی، ؟،احمد مصطفی سلطانی، غالم قاسم نژاد حسین عبداللە نودینیان، :از راست٨٥٣١ سال ریوانم
  

  
. در کردستان جریانی مذهبی موسوم بە مکتب قرآن به رهبری احمد مفتی زادە شکل گرفتآنزمان  
این جریان بە انحاء مختلف در سیر رویدادهای جنبش کردستان بە نفع جمهوری اسالمی اشکال  

را هوری اسالمی  اساسا حقوق ملت ها جمدست اندرکاران  . تراشی کردە و مانع ایجاد میکردند
مواضع و . داشتند  و باور های خشک و متعصب  تکیه  ، تقیەقبول نداشتند و بر فریب، تزویر

  زادیخواهان لطمهآجنبش کردستان و   به سیاسی جریان مفتی زادە با حکومت توتالیتر  همسویی
و مردم    هنوز هم آثار آنرا میتوان در جامعە مشاهدە کرد   زد و مصائب فراوانی را ببار آورد که

.کماکان از ان زجر میکشند   
ی مخالف جنبش کردستان را جریان ها ،پاسداران در پادگان  و درساختمان ساواک مریوان  سپاه

هر . بود  موقت طرح همکاری بسته  ای با مکتب قرآن و قیاده  بود و بشیوه  زیر چتری سازمان داده
توقع و . گری میکردند  هئتوطە ی خلق کرد و نیروهای مبارز و آزادیخو جنبش عادالنه  بر علیه  روزه

در سنگر جنبش مقاومت و نی  بود و می بایست روا و انسامفتی زادە مردم از جریان  اولیەانتظار
. کردستان انرژی و امکانات خویش را برای رهایی کردستان بکار گیرند  در کنار مردم ستمدیده

شکست کشاندن جنبش مردم کردستان نهایت بە برای  ،جمهوری اسالمی از مواضع و عملکرد آنها
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در واقع رسما فتوای کشتار   که ،ی جهاد خمینیفتوا  این جریان از . برداری کرد  و بهره  استفاده
.پشتیبانی کردند ،کردستان بود   خلق ستمدیده  

بعنوان مشاور  خلخالی و . قرار گرفت این جریان ارتجاعی در اختیار اسالمیهای جمهوری  سانهر
 ،تانمردم کردس  در توان داشتند برای جمهوری اسالمی و بر علیه  نچهآبخدمت در آمدند و  ،چمران

با  ،و زندانیان سیاسی مخالف رژیم  له در شناسایی اسیران کومه .بطور مجانی تقدیم کردند
. دام زندانیان با جمهوری اسالمی شریک هستنداع هر زندانی سر کشی میکردند و در  هیلوکوپتر به

این  لدر حق مردم کردستان و اشغا ،میدانند  و همه است جمهوری سالمی و جنایاتش، محرز  
 قرآن در افراد مکتب . است  عمل کردهی ایتالیات ها و فاشیس ی آلمان سرزمین بسان نازی ها

 ،ودر کنار پاسداران   با چشمان بسته ،و  مستقر شده های ورودی و خروجی شهر مریوان ەرا
پادگان  زندان  نفر را اسیر و به  بیش از دوازدهدر یک مورد تعداد انقالبیون مریوان را دستگیر  و 

 خلخالی. خلخالی را کرد  مالقات پدرم فورا  تقاضای دیدار و. حسین یکی از آنها بود. بردند
موسک خلخالی بە پادگان  مالقاتبرای  مو پدر  دیدار را تعیین کرده  وعده پیشنهاد پدرم را قبول و

  . رفت مریوان
 
 

 
از انقالبیون و حسین و امین دفاع میکند ،پدرم در مقابل خلخالی  . خورشیدی ٨٥٣١شهریور :پادگان مریوان   

 
بود که انها را آزاد خواهد   ی شرف  داده پدرم وعدهە ب  ،خمینی  م و نمایندهخلخالی مردمک چش

، انسان شریف ١بعد از کمتر از یک هفتە در زندان،  .دیدند تاریخ و خلق کرد شرف او را اما. کرد
 بهمن ، فایق عزیزی، دکتر در زادهعلی داستانی، احمد قا: را باسامی تهیدستان و محبوب رزمندە

 و حسین ، امین مصطفی سلطانیل نسیمی، احمد پیرخضرانی، جالاخضری، حسین پیر خضرانی
.تیر باران نمودرا  مصطفی سلطانی  

شوک و ماتم در مریوان   
با همدستی ، بدون دادگاه و وکیل، در پادگان مریوان نفر ١ ،خورشیدی ٨٥٣١روز سوم شهریور 

بیمارستان   ین عزیزان بهجسد ا. اعدام شدند و مزدوران محلی سط پاسدارانوت ،ارتجاع محلی
  آلمانه ەو حسین ب جسد امین  دتی نگذشت کهم. شد  انتقال داده مسجد حاجی نجیب مریوان و

،  بهیه  هی دای روحیه  است که  شایان توجه. دە شدندسپر خاکبە  مراسمی روز بعد طی . دندرسی
دریا دل و  ، بهیه  هدای. مطلقا باور کردنی نبود .بود  های حاضرین  را بخود جلب کرده  ی نگاه همه
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را غافلگیر   واال همه  تاریخی بود و آن  روحیهو ماتم  ای محکم پذیرای این سوگ   و اراده  با روحیه
.احترام وستودنی بود  هتو الحق  شایس بود  کرده  

 

 
.جنازە جالل نسیمی و حسین مصطفی سلطانی: مسجد حاج نجیب مریوان  ٨٥٣١سوم شهریور  

سوار   بسوی گورستان تاله  
این   دیر زمانی است  که. است  واقع شده  آلمانه در دو کیلومتری  است کهسوار قبرستانی   تاله 

 این قبرستان خورشیدی ٨٥٣١اما بعد از سوم شهریور . است  بوده  مردم آلمانه قبرستان  ،مکان
های   در مراسم باشکوهی و با شرکت توده. بخود گرفتی سیمای دیگر و یافت سیاسی هیجایگا
. شدند  این دو عزیز در بخشی از گورستان بخاک سپرده ،مردم  
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بعد از تیرباران شدن حسین و امین در آغوش دایە بهیە  خورشیدی مسجد آلمانە، چند ساعت ٨٥٣١شهریور   

در این گورستان   له و پیشمرگان کۆمه هانفر از انقالبیون و کادر  ست و سهیتاکنون بیش از ب
ی بار توسط  فریب خوردگا ن محل چهارسوار، تاکنون   مزار و سنگ قبرهای شهیدان تاله. اند آرمیده
 بود، که  ر کردی مزین شدهروی سنگ قبر ها با اشعا. اند  شدهتخریب و   پاسداران، شکسته  و سپاه

.است  هنوز اثاری از آنها  مانده  
  
 

 
است  اند و  هنوزآثاری از انها مانده  شده  سنگ قبر ها شکسته ،آزادیخواهان  میعاد گاه: سوار   قبرستان تاڵه  

چهلمین روز شهیدان  مراسم   
، سنندج، سقز، بوکان، مهاباد،  در شهر های پاوه. دیکتاتوری اسالمی کماکان مشغول خونریزی بود

در حالیکە این جنایات وجدان بشریت را آزردە و  .انداخت  خلخالی حمام خون براه  اران بانهکامی
شهر این روز در در  .کوت کردافکارعمومی جهان در مقابل آن جنایتهای ضد بشری س بلرزە در آورد

ماتم بر  ،ای  لحظه. مطلع میشود و همرزمان از مرگ برادرانش  بودفواد مشغول سخنرانی   کاک بانه
  ادامهیش سخنران  اش می نشیند ومکثی میکند، سپس با شهامت و جسارت بی نظیری به چهره

 ،را سازماندهی میکند  کومەلەو کادر ها و پیشمرگان مریوان باز میگردد ەد باکاک فو . میدهد
و روز دهم . دشهید میگرد روز نهم شهریور ز و مشکوکیبطور مرمو  بانه  برگشت  به  سپس در راه

.سوار گردید  تالهتازەی مهمان  ،قامت استوارش شهریور  
 

ای مرغ های طوفان،          
پروازتان بلند،                                    

،سربی را  گلوله  آرامش                                                         
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در خون خویشتن،                                                                                                   
                                                                                                                        

  !پذیرفتید   عاشقانه  اینگونه                 

 
 برداشتن عکسهائی  ازبرادران شهیدبا  وزان متعهد و جوانان شهر آزادگاندانش آم:   چهلمین روز شهیدان در آلمانه

  ، سمبل استقامت و متانت وبا روحیه بهیه  همزمان دایه. مراسم حقشناسی، قدردانی و یاد بود آنها را بجا می آورند
.ای ستودنی شرکت کنندگان و جوانان را تسلی و دلنوایی میدهد  

ادگار حسین ی  
ود ب"  فرمێسک "دحتر خرد سالی بنام   نم احمدیخا  ی زندگی مشترک حسین با شکریه ثمره 

بزرگش دایە بهیە و خواهر  ، مادرمادر سک در دامان پر مهریفرم. حسین  هرگز او را ندید که
در سوئد خواهر و . دش  آورد و پناهندهبە سوئد او را   بهیه  هدای. پرورش یافت  فایزهمان  گرامی

  دههبع   مسئولیت پرورش او را صمیمانهناپذیرمان ملکە مصطفی سلطانی   رفیق گرامی و خستگی
مطلقا  انزحمات سنگینی را پذیرا شدند و محبت های بیدریغش هگذردر این راین عزیزان  .گرفت

ە سپس برای ورود ب. رسانددر شهر اپساال باتمام   ش راتحصیالتسک یفرم. فراموش نمیگردد
فارغ  ی  اطالعات تکنولوژی  رشته در بریستول در دانشگاهعازم انگلستان گردید و   دانشگاه

.تنها یادگار حسین است  سکیفرم .بسر میبرد در انگلستان کنون ا. التحصیل شد  



 17 

 
سلطانیسک مصطفی یفرم  

، رضا  للهاعبد  گرانمایه و برادران  و ملکه  فایزه عالیقدر خواهران  این یاد نامهو نوشتن   برای تهیه
.سپاسگذار آنها می باشم   اند و صمیمانه  در ابعاد وسیع یاری کردهو حشمت  مرا   

 
مصطفی سلطانی                              -رشاد    
  (1122سپتامبر )    ٨٥١١شهریور  سوئد،  


