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 حمودیرحیم م

 (میالدی  2112سال ) شمسی  1931آلمان،هانوفر، خرداد سال 

 قیام    دکتر جعفر شفیعی در آستانه          

خفاررا   دکتر جعفر شففیعیناپذیررهبرمبارز و خستگی انترنیتی سایت   مشاهدهبا 

سففان بففزرم و محبففور کففار ران و ان روزی آن  زیففادی از شففالف و فعالیتشففای شففبانه
بفففا   ب فففده ایآشفف   .شفففد و بفکرنوشفففتا آن خففاررا  افتفففادم  متکشففان بفففرایم زنففدهزح

 .بفر میگفردد پشلوی استبداد بردستگاە ایران مردم عدازپیروزیب هب   دکترجعفرشفیعی 
دکتر  .با او آش ا شدم  ( بوکان)  و حقوق ملی خلق کرددرجمعیت دفاع اززحمتکشان 

پیشففمر ان   کمففب بففه ویففم دیکتففاشور  ففدام رژ  علیففه  بففرای مبففارزه 1931سففال یفف  ااو
  و سفازماندهیبفرای رهبفری قیفام  آغفاز. بود  هرفتکردستان عراق   بهمیش ی   هاشحادی

میتی ف   در شفد، قفرار بفر ایفا . بر شفتکردستان ایفران   بهخلق کرد  یج بش انقالب
کزی  دررابطه با ج بش کردستان وآی ده آن و ج   افروزی حکومت مر ، میدان فوشبال
خبررا درمجمع عمومی بفه ارفالع رفقفا رسفاندم و ش فمیم  فرفتیم درایفا .  حبت ک د

یش زمفان بفه سفرعت پف ،درآن زمان شور انقالبی مردم بفا  بفود. میتی   شرکت ک یم
پف  بایفد در فکفر شفدار   .رای دادنفد در ان میتی ف می رففت وهمفه رفقفا بفه شفرکت 

ماشفیا مسافرکشفی یکفی  دو ،ان روسفتایفه آن زمفوسفیله نقل .رفتا بفه شفشرمی بفودیم
 .مفی کفردیم ی ایا دوماشیا کفافی نبفود پف  بایفد فکردیگفر .بود جیب دیگری سیمرغ
مففا را بففه  ،ازآنشففا شقاضففا کففردیم  ،شراکتففور داشففت د حاضففر در جلسففهدونفففر ازدوسففتان 

شفا کسفانی کفه مفی شفدیم  درمیفدان روسفتا حاضفر بح زود  ف .ششربوکان م تقف  ک  فد
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 فبح همفه  8سفاعت  .دشفونم تق   با شراکتور یتی   شرکت داشته باش ده د درمخوا
ن بففه رففر  دراکتففور بففا شففعار دادن و سففرود خوانففمففا جوانففان جمففع شففدیم سففوار بففر ش

درمیان راه با استقبال  رم مفردم روسفتاهای ک فار جفاده روبفه رو  .حرکت کردیمششر
چ فد . رود خوانفدیم آر نوشفیدیم وسف ،درروستای یکشوه شوقف  کوشفاهی کفردیم .شدیم

بفه شفشر  وحسفیا زاده بفه مفا ملحفق شفدندرحمفان رفیفق م جملفه یکشوه نفرازجوانان
بفا شفعار  یدیم ازشراکتورهفا پیفاده شفدیم و رس بوکان وقتی به جاده کمرب دی .آمدیم

ازرر  مبارزیا ششربوکان بخ وص مبارز .راه افتادیم  رر  میدان فوشبال   دادن به
بفا  ،فعفال بودنفد (بوکفان)حقفوق ملفی خلفق کفرد در جمعیفت دففاع از یا کومه له کفه 

پالکارششای کفه در شافاهرا  چ فد روز پفیش شیکفان ش فه . روبرو شدیم  یاستقبال  رم
میفدان .  بفود نشفده ه وز دکتر جعفردرمیدان میتی ف  حاضفر. نوشته بودیم با  بردیم

کفه درمیفدان ن فب شفده مرشفب ازبل فد وهای بفزرم  . مفو  میفزد ازشوروشوق انقالبی
بعد  .ندومردم را به مبارزه ششویق می کرد  ردیدسرودهای انقالبی پخش می  ،بودند

دیفففدن  ازمفففردم  .میفففدان شفففدند وارد از چ فففد لحافففه ای دکترجعفرهمفففراه چ فففد نففففر
خوشحال  ،بود   ذاشته بردوف، یشت وکالشی کفلباس پیشمرم بەشا دا که دکترجعفر

سففخ رانی خففود را بففا ایففا  و رفت ففدیکرفففون قرارپشففت م  یشففانا .زدنففد کفف بففرایش  و
ند به ا هان دادما ازرر  خودم ودوستانی که ایا میتی   را سازم .کلما  شروع کرد

ومی خواهیم امروز بار دیگر به دولت مش دس مشدی بازر ان  .شماها درود می فرستم
یکتفاشورپشلوی درسفرنگونی رژیفم د ،د همراه دیگرخلقشای ایفرانُ   فتە باشیم خلق کر

مفا  .سرنوشت خفود را دردسفت خفود بگیفرد ،د حق دارد ُ  و خلق کر .است نقش داشته
ما می خواهیم کفار ران و زخمتکشفان کردسفتان دیگفر  زم  ،خواهان کردستان آزادیم

ان دیگفر زم نباشفد کفار ر .دیگر ایفران برونفد ینباشد برای پیدا کردن کار به ششرها
دیگرنبایفد  . شا بگذارند وراهفی سرنوشفتی نفامعلوم شفوندرا ش هایشاناده د خانوُ  کر

  ان، کفهد  پفدرش فبگوی اند که  فبح ازخفوار بیفدارمی شفوند بفه بیفه هایشفُ  زنان کر
د شا  را به ایا خوف ک  کود دل کوچب  .دنهدیه می آور انبرایت  دبر شت ازشرکت 

رابفری زن ومفرد ما خواهان ب .دوری ازپدررا پشت سر بگذارد ی،بتواند روزدیگر کود 
مفا خواهفان بیمفه بیکفاری بفرای  .د خواهان دانشگاه و مدرسفه اسفتُ  ملت کر.هستیم 

. ما خواهان درست کفردن جفاده وکارخانفه درکردسفتان هسفتیم.کار ران بیکارهستیم 
 زرریفق رفیفقکفا   فالم مشتفدی ا ،قت که دکترجعفرمشغول سفخ رانی بفوددرهمان و

رفیففق می ففه . ت  ففره کففرده را پففاییا آوریففمپالکففار  مشفف ،می ففه حسففامی شقاضففا کففرد
کفه کفا   ، حسامی درخواست کا   الم مشتدی رابفا رفیفق سفلیمان درمیفان  ذاشفت
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وازرفر  رفیفق  .ه را داردکفرد  الم مشتدی شقاضای پاییا آوردن پالکفار  مشفت  فره
 اففراد مکتفب قفران:ف بیایفد،  ففتایا بار مجبورشد که خود .سلیمان جوار رد  رفت

 .ایشا نفا خوشف ود هسفت د ازدیفدن پالکفار  داس وچکفش شیکفان ش فه ،ندا ها آمدپیش م
ولفی مفا .شافضفای میتی ف  بشفم نخفورد ،خواهش می ک م ایا پالکار  را پفاییا آوریفد

 کفا   فالم. نشانه باورهای ماست ایا زیراپالکار  باید باشد: قبول نکردیم و فتیم
کرد حال که پالکفار  را پفاییا نمفی  بعد خواهش .نتیجه نگرفت امارارزیادی کرد ا

سانسفورک ید شفا فضفا  پ شفان و ،آورید حداق  داس وچکش را بفا یفب شکفه کاغفذ سففید
در ضفما  .دبفا ایفا کارمکتفب قرآنیشفا راآرام کفر. و ما هفم قبفول کفردیم. متش ج نشود

کمونیسفتشای شیکفان ش فه  پفرچم قرمفز داس و چکفش را بفا    کفه بما می  وی فد:  فت
ازایا حرکفت شفماها ناراحت فد .می خواه د حکومت کمونیستی پیاده ک  د  ند وا هبرد
درآن زمان کا   فالم مشتفدی بع فوان . امکان در یری هست کتب قرآنما ومبیا پ  

در شفشر بوکفان  دکتفر.حفر  اول را مفی زد  و مفی شفد  هکمونیست درششربوکان ش اخت
یع ففی کففار ران و   همحرومففان جامعفف  بففرای خففدمت بففه  دایففر کففردن درمانگففاه  اقففدام بففه

کردستان آش ا بود   جامعهو رنج ا درد بود از نزدیب ب یایشان دکتر .زحمتکشان کرد
  از راه .ی بیمارسفتان نیسفت د هپرداخت هزی ف  زحمتکشان قادر به  دید کهمی   انهروز .

جفاز خفود ا  بفه را دیفدم فروش فی و  شواضفع  ایفا همفه . کردمیآنشا کمب   به شخ  سش
 نبوداز  مردم   که، را با ایشان در میان بگذارم  دادم راحت مشک  روستای شیکان ش ه

 اربففرای دیففد ،ی دو روز ا ههفتفف آیففا  فففت و شفف ید رامفف ی ففحبتشا . رنففج میبرنففددکتففر 
در ضفما پیشف شاد کفرد بیفایم،   شیکفان ش فه  درمانگاه  به احتما خور است ؟ بیماران 

   گونفهعمف  مفردم چالببی فیم عکف    کفه درمیفان بگفذاریمسفتا را با مردم رو  مسلهاول 
است  اهالی روستا قمسجد جای پاشو ؟ آنشا کمب ک یم  به آیا دوست دارند ما و است

دکتفر  ، کفه مطفرم کفردم  مسفجد  ی شفبانه  درجلسفه ،بفر  شفتم  از شفشر  ب فده  وقتیکه و
  معالجففه را روسففتا ران بیمففا ، درمانگففاهی دو روز در ا هحاضففر اسففت هفتففجعفرشفففیعی 

سفر دکتفر    بطفم  بفهروز بعفد .  ردیفد  جلسفه  حاضفریا درموجب خوشفحالی خبر .د ک 
   و جمعففه  روزهففای دوشفف به.  مداد ارففالعایشففان   ا را بففهخوشففحالی مففردم روسففت و زدم

هفا  دوربفر  د  هفتفه چ فدبعفداز  .می آمدند  درمانگاه  به( آغا) ادق حسا پور   همراه
  معای فهیگفان ارمریضفشا را   شیکان ش فه  ند دکتر جعفر شفیعی در درمانگاهخبردار شد

نقف   و وسفای  حمف  ،امفا می کردند   مراجعه  درمانگاه  به های دوربرروستا .د می ک 
روستای خودشان   می کردند شب دیر وقت به  مراجعه  درمانگاه  به  که کسانی .کم بود

در فکفر کفار آسفانی بفرای ایفا  و رنفج مفی داددکتفر را خیلفی وضع  ایا .برمی  شت د
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جا ای   به  با پای پیاده را  راه  ایا همهمریضشا پیش شاد کرد  زم نیست . مریضشا بود
دکتفر . برایشان آسان کفاری ک فیم  وسر بزنیم   یشانروستاها  ما میتوانیم به .بیای د
 فت  در ضما .دیمزسرمی روستاها  نوبت به  بهما و  همراه  که کرد   ششیه زمانی جدول

مشفک  .و یفا شفشر بوکفان بیاورنفد  شیکفان ش فه  درمانگاه  ا ر بیمار اورژان  داشت د به
از جوانفان پسفر  چ د نفر آموزسدر حال  همزمان دکتر.  بود روستایان شرزیق آم ول 

 .آم ففول شرزیففق ک  ففد  روسففتا،علمففی بففرای بیمففاران   شففیوه  بففه بتوان ففد  د کففهبففوودختففر 
  دکتففر نسففخه .بففا ارزف شففر اسففت هففامففی  فففت کففار ایففا جوانففان از کففار دکتر  همیشففه

 ایشان .شا را شرزیق ک د بیمار خور نمی شودلاشد ایا آم ونبکسی  ا ر می ویسد ولی
سالشای سال بدست   که ی اجتماعی بوددکتر زخمشا  ،همزمان  نویسی نسخه   بر  عالوه

  همففراه. بفود   ایجفاد شفدهشفان و ملفت کردزحمتک و  ر رانکفا  علیفه یحکمرانفان ایرانف
  در  میکرد   هشو ی  همیشه .میگذاشتاختیار عالقم دان درو کتار هم داشت هایشدارو
کفار ران و زحمتکشفان    در  ک  فد ،زیفراشفا بشتفر ک  فد   چ د نفری مطالعه های  رو ه

وای بففا رفیففق حسففا سففلطانی هفف  ب ففده مففدشی بففود .هسففت دکففم سففواد روسففتا بیسففواد یففا 
 بوکفان جمعیت درمقر روزبعد چ د .بود  پیشمرم شدن در کردستان عراق بسرمان زده

 بجفای؛اما   ذاشتیم درمیان باایشان را خودمان وش میم یدار کردیمد دکتررا دونفری
. دک ف  فحبتبفا مفا شفا ، کفرد دعفو  یشخفو خفانە بە را ،مفا دهفدب مثبت جوار ای کە

ش فمیم و  کفردیم میباهم  حبت   راهرول درما ، ا رفتیم خانەاف روزبە بعدازظشرآن
چ یا  ب ارمان.شویمب عراق کردستانمارکسیت ل ی سیت  ی لە هکوم پیشمرم یمداشت

 سفازمان  ایشفان ازرفر    چفون. دک فمفی  ل خوشفحا حتمفا او را ،ایا ش فمیم می آمد،
 زدیفب و از ن بود پیشمرمآنجا درمدشی    له کومه -ایران کردستان زحمتکشان انقالبی
 در حال نوشیدن.چای جلو ما  ذاشت رسیدم  م زلش  به  همی که . بود  آش ا  با م طقه

 ل ی یسفت مارکسیسفت لە هکومف پفیش چفرا:   ففت شفیری ش بالبخ فد و روبما کرد چای
 شففماها مثفف  پیشففمر انی بە ایففران کردسففتان  حالیکففه در میرویففد؟ عففراق کردسففتان
 مخفففی ی شففیوه  بففه امففا ، بففود  نکففرده راعل ففی خففود لە ششففکیال  هکومفف. دارد احتیففا 

القم فففدان قفففرار عرس ودر دسفففت میشفففد هآورد بوکفففان دفترجمعیفففت بە  شاعالمیەهفففای
 بە رسففیدە بقففدر  شففازە ،رژیففمدور چ ففدان نە درآی ففدە  کففردیم فکرنمففی . گرفففتمی

را یکفی پف  از دیگفری از مفردم  انقفالر دستاوردهای شا ، خواهد کرد حملە کردستان
 وش میم بود  کرده را بی ی پیش ایا وسوسیالیست چپ ی لە هکوم ، اما.بگیرد پ  باز
 مففا درونففیو  روحففی فضففای نففب   دکتففر جعفففر .دربرابففررژیم  ففرفتە بففود مقاومففت بە

 -ایران کردستان زحمتکشان انقالبی ،سازمان  نک ید اشتباە » فت و داشت دسترادر
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 کردسفتان بە اسفالمی جمشفوری جفاعیارش رژیفم  کفه ،  هپفیش بی فی آنفرا کفرد، لە هکوم
از کردستان  و در ایا حالت ما باید در مقاب  رژیم مقاومت ک یم«. خواهد کرد  حمله

 سازماندهی وراباید کار ران و زحمتکشان با رژیم   لهبرای مقاب. انقالبی دفاع ک یم 
 رحمففان ،بففداغی محمففد:  رفقففامتشففک  از  مطالعففاشی هسففتە مففا را بففه  . رهبففری ک ففیم

 حفاجی سفعید) محمفدی سعید یاد زندە م  وری، رسول جانباختە ورفقای زادە حسیا
  مسفله .  کفرددعفو (کف م مفی خفوداری اسفامی آنشفا ازآوردن کفه) نفردیگر وچ د( غفور

  سیاسففی ش شففا چشففرهجعفففر  دکتففر  و مطففرم شففد  زمففیا در روسففتای شیکففان ش ففه م ففادر
 و.بفرای شقسفیم زمفیا در حرکفت بفود  مدر    مقد  بود که ای  شده  هش اخت و پیشتاز
 . نشفود روبفرو شکسفت بفا ایا حرکت با دقت مراقب بود  بود که ازپیشروان یکی دکتر
در .باشف د   نفف  داشفته  قدر  خود اعتماد به به   کرد می ششویق را یامبارزو  مردم

 .ده ففففدن  هراخففففود   بففففهدو دلففففی  مالکففففان،های احتمففففالی  کشفففف  و افشففففای شور ففففه
 مالکففان ازرففر  مسففلحانە حمففلە احتمففال ،کە بففود  رسففیده رنجبففران ی حادیففهخبربەاش
  بفه ازروستا حفاظت برای 9شف   ژ  دو قبضه .داد وجود  ش ه شیکان روستای بە م طقە

کفاری   بفرای ادامفه . ندومسفلح شف داردر مقاب  مالکان زمی  شا ،داد زحمتکشان روستا
ی  اشحادیفهنفد  در روستای حفاجی که .تیمداش  پشتیبانی زحمتکشان م طقه  احتیا  به

 دهقانفان حفاجی ی اشحادیفه بفا همبستگی  برای و بود  هکرد دهقانان اعالم موجودیت
 دهقانفان ی اشحادیفه ششفکی  م اسفبت بە بزر ی مراسم . شدیم روستا ایا کەند عازم

مفی  پیفام و داشفت د حضفور آنجفا در روسفتا ٥٢ از بفیش نمای فد ان ،کە بود شدە برپا
  ففت دربیانفاشش برنامە مالپور،مجری سعید جانباختە رفیق مارسید نوبت. خواندند

 نیسفت بر شت قاب  اند زده دست بەآن کەند حاجی روستای زحمتکشان کە حرکتی»:
 اک فون کە پیفامی. اسفت قرار فرفتە پشفتبانی مورد م طقە زحمتکشان ازرر  چونکە.

 مث  قشرمانی کە روستای. است ش ە شیکان رنجبران ی اشحادیه ازرر  میشود خواندە
 ارذمفا وا ف  به  از رر  اشحادیه خواندن پیام. است کرده  پرورده خود درداما سلیمان
روی پیففام کففردی ز دو روبففود   شففده  هفارسففی نوشففت و کففردیزبففان   پیففام بففه . بففود  شففده
  را بفهم نتوانسفتم پیفاولفی  . ت کف مقرائف پیفام را  ب ورشی روان بودم شا  هیا کردشمر

 ،پیفام شمفام شفد  وقتفی کفه . خوانفدمفارسفی   بفه پیفام را  ، ب اچفارت کف م کردی قرائ
بسفویم دکتفر جعففر  . میفان جمعیفت بفر  شفتم  به و دور شدممیکروفون از  خجالت زده

  نتوانسفتی بفه  حفت نبفاف کفهانار و نباشید   خسته بما  فت.  ایستاد مک ارو درآمد 
 ند وا هبر مفا روا داشفتلت کرد دشم ان م  یست کهایا ظلم . ت ک یدکردی پیام را قرائ
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 مطلقفا که حال نوبت ماست   .زبان مادری بیاموزیم   مدرسه در  ما  ند کها هاجاز نداد
 «  شود م تق  نس  آی دمان  به تمسو ظلماجازندهیم ایا 

 بابفانار از سفوی   ،شالششای بود که٢٥ دربشار  بویژه ازقیام، پ   سیاسی حاد مسائ 
 ودرایا . می شد   ور  داده زحمتکشان و دهقانان داشتا انقیاد م اور در  م طقە،به

 اشحادیەهفای درایجفاد دکتر جعففر رفیق. بودند دادە شک  مسلحی را راستا دستجا 
 مففی فراوانففی شففالف اربابففان شجففاوزا  بففا مقففابلە بففرای آنشففا کففردن ومسففلح دهقانففان

 رشفید همکفاری بفا عشایری ،جلسە سرا درروستای اللەبیگی فی  م طقە اربابان.کرد
 بفرای مسفلح دسفتجا  بودنفد   رفتفه ش فمیم جلسفە ودرآن بودنفد  داده ششکی  حیدری
    شوسف  مف طقە، ازمالکفان یکفی ا فرزمیا مع فی بدیا .ده د ششکی  روستائیان سرکور

                                                                                                                                                                                         میشففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففد ،                                                م ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففادره زحمتکشففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففان
 یفتجمع رفقفای .نفدمیدادقفرار   مسلحانه  را مورد حملهزحمتکشان  فورا ایا دستجا 

  ای ششففکی  داده جلسففە مالکففان، و مففزدوران احتمففالی حمففلە بففا مقففابلە بففرای بوکففان
رهبری رشید حیدری   به وعشایری انقالبی ضد حرکتمی رس د   ایا نتیجه  به وبودند

 کە جمعیفت، ازفعفالیا جمعفی .شفود نطففە خففە دربایفد و.  در حال شک   یری است 
یع فففی  نفرازمفففا٤. آمدنفففد شففف ە شیکفففان یروسفففتا بە بودنفففد نیز اعضفففای کوملفففه اکثفففرا
 محمفدامیا رضفائی، هاشفم بوکفان، ی رفقفا و ...دیگفر ودونففر مفا سلطانی، حسا:رفقا

(  ناچیت علی)نادری دکترجعفرشفیعی،علی جانباختە ی ورفقا سیاد  خالد حسامی،
ارففالع .ک ففیم دسففتگیر را حیففدری رشففید شففا بففرویم  قففدیم روسففتای بە ش ففمیم  ففرفتیم

 جففاف سیسففتم ومففی خواهففد مففی ک ففد مففزدوری اسففالمی جمشففوری رژیففم ایبففر داشففتیم 
 رففر  بە و شففدیم ماشففیا سففوار رفقففا بففا. بوجففود بیففاورد درمفف طقەرا  پففروری(مففزدور)

 رفقفففا بە شفففدیم رد شففشار حفففاجی قشففالق ازروسفففتای.کفففردیم حرکففت قفففدیم روسففتای
  هدهمففرشجعیا بففا مشففا ،چففونکە روشففا  ردنففد ماشففی شا چففراغ نبایففد کە هشففداردادیم

و    نکفرد قبفول نفادری علی جانباختە رفیق اما.خواه د شد ما حضور متوجەچراغ نور
چففراغ ماشففیا را خففاموف   اسففت کففه زود ش اسففد وه ففوز مففی خففور را مفف طقە  فففت مففی
 دیگرمجبوربودیم کفه شدیم نزدیب روستا بە و آنقدر دادیم ادامە ما حرکتمان را .ک د

 سففاعتی نففیم .رویففم مففی سففماقان روسففتای بە  کففه کففردیم وانمففود.  ازروسففتاعبورک یم
 ک ففار کففردیم و عبففور روسفتا از اول دفففعە مثفف  .بر شفتیم دوبففارە شففدیم، دور ازروسفتا
  شففده هوشففیار آنشففا بر شففتیم ،امففا روسففتا  بففه پیففادەو  کففردیم ماشففی شاراپار  روسففتا

  یم بفهق فد انجفامش را داشفت  که کاری ونتوانستیم شدیم  مواجه شیراندازی بودند وبا
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 داشففتیم نگففاە را ماشففیا شفف ە، شیکففان ک ارروسففتای و  شففتباز درراە.پایففان برسففانیم
 بفففا لە کە بفففودیم  نشفففده روسفففتا حضفففورچوپان متفففوجە ولفففی شفففدیم پیفففادە ازماشفففیا

 رامعرفففی خودمففان هسففتید؟ کففی : فففتچوپففان  .بففود اسففتراحت درحففال  وسففف دانش 
  ، چونکفهبش اسفد را مفا چوپفان کە نداشفتیم ،دوسفت زیفرا زدیفم بیراهفه  و بفه  نکردیم

 بفود ودرخواسفت  فرسفتاده روسفتا بە را همکفارخود چوپفان .نگران پخفش خبفر بفودیم 
 شفدیم روسفتا مفاوارد حالفت درایفا.بودنفد  زده ازروسفتا بیفرون اهالی. بود  کرده کمب
 ولفی. مردم نشان بفدهیم  به ازروستائیان دفاع رابرای شف گشایمان کە خواست د ،ازما
 نگران نیست خبری :ومیگفت میکرد راآرام مردم داشت حسا.نبودند دردسترس گشاشف 

 یمبفود کفرده حمفلە" قدیم" روستای بە ما .نک ید هوا را فش   همە ایا بیخود نباشید
اقدام مفا بفرای   که بودیم نگران و دستگیرک یم را حیدری یم شا رشیدبود نشده موفق و

خمی ففی   کففه1938مففرداد سففال 28 .شففود شدرمیففان مففردم پخففدسففتگیری رشففیدحیدری 
ضفد و ارشفش   ششر سقز بدست نیروهفای سف اه ، ادر کرد را کردستان  فرمان یورف به

ولفی مفا  .بفود  بوکفان ه فوز اشفغال نشفده. بفود  اشفغال شفدهانقالبی جمشوری اسفالمی 
همکفاری  (بوکفان)خلفق کفرد جمعیت دفاع از زحمتکشان و حقفوق ملفی   اب  کسانی کهو

سازی برای   دند در یکی ازباغشای روستای قازانتا در حال سازماندهی و آمادهمی کر
 ای میگفت فد داغ بفودو عفده بحف  روشف فکری .با رژیم جمشوری اسالمی بودیم   مقابله

  بففه و شففشر بر ففردیم  بایففد بففه و سففت نیسففتدر در حففال حاضففر  مسففلحانه  مبففارزه  کففه
در میففان . ک ففیم   کردسففتان آ ففاه  رژیففم بففه  ها بففرویم و کففار ران را از حملففه کارخانففه

ودر  سردشفت بفرویم   م طقفه  مفی  ففت بفهنافر اول  .دو نار مطرم شد  له  رفقای کومه
دکتفر  شوسف   نافر دوم. بفرای خودمفان باشفیم   پشت جبشه   و  آزاد شده  م طقه شدار 
 ش شا ش شای   ر ا  له ما از رر  کومه:  فت رفقا    همه  رو به و نمای د ی میشد جعفر 
کردسفتان   خونفد جفالد بفهآخفالی خل  در ایفا شفرای  کفه،  میمفانم  در م طقه مهم باش
  انداختفه  وحشفت راه رعفب ،فرزندان انقالبی ما را اعفدام میک فد  از هدست  هدست  آمده

ش شاشفان  و ک فار ایفا مفردم انقالبفی باشفیم  مفا حکفم مفی ک فد کفه  وجدان سیاسی بفه
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 .میدان فوشبال ششر بوکان است 31متی   سال   به مربوط عک 

                                                                                    

                                        

 


