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!یاد نامەی احمد مصطفی سلطانی    

 یناطلس یفطصمرایتخبو  جعفر :نظیم تهیە وت

 
نیکو و ارزشمند  بارز و صداقت، تواضع ، فروتنی ، دلسوزی و یگانگی از خصلت های

.جانباختە کاک احمد بود   

در فاصلەی شب تاریک و سپیدەی صبحدم ، همیشە ستارەای روشن و سرخ طلوع 
! میکند ومیدرخشد  

:دوران ابتدائی  

 شمسی در روستای آلمانە ، کە در منطقەی اورامان و مریوان ٧٣٣١کاک احمد سال 
کاک احمد فرزند ارشد .قرار گرفتە ، در خانوادەای متوسط  متولد گردید  واقع شدەو

دوران تحصیالت . عزت بیگ  مصطفی سلطانی و خاتون آمینەی فتح الهی  می باشد 
ان  بعد از دور. یت در همان روستای آلمانە بپایان رساند ابتدائی را با موفق

وان یهمەی شرایط و امکانات الزم را در شهر مر  تحصیالت ابتدائی، پدر و مادرم
در این راستا . تدارک دیدە  تا کاک احمد  بتواند در مریوان بە تحصیلش ادامەدهد 

و  دوران  . جا گذاشت کاک احمد آلمانە را بقصد مریوان  ،و بخاطر ادامەی تحصیل
سخت و دشوار غریبی و دوری از کانون گرم خانوادە و پدر و مادر و اقوام  شروع 

و مکان و  اگرچە پدر و مادرم صاحب چند پسر بودند اما،کاک احمد موقعیت. گردید 
. ی در میان خانوادە داشت احترام  ویژەا  
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   !تحصیالت دوران دبیرستان

، اما با تمام  اگر چە شهر مریوان با روستای آلمانە فاصلەی چندانی نداشت 
خانوادە احساس کانون پر ازمحبت و عاطفەی تار و پود غریبی و دوری از تفاصیل 

همین مقولە  . آسان نبود  برای کاک احمد تحمل شرایط جدیدبدون اغراق  میگردید و
دوری از مهر و عاطفەی خانوادە و اقوام نزدیک ، در زندگی و دوران  ،و شرایط و
 تاثیر گذار هر فردی و از جملە کاک احمد  بیرستان و احساسات و غرایز تحصیل د

  .بود

کاک احمد در جوار تالش های شبانەروزی و سعی و کوشش در امر تحصیل و فراگیری 
ران دبیرستان را با موفقیت و  م و دانش و انجام وظایف روتین زندگی ، دووعل

یرستان ، کاک احمد د ازاخذ مدارک دببع . نمرات جالب در شهر مریوان طی نمود 
در همین . خودرا برای شرکت در دورەی دنشسرای معلمان در شهر سقز آمادە نمود 

.راستا در دانشسرای معلمان و در شهر سقز پذیرفتە گردید   

!صیل در شهر سقزحادامەی ت  

احمد شغل معلمی را بعنوان ابزار و سنگر مهمی ، کە  آرزوها و تصمیم قاطعش  کاک
را بر آورد میکرد و با تمایالت فکری و اندیشە و باورهای سیاسیش  منطبق بود و 

برای رسیدن بە این اهداف و ادامەی تحصیل بسوی . همخوانی داشت  برگزید 
آشنا و مختصات دیگری داشت و شهر سقز محیط نا. غربتی دیگر وبە شهر سقز رفت 

خود را با شرایط تازە تطبیق نمودە و  ،کاک احمد توانست در کمترین زمان ممکن
در آنجا نیاز بە تالش . در دانشسرای معلمان سقز پذیرفتە شد  .سازگار کند 

وکوشس شبانەروزی  بود کە کاک احمد در این زمینە کم نیاورد  و مدتی نگذشت کە 
.استعداد و توانائی های خویش را نشان داد   

و در  .و زحمات فراوانی را تحمل کرد   تالش ،فشاهدا کاک احمد  برای رسیدن بە
سپس  موفق بە کسب دیپلم با . ام بە گام امتحاناتش را برگزار نمود این پروسە گ

با دوستان صمیمی  و همفکرانش و  با تفکرات تازە و . معدل شایستەای گردید 
.مسایل سیاسی و اجتماعی آشنا گردید   

بحث ها و دیالوگ و مبادلە افکار جدید ، در محافل و گروەهای کوچک این شهر برای 
.ەی خاصی داشت کاک احمد جاذب  
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خواندن بینهایت بە . کاک احمد از این محافل و بحث ها استقبال شایانی نمود
در این رهگذر  کتاب های آقایان صمد . داشت کتاب های نفیس و ارزشمند عالقە 

 :یان اهکارهای جهانی کە توسط آقاو ترجمەهای ش ی و علی اشرف درویشیانبهرنگ
خواندن و . مطالعە کرد و خواند  دە شدەبودندآما و ابراهیم یونسی مد قاضیمح

مطالعەی این کتاب ها و پیام هایشان بر سمت و سوی فکری کاک احمد بە شیوەای 
و  مجموعە  فاکتورهای دیگر اجتماعی و سیاسی و ستم . مستقیم  تاثیر گذار بود 

ی ملی و طبقاتی  کاک احمد را بسوی تولید کنندگان نعمات و ثروت وسامان جامعە
. یعنی تهیدستان و رنجبران نزدیک تر نمود ،بشری   

!معلمی اگاە در منطقەی مریوان   

، در جهت اهداف  سیاسی و در دانشسرای سقز معلمی  کاک احمد پس از اخذ دیپلم
ە کودکان و آلمانە مدتی ب اجتماعیش و بر اساس آرزووی شخصی خویش در روستا ی

واقع در حومەی مریوان  بعنوان " دەری "  سپس در روستای  .نوجوانان تدریس نمود 
در همین روستا بە فعالیت های سیاسی و روشنگری . آموزگار استخدام گردید 

در کمترین زمان ممکن صاحب . تودەها و تدریس علوم بە دانش آموزان مشغول گشت 
میان رنجبران  توانائی ها و خالقیت خویش را در.  اتوریتە و نفوذ اجتماعی گردید 
از محبوب .  جایگاە ویژەای بە او دادبهمین خاطر  روستا بنحو احسن نشان داد  و

دلسوز ظاهر  یترین معلمان مریوان بود  و با دانش آموزان  بعنوان مشاور و معلم
کاک احمد جوانی  با خصایل نیکو،خوش تیپ، قد بلند،متواضع، صلح . گشت 

در مراسم ها و محافل دوستانە . او دلی بە بزرگی دریا داشت .طلب،خوش خط  بود 
دوستان و رفقایش . آواز های کالسیک و سنتی و فلکلور را میخواند  و در عروسی ها 

حبوبیت و احترامش در میان م. را از میان تهیدستان و مردم فقیر انتخاب میکرد 
احمد " رنجبران بە سطحی رسیدە بود کە دختران آن روزگار و مادران امروز او را 

خصوصآ دختران و زنان بە کاک احمد اعتماد فراوانی .  خطاب میکردند " برادر 
کاک احمد بە گردش و کوهنوردی در کوهستانها و قلە های بلند عالقەی . داشتند 

در این راستا با دوستان و رفقایش گاە و بیگاە بە گردش در . فراوان داست 
دو بار همراە جوانان خانوادە و  .کوهستان ها وسیاحت و کوهنوردی می پرداخت

بمدت سە شبانەروز در کوهستان های ، کۆڕەی میانە، پیازە، چااڵو ، سەرچٶڕ و 
   . قەلەبەرد در راەپێمائی کوهستانها و کوهنوردی شرکت نمود 
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جریان تالش و کار سیاسی ارتباط گستردە و صمیمانەای با زحمتکشان روستاهای  در
و  نشکاش ، هەجمنە، ئاڵمانە ، چٶڕ ، نەنە ، مڕگ ،شێخە کویرە  و شارانی دەری ،

.برقرار نمود  شهروندان شهر مریوان   

. مبارزە و ڕوشنگری او در میان تودەها بیشتر شیوەای مخفی و نیمە آشکار داشت  
تالش های روتین او در میان رنجبران ، تاثیرات مستقیم  و انکار ناپذیری بر تودەها 

 کاک احمد محصول این فداکاریها و تالشهای مستمر .و خصوصآ جوانان داشت 
ر مبارازات عدالتخواهانە و صلح طلبانەی استقبال جوانان در امر مبارزە و شرکت د

 بپاس قدردانی و تشکر از زحمات معنوی کاک احمد    .جنبش کردستان بود 
مردم  روستا های آلمانە و دەری ، در راستای درو کردن شبدر و وینجە،  رنجبران و

جمع آوری هیزم  جنگل برای سوخت زمستان ، خرمن کوبی، درو کردن مزارع جو و 
باشکال گوناگون خانوادەی پدرم را   و انتقال محصوالت کشاوری بە انبارها، گندم

.ند کمک کرد  

!موضعی انقالبی و تاریخی  

، نقطە عطفی سیاسی و خردمندانە در مواضع انقالبی و شمسی ٧٣٣١یز سال یدر پا
حاکمیت سیاە واستبدادی ساواک و رژیم شاە  و . اندیشە و تفکر کاک احمد رخ داد 

اهای جاسوسی بیشمار در کردستان و خصوصا در مناطق هورامان و مریوان دستگ
سایە  میکرد و سانسوری بی مرز بر همە گونە فعالیتهای سیاسی و اجتماعی دبیدا

.   افکندە  و تحمیل گردیدە بود  

با کاک ناصر مصطفی سلطانی  تصمیم و موضعی رهگذر کاک احمد  در این
راستا تصمیم میگیرند کە بطور مخفی برای ادامەی خردمندانە  گرفتە و در این 

مبارزات سیاسی و اجتماعیشان بە تشکیالت اتحادیەی میهنی جنوب کردستان 
  .ملحق شوند 

صر در این رابطە ارتباط هائی بطور مخفی با تشکیالت اتحادیەی میهنی اکاک ن
و خصوصآ در همزمان در ایران .  و زمینەهای الزم را فراهم نمودەبود گرفتە بود

ک و اکردستان اعتراضات و مبارزات مدنی و سیاسی  بر علیە رژیم شاە و ساو
.و روندی بالندە داشت  بودە دستگاەهای سرکونگر  در حال گسترش  
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این فضا  و شرایط مساعد در راستای اهداف هر دوویشان  بودە و چنین اتمسفری را 
م خویش دایر بر ملحق شدن بە بهمین علت از تصمی. سالیانی بود آرزو داشتند 

اتحادیەی میهنی را کنار گذاشتە و تمام انرژی و ظرفیت های خویش را در خدمت 
. گذاشتند قرار دادند و سقوط نظام شاهنشاهی   

و درتشکل های آندورە و با تمام قدرت  در راستای جنبش عادالنە و انقالبی  
شمسی  ٧٣٣١و  ٧٣٣١و در مبارزات سال های . فعال و پیگیر بودند  ،کردستان 

  .پیشرو و نستوە و با جسارت تمام شرکت کردند 

!در آستانە و در جهت انقالب مردم ایران   

بعد از انقالب شکوهمند ایران با توجە بە اوضاع اجتماعی و سیاسی شرق کردستان  
اومت ملی و بنکەی زحمتکشان ، کاک احمد در زمینەی سازماندهی نیروی مق

سازمان دادن و ایجاد شبکەهای . فعاالنە و پیگیرانە شرکت نمود " دەری " روستای
اجتماعی در روستاهای مریوان ،بر بطن فعالیت ها و مبارزات گستردەی کومەلە از 

پاسداران مناطق  ەزمانیکە سپا.  خدمات ستودنی و انکار ناپذیر کاک احمد هستند 
قاومت های تودەی مردم و نمود این شبکە ها ستون فقرات مبارزات و مرا اشغال 
.مرگ بودند نیروی پیش  

!بە شیوەی مخفی مبارزات  وداع با  

شیوەی مبارازات  دقیقا کەدستان ،راز مبارزات شرق ک شرایط و اتمسفر آن مراحل
 انەیمسلحانە  از طرف اشغال گران کردستان بر جنبش انقالبی و صلح طلب

بهمین  .تاثیر گذار بود اک احمد کمواضع  کردستان تحمیل شدە بود ، مستقیما بر
خاطر و درعمل و ظاهرا و در ارزیابی های سطحی ، مبارزات بشیوە مخفی  کم رنگ 

در این راستا کاک .  امبارزات بشیوەی مسلحانە غالب گردیدو اساس. تر شدە بود 
.را بسوی مبارزات آشکار ترک کرد احمد مبارزات بشیوەی نیمە مخفی و مخفی   

. شمسی رسما و بطور علنی بە صفوف پیشمرگان کومەلە پیوست  ٧٣٣١در بهار سال  
همەی رفقای کاک احمد بر . و در بسیاری از طرح ها و عملیات نظامی شرکت نمود  

این واقعیت اتفاق نظر دارند کە فعالیت های مخفی و تالش ها و سازماندهی 
ماعی و تودەای کاک احمد در میان زحمتکشان ، کە تجارب گرانبهائی شبکەهای اجت

 را در آن زمینە اندوختەبود، بدون شک و گمان  بمراتب از  شرکتش در بخش
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خصلت . نظامی مفید تر و کارآمد تر و بنفع جنبش انقالبی کردستان بود  نبردهای
هیمن راستا میتوانست و در. ها و کاراکتر کاک احمد آرام و باحوصلە  و متین بود 

تودەهای مردم را قانع ساختە و نیروی جنبش انقالبی کردستان را هر روزە تقویت 
.  نماید و سازمان دهد   

!زندگیش توام با سربلندی و افتخار بود   

                          –خامە شەق وەردەن، دەم مەکەردەوە 

!زار زار مەناڵۆ ، وە دەم دەردەوە    

                                                  (مەولەوی  )                         
کاک احمد سرانجام در ادامەی مبارازات سیاسی و اجتماعی و نظامی کومەلە ، در 

شمسی  در نبردی بی امان  و گستردە با نیروهای  ٧٣١١اردیبهشت سال  ٤٢روز 
کیلو متری مریوان  ٣١اک فوآد در روستای هەجمنە در سی ان کاشغالگر، همراە گرد

خبرمرگ و .   جان باخت  رنجبران و تهیدستان  بخاطر رهائی و دمکراسی و آزادی
شهادت این عزیز بالفاصلە در منطقە پخش گردید و پدر و مادرم و اقوام نزدیک و 

محل شهادت حاضر شهروندان مریوان و ساکنین روستا های نزدیک بە آلمانە ، در 
در آن زمان کە چشم راست از چشم . مردم شریف هەجمنە حماسە افریدند .شدند 

دای احترام بە کاک احمد برای ا  روشنائی از تاریکی می ترسید چپ، قلم از کاغد ، 
مراسم  کە نزدیک روستای هەجمنە واقع گردیدە ،" کەوشیەر " ی بنام در جائ

کاک احمد با همکاری مردم مبارز منطقە و پیشمرگان جسد .برگزار کردند  باشکوهی
ع گردان کاک فوآد و اقوام  بە روستای آلمانە کە در نزدیکی روستای هەجمنە واق

د از بجا آوردن مراسم سنتی و کالسیک  و باشرکت بخشی بع.  گردیدە، منتقل گردید 
جسد کاک ، ی اطراف و شهروندان ساکن منطقە هااز مردم شریف مریوان و روستا

 در مراسمی بیاد ماندنی و جاودانە. احمد را بە گورستان تاڵە سوار انتقال دادند 
فراوان ، کە شایستەی کاک احمد و پیشمرگان است  و با احترام  و قدردانی و حرمت 

  .و ارامش ابدی یافتجسد اورا بخاک سپردند  

همیشە  وگرامی دی، و همەی عاشقان جان باختە در راە آزا حمدایاد کاک         
! جاویدان است   
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:نکتەای درمورد روستای آلمانە   

در شرق . آلمانە روستائی است کە در مناطق هورامان و مریوان واقع گردیدەاست 
مردم شریف . سر بفلک کشیدەاند " چاالو" و" قەلە بەرد"این روستا کوهستان های 

آلمانە در جنبش عدالتخواهانە و صلح طلبانەی  ملت کرد ، شرکت فعاالنەای 
انسان آزادە  ٧٧دە یازی کردستان  در مجموع و تاکنون در جنبش گستردە. داشتەاند 

صدای آزادیخواهان و جان باختگان آلمانە  .و انقالبی در این روستا جان باختەاند 
 بگوش جهانیان ورهای تاریکشان، حتی در اعماق گدر گورستان تاڵەسوار 

روستای آلمانە و قبرستان تالە سوار بە شیوەهای گوناگون  در ادبیات  ! ەاسترسید
.  کاس وسیعی داشتە است انع آزادیخواە و دمکرات ، نثر نویسندگان و اشعار و

بش جن ی  و فکری و سیاسی آنها  در تراوشات فکری هنرمندان و محصول ادب
. را تشکیل میدهند مردم کردستان  و بخشی از آرشیو  رادیکال ملت کرد ثبت گردیدە

   

                               :گان روستای آلمانە بدین قرار استەاسامی جان باخت

. ریوان م رهشورای ش عضو: کاک فایق عزیزی  -٧   

                                                         علمم.  صطفی سلطانیحمد ماکاک    ـ٤
                               

 ناختە میشدشبە محمد آلمانەیی  در میان پیشمرگان  محمد نصرالهی کە کاک    -٣
.میکانیک  بخش صطفی سلطانی  معلم ر مصکاک نا     -٢  

０. محصل و در میان پیشمرگان بە جمال آلمانەیی .  یدسا لکاک جما  -٣
. شناختە میشد  

１.  کاک حسین  -١مصطفی سلطانی ، مهندس رشتەی برق  ادکاک فو.  ١
دبیر رشتەی ریاضی . مصطفی سلطانی   

  آموزگار  . مصطفی سلطانی  میناکاک  -٨ 

 دانشجوی سال چهارم رشتەی پزشکی .  مصطفی سلطانی  دکاک ماج -١

 .امجد مصطفی سلطانی ، دانشجوی رشتەی برق در اورمیە کاک  -٧١
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０. ایالم و کرماشاە و در جنگ   کە در منطقەی محمد امینی  .    ٧٧
. ەاستجان باخت و دشمن جسد او را بە خانوادەاش پس ندادمقاومت   

 


