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سوابق و تاریخ حضور کردستانیان در صفوف نیروهای مسلح قدرتهای مرکزی ایران صرفنظراز 

فرمانبرداری    بر تحت فرمان بودن چنین عناصری بمثابه  ایثار عالوه  هرگونهجانفشانی و  پاکباختگی ،

حصول اطمینان و خودی محسوب دانستن  در تاثیر چندانی  ، هیچگاه(  رسم نظامیان  بنا به) از مافوق 

 !است  این افراد نداشته

متولد  داماد امیر کبیرکری فرزند محمد سلطان م  7021 -7021داستان عزیز خان سردار مکری 

دارالفنون و ولیعهد    رئیس مدرسهو  هساالر حکومت قاجاراز توابع  سردشت ، سپ( نستان)روستای 

  خانه  گشت که بهناچار بد خواهان   و بدگویی سعایتکه بر اثر    آذربایجان در زمان ناصرالدین شاه

 .بپردازدکار فالحت در بوکان   بهو  بازگردد

هجری قمری،  فرزند [  7712 – 7702]سرهنگ الماس خان  لشکری دیگر پیشکسوتان از جمله

میرزا   طبق نوشته است که یا الماس خان کردستانی( شهری در استان کرماشان) ای رضاخان کندوله

تیپ اردالن یا تیپ   افشار  بعنوان فرمانده  در زمان نادر شاهوی  (جهانگشایی نادر) خان در کتاب مهدی 

اش در   تالشهای صادقانه  علیرغم کلیهاما  د موفقیتهای چشمگیر کسب مینماید نندج  در چندین نبرس

با توپال عثمانی را بوی  7711صفر سال   و اقتدار قلمرو قدرت نادری، شکست در جنگ ماه توسعه

  خود مراجعت و بقیه  زادگاه  به" و ناچارا  قرار گرفته  و بدین ترتیب مورد غضب شدید نادرشاه  نسبت داده

 .   موسیقی سپری مینماید   سرودن شعر و پرداختن بهبه ادبیات و را   عمر خویش

درجات رفیع نظامی از   در دست یابی به کردنظامیان عدم اعتماد و مهار روز افزون شدن   تئوریزه

 !  بود  امری عادی تبدیل شده  مرور زمان دیگر بهه ب پهلوی  زمان بقدرت رسیدن رضا شاه
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 چند سال اخیر  طی سی وحکومت جمهوری اسالمی  سیاست رسمی   گسترش این روش تا تبدیل شدن به

بر میدان دادن های  یپایان  نقطه پنهان کاری   هرگونه از به دور شئون  کلیهآن  در وضوح بیشتر و 

 .بود  شتهگذ  و بیگاه  گاه و محدود تشریفاتی و

های پایین نظامی و موارد گوشت دم توپ قرار دادن کردها ، آنان  ڕدهصرفنظر از موارد محدود در 

حکومتی   در دستگاه که در مقابل بعنوان مثال میتوان یاد آوری نمود. نشدند   پست و مقامی دانسته  شایسته

 اشکال مختلف در پستهایه ب  و دیگران کهنظامی   چندان بلند پایه  نه جمهوری اسالمی کم نیستند افراد

فیر ، کاردار سفارت ، شهردار سبعنوان   جملهاند من  شده  اداری و سیاسی یا اقتصادی بکار گرفته

 ...گ ،  استاندار ، وزیر و پستهای معاونت در بخشهای حساس و الی آخر  شهرهای بزر

عملکرد چنین سیاستی در بخش سنی مذهب کردستان سیمای فاحشتری از خود   نباید فراموش کرد که

" ! امام"ای اشارات فوق از طرفی ، مواضع صریح و آشکار   عطف بسوابق نمونه! است   ز دادهبرو

خمینی و همفکرانش در اوایل انقالب  از طرف دیگر بسیاری از این پاکباختگان  کرد را بر سر چند 

 .راهی انتخابی سرنوشت ساز قرار داد

بر قراری تماس و   وحتی  بصورت مخفی اقدام بهبطور آشکار   چه  نظامیان کرد هیچگاه  از آنجایی که

بودند ، بسیار   خویش  نکرده  ایجاد تشکلی صنفی در ڕاستای همفکری در قبال موضوعات مورد عالقه

ریزی مشترک و اتخاذ تصمیمی همسو یا اعالم موضعی   عینی برای برنامه  مشکل یا حد اقل ضمینه

 .عینی نداشت  ضمینه" صنفی تقریبا  یاسی و چهس  مشترک با هدف  تشکیل هر ارگانیزمی چه

و همسو با دیگر   های اعدام ،  یا مرگ شرافتمندانه های مرگ  توسط جوخه اینان بناچار یکی از گزینه

  که ار آنان  را  با درک این واقعیتبا قبول تحمل محرومیتهای فراوانتر در جو  هموطنان کرد همراه

 .خود داشتند   نخواهد شد ، فرا راه  رژیم پذیرفته جانب جودیتشان بعنوان هم وطن  ازمو

صفوف حزب   اما پیوستن به. بود   ای از ابهام را باقی نگذاشته گوشه  نخست طبق اظهارات  ولی فقیه  راه

  نگری و طرح و استراتژی آنان در برابر سیستم حاکم و ریسک مقابله  شناخت الزم از آینده  یا احزابی که

 .با نیروهای رژیم در جوار یا صفوف احزاب کرد هم  چندان آسان بنظر نمی رسید نظامیان 

همانا اتخاذ  ،فائق آمد   تصمیم گیریهای منفرد و پراکنده در دشواری با وجوددر مجموع   سر انجام آنچه

رای ب  جانبه  شرایط حساس و جدال همه  به  ن در کنار هموطنان کرد با توجهتصمیم ضرورت قرار گرفت

وسیعی از افسران " در میان طیف نسبتا بود که برابر یورشهای قابل پیش بینی حکام جدید ایران دربقاء 

 .یمبود شاهد آن های مختلف نظامی کرد در ردهداران  و درجه

فکری نظامیان کرد   آسیب شناسی تفرقه  به  ای جداگانه تالش خواهد نمود در نوشته این سطور  نویسنده] 

 [.وحال بپردازد   های فقدان تاریخی تشکلی مستقل در صفوف آنان  در گذشتهو زیان 

بزرگ منشی توام با وطن   همه آن برای اطالع و آگاهی نسل جدید از ی استتالش  کوتاه  هتنوشاین 

 .شده  بفراموشی سپرده" وش و گاهاجسارت تاریخی این میهن پرستان خامو  پرستی

امن و محلی   برای ستمگران خانه  ای  هیچگاه ن برومند و از خود گذشهکردستان با داشتن چنین مردا

و شاید امروز الزم مینماید    نسلهای آینده برای بر آن  برای چپاول همیشگی آنان  نخواهد بود ، عالوه



      

 

 

 و برای اجتناب از اشتباه  پیش بینی وقوع شرایطی همسان با سالهای سقوط رژیم پهلوی را در نظر گرفته

باالبردن  با هدف  بر متخصصین نظامی جان بر کف گذشت در این سالها   ازآنچه  کاری های گذشته 

 .بنمایند  بهینه  استفاده  در آینده   ضریب موفقیت مبارزه

در بخشهای ( افسران  کرد ) سرداران گمنام   نام  تعدادی از مجموعه وار لذا در این راستا  بذکر نمونه

 .میشود  ی  پرداختهمختلف تخصصی  نظام

پایداری   سر در ره  در پی میاید افرادی را در بر میگیرد  که  با  نام مقدس  جانباختگان لیستی که  همراه

بظاهر جان سالم بدر بردند   رنج    در همین راه  هکآنان. و ملتی بنام کرد نهادند  سرزمینی بنام کردستان 

و خطر در کمین بودن   اقت فرسای دوری از وطن  ، ترورت  از دست دادن هستی دنیوی خویش، تبعید

را پس از سالیان دراز مقاومت با جان و دل برای اعتالی  و بسیاری از انواع محرومیتها   ترور روزانه

 .خویش  تحمل نمودند   زادگاه

 

 .اعتالی نام کردستان و کرد   افسران جانباخته

از سقوط   شرایط حاصله  به  با توجه( مهاباد )، اهل [  انهسر گرد توپخ]عباسی  سرگرد  حبیب هللا – 7

اس مسئولیت در قبال با احس که میشود  کسانی شمرده  مرهزرژیم پهلوی و اوضاع کردستان  در 

  شده  و تا حدودی شناخته  حزب با سابقه  با مسئولین  یگانه  کردستان بالفاصله شسیسرنوشت سیاسی

تاسیس شورای افسران انقالبی کردستان   و اقدام به  پرداخته  ، بمشاوره[   ایران حزب دمکرات کردستان]

 . نمود 7532در سال 

بیشتر مشخص گردید چنین اقدامی خوشایند تعداد قابل توجهی از اعضاء حزب  بدلیل " بعدا  همانطور که

سویی غیر قابل بصورتی هم  مواضع و طرز تفکر موجود در این راستا  که  به  بینش خاص و با توجه

 .واقع نگشت  در بطن آن مسطور بود  انکاری با حزب توده

   بلکه تنها قابل اعتماد نبود  نه!    بوده" ارتس شاهنشاهی  به  وابسته" بقولی   قدرت گرفتن نظامیانی که 

ر در مسی" ، اگر کنترل و مهار کامل بر حرکات آنان آعمال نگردد بعدادور میزد  بینش برتر بر آن 

بار ه و مصائب غیر قابل کنترلی ب  ، اشکاالت عدیده[ مواضع ضد امپریالیستی] فعالیت و اهداف حزب 

 . حزب   پیوستن نظامیان به  معنی از گفتار و تحلیل های سال و روزهای اولیه  نقل  به. خواهد آورد 

  می بعنوان اعتراض بهحزب بودند مسئوالنی در جلسات عمو  در اوایل پیوستن تعدادی از نظامیان به

در شهر بوکان و   نمونه. )حزب خود را  بباد انتقاد شدید میگرفتند " طاغوطی و منفور" قبول ارتشیان 

 ....( . سخنان 

  باید اذعان داشت که  واقعی خود را بروز داد، البته  بر این منوال کم کم اشکال تراشی و تحقیرها چهره

نظامیگری و تخصص   حرفه  به  رات کردستان ایران  با توجهبصوف حزب دمک  افسران ملحق شده

کاردان سپرد و افراد   کار را باید به  داشتند بر این باور خویش استوار بودند که  در این زمینه  خاصی که

 .کافی در آن ندارند دخالت نمایند   سررشته  ای و فاقد تخصص نباید در اموری که غیر حرفه



      

 

 

قالبی و تجارب ای ان برای خود سابقه  از اعضای قدیمی حزب که  راتی برای آندستهبدون شک چنین انتظا

  از آن خود میدانستند به  اموری را که  رشته ، خود داشتند آسان نمی نمود  را در کارنامه  صوری گذشته

ن افراد بخش اخیر این تفکر بیشتر بر ذه. ولو صاحب هر تخصصی باشند  بسپارند   رسیده  کسان از راه

محروم از تحصیل بدالیل تبعید و شرایط خاص زندگی آنان ودوری از امکانات الزم  بخصوص سوابق 

 .  گشت بر می  مبارازاتی گذشته

بر قائل شدن   ای را عالوه بودند چنین تعرفه  نام مقدس پیشمرگ را پیشتر از آن خود ساخته  این افراد که

 .از آن خود میپنداشتند  داشتنددفاع از ملت کرد را بر دوش   سالها اسلحه  حق آب و گل بصرف اینکه

و   برای آنان موضوعیتی نداشته"  ای با هر عنوانی احتماال  بدین ترتیب  تصور میدانداری هر نورسیده

د وار  اند این مهمانان تازه   و مقابل آنان صف آرایی داشته(  شاه)در لشکریان " قبال   اینکه  بدالیلی از جمله

 . آسانی بر نمی تابیدند   را به

وسیع ' روی آوردن نسبتا  ملموسی ببار آورد و نه  تشکیل شورای نظامی نتیجه  بر بستر چنین نگرشی نه

  و انقالبی با استقبال دل گرم کننده  ارگانیزم با سابقه  یگانه  داران بطرف حزب  بمثابه  افسران و درجه

یا   مار قابل توجهی از این افراد  از همان اوایل مسیر خود را تغییر دادهش  تا جایی که! شد   انان مواجه

و   مناطق تحت کنترل رژیم مراجعه  به  با برقراری واسطه  شدند یا اینکه  بکشورهای خارجی پناهنده

 . شغل دیگری پرداختند   زندگی به  برای ادامه

می نیز در قبال حرکت انقالنی افراد نظامی کرد اسال  بقدرت رسیده  رژیم تازه  گرفت که  نباید نادیده

تصمیمات مقتضی را برای وارد آوردن ضربات سریع جهت متالشی کردن   ننشست و بالفاصله  سودهآ

 . آنان وارد عمل شد   ئولوگ و افراد بر جسته و از بین بردن  ئیده  های اولیه هسته

حین باصطالح  7531درسال   ترور نامبرده و( رد عباسی سرگ)اب مسئول شورای نظامیان حزب انتخ

 . بود  با کردها در شهر مهاباد  از آن جمله  مذاکره

داران باکمال  دلسوزی و از خود گذشتگی   و قابل توجهی از افسر و درجه  با این وصف تعداد کم سابقه

  به   یون پیشمرگهل تشکیل کمسبا مسئولین با قبو  وضمن مشاوره   انگاشته  مشکالت موجود را نادیده

تا پای   آموزش و سازماندهی آنان در کنار مردم کردستان و دفاع از هموطنان مورد یورش قرار گرفته

 . جان ایستادگی نمودند 

سالیان دراز استواری را در مقاومت برابر    آنانکه" ذکر نام برخی از قربانیان و متعاقبا  به" ذیال

 .کردند میپردازد   ستمکاران پیشه

تخصص در دنیای امروز ضرورت اجتباب نا پذیر و کلید موفقیت در تمام امور تکنیکی و مودیریت  

و رهبری و بکار بردن اداوت جنگی نیز احتیاج به تخصص از هر   بشمار میرود، پر واضح است اداره

زنده   ت نمونهجنگهای داخلی اعراب در چند سال اخیر که به بهار عربی نام نهاده شده اس. نوع آن دارد

در طول این . از ضرورت  بودن افسران و درجداران انقالبی در صفوف قیام مردم انقالبی است

باشد در ............. و هستیم  جنگهای داخلی بویژه در لیبی و یمن و اکنون در سوریه شاهد آن بوده

دار و  افسر، درجه) میان انظما هم به  ستمکاران  ردستان و در هنگام دفاع در مقابل سرکوبگریهایک



      

 

 

پیوندند  میپدری و مادریشان انقالبی که صف دشمن را ترک و به صفوف مدافعین سرزمین ( سربازان

 .است استفاده کنیم  از تجربیات آنان که از دشمن بدست آمدهو   ارج نهیم

  ان با جریان مذاکرهدر شهر مهاباد  همزم 7531،  اهل مهاباد سال  عباسی  حبیب هللا  سر گرد توپخانه 

درمحل کار خود  در شهر  رژیم اسالمی   دولت موقت با سران کرد  از جانب ماموران آموزش دیده

 .ترور شد 7122/ 2/ 05مهاباد 

  

  

 (مهاباد) داری اهل   ، سروان سر رشته  احمد  چلبی

 

مل جمهوری اسالمی سرگرد عباسی در شهر مهاباد توسط عوا  در دفتر کارش  همراه 7122/ 05/2 

 .ترور شد



      

 

 

 

 ، (بوکان) ، اهل  سروان عبدوال   افشین

 

مهاباد  با شلیک نیروهای مسلح  - میاندوآب   راه در پست بازرسی سه 7122/ 1/ 0[ سروان شهربانی]  

 .رژیم  شهید گردید

ت  شهید سردش(  زن ئاوێ  مه)  در منطقه 1/77/7525دانشجوی خلبانی  ( سقز )، اهل خلیل مرادی 

 .گردید 

 

 

 



      

 

 

فرماندهی و ستاد  در ارتش و از   اهل بوکان  وی فارغ از تحصیل دوره   سرگرد کریم علیــار ،

  بانه  طی یورش شبانگاهی  در منطقه 52/1/7523  فرماندهان جسور و مسئول کمسیون پیشمرگه

 بشهادت رسید 

 

  به  مردم کردستان بدون وقفه  خمینی علیه  هللا جسور سرگرد علیار متعاقب فرمان جهاد آیت  فرمانده

مستحکمی از اعتماد و عالقمندی   زمان توانست جایگاه  نیروهای حزب دمکرات پیوست و در کوتاه

مرکزی  بر فرماندهی نیروهای پیشمرگ  بعضویت کمیته  وی عالوه. همسنگران را از آن خود نماید 

 . سیون پیشمرگان انتخاب گردید حزب  مشاور نظامی دفتر سیاسی و مسئولیت کم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 (.  اورمیه)   ،اهل دزهسروان حاتم دعاخوان  

                                    

و برای تکمیل   آموزش خلبانی را با موفقیت باتمام رسانده 7532استاد خلبان حاتم دعاخوان سال  

در شهر آریزونا ، ایالت تگزاس پس . گشت  تخصص خویش از طرف نیروی هوایی ایران عازم آمریکا

 .باتمام رسانید   3را برای خلبانی جت اف   از دوسال ونیم آموزشهای الزمه

پس از چند سال . دوم شکاری دزفول شروع بکار نمود  بایران مراجعت و در پایگاه 7535سال 

باردوم بمنظور شرکت در  برای 7531شکاری در تبریز منتقل و سال   پایگاه  ماموریت در دزفول به

 . شد   آمریکا فرستاده  به 71استاد خلبانی اف   دوره

در زمان مذکور . نفر خلبان انتخاب گردیدند  01ای در سراسر ایران فقط   برای شرکت در چنین دوره

بلغ آواکس از آمریکا  بم  دو فروند هواپیمای رادار پرنده  همراه 71هواپیمای جنگی اف  712ایران حدود 

 . بود  چهار ملیارد دالر خریداری کرده

کادمی آموزش خلبانی در آنیروی هوایی ایران قصد داشت استادان مورد نیاز را با هدف دایر نمودن 

 .ایران تربیت نماید

همکاری با جمهوری   پس از سقوط رژیم پهلوی بایران باز گشت ، ولی رغبتی به  استاد حاتم یکماه

برای بمباران  مواضع مخالفین   شهر پاوه  قب شروع جنگ در کردستان و یورش بهمتعا.  اسالمی نداشت

سروان دعاخوان زیر بار انجام چنین ماموریتی نرفت  بنا بر این  از طرف . شد   وی دستور داده  به

تاکید وی در مقابل . علت نافرمانی شد   شدید به  تنبیه  تهدید به( احمدی پور )وی سرگرد خلبان   فرمانده

  بمدت شش ماه  در ادامه. نابودی بکشاند   نخواهد بود سر زمین و ملت خویش را به  آماده  کرد هیچگاه

 .  پرواز ممنوع اعالم گردید

  در مدت مذکور بر نگرانی های وی ضمن سفر بکردستان و مشاورت با مسئولین حزبی از آن جمله

حرکات   جمهوری اسالمی که. گشت   افزوده   طهدکتر قاسملو و سرگرد عباسی  در قبال وضع این خ

  را بهمراه  بود ، نامبرده  و کم و بیش از ارتباطات وی با کردستان آگاهی یافته تحاتم را زیر کنترل داش



      

 

 

وضعیت  . بازداشت و زندانی ساخت ( همافر  آقای غنی غنی پور)دوست نزدیک و همفکر او 

 .اعدام پیش رفت   نامبردگان تا مرحله

در مراکز نظامی ( خلبانان)وپیگیری وضع آنان از جانب همکاران  نیروی هوایی   دفاعیات دلسوزانه

پس از . زندان شد   و غنی بعد از شش ماه   مو باعث رهایی  حات  مثبت داشته  دزفل ، تبریز و تهران نتیجه

 .کیش منتقل گشتند  جزیره  هوایی تهران و دوست وی غنی پور به  پایگاه  آن حاتم دعاخوان به

از طرف  دفتر سیاسی . آزادی از زندان برای  حاتم فرصت خوبی بود تا خود را بکردستان برساند 

ز وی فرماندهی نیروی مشورت های قبلی و شناخت کافی ا  به  حزب دمکرات کردستان ایران با توجه

 .پیشنهاد و مورد قبول واقع شد  ه ویشهید نحو ب

لشکر زرهی قزوین بخشی از عکس العمل استاد حاتم پس از سروسامان دادن  خلع سالح گردانی از

 . نیروی نحو مقابل یورشگران نظامی طبق فرمان آقای خمینی بکردستان بود

جمهوری اسالمی   حزب دمکرات و حمالت پیگیرانهچهارمیهای   کنگرهانشعاب موسوم به   پس از مسئله

  ، با کمال تاسف سرمایه(شنۆ)  و اشنویه  موقت در مناطق اورمیه  کردستان و مشارکت نیروهای قیادهه ب

] موقت  و مدافع مردم کردستان ، متخصص دلسوز استاد خلبان حاتم دعاخوان با شلیک اعضاء قیاده

 .شهید گردید ( شین  کیله)  میالدی ، در منطقه[  70.72.7127

 

.      افسری تهران    فارغ التحصیل دانشکده"   ژار هه"  به  شده  ،شناخته(مهاباد)، اهل  سروان احمد جاوید فر

 

مرکزی حزب دمکرات   بعضویت کمیته  چند روز پس از انکه. شهرستان مهاباد ( پیشوا) نیروی  فرمانده

ه هم شکستن ستونهای نظامی اعزامی بدر در  نقش برجسته  د در حالی کهکردستان ایران انتخاب ش

 . مذبور  شهید شد  در منطقه 7127/ 70/70سردشت ایفا نمود ،   بانه  هکردستان را در مسیر جاد

 



      

 

 

 

از حزب   نیروی  شریف زاده  ستوانیکم مخابرات ارتش و فرمانده(سنندچ ) ،  اهل اقبال کریم نژاد

هنگام درگیری با نیروهای رژیم اسالمی در راستای دفاع از  حقوق سیاسی مردم 02/2/7125دمکرات 

 ا.باخت  کردستان جان

رهبری نمود  اما (  سنه)سنندج   را در منطقه  اقبال هر چند مدت کمی در سنگر دفاع از کردستان مبارزه

توان دفاعی و ایمان و   جسارت وبیباکی فرصت عمری بیشتر را بوی نداد ، اما در همین مدت کوتاه

برای   ذهن همسنگران و مردم منطقه ای ماندنی در آزاد زیستن و رهایی کردستان را بسان کتیبه  به  عالقه

 .حک نمود   همیشه

 

 .بهرام آزاد فر ، از شهر ارومیە .... ستوان 

هنگامیکە در یکی از پادگانهای توابع  ٠٦٣١بهرام  یک افسر آذری زبان بود کە سال 
بعد از .  ارومیە انجام وظیفە میکرد ، همزمان از اعضای سازمان فدائیان هم بود 

اینکە بە طریق ارتباطی کە با فرماندە مشهور در صفوف پیشمرگان حزب دمکرات 



      

 

 

ا ارتباط تشکیالتی برقرا میکند و بعد از کوردستان ایران، کرم کلشی داشت ، رسم
یک سال ترک وظیفە میکند و بعنوان انسانی با تجربە وارد نیروی شهید سرگرد 

 . عباسی میشود

بار زخمی شدە و در اکثریت  ٢سال کە بعنوان پیشمرگ خدمت میکرد،  ٠١در طول 
اندهی فعالیتهای نظامی حیزب در شمال کردستان شرکت کردە و در بعضی ها فرم

 .عملیات را برعهدە داشتە است

بهرام فرماندە لک، کادر سیاسی لک ، کادر تشکیالت و ارتباط   حزب در شمال 
بهرام زبان کردی را آنچنان یاد گرفتە بود  کە بعنوان کادر آموزشی   .کردستان بود 

 .با زبان کردی  سالها مشغول آموزش سیاسی بود

بە   ق کمیساریای عالی پناهندگان سازمان مللطری بە ترکیە رفت تا بە ٠٦٣٠سال 
 .فعالیت  حزبی را با جدیت ادامە میداد کشور ثالتی برود و همزمان

 .در شهر آنکارا پایتخت ترکیە ترور شد ٠٦٣٢متاسفانە بهرام در مردادماه 

 

 (سروان خلبان  )خلیل  زر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

  پس از اتمام دوره  نامبرده.  1مرغی تهران  خلبان اف   شکاری قلعه  اهل کرماشان  از پایگاه ر لیل زه خه

های هموطن کرد  در چار چوب حزب دمکرات صفوف  نیروه در آمریکا ب 71اموزش خلبانی اف 



      

 

 

بزندان   ای از پیش طرح ریزی شده پس از دستگیری طی توطئه 72/7123/ 05.کردستان ایران پیوست 

 .اعدام گردید" منتقل  و بعدا  دیزل آباد کرمانشاه

  در منطقه  رهو نیروی شهید آوا  همکاری با کمیته  دفتر سیاسی برای خلیل مشتاق مبارزه   ماموریت اولیه

پیرانشهر سردشت با   زمان حین مشارکت در فعالیتهای دفاعی در مسیر جاده  در کوتاه.پیرانشهر بود

 . شلیک نیروهای رژیم زخمی میشود

در محل جدید پس از . بوکان اعزام میشود   منطقه  به(یان به= بیان)پس از بهبودی بعنوان معاون نیروی 

در درگیریهای  7510و سال    نیرو ارتقای سمت یافته  بعنوان فرماندهمدت کوتاهی با بروز رشادت  

، عزیز کند و چندین نبرد دیگر شرکت فعال و   های ، قافالنکوه داخل شهر بوکان ، تسخیر پایگاه

  و پس از آنکه  ششم حزب شرکت کرده  بعنوان منتخب اعضا در کنگره" متعاقبا. مینماید   جسورانه

انتخاب و با شوق فراوان در طرحریزی و   میشود  خلیل بعنوان فرمانده  وی داالهو دادهدستور تشکیل نیر

و بدین جهت برای بار دوم زخمی   نیروهای رژیم از پای ننشسته  علیه متمادیشرکت در عملیاتهای 

داخل شهر های پیشرو ب و اینبار برای گسترش طرح و برنامه  سنگر باز گشتهه ب  با  التیام دوباره. میشود

همانجا  محل اقامت وی توسط مزدوری گزارش و در دام ماموران رژیم گرفتار . کرماشان میرود

 . میگردد

گران تسلیم  نمیشود  برابر خواست شکنجه  و آماده  های وحشتناک مقاومت نموده  در زندان برابر شکنجه 

 . میشود  اعدام سپرده  سرانجام   بدون در نظرگرفتن کمترین حقوق یک زندانی بجوخه. گردد

 

از نیروهای مقاومت   ستوان دوم  ارتش ، معاون نیروی دیواندره(   سنندج)اهل آرینان .  ابراهیم احمدی

 . در درگیری با نیروهای یورشگر تهران  بکردستان جان باخت 01/3/7121پیشمرگ 

  

 



      

 

 

ز تغییر موضع بخشی از سازمان و ق بود پس اعضو سازمان چریکهای فدایی خل" القب  ابراهیم جوان که

حزب دمکرات کردستان   در برابر رژیم با جمعی دیگر از دوستان خود به  مقاومت مسلحانه  پایان دادن به

وی فردی چابک ، پر انرژی و بسیار فداکار و با ایمان در راستای تالش برای تامین .  ایران پیوست 

 . بود آزادی  عدالت اجتماعی و رسیدن کردستان  به

تخصص و   حتی با نزدیکترین همسنگرانش در باره  بی آالیشی و مناعت طبع ابراهیم بحدی بود که

تنها یک نفر از همسنگران وی از سوابق   است ، بصورتی که  سخن نگشوده  موقعیت قبلی خویش لب   به

  فق بهم احمدی موراقم این سطور ضمن جویا شدن از نزدیکان ابراهی. است   نظامی او آگاهی یافته

 .  وی نشد  ید دقیقتر از گذشتهدریافت اطالعات بیشترو شا

 

 (  . پاوه)  ، اهل نسمه(  ستوان تحسین) تحسین برومند

 

نیروهای مقاومت کردستان  در  حزب دمکرات بدون کمترین تامل  در ردیف   وی پس از پیوستن به 

/ 02/72.  ددر ماموریتهایی دفاعی شرکت میورزآنان و دوش بدوش   پیشمرگان فداکار قرار گرفته

سروان تحسین . باینگان شهید شد   درحین دفاع از زادگاهش کردستان مقابل متعرضین  در منطقه 7121

و قبل از وی نیز چندین عزیز خودرا در این راستا فدای آرمان   ای مبارز پرورش یافته  در خانواده

 . بودند  تقدیم داشته  از ستم  ستمگران  سخاوتمندانهعدالتخواهی و رهایی  کردستان 

در یک اقدام تروریستی    نامبرده. داری ژاندارمری  ترک زبان افسر سررشته)  ( ، اهل   بهرام جاللی

جمعی از مبارزان کرد در کردستان عراق توسط افراد اعزامی جمهوری اسالمی   همراه7517سال 

با تفاهم بسیار   انجام ماموریتهای محوله  ،  آرام و بدون توقع و آماده  جاللی انسانی ساده. ترور گشت 

 .بود

 .همان اوایل شهید گردید  ستوان یکم متاسفانه. ، اهل تهران  ایرج سلطانی

 



      

 

 

در صف   از نظامیان ارشد آماده  ( سرهنگ چیا) ژاندار مری محمد  رسول ربیعی  سرهنگ  پیاده

فرماندهی نیروی   سرهنگ ربیعی در پستهای مختلف از جمله(. اد اهل مهاب)مقاومت کردستان ،  

فرماندهی  وی باعث تارومار و در هم شکستن  . نقش بسیار جدی و کارساز ایفا نمود( بوکان )بیان

طبق خبرهای آنزمان صیاد . بفرماندهی صیاد شیرازی گردید  در این منطقه 27ستون زرهی لشکر 

درسن  0/1/0270" آقای ربیعی بعدا. ی میشودفرار  یز زخمی از معرکهتون خود نس  شیرازی فرمانده

 .قلبی جان باخت   سالگی درشهر مالمو کشور سوئد بعلت  سکته 11

   

آزادی و ڕهایی کردستان از ستم ستمکاران از پای   وی تا آخرین لحظات زندگی از تالش برای نیل به

 . میداد  ادامه  خود را پیگیرانه  با قلم رسایش مبارزهبود   عمری از وی گذشته  آنزمان که. ننشست 

 

 .هنوز در قید حیات هستند   خوشبختانه  مبارزی که  افسران

 

، تیپ ( ورمی)  اورمیه   پیاده 11از لشکر (پیرانشهر) ،  اهل قادری( قرنی)ایرج   سرهنگ دوم پیاده

و احترام بنظر   برای قبول مشاوره  آمادهجناب قادری افسری  بسیار صمیمی ، بدون تکلف و . مهاباد 

وی پذیرای . درمیان همسنگرانش بود  دیگران درکمال خوش مشربی در سختترین شرایط مبارزه



      

 

 

مرکزی حزب دمکرات و   کمیته  در پستهای متعدد سیاسی و تشکیالتی از آنجمله  ماموریتهای محوله

 . معاونت کمسیون پیشمرگان بود

 

 

سرهنگ علیار  (. بوکان )شیراز اهل   ، هنگ مرکزی پیاده علیار( سمکو)اسماعیل   سرهنگ دوم پیاده

  ارتش ایران محسوب و از ظرفیت و توان باالی استادی در این ضمینه  از افسران ورزشکار و ورزیده

عالقمندی خود را برای همکاری با حزب   در اوایل پیروزی انقالب پس از آنکه. برخوردار بود 

  شد ، هیاهوی تفکرات ضد امپریالیستی  علیه  ن اشارهه آب  در مقدمه  ابراز داشت  طبق آنچهدمکرات 

آموزش   ری از تخصص ایشان بسیار محدود و بهو  میشود گفت شانس بهره  رفت کهچنان باال گ  نامبرده

خشی از رهبری سرانجام هرچند ارتباط با ب. ازجوانان مبارز و مدافع پیشمرگ فراتر نرفت    چند گروه

 .  خروج از کردستان و ایران شد  حزب را قطع ننمود ولی بعد از مدتی ناچار به

 



      

 

 

 

، وی قبل از ( بوکان)زرهی قزوین اهل روستای گامیش گؤلی  71، لشکر  صابر مهرور  سروان پیاده

ای عمومی با حضور ظهیر نژاد در پادگان   در جلسه7532صف مقاومت کردستان تابستان   هپیوستن ب

قاضی محمد و اسماعیل   ظهیر نژاد  در مورد باز پس گرفتن پادگان مهاباد و بر علیه  سلماس  هنگامی که

 صحبت میکند ، سروان صابر مهرور در مقابل از اهداف ملت کرد و  شروع به[  سمکو]آقا شکاک

میشود خود را   ای از وی خواسته طی نامه" بعدا. میپردازد   آنان برای آزادی بدفاع بدون واهمه  مبارزه

واز   بر قرار نموده حزب در مهاباد ارتباط  با کمیته  در این فاصله  امام معرفی کند ، اما نامبرده  کمیته  به

 .ذارد گامام نمی   کمیته  نامه  بدین ترتیب  وقعی به. باسی آشنا میشود رد عنزدیک با سرگ

نظامی رژیم در روستای آلتون از توابع بوکان نقش اساسی ایفا   در تسخیر پایگاه 7512اوایل سال   وی

ستم ستمکاران  اولین فرزند    مبارزان کردعلیه  و احترام به   خاطر عالقه  از سالها  قبل به  نامبرده. نمود 

سروان مهرور در بوکان . ندان جناب مصطفی بارزانی نام گذاری میکند از فرز(  ادریس)خود را بنام 

نیروی شهیدان افشار ونیروی شاهو در   بیان و فرمانده 772نیروی   معاون سرهنگ ربیعی فرمانده

نقش (   دوبره)  نیز برای تسخیر پایگاه  اورمیه  در منطقه. است   اورامان و دیگر مناطق کردستان  بوده

 .فا نمودبسزایی ای

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QC2iuKBMBx8


      

 

 

 

یورش نیروهای رژیم   ،آقای حسینی در بحبوحه  ، اهل پاوه (شاهو) ژاندارمری قاسم حسینی   سروان پیاده

و بعنوان عضوی از هیئت   زادگاهش از نزدیک تماس با نیروهای مدافع کردستان  بر قرار نموده  به

  مشاهده. محل مذبور میرود   ان بهو کرماش  حدفاصل پاوه(  قوری قلعه)در خواست متحصنین   رسیدگی به

پایان   را مصمم به  هیئت اعزامی از جانب رژیم اسالمی نامبرده  جنگ افروزانه" نظرات منفی و عمال

در پست های  32از سال . مقاومت کردستان  مینماید   حضوردر ردیف نظامیان دولتی و پیوستن به

یندگی حزب دمکرات کردستان ایران در اوروپا بخشهای گوناگون تا نما  مختلف فرماندهی و اداره

 . است  داده  انقطاع ادامهخویش بال  تالشهای آزادیخواهانه  مرکزی این حزب به  وعضویت در کمیته

 

 

رحیمی نیز از بدو . ، اهل مهاباد جمعی لشکر هوابرد شیراز  (چکو) رحمان رحیمی   ستوان یکم پیاده

خود دانست در کنار مردم   سراسر ایران بسوی کردستان وظیفهشروع تهاجم لشکریان اعزامی از 

تالشی در انجام وظایف خود در قبال دفاع از مردم   کردستان در غم و شادی آنان سهیم و از هیچگونه

مسئولیت آموزش در آکادمی سیاسی   مسئولیت های مختلفی از آنجمله  نامبرده. کردستان دریغ نورزد 

  وظایف محولهه و با پشتکار انقالبی هنوزهم ب  گرفته  ستان ایران را بعدهنظامی حزب دمکرات کرد

 .میدهد  ادامه سیاسی و نظامی خود

 



      

 

 

 

آقای بایزیدی از سال . گارد   مهاباد جمعی لشکر پیاده  ، اهل منطقه اسماعیل بایزیدی  ستوانیکم پیاده

وی مسئولیتهای فرماندهی . تان ملحق شد مبارزان کرد برای دفاع از خقوق انسانی مردم کردس  به 7532

.   رد علیارعاونت نیروی پیشوا بفرماندهی سرگ، م[7 –لک ]قسمتی از نیروی پیشوا در مهاباد 

(   هید ئاواره شه) فرماندهی عملیات نیروی. سقز  فرماندهی عملیات نیروی شهید عزیز یوسفی در منطقه

عضویت کمسیون پیشمرگان حزب و مشاور نظامی دفتر  .  فرماندهی نیروی دیواندره. در پیرانشهر  

در دفاع از مردم کردستان    واز  تالش فداکارانه  رفتهگ  کرات کردستان ایران را بعهدهسیاسی حزب دم

 .  دریغ نورزید 

 

 

از افسران محسوب   دیاکو از افسران شهربانی و جزو آندسته( .مهاباد)، اهل  سروان دیاکو شیخ آقایی

کردستان از جانب رهبران  حکومت اسالمی در   از اوایل تهدیدها و شروع  فرمان یورش به  د کهمیگرد

 در حزب دمکرات از تالشهای حق  و در صف مبارزان سازمان یافته  کنار مردم کردستان قرار گرفته

  ل گشت با عالقهبوی محو  در هر ماموریتی که  و بدون واهمه  آزادی کوتاهی ننموده  برای نیل به  جویانه



      

 

 

از حقوق و آزادی مردم سرزمینش پویا و   و تاکنون هم پیگیرانه  و دلسوزی تالش خستگی ناپذیرداشته

 .  است  دریغ نورزیده  کوشنده

 . بدست نیامد  اطالع چندانی از فعالیت نامبرده  متاسفانه. اهل بوکان ستوان یکم خالد مظفری ، 

مشکالت خاص و   به  با توجه 7515وی سال . گوران   ملقب به( هابادم)، ستوان یکم  اهل  فاروق ژیان

 . شخصی   صف مبارزان را ترک نمود 

غنی ابتدا در ارتش بعنوان متخصص رادار اف (      اورمیه  منطقه)   ،  همافر اهل دزه غنی غنی پور

  اموریت کمک بهم 7535سال . ششم شکاری بوشهر شروع  بکارکرد    در پایگاه7537سی یو  سال 

اتمام . را یافت( راپیر) هوا  در بخش رادار و موشک زمین به( عراق)پیشمرگان کردستان جنوبی

جزو   کیش را در پی داشت  و در ادامه  جزیره  اعزام غنی به   از جانب شاه همکاری با مبارزین کرد

 . بشار آمد  شهر سالله[ زفار]در کشور عمان   نیروهای ماموریت یافته

نا هم در تهران و هم در تبریز ارتباط نزدیک خود را با ثتبریز انتقال یافت  در این ا  به 7533سال 

شد وی با دوست نزدیکش حاتم بمدت   اشاره" قبال  همانطور که. سروان خلبان حاتم دعاخوان حفظ نمود

تی تحصن خلبانان از تالش ، پیگیری و ح  در ارتباط با مسائل کردستان زندانی و در نتیجه  شش ماه

 .حزب پیوستنده ب" و بعدا  زندان رهایی یافته

  پنجم حزب بسمت عضو علی البدل کمیته  آقای غنی غنی پور ابتدا معاون نیروی شهید نحو و در کنگره

) و مسئول نیروی ( آکادمی پرورش پیشمرگان) مرکزی و فرماند نیروی نحو ، مدتی هم در سردشت 

و   فعالیتهای آزادیخواهانه  نیروهای جنوب کردستان به( آژوان)مچنین مسئول نظامی ه(   ژار هه=  هژار

 . دفاعی از کردستان پرداخت

 

 .اطالعی از سوابق وی بدست نیامد  متاسفانه. همافر (   نقده) ، اهل   خالد زهند ه

و   ش  ازتالش دلسوزانهتعداد دیگری از  دیگر ملیتها در اوایل انقالب کم و بی  ئفرات  ذیل نیز باضافه

 .خود در جوار مردم کردستان دریغ نورزیدند  فداکاریهای آزادیخواهانه

زب دمکرات با آنان حاوایل شروع فعالیت آشکار . سروان خلبان هلی کوپتر(  اورمیه)،  اهل  امیر خلبان

 .نقش کلیدی ایفا نمود   همکاری خودرا شروع و در درگیری اورمیه

 

 .ترک زبان ،  سرگرد حسین 

 

 . سرگرد ترکمن

 



      

 

 

 .سرگرد نیروی هوایی متخصص رادار .....   بهروز همزیی

 

،  ستوان یکم اهل تهران  نیرو مخصوص ، آقای سرداری هم اکنون نیز در لژیونهای پرویز سرداری 

 . باشد می همنوعان خویش کوشا  خدمتگذاری در کشورهای دیگر بفعالیت برای خدمت به

 

 :   مالحظه

بر   مردم کردستان عالوه  در اوایل انقالب و همزمان با شروع جنبش آزادیخواهانه: ارجمند   انندهخو

اشخاص دیگری در این  مردم کردستان  بودند  فوق و پیوستن به  موضعگیری انقالبی افسران نامبرده

انهای دیگر یا سازم (  له کومه)صفوف مبارزان سازمان زحمتکشان کردستان ایران   به  که کسوت 

ذکری از " از این افراد شناخت و اطالع دقیقی در دست نداشت ناچارا  نویسنده  از آنجائیکه. پیوستند 

امید میرود مطلعین عالقمند این نقص را برطرف . است   آنان بمیان نیامده و سوابق خدماتی فداکاری

 .ع قرارگیردپویندگان وقای در اختیارنمایند تا نام و فداکاری این دلسوزان  

افسران فداکار و حضور آنان   الزم بذکر است برای در اختیار قرار دادن اطالعات  مورد نیاز ڕاجع به

و دفاع از موجودیت و آزادیهای انسانی هموطنان از همکاری های   کردستان  پاخواستهه در کنار مردم ب

آقای سلیمان کلشی و آقای زاهد دوستان ارجمند  سروان صابر مهرور،  سروان اسماعیل بایزیدی ، 

 . کریمی قدر دانی نماید 

تاریخی کردستان و حقایق حفظ واقعیتهای   عالقمند بهاینست نواقص موجود توسط دلسوزان امید بر 

 . گرددح اصال

 صدیق بابایی 
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