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 )کاک رحمان( یدون شافعیفرد يق شهي رفیدر باره زندگ
 

  

  

در " ساني خول- نهیمام ز " گاهی خلق به پای فدائیکهایشمرگان چريان حمله پی و در جر١٣۶١ آذر ماه سال ٢۶در 

بر اثر اصابت ترکش ) کاک رحمان (یدون شافعیق فري، رف خلق یک فدائی، چر شمرگه قهرماني، پ ردستانُک

 از یکیرد ، خلق ُک قين رفیبا شهادت ا. ديبه شهادت رس،  به او ی اسالمی سرکوبگر جمهوریروهايمپاره نخ

،  شمرگه قهرمانيپ. قشان را از دست دادندیاران صدی از یکی خلق ی فدائیکهایر و آگاه خود و چريفرزندان دل

ن سرنوشت ييسم و حق تعيالي و سوسی تحقق آزادی بود که برایری ناپذیست خستگي، کمون مانق رحيرف

 یسم جمهوريالیم وابسته به امپری رژین باور بود که بدون سرنگونیاو بر ا. رد سالح برگرفته بود خلق ُکیبرا

 حفاظت از خود یرار است براسم که تا برقيالی وابسته به امپریه داری نظام ظالمانه سرمای و بدون نابودیاسالم

 دانست که ی میچرا که و. افتی دست نخواهد یرد به آزاد کند، خلق ُکید مي را باز تولیکتاتوری دیم هایرژ

م ی رژی باشد که با سرنگونیک ميط آزاد و دمکراتیک شرای، رد ده خلق ُکی ستمدیشرط بروز اراده آزاد توده ها

  .ابدی ی حاکم امکان ظهور میه داریام سرما نظی و نابودی اسالمیدار و شکنجه جمهور

  

ر و ي فقی در شهر سقز در خانواده ا١٣٣٩در سال ) کاک رحمان  (یدون شافعیق فري خلق رفیک فدائیچر

 با فقر و مسکنت آشنا و همه جوانب ی از همان اوان کودکیط خانوادگیل شرايزحمتکش متولد شده بود و به دل

ط استثمارگرانه ی شرای او نابودیل براين دليدرست به هم. د لمس کرده بودرا با پوست و گوشت خودردناک آن

   . پرداختند در راس همه خواستها قرار داشتی از آن میزه به پاسداري با سرنیکتاتوری دیم هایحاکم که رژ

  

شدند و با ده ي کشی به مبارزه انقالب ۵٧ - ۵۶ یان انقالب سالهای بود که در جریدون از جمله جوانانیق فريرف

 یکهایبا توجه به مبارزات مسلحانه سازمان چر. دنديسم شاه جنگيالیم وابسته به امپریه رژيشور و شوق عل

ران و از جمله ی در سراسر ای انقالبیرو هاين مردم و نين سازمان در بیم شاه و نفوذ ایه رژيران علی خلق ایفدائ

  .ن سازمان برخاستیاز ا یدون در شهر سقز به هواداریق فريردستان، رفدر ُک

  

 و ی آزادیم شاه شاهد برقرارید که بعد از سقوط رژين امیدون همچون همه هم نسالن خود به ایق فريرف

م ی زود معلوم شد که رژیلي خی اسالمیوسته بود؛ اما با استقرار جمهوري باشند به انقالب پیدمکراس

 ی های است که همان حداقل آزادی ضد مردم سرکوبگر ویمی شاه رژیکتاتوریم شاه همچون دین رژيجانش

ردستان نوروز مردم سنندج را با هجوم به ُک،فتاده ي که هنوز جا نیمیرژ.  کندیام را هم تحمل نميط پس از قیشرا



دستان ر به جان مردم ُکی ارتش اسالمیعنیدش ی را با نام جدید؛ و بعد هم ارتش شاهنشاهيبه خون کش

  .ردستان آتش آن شعله ور گشتل نمود که در سراسر ُکيرزمنده تحمن خلق ی را بر ایانداخت و جنگ

  

ردستان و به خصوص حمله به شهر سقز در دفاع از  به ُکی اسالمی جمهوریدون در مقابل لشکر کشیق فريرف

 کند به ی می از آن طرفداری که وید که سازمانی دیاما وقت.  برخاستیورش ارتجاعین یرد به مقابله با اخلق ُک

ن یدر حال مماشات با سرکوبگران ا ،ده يم تازه به قدرت رسیدن با رژيرد و جنگزمان دادن مقاومت خلق ُک سایجا

وست که درست به يران پی خلق ای فدائیکهایاو به چر.  باشد، فورا صفوف آنها را ترک کردیخلق رزمنده م

 که یالتيتشک بودند؛  شکل دادهیا یالت انقالبي امثال فرخ نگهدار را ترک و تشکیر رهبریل سازمان زين دليهم

 کرد، یز از آن دفاع ميدون نیق فري را که رفی ای انقالبی خلق و آرمانهایی فدایکهایپرچم تداوم راه چر

  .برافراشته بود

   

دون به یق فري، رف ی اسالمیم سرکوبگر جمهوری توسط رژردستان و از جمله شهر سقز ُکیبعد از تصرف شهرها

ات کوچک و بزرگ ي در شهر سقز شکل داده و مبادرت به چند عملیتشکل، کها یاداران چر از هویهمراه تعداد

، اعدام   توان از جمله به مصادره بانک سپه سابق شهر سقزیات ها مين رشته عملی از ا . نمودندینظام

 ی گشتیانهي بود، پرتاب نارنجک به ماشینيس آموزش و پرورش شهر سقز که از مزدوران طرفدار خمي رئیانقالب

گرد يان پی خلق در شهر سقز، در جری فدائیکهاین هواداران چری ایتشکل مخف. سپاه در شهر سقز را نام برد

 و سرکوب قرار یاهيب پاسداران سيق رحمان مورد تعقي لو رفت و رف۶٠ در اوائل سال ی اسالمی جمهوریها

 یکهایشمرگان چريود که در آنجا به صفوف پردستان برل او مجبور شد به منطقه آزاد شده ُکين دليبه هم. گرفت

  .وستي خلق پیفدائ

  

.  ادامه داشت١٣۶١کها تا لحظه شهادتش در آذر ماه سال یشمرگان چريدون در صفوف پیق فري رفیت هايفعال

 کرد و همواره ی شرکت مینظام - یاسي سی و جوله های نظامیات هاي فراوان در عملی همواره با شوریو

سم يالی مزدوران امپریعنی، دشمنان مردم   است که به دست خودیش زمانيلحظات زندگن ی گفت که بهتریم

ق به شهادت ي آن رفیکه ط" ساني خول- نهیمام ز " گاهیات پايجدا از عمل.  رساندی اعمالشان میرا به سزا

و "  ربط- کاله دره"گاه یر پايات تسخي توان از عملی در آن شرکت داشت می که ویات هائيگر عملیاز د، د يرس

  .نام برد "نهیمام ز"گاه یات حمله به پايعمل

  

  ! و راهش پر رهرو بادیگرام یشافعدون یق فريرف ادی

 


