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میالدی ٤٩٩١سوید، شهر اپساال سال   

(محمد رشید مصطفی سلطانی)  

 
!دانش بود علم و تالش،مبشر که پدری   

     
!و محیط پرورشی  زادگاه  

 
چشم   مرفهنسبتا ای  خانواده درمریوان ، از توابع شهر در روستای آلمانه هجری ٤٩٩١ابوی سال  

روستای  ،در آن زمان . از نوازش او محروم شد و  مادرش فوت کرده در سنین کودکی .بجهان گشود
و در آنجا زندگی میکردند  بیگ  ی حاجی فرج الله و خانواده  هیکی از مراکز فئودالی بود آبادکر

پدرم در کرآباد زندگی   خانوادهسالیانی  .ندبود اورامانفرمانروایان وحاکمان یکی از  آنها
 ،فرزندانشمصطفی سلطان بین  آقایین تقسیم امالک هم چنتاریخی و تحوالت سپس بعلل .اند کرده

ت موقعی. کوچ میکنند  روستای آلمانه  به مصطفی سلطانی  حاج فرج الله نش بنام یکی از پسرا
. است   یوان واقع شدهو مر اوراماندر مرز مابین مناطق   بنحوی است که  روستای آلمانه جغرافیائی

نظر   و از نقطه  بوده  مناطق جنگلی مریوان شبیه  بهگیاهی این روستا بیشتر  پوشش  قواره
کم و بیش  ؛ساکنین این روستا در ایام قدیم .دارد  تشباه اورامان  فع بهتارتفاعات و کوه های مر

و اکنون ساکنین   نموده  دیالکت سورانی غلبه سخن می گفتند و بمرور زمان  اورامیدیالکت   به
.سخن می گوینددیالکت سورانی   به روستا همگی  

آبادانی روستا همت   وارد میشود با تمام قوا و انرژی به  آلمانه  به  بیگ همینکه  ج الله حاج فر  
زمین های نزدیک  . است  کشت برده و بزیر  گل پاک کردهو مناطق جنگلی وسیعی را از جن  گمارده

  هک بلند سنگی  طوالنی و های ، با ایجاد حصار  در شیب های تند کوهستان واقع شده  روستا را که
  آماده برای کشت و ذرع این مزارع  هموار و، است  شده  یهتعب" ناو"توسط متخصصان روستای 

و از مناطق مختلف   هایش بوده در اولویت برنامه  باغ داری و کاشتن درختان میوه .میشوند
. اند و در جای مناسب کاشته  هآورد  آلمانه  ، به بی وجود داشتهمرغو های کردستان و هرجا نهال

 و طالب علوم دینی را مالها ملزومات و مخارج   امات، مسجدی را بنیاد نهاد، کهاین اقددرجوار
. است  هاو را نیز تامین میکرد  امنیت جان مالی روستا و امرار معاش زندگی روزانه فراهم نمود و

چند و  آمده  آلمانه  علوم دینی به یریروزی روزگاری برای کسب و فراگ  کم نیستند جوانانی که
.  اند  و سپس راهی مناطق دیگر گشته  سالی آنجا بوده  

!خان و شروع دیکتاتوری رضا  قاجار احمد شاه سلطنتپایان   
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مصادف   کودتای رضا شاه و قاجار  ، با دوران سقوط احمد شاه آلمانه  بهبیگ   کوچ حاج فرج الله 
و بزودی قدرت سیاسی را از دست میدهد و دوران   کوتاه  احمد شاهدوران سلطنت . است  هبود

 .و همکاری انگلیسی ها طلوع میکند حکومتش غروب میکند و آفتاب حکومت رضا خان، با دخالت
امواج این استبداد .  و زوایای خاک ایران را می پیماید و در می نوردد  دیکتاتوری تمام گوشه

 .                    برمردم کردستان می گستراندخویش را   سیاه  یهساکردستان میرسد و  هخصوصأ ب
، الطوایفی ملک ،ای مت های منطقهکردن حکومت و از بین بردن حکو  در تعقیب یک کاسه  شاه ضار 

را در کافی میدهد و ارگان ژاندرمری  پلیس در شهر ها قدرت  به. دانه ارتش منسجمی را بنیاد
  گردیدهروستاهای ایران  ت بال منازعقدر ژاندارم ها .می گزیند ت برار حاکمی، ابزنوانها بعروستا

این ارگان در مکانی . نها رقم میخوردا روستائی در کردستان بدست قهار آو سرنوشت میلیون ه
رسمی   و در واقع قدرت اجرائی و نماینده  را سازمان داده  واحد های ژاندار و امنیه"  پاسگاه"بنام 

.  ندا هبود برای حاکمیت  و شخص رضا شاهحکومت   
خواستند مجزا داشتند و در مجموع  نمیدر مناطق مختلف ایران ساختار و  سیستم های فئودالی 

کورد و سنی مذهب بودن بخش بزرگی از . های آن باشند مجری برنامهزی وزیر بار حکومت مرک
ت مرکزی عالوە بر جدال بر سر تقسیم کوردستان با حکوم یهافئودال مناطق کوردنشین، بە مقابلە

مقابلە با تبعیضیات ملی و مذهبی را هم   جنبە ،میان مرکز و حکمرانان کوردستان قدرت و ثروت
 ە، در مقابلهمزمان با جدال طبقاتی در بین خودشان ها و دهقانانفئودال  .با خود بە همراە داشت

 و  داب و رسومآز زبان، ملیت، خاک و دفاع مشترک ا بە کوردستان هجوم حکومتهای مرکزی با
.فئودال و دهقان، بوجود آوردە بودهای مشترکی را در بین طبقات اجتماعی جامعە،  خواست  

 
!رضا خان دوران  

کشیدن    از جمله اقدامات رفاهی و عمرانی چشمگیری، رضا خان  برای حاکمیت و اقتدار خویش  
 انجامبە در ایران   های شوسهادگستری واحد، کشیدن را، تشکیل دآهن ، ایجاد پست و تلگراف   راه

  در کردستان احداث شدند همگی در خدمت اهداف  نظامی  بوده  های که  جاده اما. رساند
  راه.  تسخیر کرد ...خان، صلوات آباد و  آریز، گردنههای گاران،   کوه  از جمله ها را  وارتفاعات کوه

 ،بمنظور بسط و گسترش حاکمیت و دیکتاتوری  در عوض. ردیدنگ مطلقأ در کردستان احداث آهن
ساکنین و رنجبران بر پیکر زالو ، کە مانندشدند  های بیشمار، و پادگان ها بنیان نهاده  پاسگاه

های حکومتی،  در حکم ابزار های ژاندارمری، دگانها و پاسگاهدر واقع پا .بومی کردستان چسپیدند
های   پاسگاه  سرکوبگرانهاهمیت و وزن   .بودند  کشیده  ر وچهار میخهزنجی  بهساکنین کردستان را 

در  ها  و این پاسگاه. اند  خاصی داشته  در تار و پود حکومت رضا خان جایگاهکردستان، 
بمراتب از تاسیس مدارس در روستاها مهمتر  و  رضا خان در اولویت قرار داشته های برنامه

.ند ا هبود  
!مصطفی سلطانی  هاللاسارت حاج فرج   

، میگردیدند  ن اواخر امریکا دیکتهاز طرف انگلیس و در ای  ی سیاست هائی که ، در ادامهرضا خان 
اسیر یگری ، مالکین و فئودال ها را یکی پس از درامش در والیتهای ایرانآح نظم و برای باصطال

  حاج فرج الله. عید نمودندو تبانتقال  پادگان های شیراز، تهران، اصفهان و مشهد  و به  هکرد
در دامغان و سمنان   مصطفی سلطانیو شریف  علیباسامی  دو پسرش  همراهمصطفی سلطانی 

 کە توانستە بخوبی یاد میکرد بە کار گیری پست و تلگراف از  ابوی همیشه .اسیر و زندانی میشوند
ها و پست چیها با پارچا. دامغان برسد رادرانش درو ب روز نامەهایش بە پدر ٤١در کمتر از 

، ، نامالیمات، پیروزی  منطقه اجتماعیابوی تمام حوادث .  شب و روز در حرکت بوده تیزرواسبهای 
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ە ب طریق این واز آنها نوشتەش برای های نامه را درو کش وقوسهای زندگی  هاشکستها و گرفتاری
پیوستە و  ارتباط مستمر  رسال نامهبا ا .مند میکرد خود را بهره دور  راهمدیریت از  ابتکار نوعی از

.بود  و دامغان بر قرار کرده  انهرا بین آلم  
 دراین گیرو دار،. میبرند زندان بسر و فامیل در  خانواده سالیان زیادی دورازهایش و برادر درپ 

های فراوان از و تحمل سختیها و مرارت  و با پای پیاده  از زندان فرار کرده مصطفی سلطانی شریف
 خود تجاریدر جوار کاروان های  و شهرهای ساحلی استان های مازندران و گیالن و زنجانریق ط

او را   در منطقه  های شاه مهره ن وعاملی. میرساند  آلمانه روستای هایکردستان و نزدیکی  را به
وران زندان د. میشود  تحویل دادهدامغان زندان   به  بارهو دو  ها داده و تحویل امنیه  دهدستگیر کر

شرایط  بر اثر مصطفی سلطان  حاج فرج الله  با حرکتی کند و بطئی سپری میشود و دیری نپائید که
 .میشود  شهر دامغان بخاک سپرده و درزندان مریض میشود و بعد از مدتی فوت میکند  و نامالیمات

حوالتی باور تخوش ت، رقم میخورد و ایران دسو فرزندش با پایان جنگ جهانی دومدسرنوشت  
در . غال میگردندها اشو جنوب ایران توسط انگلیسیها شمال ایران توسط روس. نکردنی میگردد
سقوط می  حاکمیت و قدرت سیاسی رضا شاه .ارتش بدست مردم می افتد های اسلحهکردستان اکثر 

ا آزاد و ی  دان فرار کردهن سیاسی همگی از زنیازندان. د و ایران دچار هرج و مرج میگرددکن
با . یگرددموریس تبعید م  جزیره  بدستور انگلیسی ها از ایران اخراج و سپس به  رضا شاه. میشوند

لطنت وساطت انگلستان و در یک نمایش کارتونی پسرش بعنوان جانشین پدر انتخاب و بر تخت س
. ایران میگردد  و شاه  نشسته  

 
در سنین جوانی سنگین های مسئولیت تقبل  

 دو برادر بزرگترشو پدر . ی میشودسنگین مسئولیت های مجبور بە تقبل ر سن نوجوانید  پدرم   
ای  ک و مستقالت خانوادهو مدیریت امال  اداره. ندددر سمنان و دامغان و در زندان بسر میبر

ر سنین جوانی و پذیرفتن د. میگیرد  کافی بعهده را علیرغم نداشتن مهارت و تجارب ، گسترده
دراین . است هسنگین بودترازبسی سنگین فضای سیاسی ایران  به  ، با توجهخانوادە مسئولیت همە

 ی اعمال دیکتاتوری و گسترش خفقانی برایکتاتوری رضا خان ابزار های متنوعسیستم ددوران 
  کرده  تر از سیاه  را سیاه گرفتن مالیات های کمر شکن روزگار مردم ژاندارمری و ارتش و  داشته

 انداز ، پساموال  ، مصادره برای گرفتن رشوه،  و بیگاه  مل حکومتی رضا خان گاهان عواهمزم. بود
  رژیم به بومی عوامل . ها، بجان مردم افتاده  کردن اسلحه  ، مصادرهعثمانی  ارزی در شکل لیره

  انوادهنان خز. کردند  مصادره ،و پول  نقدینه  های فراوانی همراه و مهمات و اسلحه  ریخته  آلمانه
های  از سرمایه در نگهداری و پنهان کردن مقدار زیادیبودند   و توهین قرار گرفته، زیر فشار چه اگر

هامتی ش و  بلند از خود نشان دادهکرامت و همت عثمانی،  های لیره  نقدی خانواده مخصوصأ
وی از زندان های اببرادر  در دوران جنگ دوم جهانی که  زمانیکه ستودنی را بیادگار گذاشتند

د آنها ی اقتصادی و قدرت خری ها توانست بنیه کردستان بر میگردند، این نقدینه  و به  نجات یافته
.سطح واالئی برساند  را به  

 
!و ڕزاو  در آلمانه دوران دبستان ابوی  

 شفرزندان  ، هرگز حاضر نشد کهبود  خود انسانی باسواد واهل مطالعه  حاج فرج الله  از انجا که  
 در جوارنزد خودش و در اوایل  لذا دوران دبستان پدرم. باشند از نعمت علم و دانش بی نصیب

ن پر محبت زن بابا پرورش دست میدهد و در دام در این دوران مادرش را از .سپری گردید  خانواده
ران ودر همین د. است  بسی توانا و تیز هوش بوده ر خواندن و فراگیری علوم آن زماند. می یابد
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 و ی فردوسی ی نظامی، شاهنامه خمسه ، و دمنه  ، دیوان حافظ ، کلیلهاب های گلستان و بوستانکت
 سپس پدرش تصمیم میگیرد که. می خواند می آموزد و نزد پدرش دیوان شاعران فارس زبان را

برایش  آن روستا و امکانات تحصیلی را در  رفته "زاوەر" روستای  برای خواندن دوران دبستان به
ارگان های مرکز   ەزاو کهر روستای در دبستان ،تا کالس سوم دوران ابتدائی را. اهم میسازدفر

شرایط و امکانات رفاهی و . دهدمیی تحصیلش را در سنندج انجام  ادامه  .میگذراند  حکومتی بوده
اهپور آن ش دبستان در. سنندج نقل مکان میدهد  یشود و بهم  و مسکن برایش تدارک دیده  خانه

داد و استع  د کهمدتی نمی گذر. میشود  زمان سنندج ثبت نام میکند و درکالس های درس حاضر
.است  ز شاگردان ممتاز کالسش بودهیکی ا  توانائی های خویش را نشان میدهد و همیشه  

ل در سا. اند  نهایت از او راضی بوده بیگویا  خصوصأ اقای عبدالحمید  مدرسه معلمان و مسئولین
 او در می آید و دوران تالطم و نا بسامانی  اسارت نیروی های رضا شاه  ، پدرش به آخر مدرسه

و   ضطراب و دلهرهمیشود و فشار های روحی و ا  اشیدهاز هم پ  ی خانواده شیرازه. شروع میشوند
و سراب برای او رویا   رسهدم  دوران شیرین و جاودانه .مستولی میشوند براو یگاهأ یاس و نومید

 با معلمین و هم کالسی هایش تحصیلی و اجتماعی و بهم زدن روابط عمیق  ترک مدرسه. میشود
ی  گواهی نامه. تحصیل میشوند  همانع ادام  ، کهدارندای میگردند عوامل باز فاکتورها و جملگی

 ،بود  ضای وزیر فرهنگ ایران رسیدهام  به  هجری که 3131در سال  ی عالی تحصیلی را با رتبه
دد و آزادی دگرگون گری ایران شرایط سیاس  بلکه ، تایندی تحصیل می نش رد و در کمین ادامهمیگی

 ابوی .تحصیل دهد  ادامه  که  میکرده پدرش او را تشویق و ترغیب  همیشه .آورد  پدرش را بهمراه
. بر میگردد  انهآلم روستای  به عظیمهای  ترک سنندج میگردد و برای پذیرفتن  مسئولیت  مجبور به

غم نداشتن تجارب زندگی علیر خانوار دیگر را در بعد وسیعی،  ، زندگی سهبر خودش  هاکنون عالو
.  می آموزد ای در پروسه ازدواج میکند و با گذشت زمان تجارب زندگی را در این ایام. می پذیرد   

 
!ندامغا های سمنان و ش از زندانآزادی برادران  

 .بر میگردند  آلمانه  دج و سپس بهتهران و سنن  از دامغان به ز مدتی طوالنیبعد ابرادران ابوی 
  ترتیب دادهو مراسم باشکوهی برای پیشوازی و استقبال   کرده گرمی ساکنین بومی از آنها استقبال

و   ی امور را بدست گرفته ، رشتهسالدر حرکت است و پس از یکی دو ویباریزمان مانند ج. میشود
برادر بزرگتر بر   را بهو تمام مسئولیت ها   گشتهی خویش برسطح عاد  ای ابوی بهمسئولت ه
سربلند در ، های رایج و اندوخته ارزی هایهای دخل و خرج و میزان پس انداز در کنترل. میگرداند

برادران  خاطر نانطمیرضا مندی و ا ساب های امالک را پس میدهد و باعثبرابر برادرهایش ح
  درش سواد آموختهپیش پ و کرآباد  در آلمانه  بر دورانی که  عالوهبرادر بزرگتر علی . یردقرار میگ

ای  ی اجتماعی گسترده و اتوریته  های محل اعتماد مردم منطقه یکی از چهره ،بود  و درس خوانده
از   که "رضا روستا" تصادفأ هم سلول و  کرده   در سطح باالئی مطالعه زندان  نیزدر  .داشت

میزان دانش   بهتبادل اطالعات بهمدیگرمجواری و ، این همیگردد ، بودە  غزهای متفکر حزب تودهم
کمک  شریف  سواد آموزی به  در زمینه  هآقای رضا روستا داوطلبان .می افزاید او و اجتماعی سیاسی

انش سیاسی و در راستای یادگیری علوم و ادبیات های بیدریغی مینمایند و در دوران زندان او را د
، دنمریض میشو  در آلمانه بسختی ،دامغان در زندان بر اثر دوران طوالنیعلی  .دنکمک می نمای

بر   آلمانه روستای ها درو مدت  و در سنندج مطب داشته  آلمانی بوده  که حتی دکتر معالجش  که
در سال  فراوان  اندوه عاجز می ماند و در میان غم واز نجات او  ، متاسفانهاست  بالینش بوده

سری پر شور و در   کهشریف  .میشود  سوار بخاک سپرده  ان تالهفوت میکند و در قبرست هجری ٤٢٩٩
ری بود در دوران جمهو  و تجارب کافی یافته  دیدهآب و  با رضا روستا هم بند بوده دوران زندان
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جمهوری   به  ک حملهدر تدار  مهوری و تضعیف ابزار سرکوب که، و برای پشتیبانی از جمهاباد
ای را از  رزمنده، نیروی رهبری میکند هجری ٤٢٩در سال  را ریانی با محتوی ملیج، بودند مهاباد

را   تمام پاسگاه ، بودهنظامی  دارای آرایش  یرو کهاین ن. هر سنندج حرکت میدهدبطرف ش اورامان
روستای هنگام در  شب .ندنکنزدیکی های سنندج پیشروی می  و به  خلع سالح کرده  در مسیر راه

و با پیشروی   کرده  را محاصرهپادگان سنندج سازماندهی میکند و   ا دو بارهنیروهایش ر"  ڕه وه نه"
 ی راامین بنام سرتیپ راپادگان   و فرمانده  هح کردخلع سال بخشی از پادگان را ، حساب شده
ری مهاباد و از از جمهو مستقیمأ   وسیله ینبد. زندانی میکند " ره وه نه"ای و در روست  هدستگیر کرد

های رزم آرا و  ، نقشهاین جنبش  پیداست که. دفاع میکند  رشید خان بانه حرکات ایذائی محمد
 سرتیپ. قب می اندازدع  آنها را بههای شوم  نامهو بر  ارتش ایران را با مشکالتی روبرو ساخته

هایی راف سنندجی و نیروو اعیان و اش  مردوخ  للهآیت ا پادگان سنندج با وساطت  فرمانده یامین
تاریخی توسط این جریان  .آزاد میگردد، های اطرافروستانزدیکی سنندج و در  در  مستقرانگلیس 

در   "سیاسیکردها تحلیلی تاریخی و "در کتابی بنام آقای حسن ارفع، رئیس ستاد ارتش ایران 
های   بستر و زمینه .است  شده  و توضیح داده  گردیده مفصل بحث بطورکتا ب  ٩١و  ٤٩صفحات 

. شددفاع از جمهوری مهاباد فراهم ، بمنظور شرق کردستان بخش جنوبی پارچگی را درهمدلی و یک
جغرافیائی جمهوری   را بشکست نمی کشاند بالشک حوزه مهاباداگرسازش شرق و غرب، جمهوری 

و در  .و هژمونی سیاسی بیشتری می یافت  یتهاتور گرفت ومناطق وسیع تری را در بر می ،کردستان
    .جمهوری می پیوستند  نیز به... نوسودو   ، سنندج، سقز، پاوه ی های مریوان عین حال محدوده

 
! آلمانه دبستان قاآنیافتتاح   

بسیار اندک و انگشت  ق مرزیدر کردستان و خصوصأ در مناط ان مدارسدر زمان سلطنت رضا خ    
فرزندانشان را و اکثرا مردم  بود کم یوان تعداد مدارس در سایر نواحیبغیر از شهر مر. ندشمار بود

با   که ذهبی و دینیمسایل م  بهطح باالئی نداشت و س آموزش در مساجد.مساجد میفرستادند  به
ثابتی   آموزش روی پاشنه. یافت می، اختصاص هم خوانی نداشت  هپیشرفت علوم و تکامل جامع

 قشر روحانی در صد بزرگی از اساسا. را بهدر میداد نیرو و انرژی کودکان و جوانان  همی چرخید ک
سان دیگری را تعلیم و ک د تا بتوانندمند نبودن بهرهی از چنان سواد و دانش مدرنبعنوان معلم 
ی و خواندن و نوشتن زبان مادری یادگیر  این قشر در ای از  درصد قابل مالحظه. پرورش دهند

 و خویش از گرامر و دستور زبان مجزا  ذوق و سلیقه  یکی بنا بهو هر  داشته  سر رشته (کردی)
  نبود زبان استاندارد بعلت نداشتن دولت کردی و تقسیم ظالمانه. ندا همیکرد  ای استفاده پراکنده

با .دستان بودزبان مادری در کر ، مصیبت عظیمی در راستایاشغالگر کشور ملت کرد بین چهار
  زبان کردی و تفسیر و توضیح مسایل دینی به  در خواندن اشعار بهم تفاصیل این قشر روحانی تما

  نجات خاصی برای  جایگاه  که. ندا هسنت شکن بودموکریان پیشرو و  صوصأ در منطقهخ زبان کردی
این قشر روحانی  ملی فو تاریخ از پشتکار و بجا رساندن وظای  هکردی داشت بان تحت فشارز

  . دیر میکند تق
ی از زیاد  دهع  رونق داشت و هرسالهای پر  حجره ومسجد   الله با همت حاج فرج  آلمانه روستای

، رنج غربت را با جان و دل می پذیرفتند و برای یادگیری علوم جوانان مناطق مختلف کردستان
. زماندهی می شدندمی آمدند و در مسجد سا  لمانهآ  دینی به  

 هجری ٤٢٩١ آبانماە ٤١ در تاریخو   داده این خأل را بخوبی تشخیص فشری بزرگش برادر  
که  ؛افتتاح شود  دبستانی در آلمانه  که  و تقاضا نموده  فرهنگ سنندج  نوشته ی اداره  به  نامەای

 و  پذیرفته تقبل و رامخارج دبستان   کلیهشریف   ن در همین نامهدر ضم  .است  مورد قبول واقع شده
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 میز و صندلی، سوخت، ساختمان  پرداخت اجاره ی الزم را از قبیلو کمک هاات و وسایل ملزوم
نگ فره ی اداره. ی مستخدم راقبول میکنند حقوق ماهیانه مضافأ، و  فراهم نموده بخاری دبستان را

نوان اولین معلم آقای علی عظیمی بع. می نمایند و تشکر ردانیقد سنندج از اقدامات ایشان نهایت
  فرهنگ سنندج گزارش نموده  هجری به ٤٢٩١و افتتاح دبستان را در سال   شروع بکار کرده  لمانهآ

در ودە کوهستان ب  مدیر مسئول و صاحب امتیاز روزنامه  که دکتر اسماعیل اردالن . است
 ینا در  .است  منتشر کرده  ١ی  صفحهدر  را  عین نامه ؛است  هدر سنندج چاپ میشد   کە ٧٧ی شماره
  شده  در آلمانه یا تقاضای گشایش مدرسه و ستاد لشکر ی فرهنگ ادارهات ایرانی و از مقام  نامه
نگاری ها و تالش های   و در نامه  هو حدت بیشتری پیگیری کرد تبا شد اقدامات او را ابوی. است

نام   به هجری ٤٢٩١در سال   و دبستان آلمانه  ی فرهنگ سنندج را قانع کرده هرااد  فراوان باالخره
، حسین، فوآدکاک ) ین دبستان جانباختگانی مانند  در هم .گشایش یافتشاعر ایرانی نی قاآ

زمانی روی  نصرالهی  وجمال اسدی  محمد( مصطفی سلطانیاحمد وامجد، ناصر امین، ماجد، 
.     نداتمام رساندە بآنجا دروکالس های ابتدائی را   نشسته قاآنی نیمکت های چوبی دبستان  

 
از سمت . اند ارابوی آمدهدید  آموزش و پرورش سنندج با همکارانش به  نماینده  روستای آلمانه شمسی ٤٢٢٤سال  
  .آقای هیجانی  و نشسته محمد ساعدی ،طاهر چاوشی، ابوی، محمد رشادت، آقای ظهیر اعظمی،: راست

 

!آرمان های واالیش  و مصمم در راه  نستوه  
ا این دبستان ت. و مردم روستا فرزندان خویش را نام نویسی کردند، باز شد  انهنی آلمدبستان قاآ
 طرف از شو حتی مستخدم معلم در این دوران. جوانان بود پذیرای کودکان و ابتدایی کالس ششم

تقاضای همکاری  سالیانی گذشت و سرانجام پدرم . ندتعیین میگردید شهر سنندج ی فرهنگ اداره
ی چرخش و تحول. استخدام گردید  نهبعنوان آموزگار دبستان آلماسنندج نمود و گ ی فرهن با اداره

خودش در   نجا کهآز ا. بوجود آورد  مدرسه شاگردان های تدریس و سطح فراگیری  اساسی در زمینه
در ، انعکاس و تاثیر آنرا کافی داشت و تبحر و ادبیات فارسی تسلط  دروس حساب و هندسه  حوضه

بارها و بارها از  ابوی .دانش آموزان عیان و محرز گردیدعلمی  میزان رشد و پیشرفتیادگیری و 
او آموزگار   ند سالی کهدر چ. ورزان روستا تعریف و تمجید میکردد و نبوغ فرزندان کشااستعدا

روستا برمی اول روستا در بین فرزندان زحمتکشان   نی بود ، شاگردان ممتاز و درجهدبستان قاآ
محصلین اقشار بی بضاعت و تنگدست بخود می این تحول و شایستگی   به  همیشه ابوی خواست و

  .فرستاد  درسهم  به جوار کار معلمی فرزندان خودش را در. بالید
 در ابوی چنین اقتضاء کرد تا ی فرهنگ سنندج ، اداره ی سالیانه ریزی های  سازماندهی و برنامه 

سال  ت دوابوی مد .ردندمنتقل ک  دیوانده  و او را به دهند  ادامه شغل معلمی  به" دیواندره"  ناحیه
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   که  ٩و  ٤آموزس و پرورش کردستان جلد   در کتابی بنام پیشینه .معلم بود  وستاهای دیواندهدر ر
عکس  (٤٢١٧تا  ٤٢٩١سالهای   مربوط به)  شده  الحمید حیرت سجادی نوشتهتوسط آقای سید عبد

  ان معلمان شهرستان مریوان و درصفحهبوده، در می  دبستان قاآنی آلمانه زمانی مدیر  ابوی که
  .است  چاپ گردیده ١٤  بشماره ٩٧١

!سراب نبود یشتحقق آرزوها  
  وهبی نهایت وج ی تحصیل فرزندانش با پروازهای فکری پویا در زمینه ابوی  و انگیزه محرک 

  دیگری نسبت به  ، منظر و دیدگاه یج در منطقهت های رابرخالف سن .و مدرن داشت  بالنده انسانی،
این  .کالمش بود  تکیه دختر و پسر فرزندانمساوات بین   .فرزندان پسر و دختر داشتحقوق مابین 

 پایان رساندند،  را به چهارمانش کالس فرزند  همینکه. بود  شده  تفکر در مواضعش منعکس و تنیده
 ٤٢٢٩ الدر س. شهر سنندج فراهم و مهیا می سازد شان درها و امکانات تحصیلی را برای  زمینه
و در آنجا اسکان   وچ کردهشهر سنندج ک  بهو فراگیری علوم جدید   رای ادامهفرزندانش ب هجری
رچیان ای قط محله  .داشت  و مداوم ادامه پیوستە هجری بصورت ٤٢١٧این روند تا سالهای   .یافتند

تحصیالت  و  زندگی کرده د و اکثر فرزندانش در انجابو  آمدهبصورت محل زیست دومی در
و حتی مردم عادی سنندج  و از ابوی با نخبگان  .اتمام رساندند  بهدر شهر سنندج دبیرستانی را 

 خانوادهبا آقایان برهان الدین حمدی، بابا مردوخ روحانی، حاجی شیخ االسالم ،  جمله
ی  مدیر روزنامه)اردالن  اسماعیلیری، دکترادق وزی سجادی، صارم ص خانواده ،ظهیراعظمی 

  خانواده بابان،خانم  لقا خورشید فرزاد،  انوادهخ ، شیخ مظهر،، یحیی صادق وزیری(کوهستان
صاحب کتاب   ، آقای غریقی که( خویشاوند)و یغموری   ههای احمد پنا خانواده معتمد هاشمی،

در مریوان  ی او بود و دائمی و سالیانههای  فروشی بود و ابوی بخاطر فرزندانش یکی از مشتر
رستمی، حاجی امین بیگ احمدخان محمدی ، ،عالوە با خویشاوندان دور و نزدیک با آقای مسکوچی

  . داشت  روابطی گرم و صمیمانه علوی نسب های عزیزی و  خانواده

 
. در روستای مالومه  ڵه کۆمه  خورشیدی؛ اروگاه ٤٢٣١سال  جنوب کردستان ابوی در   

 

!کانال ارتباط با سیستم حکومتی  
  دستگاه .انجام می گرفت   تنها کانال ارتباط با ماموران حکومتی دیدار مستقیم و یا با نامه  

های دیدار . بود  ارگان ارتش سپرده  به را بیشترین کانال ارتباطی  حاکم و دیکتاتوری رضاشاه
 استان ستاد ارتش و یا در مراکز  دال بهران فئوسخود دولت ترتیب میداد و معموأل  اکثرأ را مستقیم

 زش برف های سنگین ودر فصول نا مساعد و ری .ارتش و یا روسای ادارات میرفتند سران دیدار  به
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از . بود  ارگان های حکومتی فقط نامه کشت میشدند، ارتباط با  زمین های مزروعی آماده  هنگامیکه
ی  بر همه "خرد جمعی"و در عمل  ای تا اندازه  بود که  تادهجا اف  قدیم االیام سنتی در خانواده

خانوادها، در اطاقی  ینمسئول،  گسترده  خانوادهدر این لذا  .ها و نگرش های فردی مقدم بود ایده
برادر بزرگتر   البته. صورت می گرفتهای فامیلی با رعایت سنت میشدند و در واقع دیالوگی  جمع

، و او می سپردند  بطور سنتی به تصمیم نهائی را لذا . خاصی داشت  یگاهمورد احترام و جا  همیشه
در این . میدادگوش  کامأل مشورت ها  به  بعنوان یک نیاز تعیین کنندهدر همان حال برادر بزرگتر

را   نامه ،معلوم میشد و از آنجا ابوی قدرت نگارش و ادبیات رسائی داشتراستا مضمون تصمیم، 
  ستاد ارتش، ژاندارمری، بانک ها، اداره  ارگان های حکومتی از جمله  به ،رافع  هو بوسیل  نوشته

ط ابوی تفسیر و جواب های حکومتی  نیز توس .میشود  ی مالیات، فرستاده ،ادارهاری، ثبت احوالبهد
 ،گیریها  بهانه، از میزان ارسال میشد با استدالل قانع کنندەای  که ها نامه .میشد  توضیح داده

 ٤٩٩١در سال  .کاستجزئی می ای  ان دولتی تا اندازهمامورو خشم و غضب خواری های   رشوه
مریوان  منطقەتشریف آوردند و در  شرق کردستان  ملک و همراهانش به میالدی جناب شیخ محمود

کوهستانی   و شیخ محمود در منطقه  اسکان یافته" ژیر وله"روستای یخ درش  خانواده. اسکان یافتند
ی  ی خانواده توصیه  به ٤٩٩١ال در س. است  در روستای دزلی مخفی و بسر میبرده " سابه  هانه "

را سرفراز   تا مردم آلمانه ،و همراهانش دعوت گردید محمود یخمصطفی سلطانی از جناب ش
  تشریف آوردند و از طرف ساکنین آلمانه  آلمانه  به همراهانشملک و شیخ محمود جناب .نمایند

اند  مهمان بوده  چند روزی در آلمانه ؛محمود و همراهان شیخ. ندد استقبال باشکوهی قرار گرفتمور
ی شیخ  های گرانبها ت و پرسش ها و گفتهسواال  سالمندان آلمانه.  و ساکنین را مفتخر نموده اند

 را  لمانهمردم آ  که  ،برای دعوت از جناب شیخ محمود ملک  ای که  نامه . محمود را بیاد داشتند
عر های قانع شا  جواب نامه. است  شده  رند، توسط ابوی نوشتهانجا تشریف بیاو  و به  سرفراز کرده

اکثر  .می نوشتندبرادرهایش  نیز ابوی با صالحدید (ی بیلو مه حه  کاکه)و ناری  نامی کردستان
را ابوی  مقامات ارتش و  یکوماس زاو،ەر مریوان، ، بانه خوانین و مالکین لهون، دزلی،  ها به  نامه

          .مینوشت
!ایران و عراق سید عطا با حاکمان  مبارزات  

قوانین،   یهظلم و ستم حاکمان را نپذیرفت و بر عل باینچو بود، روستای از سادات طاعسید  
در کشورهای   اد کهبرد و گروهی را سازمان د  اسلحه  دست به برخاست و فرهنگ حاکم و فئودال ها

های رنجبر  محبوب تودهسخاوتمند و ، او مردی  دالور، شجاع. ندکرد  مبارزه  مسلحانه یران و عراقا
  امنیه و ستمگران ،ظالمان  و نسبت بهرئوف و مهربان داشت فقرا و روستائیان دلی   نسبت به. بود
کوهستان  سید عطا در . گذشت نداشت عراق  ها ایران و ، ژاندارهها ومامورین تبهکار حکومتها
. م کارهایش ماندگار استام و احتران  هنوز این مکان به  ، کهو سنگری داشت  مخفیگاه  ی آلمانهها

  داشته  روابط مناسبی با این گروه  آلمانهساکنین . سنگر سید عطا می نامندآنرا  هنوز لمانەمردم آ
جغرافیائی   آنها در منطقه . ایجاد نکردند سید عطا و یارانشای مشکل و مزاحمتی بر  هیچگونه و

گداری   ابوی گاه .کامل بر خوردار بودندوازاحترام   کرده آسایش یت ونام احساس   آلمانه
 یاران سید عطا .ی خشنودی ایشان بود میکرد و مایهاحتیاجات غذائی و پولی سید عطا را تامین  

بارها با ستمگران ایرانی و  .یکردندکمک م را نهاآنیز   می آمدند وساکنین آلمانه  آلمانه  به  شبانه
بین  اکثراو  هآنها گرفتغنایمی را از  و  و گوشمالی داده  آنها را تنبیهعراقی در افتاد و بسختی 

ر شهر سلیمانی بخاک شد و د  کشته کردستانجنوب سرانجام سید عطا در . فقرا تقسیم میکرد
   . گردید  سپرده

!درندر بستر تراوشات فکری محقوق زنان   
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الگو . حقوق زنان داشت  نسبت به  واهانهخمنظر و دیدگاهی ترقی بە نسبت همدورەهای خودپدر 
تا هرگز تسلیم عقب ماندگی در این راس. شرف خانم اردالن و پروین اعتصامی بود  هایش ماه

الت ح  هیچ گونه د ومیچرخی ای افکارشان روی دایره  و برش کهو طعن و لعن انسانهای دور   منطقه
بود و   شده  داشته  ب ماندگی نگهدر عق  آگاهانه  در آن شرایط اجتماعی که .نگردید پویائی نداشت

. تحصیل  زنان و دختران بوجود آوردی   در زمینهنوآوری چشم گیری ، بود  دارنده نیروئی باز
 ودالی،جو مسلط فئ ،دینی و مذهبی ، سنت های بازدارندهمیافکار عمو علیرغم  نیروی نامرئی

تکامل  ا روندب  کهگاهأ نازل  و متحجر ،کە  پوسیده تسلط افکار و  تکامل نیافتگی ساختار جامعه
هرگز آنها را از نعمت فرستاد و   مدرسه  دخترانش را پا بپای پسرانش به،  تاریخ مغایرت داشت

هر . شناکرد ی های بهار  رودخانهبر خالف سیالب   این زمینهابوی در . ش محروم نکردعلم و دان
می امکان داشت کمک نمود تا مدارج عل  تا آنجائیکه  و ملکه  ، ناجیه باسامی فایزه دخترش را  سه
آنها نیز در فراگیری علم و  .خود را همسو و تطبیق دهند  جامعه  و با مسیر بالنده  طی نموده را

بوی ارج بینش مترقی او  خواست ها  های تحصیلی موفق و در عمل به دانش و دریافت گواهی نامه
.و احترام گذاشتند  نهاده  

!نوگرا و نو اندیش  
 اساسأ با  که زندگی میکرد  باافکاری مدرن و بالنده ،پسامدرن ای با ساختار سنتی امعهدر ج ابوی 

با نام   بیگاه  و گاه را تراوشات فکریش، در جوار زندگی عادی خوانی نداشتندانطباق و همهم 
در سنندج   ی کوهستان که های ایران و روزنامه روزنامه  ی موارد با نام مستعار بهخودش و در بعض

گرفتار ستم و   ، کهزبان حال مردمی بود  االتش همیشهمق. ندی فرستاد و چاپ میشد، مچاپ میشد
سرهنگ   را به اورمان  کر کشی بهرضا خان دستور لش  زمانیکه. یم سلطنتی بودنددیکتاتوری رژ

مالیات  و ندتحمیل کرد اورامانی را بر مردم  فشار سپرد و ایشان قلع و قمع ظالمانههوشمند ا
  رسانه ماسمیدیا و  اقناعی از دست او به ی چند مقاله ، ابوی درندسنگینی را از مردم بینوا گرفت

آقای هوشمند  : که ندبود  چنین استدالل کرده در مقاالتش. های گروهی شکایت و افشا گری کرد
مرحوم مارشیمون رهبر  اموریت انتقام خون، و در این م نجیب ارمنی بوده محترم و شار از ملیتاف
دم مر است از  شده  کشته اسماعیل آقا شکاک نیروهای بدست  را که" ارمنی ها حزب داشناک"

پخش  افشا گری و ی کردستان در پهنه اپی کوهستان چ در روزنامه  این مقاالت. میگیرند اورامان
و   دهد افشار را لغو کرنماموریت هوشم  که قناعت رساند،  حاکمان وقت را به  مقاالت همین .ردیدگ

برای  و ظالم نبود و مردم   ایشان درندهو در سطح    اندازه  به  که ،جانشینی برایش تعیین کردند
  .نفس راحتی کشیدندمدتی 

رادیوی   او برای اولین بار یک دستگاه. فارسی بود دایمی رادیو بی بی سی یکی از شنوندگان پدر 
  گداری به  گاه. بود  ، مردم را مات و مبهوت کردهآورد  روستای آلمانه  به  مانیکهاندریا خرید و ز

هایی می نوشت و مطالب جالبی را از زبان فرزندانش   بی بی سی نامه  و ماجد به  فایزه نیابت
ی عظیم بین  کایت و بخدمت گرفتن این توپخانهدی، شپیشنهادی، انتقا  بیشتر  که. طرح میکردم

را  ها بی بی سی نامه .نمود مطرح می  پخش و نظرات خویش را بدین گونه  المللی بود و نقطه
فضا نورد ( هجری ٤٢١١) میالدی  ٤٩٣٩در سال . میدادسانسور نمیکرد و جواب های الزم را 

بی .و بی بی سی خبر را وسیعأ پخش کرد.نهاد  قدم  ماه  سطح کره  آمریکایی نیل آرمسترانگ به
نیل آرمسترانگ در . نیکسون را پخش کرد رئیس جمهور بی سی گفتگوی تلفنی آرمسترانگ و

برای  بزرگ یقدم اما این برداشتم  من قدم کوچکی روی سطح ماه: نیکسون گفت  گفتگوی تلفنی به
 ، دستاورد بود و آپولوی یازده  هفرو بردخبر دنیا را در حیرت و شگفتی   زمانیکه. بود انسانیت
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  در ستایش علم و دانش سروده  ، کهری از قانع رابود ، ابوی  شع  ت کردهدر تسخیر فضا ثب یعظیم
  .کرد  صدای دلگیرش برایمان زمزمه با است،
!پنسیلین  کرد به خست، ی شه ێشکه بر    ،رین زار ئافه هه،رین زانین  ئافه  

با ، و شار ئه  شاره ،  وشه لت  بێ ته  
!با  رحه زانین مه  تۆ،   رین له ئافه  
و شین ، زار  زار شێخت ، خسته ن هه چه  

!زین  سقوتن ، گشت مات و حه  ڕوو له  
 ش قدرت انسانو ستای از نوآورییربجای تقد  منطقه شیوخ و سادات برخی از محافلدر  در حالیکه

ها را دروغ محض و محال و پیروزی آن  کرده  و مسخره توهین  سرنشینان آپولوی یازده  به
لحظات تاریخی و مراسم های خانوادگی با دوربین عکس برداری ثبت می شدند و .  میدانستند

عید بود و س جملگی مرهون زحمات کاک  ، کهبود  جا افتاده  در فضای خانوادهشیو  ای نوعی آر بگونه
و در تاریخ جنبش  عکس های بیشماری هم اکنون در آلبوم های خانوادگی. ابوی را خشنود میکرد

و   ی از زندگی سیاسی خانوادهشخصطع ماهر یک از انها بیانگر مق  موجود است که کردستان
ندین چدر  رضا، رشاد و کاک سعید   د بوسیلهامراسم استقبال از کاک فو. است مبارزات ملت کرد

 شد  ری از آن لحظات تاریخی گرفتهثبت شدند و عکس های بی نظیدوربین عکاسی   روز بوسیله
. نیست کردند  آنها را سر بهشدند هریک تحت عنوانی   عکاسان تحویل داده  به  هنگامیکه  متاسفانه

  ی کهم خامفیل دیگری گفت  تهوسایلم سوخ  همهو  ام زده مغازه  به  گفت خمپاره در سنندج عکاسی
و  ها  این بهانه. است  و سومی گفت فیلم خام گم شده  و بسرقت رفته  بوده در ماشینم من دادید  به

کاک فواد یکی از رهبران  مبارزاتی  تاریخ ارزشی از های روشن و با شه گو نیکارتوهای نمایش 
  .را در تاریکی فرو برد جنبش زحمتکشان درکردستان وایران

                                   

 
.هایش خورشیدی؛ ابوی در حال نگارش نامه ٤٢٢١سال   آلمانه  

                                                                                         
!با دنیای شعر و ادب  

اری میکرد و بقول جانبد از افکار نو و گرایشات مترقی زشیب و فراسراسر زندگی پر نشدر ابوی
بر آثار نویسندگان   عالوه  داشت که ی کتابخانه ا .بود" تابلو نویس  ، بلکهلو خوان نبودتاب"معروف 

... ان نالی و ، دیوان قانع و دیو(ی بیلو مه حه  کاکه)کتاب های مولوی کرد، دیوان ناری ، با یایران
ود ملیک، قاضی محمد، محمد علی جناح، ، شیخ محممهاتما گاندی، جواهر لعل نهر. بود  مزین شده



 

 

11 

11 

 بار ها می گفت .ریخی و  بزرگ جهان بحساب می آوردجمال عبدالناصر را از شخصیت های تا
و  گذار جنایاتمسبب اصلی و سیاستو  و مصطفی کمال اتاتورک هم سو بوده  سیاست های رضا شاه

کوهستان   روزنامه. بیزار بود آنهاو از ندا همردم کردستان بود  ملی نسبت به ، خفقان و ستمکشتا
با مکافات فراوان وخیلی  نیشتمان و کوردستان های روزنامه، اما مناسب بدستش میرسید در وقت

ن های جاسوسی و قلع و اد سازمابا ایج ی پهلوی ن ایران و سلسلهحاکما .ندبدستش میرسید دیر
آغای شکاک توسط رضا خان،  اسماعیل ی اد و ترور ناجوانمردانهجمهوری مهابانقالبی  قمع رهبران

و کنار ایران و   آحاد افراد در گوشه. ندبود  یل کردهتحم  سانسور سنگینی را بر افکار ترقیخواهانه
شعر و چاپ کتاب  کتاب مترقی، .رکن دو و سپس ساواک قرار داشتند ی خصوصأ کردستان زیر منگنه

ابوی . زندان بکشاند  به و یا  اعدام  برده  چوبهپای   و جرم بود و میتوانست هر کسی را به  قدغه
  ایران بهشرق و غرب در مورد  .میسرودند   قافیه بر اساس،  وزن واری را طبع شعر داشته و اشع

ان قرار ی ارتش ایر ملهحرد مو مهابادکردستان در وتوافق رسیدند و جمهوریهای آدربایجان 
هایش وفادار نبود و  عدهو  تحت ستم دفاع میکرد، بهوق ملل از حق  مزورانه  شوروی که. گرفتند

 رئیس جمهور. ی ارتش ایران فراهم کرد رای حملهرا ب  جمهوری کردستان را تنها گذاشت و زمینه
آنها را حلق آویز و   و نیرنگ اسیر کرده  با توطئهکردستان جناب آقای قاضی محمد و یارانش را 

مردم   انیکهی کردستان را در نوردید و زم تمام پهنه ، قهصاع این تراژدی مثل جریان برق و. ودندنم
این  حماسی، شعری  ابوی در قطعه .را سبب شد یگوناگون های کس العملدر عزای ملی بودند، ع

، داره  وشی بریقه که  و بزماره  بزماره .است   بیان کرده بزبان کردی و بی عدالتی را  رهخاط  
،سیداره  هدرا ل د ممه وا قازی محه ئه  

!  رداره و سه دوژمن ڕشتی خوێنی ئه    ژاره قازی بینایی کوردی هه  
  اما زمانیکه میشد  خواندهها و پشت بام ها  هکوچدر   توسط کودکان آلمانه ،این اشعار مانند سرود 

در  اما  سکوت کرده  والدین کودکان را وادار به دوختندو لبها ر  قدرت را گرفتهرکن دو و ساواک 
نشیب و . ندو نگهداری میشد   ذخیره ،مدت ها این اشعار در چمدانش .شد  ذهن تاریخ جاویدانه

ترس از حکومت پهلوی می توانند علل قانع  و خصوصأ   فراز و تالطم زندگی سیاسی خانواده
محمود ا شیخ ب  ی مکاتبه اسناد زیادی را در زمینه پدر  .برای از بین رفتن اشعارش باشندای  کننده
قانع، عکس های با ادمونز و ریچ و حاکمان کردستان   ، شاعر زحمتکشان در سلیمانی ملیک

ک میکرد و بعد از سال کم  این پروسه  سن و سال نیز به .ناپدید شدند   شت کهدا انگلیسی در عراق،
معتقد بە آزادی در دگراندیشی ی ما  بود  همه  کتاب های دینی مشغولو قرآن مطالعە ٤٢١٢های 
  گاها دیالوگ و بحث در میگرفت که. ابوی را کامال رعایت میکردیمحرمت گرایشات فکری  و  بوده

در غربت و  مجموع سراسر زندگی خانوادگی ما در .های مختلف میگذشت اندیشه بر روال احترام بە
ریز از ائی عاطفی لبجو و فض دیدارهمدیگر شاد می شدیم  و هنگامی به  مدیگر گذشتهدور از ه

. ان حکم فرما بودفرزندمادران و مابین پدر و متانت  
    

!بود نوروز و اعیاد برگزاری مشوق  
استقبال   ی مردم روستا به مهه فرا میرسیدند عیدهای نوروز، رمضان و قربان  طول سال کهدر   

مولودی را  مراسم  .فقرا و بینوایان کمک می کرد  به ابوی بر اساس اعتقاداتش. میرفتند اعیاد
.شام دعوت میکرد  میداد و شمار زیادی از اهالی روستا را بهترتیب   

. ی اهالی در برگزاری آن کوشا بودند میشد و تقریبا همه  ارج نهاده ی توسط اکثریت مردماعیاد دین
ها برطرف میشد و  های همسایهذردگی، دل آاختالفات خانوادگیو  ن اعیاد کدورت های سالیانهدر ای
در مسجد و در تجمعی گرد می آمدند و در آنجا  نمردا. استقبال میکردند  م از این پدیدهمرد  توده
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جشن . و میرسید  سرایت کرده مردمسایر  به از طریق آنها وآشتی کنان شروع میشد ومراسم دینی 
  مردم با روبوسی، به  هتود در زندگی شخصی ابوی بود و  رمضان و جشن قربان مقاطعی با ارزش

  و در یکی از چشمه  رفتهتفریح و گردش   ل مناسب بود، مردم بهاگر فص. صلح و آشتی میرسیدند
  مهاول می شدند و تا غروب آفتاب این مراسم ادرقص و پایکوبی مشغ  زدیک آبادی بهسارهای ن

 و مختلط همدیگر در دست دست ن و زنان و دختران و پسران جوانی رقص مردا در حلقه .داشت
. فرما بودو فضائی مملو از صمیمیت و شادی حکم   ت خوشی را سپری کردهاوقا  

را بین ن و گوشت ا را قصابی میشد ت یک راس گاورواج داش بطور سنتی  در مراسم مولودی که
ی تقسیم م را بین نیازمندان گندمو مقدار قابل توجهی پول نقد یا.روستا تقسیم میشد نیازمندان

کشت و ذرغ آنها ، تا میزان باروری میکرد  بذر مناسب هدیه  اکنین آلمانهس  ی بهدر موارد .نمود
آحاد مردم از   کلیه. بود همگانیار میشد و در اولین روز بهار بر گز نوروز جشن. متحول و زیاد شود

با تخم   مراسم مسابقه .ندتا انسان های کهنسال در این جشن شرکت میکرد  هل گرفتکودکان خردسا
و گردو و   شب هنگام برای جمع آوری شیرینی، کلوچه. کردیمکودکان روستا بر گزار می امرغ را ب
  و صاحب خانه  و طنابی را از سوراخ بام آویزان کرده  رفته های ساکنین روستاپشت بام   بادام به

بە  بدون هیچ محدودیتی زهاودر این ر. ی گذاشت و کودکان را شاد میکردنددر آن هدایائی م
آنرا از   هبافت ملی  داشت و هم  بود که جشنن نوروز جشنی. های مخصوص عید میپرداختیمبازری

ای  هدیه  ی کودکان و افراد خانواده همه  میگذاشت و به  در عید نوروز مایه ابوی. خود میدانستند 
 می جمع پشت بام خانە  روز آخر اسفندماه در عصر. وش میگرفتمیداد و کودکان را بگرمی در آغ

  به شعرهای را هنگام پریدن روی آتش. و روی آتش می پریدیم   روشن کردهرا شدیم و آتش نوروز 
.می خواندیم زبان کردی  
 آتش تقدیم میگردید و از آتش   بهشر بود   همای  که  زردی صورت و آنچه نجها ور هابا این شعر

.بود دگان در مراسم آتش نوروزطلب می گردید و این آرزوی شرکت کنن بود سرخی   که حیات  مایه  
!تجارب و طب سنتیآشنائی با   

. تا حدودی آشنائی داشتبا طب سنتی  شتجارب و توانائی هایو  با مطالعە در جوار زندگی پدر  
را انجام  روستا مردم خویش و بچەهایطبابت دکتر ناممکن بود   دسترسی به  در اغلب موارد که

 روهای گیاهی وبا مصرف صحیح دا .میکرد  عرصه شخص مریض  را به  کمک های اولیه و میداد
ر مار گزیدگی، دچا در کار کشاورزی مردم  بسیاری از موارد کهدر. داروهای دیگر آشنائی داشت

 میشدند... قطع درختان و درو و خرمن کوبی وزخمی شدن هنگام هیزم شکنی  ،بیماری سطحی ،تب
از برگ بید مجنون، .ارج نهادە میشد   کمک های داوطلبانهها و بە این همدردی.میکردآنها را کمک 

کسانی   همه  ابوی بهآخر  توصیه .کرد  برای تداوی استفاده ...ی و درخت سقز و گیاهان کوه  شیره
و  یا مادر زادی بر اثر حوادث و  کسانی که  به. مریض میشدند، دیدار دکتر ها بود بنحوی  که

توقعی   بدون هیچگونه حاذق آشنا و هایدر دیدار با دکتر آنها  را عمل جراحی داشتند  احتیاج به
.کمک می کرد  

ی تحت نظارت دکتر های هندیعمل جراح  
ە دست دکترهای هندی و بنگالدشی صورت می ایران ب بیماران دربیشتر مداوا و معالجە  ن زمانآ

 یقاعدە مستثنتبع مریوان نیز از این ین دکترها در همە جا کار و فعالیت می کردند بە ا .گرفت
از کشور هندوستان   های دکتر شرما و دکتر سرکومار، که  مردم مریوان هرگز یاد و خاطره .نبود

بسختی رنج  شهای  آرواره  ابوی از ناحیه .دبودند فراموش نمی کنن  آمده آنجا  برای تداوی و کار به
ک در این رابطە پیوند نزدی .نمود جەعالمو  عمل جراحی خیلی ماهرانە وی را دکتر شرمامیبرد و 
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تداوی و معالجە دکتر شرما خیلی  از دکتر شرما نوجود آمدە بود و ابویو صمیمی بین پدرم و 
  .راضی بود

 
!کمیت و ماموران دولتیابزار های حا با  

 هر ها وش  در اتژی دولتثبت احوال برای سرشماری و سربازگیری و استر در زمان رضا خان 
از آن استقبال   ، کهاولین کسی بود  بوی در منطقها بدون شک .صادر میکردند  روستاها شناسنامه

 مامورین ثبت  وقتیکه. انتخاب کردند   درآلمانه را برای خانواده" طفی سلطانیمص"کردند و فامیل 
و غذای لذیذ  اگر از طرف اهالی پذیرائی مدند و در روستاها جوالن میکردندمی آ  منطقه  احوال به
اگر پذیرائی نمی شدند . میدادند  روستائیان شناسنامه  به ، بطور عادیمیشد  مدهآبرایشان 

بت فورأ ث  روستائیان صادر میکردند که  برای و حقارت بار  آمیزهای تحقیر های با نام  شناسنامه
 ساکنین  به ابوی در این دوران. ا احساس حقارت و شرمندگی میکردندو بعدها صاحبان آنه  شده

تقبل احوال  ماموران ثبت  ام الزمی را نسبت بهاحتر  هر گونه انجام خدمت شایانی نمود و  آلمانه
 .یشدندو بدور از اهانت و تحقیر صادر م و روال عادیمیکردند و شناسنامه های اهالی بر اساس 

می آمدند و   آلمانه  بهت و ارزیانی میزان محصول توتون ، برای ثبماموران دخانیات  حتی زمانیکه
 نسبتأتا بدرجات   آنها را کمک کرده دبودن  د بورکراسی و کاغذ بازی بیگانهروستائیان با رون

سربازگیری یکی از معضالت . الهبردای ماموران دخانیات بیفتندها و کنیرنگکمتری در دام 
و زمین زراعتی دو سال از خط تولید  ، می بایستی هر جوان روستائین روستا بودهمیشگی جوانا

سربازان در اکثر موارد بر   هزینه .سربازی کند  جانی برای حکومت شاهفت و مو م  گیری کرده کناره
، محیط های روستائی گیری ژاندامرها  کانون و مرکز رشوه. داشت  ی بی رمق کشاورزان تکیه رهسف

با دخالت هایش، مانع   زمینه ابوی در این. ندمیشد  بود و در این رهگذر پول های کالنی بلعیده
و فداکاری دریغ   لبانهاز کمکهای داوطکشاورزان   و در جهت کمک به بود  ظالمانه هاگیری  این رشوه

. نمی کردند  
 

 
 

.نشیمن ، ابوی در اطاقخورشیدی ٤٢١١، سال  آلمانه  
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!اتونومی  ی انگلیسی ها در زمینه برنامه  
جنوب ایران را   برای انگلیسی ها که آن و پیشرفت سیاسی جمهوری کوردستان در مهاباد تشکل   

زیر چتر جمهوری   ، خوش آیند نبود و برای قسمت های دیگر کردستان کهدر اختیار داشتند
حاکمان انگلیسی در   ی بهاین خودمختارمسئولیت تشکیل . اندیشی کردند  چاره، ندکردستان نبود

  و کرمانشاه نوسود،سنندج،  ، مریوان،پاوهاورامانبخش جنوبی شامل نواحی  .دش  سپرده  سلیمانی
جلساتی  ند کهو از مردم خواست  واحی تماس گرفتهبا مردم و ساکنان این ن  در این زمینه .میگردید

 .بود، معرفی کنند  مریوان آمده  هب  حاکم انگلیسی که  و نمایندگان خویش را به  را ترتیب داده
حاکم . بودند...  ریچز، میجرسون ودچهرهای سرشناس انگلیسی در سلیمانی فلی چر، ادمون

ذکاوت و سطح دانش سیاسی   انگلیسی در مریوان ابوی را دیدار میکند و در اولین برخوردها متوجه
ابوی   ی انگلیسی را به لهو مج  میگیرد و حتی چند روزنامهیشود و درپایان دیدار با او عکس او م

  ن و روسای فئودال تشکیل شدهانگلیسی ها در مریوان، تجمعی از سرا  با صالح دید نماینده. میدهد
و دیدار نزدیکتری با حاکمان   سلیمانی رفته  بهتا   و نمایندگانی از میان خودشان انتخاب کرده

انتخاب  " نی"آقای محمد رضا بیگ اهل روستای و  پدرمر آن انتخاباب د. انگلیسی انجام دهند
  ی دیگر به ا نمایندهابوی ب. دمیشون  و مریوان برگزیده اورامانو بعنوان نمایندگان   شده
حاکمان انگلیسی را های گوناگون، و در دیدار  رفته بجه  له سلیمانی، شهرک خورمال، ههشهر

در وابی از هرلحاظ  ج  که  ، بودهای خودمختار ها تشکیل منطقهیدارهدف از این د. مالقات میکنند
آنها  ار هایش با حاکمان انگلیسیدر دیدابوی تعریف میکرد . داستراتژی شوروی باش  تقابل با

، اتونومی  جمهوری مهاباد در قوارهآلترناتیوی در برابر   بهر ترتیبی شده  راسخ و مصمم بودند که
ها حاکمان در دیدار. ایجاد کنند اورامان، مریوان و  ، نوسود، کرمانشاه برای شهروندان سنندج، پاوه

در میان  ٤٢١٢تا سال    بودند که  تحویل ابوی داده و  انگلیسی چندین عکس از این دیدارها گرفته
، و خصوصأ سانسور و تسلط  نشیب و فرازهای زندگی سیاسی خانواده .عکسهای خانوادەگی بود

سازش های   دول شرق و غرب طبق معمول به .پنهان ساخت  ها را از دیده هانآک ادژخیمان ساو
أ قربانی منافع نفتی خویش را مجدد  ی ستمدیدهو ملت ها  الزم در پایان جنگ جهانی دوم رسیده

سقوط کرد و  های ارتش ایران، ی جمهوری کردستان با حمالت و توطئه ماهه  حکومت یازده. کردند
. و انگلیس اعدام شدندایران و کارگردانی ارتش و تایید آمریکا   رهبران جمهوری بدستور شاه

بر منافع ملت کرد  های نفت را و چاه  ش منصرف شدهو قول های خوی  تمام وعده از انگلیسی ها نیز
ری، خفقان و اشغال فقر، دیکتاتو  همین سیاست های کاپیتالیستی مسبب یک سدهو  ترجیح داده

.کردستان گردید  
!کوچی اجباری  

بعد از توافق شوروی و دنیای غرب و اعدام رهبران جمهوری کردستان در مهاباد، ترس و وحشت   
لذا کوچی اجباری . کرد یابوی مطلقا احساس امنیت نم. مردم را فرا گرفتو کشتار  مجوئیاز انتقا

و   جمعی از ساکنین آلمانه. شمسی نصیبش شد ٤٢٩١جنوب کردستان در اواخر سال   به شرقاز 
کون   ، خورمال و باخه اره، بی ویله و در مناطق ته  برده  پناه جنوب کردستان  ی ابوی، به انوادهخ

حکومت ایران . کون بدنیا آمد ای باخهطاهر در روست بە اسم برادرهایمیکی از . افتندیاسکان 
ی خویش  وطن و خانه  هایشان به  مردم میتوانند بشرط تحویل دادن اسلحه  فرمانی صادر کرد که

  به کردن جرائم سنگین  و با هزینه با همراهانش ابوی سپس. ردند و کسی مجازات نمی شودبرگ
  . ندبرگشت  آلمانه
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!و تالطم دوران های سخت اقتصادی  
  یک پرتگاه  و در بعضی موارد به  روبرو بوده های سخت اقتصادیدردوران حیاتش با دوران پدرم   

زندانهای دامغان و   و به  اسارت در آمده  به انشو برادر پدر  زمانیکه. است  مالی سقوط کرده
 .دو شخص پدرم تحمیل می کن  انوادهسختی را بر اقتصاد خ دوران نبود آنهاسمنان منتقل میشوند، 

ی زمان و کسب تجارب وکاردانی  و در پروسه برخورد می نمایدو مریز با این شرایط دشوار  کج دار
 مردم کردستان از سیستم باج و خراج .سامان میدهدو زندگی را سرو  کرده  غلبهبر آن دشواریها 

های اقتصادی داد تا مرهمی بر زخمساکنین کردستان نمی  مجالی به بودند و دیکتاتوری  بیزار شده
بود زمانی   یدأ پائین آوردهرا شد  ی اقتصادی خانواده قدرت خرید و بنیه  دوران دیگری که .بگذارند

فرزندانش در شهرهای شیراز، تهران، سنندج و . ش بودآمددخل و در از بیشمخارج ابوی   که بود
بە هزینە  کمکی مطلقأاهنشاهی رژیم شدر آن زمان . دندت عالی را طی میکرتحصیال دوران تبریز

تحصیل در شهرهای بزرگ و دور از کردستان، هزینە مخارج تمامی مقابل در نمی کرد و تحصیلی
  کهامالکی از زان در آمدها وامکانات مالی ابویمی .غیرە بە عهدە ابوی بودمسکن و  زندگی

و تحصیل   ای گسترده دهخانوا در صورتیکە. نزولی را میپیمود مرتب سیراختیارش بود دردر
دلیل دخل و خرج اساسأ  بهمین. مخارج سنگینی را می طلبید فرزندانش درچند شهر بزرگ

یکی از آشنایان . آسمان می زد  سر به  سالیانه طبیعتأ مخارجباالنس و توازنی نداشتند و  هیجگونه
 سخت کوش هستید کە ای مانند مورچه شما" :بود  گفته پدرم  بهها کرد بارمیدر تهران زندگی   که

پیدا کردن مسکن دانشجوئی برای . "خرمای بزرگ را حمل می کنید  انهگندم یک د  بجای یک دانه
داران  زیرا سرمایه در تهران این مشکالت مضاعف بود. کل و ناممکن بودبسی مش ردوجوانان ک

مسکونی و مخصوص برای  ، یزد و تبریز در تهران واحدهائیانهای اصفهان، شیراز، مشهد، کرمشهر
دار کردستانی  در مقابل سرمایه. کرایە میدادندآنها  و بە  تاسیس نمودهدانشجویان شهرهای خود 

و یا خودشان خالق   ای بر آنها تحمیل شده اوأل چنین پولدار نبودند و در ثانی فرهنگ عقب مانده
رم های ارضی همزمان رف. میماند  بی کاله سرش دانشجوی کرد  همیشه .چنانی نبودندآنتی ابتکارا

زمینهای کشاورزی . بود  دهرا تحت تاثیر قرار دا  اقتصادی خانواده  حدودی بنیه تابود و   شروع شده
ت و میزان تولید و برداش  أل فرسودهکام  سالیانه و علمیسنتی وغیرهای مکرر ر برداشتاثبر

توتون . سودآوری نداشت اساسأاز کشاورزی   درآمد حاصله. بود  ممکن رسیده حداقل  ولشان بهمحص
از  قیمت نامناسبی توسط دخانیات مریوان با  ت زمین های کشاورزی بود کهیکی از محصوال

اشكال هم دربانک . ر بود از بانک کشاورزی قرض بگیردابوی ناچا. توتونکاران خریداری میشد
ی ورشکستگی می  آستانه  هب را  وام گیرنده بهرە باال و تصاعدیبا  بانکیمختلف  شگردهایو

و بهرە کمتری از  بیشتری متانت  ودیان ثروتمند سنندجی کهبا یه پدر دراین گیرو دار. کشاندند
سالیانی دور و دراز در   ثروتمند بودند که نسبتا یهودیان اقلیتی. گرفتبانک ها داشتند تماس 

تجارت و بازرگانی مشغول   هزندگی مسالمت آمیزی داشتند و ب ام متقابلبا احتر جوار مردم سنندج
از انها   شههمی سطح نازل و پائینی بود و افکار عمومی مردماذیت و آزار یهودیان در. بودند

ابوی با آنها . در اختیار مشتری قرار میدادند  هقرض و نسی  مایحتاج مردم را به. پشتیبانی میکرد
را رعایت  ها با اخالق و درستکار و حرمت مشتری  از اینکه. بود  مشتری آنها شدهت و داش  مراوده

اواسط دهە نیکی از آنها یاد میکرد و تا   ابوی به  با این وصف همیشه .ی بودبسیار راض میکردند
یهودیان  اسرائیل بە تدریج بعد از تاسیس کشور .بود  روابطش را با آنها حفظ کرده پنجاە شمسی

بومی،   بازدارنده مضاف بر اینها عوامل .و ایران  کردستان را بسوی اسرائیل ترک کردند سنندج
و سران   عمومی منطقهافکار. بودند  را تا حدودی کند کرده اجتماعی سرعت تالش های اوفامیلی و 

عشایری یکی از خوانین   در یک جلسه. طور کلی مخالف نوآوری ابوی بودندعشایر و مالکین ب
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دخترهایت را بە مدرسە فرستادەاید تاکە با سواد شوند و نامە برای  :بود  گفته  منطقه مندقدرت
پدرم این جنین جواب می دهد چە بهتر از این است کە دخترانم حرف . دوست پسرهایشان بنویسند

دلشان را خود بنویسند و بە کسی کە دوستش دارند برسانند اما دختران شما کە سواد ندارند 
ن و طع .نداز یکی از نوکرانت داللی بخواهند تاکە پیامشان بە فرد مورد عالقەشان برسدمجبور
موانع . سنگ الی چرخ بودندای  بود و بگونه  نیز آزار دهنده از طرف عدەای از آنها استهزالعن و

ر دوگم و ، افکا معلم های شایسته عدممدارس عادی و تا حدی معتبر،  ل عدماجتماحی از قبی
هایش اختالل می  برنامهروند ای بر  بودند و بشیوه ای وامل بازدارنده، ع مسلط بر جامعه متحجر
.  انداخت  

تورم ،  .بود  کاهش دادە  و در راس آن ابوی را به  وادهخان" قدرت خرید" دوران های سختی بود که 
هایش  ی برنامهاجرا  ای بر نگران کننده  فقر مالی سایه. و قروض بانکی بیداد میکردندگرانی 
.بود  گذاشته  

و   یان رساندهپا به فرزندانش تحصیالت را  ن هم زمانی بود کهآشروع شد و  سرانجام دوران دیگری 
  فزونی یافته کامأل و قدرت خرید  هبرگشت  خانواده  نسبی به  رفاه.  ادرات دولتی استخدام شدند در
 با. با عزمی راسخ حرکت کرد کامأل مصمم و االیشآرمان و  ابوی در راه .گردید  خاطر ابوی آسوده و

، و بهمین خاطر تمام رزندانش در اولویت مطلق قرار دادی تحصیل و دانش اندوزی فرو  گشاده
میتوان  .ستر قضاوت تاریخ سر بلند بوددر ب .روزگار را با جان و دل پذیرا شد ها و نامالیماتسختی

 .آنها را نمایندگی میکردیش بود ونواند پویا و ت شکن،نوگرا، سندر سطح وسیعی ابوی  ادعا داشت
و تحقق  گذاری ابوی  سرمایه. و سر نوشت فرزندانش بود  و آیندهتحصیل   دل نگرانی او همیشه

 .است  کامأل موفق بوده  ر آن عرصهابوی د  آرمان های واالیش خیلی ها را بر این باوروا داشت که
صاحب  یک شهرونداما در همان حال مانند   انونی و مالی بودهت قرقدفاقد  ابوی در میان مردم 

.بودانکار ناپذیر معنوی و قدرت  اتوریته  
 

!مدارس سنندج و معلمان داوری و مواضع کارکنان  
ی ارتباطی هم چنین ضعیف و بی رمق  بکهبود و شدور فرزندانش  یائی ازلحاظ جغراف از ابوی   

  جا انداخته بچەهایشنگاری در بین   رت نامهبک جالبی را بصوسبا اینوصف در ارتباط گیری . بود
ترمی بنام کاک یکی از آشنایان پدرم شخص مح. دندها توسط پست رد و بدل میش این نامه. بود

ق هم با مریوان میرفت و کاک توفی شهر ایشان در  مغازه  به های ما  نامه  زیزی بود کهتوفیق ع
 روستای در خانوادەبدست  ص مورد اعتمادش تحویل میداد تا ااشخ  ها را به ی صدر نامه سعه

.دور بود  راهدر حکم هدایت از   نامه. داننآلمانه برس   
دستورات مطالبی چون ها  نامه. أل مشهود بودکام ها در کردار و رفتار ما تاب نامهباز  الحق

ی  های الزم در زمینه وصیهت همزمانوتبلیغ و تشویق  راهنمائی،و  اتپیشنهاد ،ی، سرپرست آموزشی
  .ترا در برداش لمانها و مع همسایه  استقبال از مهمانان، احترام نهادن به

اسب یا سخت زمستان و سوار برسرمای دگانش دردی روزهای سخت و دشواری را برای دیدار نور
، ت جوی تغییرات و نوسانا. وڵ سپری کرد ران، آریز و سوورکههای گا ماشین های قدیمی در گردنه

 .ابوی شوند افق روشن گذاری و  سرمایه ها ونتوانستند مانع حرکت و دیدار گرما و سرما هرگز
  هن و طوالنی، دره، دشت های پهای پرپیچ و خم  ، گردنهاز برف و مرتفع  انباشته کوهستان های

 و تصمیم نتوانستند عزم هرگز ، فصول نامساعدهای خاکی و کامأل نظامی  های عمیق وتنگ، جاده
 اهجری برف سنگیی تمام کردستان را فر ٤٢١٩در سال  .دچار تزلزل کنند  ابوی را یک ذرهراسخ 
از دیدار پدر  و نیم  ماه  حدودأ سه. برفها آب و ذوب شدند یکند بە در اواخر اردیبهشت کەگرفت 
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مریوان  ورشیدو خشیر  ابوی از سر ناچاری به. بردیمط سخت اقتصادی بسرمحروم بودیم و در شرای
  خورشید موافقت کردهن شیرومسئولی  خوشبختانه. بود  قاضای ارسال یک تلگراف کردهو ت  برده  پناه
.داد ما  النیش رسید و قوت قلبی به، اولین تلگراف طوو نیم  ماه د از سهو بع  

اشتن و گذ  و مایه  های فراگیری علوم و مطالعه ابوی از تالش های اکثریت فرزندانش در زمینه
  به  خصوصأ زمانیکه .بی نهایت راضی و خشنود بود خانوادگی، گرم دوری از کانونتحمل غریبی و 

س تماس و دیدار چگونگی وضع درسی فرزندانش با مسئولین مدار و برای هاها و دبیرستاندبستان
و بخود  میشد بی نهایت خوشحال، می شنید آنهارا از فرزندانش موفقیت آمیز میکرد و گزارشهای

این  های دبیرستان قرار میگیرد ومورد احترام معلمین و دبیر  همیشه  ابوی می گفت که. می بالید
راگیری ها و فنون ف شیوه دفوا در این راستا .ت و شایستگی فرزندانش نسبت میدادلیاق  حرمت را به

  هدر آورد و  ختهجا اندا ،ای از رمز موفقیت شیوه فرهنگ و را بصورتدروس وتالش جدی و مستمر 
سر مشق و الگوی و   کسب مدارج تحصیلی را هموار  کرده، روزی  با جدیت و تالش شبانه  او. بود

سخت گیر و بیش از حد با  ای منطقی شیوه  ؛ بهدرس و مشق فرزندانش  نسبت به .برای سایرین شد
و القیدی را نمی  نگاریا تسامح، سهل  را در زمینه بی اساس ی  ؛ هیچ عذر و بهانهیسیپلین بودد

.یرفتپذ  
 
   

                                     
.ول عازم سنندج است تفاعات سوورکهاز طریق ارخورشیدی، ابوی سوار براسب  ٤٢٢١ل ، سا آلمانه  

 

!بومی  غیره کارگران  مواضعی انسانی نسبت به  
(ندمی گرفت خام  شیره (بنە)درخت سقزاز  ، کهصمغکار کارگران)   

کارگران سخت کوش و   ، لذا هرساله متنوع بوده  آلمانه روستای و درختان جنگلی گیاهیپوشش 
. می آمدند  آلمانه  به (زوان قه)کشی از درختان سقز  ای از مناطق جوانرو و زردوئی برای شیره حرفه

  ی زدند و شیرهتیغ م با تیشە را  آلمانها اواخر تابستان تمام درختان سقزآنها از اواخر بهار ت
 بودند  درخت ساخته  خود بر بدنه  های محکم گلی که  در پیمانه و  درخت تراوش شده  ی از تنهخام

  شیره. میشد، تلخ، خام و آتش زا بود  تهی درخت گرف از تنه  این صمغ چسپناک که. جمع میکردند
ف داروئی مصار  د رنگی کهو سقز سفی  های مسی آنرا جوشاندهو سپس در دیگ  رختان را جمع کردهد
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این درخت ظرفیت پیوند با درخت . جویدنی نیز هست  سقز پرورده .و طبی داشت بدست می آمد
ی  از دانه .اش خوردنی است ی وحشی نیز میگویند و میوه آن پسته  را دارد و بهمین علت به  پسته

  که و با این گارگران غریببحث و گفتگدادن و   اجاره .اش تسبیح درست می کنند  سخت درون میوه
این . ابوی بود  بودند، بعهده  شدهخویش دور  و کاشانه  النه معاش کیلومترها از بدنبال امرار

  نفر بودند که  پانزده حدود معموأل یم کارگرانت.  بودند  او تفویض کرده  ادرانش بهاختیارات را بر
ابوی . می گرفتکارگران مبتدی را در برای و  فهارگران حرکو   ، معاون، از قبیل استاد کارسیماتیتق

  که جانب آنها را بنحوی میگرفتن بود، اای برای کارگر مایهسر  دادن این منبع طبیعی که  در اجاره
این  . گشتندهایشان بر می  پیش خانواده و درآمدی نسبتأ خوب  آخر تابستان با خاطری آسودهدر

، و با خستگی مفرط و کار طاقت فرسا  روزی بوده شبانهالش در ت  های آلمانهدر کوهستانکارگران 
و کمک می   مشکالتشان را برطرف نمودهشان را تامین واحتیاجاتو  دهکار کر روی درختان سقز

.بود  بر قرار شده  و دو طرفه  نهروابطی خیلی دوستا ، بهمین علتگردیدند  
 

!سنندج  به  از آلمانه منظمسفرهای   
، این ابوی با سفرهای روتین. داشت  لهفاص  ها از آلمانهگها و کیلومترفرسن  نوادهی دوم خا هناخ  

  ورت منظم در طول سال ادامهاین ارتباط ها بص .بود  کردهپر  ممکن  بهترین شیوه  خالئ را به
سر . و با مدیریت مدارس همکاری میکرد میرفت  مدرسه  هر وقت در سنندج حضور داست به .تداش

ام هر کدالعات مدارس در مورد وضع تحصیلی دبستان و دبیرستان و دریافت اط  کشی به
ی عاطفی و تربیتی را ترتیب در منزل جلسات و نشست ها. خاصی داشت  ازفرزندانش جایگاه

تک تک   ارزیابی میکرد و رهنمود های الزم را به های تحصیلی رابررسی اوضاع و پیشروی. میداد
وشی و تالش سخت ک، مشوق ها و کمبودهای زندگیکردن کاستی طرفردرجوار ب .فرزندان میداد

فرزندان  .میدادعواطف پدری قرارفرزندانش را زیر چتر  و همیشه روزی در امر تحصیل بود  شبانه
در ابوی . اند سنندج بسر بردهای درشهر شمسی درخانەهای اجاره ٤٢١١تا سال  ٤٢٢١سال ابوی از

ک هدف بدنبال ی ابوی.آشنایان و دوستان سنندجی میرفت ات و دیدارمالق  طول اقامت در سنندج به
درخشانی   دهبنظرش آین .انطباق داشت، بود  ل و دگرگونی جامعهبا چرخش زمان و تکام  معنوی که

تا واپسین . بود  ش نهادهخدمت هدفتالش و فداکاریهایش را در و  داشتهبرای فرزندانش در بر
  گاهأ تمایلی داشت که .بها و ارزش معنوی و اجتماعی داشتگران ی حیات این هدف برایش لحظه

 و با موفقیت های مکرر این تمایل  که هربانی بروند،و ش ارتش ریهای افس  دانشکده  فرزندانش به
را نیز کامأل و ابوی  گرفت خط بطالنی راسری ایران،های س  د در دانشگاهکاک فوا سطح باالی 

.کرد همسو  
!در اسارت ساواکنش مالقات فرزندا  

 و کنار  گوشه  مدرنیسم به امواج. بود  یران را تحت تاثیر قراردادهای ا تحوالت جهانی و منطقه  
. افتضاحشان باال می گرفت  هر روزهسیستم های تک حزبی . بود  جغرافیائی ایران رسیده مرز

سیاسی  فضاء وجو. بود  آورده  دم را بستوهمرئی، مراختناق و دیکتاتوری در ابعاد مرئی و نا
گفتن بە تاریکستان رژیم   نه. همسو بودو مدرن دنیا هم آهنگی وبا تحوالت بنیادی  خانوادگی
جنبش های دانشجوئی . طلبیدوجسارت می های سرکوب شهامتزارحاکمان و اب  به سلطنتی و

  ها تاختهدرون زندان  بهپلیس وک اها ماموران ساوبار. بود  های ایران را فرا گرفته  اهدانشگسراسر
دانشجویان روبرو ی  و دفاع قهرمانانه  با مقابله  هو همیش  زندانی را کتک کاری کرده دانشجویان و

انقالبیون، با شکست فجیع ماموران ساواک تمام شد و   ی ساواک به در زندان شیراز حمله. بودند
دفاع زندانیان سیاسی را در  و  کردهقلم فرسائی  ،های دولتی از بی کفایتی مدیریت زندان روزنامه
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تبریز یکی از کانون   دانشگاه. و درند خوئی بیان کردند  سبعانه و  ماسمیدیا با القاب وحشیانه
بر پا  های پر شورآذر روژ دانشجو، تظاهرات ٤٣بمناسبت   و هرساله  های مبارزات دانشجوئی بوده

ن دستگیری و در بند کشیدن دانشجویا. بود ویان با پلیس و ساواک رودرروگیری دانشجدر. میشد
، و در  ریز و سال دوم را بپایان رساندهتب  در دانشگاهحسین  .امری روتین و همیشگی ساواک بود

پدرم تکانی خورد و گفت حسین . از طرف ساواک احضار شد هجری ٤٢١٩سال . بسر میبرد   آلمانه
حضورت برایت  ساوک مریوان بودند، در عدمرئیس و معاون   قطری و دوستدار که  برو، تا جان

ی  روانه فردا دستگیر شد و. فردایش موکول کردند  حسین رفت و دیدار را به .سازی نکنند  پرونده
ی  همه  در بند بود و پدرم برای نجاتش به  نزدیک بە دو ماه. تهران گردید قزلحصارزندان 
 موجی از دانشجویان زندانی. سراغش را گرفت ردر زندان قزلحصا  رههای تهران رفت تا باالخزندان

  بهیه  ابوی و دایه .زاد شدند و حسین یکی از آنها بودآ سارت در تک سلولی ا و  بعد از شکنجه
 ٤٢١٢سال . ی ابوی تعطیل شدند کارهای روزانهو   تمام انرژی خانواده. ی سنگینی خوردند  لطمه

یک صنعتی سنندج استخدام شد و بعد از  هنرستاند بعنوان مهندس برق در انستیتوی وکاک فوا
از او خبری   چهار ماه. تمیدان گذاش  پا به دوران سخت و دشوار. دستگیر گردید توسط ساواک  ماه

. سنندج منتقل گردید زندان قصر تهران و  به ساواک وشهربانی مشترک  کمیتهزندان  سپس از نبود
. دیدارش میرفتند  به  از آلمانه  بهیه  و دایه پدر. ود بودمحد ی مالقات اجازهتهران  رزندان قص در

دکتر . کافی نبود ی رحم فواد و ارضای صلهبیش نبود و برای والدین کاک  دقیقە ٤١تا  ٤١دیدارها 
. بود ، برایش مشخص گردیدساواک بود  عین حال نمایندهدر  وکیل تسخیری که را بە عنوان نیابتی

، اما دفاعیات ام بودهمتهمان  بود تاکنون وکیل بسیاری از  گفتهقات کرد و نیابتی را مال ابوی دکتر
 وصف کاک فواد با این. است  کمی از خودش کردهدفاعیات مح. استکم نظیر جامع و مانع و فواد

م برای ابوی گران تما  دگی خانوادهزن  رخهد در چغیاب کاک فوا. چهار سال زندان محکوم گردید  به
ابوی . بود  علمی افراد دیگر خانوادهو روحی  گاه  ، تکیهمشاور ابوی بود  بر اینکه  عالوه او. شد

ی مهم فکریش  فرزندانش مشغله نیاستاد و مرتب زندانی شدن برای آزادی آنها از تالش بازهرگز 
، دار شخصی برای حسین و کاک فوو اعتبا  علیرغم کسب اتوریته  این اسارت های وحشیانه. بود

.سطح باالتری رساند  ی ابوی را بهاجتماع  جایگاه  
 

!ستون خانوادەمادران دو   
روستای پلیاندر کوماسی و   نطقهدر م  ، کههجری با خانم کاڵێ همتی ٤٢٤٩ ابوی در سال     

در   پوشی که  کهنه  هجری با خانم بهیه ٤٢٩١سپس در سال  .است ازدواج میکند  زندگی میکرده
  بهیه  فرزندان دایه اسامی.می نمایداست ازدواج   دێ زندگی میکرده  ی ڕشهمریوان و روستا  منطقه

  ی فرزندان دایهاسام. متو حش رضا ، ، ملکه فایزه ( *،  ماجد، امجد، امیند، حسینفوا: )عبارتند از
.   و ناجیه  ، رشاد، عبدوللههرسعید، محمد، طا: کاڵێ عبارتند از  

و  در    ، دمکراسی و عدالت اجتماعی جان باختهاالی بشریتآرمان های و  ر در راههر پنج نف*
،  ان ابوی رشاد، فایزهاز فرزند. اند شده  بخاک سپرده  سوار در روستای آلمانه  ان تاڵهگورست

طبعأ شرایط و  .اروپا زندگی میکنندسیاسی در  ، رضا و حشمت اکنون بعنوان پناهنده ، ملکه عبدولله
. بازتاب های خویش را دارد ویژگی، مشکالت و ،و همسر در زیر سقفی، و حضور دفضای خانوادگی

ظرفیت های  .ستایش میکردند هنگی و سازگاری دو مادراهماز  و بیگانه میهمانان، افراد ناشناس
عناوین مختلف ابراز   ت فراوان از طرف دو مادر بهو گذش ی همزیستی توام با احترام روحیه باال

  ای کودکان بهرا بر این خصوصیات واال و انسانی، فضائی شاد. بودآنها ند تجلی همت بل  که ،میشد
شعور اجتماعی را بیانگر   که  سن و سالی رسیده  دان دو مادر بهفرزن   زمانیکه .بود  ارمغان آورده
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فاکتور . دادند و گسترش های  گسترش وحدت و سازگاری  قبلی دو مادر را ارتقا ، زمینهنمودند
ابوی در   ، تصمیم راسخی بود کهبود  و سازگاری را محکم تر کرده مستقیمأ این وحدت  دیگری که

، و طبعأ غربت و دوری. بود  قرارداشت، گرفته  از آلمانه سنندج دوردر  فرزندانشتحصیل ی  زمینه
کمتر در جوار و  ایشان .خالی از مشکل و بی تابی  نبود  آنهابرای   ها همیشهی دیدار مادر تاسه
، سخت و بچەهایشانبرای والدین غربت و دوری . حضور داشتند  نون پرمحبت خانوادهدر کا

و لذا آرزوهای منطقی ومحبت   در آرزوی دیدار فرزندانشان بوده  این دو مادر همیشه .جانفرسا بود
علیرغم اختالفات  .وحدت و سازگاری را فراهم می ساخت، بستر تفاهم،  بی ریایی مادرانه

 ای هر خانواده اساسأ در بطن زندگی  مابین فرزندان، که  ی و گاهأ جدال های کودکانها سلیقه
و  ، مسایل خدمات ریزیهای خانواده مهبرنا. گردیدن  مشاهده ناگوار اتاختالفاست، هرگز  نهفته

تماما بر ،  خانواده  مهمانداری و ترتیب امورات کشاورزی و مدیریت و هماهنگی زندگی روزانه
  بهیه  دایه .دندفراوان این مسئولیت را انجام میدا و صبوری گیشایست با کە بود  بهیه  ی دایه عهده

می   جانش مایه از  ی خانوادهالت و خدمات بی انتهاکردن مشک  ی گوناگون و روبراهها زمینهدر 
او را در  احترام و دلنوائی  و همیشه  هکاڵێ گذشت فراوان داشت  دایه  نسبت به و هم چنینگذاشت 

و مورد بی عدالتی و   از طرف سیستم های اجتماعی قربانی شده  کسانیکه .می داد اولویت قرار
او   و در پناه بود  برایشان گشوده  بهیه  محبت دایهآغوش پر   بودند همیشه  ستم ناروا قرار گرفته

در جوار ما  و  یهبه  ند و تحت مدیریت دایهی ما بود اعضاء خانوادهو  احساس امنیت میکردند
  تمام افراد خانواده  ،این انسان های شریف  ی همدردی و کمک به در زمینه .زندگی میکردند

  .بود  برجسته  پیشرو و فوق العاده  بهیه  احساس مسئولیت میکردند اما،  نقش دایه
  

 
.در کنارهمدیگر  بهیه  کاڵێ و دایه  ایهد  

                                

!اسالمیحاکمیت فاشیزم دیکتاتورو شاه  سقوط  
  میالدی به ٤٩١٩سال و در   هنفت ایران را ملی کرد  که از دوران دکتر محمد مصدق  ابوی همیشه  

  امعههای رشد و پیشرفت ج  دکتر مصدق زمینه: می گفت. نیکی یاد میکرد  به  هرسیدنخست وزیری 
را بر تخت  آمریکایی ها با کودتائی دیکتاتور هجری ٤٢٢٩اما در سال . بود  را فراهم ساخته ایران

 دکتر مصدق و خصوصأ   توان و صاحب اتوریتهپر  ابوی بارها از کابینه .سلطنت بر گرداندند
  قیدهع  به. دکتر حسین فاطمی سخن می گفت اش وزیر امور خارجهجسارت، تبحر و لیاقت سیاسی 

محدود کردن قدرت دوران تغییرات پا بگذارد و  ایران به  جامعه ،نگذاشت  ودتای آمریکا و شاهک او
  به کودتااما . رای دیکتاتوری بحساب می آوردشاهنشاهی را سرآغازی ب سلطنت و سیستم
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صدق خیانت مدکتر  به  ازجریانات مذهبی که. دیکتاتوری شاهنشاهی خدمت کرد میلیتاریزم و 
ها، میزان دمکراسی در زمان دکتر  ابوی میگفت آزادی بیان، روزنامه .وشی نداشتدل خ کردند

روستای احمد   ناچار کردند تا در دق راکتر مصسپس د. رشد داشت  و رو به  مصدق حالتی بالنده
  اگرچه" بسوی تمدن بزرگ"در کتاب   شاه .ایران بر کنار گردید  جامعه از رهبریمنفعل گردد و آباد
ای آرام است و دموکراسی در اقصر نقاط ایران موج میزند، اما ظلم و ستم  یکرد ایران جزیرهم ادعا

در   بود که  سازمان داده" بنیاد پهلوی"ارگانی بنام  شاه. بیداد میکرد و بی عدالتی و تاراج مردم
های دو مخارج جشن . ها تومان پول مردم را می بلعیددتمام طرح های آبادانی شریک بود و میلیار

ها دیراز میلیاردم ایران تامین گردید و در شهای مر ، از مالیات های توده هزار و پانصد ساله
بود، و فضای   ساواک آنرا تدارک دیده  که" ستاخیزر" حزب کارتونی.باد رفت  به  تومان یک روزه

مام تشکیالت و تجمع ساواک ت. بجائی نبرد  بود راه  وآنراعلم کرده  داده  وعده  شاه  کهباز سیاسی 
و تنها نیروی های مذهبی و اسالمی در  هم کوبیدکال و سیکوالر را با تمام قوا درنیروهای رادی

مردم ایران برای  .آزاد بودنددرمساجد و حسینیەها  برگزاری جلسات و تشکیل ارگان های خودشان
لذا . دهند  انستند ارائهای را نتو ستهوحدت کامل یافتند، اما بدیل و آلترناتیڤ شایە سقوط شا

ر بود، با حق نیروهای سیکوال  را گرفتند و هژمونی سیاسی را که  های اسالمی نبض جامعهنیرو
ابزارهای سرکوبگر   به  در کردستان با تمام قوا و نیرو در حملهمردم   توده. قاپیدند نیرنگ و تزویر

ها و  تمام پاسگاه. وارد کردند  اهکی بر پیکر رژیم شضربات مهلو   رژیم شاهنشاهی شرکت کرده
 ها بدست  سالح شدند و اسلحهپادگان مهاباد و ژاندارمری سنندج خلع   اغلب پادگان ها از جمله

ما آخوندها ادمکراسی و حکومت دمکراتیک بودند  مردم خواستار. کردستان افتادانقالبی مردم 
، مدتی نگذشت مردم کردستان. ن بودندمشغول شستشوی مغزی جوانا ایران  جامعه  های روی ویرانه

پرداختند واین روال   مبارزه  حکومت در کردستان بهبرای ابراز ارادە خود و بنیاد نهادن شکلی از
مردم کردستان   که ٤٢١١مرداد  ٩١در  با فتوای خمینی. آیند آخوندهای متحجر قرار نگرفت خوش

کردستان  مردم. د تحمیل کردندلت کرم را برشد و جنگهای تحمیلی   حمله ،دررا کافر قلمداد میک
  پادگانها یک شبه بنا بە توصیە و پافشاری آمریکا .بار این ناعدالتی و وحشیگری نرفتزیر 

انقالبیون هان وبگیر و ببند آزادیخوا .هژمونی سیاسی ایران را قاپیدند آخوندهاشدند و اسالمی
بدامن و   ی کردستان را خالی کرده پشت جبهه ، و آقای مفتی زادهمکتب قرآن . کردستان شروع شد

و   جاسوسی کرده پاسداران  مواجب برای سپاهو   بدون جیره. ارتجاع اسالمی سرفراز شدند
. مهمی را ایفا کردند  وی نقش درجهپسران اب از جملە اسارت انقالبیوندر  

 معلم روستا های مریوان امینن ومریوابنامهای حسین دبیر دبیرستانهای شهربرادرم در مریوان دو 
خمینی،  نمایندە  چههر   و دادگاه  مهبدون محاک. شدند زندان پادگان مریوان محبوس درو  دستگیر

د خواهند و آزا  بوده  نها بی گناهآ  بود، که  داده با ابوی قول شرف حضوریصادق خلخالی در دیدار
برادر    دیری نپائید که.  ران شدندن و مزدوران محلی تیر بامکتب قرآ گردید، اما با پافشاری

معاون  مصطفی چمران توسط ای منظم در طرح و برنامهفواد کاک  ،  له کومه انبنیان گذار ازدیگرم 
سازمان آقای طهمورث اکبری از   ، در جنگی نابرابر همراهیهای جاسوسی محل شبکه و نخست وزیر

. چریک های فدائی جان باختند  
را  های بزرگداشتراسمفرزاندانشان م ومادران   همراهتراژدی ها و جنایت های ابوی در برابر این   

  بهیه  ی دایه رانهی متین و بزرگوا  روحیه. بر گزار کردند  ی بلند و بزرگوارانه ت و روحیهبا شهام
.عام بود ی خاص و شهره  

 آخوندها ومت توتالیترحک توسط ،هیچ پایانی برای این جنون کشتار  ایمان و باور داشت که ابوی   
  .وجود ندارد جمهوری اسالمی فاشیزم و
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و یک  "خلخالی"خمینی با حضور نمایندە  فاشیزم اسالمی  دادگاه خورشیدی، ٤٢١١ریوان تابستان سال پادگان م

.میکند دراسارت هستند تالش   که دستگیر شدگان، و سایر ابوی برای نجات فرزندانش .پاسدار  
 

!و فراززندگی پر نشیب   
و   خانهکرد تا الدین پیشمرگان را ناچارجمعی از و نبود امنیت و شرایط ناگوار در کردستان    
در   ابوی هنگامیکه .شت خویش را بدست قضأ و قدر بدهندرا بجا بگذارند و سرنو ،خویش  انهکاش

تیرباران  رو مصیبت با  ، خبر تکان دهنده رزندانش در شهر سنندج مخفی بودهی یکی از ف خانه
شاهدان عینی بی  ین خبر فورأ او را مریض میکند واو میدهند و ا  جانباختگان ماجد و امجد را به

ی اطرافیان او را در  ، همهدرتنها پ  و یریشانی و مرگ آنگا نه  غم انگیز بیان کردهرا   صحنهنهایت 
و سرانجام  ندماندگار شد، مریوان و سپس سنندج  ابوی مدتی درآلمانه .بردفرو می  یسنگین غم

  سقز و سپس به  ج  بهاز طریق سنند. باشند  له پیشمرگان سرفراز کومه در جوار  تصمیم گرفت که
خانقاء در  مدتی طوالنی خانوادە کاک محمد امین حسنپور در روستایی .ند رسید کهروستای آجی

ف و محبتهای آن خانوادە همیشە مدیون لط .کمال احترام از ابوی پذیرایی و مهمانداری کردند
.هستیم و هرگز فراموش نخواهیم کرد  

عمرش توسط جالدان جمهوری اسالمی  و در زندان هایشان مورد تحقیر واقع نمیخواست در آخر در 
 ،ودش رهروان کاک فواد بودندبقول خ  که و پیشمرگانش   له در جوار کومه. گیردو اهانت قرار 

، قدرت انطباق و همسوئی علیرغم کهولت و دوران پیری. ی میدادرا تسل او  و  ش بسی آسودهخاطر
. را بنحو بارزی از خود نشان میداد  له زندگی را با محیط های پر جوش و خروش و مقر های کومه

را در   های بی مالحظهکجروی انسان  .نشد  کس دلش آزرده هیچ  بود و ازاحترام همگی   دمور
با رهبری . و هرگز آنرا بدل نگرفت  گردیدهذیرا ئی و همت بلند پرو  با گشاده  له های کومهمقر

مدتی در روستاهای . توآم با احترام داشت گرم و عاطفی روابطی ،در دوران های مختلف  له کومه
 عدەای از  له بر تشکیالت کومه  عالوه .عازم سلیمانی گردید  برای معالجهبوکان بسر برد و 

  ساخته ارتباطی وسیعی را فراهم  از این بابت شبکها می شناختند ونیز او ر وندان سلیمانیشهر
سپری   له و تشکیالت کومهرفت و آمد داشت و تمام زندگیش با پیشمرگان  با مردم و آشنایان. بود

در غم وشادی پیشمرگان شریک و خود را   همیشه.  او را  در سلیمانی اسکان داد  ڵه کۆمه .میگردید
عقاید و فرایض دینی خویش  را بجا می آورد و در این . میدانست  له بزرگ کومه  عضوی ازخانواده

و با  عقاید مذهبی را کامال شخصی میدانستانجام فرایض دینی و .ای رعایت میشد ، بگونهمورد
  له کومه .و مخالفش بود تمرزبندی داش بود  متوسل شده و جنایت ستمزور و   به  اسالمی که

. بود دایر کردکاوی نشیبود، و مقرهائی را در   هکردستان انتقال داد ە جنوبشرق ب از قرهایشم
هر گز  .می آمدند  روستای مالومه  به  له فرزندانش و تشکیالت کومهبرای دیدار  و بیگاه  ابوی گاه
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جمهوری   زمانیکه .این عواطف مرزی را نمی شناسندورا کم بها داد  مادرن و نمیتوان عواطف پدر
  پخش شده  له کومه  ی پاسداران به حمله  هبمباران کردند و شایعتوپ و را   مالومه بعث و اسالمی

  و از زنده  رفته ی ارتفاعات ازمر در دامنهک  روستای سیته  و بهشان بود ، خیلی مضطرب و پریدبو
. بود  مرحوم پدرشان روابطی نزدیک داشت، طلب کمک کرده با   که"  شیخ دارا حفید زاده"یاد 

ایش بود آرزوهکردستان ایران در شرایط طاقت فرسائی بسرمیبردند یکی از در  دیدار فرزندانش که
 و یا  در روستای مالومه  کوتاههای دیدار  با تحمل مشکالت زیاد موفق بهآنها   این زمینهو در

.آرام می گرفت نشروح و روا و چند صباحی ندسلیمانی میشد  
  

 
.ابوی و رضا. خورشیدی ٤٢٣٩سلیمانی، سال کردستان جنوبی، شهر   

      
!شد  کشور سوید پناهنده  به  

توانائی جسمی و روحی   تعدادی را نیز که پیشمرگان زخمی  همراه  له کومه میالدی ٤٩١١سال     
حشمت با این جمع  ابوی و . اسکاندیناوی فرستاد  را نداشتند به  کافی برای شرایط سخت آن دوره

استکهلم سپس در کمپ شهرک گیمم ی شهر  در حومه وندلکارل سدر کمپ . پرواز کردند سوید  به
ای پلیس و معاینات ه مصاحبه بعد از  تی در آنجا بودهمد. گردیدند سیاسی مستقر  بعنوان پناهنده

شهر اپساال اسکان یافت و در .گرفتنددرسوید را  را بە عنوام پناهندە سیاسی اجازە اقامت پزشکی
و سال و ما سن ات یادگیری زبان سویدی داش  به  القهخیلی ع. س های درس سویدی میرفتالک  به

مراسم   با اشتیاق فراوان درهمه .بسیار کاهش دادە بود ادگیری او راقدرت ی مصیبت های سنگین
 اپساالشهردر. گذاشتمی فراوانپیشمرگان زخمی احترام   و خصوصأ به  شرکت کرده  ڵه های کۆمه

ابوی چند . دادند  هیهب  ، فرمیسک و دایهیان ، به ، ملکهوی  از جمله  ز خانوادهجمعی ا  ای به خانه
خوردار بود و بر  ملکهخدمات و کمکهای بیدریغ  از زندگی کرد و در این دوران  ملکهسالی در جوار

های م گرفتاریعلیرغ  ملکه .ی میکردندپرستار اوام جهات در تم و با همت بلند  سخاوتمندانه  لکهم
 المال از متانتابا قلبی م یان فرمیسک و بهبندانش و مسئولیت سنگین دلجسم رنجورش  فراوان

راهم کردن آسایش ف، برای زندگی و سخاوتمندانه جوانب مختلفاحترام، و درسطح وسیعی ودرو
  یقی بهجواب ال  ملکه .مورد غافل نبودای در این  لحظهو  گذاشته  مایهمسن و  پدری داغدیده

بی او  واز  انستهد  ی فرزندان ابوی از این بابت خود را مدیون زحمات ملکه همهافکارعمومی داد و
.نهایت سپاسگذارند  
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های پیر کە سوید برای انسان: نیکی یادکردن از مردم سوید می گفت  به وبارها ضمن احترام نهادن 
نها فوق آوابط اجتماعی ر  شبکه گیرند و پیرها زبان یاد نمی ،زبان سوئدی نمیدانند سازگار نیست

 چرخشیلذا . هرگز آسان نیست هابرای پیر دیگری فرهنگ عمل پذیرفتندر .میشود محدود  العاده
 .یمبود اسارت و زندانی کردنش ما نگران .میگردمایران بر  به در تصمیم هایش بوجود آمد و گفت

  مادهآایران  کردستان  برای پرواز بهخود را  و  ت را برایش مهیا کردههای مسافر  زمینهسرانجام 
  در فرودگاه خود را ،اش ابوی و فرزندان پناهنده  و زمانی رسید کهگذر بود زمان بسرعت در. کرد

  قیافه و  ، سرنوشت و تراژدی خانواده اهآن لحظات خاطرات تلخ و جانکدر. آرالندا باز یافتیم
مدارکش را . بود  م سنگینی پرس شدهغند و  پیکرمان زیرمیرفت  مان رژهچشمان برادران محبوب در

کنترل   ام ابوی بهنجسرا. دیم باشیهاتابوسایل و کمواظب   که ندمیکردتحویل دادند و مرتبا تکرار
بیقراری هایش   گم شده و چشم هایش دنبال  غوش گرفتهآرا در   نزدیک شدند و همه ،پلیس

 تر میشداز ما دور و دور یواش یواش  زمانی که. مایان بودودش نو اضطراب فراوانی در وجمیکردند 
را بر آخرین دیدارش میکرد و   را نگاه پشت سرش هم باز  کنترل را پشت سر گذاشته  منطقه  آهستهو

 جنب و جوش در میان و پیرمان  داغدیدهناگهان پدر بعد از مدتی کوتاه. زمان ترسیم کردمغ  پرده
.ناپدید گردید  هایمان برای همیشه چشمجلو  از مسافران محو شد و  

  

 
. بهیه  ، ابوی و دایه میالدی، منزل ملکه ٤٩٩٤سال  :سوید                          

 
!کردستان  باز گشت به  

میالدی  ٤٩٩١در سال  سیاسی در کشور سوید زندگی کرد و  بیش از هفت سال بعنوان پناهنده ابوی
مردم شریف کردستان   دسته  دسته . گردید ای از او قبال شایستهاست. بازگشتبە کردستان ایران 

بسزائی یر ثتاو افکاراو   حیههمدردی در رو دیدارو ابراز این. مریوان می آمدند  یدارش بهبرای د
تنها با افراد  درسوید  سالیانی بود که. لذت میبردینی با مردم هم نشو  داشت و خیلی از مراوده

اش را باز  روابط اجتماعی گذشته  شبکه ز آشنایان ارتباط داشت، اما در مریوانو شماری ا  خانواده
 اما. یافتن سالمتی نسبیش، سخن می گفت شاد و باز  سوید از روحیه  در تلفن هایش به .بود  یافته

  تراژدی عظیمی که وپیری و رنج از دست دادن پنج فرزند الیق و محبوب مردم  کهولتدر حقیقت 
  آستانه  بهو او را رنجور و بی توان بودند  ش روا داشته ر خانوادهی اسالمی بهافاشیست

ی پدری  وی در خانهو اب  کاڵێ و فایزه  و دایه  بهیه  در این دوران دایه  .بود  فراموشکاری رسانده
  همهنیز در  بود و فایزه  بهیه  ی دایه عهده  به  مسئولیت و مدیریت خانواده. زندگی میکردند

میگردید و   روبراه  فایزهو مهمانان بیشمار توسط سرویس و خدمات این جمع . تصمیمات دخیل بود
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  باشهامتش، کهکنار تصمیم تاریخی و در  فایزه. ای آنرا ترتیب میداد بطور شایسته  حقیقتأ فایزه
شریک   اریخی بهبود و جوابی ت  بهم ریخته  زندگی خصوصی و خانوادگی خویش را آگاهانه

ی مسئولیت های آن  ، همه نهایت بزرگ منشی و سخاوتمندانه، با علو طبع و در بود  زندگیش داده
ی فرزندان  همهرضایت خاطر دو مادر و  سرفراز وو  و در این بابت کامال سربلند  جمع را پذیرفته

ای  شایسته، بطور در دوران پیری و ناتوانی های ابوی  کمک های فایزه. بود  ساخته ابوی را فراهم
اریخی و دی تتایی بدون شک شمواضع انسانی مش، اماباوجود زندگی پر تالط  فایزه. انجام میگرفت

ون ی فرزندان ابوی مدی و همه  محبوبیت او را دوچندان کرده  زحمات فایزه. بود  انکار ناپذیر گرفته
و بدون چشم داشت   ذشتهخود گرئوف، از  همه   نسبت به  فایزه .تالش ها و زحمات فراوانش هستند

                             .میزان دلسوزی هایش مرزی را نمی شناختمحبت و کمک میکرد و   همه  به
                                                                                            
!شآخرین لحظات حیات  

شکست  لگنش. زمین می افتد  تکانی میخورد و به،  بود  بلند شدهاز روی صندلی ابوی   هنگامی که 
 یشهااما زخم. کردند  رایش تعبیهپروتز مصنوعی ب عمل جراحی گردید و و در بیمارستان سنندج

در مریوان مدتی . مریوان انتقال میدهند   به او را. ندبود  م او را رنجور تر کردهو جس  کرده عفونت
 در انتظار دیدار عزیزانش ابوی. را میگذراند آخرین لحظات حیاتو ن نقاهتبیماری دورادر بستر 
، اهالی محترم نمردم شریف مریوا .چشم از جهان فرو بست میالدی ٤٩٩١(٤٢٧٢هجری)در سال 

با  و  شرکت کرده  در مراسم تشیع جنازه و روستاهای دیگر و جمعی از شهروندان سنندج  آلمانه
   .شد  هدبخاک سپر و  سوار برده  گورستان تاله  به ابوی را ،او بود  شایسته  احترام خاصی که

 
  طفی سلطانیمص رشاد
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