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یاستقامت و پایدارماجدسنبل   

 
ماجد و رفقای و تعدادی از همرزمان ملکەنوشتەای از   

 دوران کودکی
ستان مریوان چشم بە جهان خورشیدی در روستای آلمانە از توابع شهر ٥٣٣١ماجد در آذر ماە سال

مادرمان پدر و و سپس طبق برنامەی  پایان رساندبە کالس چهارم ابتدای را در زادگاهش  ،گشود
را  ی نوینی از زندگی مرحله برادران از خود بزرگتر در جوار و  برای ادامە تحصیل راهی سنندج شد

.گردیدثبت نام  محلە قطارچیان چهارم آبان درو در دبستان شروع کرد   
دوران کودکی برای تک تک ما  و دوستان تغییر مکان و دوری از خانوادە و محیط  زندگی و همبازیها

رنج آور و طاقت  برای ماجد از عطوفت و مهر و نوازشهای پدر و مادر یتمحروم .سخت و جانگداز بود
بە عهدە گرفتن مسئولیت تحصیل و زندگی در سن  تازە و مدرسە با محیط دادن خود وفق ،فرسا بود

دە دوازدە سالگی، پیدا کردن دوست و همکالسیهای جدید برای ماجد وقت و زمان خود را الزم داشت 
و وجود ا احساس مسئولیت برادران بزرگتر خوشبختانە ب. تاکە بە شیوە جدید زندگی عادت کند

این دشواریها چیرە شد و زندگی روتین خود را شروع رماجد بعد از مدتی ب ،وز و فداکاردلس معلمانی
.کرد  

جزوە  ادامە تحصیل و درس خواندن .بر انگیز بود سوال نیز این شیوە از زندگی برای همگی و ماجد
ولی  پرداختکە تاوانش را محسوب نمی شود تای جرم وابتدایترین حق و حقوق هر انسانی است 

و هزاران  چرا باید اینقدر با درد و رئج و پر مشقت این امر طبیعی و حق انسانی هر کدام از ما
را  این امکاندر محیط  زندگی خود چرا بە انجام برسد؟سرزمین نفرین شدە دیگر در این  کودک

؟تحصیل کنیمکە در آغوش گرم و پر مهر و نوازش پدر و مادر نداریم   

ا   
ایستادە از سمت چپ ماجدنفر دوم   
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 دبیرستان

در درس  رشتە ریاضی مشغول بە تحصیل شد و در بعد از پایان دبستان در دبیرستان هدایت ماجد
بقدری با استعداد و توانا بود کە هنوز . و تحصیل جزوە شاگردان خیلی زرنگ دبیرستان بود

ذهن . مکاتبەای درس می خواندبە شیوە لندن  داکسفور دبیرستان را تمام نکردە بود با دانشگاە
ش خیلی زود او را متوجە جهان پیرامونی کرد کە ماالمال از بی عدالتی، استعدادهای ذاتی وفعال 
است و اکثریت احاد و افراد این جامعە اسیر و بردە اقلیتی  ملی و مذهبی . جنسی. طبقاتی ستم

نمیری  جامعە شد کە برای لقمە نان بخور وخیلی زود متوجە فقر و مشقت اکثریت عظیم . ندناچیز
نهند و خانوادە و  می بالین رجان میکنند و هنوز هم با شکم گرسنە سر ب شب و روز چگونە

 البتە .بی بهرەانددرخور زندگی  اتهمە چیز محرومند واز کوچکترین امکاناز  انبچەهایش
دادن بە افکار  در شکل کنندەای برادران بزرگتر مخصوصأ کاک فواد دور و نقش تعیین جهانبینی 
.داشتند را و عقاید او  

دبیر کالس هشتم دبیرستان،  در.برای ترویج افکار رادیکال خود میکوشید نە و پیگیرفعاال ماجد
. بنویسند ای انشاە انتخاب کردە وموضوع دل بە خواهی را ادبیات از شاگردانش می خواهد کە 

موضوع انشاەها باعث  .رفیقش روزبە در مورد آرش کمانگیر و صمد بهرنگی می نویسند ماجد و
بە اتاق دفتر احضار می ماجد و روزبە و والدین آنها را ولین دبیرستان می شود و ئعصبانیت مس

ە  خودشان انشا آیا آنها را تحت فشار قرار می دهند کە تهدیدشوند و بعد از کلی سوال و جواب و 
شتەاند تا کسان دیگری؟را نو  

واز آن بە بعد کنجکاو وپیگیر برای باال  آشنا شد ماجد در اوان نوجوانی با افکار چپ و مارکسیستی
یک دم از  جهانی تالش می کرد وبردن سطح آگاهی سیاسی خود و دستیابی بە تجارب انقالبهای 

حاد شدن و هنگام  وسال بودماجد هنوز خیلی کم سن . خواندن کتاب فلسفی و تاریخی غافل نبود
نجا برود آمسئلە اعراب و اسرائیل تصمیم گرفت برای کمک بە مردم محروم و ستم دیدە فلسطین بە 

کم سن و سال  با مجموعە دالیلی و از جملە کاک فواد اما. و از نزدیک آنها را کمک و یاری رساند
.و از تصمیمش منصرف شد او را قانع کرد بودنش  

عاطفی و  پیوندیپیدا کرد و با آنها  در محیط زندگی و مدرسەسریع همفکرهای خود راماجد خیلی 
، تمام ارتباطات ماجد با رفقایش اجتماعی بودن او بودماجداز خصوصیات بارز . برقرار کردسیاسی 

.خانوادە رفقایش شداعضای بال استثناە تبدیل بە پیوندی عاطفی و خیلی نزدیک و صمیمی با   
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خورشیدی از راست رضا، روزبە، ماجد و امجد ٥٣١١سال سنندج   

و کرمانشاە تحصیل در تبریز  
در انستیتوی بە پایان رساند و را در سنندج ریاضی دبیرستان  با اخذ دیپلم  ٥٣١١سال  ماجد

و انرژی  شوراز  یماجد کە خود دریای خروشان. داد ادامە تحصیل بە تبریز در رشتە برق تکنولوژی
توانایهایش مناسبتری برای رشد استعداد و  تبریز محیط شهر بزرگی چون ،مبارزاتی بود انقالبی و

همزمان با تعداد  در آنجا امکان دسترسی بە کتاب و ادبیات چپ و مارکسیستی بیشتر بود و. دبو
 ،باسط ،جعفر شفیعی از رهبران محبوب کومەلە دکتراز جملە  ویدانشجمبارزات زیادی از فعالین 

.این رفقا بە کار و فعالیتهای خود ادامە داددوشادوش او نیز آشنا شد و  تعداد دیگری   صدیق و ،ع  

 
...خورشیدی از راست ماجد، ملکە، امین و ٥٣١١تبریز سال   

در همین رابطە بقیە . با دکتر جعفر شفیعی و رفیق نزدیک و دیرنەاش عارف نادری هم اتاق بود
این جمع بیشترین . شدند و پیوندهای سیاسی و خانودگی نیز بوجود آمدخانودە با دکتر جعفر آشنا 

.توان و انرژی خود را صرف کار آگاهگرانە و تشکل پذیری در میان کارگران و زحمتکشان می نمودند  
در تبریز دانشجو . کردماجد از تمام توان و انرژی خود برای پیشبرد کار و برنامەهایش استفادە می 

مرتب و کار سیاسی  کارگر و زحمتکشرفقای  ، بە طور مستمر بایت سیاسی داشتبود کار وفعال
رشتە  و در همزمان دیپلم طبیعی را گرفت، و برای باال بردن آگاهی خود می کوشید مطالعە میکرد

در ایام تعطیلی در  ..پرداختادامە تحصیل در آنجا بە و  ی کرمانشاە قبول شدپزشکی دانشگاە راز
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تراکتور سازی و ماشین سازی تبریز برای اینکە بیشتر با زندگی و درد و رنج کارگران کارخانەهای 
اهل آدب و شعر و بە آواز و موسیقی عشق ، بامعلومات ماجد انسانی آگاە، .آشنا شود کار می کرد

.می ورزید  

 
 رشتە کوە سبالن ماجد، دکتر جعفر شفیعی در کوەنوردی

 افراد خانوادە و رفقایشاە امکانات وسیعی را برای همگی ماجد در تبریز و کرمانش زندگی کردن
. با مسایل سیاسی روز در شهرهای بزرگ و دانشگاهها آشنا می کردخیلی ما را . آوردە بود دبوجو

ماجد ما را با دیدگاە ها و . ما امکان دسترسی  بە تازەترین کتابها و نوشتجات روز را داشتیم
از مبارزات تفکرات رایج آن مقطع تاریخی در مراکز روشنفکری و دانشگاهی آشنا میکرد و همچنین 

.و زحمتکشان و ملتهای دیگر برایمان تعریف می کردو کار و فعالیت کارگران   
تمام مخالفین رژیم پادشاهی در ایران از چپ و کمونیست گرفتە تا لیبرال و  ،در آن مقطع از تاریخ

بود جزوە معدود کسانی ماجد . مذهبی بە نوعی با هم ارتباط و بحث و مبارزە ایدیولوژیک داشتند
یکی از  .مطالعە کردە بود لوژیک با مذهبیونیوو مبارزە ایدکە قرآن و تفاسیر آن را برای بحث 

با جمعی از دانشجویان  ابو علی سینای همدان بودشجوی دانشگاههای رازی کرمانشاە و فعاالن دان
تعدادی از این مبارزان از جملە رفیق . مبارز همدان و کرمانشاە محفلی بوجود آوردە بودند

بعد از انقالب بە کومەلە پیوستند و جزو کادرهای تشکیالت ( آرام ) جانباختە یاسین ایراندوست 
.بودند  

 
ارک علیشاە ماجد، رشاد و عارف نادری ٥٣١١تبریز سال   
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 مبارزات و قیام مردم ایران

از . تودەای مردم بر علیە رژیم پادشاهی ایران بودماجد یکی از فعاالن و گردانندگان خیزشهای 
در دانشگاە تبریز تا واپسین دم حیاتش فعاالنە بر  ٥٣١١اولین اعتراصات دانشجویی آذر ماە سال 

و از خواستهای بر حق  و جمهوری اسالمی مبارزە کرد پادشاهیهای مستبد و دیکتاتوری  علیە رژیم
کە هنگامی. محروم وستم دیدە و ملت کرد قاطعانە دفاع کرد مردم کارگران، دهقانان، دانشجویان و

 و هاماجد فعال اکسیون یافتو گسترش  بسط شاەرژیم  دیکتاتوری مبارزات مردم ایران بر علیە
در  ی فعال حرکتهای تودەای و دانشجوی این شهر بود و روز روزی در تبریز  .تودەای بود اتاعتراض

.بودخلق کرداعتراضات  شهرهای کردستان فعال مبارزات و  
داهیانە کاک فواد موقعی کە زندانیان سیاسی زندان شهر سنندج بە رهبری  ٥٣١١در تیرماە سال 

و آشنایان زندانیان سیاسی و طیف  انروز اعتصاب غذا کردند و تعداد زیادی از خانوادە، دوست ٤١
در دادگستری شهر سنندج برای سنندج ، های مریوانمردم شهر تعدادی از وسیعی از فعالین کومەلە و

بە تحصن  پلیس .زندانیان سیاسی تحصن کردند بر حق پشتیبانی و برآورد شدن خواستهای
علنی و  بود مبارزە منجر بە اعتراضات خیابانی شد کە اولین بار این حرکت .کنندەگان حملە کرد

موقع . بود اتماجد یکی از فعالین این تحصن و اعتراض .در شهر سنندج پیش آمدە بود دستە جمعی
و بە طور  بە پای راست ماجد اصابت کردە بود اعتراضات خیابانی و تیراندازی نیروهای پلیس تیری

 سطحی زخمی شد
با شدت گرفتن مبارزات تودەای و فشارهای کە بر رژیم پادشاهی آمدە بود کم کم فضا و  ٥٣١١سال 

در یکی  .دکسیونهای زیادی را بوجود بیاورنکە اپیش آمدە  لین سیاسی بوجودجو مساعدی برای فعا
استقبال از زندانیان سیاسی  بر تائید زیادی ایشان از مالقاتهای کاک فواد با کاک عبداللە برادرم

یا کە  استقبال از زندانیان سیاسی .بە مردم و توضیح علل دستگیری آنها کردە بودآنها معرفی و 
قبل از بە پایان رسیدن دوران  محکومیتشان تمام شدە بود یا بر اثر مبارزات خستگی ناپذیر مردم

طیب  :رفقا ٥٣١١در سال . بە نوعی از اکسیونهای مردمی تبدیل شدە بود آزاد می شدند محکومیت
ب عباسی روح الهی، محمد کعبی، عثمان و هوشمند روشن تودە، طیفور بطحایی، یوسف اردالن، شعی

اسمهایشان یادم  متاسفانە دیگری کە در حال حاضر حضور ذهن ندارم و زیاد ذکریایی و تعداد
.از زندان آزاد شدندو مراسمهای با شکوهی برای استقبال از آنها ترتیب دادە شد نیست  

از طرف  و آزاد شدن رفیق شعیب ذکریایی مصادف بود با حکومت نظامی دولت اذهاری از یک طرف
نکە شعیب دیگر مخالفت علنی و آشکار مکتب قرآن و احمد مفتی زادە با این استقبال تحت عنوان ای

و دیگر مبارزین شهر  کومەلە فعالین. استقبال شود و نباید از او "از ما نیست" کمونیست است
رگ و با مراسم بز ع گرفتند ودر مقابل مرتجعین مکتب قرآن موض و مصمم انەسنندج خیلی قاطع

 سنندج مراسم را در گورستان تایلە. دیدندتدارک  از رفیق شعیب ذکریایی  برای استقبال شکوهی را
با  در این مراسم ماجد .برگزار شدیل شریفزادە و همرزمانش عجانباختە اسما ەرامگاە رزمندآو بر 

شریفزادە و ان اسماعیل زندگی سیاسی و مبارزاتی جانباختەگبیوگرافی و  خواندن مقالەای
.همرزمانش را گرامی داشت  

ارگانهای سرکوب رژیم پادشاهی بە دست انقالبیون و مردم بە جان آمدە  اکثر در ایام انقالب
بود و جزوە اولین کسانی بود کە وارد  فعال در تسخیر ساواک سنندج خیلی ماجد  .شدند تسخیر

.ساختمان شد و ساواک را تسخیر کردند  
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٥٣١١ماجد در آلمانە   

جمهوری اسالمی حاکمیت  
 ماهیت فاشیستی و ارتجاعی خود را ،تسخیر قدرتاول  روز از جمهوری اسالمی جنایتکارحاکمان 

 را وردهای انقالباند و تمام دستنشان دادبە وضوح نسبت بە تمام اقشار و طبقات جامعە ایران 
، حق ارگانهای دمکراتیک برچیدە شدخیلی سریع تمام . دادندقرار  حملە یکی بعد از دیگری مورد 

هر گونە سازمان و تشکل را از همە سلب کردند، روزنامەهای آزاد و دمکرات را بستند، بە زنان و 
کمتر از دو . مورد حملە و هجوم نظامی قرار گرفتند نیزحق و حقوقشان حملە شد و ملل تحت ستم 

نندج را مورد یورش نظامی قرار دادند ماە بە قدرت رسیدە بودند کە مردم ترکمن صحرا و شهر س
.ومردم بی دفاع را قتل عام کردند  

دو ماە از سر کار آمدن فاشیستهای جمهوری اسالمی نگذشتە بود کە مردم هنوز  ٥٣١١سال  نوروز
جمهوری  هواپیماهای جنگیو  بی دفاع و ستم دیدە شهر سنندج را بە گلولەی توپ و خمپارە بستند

جنگی . سال تازە مردم شهر سنندج رفتندنوروز و دیوار صوتی بە استقبال اسالمی با شکستن 
 جنگ وکار نظامی اگر چە ماجد هیچ تجربەای از . ندنابرابر وتحمیلی را در شهر سنندج شروع کرد

 اوستە بود را بە توپ و خمپارە بسنندج  شهر، ٤١نداشت با این وصف تمام مدتی کە پادگان لشکر 
.دفاع و پشتیبانی نمودشهر سنندج  جنگ زدەدر سنگر اول جبهە از مردم محروم   

انقالب ایران  تنها سنگر باقی ماندە ازمدت کوتاهی بعد از بە حاکمیت رسیدن جمهوری اسالمی 
عالیت سیاسی و تشکیالتی آزاد نوع ف و فضای کامأل دمکراتیکی داشت و هرکردستان بود کە جو 

د و هر روزە برنامەای فعالیت داشتنو گروههای مخالف رژیم در کردستان انقالبی همە احزاب . بود
.اجرا می گردید و اکسیونی بە ابتکار احزاب و مردم رزمندە کردستان  

 ستمدیدە روزی در سنگر نظامی از مردم. نوآور، مبتکر و فعال این وضعیت جدید کردستان بودماجد 
ایدیولوژی نشستهای وسیع و  مباحث مبارزە فعال  دهند بحث واء سنندج دفاع میکرد، روز بعد ار

روز بعد در میان دانشجویان مبارز تبریز یا کرمانشاە مشغول کار و  .فعالین سیاسی و احزاب بود
.فعالیت بود  

مریوان  منطقە کاک فوادو رهبری بی همتای بە دلیل سابقەی مبارزاتی مردم "بعد از انقالب 
تا بە حال در تاریخ مبارزات شدە بود کە  سیاسی و اجتماعی گرم مبارزات و فعالیتهای کانون

بوجود آوردن اولین واحد نظامی پیشمرگهای اتحادیە دهقانان . "کم نظیر بودە است ستانمردم کرد
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مریوان، کوچ تاریخی مردم شهر در اعتراض بە آمدن سپاە پاسداران بە داخل شهر نمونەی بارزی 
گی زیادی در بین وحدت و یک پارچ مریوان شهر تازەیت وضعیر بود و این ن حرکات کم نظاز ای

.بوجود آوردە بود ایران حدودی تا مردم کردستان و  

 ماجد .بود مریوان ماجد همراە کاک فواد و کاک امین جزوە اولین پیشمرگان اتحادیە دهقانان
مبارزە  از شیوە نویناین  تثبیت و نقش خیلی مهمی را در نفوذ قاطع و مصمم بر اهداف خود

در مدت پیشمرگ  .ایفا نمود مریوان منطقەزحمتکش و مردم  میان واحد پیشمرگانر د را مسلحانە
، هم بە لحاظ سیاسی ـ تشکیالتی و ای همە جانبە و بودنش در این واحد استعداد و توانای زیاد

وظایف و  آگاە مانند پیشمرگی. ی رزمی از خود نشان دادهم بە لحاظ نظامی و دیسیپلین واحد
مسئولیتهای خود را خیلی مرتب بجا می آورد و از آنجا کە دانشجوی پزشکی بود تمام امورات 

و خواندن نشریات و  پزشکی واحد را بە عهدە داشت و بعالوە پیشمرگان بی سواد را در سوادآموزی
در میان مردم سیاست و مواضع کومەلە، اهداف  .می کردکمک اطالعیەهای کومەلە و دیگر احزاب 

و برنامەهای اتحادیە دهقانان و ماهیت ضد انسانی و ضد دمکراتیک جمهوری اسالمی تبلیغ می 
.کرد  

 
 ماجد نفر سوم از سمت راست در میان مردم زحمتکش

عالیت داشت و در جریان کوچ اعتراضی مردم شهر مریوان ماجد در واحد نظامی و حفاظت از شهر ف
 ٥٣١١ مرداد سال  ٤١ روز در. و میان مردم بر می گشت "کانی میران"  موقع استراحت بە اردوگاە

فعال  انسان ٩ ،یک هفتە بعد از یورش بە کردستان. را صادر کرد فرمان حملە بە کردستانخمینی 
 ،بهمن اخضری احمد و حسین پیرخضری، ،علی داستانی، احمد قاضی زادە: بە اسامی و رزمندە

در آن  .اعدام شدند در پادگان مریوان نسیمی، فایق عزیزی، حسین و امین مصطفی سلطانی لجال
بە آلمانە از اعدام برادرانم  اما سە روز بعد .فعالیت داشت پیشمرگاندر میان هنوز  ماجدایام 
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یک ) " جەماڵ رەش " ی شهید نامەماجد  .برگشتبرای دیدار مادرم و بقیە افراد خانوادە 
و  مادرمبرای ، مادرش نوشتە بود بە شدنشاعدام محکوم  بعد از بەکە  (مارکسیست کرد عراق

.نامەای کە تبلوری از آرمانخواهی و استقامت این رزمندە بود. سایر افراد خانوادە خواند  

نفر از  ٩و ماتم اعدام  در شوک کەبهاری جاری بود،  بارانچون  ماجد هنوز اشکهایمان بازگشتبا 
عزیز از دست رفتە کاک حسین برادران و سوگواری  بهترین و شریفترین انسانها بودیم، هنوز فغان

قابل تصور  رویداد غیر با صبح ٥٥و ٥١ساعت  بینشهریور در  دهمرا داشتیم کە روز  و کاک امین
کە  غیراز این یکی نددکررا می  حادثە ناگواری همگی فکر هر . روبرو شدیم  و باور نکردنی

خیلی خوب بە یاد دارم موقعی کە متوجە شدیم . از راە رسید جنازە کاک فوادغافلگیر شدیم و
ن این بود کە جنازە یکی دیگر از آلمانە میآیند و حدس و یقی ماشینهای زیادی بە طرف روستا

بردە شد کە شاید جنازە امجد یا ناصر و  خیلی از عزیزان اسامی .زان را همراهی می کنندعزی
 تصور و کە هیچ کس بر زبان نیاورد و هیچ کس یتنها اسم همگی بردە شد اسامی، باشدغیرە 

کدامین جملە و کدامین کلمە توان وصف درد  .بود کاک فواد اسمجرئت بر زبان آوردنش را نداشت 
جانباختن کاک فواد، از دست دادن سە  و رنج آن روزهای سخت و جانگداز این خانوادە را بعد از

برادر، سە رفیق و سە انسان بزرگ در عرض کمتر از یک هفتە را داشت؟ با وجود سنگینی مسیبتی 
کە پیش آمدە بود آنطور کە باید و شاید هیچ کدام از ما نتوانستیم در کنار همدیگر زخم هایمان 

د در خانە بمانند و مرهم زخم های همدیگر و ماجد و دیگر برادران نمی توانستن. را التیام بخشیم
.مادر داغدیدەمان باشند  

تشکیالت مخفی تبریزفعالیت در   

 کشتاردر سرتاسر کردستان و  ٥٣١١ای رژیم جمهوری اسالمی در شهریور ماە سال بعد از جنایته
بنا بە رهنمود  ،و کاک امین از دست دادن کاک فواد، کاک حسینخانوادە ما و  ازفاشیستها 

 مخفی در تشکیالت. تشکیالت مخفی تبریز شروع کردماجد کار و فعالیتهای خود را درکومەلە 
جمیلە رحیمی، جوادمشکی، سعید رحمان پور، اسماعیل یگانە  هوشنگ توحیدی، :تبریز رفقا

کسان  و ، اصغر، قهرمانلی خرمی، ناصر طاهری، گمینا احدی، ماجد عمر ایلخانی زادە، دوست،
فعالیت توجە بە مرور زمان اسمهایشان یادم رفتە  نمی شناسم و یا با را دیگری کە یا من آنها

رآگاهگرانە سیاسی ـ رفقای تشکیالت مخفی کومەلە در تبریز کا و وظایف فعالیت .داشتند
 برایو تالش و فعالیت  و روشنفکر جامعە پیشروقشر ، زحمتکشان ن، در میان کارگراتشکیالتی 

استثمارگران و فاشیستهای جمهوری بوجود آوردن جبهەی متحد از محرومین جامعە بر علیە 
.  بود این جنبش تقویت و پشتیبانیو هر چە بیشتر جنبش عادالنە ملت کرد شناساندن اسالمی و

ا هر چە در توان این راست و در نورزیداز هر کوشش و فداکاری دریغ  اهداف این برای نیل بە ماجد
زندگی و رنج  داخلر تا از این طریق بیشت میکرد کار هاەکارخانکارگاەها  در داشت انجام داد

و یا در جمع  .محرومیت و بی حقوقیشان را توضیح دهداز میان این زندگی و کار شود و  کارگران
.رفقا و مشغول انجام کارهای روتین  تشکیالت بود  
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و مسافرت تعداد خیلی زیادی از فعالین چپ و  با تسخیر شهرهای کردستان بە دست پێشمرگان
مقرهای کومەلە مرکز بحث و   ٥٣١١در پاییز و زمستان  انقالبی از تمام نقاط ایران بە کردستان،

شرکت  بخصوص در شهر سنندج ماجد در این مباحث ،مبارزە سیاسی و ایدئولوژی شدە بود 
.بەغایت فعالی داشت  

 ماجد سنبل مقاومت و پایداری

 هوشیاریل قبل و بعد از انقالب ماجد و آزمون و تجارب او از مسای عداد و توانایهای فردی خوداست
اگر چە از .و او مرتب در حال پیشرفت و ترقی بود رساندە بود نبوغری او را بە حد و ذکاوت فک

خالء وجود عزیزان هرگز  ب واما این مصائ استدست دادن سە برادر غم و اندوە جانگدازی 
گونە ستم و  هر در دفاع از آرمانش کە پایان بخشیدن بەاز قاطعیت و مصمم بودن ماجد  نتوانست

ماجد زندگی را دوست داشت اما آرمانش را بیشتر از خود و  .بکاهد بود جامعە بشرینابرابری در 
 .دوست می داشت زندگیش

حیاط دانشگاە  رماجد تعریف می کرد کە روزی دما همگی کم و بیش بە همدیگر شباهت داریم 
! رد میشود، یک دفعە فرد ناشناسی بە ماجد میگوید خواهشی دارم لطفأ خواهشم را قبول کنتبریز 

فرد ناشناس بە ماجد می . ماجد هم بالفاصلە جواب می دهداگر از عهدە انجام خواهشت برایم
بە سر می کند و می پرسد کە چی؟  فرد ناشناس گوید کالە کاپشنت را بە سر کن ماجد هم کالە را 

د و بعد از جانباختن او خیلی عکس و پوستر از او پخش گوید خیلی شباهت کاک فواد را داریمی 
 .شدە بگذار برای این جنایتکاران جمهوری اسالمی شناسایی نشوید

واد، کاک حسین برای گرامی داشت سال روز جانباختن سە برادر کاک ف ٥٣١٩در شهریور ماە سال 
کە محل  ازتوابع شهر مریوان "گاگل"و کاک امین بە مریوان بر گشت و در مسیر راە بە روستای 

موقعی کە از نزدیک شاهد وضعیت . تجمع تشکیالت کومەلە و کمیتە ناحیە مریوان بود آمد
مربوطە نابسامان رفقای زن  و پیشمرگان زحمتکش در تشکیالت ناحیە شد بالفاصلە با رفقای 

از آن موقع مرتب نگران . جلسە گرفت و خیلی صمیمانە و صریح انتقادات خود را مطرح کرد
فوق العادە جالبی  ینامە ،بود و موقعی کە بە تبریز بر گشت از طریق تشکیالت "ملکە"عیت منوض

نی برایم نوشتە بود کە متاسفانە همراە مجموعەای عکس و مدارک دیگر گم شد و بازتاب این نگرا
.را هم می توان در آخرین نامەاش از زندان دریافت  

ماجد بە دست جنایتکاران جمهوری اسالمی دستگیر شد و ماه ها  ٥٣١٩در چهارم بهمن سال 
او حتی . سخترین شکنجە و فشاری جسمی و روحی را تحمل کرد اما بە زبان بە حرف زدن نگشود

خود را بە اسمی صادق خدادوست آذری و اهل کرد بودن و اسم واقعی خودش را فاش نکرد زیرا 
تشکیالت مخفی کومەلە در تبریز لو رفت و  ٥٣١١اما در خرداد ماە سال . بناب معرفی کردە بود

تعداد زیادی از فعالین کومەلە از جملە هوشنگ توحیدی، اسماعیل یگانە دوست و برادرم امجد 
دختر عمویم فرشتە مصطفی سلطانی  مصطفی سلطانی و افراد دیگری هم چون خواهرم فائزە و

دژخیمان جمهوری اسالمی ایران در تصرف خانەها بە اسناد و مدارک کومەلە و از  .دستگیر شدند
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حزب تودە و چریک های اکثریت در  افراد. جملە شناسنامەی واقعی ماجد دسترسی پیدا می کنند
.  داشتند زیادیشناسای و افشای هویت واقعی ماجد نقش   

ذکر است در آن ایام کومەلە فعالین سیاسی خود و سایر جریان های سیاسی چپ در زندان شایان 
جمهوری اسالمی را با اسرای جنگی آنها در زندان کومەلە را مبادلە می کرد و قرار بر این بود 

عالرغم اصرار و تقاضای مکرر همە اعضای خانودە ما در تشکیالت کومەلە . ماجد نیز مبادلە شود
جیل در مبادلە ماجد و امجد تصمیم گیرندگان آن زمان کومەلە نە تنها خودشان در این امر بر تع

مهم عجلە نکردند بلکە تقاضاهای مکرر ما را نیز نادیدە گرفتند و با سهل انگاری و تاخیر ناموجە 
اسالمی جمهوری بعد از انفجار در دفتر حزب . خود مبادلە ماجد و امجد را عمأل غیر ممکن کردند

در تهران، خون آشامان جمهوری اسالمی بالفاصلە در زندانهای تهران  ٥٣١١در هفتم تیر ماە سال 
همان شب در زندان تبریز یازدە نفر از فعالین . و تبریز زندانیان سیاسی را قتل عام کردند

دی جزوە سیاسی را تیر باران کردند کە ماجد و امجد و رفقا اسماعیل یگانە دوست و هوشنگ توحی
..آنها بودند  

 انتقال جنازەها از تبریز بە آلمانە

همراە  ماجد و امجد را شنید بالفاصلە ین و پنجمین فرزندانشچهارمموقعی کە مادرم خبر اعدام 
ئیس زندان مادرم را در آنجا روبە دادە انقالب می رود  .بە تبریز رفتچند نفر از اقوام و دوستان 

مادر  کە من فهمیدیدچگونە  پرسدمی  م؟ مادرهستیدمادر ماجد و امجد  شما یدمی بیند می گو
دلم برات می  !مادر :آنها هستم؟ جواب می دهد خیلی شباهت همدیگر را دارید و بعد می گوید

در دایە بهیە میگوید اگر دلت بە حال من می سوخت چگونە حکم اعدام دو پسرم را دادید؟  . سوزد
پسر  ستون نظامی و هیلیکوپتربا  لی دو فرزندم را اعدام کرد و چمران لخامیدانستید خحالی کە 

تالش و فورأ  و لباس و وسایلهای ماجد و امجد را تحویل میگیرد انقالب در دادگاە. را کشتارشدم 
آرامگاە تا کە  شروع میکندبرای حمل جنازەهای امجد و ماجد از تبریز بە آلمانە  فعالیت  خود را 

کاک فواد،  آلمانە نزد سە برادر دیگر " تالە سوار" در قبرستان  نیز ماجد و امجدآرامش ابدی و 
هبی می آورند کنند و بهانەهای مذ ادارات دولتی خیلی مخالفت می .سین باشدح کاک امین و کاک

ر بهانە کە آنها دفن شدەاند و گناە دارد و فالن و بهمان ولیکن مادر مصرانە پیگیری میکند و اینبا
رفقای امجد  و تالشهای شبانە روزی اما با همکاری. این می شود کە ادارە بهداشت اجازە نمی دهد

از  مادرم جنازهایشان را ،و ماجد در تبریز همە کارها درست می شود و بعد از هشت روز دفن شدن
 .دهدمی بە آلمانە انتقال  و قبر بیرون می آورد

مادرم تعریف میکرد کە چقدر اصرار داشتە و مرتب بەرفقای ماجد و امجد گفتە بە خاطر رعایت  
خودش از عهدە کارها بر می مسایل امنیتی و اینکە آنها هم بە خطر نیفتند این کارها را نکنند و 

بدرقە تا  اما آنها اصأل قبول نکردەاند و در انجام همە کارهای اداری و تا کندن قبرها و .آید
موقعی میخواهند جنازەها را روی باربند ماشین بگذارند  .مادرم از تبریز او را همراهی کردەاند

در این  مادرم صندوق را روی سرش میگذارد  جنازەصندوق برای بلند کردن  مادرم کمک می کند و
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فواران از سر و سینە مادر جگر سوختە ماجد و امجد  خون دفن شدنلحظە و بعد از هشت روز در 
و رفقا همگی  ناراحت  و متاثر میکندصحنە همگی را فوق العادە تراژدی و سرازیر می شود این 

در اینجا دایە بهیە بە آنها میگوید هر کدام از . سر و دوش دایە بهیە آویزان میکنندخودشان را بر 
دلسوزی و  تعریف می کردمادر . ستمه شماماجد وامجدی هستید و من مادر همگی  هاشما

مادر . را سبک میکرد سنگین دلشاندوە  وغم ، مایە تسلی خاطر فداکاریهای هر کدام از آنها
در مدت آن چند روز رابطەای  و  عمیقأ مادرانه داشته آن عزیزان احساسی  نسبت به  میگفت که

 .خیلی گرم و صمیمی در بین طرفین بوجود آمدە بود

مادرم را  ،چند نفر از اقوام و دوستان با وجود جو و فضای کامأل پلیسی و خفقان شدید در این سفر
امنیتی از  مسایل بە دلیل. مانە همراهی کردندزەهای ماجد و امجد از تبریز بە آلدر انتقال جنا

 .نام بردن خوداری می کنم، اما همگی ما تا ابد مدیون فداکاری و مهربانی آن عزیزان هستیم

ن نامە ماجد از زندانآخری  

نوری " جالدان جمهوری اسالمی  ،شب هشتم تیر در یک دادگاهی فرمایشی و بدون وکیل و دفاعیە
بە محض محزر شدن حکم ماجد از فرصت استفادە  .حکم اعدام ماجد را صادر میکنند" و مرتضی 

بە تشکیالت کومەلە و خانوادە نوشتە بود و  آخرین توصیەهای خود را خطاب و همان شبکردە 
.در زیر متن کامل نامە آمدە است. بوسیلە زندە یاد رفیق فاروق بلوری برایمان فرستاد  

 
"وار ببايد مردن کند بر قلب چون آتش من، آتش تير؟ بلشويکچه "   

! یرفقا و دوستان گرام  

انقالب ناتمام خلقهايمان به  یپيروز. رميمانه  دستتان را ميفشابا سالم گرم و آتشين از دور صم
و مبارزه خلقهايمان  یمونيستکر و بيشترتان درامر جنبش رهبري پرولتاريا و پيگيرى هر چه بيشت

 والت يکو مبارزه جدى و صادقانه و پيگرانه تان در امر مبارزه باانتقادات و انحرافات درون تش
ر راه ايجاد صف مستقل ملتمان و مبارزه سخت و پيگيرتان د یمونيستکموجود در سطح جنبش 

را تا نيل به  یمبارزه طبقات ین و پر خروش و بدور از هر انحرافه پر تواک یفص ارگرکطبقه 
.و همچنين شادى و بهروزيتان يگانه آرزوى من است. ند کاستقرار و تداوم سوسياليسم رهبرى   
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ه قدرت که بر اريکه از همان زمانيک یرژيمی يم ضد خلقس از اسارت در زندان رژماههاپ! رفقا
شان را کارگران و زحمتکوب کنشست، وفاداريش را به بازسازى سيستم سرمايه دارى وابسته و سر

الغاى .....هان ، تبريز، دورود وفصار در اکارگران بيکشيدن تظاهرات کو خون  کوب و به خاکبا سر
ارگران و کرا به همه .....من صحراوکتان قهرمان و ترردسکارگران و جنايتش در ک یشوراهاى واقع

به اتهام .مکالخره در بيدادگاه ضد خلقي ارتجاع حااب شان ايران و جهان به اثبات رسانده،کزحمت
.وم شدمکمح" اعدام"فواد بودن به  کاکارگر و برادر کدفاع از آرمان طبقه   

 یارگر سوگند، به خلقم سوگند باجوابکپس از محرز شدن اتهامم در بيدادگاه ، به آرمان طبقه 
.وفتمک( ینورى و مرتض) یآتشين بر دهان ياوه گوي  

،حسين (سه رفيق و برادر قهرمان و شهيدم)امين ها کاکحسين ها،  کاکفوادها،  کاکتب کدر م
آموخته بودم دفاع از .....ريايها، قباديهاوکزا، ى ها،گنجيها، فرشچيها، معينهها، پيرخضر یريمک

.ارگر راکآرمان طبقه   

:هکفواد آموخته بود مرا کاک  

(ارگرکآرمان طبقه ) نيست برلوح دلم جز آلف قامت يار  

!استادم ياد نداد نم حرف ديگرکچه   

ر کپيشاند کو خون  کشمن دور از چشم عزيزان بر روى خاه بوسه رگباردکاست  یامروز و فرداي
ايجاد صف مبارزه سخت و پيگير در راه  تنها پيامم براى رفقا  ،در اين لحظات واپسين دم .من

سيستم  یبراى سرنگون یو بدور از هر انحراف و پرولترى ینآهن انضباطیارگر با کمستقل طبقه 
انتقادات و ه اين مبارزه جدا از مبارزه با ک. سرمايه دارى و استقرار و تداوم سوسياليسم است

.نيست یيالتکانحرافات درون تش  

:خطاب به پدر و مادرم  

 کاين. بوسم یآتشين دست پر مهرتان را از دور مخبرى باسالمي گرم و  یبعد از ماهها دورى و ب
هر دوى شمادر تجارب زندگيتان و حداقل بعد يمتان ميدارم پدر و مادر محبوبم آخرين پيامم را تقد

هيچ "ه کرده ايد ک کدر یله را به خوبئو اوجگيرى مبارزات خلقهاى ايران اين مس ١١از سال 
استثمارشوندگان براى  یارگر و تمامکچون طبقه ". ن نيستکانقالبي بدون خونريزى و قرباني مم

به جز توسل به قهر  ی، راهیسب قدرت سياسکاستثمارگران و  یاز استثمار و سرنگون یصخال
له ئامل بدين مسکو ما با اعتقاد و ايمان . ط و فقط تحت رهبرى پرولتاريا نداردو آنهم فق یانقالب

ه آن ک .ارگر استکرا خيانت به آرمان طبقه  یو هر گونه تزلزل و سست.نهاده ايمپاى در اين راه 
شان را نثار که خون پاکله بود ئامل بدين مسکسه برادر قهرمان و شهيدم نيز با اعتقاد و ايمان 

.دنشان را آبيارى نمايکارگران و زحمتکردند تا با خون خود درخت آزادى را، درخت آزادى ک  
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يز من ن. ه پاى در راه پر افتخارآنها نهاده امکمال افتخار بگويم کنون من نيز ميخواهم با کا
از صد ها و  ینم، جزيکرخت انقالب را آبيارى مياز د یجزي پر افتخار یبانثار خون خود و مرگ

نظام  یو سرنگون یسب قدرت سياسکبراى ه پرولتارياى ايران و جهان کبشوم  یارها قربانهز
.سرمايه دارى تا بحال داده و منبعد نيز خواهند داد  

جز از اين  یبرايتان نامفهوم باشد اما ما راهلمات کاين ....و بخاطر عواطف پدر و مادرى شايد
:مفهوم شودلمات برايتان که اين کنداريم وباميد زماني  

نەچێژێت، یتاڵ گەلو ک،      تا نەڕێژیني ێخو شەهیدتا   

ێنابپەرژین ژينمان  یباغ     ێشين ناب یآزاد یدار  

ه خودتان از زندگي و بخصوص چند سال کپس پدر و مادر عزيزم با اين توضيحات و تجربيات 
 یانقالب ەیبراى تقويت روح یه غم و اندوهتان را به نيرويکرم ايد ،انتظار دا کردهسب کاخير 

اگر چه برادران و خواهران پاى در اين راه پر .نيدکخودتان و ساير برادران و خواهران تبديل 
آنان خواهد  بيشتر براى یه خوب شما يقينأ قوت قلب و دلگرماما روحي .نهاده اند افتخار

 کاکه بخصوص ب یه همگن برسانيد و اين پيام مرا ببرادران و خواهرا یسالم مرا به همگ.بود
و رضا و  امجدی ه عزيز و برادران گرامکز جانم ملو دوستترا یعبه و خواهرگرام کاکرشاد، 

.عزيز برسانيد( کفرميس)ريه و بچه اشکش یرامدادش گ حشمت و زن  

ن و برادرا. از توضيح قهرمانانه پدر و سه عمويش اهمال نشان دهيد کمبادا در مورد فرميس
ه شعله برفروزد در کزيد بسا اخگرى کشما انتظار دارم از فرميس یريه عزيز از همگکخواهران و ش

.تار یقلب سياه  

تر کنزدي یالبيت ايمان دارم اما براى آشنايروحيه و صداقت انق و  دنبو اگر چه بمبارز ه عزيزکمل
ن ک یسعه منبعد حتمأ کنم کهر چه بيشتر به خودت پيشنهاد مي کمکبه مسايل جنبش پرولترى و 

براى برادران و  .نار و رابطه با رفقاى آنجا ادامه دهيدکارت را در که به تبريز يا تهران برويد و ک
ردن خود به کدر مبارزه و هر چه بيشتر مسلح  پيگيرى به جز یم و سفارشديگر رفقا پيا یهمگ

!و اما مادرم. ندارم ارگرکايديؤلوژى طبقه   

.!....و اما مادرم  

،  ینکو بر اعدام من چون مردن ياد  یمت مادر ،اگر از مردن من زار زاننکفرزند تو نيستم، حاشا 
، یار دشمن زار زنکو بر   ،یدهغم به دل راه  ،فرزند تو نيستم اگر ديدى تن آغشته به خونم را

ان در راه آرمان طبقه مادر تير بار. نمت مادر اگر رفقاى رهم بر تن تو رخت عزا ببينندکحاشا 
اگر مادرى و مادر من . پيرهن آغشته به خونم چلچراغ حجله من است من است، یارگر عروسک

ن گل سرخ بياذين بر سينه خواهرم ، تفنگ و فشنگدانم رابر دوش کجامه سرخ به تن ! بپاخيز
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و سرخ نگهدار ن کبر خيز و جامه سرخ به تن . با خود دارد مرا" آيين"ه سالهاست کخواهر بگذار
.نام من تا خصم بلرزد زنام من  

ئيران  گەشتوردستان له کڵپه شورش له ک  

ەربەستانشت سگە بەزویهيزي   

ات به گورستانکده  وەاڵت  

په ستان ۆبؤ خاينان و ب  

دەزانی خۆیت ميللهئەوسا   

داني کێ بۆ خنکان یدار  

.فراوان پيروز باشيد با درود  

یداخلمرگ بر امپرياليسم و ارتجاع   

!زنده باد سوسياليسم  

   بيدادگاه تبريز  ماجد

ـ  ١ـ  ٤١بتاریخ  ٥٣٥شمارە  کومەلە عکسی از نامە ماجد در خبرنامە
٥٣١١ 
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مردم مبارز و حق شناس کردستان بە انحاء گوناگون  تئاثر و همدردی خود را با ما 
مادرم برای . این همدردی را ابراز می داشتدر میان میگذاشتند و هر یک بە شیوەای 

کە از تبریز برگشتە بود و هیچ کدام از فرزندانش پیشش نبودند همگی پیشمرگ  
بودیم و خواهر بزرگم فایزە نیز در تبریز زندانی بود بە نحوی و در محیط 

ی، آنچە در توان داشتند انجام دادند برای تسلی ما نیز بە نحوی دیگرپیشمرگایتی 
کاک  کرد شخصیت سیاسی و مبارز ای ازما از جملە آنها نامە و آرامش فکری طرخا

" ڕیبوار" کاک مصلح شیخ  شعری از رفیق و همسنگر ماجد و  مهتدی الدین صالح
سرودی از شعر کاک ڕێبوار سرودە  خوانندە مبارز کرد کاک نجم الدین غالمی. است

نبش کردستان و دوست دیرین ما هر سە از فعالین ج ".میوانی تۆن" است بە اسم 
  .میباشند

همرزمانش رفقا و نشخصیت و مبارزات ماجد از زبا  
(ـ ح ع) چگونگی دستگیری ماجد از زبان رفیق   

کە ( ع)ساعت دوازدە ظهر ماجد با یکی از فعالین کومەلە رفیق  ٥٣١٩روز چهارم بهمن سال 
شب . زندگی کردە قرار مالقات داشتە استدانشجوی رشتە پزشکی تبریز بودە و در کوی دانشگاە 

قبل از مالقات مزدوران رژیم برای دستگیری چهار نفر فعال سیاسی از سازمانهای کومەلە، پیکار 
.و راە کارگر دانشگاە را محاصرە میکنند و شروع بە تفتیش اتاقهای کوی می نمایند  

او در . عقیب پاسداران بودە استکە با ماجد قرار مالقات داشتە جزوە چهار نفر تحت ت( ع)رفیق
طبقە شش ساختمان با یکی از فعالین راە کارگر هم اتاقی بودە کە در آن هنگام هم اتاقیش بە 

مسافرت رفتە اما یکی از فعالین کومەلە کە از تهران بە تشکیات تبریز آمدە و منتظر سازماندهی 
شب از نزد یکی از رفقایش کە در شهر  ساعت دە(  ع)رفیق. در تبریز بودە نزد او زندگی کردە است

زندگی کردە بر میگردد و متوجە می شود کە برق کریدورهای کوی بە علت جنگ ایران و عراق 
خاموش است بە اتاق یکی از رفقایش میرود و از آنجا متوجە می شود کە دانشگاە در محاصرە 

میگیرد کە اتاق را تخلیلە کند پر از کتاب و نشریە بودە تصمیم (  ع)اتاق . پاسداران  میباشد
موقعی کە بە نزدیکی اتاق میرسد متوجە میشود کە دو پاسدار در اتاق هستند و با مهمان او حرف 

میزنند وارد نمی شود و بە نزد یکی دیگر از رفقایش کە فدایی بودە رفتە و ماجرا را برای او 
ا می کنند کە مسئلە خیلی جدی همان شب از طریق سرایدار ساختمان اطالع پید. تعریف میکند

یکی از فعالین پیکار بە اسم کریم . است و برای دستگیری تعدادی از فعالین سیاسی آمدەاند
جاوید کە جزوە آن چهار نفر بودە دو دفعە از طریق پنجرە طبقە اول ساختمان  اقدام بە فرار 

یکی دیگر بە اسم حمید کە . دمیکند موفق نمیشود و دستگیرش میکنند و بعد از مدتی اعدام می شو
انترن و در بیمارستان بخش عفونی کشک بودە پاسداران برای دستگیریش بە بیمارستان میروند 
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چون کس دیگری نبودە بجای او کار کند پاسداران  تا صبح در بیمارستان میمانند و بعد از تمام 
قابل ذکر است کە چند نفر . شودشدن شیفتش او را دستگیر میکنند و بعد از مدتی او نیز اعدام می

.از پرستارها بە حمید پیشنهاد میکنند کە از بیمارستان فرار کند اما او قبول نمیکند  

اطالع داشتە کە برای دستگیری او آمدەاند و از سترس و فشار روحی حالش بهم میخورد ( ع)رفیق 
اند در مسیر برگشت و بە توالت میرود موقعی کە برمیگردد خانە دوستش را پاکسازی کردە

پاسداران را در اتاق بغل دستی می بیند و بدون اینکە متوجە او شوند او بە اتاق دوستش بر 
صبح روز بعد از طریق سرایدار اطالع پیدا می کنند کە پاسداران برای دستگیری او در . میگردد

بە دست میگیرد و جمعی از رفقایش او را همراهی میکنند کتابی پزشکی . آنجا ماندگار شدەاند
روپوش را روی شانەاش آویزان میکند کە بە بیمارستان میرود موقع کنترل پاسداران، خود را بە 

. اسم دانشجویی کە اهل مشهد بودە و در آن موقع بە شهر خود بر گشتە است معرفی میکند
رفی کردە پاسداران از سرایدار می خواهند کە تائید کند کە این فرد همان است کە خود را مع

خوشبختانە این رفیق موفق می شود سالم و بدون مشکل از محوطە . است، سریدار هم تائید میکند
خارج شود و بە خانەی یکی از رفقای کومەلە می رود و با آنها هم مطرح میکند کە قرار مالقاتی 

گوید کە  همچنین بە یکی از دوستانش می. با ماجد داشتە است و برای نرفتن ماجد اقدام کنند
در دروازە ورودی دانشگاە باشد و بە ماجد اطالع دهد کە بە آنجا نیاید و محوطە  ٥٤ساعت 

اما در . دقیق نیست برای نجات ماجد چە اقدامی شدە است. دانشگاە در محاصرە پاسداران است
.کمال تاسف ماجد در کوی دانشگاە دستگیر می شود  

 یادداشت کوتاهی از مظفر محمدی
 ای به یاد ماجد مصطفی سلطانی عزیز چند کلمه
بدلیل شرایط انقالبی . را در هنرستان صنعتی و دبیرستان های سندج معلم بودم ١١و  ١١سالهای 

بهمین دلیل من که معلم بودم و ماجد . آندوران فعالین سیاسی شهر برای مردم شناخته شده بودند
اولین . آماده می شد، با هم آشنا شدیمکه سالهای آخر دبیرستان را گذرانده و برای دانشگاه 

دیدارمان با بحث بر سر کمونیسم و آزادی و سرنگونی رژیم شاه و انقالبی که در پیش بود شروع 
توافق ما بر سر مسایل اصلی جامعه ازجمله سازماندهی قیام و انقالب سریعأ به همکاری با . شد

یم که اساسا از روشنفکران تشکیل شده آن زمان ما یک گروه کمونیستی مخفی بود. هم انجامید
ماجد . رفقایی از تهران و دماوند تا بانه و مهاباد و سنندج در این گروه سازمان یافته بودیم. بود

اتحاد، مبارزه، "سیاستهای ما در اعالمیه های تبلیغی تحت عنوان . هم به گروه ما پیوست
 .منتشر و پخش می شد" پیروزی

. برهمکاری سیاسی و تشکیالتی، رابطه ای بسیار دوستانه و از نزدیک بود رابطه من و ماجد عالوه
ماجد بعالوه در میان خانواده من مثل عضوی از خانواده بود و او را که جوانی شاد و دوست 

 .داشتنی و محبوب بود همه دوست داشتند
. من می گرفتند سراغش را مرتب از. غیبت ماجد حتی برای مدت کوتاهی همه ما را نگران می کرد

بخصوص وقتی ماجد برای ادامه تحصیل به دانشگاه تبریز رفت این غیبت و نگرانی بیشتر و 
 .سنگین بود
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 ١-١آن زمان " آرزو"دختر کوچک من . ماجد در برگشت از سفرهایش بالفاصله پیش ما می آمد
ماجد در برگشت از تبریز همیشه کتاب های داستان کودکان را همراه می آورد و گاها . ساله بود

آرزو داستان ماهی سیاه کوچولو را که ماجد برایش خوانده بود خیلی . خود برایش می خواند
 .دوست داشت

میمی و پس از چند دهه،  تصویر چهره ص. ماجد کمونیستی انساندوست، دلسوز، جدی و جسور بود
اندوران پس از چند دهه هنوز پیش من  خاطرات. دوست داشتنی و جدی اش را جلو چشمانم دارم

 .زنده اند
 :یک روز ماجد به خانه ما آمد و با نگرانی گفت

آن کیوسک لباس فروشی کنار خیابان را می بینید، نه مشتری ای دارد و نه انگار مساله اش است "
اک او را مامور این کار کرده است که در محله جاسوسی کند و شکی ندارم ساو. چیزی بفروشد

 ..."جالب این است که درست روبروی خانه شما است و تکان بخورید می فهمد
فکر می کردم که چرا این سوال به ذهن من . تیزهوشی و احساس مسوولیتش من را متعجب کرد

کیوسک را تحت نظر گرفتیم، شکی  پس از مدت کوتاهی که رفت و آمد و حرکات فروشنده. نرسیده
برای مان باقی نماند که او ساواکی است و تظاهر به فروش لباس کودکانه و مقداری بیسکویت و 

رفقای گروه ما هیچکدام در این محله زندگی . شیرینی صرفا پوششی برای تجسس در محله بود
نهایتا من و ماجد تصمیم . عالوه بر اینکه تعدادی ازآنها در شهرهای دیگر بودند. نمی کردند

یک شب دقایقی از نیمه شب گذشته با یک کوکتل مولوتف . گرفتیم کلک آن کیوسک را بکنیم
 .کیوسک را آتش زدیم به نوعی که  بجز چند تکه پاره آهن، اثری از آن باقی نماند

و از آنجا صبح زود فروشنده ساواکی آمد و تله خاکستر کیوسک را دور زد و خم بر ابرو نیاورده 
 .و ا ین نشان داد که ما در شناسایی او اشتباه نکرده بودیم. دور شد

که از مساله خبر داشت " فاطمه محمدی"زمانی که تصمیم داشتم این یادداشت را بنویسم خواهرم 
گفت من هم دوست دارم با چند کلمه یاد ماجد عزیز را گرامی بدارم و این یادداشت را نوشت که 

 :وانیددر زیر می خ
او برای تک تک اعضای خانواده ما عزیز و دوست . ماجد عزیز را از طریق برادرم می شناختم" 

پاییز . اگر مدتی پیدایش نمی شد دلمان برایش تنگ می شد. و دوستی قابل اعتماد. داشتنی بود
ولین وقتی تعدادی از فعالین سیاسی شهر همراه برادرم، در تظاهراتی دستگیر شدند، ماجد ا ١١

چین پیشانی و ابروهای پرپشتش عالمت جدیت و گشتن سراغ راه . کسی بود که به خانه ما آمد
او درحالی که مارا دلداری می داد، گفت، نگران نباشید االن همه شهر را به حرکت در . حل بود

 .می آوریم
ادرم و ساعاتی بعد اعالمیه ای خطاب به مردم در سطح وسیعی در شهر پخش شد که اسامی بر

در مدت کوتاهی صدها نفر در . دیگر دستگیرشدگان را اعالم و مردم را به اعتراض دعوت کردند
این تجمع به تحصن بزرگ مردم شهر تا آزادی برادرم و دیگر دستگیر . مسجد جامع جمع شدند

 ماجد عزیز در این اقدام بزرگ و تالش برای بسیج و سازمان دادنش نقش بسیار. شدگان انجامید
همه اعضای خانواده ما آزادی برادرم را مدیون اقدامات جسورانه و کاردانی او . برجسته ای داشت

در آن روزها ربودن و ترور تظاهر کنندگان و بخصوص فعالین سرشناس شهر برای . می دانستیم
 یاد ماجد عزیز در دل تک. اما تحصن بزرگ مسجد جامع مانع این اقدام رژیم شد. رژیم آسان بود

 فاطمه." یادش گرامی باد. تک ما زنده است
روزی که از یک درگیری نظامی سنگین با پاسداران جمهوری اسالمی برمی گشتیم، از خبر 

مگر . هنوز تلخی آن خبررا احساس می کنم. دستگیری و اعدام سریع ماجد و همراهانش مطلع شدم
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د؟ در آن روزهای سخت و پر از چنین چیزی ممکن است؟ ماجد چرا دم دست دشمن باقی مانده بو
و امروز که به . ابهام چقدر وجود ماجد با آن جسارت و کاردانی و هشیاری در کنار ما غنیمت بود

نبود  درخواست ملکه مصطفی سلطانی عزیز این یادداشت کوتاه را می نویسم هنوز هم کمبود و
 .س استماجد و امثال او در جنبش ازادی وبرابری در ایران به شدت محسو

 2102مه ،  مظفر محمدی
امە روزبە سیارن  

 
ماجد و روزبە ٥٣١١تبریز سال   

این نامە را من باید خیلی وقت پیش . امیدوارم همیشە شادو خوش و موفق باشی! ملکە عزیز سالم
می نوشتم ولیکن همیشە احساس راحتی در من برای نوشتن در رابطە با دوست همیشە زندە یادم 

.نداشتماجد وجود   

سال بچەگانە و یا حتی احمقانە بە نظر بیاید ولیکن من  ٣١شاید ذکر این مسئلە بعد از گذشت 
ها این سوال گاه. ارم کە از ایران بیرون آمدمهمیشە احساس ناراحتی و حتی بعضی وقتها شرم د

ام بودم برای من مطرح است کە اگر بیرون نیامدە بودم تاثیری داشتم و یا کمکی بە رفیق گرامی 
 یا نە؟

بە هر حال امیدوارم عدم تماس گرفتنم حتی بعد از اینکە دانستم در اروپا هستید را حمل بر بی 
سال گذشتە  ٥١من در طی . صرفأ نداشتن جرائت برای تماس و روبرو شدن بودە است.  ادبی نکنید

امت و جرائت چندین و چندین بار خواستەام برای دیدن عارف و همگی شماها بیآیم ولیکن شه
امیدوارم روزی این دیدار نصیب گردد و بتوانیم رو در رو یاد گذشتەها را . روبرو شدن را نداشتەام

.بکنیم  

امیدوارم خاطرات . ملکە عزیز ـ  من چندین عکس کە از دوران گذشتە دارم برایتان ارسال میکنم
سالم برسانید و جویای احوال  از طرف من بە تمامی برادران و خواهران. خوش را در شما زندە کند

اگر نصیبی شد و بە امریکا آمدید خواهشمندم کە آتالنتا را فراموش نکنید ما خوشحال . باشید
.خواهیم شد کە با شما دیدار تازە کنیم  

من با ماجد در دوران . از خاطرات خواستە بودی ـ  نمیدانم از کجا شروع کنم ملکە عزیز  
همانطور کە خود . آشنایی بزودی بە یک رفاقت صمیمانە محکم بدل شددبیرستان آشنا شدم و این 
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مطلع هستی من و ماجد دو رفیق جدا نشدنی برای مدتهای زیادی بودیم البتە وجود عارف و بقیە 
رفتن من بە تبریز عرض سال آخر . اعضای خانوادە شما نیز بخش بسیار بزرگی از رفاقت ما بود

بهترین خاطرات من از رفیق . بین بردن عالقەها و رفاقتها نداشتدبیرستان هیچ تاثیری در از 
.بر می گردد ١١ماجد و عارف در حقیقت بە سال آخر دبیرستان و بهار سال   

ماجد و من رفیق عارف در طی یکی دو سفری کە من بە سنندج داشتم از فرصت استفادە میکردیم و 
. بە شعار نویسی در خیابان ها می پرداختیم شبها بە بهانە درس خواندن از خانە بیرون رفتە و

... ما بە نوشتن شعارهایی نظیر  مرگ بر شاە ـ زندە باد آزادی ـ زندە باد چریکهای فدایی خلق و
در خیابان فرح  در یکی از این شبها . می دادیم احساسات قلبی خود را در معرض دید عام قرار
پلیس بیفتیم ولیکن هر سە با زرنگی و هوشیاری  سابق هر سە ما کم ماندە بود کە بە دام گشتی

روز بعد در تمام سنندج خبر شعارهای ضد رژیمی منعکس شد . در رفتە و جان خود را نجات دادیم
.و همه فکر میکردند کە چریکهای فدایی خلق بە شعار نویسی پرداختەاند  

کرد در ادامە در دوران  رفاقت و دوستی ماجد و عارف و من را چندین برابر ١١تعطیالت بهارە 
من هنوز کە هنوز است . آمادگی برای امتحان سراسری و کنکور این رفاقت ها مستحکمتر شد

آهنگهای محبوب ماجد را کە همیشە زمزمە می کرد بە یاد دارم و حتی بچە های من با آهنگهای 
.را آشنا هستند...."پاییز آمد در کنار درختان، النە کردە کبوتر" بخصوص   

ما در آن دوران ضمن اینکە درس میخواندیم و آمادگی برای کنکور را سپری می کردیم، کماکان بە 
کپی بە نوشتن مقاالت، کپی ما با درست کردن دستگاە دستی پلو .فعالیتهای خود ادامە میدادیم

 یان خلق ادامە دادە و بە پخش آنها دستئشعرهای انقالبیون فلسطین، بعضی از اعالمیەهای فدا
.میزدیم  

ماجد و عارف در تبریز و من بە بخاطر قبول نشدن . سال اول دانشگاە کم کم بە جدائیها دامن زد
در رشتە دلخواە با تشویق پدر و مادر بخصوص پدرم مشغول خواندن زبان و در فکر تحصیل در 

یی من وعارف و ماجد ساعتهای زیادی در این رابطە صحبت کردیم و تصمیم جدا. خارج افتادم
بسیار سخت و رنج آور بود ولیکن از طرف دیگر ادامە تحصیل در رشتە شیمی و حسابداری زیاد 

من تعداد زیادی وقت با ماجد وعارف در اولین ماههای  تحصیل . برای من جالب و هیجان آور نبود
کارهای فرهنگی و تشکیالتی، کماکان بە انجام وظایف  ما بە ادامە. دانشگاهی شان گذراندم

روزی کە من برای آخرین بار . خالقی و فکری مان ادامە دادیم و این خاطرات از یاد رفتنی نیستا
ماجد یک . ماجد را دیدم و خداحافظی کردیم( ٥٣١١سوم فروردین ) قبل از آمدن بە امریکا بار اول

قابل این کارت هر روز در م. کارت تبریک برای من آورد کە انرا برایتان در یک سی دی میفرستم
.چشمان من است  

بە ایران بر گشتم دیدارها تازە شد، متاسفانە جدایی تقریبأ دو سالە تا  ١١من وقتی آذر سال 
هر سە نفر ما با رشد فکری و . حدی تاثیرات خود را در رفاقت من و عارف و ماجد گذاشتە بود

 .انتخاب کردە بودیمفلسفی کە در ما ایجاد شدە بود راههای مختلفی برای پیشبرد مسایل سیاسی 
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من علیرغم این مسایل خواهان دیدار با رفقایم بودم ولیکن امکان مالقات و دیدار سە نفرە برای 
. مدتها میسر نشد زیرا کە اختالفات فکری بە شکلی شدە بود کە اجازە دیدار سە نفرە را نمی داد

ماجد خاطرات زیادی از شبهای بعد از انقالب فعالیتها بە شکلهای مختلف ادامە پیدا کرد و من و 
رفیق ماجد در شبهای کشیک . داریم" جمعیت دفاع از آزادی و انقالب " کشیک مسلحانە از 

:عالقەی زیادی بە دکلمە شعر کاروان داشت  

دیراست گالیا، در گوش من ترانە دلدادگی مخوان، دیگر ز من ترانە شوریدگی مخوا، دیرست گالیا، 
....من و تو، آە اینهم حکایتی است،برە افتادە کاروان عشق   

بە حدی او بە این شعر عالقە داشت و با چنان احساسی این شعر را دکلمە میکرد کەمن حتی 
.امروز حرکات لبانش ودستهایش را می توانم در مقابل چشمان خود ببینم  

ایران را و جنایتهای رژیم جمهوری اسالمی ایران در کردستان و دیگر نقاط  ١١حوادث فروردین 
با رفیق ماجد و کاک فواد هنوز بخاطر اینکە تعدادی  ٥٣١١خاطرات من از فروردین . خود میدانید

از این افراد هنوز در ایران هستند را بطور کامل نمی توانم بنویسم ولیکن شما باید بدانید و 
دار با رفقای الخرە تصمیم بە دیامطمئن هستم کە میدانید ،کاک فواد بخاطر اصرار رفیق ماجد ب

کاک فواد اعتماد زیادی بە فعالین خارج از کشور نداشت ولیکن اصرار ماجد و . سازمانی من کرد
الخرە امکان مالقات را بە وجود آورد کە این مالقاتها تاثیرات زیادی در اخواهشهای مکرر من ب

.پیشبرد مبارزە فکری و نظامی علیە رژیم جمهوری اسالمی داشت  

ین روز در راهپیمایی سنندج ـ مریوان امکان صحبت و تبادل فکری برایمان بوجود من و ماجد چند
من بخاطر مسایل سازمانی مجبور بە مسافرتهای زیادی بودم و ماجد هم بە خاطر فعالیتهای . آمد

خود در مکانهای مختلف بود و این باعث شد کە دیگر امکانات زیادی برای بازدید نداشتە باشیم 
.ت هر دو در سنندج بودیم با عالقە فراوان بە دیدار همدیگر میرفتیمولیکن هر وق  

من آخرین بار ماجد را چندین روز قبل از حملە اوباش و جنایتکاران اسالمی بە سنندج در 
.دیدم ١١تانستان  

بە آمریکا برگشتم از اینکە نتوانستم با رفیق ماجد خداحافظی  ١١من وقتی کە در اواخر تابستان 
در تماس تلفنی از اینکە ایران را ترک می کردم زیاد خوشحال . کنم بسیار ناراحت بودمرودررو 

نبود و عدم خوشحالی اش را ابراز کرد و این خاطرە واقعأ برای من بسیار درد آور است و بخشأ بە 
.همین دلیل نوشتن این سطور برای من زیاد راحت نیست  

ماجد اسم پسرم را آرمان گذاشتەام  و وقتی بچە دوم ملکە عزیز ـ من بە خاطر ماجد و آرمانهای 
ما بدنیا آمد خانم مکزیکی من بدون درنگ گفت کە اسم دخترمان بە یاد رفیق تو ماجد باید گالیا 

.اسم گذاری شود و ما اسم او را گالیا گذاشتیم  
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د تعریف دختر من همیشە با احساس بسیار زیادی ـ  دلیل اسم گذاری اش را بە دوستان تازە خو
.می کند  

. غرض از گفتن این است کە بدانی، من هر روز با خاطرە رفیق و دوست گرامیم ماجد زندگی میکنم
یادش گرامی ـ خاطرەاش زندە . او مانند تمام مبارزین راە آزادی و انسانیت از یاد رفتنی نیستند

 باد

ر ایران هستند سالم برسان و ملکە عزیز از طرف من بە تمامی افراد خانوادە کە چە در اروپا و د
شاید بعد از نوشتن این نامە راحتتر بتوانم برای دیداری برنامە ریزی کنم. جویای احوال باش  

 امید بە دیدار در آیندی نزدیک

 با احترام روزبە

: ٥٣١١نامە کاک ماجد بە روزبە در سال   

 

 خاطرات عارف نادری
آن احوالهااز برای حق صحبت سالها     بازگو شرحی از   

(مولوی)  
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 ای آشنا به  ناگهان چهره. بودم   من هنگام زنگ تفریح ،از کالس  بیرون نرفته. بود   روز اول مدرسه
 ٥٣١٥سال . گویی دنبال کسی میگردد. کالس آمد و از کنار در،سرکی بە این طرف و آنطرف کشید 

.بود و ما در دبیرستان هدایت سنندج بودیم  

باصف   از مدرسه  در مریوان ،  یکی از آن روزهایی که  ابود زیراپاییز گذشتهآشن  گفتم  چهره ای
می بینی  آن پسر را: مارا برای تمرینات برگزاری جشن چهارم آبان می بردند ، رفیقم ناصر گفت

، او ماجد پسر عمو رشید  فتهو دست وریا، پسر کاک سعید را گر  درآن طرف خیابان ایستاده  که
.ام  ەشدنش توسط کولیهارا، برایت تعریف کرده داستان  در کودکی ربود همان ماجدی که  . است  

معلوم گشت . او معرفی کردم   طرفش رفتم و خودم را به  بنظر نمیآمد کە ماجد مرا بشناسد، به
.کالس خودش ببرد  آمدەاست کە یکی ازخویشان مریوانی را به ،  

های انقالب فرهنگی "مرحمت"هنوز مشمول  نشجوی دیگر ، کهبعد از انقالب بهمن ، من و چند دا
ناگهان  ماجد رادیدیم کە از روبرو بما . شهناز تبریز میرفتیم   قرار نگرفتە بودیم ،بطرف چهار راه

اگر تا حدی شیک پوشتر نبود، . طبق معمول شادو بشاش بود و تبسمی بر لب داشت . نزدیک میشود
مان در  و دارد بطرف خانه  وزانە را در انستیتوی صنعتی تمام کردەالن درس رآ  تصور میکردم که

جمع ماپیوست و بعد از مدتی گپ زدن گفت کە   بعد از احوالپرسیی گرم به. میدان ساعت برمیگردد
تهران میرود تا آنرا پس   الن نیز بطرف دروازهآو،  ماشین بیوکی را برای تعمیر بە تبریز آورده

مانند تسبیح     این سخنان هم کلید ماشینی را از بغلش درآورد و درحالیکه همزمان با.  بگیرد 
.میچرخاندش ، خدا حافظی کرد و رفت   

یا همکالس  سال طول کشید ، من و ماجد حداقل پنج سال ده  نزدیک به  این دو دیدار که  ر فاصلهد
ن تفاوت کە در دو سە سال آخر برای یک آرمان انقالبی کوشیدەایم ،  با ایبودەایم و یا هم منزل و 

.این دورە راههای مختلفی را برای رسیدن بهمان هدف انتخاب کردیم  

.آشنا شدن من با ماجد ،همانا آشنا شدنم بود با سیاست  

سال های ریاضیات خواندنمان در دبیرستان هدایت ، سال های آمادگی بود  برای موفقیت در 
کاک فوآد    راهی دشوار  و سخت که.  دانشگاه  و، رفتن بهامتحانات نهایی ششم و مسابقات کنکور 

.بود   بود و قبل از ما نیز کاک حسین ،برادر دیگر ماجد، آنرا پیموده  قبال طی کرده  

من و دو همشهری دیگر ، اطاقی .بود   سنندج ، مارا از همدیگر خیلی دور نکرده تصادفا وسعت شهر
ماجد هم کمی باالتر از ما، با خواهر و  . بودیم   ردهک  در محلەی دکانهای قطارچیان کرایه

و باز می   رفته  مدرسه  ی اردالن زندگی میکرد و در بیشتر اوقات با همدیگر به برادرهایش در محله
.بعضی از عصرها هم برای انجام تکالیف مدرسە بنزد همدیگر میرفتیم. گشتیم  

  را به"سیار   زبهرو" و همکالسی قدیمی خودش درست درهمان روزهای اول آشناییمان، ماجد رفیق 
 ماجد وقتی مطلع شدکە من  قبال  فقط . شد  نفره  ، دوستی ما سه بعد  از آنوقت به .من معرفی کرد
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ام ، کتاب های علی اشرف درویشیان  و سپس کتاب های  منصور  کتاب های صمد بهرنگی را خوانده
خواندن کتاب فریدون   ح مطالعات ما باالتر رفت و بهقدم سط  قدم به. یاقوتی را برایم آورد 

دیوار دو "کتاب هایی از قبیل  سپس نوبت به. رسید " ول،ارزش و تنها معیار ارزش ها پ" تنکابنی
بر میگردیم گل نسترن " ، "سون یاتسن" ،(" است   چین نوشته  فلیکس گرین در باره  که) طرف دارد 

.رسید" رز فرانس" و( اشغالگر نازی  سپاه   فرانسویان بر علیهو مقاومت    مبارزه" ) بچینیم   

جنبش دانشجوئی چپ در . و جهان بیداد میکرد  شمسی جنگ وانقالبات در منطقه  ی پنجاه  دهه
افریقاو امریکای التین  ،جنگ ویتنام،جنگ اعراب و اسرائیل   اروپا، جنگ های رهایی بخش در قاره

ملی خلق کرددر کردستان عراق ،رویدادهای بزرگی تاریخی و ،جنگ ظفار در عمان و،جنبش 
امواج قیام های دانشجویی و جنبش چریکی در ایران، تحت تاثیر این رویداد های . خبرساز  بودند 

.اوج گرفتە  بودند   جهانی و منطقه ای  

اآنقدر کە در مورد شهامت و قهرمانی پارتیزان های ظفار میشنیدیم و  بعنوان یک واقعیت، آنروزه
جنگ شاید بدین سبب کە . ن نمیگفتیمو پیروزی پیشمرگان  کردستا از نبردبازگو میکردیم ، 

با ارتش ایران بود در ظفار ، اما  پیشمرگان کرد بە پشتیبانی همان از جملە پارتیزان های  ظفار 
تسلیم بدان   انقالبیون کردستان ایران  را  گاهی راق میجنگیدند وهرازرکزی عارتش  با رژیم م

.میکردند   ارتش  

ایران وطن من، از خلیج خونینت تا کوه ". روزی ماجد  نثر شعرآسای امیر پرویز پویان  را آورد
 ی همه  لولهبا گ  در پایان شعر  عهد و پیمان میبنددکه  که... " ی مغرورت های سر بفلک کشیده
همراه داشتن  چنین شعری تا چە اندازە خطرناک  است   میدانستیم که ما کە .دردها را درمان کند

.،هرچە زودتر آنرا حفظ کردە و نوشتەها  رااز بین میبردیم  

ظاهرا در   که... " چرا اعدامشان کردند" آنروزها شعر دیگری هم بدستمان رسید بنام 
در حوالی زندان اوین   فدائی بود که ٩د، اما در مورد آن  بو  شده  موردچریکهای فلسطینی سروده

از کجا   هاکه ی کتاب ها و دست نوشته من در هیج موردی بخصوص در زمینه. بودند   اعدام شده
.میکردم    را مطالعه و فقط آنها  و بکجا میروند، کنجکاوی نکرده  شده  تهیه  

صمد بهرنگی   به  که را آورد" آرش " هفتگی ی مخصوص مجله  در همین گیر و دار ماجد  شماره
ی سلیس و روان  ی شعرها را حفظ کردیم و چندین بار نوشته تقریبا همه. بود شدە اختصاص دادە

من سوال کرد ماجد از . را هم فراموش نخواهم کرد " دور از میهن " کتاب . آل احمد را خواندیم 
 میخائیلو قرار بود آنرا  را نقاشی کنم که -پیروزین در روز وط  برگشت بهآیا میتوانم تابلوی ـ 

 نقاشی کند؟

جشن اول ماه "جەژنی یەکی ئایار. "شدیم اشعار کردی رسید و مدتی مشغول آنها  نوبت بهبعدها 
ی  فریاد توتونکاری از منطقه" ،سرودەی هژار،هاواری تووتنەوانێکی ناوچەی سەردەشت"مه

گەشتێک بە "شعر بلند  کاک مصلح شیخ االسالمی بنام  بود و  ای از مال آواره سروده  هک" سردشت
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بودم و هروقت   هم  خواندیم  کە من همگی را حفظ کرده با را' گشتی در کردستان"کوردستاندا
را از بر میخواندم و در مورد لغات سخت و دشوار و اهداف شاعران بحث  فرصتی دست میداد آنها

نەخۆشی و هەژاریم :"میکرد   توتون کار، بعضی وقتها دو باره ماجد این بیت را از شعر. میکردیم 
:، بدین معنی کە" کارم زۆرەو دردم گران بران   

  به  اشارهماجد از شعر بلند کاک مصلح . ان کارم زیاداست و دردم گر مریضی و فقیریم برادرند 
" و تفەنگی هەیە دەوڵەتە ،تۆپ:"خطاب بە راوی،ناامیدانە، میگوید  دهقان میکرد کهسخن آن 

.دولت توپ و تفنگ دارد: یعنی  

بوددر آنسوی "  تایله" بود همان گورستان در شعر کاک مصلح آمدە  ی که"کوچکە رەش" بنظر ما 
مان یعنی  ی همسایه بود مستخدم مدرسه  دیوارهای حیاط مدرسەمان و آنطور کە  ماجد شنیده

و آنرا بین مردم فاش   و رفقایش را دانسته  حل مخفی خاکسپاری شریف زادهمدبیرستان بوعلی  
.بود  کرده  

 در اکنون دیگر نزدیک بە چهل سال ازآن روزها میگذرد و این  عذر موجهی است برای من  اگر
بر این من بندرت این خاطرات را   عالوه. بازگویی رویدادها نتوانم ترتیب درستی را رعایت کنم

با مبادی   در رابطه. برای جان تازەای بدانها دمیدن  ام تا کمکی باشد برای کسی بازگو کرده
  رات روزانهعکس گرفتن باهمدیگر و نوشتن خاط  حداقل آنقدر آگاهی داشتیم که   مخفیکاری هم

دفتر خاطرات معمولی و بی خطری تازە، من تازەکار، آن .  دگی استکمکیست بدشمن و بازی با زن
 .های آتش سوزاندم  درشعلهودم ، درتعطیالت تابستان ب  شتهنو قبل از آشنایی با سیاست  ا هم کهر

:را از آنروزها بیاد میآورم برایتان تعریف کنم  اکنون تالش میکنم آنچه  

فروشی مقابل سینما امین مکثی کردیم و تیتر اول   میرفتیم، جلو روزنامه  مدرسه  صبحگاهی به
ی هوایی در آسمان  حمله ١١١نگی آمریکا شب پیشتر هواپیما های ج:  را خواندیم که  روزنامه

مدرس رسیدیم ماجد از من سوال کرد   به  هنگامیکه .اند  ویتنام شمالی انجام داده هانوی پایتخت
آیا ماجد  چیزی را احساس  .مدتی سکوت کردم و بفکر فرو رفتمنظرم در مورد عشق چیست؟   که

،میخواهند  آزادی و مبارزه  بجای عشق به  ارگان های تبلیغاتی رژیم: است ؟ اما او گفت  کرده
سپس کتاب درسیش را باز کرد و چند خط از دست نویس خودش را . عشقی کاذب را بما یاد دهند 

 :میکرد، بە امانت گرفتە باشد  احتماال عشق راستین را توصیف  متنی،که تصور میشد از  خواند ، که
ی   هپوزیست  کە مبارزین ویتنام  روزانە عشقو  در راه چنین . عشق بە میهن ،عشق بە آزادی

!خاک میمالند  خسان به  یامپریالیزم آمریکا را در وسط درەی 22هواپیماهای بمب افکن  بی    

یکی از هم کالسیها از   باشد ، بخاطر می آورم که  ارتباطی با عشق داشته  در همین رهگذر که
هم قبل از تحویل  ماجد. امانت بگیرد  خواهرش  بهبرای  بود که  ماجد تقاضای حل المسائلی کرده

سپس بخشهایی از . بنویسیم  بورژوابیا مطلبی برای آن دختر : پیش من آمد و گفت دادن آن  کتاب 
  ره  دیر است گالیا به."... امید  را در فضای خالی میان دوفصل از کتاب نوشت .م" کاروان " شعر  
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رنگ   پامال رقص توست،  از خون و زندگانی انسان گرفته  رنگ که وین فرش هفت... کاروان   افتاده
.تا آخر..." در تار و پود هرخط وخالش هزار رنج...    

بودم ، کتاب ها و دستنویسها    با سیاست آشنا شده  تازه  برای منی که تعریف کردم   همانطور که
  ی بغلی کهنە ای از آنروزها سالنامهولی یکی .از همان راه بر میگشتند از کانال ماجد میرسیدند و

بیوگرافی و عکس سیماها و   بود و قسمت آخرش به ٥٣١١سال   تصور میکنم مربوط به  که را
آنچە نظر ماجد را جلب .او نشان دادم   بود، به  شخصیت های معروف ایران و جهان اختصاص یافته

ما   ی مانند فروغی و کمال الملک ، کهوعکس مارکس، انگلس و لنین بود،نە افراد  کرد  زندگینامه
.ی دیواری مدرسە را با آنها آذین میدادیم در مریوان روزنامه ها  

و   کلمات مادی  و هنگامی به  کردیم   هم مطالعه ی آن سە شخصیت را با  سپس زندگینامه
عکس   هبعدا هم  از من خواست ک. ماتریالیزم رسیدیم، ماجد گفت ، در اینجا منظور پول نیست 

حاجیزادەیی مهمان،   بود که  هنوز کار نقاشی تمام نشده. مارکس را با آبرنگ برایش نقاشی کنم
این  پییر الپالس ریاضی دان است،    ای ؟ منهم گفتم نه  آنرا دید و گفت ؛ عکس مارکس را کشیده

.با شک و گمان قبولش کرد  کە  باالخره  

ی  از محلههنگام ظهر کە . یل در جریان بود عراب و اسرائبود و جنگ تمام عیار ا ٥٣١٤پاییز سال 
بودند و   دور هم جمع شده  میکردم که  دارهایی را مشاهده  میرفتم ،  مغازه  آغازمان بطرف مدرسه

 این  یکروز  در مدرسه . جنگ در صحرای سینا گوش میدادند با شوق و اضطراب به ماجراهای
:ف کردم و او این همدردی مردم رابغایت پسندید و گفتتعری مشاهدەی خودم  را برای ماجد  

که  . بودیم اتفاقا دیروز  منهم جریان این جنگ را با یک کارمند همسایەمان بە بحث کشیدە
من .کمک  برادران فلسطینیمان نرویم  مادر این لحظات حساس به  خدا را سزاوار نیست، که  میگفت 

خاک عراق داخل شوی ،   هم گفتم ، رفتن نزد آنها خیلی مشکل نیست ، اگرفقط  از مرز مریوان به
همسایه مان  اما کارمند ی جنگ میرساند  منطقه  ش، ترا بهرژیم آن کشور با تفنگ و تجهیزات خود

منظور من اینست کە دولت ایران مارا روانە جبهە جنگ بکند، برای اینکە حقوق ماهیانە : جوابداد 
!و خارج از مرکز و دیگر امتیازاتمان از دست نرود  

رادیو   مدارس تعطیل میشدند،در مریوان همدیگر را میدیدیم و بعضی وقت ها به  تابستان ها که
  دریاچه  بعضی روزهاهم  به.هایش از بغداد پخش میشد ،گوش میدادیم  مهبرنا  میهن پرستان ، که

ی عمومی مریوان سر زدیم ، ماجد در  کتاب خانه  به  اول که  مرتبه. و شنا میکردیم   زریوار رفته
را یافت و فورا تعجب و شادی " جهان نو  " ی از مجله  چند شماره  یکی از قفس های کتابخانه

مدتی . نشان داد  اند، ی حملە پاکسازیی ساواک نشدهها قوربان آن مجله مورد که خویش را در این
، دیالوگ   ی شعری در مورد اسماعیل شریف زاده ترجمه.  جهان نو مشغول شدیم   هم با مطالعه

در یکی از .  بیادم می آیند  ای انتقادی در مورد انقالب، از مباحثی بودند که های افالطون و مقاله
خیلی   د ، کهتابستان ها بود ،کە دست نویسی در مورد انقالب فرهنگی چین را برایم آور همین

جنبش کردستان  ز شکستدقیقا یادم نیست سالها بعدتر  اما حداقل یک سال ا. سنگین و بیروح بود
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ا ی  گزارشی برای کنگره" تقریبا با عنوان   من داد ،که  کە دست نویس دیگری بهبود   جنوبی گذشته
درآن ایام    بود،نامی که   کرده  مصطفی امین ، آنرا آماده   نوشیروان ، که"میهنی  پلنوم اتحادیه

.بود   برای من ناشناخته  

روزی در . بود نماجد بخاطر برادر بزرگ هایش، نزد معلمان دبیرستان هدایت  دانش آموز گمنامی 
ماجد   معلم خطاب به. مشخص بود  جددر گرفت، موضع مادرس ادبیات ، بحث ثروتمندان و فقرا 

ماجد با شعر سعدی جوابش را . من مطلعم، مصطفی سلطانی ها فقیر نیستند   تا آنجائیکه:گفت 
:داد  

!من از بینوایی نیم روی زرد                 غم بینوایان رخم زرد کرد   

دان ،کە تخم مرغ  یا معلم دیگری در جواب سوال شاگر  همین ارتباط ، خودش تعریف میکرد که در
تخم مرغ   است ؟  معلم میگوید نمیدانیم ، اما مطمئن هستیم که  مرغ کدامیک پیشتر بوجود آمده

کس   از همه( علم و دانش در شهرها   آواره) است و مصطفی سلطانی ها  قبل از مجرد درست شده
!.بهتر این مسئلە را درک  میکنند   

با معلم شیمی در افتاد و مشتی بد و   سوادو گردن کلفت داشتیم کهیادم می آید یک هم کالسی کم 
معلم از همە کالس شهادت خواست کە فقط من و ماجد و یک همکالسی دیگر . نثار هم کردند  بیراه

پلیس آنطرف خیابان  باهم  آشتی کردندو ما ماندیم   طرفین دعوا، در اداره .برایش امضاء کردیم 
دعوا و کتک   من تمایلی به: بود  در برابر تهدیدها ماجد گفته!  . ردن کلفتو تهدیدهای آن شاگردگ

معلوم شد تهدیدها آبکی بودەاند و مانوری  .کاری ندارم، اما اگر ناچار شوم پیە آنرا بە تن میمالم
!لوطی منشانه  

هنوز  ود ولیب  باز شده  مدرسه  بود کهای  سال آخرمان بود در دبیرستان هدایت ،با اینکە چند هفته
در یک جمع   ناظم مدرسه.کالس نرفتیم   اعتصاب کردیم و به.یکی از درسهایمان  معلم نداشت 

  دبیرستان هدایت  نبوده  کمبود ها فقط  مختص به: کوچک دانش آموزان ، بە طریقی خودمانی گفت
  میگوید کهبر اینها رییس هنرستان صنعتی   بطور عمومی معلم یافت نمیشود ،عالوه. و نیست 

.اند  و یکی از  معلمهایشان را برده" اند آمده" دیروز  

یکی دو روزدیگر هم ما بە کالس نرفتیم و سرانجام ساواک آمد و دو همکالسی مارا هم  برد و 
آمد ویواشکی بمن گفت چرا   ماجد بعد از یکی دو روز غیبت ، بمدرسه. اعتصاب  پایان یافت 

را ای کاک فواد  ی اجاره خانه  گفت که بعد هم .اند در هنرستان گرفتهد را اکاک فو: است   نیامده
در آنجا درس بخوانیم ، و چنین ما میتوانیم  بعد از وقت مدرسە  وندادەاند صاحبش  تحویلهنوز 

.نیز کردیم   

ی هنرستان صنعتی واقع و در نزدیکی گریاشان  مستقل بود و در محله د، خانەایکاک فوا ی  خانه
اسناد و مدارک  اد کاک فو. اند ی مدارک را نیافته همه: ماجد رازی را فاش کرد و گفت. بود  شده

.مهم را زیر زیلو ها، مخفی کردە بود  
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من . د گوش میدادیماکاک فو  نوارهای موسیقی دلخواه  گداری به  بە آن خانە میرفتیم و گاه مدتی
در جای خود نمی  ی خواندن ضبط صوت دگمه.  د دارم توفیق را بیاتنها نوار موسیقی طاهر 

آنرا بر سر بار  هرارچە کش پالستیکی و یک تکە کارتن د با کمک گرفتن از یک پاایستاد،  کاک فو
!.جای خود نشاندە بود  

ی دروس انتخاب  شد و من و ماجد بیرون از شهر را برای مطالعه  ای تحویل داده ی اجاره خانه
استخر بزرگی برای آبیاری  ادارەی جنگلبانی. آبیدر میرفتیم   دامنەهای کوه  مدتی به. یم کرد

ماجد جریان شنای خودش و حمید ملک . بود   ساخته" کانی گویز" ی کمی پاین تر از چشمه درختان
  دهلباسهایشان را در آب استخر پرت کر  که الکالمی را در آن استخر سرد و ، عصبانیت باغبانی را

 قسمتی از بدنش را  متاسفانە فلج موضعی  تی دیدم کهمن حمید را اول بار وق. بود، بازگو میکرد 
کردن در آن آب سرد، این  بال را  بر سر  شنا ماجد تصور میکرد احتماال. بود   کار انداختە از

.ی قایل بوداحترام زاید الوصف ی حمید ی ورزشکارانه برای روحیه دوستش آوردە باشد،با اینحال  

دوست . مریوان رفتیم  –سنندج   های اطراف پادگان  و جاده بهار هم کە از راه رسید،بطرف تپه
سنندج برگشت و   آزاد به  آن سال در تبریز درس میخواند، برای مطالعه  ، که مشترکمان هم روزبه

.جمع ما پیوست   به  

  خاکی پیدا کرده، و با پسر   کنار جاده ایباغی را در   در پشت پادگان خانه  یادم می آید که
   ماست و نان تبریزی و قند و چای  بر داشته  یک روز صبح زود ، کیسه.  بودیم  باغبان آشنا شدە

آتشی روشن کردیم و کتری آب  و با شاخەهای هرس شدەو خشک موها کنار باغ انگور رسیدیم  وبه
برگ بیشتری برای آتش بودم و ماجد هم روی زمین من مشغول جمح آوری شاخ و . را بار گذاشتیم 

باضربەی ، ناگهان صاحب باغ پیدا شد و بدو ن هیچ مقدمەای، کتری و آتش را  بود که  دراز کشیده
و سپس "دو گاری علفم را لگد کوب میکنید   هر روزه:" لندکنان  گفتلگد پرت و پال کرد  و غرو

این مرد چرا این کار را : شد واندکی متعجب پرسید ماجد از زمین بلند. راهش را گرفت و رفت 
  بعد هرگز  به  امااز آن به. ، پسر باغبان رسید و عذر خواهی کرد هرچند مدتی نگذشت که  کرد؟

.آنجا بر نگشتیم    

در صد متری آنجا  معدن . آنجا کوچ کردیم   و به  ای بهاری  پیدا کرده  در آن نزدیکی ها چشمه
استخر آبی . ستخری پر از آب از آن ساختە بودباران بهاری ، بطور طبیعی ا  هسنگی را دیدیم ک

بعد از ظهر آن روز،بعد از خالی . معدن بوضوح نمایان بود اقعا زالل و روشن داشت و کف سنگیو
، هر کس کتاب خودش را بر داشت و در حین   کردن توشەهایمان از نان و ماست و تخم مرغ پخته

.ن سر بە سویی نهادمطالعە ، قدمزنا  

مشغول نرمش   بعد از  یکی دو ساعت  وقتی بە نزدیک چشمە بر میگشتم ، از دور ماجد را دیدم که
کنترل   نتوانسته  با سروگردن خیس ولرزان از سرما ، برایم تعریف کرد که. و خود گرم کردن است 

. ، شنا کند ویز سرد نبودهکمتر از استخر کانی گ  خویش را حفظ کند و در آب استخر طبیعی، که
!دارد مهیایش میکند  روزبه  اآلن هم نرمش کنان منتظر آتشی است که  
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کردن برای امتحانات نهایی و کنکور، ماجد پیشنهاد کرد   در همان بهار و در تب و تاب خود آماده
ن و موافقت م !بگذار شبی در زیر پوشش درس خواندن ، روی در و دیوار شهر شعار بنویسیم : 

تبریز بر میگشت   به  روزبه  برای انجام  این کار، شب پیشتر روزی را که.روزبه  امری بدیهی بود
.انتخاب  کردیم،کە دو سه روزی بیشتر بدان نماندە بود  

   بود و، میدانستیم کە درسخوانهای زیر چراغ برقها ، خسته  در وقت موعود، پاسی از  شب گذشته
با چند قلم ماژیک ، کارمان را از . هایشان بر میگردند   خانه  دارند به،  و خواب آلود و گرسنه

شعار هارا مینوشتند و من مواظب نزدیک شدن رهگذران   خیابان فرح شروع کردیم ، ماجد و روزبه
آنها باصدای . ی دور پیدا شد نشانەهای دو عابراز فاصله  مدتی نگذشت که. و نگهبانی میدادم  بوده

از کنار   تنها  هنگامی که. جانب احتیاط را رعایت کردیم .ردە وبما نزدیک می شدندبلند صحبت ک
لباس و چاقوهای آویزان بر کمرشان ،دریافتیم که قصاب هستندو   ما عبور میکردند ، با نگاهی به

و خیابان خلوت بود و نگهبانی دادن لزومی نداشت، پس  من   کوچه .میروند  بطرف کشتارگاه  دارند 
کە هزار ) سازی  های یک غلطک جاده فرح  روی پلت  در چهار راه. شعار نویسی مشغول شدم   هم به

برای تسلیت گوئی شکستشان است ؟    آمریکا رفته  به  ای چهبر  شاه: ، نوشتم(خرواری می گفتیمیش
!در ویتنام   

رفتیم و  روی چراغ مدارس کورش   شهریور ، بطرف مجموعه ٤١بعد از نوشتن در و دیوار خیابان 
شهریور  ٤١ناگهان صدای ماشینی از .  شعار نویسی مشغول شدیم   برقها ی سمنتی کنار خیابان به

من با فرار از خیابان خارج . گشتی پلیس است   آمد ووقتی بطرف کورش پیچید ، متوجه شدیم که
طرف پل بند ومحلەی و سعی کردم ماژیک هارا قایم کنم ، اما ماشین پلیس توقف نکرد و ب  شدە

ترین کاری بود،   احمقانه: گفت  طرف چراغ برق ها برگشتم و روزبه  من به. پشت استانداری رفت 
.بودند  نشده  راست میگفت ،او خودش و ماجد مطلقا دستپاچه!  می توانستی انجام بدهی   که  

  را دور زدە و بهاری داشتیم ،ساختمان استاند  ما کە هنوز از برگشتن ماشین گشتی پلیس واهمه
من دیوارهای دو طرف .   رفتیم و هر یک مساحتی را  برای نوشتن انتخاب کردیمخیابان شاهپور 

رایگان را تا بحال   پول تغذیه" قبل از استانداری را با شعار هائی مانند( بدر)ی ی مدرسه دروازه
هم   ماجد و روزبه.  ، نوشتم "بپرورانیدرا در دل   از شاه  نو گالن باغ ایران، کینه"و "میکردند؟   چه

سحر   شب داشت  به .بودند   ،نوشته"، بر این عامل رسوای سیا مرگ بر شاه" شعارهایی مانند
در همان خیابان رفتیم و در پرتو روشنایی چراغ پشت در   ی روزبه خانه  ، به  نزدیک میشد  که

کسی را از   بدون اینکه. و خال شدەاند متوجە شدیم کە دست و پنجەهایمان با ماژیکها پر خط
خواب بیدار کنیم ،در طبقەی پایینی خانە،دستهایمان را پاک کردیم و پس از مدتی استراح، من و 

برایمان تعریف کرد کە چند ساعت بعدتر ، هنگامی   بعدها روزبه .هایمان بر گشتیم  خانه  ماجد به
ی نزدیک استانداری می ایستند  در جلو همان  مدرسهاو را با ماشین بە گاراژ می رساندەاند،   که

  اند و دلواپس میشود که هنوز شعارها پاک نشده  کنند و او می بیند که  تا برادرهای  او را پیاده
.نکند برادرهایش دستخط مراباز بشناسند   
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ر را با دیشب چریک ها در و دیوار شه  که  ای پخش شده  شایعه: دوبارە وقتی ماجد را دیدم گفت
:  هر دوو لبخندی زدیم و سپس ماجد گفت. اند  در منازل پخش کرده  اند و اعالمیه شعار نوشته

باشند ؟  و کارهایی این چنین کرده  آیاامکان دارد افرادی بعد از ما، غیرتشان بجوش آمده  

ها  درس زیر چراغ برق  پلیس چند دانش آموز بی خبر را،کهبعدها شنیدیم کە شب بعد 
بیرون   بعد، دیگر هیچگاه برای درس خواندن شبانە به  از آن زمان به.خواندەاند، گرفتەاندمی

.نرفتیم   

دیم و من و ماجد  تبریز را انتخاب  از تبریز ، در امتحانات کنکور شرکت کر  ما از سنندج و روزبه
.و در آنجا هم اطاق شدیم   کرده  

کاک حسین، برادر بزرگ ماجد، تحصیالت : م تبریز را انتخاب کردە بودی  تصادفی نبود که
اساسا تبریزی بود وهدف من و ماجد هم در این   ، روزبه.بود   دانشگاهی را در تبریز تمام کرده

حیدر عمو اوغلی را یاد  زبان انقالبیونی چون صمد بهرنگی، ستار خان ، باقر خان و  راستا بود که
ال من است  و ایده حیدر خان چراغ برقی ، شخص نمونه:  ماجد صراحتا گفت   یک مرتبه)  .بگیریم

سکینە دایی گزی : مثال)آوازهای ترکی متداول در آن روزها  روزبه  هنوز در سنندج بودیم که(. 
بر اینها اعتصابات آن  سال های   عالوه .میکرد  کردی برایمان  ترجمه فارسی و  را به...( نانای

.ای ما داشت ی خاصی بر تبریز، جاذبه  دانشگاه  

کوهنوردی،خواندن و آموختن سرودهای انقالبی ترکی ،لری و   در تبریز، پاییز سال اول را با
های   و جزوه  ، خواندن اعالمیه فارسی، یاد گیری زبان ترکی ، آشنایی با رفیقان و آشنایان تازه

ی تحصیل  برای ادامهبرای آخرین بار بدیدارمان آمد و   بهار همان سال روزبه. مخفی شروع کردیم
از طریق او افراد زیادی را .یی رفیق و یار نزدیک ما شد  در آن وقت باسط بانه. آمریکا رفت   به

 .هستەای تشکیالتی کار میکردیم  مان محکم و محکم تر شدو چون نفره  سپس ارتباط سه. شناختیم 
مان  من فعالیت های گذشته  بطور رسمی تحت پوشش هیچ ارگانی   نبودیم ،اما اکنون که  اگر چه

.است  ،حداقل کاک امین برادر ماجد، از تشکل ما مطلع بودە را ارزیابی میکنم ، درمی یابم  که  

ی نا امیدی وطرح هزاران سوال بی جواب از جانب  مردم کردستان ، بعد از  آن روزها ، در بحبوحه
ای از سفر  ، ماجد با اعالمیه ٥٩١١وشکست  تاریخی جنبش   ی مبارزه ناتوانی رهبری در ادامه 

و   نفره  در مدت چند روز ،  سه.آنرا تکثیر کردەو پخش کنیم   کردستان بر گشت  و پیشنهاد کرد که
خلق کرد از : "را با کاغذ کاربن  در صدها نسخە کوپی کردیم   با تمام قوا ، تالش کردیم و اعالمیه

و تمبر زدیم و  از شهر   را در پاکت گذاشته  کوپی شده های  اعالمیه..."   دیر باز از خود میپرسد 
من و باسط  مسیر تبریز . تبریز پست کردیم   های مختلف آذربایجان برای دانشجوهای کرد دانشگاه

در آن زمان   دیدار حسین برادرم میرویم که  گویا به  را انتخاب کردیم ، با این پوشش که  مراغه –
  را انتخاب کردبە بهانە اینکە به  رضائیه –تبریز  ماجد مسیر. یخواند درس م  در  کشاورزی مراغه

.بود سیاسی یدر آنجا زندان کە اش، طاهرخالدی می رود  دیدار پسرخاله  
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  دانشجوی دوراندیشی ،اعالمیه! رسیدند و سهم خودمان نیز در میان آنها بود   روزهای بعد نامه ها
بە همە آنهایی اندیشە بعید نیست .  بود   ی بدیوار زدهمرکز ی بود و در کتابخانه  خودش را برده

مان ودر روزهای بعد چندین  در خانه: فراموش هم کردە بودیم.بودیم  باشد کە ما فراموششان کردە
را  در البالی کتابهای  ضخیم  پیدا کردیم ،خواستە بودیم کە تا بخورند و     ی تمبر زده  نامه

!فربهیشان جلب توجە نکند  

غیر از :" یکی از دوستان نزدیکمان معتقد بود کە اعالمیەهارا ساواک پست کردەاست و میگفت 
ساواک با لیست اسامی دقیقش، چە کس دیگری میداند کە فالن همشهری ما، پسوند قورقی در نام 

آن آدرس را من سهل انگار همکالسی سالهای دبستان : او بطریقی حق داشت"  . خانوادگیش دارد؟ 
خیر گذشت   هم به  بە هر حال آن مرتبه !قورقی نوشتە بودم  

بود تا   امانت گرفته مائو را بە" ی تضاد  در باره:" بود و کتاب   ماجد رفته  سال اولمان در تبریز ،
را در صندوقی چوبی مخفی   تاخیر افتاد و جزوه  نویسی به  کند ، کار نسخه  ای از آن تهیه  نسخه

روزی . ما گذاشتە  بود اول، جلو نردبان آهنی  طبقەی   آنرا  را بعوض پله  صاحب خانه کردیم کە 
، صندوق را برای کاری بدرون  نشین های طبقەی پایینتر  اجاره  بود که  فاروق هم اطاقیمان، دیده

ا با دلهرە و اضطراب منتظرماندیم تا هو. و بعدتر بسر جایش برگرداندەاند  شان برده اند خانه
این بار هم شانس یاور بود، کتب : رفتیم و صندوق را بازدید کردیم  پس  با عجله. تاریک بشود 

از ماجد پرسیدم کە  یادت هست  میگفتی  .دیگر جای سهل انگاری نبود  !مائو همانجا آرمیدە بود
اردو  در ام بخاطر  مبارزه ، دست از تحصیل هم بر دارم؟  گفت کە  اآلن هم  چنین نظری د  آماده

اولین فرصت چند ساعتی از وقت مدرسە را زدو کارباز نویسی را تمام کردو امانت رابەصاحبش بر 
.گرداند   

کتاب تقی ارانی را بنام ، ماتریالیزم دیالکتیک و ماتریالیزم   ،در همان ایام ماجد از طریقی
تاب مائو ،کتاب ارانی بر خالف ک. چنگ آورد  بود، به  در برلین نوشته ٥٩٤١سال   تاریخی، که

.دانش ما افزود   آسان بود و بسیاری به  

است، دو   تبریز چسپیده  به  عینالی، که  ی مخفی کاری ، بیادم میآید کە در کوه بازهم  در زمینه
ای میخواستیم ،  بعد از ظهر روز جمعه. بودیم   مکان را برای مخفی کردن ادبیات انقالبی پیدا کرده

نوشتە را در  مخفیگاه رسیدیم و پیش از اینکه  تنگ غروب به. هر بر گردانیم نوشتەای رابە ش
از پیک نیک برمیگشتند و   آوریم، از البالی صخرەها  صدای خندە و گپ زدن افرادی را شنیدیم  که

تنها این  فرصت را پیدا کردیم کە  . بودند کە از نزدیکی ما میگذشت بیراهەای را انتخاب کردە
هنوز صدای پایشان بە گوش میرسید کە . شدن آنها بمانیم  ش زمین بکنیم و منتظر دورخود را نق

ایم ؟  بە آرامی  زده  کوه  ماجد گفتم ،فکر نمیکنی یک مقدار زودتراز موعد خودش به  بە شوخی  به
.نوشتەمطلوب  بطرف شهر سرازیر شدیم  مدتی بە این حرف خندیدیم وهمراه  
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ی درسی  بودو  من مشغول نوشتن جزوه  ها از انگشتانمان در نرفته  یههنوز خستگی نوشتن اعالم
ام درست کردن پولی کوپی  من شنیده: یکی از معلم هایم  روی کاغذ استینسیل بودم ،کە ماجد گفت

.ی آنرا می پذیرم  من خودم مسئولیت تهیه  ن فقط جوهر کم داریم که و اکنو است دستی، کار آسانی  

جوهر پولی   بود و یک لوله  ن لوازم التحریر فروشی بغل دست سینما فرهنگ رفتهدکا  روز بعد به
ای ر،ا  میخواهی؟  ماجد اسم مدرسه  بود برای کدام مدرسه  سوال کرده  فروشنده. بود   کوپی خواسته

راضی نمیشود و   فروشنده. ای در آنجا تدریس میکرد ، میدهد گداری بجای آقای جالل بانه  گاه  که
آورد و مشغول آزمایش شدیم  جوهر را .ماجد اسمش را میگوید  پرسد  که را می  سم مسئول مدرسها
در  روز بعد. نمیدانستیم کدام الیە باید حامل جوهر باشد و کوپی کردن با مشکل روبرو گردید .

بودم،کە  یکی از هم کالسیهایم اسرار   زنگ  تفریح  ودر کالس درس  مشغول نوشتن جزوه
فن و فوت کار را برای ماجد بازگو کردم و اینبار موفق شدیم، اما تا . کردن راآشکار کردکوپی

.روزهای انقالب سود چندانی از این تکنیک نبردیم ، کە آنهم خود حکایتی دارد  

ای از من تقاضای کمک   میهبود، برای چاپ اعال  از آمریکا برگشته  بعد از انقالب، آنگاه کە روزبه
و چار چوبی   رفته  ی ماراالن تبریز ، ،نیمروزی دیروقت، نزد نجاری عصبی و گرسنه لهدر مح. کرد

" رهایی"ای را ،کە در نشریە من عین اطالعیه   را سفارش دادیم و در منزل یکی از خویشان روزبه
تشکیالت آذربایجان و : هم انرا امضاء کرد   بود، روی استینسیل بردم و روزبه خارج چاپ شدە

.ای از آن چاپ کردیم و چند شماره! تان وحدت کمونیستی کردس  

طریق ماجد با یک رفیق دیگر آشنا شدیم و  آنهم دکتر  در همان سالهای تبریز قبل از انقالب، از
زمانی که هم اطاقی  .ی پزشکی را می گذراند آخر رشته درآن زمان سالهای  جعفر شفیعی بود ،که

دراواخر . تر شد  د ما کوچ کرد و ارتباط  ما محکمتر و گستردهسوممان از تبریز رفت، دکتربە نز
های اطراف  پزخانه  سال دوم بود ،کە ماجد از طڕیق دکتر جعفر بمیان کارگران مهاجر کرد کوره

.تبریز راه یافت و مدتی در آنجا کارگری کرد  

شتە برق، دیپلم ماجد فقط دوسال در تبریز ماند وبعد از بە پایان رساندن انستیتوی صنعتی ،ر
دیگر   در سال سوم که .کرمانشاه رفت  ی پزشکی به ی تحصیل در رشته دیگری گرفت و برای ادامه

مخفی  بر پا   ای نیمه بود، من و باسط و دکتر، محفلی کتاب خوانی  در خانه   ماجد از تبریز رفته
جملە همانهایی کە با بودیم و ادبیات کالسیک مارکسیستی لنینیستی را میخواندیم، از   کرده

حروفی بغایت ریز ، توسط حزب تودە ایران در خارج کشور چاپ شدەبودند و دردانشگاه در گنجەی 
و در گرماگرم  تظاهراتی خیابانی ،دکتربە من و باسط   ١١بهار  .کتابهایمان انداختە میشدند

ی ارتباطی ما  دکتر ،حلقهکردستان عراق و نزد پیشمرگان میرود و ، کس دیگری بعد از  بە  که: گفت
..اینطور پیش نرفت   خواهد شد ، که  

ماجد . بودن دانشگاهها ، من و ماجد بیشتر همدیگر را میدیدیم  در روزهای انقالب وهنگام بستە
  پیشین سه  من و ماجد و باسط گروه. می آورد و بما میداد " هم میهنان مبارز" ای بنام   اعالمیه
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ی بهمن فرارسید وبمرورزمان و با واضحتر شدن خطوط فکری و  ٤٤. اد نهادیم بنی  را دوباره  نفره
.گرفتیم   از همدیگر فاصله  یز همچون بسیاری از رفقای دیروزیشیوەهای مبارزە، ما ن  

دهقانان   تیر ماجد را در مریوان و در میان  واحدی ازپیشمرگان اتحادیه  ٤٣سال اول انقالب  روز 
مثلثات و جبر و     باالخرە کاربردی برای آنهمه. بود   دازی بدوش گرفتهنارنجک ان. دیدم  

!بودیم  پیدا کردە بود  در دبیرستان هدایت باهم خوانده  ی رقومی که هندسه  

پادگان   از محاصره.دیدم " کانی میران " کوچ مردم شهر مریوان در   چند روز بعد او را  در اردوگاه
بود  تا نارنجکی را بمیان  مزدورانی   صتی کە  برایش پیش آمدهشهر مریوان میگفت و از فر

بودند، اما این کار را  پائین تر از سنگر پیشمرگان خودرا سپر بالی پادگان کردە  بیندازد  که
.بود زیرا بقول او هدف چیز دیگری بود  نکرده  

در میان   دیدم ، که ،این بار ماجد را از دور  دو در گورستان آلمانهادر سالگرد یاد کاک فو
هم آن  بعدها .برادرانش ایستادە  بودو بە مهمانان و شرکت کنندگان مراسم یادبود، سالم میداد

سال بعد ، پس از اخراج شدنم از  .دیدار ناگهانی درخیابانی در تبریز ،کە در مقدمە آوردم
. ست مشترکمان بودنددانشگاه،آخرین باری کە در تبریز بودم، بە دیدار خانوادەای رفتم کە دو

پیشتر ماجد بە آنها سر زدەو گفتە بود کە در انجام گزارش یکی از همکالسیهایش بە اسارت 
.نیروهای رژیم درآمدە ولی بعدا آزاد شدەاست  

  و این دفعه   دوبارە اسیر گردیده" دور از میهن " ی میخائیلو  یدیم کهبعد از مدتی بی خبری، شن
ها پخش  و بعدتر آن خبر دردناک و جانگداز  در روزنامه !کردەاند فاشیست ها اورا شناسایی

ماجد در هنگام کوهنوردی در کوه های دند، بزغوش و سهند   گردید و بیاد آوردم ترانەهایی را که
:ازاعماق قلب میخواند  

  کور لر تا دم مرگ مثل پلنگه                  وا کنین  ئافتاو  قشنگه   چشیامه

...بینوم   یواش بزن ، بزار   بهشیپورچی    

.میگفت سان کە ماجد آن(کولە ضرر )  کۆڵە زەرەر  / عارف نادری  

سوئد      ٤١٥٤تابستان  

 نامە جواد مشکی

 با سالمی گرم

اما علتش سهل انگاری یا بی . از اینکه نامه ات را با تأخیر جواب می دهم عذر می خواهم
اول دیدن ایمیل تو  ۀسالیان طوالنی بود از همان لحظ خفتەعلتش بغض و غم . توجهی نبوده است

یا نمی دانم بی وفائی است که علتش غم، درد . رچگان افتاده بودآب در خوابگه مو. بردلم نشست
ماجد، : من این عزیزان از دست رفته را گمنامان کومه له می نامم. در حق رفقای تبریز  شده است
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قهرمان، اصغر و خیلی های دیگر که کومه له و کومه له ایها امجد، اسماعیل، هوشنگ، عمر، 
هر وقت نامشان یا . این درد رنج آوری بوده که سالهای سال با آن زیسته ام. فراموششان کردند

خاطره اشان یاد می شود بی اختیار بغض خفته ای گلویم را می فشارد و اشک در چشمهایم حلقه 
 .یادی با چشم تر سر به بالین گذاشتی روایت ناآشنائی نیستاین برای تو که سالهای ز. می زند

همە این عزیزان چه شجاعانه ایستادند و چه غریبانه چشم از جهان بستند، نه وداعی نه 
دیداری و نه خداحافظی و نه لبخندی و نه حتی چشم گریانی، هیچ و هیچ، تنها و تنها در چنگ و 

 .اسیر دشمنان انسانیت و نوع بشر ماندند

چه انسانهائی بودند و همه ما هم در آن ایام چه با گذشت و فروتنانه زندگی می کردیم و اما 
 .امروز چه؟  خودت بهتر می دانی الزم نیست من زخمها و دردها را برای تو تازه کنم

در اینگونه مواقع . سالهای سال است کهنەفقط همین قدر خواستم بدانی که علت تأخیر همین غم 
هر زمان دیگری در می یابم که تو تا چه اندازه مقاوم و پراستقامت بوده و هستی راستی بیش از 

 چگونه توانستی سالهای سال اینهمه بردبار و قوی باشی؟

بعید می دانم کس دیگری بتواند در مورد . در مورد ماجد عزیز من چه میتوانم برایت بگویم
توهم نمی کنم که  بنابراین خودم را  دچار. برای تو عرضه کند بیشتریبرادران عزیزت چیز 

بلکه فقط این فرصتی بود برای من تا خاطره . چیزهائی را برایت بازگو می کنم که تو خبر نداری
 .های گذشته را بار دیگر با خودم مرور کنم

عقیده هستی که عزیز از دست رفته نباید حتما قهرمان باشد تا آدم  می دانم  که تو هم با من هم
ما عزیز و گرامی هستند بخاطر  رفتەعزیزان از دست . ستش بدارد و یاد عزیزش را گرامی دارددو

لبخندهای محبت آمیزشان بخاطر با گذشت بودنشان و بخاطر اینکه ساده و بی آالیش زندگی 
کردند و چه ساده زندگی را وداع گفتند بخاطر همین سادگیشان و نه حتی هیچ چیز دیگری قابل 

 .ستنداحترام ه

در واقع با قهرمان کردن عزیزان از دست رفته مان آنها را بزرگوار نمی کنیم بلکه فقط از دسترس 
که برجسته ترین  –انسانهای معمولی و ساده دورشان می کنیم و در واقع سیمای انسانی 

ود اینگونه است که یادنامه ها کلیشه می ش. از آنها بازپس می گیریم –خصوصیت آنها بوده است 
این کلیشه ها باعث شده که خصوصیات برجسته و ویژه تک تک . تو گوئی از روی هم کپی شده اند

اینگونه . این عزیزان را نتوانیم ببینیم و زیبائی انسانی و ساده زیستن آنها را بخوبی درک کنیم
 .ویژگیهای فردی تک تک عزیزان با جسمشان بخاک سپرده می شود

یارانش از زندگی پر از شور و شوقشان وداع کردند، سالهای زیادی می  از آن سالهائی که ماجد و
دنیای پیرامونی ما با چنان سرعت سرسام آوری تغییر کرده که گوئی آن سالها ما در قرن . گذرد

از اینرو فکر نمی کنم یادآوری جزئیات نوع کارها و . دیگری زندگی می کردیمەی دیگری  و یا کر
 .آن عزیزان باشدەی ره مناسب گرامیداشت خاطریا فعالیت های آن دو
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در عین حال دوست ندارم برجسته ترین خصوصیاتی را در کتابها و یادنامه ها پیدا می شود در 
برای اینکه این کلکسیون فضائل اخالقی معرفی و شناخت و یاد ماجد نخواهد . کنار هم ردیف کنم

خاکی پا  کرەیانسانی که هیچوقت برروی مائو می شود، " انسان خوب"بود بلکه تکرار عبث 
 .نگذاشت

سختی زندگی در آن سالها را فقط کسانی در آن شرایط زندگی . آن روزها سالهای بسیار سختی بود
هائی که فردا هیچ وقت سال. و فعالیت کرده و مدام تحت تعقیب بوده باشند می توانند درک کنند

 .دیگری پیدا می کنند روحیەیاین شرایط آدمها حال و در.قطعی نبود

ماجد جوان پرشوری بود که خیلی بخوبی می دانست که چه خطری زندگییش را تهدید می کند، 
آن سالها همین روحیه را  همەاما ماجد با اعتماد به نفس عجیبی به این خطر بی اعتنا بود و 

بل به این چیزها در یک شهر غریبه و دنیائی از تهدید و خطر، گوئی ماجد از سالها ق. حفظ کرد
 .انس گرفته بود

در آن روزها که حتی یک کار عادی کوچک روزمره به خطر بزرگی تبدیل می شد چرا که سر هر 
این خطر و فشار در شهر تبریز . چهار راهی اسمت را می پرسیدند و آدمها را بازرسی می کردند

من یباد . و ملموس تر بودکردی داشت بسیار بیشتر  لهجەیبرای کسی که ترکی بلد نبود و یا 
در تمام آن مدت من هیچ وقت تردیدی . ندارم هیچ موقعی ماجد را نگران و یا  با دلهره دیده باشم

همین خونسردی فزاینده ای بهش می داد، خوانسردی . و یا دلهره ای را درچشمان ماجد ندیدم
 .بسیار فراتر از سن و سالش

دیگری بود، چرا که امروز حرف زدن از ترس و دلهره مضحک و می گویم آن سالها همانند یک قرن 
بچه گانه بنظر می رسد و بهمین دلیل عظمت شخصیت و ایستادگی عزیزانی همانند ماجد بخوبی 

 .درک نمی شود

وقتی از رفیقت سر چهاراه خداحافظی می کنی تا فردا صبح همدیگر را ببیند، اما دیگر هیچوقت 
بعد سرناهار اسمش  هفتەهیچ خبری نیست تا یک . ارها تکرار می شودنمی بینی و این حادثه ب

را از رادیو می شنوی و بعد برای تمام عمرت از اخبار ساعت دو و صدای آن گوینده متنفر می 
شوی، آنموقع می دانی بی خبری از عزیزان و از دست دادن ناگهانی آنها دور از زاد وبوم خودت 

 .است چقدر دردناک و تحمل ناپذیر

همه . تو گوئی احتیاط کردن را عیب می دانست. ماجد بمعنای واقعی کلمه بی باک و جسور بود
. طرافیانش بارها از ماجد می خواستند که احتیاط کند هر کس به نوعی در فرصت های مختلفیا

خوب مگر چه می :"اگر کوتاه می گفتی با سکوت برگزار می کرد و گر نه  با لحن جدی می گفت
 .و این یک نگرانی دائمی در مورد سالمتی و امنیت او در ما بوجود می آورد" د؟شو

از همین رو هیج موردی نبود از یک . ماجد هرکاری را در هر شرایطی بدون اما و اگر می پذیرفت
این روحیه اش نه فقط از جسارت شخصی او بلکه ناشی از . مأموریتی یا کاری خود را کنار بکشد



35 
 

او عمیقا به درستی سیاست و تصمیمات کومه له عقیده . قاد عمیق او به کومه له بوداعتماد و اعت
مثل همه در آن سالهای شور انقالبی، علی العموم کومه له را کمتر با دیدی انتقادی . داشت

 .ارزیابی می کرد

شت ماجد هر کسی را قبول ندا. در عین حال ماجد در موارد متعددی ارزیابی های خودش را داشت
. الگوهای خودش را داشت، انتظارات متمایزی داشت. و ابائی هم نداشت آنرا بنوعی نشان دهد
. بط بودضا منعطف و منهمانقدر که در پیشبردن کاره. همین او را از دیگران متمایز می ساخت

 وقتی پای بحث پیش می آمد ماجد اهل کوتاه آمدن نبود و چیزی مغایر با درک و نظر خود را قبول
هیج فرصتی را برای شوخی و . اما ماجد بی باک ما شیطنت های خودش را هم داشت.نمی کرد

 .دست انداختن از دست نمی داد تا قاه قاه خنده هایش را تازه و طوالنی تر کند

در آن سالها که بد لباسی و ژنده پوشی فضیلت بشمار می آمد، . ماجد پرشور، شوخ و سرزنده بود
بارها  دیدم . من هیچوقت ماجد را با سرروئی نامرتب ندیدم. س و مرتب بودماجد خیلی خوش لبا

بعضی ممکن است تعبیر . که شب دیروقت لباسش را در تشت می شست تا فردا لباس تمیزی بپوشد
آشکار نهایت عالقه و دلبستگی او به زندگی و  نشانەیدیگری داشته باشند، اما این در واقع 

ماجد زندگی را دوست داشت و می خواست که عاشقانه و رمانتیک زندگی . جدیت او در زندگی بود
 .کند

 خاطرات ناصر طاهری
!یادو خاطراتی از کاک ماجد  

و   اشنویه  در مهاباد گفتند، پیشمرگی از منطقه  له در مقر کۆمه شمسی بود ،  ٥٣١١آخر های سال 
پیشمرگ مریض . بیمارستانی در تبریز رساند  زودتر باید او را به  خیلی مریض است و هرچه  نقده
  روز بعد برای دیدار رفیق مریض، به. و بستری گردید   بیمارستانی در تبریز رساندم  را به

از کادرهای   چنین بنظرم می آمد که. رفتم، کسی دیگر رادر آنجا مالقات کردم بیمارستان
اما او مرا میشناخت و گفت شما کاک ناصری ؟ . بیمارستان باشد و بزبان فارسی سالمش دادم

من هم   جواب داد که  با لبخندو تبسمی دوستانه! این شخص کرد است و گفتم بلی   شدم که  متوجه
سپس همدیگر را در آغوش . است  له او هم کومه  منظورش این بود که. تان هستمماجدم و از خود

بودپیشمرگ   ماجد قبل از من در آنجا بود و با دکترها صحبت کرده. ویکدیگر را بوسیدیم  گرفته
درد : بیرون برد و یواشکی گفت   ماجد مرا به. مریض بیحال بود و با لبخندی جواب سالمم راداد

دو روز بعد . بزودی از ما خداحافظی خواهد کرد  شمرگ بی عالج است و پیداست کهاین رفیق پی
و این سرآغاز آشنایی من با   مهاباد رسانده  جسد او را به رفیق پیشمرگمان فوت کرد من و ماجد

.ماجد بود   
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گر یک سال و نیم و تا زمان اسارتش من و ماجد در تشکیالت  مخفی تبریز باهمدی  مدتی نزدیک به
نظر   ، اماچند حادثه سال خیلی از ماجراها  را فراموش کرده ٣١اکنون بیش از گذشت . کار کردیم

.اند  مرا جلب کرده  

بود، اما مطلقا آثاری از یاس و   برادر عزیزش را از دست داده  ، سه ماجد در مدتی کوتاه  با اینکه
خبر مرگ اولین برادرم   اه بعد وقتیکهبهمین علت حدود چند م. نمی گردید  ناامیدی در او مشاهده

.تر چنان غم سنگینی را تحمل کردمکردم وخیلی راحت   راشنیدم ماجد و امجد را نگاه  

است   رفتار و حرکات و دیدگاه های ماجد شهادت میدادند که او انسانی آزاد منش جسور و رزمنده
ی  را تمام کردم و یک اسلحه" نانی" خواندن رمان   یادم میآید روزی که. و از مرگ نمی هراسد

ماجد من باخواندن این کتاب چنان روحیه ام :  و گفتم   یوزی در اطاق بود بطرف ماجد برگشته
ماجد با لبخندی . هجوم کند شکست شان میدهیم  این خانه  الن یک  لشکر بهآاگر   که  نیرومند شده

ای نیرومند دارد و  واندن کتاب نینا هم روحیهاو با نخ  اش پیدا بود که  کرد اما درقیافه  بمن نگاه
ارزیابیهایم در مورد ماجد درست   ی مقاومتش در زندان نشان داد که درحقیقت ماجد با حماسه

.است   بوده  

:  خاطره یک  

میگویم   خاطر اینکه به.) بودند   ماجد و یکی از رفقای دخترمان  در دام و کمند عشق افتاده
بر اساس فرهنگ ، کلتور و معیار های ( . برای هر دوی آنها گران تمام شد سرانجام   کمندچونکه

میکردو اساسأعشق در محافل روشنفکری   عادی جلوه  عشق بینهایت غیره  اخالقی آن زمان مسئله
میرفتیم  و بخاطر می آورم در آن   روزی من و ماجد و آن دختر در خیابان راه. جا و مکانی نداشت

 اموضعی بگیرم زیر  نمیدانستم چه. ت و دلدادگی خودشان را برای من بیان کردندراز  محب  لحظه
انسان می باید عاشق انقالب   هم تحت تاثیر فرهنگ و ارزیابی اطرافیان بودم و هم معتقد بودم که

  چیز دیگری و درحقیقت دلبستگی ماجد و رفیق دخترمان بحدی پاک و بی آالیش بود که  باشد نه
ماجد برای دوست دخترش صحبت   چگونه  را بخاطر دارم که  درست این صحنه. لفت کردنمیشد مخا

ناچار . های رویایی جواب میداد و در گوش همدیگر نجوا میکردند میکرد و او هم با ناز و کرشمه
یادم نیست که ماجد و .  نجوا های آنها را نمی شنوم   و بیشتر تظاهر میکردم که  سکوت کرده
  و یا دیگران آنرا فاش  کرده   بعدا این راز دل باختگی را بین رفقا بازگو کرده  شدوست دختر

فشار و سطح بازخواست بحدی . شماتت و بی مهری قرار گرفتند ، بودند اما فورا مورد بازخواست
این معیار های مردود اخالقی و جو . داشتندندامت و پشیمانی وا   هر دو را به  سنگین بود که

فکر نمیکنم . کرد  ماجد و دوست دخترش را از نظر روحی داغان و دل شکسته  و شکننده ناسالم
شادابی  . باشند  بودیم  آن دو  همدیگر را دیده  ما ترتیب داده  اخالقی که  هرگز بعد از این دادگاه

!نکردیم ماجد دستگیر شد و ما هرگز او را دیدار   دیری نپائید که  متاسفانه .بود  ماجد افت کرده  

منزل یکی از رفقایمان  و چند   پاسداران به: یکی از رفقا آمد و گفت   بودم که  روزی در خانه
اند و ماجد هم تصمیم  تبریز هجوم کرده  دانشجویی دانشگاه  دانشجوی  سازمان پیکار در خوابگاه
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  را راندم تا به زیادتر ماشین  من زود سوار ماشین شدم و بسرعت هر چه. آنجا برود  به  گرفته
لزومی بدیدار رفیقمان نیست و وارد   برسم و ماجد را از ماجرا باخبر سازم که  ی دانشگاه دروازه
ماجد وارد . بود و نتوانستم  ماجد را مالقات کنم   با تاسف فراوان دیرشده. نشود  دانشگاه  محوطه
ماجد با   شی ما این بود کهدلخو. بودند  بود و همانجا اسیرش کرده  شده  دانشگاه  محوطه

.بودند   ای جعلی در تبریز زندگی میکرد و او  را نشناخته شناسنامه  

بود پاسداری آمد وبمن   از اسارت من گذشته  شمسی تقریبا یک ماه ٥٣١١  در اواسط  خردادماه
بریز زندان مرکزی ت  مرا به  باش، بنظرم می آمد که  وسایلت را جمع کن و حاضر و آماده: گفت

حیاط کوچکتری در زندان رسیدم ،   به  زمانی که. منتقل میکنند و در آنجا حتما ماجد را می بینم 
کردم ، نفر جلو    بادقت نگاه. اند و ایستاده  دیوار بوده  سرشان  رو به   نفر را دیدم که  ناگهان سه

ی چشم  بند آمد، از گوشهناگهان نفسم . مشغول سیگار کشیدن بود   دوست بود که  اسماعیل یگانه
کردم   و سپس یواشکی نفر سوم را نگاه. باز هم دور و بر را پائیدم  نفر دیگر هوشنگ توحیدی بود

در همان . خیلی مضطرب وپریشان گردیدم و ترس و وحشت سراپای وجودم را فرا گرفت. امجد بود 
و دست پاچگیم شک نبرند   فهبر اوضاع مسلط باشم  تا پاسداران از تغیر قیا  حال سعی کردم که

مرا بزندان   متمرکز بود که  در این گیر و دار تمام افکارم روی این مسئله. من آنهارا میشناسم  که
  مرکزی میبرند ودر اولین فرصت ماجد را از اسارت امجد مطلع خواهم کرد، تا خود را باشرایط تازه

  منتقل کردند و نتوانستم دستگیری امجد را به  یکی از بازداشتگاهای سپاه   اما مرا به. وفق دهد 
.ماجد  اطالع دهم   

آقای موسوی : شمسی قبل از آزاد شدنم از زندان پاسداری جلو آمد و بمن گفت ٥٣١١نهم تیر 
فواد مصطفی   یکی از آنها خواهر اشرف دهقانی و دو نفر دیگرشان برادر  نفر را که  تبریزی ده

شکم درد   ای لرزید، که هم نفسم بند آمد و وجودم بگونه باز. است  ه، اعدام نمود سلطانی بوده
چرا اینطور شدی؟ من هم جواب دادم، اسهال   فورا پاسدار از من سوال کرد چی شده  سختی گرفتم و

هایم اعتماد  گفته  مریضی دارم  و به  سابقه   آنها میدانستند که. ام و شکمم خیلی درد میکند گرفته
بر   نمیگردید و غمی جانگاه  ای شادی در صورتم مشاهده از زندان بیرون آمدم اما ذرهمن . کردند

.در  زندان و درشبی جان، چهار رفیق از عزیز ترین همرزمانمان را گرفتند .وجودم سنگینی میکرد  

.در تبریز بود   له اینها خاطرات من با ماجد  در تشکیالت مخفی کومه  

2012-07-05 !جاودان است  یاد ماجد همیشه   

 یادی از مبارزی بزرگ و گمنام

   رحیمی و عمر ایلخانی زاده  جمیله:  از 

یشمس 0930اواخر  خرداد     
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پهن و با  پیشانی، جوانی خوش اندام  اش دیدم هنوز در ذهنم  مانده رهسیما و چه   اولین باری که 
و تماشا کردنش پر   نگاه .عمیق استچقدر متفکر و   کردی که،اما احساس میای آرام و بیصدا قیافه

  ارهطرف مقابل را نظشمان درخشانش از پشت عینک هایش چ  همیشه. از راز و مهربانی بود
بیان میکرد و یا بدقت ترا مینگریست ومی سنجید، گاهگاهی  مردمک  چشم  میکرد، دلسوزی را

طفی سلطانی است و یقین د وحسین و امین مصامیدانستم برادر کاک فو.  هایش نوسان می لرزید
و احترام   احساسی پر از عاطفه باشم و در اولین دیدار  تش داشتهقبل از دیدنش دوس  داشتم که

   .باشم و با تمام وجودم او را در آغوش بگیرم  برایش داشته

زیر تاثیر سیماهای مشهور مبارزات طبقاتی  و نگرش  من برای شخصیت کاک ماجداولین احساس  
مبل مقاومت و و س  فسانه ا    که و در صف مقدم کاک فواد رهبر   تهکردستان قرار گرفو جنبش 

نبایستی پیشمرگ شود و در   بودند که  ماجد اطالع داده  در آن مواقع به. پایداری برای همگی بود
غمی   حساس کردم کهاولین روز ا درست در .جای دیگری از تشکیالت سازماندهی خواهد شد

 .و برحق بود  زیابیم خیلی سنجیدهار. اعماق قلبش را آزار میدهد  یا نارضایتی عمیقی جانگداز و
بودند و حقش   شهید شده  همرزم نزدیک و عزیزش تازه  برادر و سه  رهبری بزرگ و سه ماجد زیرا

. اندوهگین باشد   بود که  

آن موقع تشکیالت خارج از در ) ماجد را در تشکیالت های خارج کشور ، بود  تشکیالت تصمیم گرفته
بنظرم با تشویق دکتر جعفر و یا بعلت . سازماندهی کند( کردستان راتشکیالت خارج مینامیدیم 

من . تبریز بیاید   بود به  تقاضا کرده آشنایش در تبریز  زندگی میکردندکاک ماجد رفقای   اینکه
یالت خارج از کردستان تعیین شکدر ت و آزاد کردن شهرهای کردستان،   ماهه  هم بعد از جنگ سه

بیشترین نزدیکی و دیدار و فعالیت  .یالت تبریز را بمن واگذار کردندو مسئولیت تشک شده
ای مخفی زندگی میکردیم ،  در خانه  در آن وقت من و جمیله.اسیمان با همدیگر در تبریز بود سی
خیلی . ی ما بیا ید باشد و بخانهماجد پیش ما   تصمیم گرفتیم که.و مکان مناسب و مطمئنی بود  که

شخصیت و   در آن ایام بود که.ایم  ار با هم بزرگ شدهو انگ  نفری مبدل شده  ای سه خانواده  زود به
تر برایمان خیلی دیر. آغاز گردید اش شناختیم و گفتگو  در میان مابزرگ منشی ماجد را یواش یو

اند در مریوان فعالیت سیاسی  چرا نگداشته  که  ماجد از  تشکیالت ناراضی بوده  معلوم گردید که
  دهقانان  شرکت کرد که  در اتحادیه  ماجد  یکی از آن پیشمرگانی بود که) .نماید و پیشمرگ باشد

ما ( .بود تجربە کردەهم در روزهای  پیروزی و هم در روزهای خیلی سخت میان مردم  بود و آنرا 
و   مریوان و رفتار با مردم و جایگاه  دهقانان و شخصیت های منطقه  با جزئیات داستان اتحادیه

و  کار   نشیب و فراز های اتحادیه در گفتگو های روزانهتشکیالت  مردمی را و مکان سیاسی آن 
آن در بیان   هاکنون نیز آن شوق و ذوق ک .شنیدیمتماما و با تمام جزئیات از ماجد     مخفی شبانه

د از نزدیک کار سیاسی ابا کاک فو. است  دوران در سیمای ماجد میدیدیم  در ذهنمان نقش بسته
میت ماجد در شرح  وفا و صمی. وشیدای آن بود  نشیب و فراز مبارزات مردم را دیده بود،  کرده

خیلی کم از  .د استگران بها و ارزشمن  دهقانان برای ما همیشه  سر گذشت اتحادیهرفقای آن وقت و
.نقش رفقایش را فراموش نمیکرد  نقش خودش بحث میکرد و هیچ گاه  
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  که، باشد  و انتقادی داشته   از تشکیالت گله  شنیدیم که دیدیم و نه  ما حتی یکبار هم از ماجد نه 
و در  دشان را در صف پیشمرگ باز یابندخو  است که  داده  ی برادران و خواهرش اجازه همه  چرا به

کند وآنرا   برادرش تکیه  هرگز نخواست  بر روی شهادت سه. قرار گیرند  سنگر مقدم مبارزه
، دلسوزی و جسارت خودش    روی مبارزه  همیشه  بلکهد، ای برای مبارزاتش حساب نمای سرمایه

با   ماجد  .برادرانش باشد  میتواند رهرو و حافظ راه  شت کهحساب میکرد و عمیقا بخود باور دا
ماجد از نزدیک کرامت و عظمت  . ی وجودش یاد برادرانش را میکرد و آنها را دوست داشت همه

آن احساس   ما همیشه  .او میدانست  بود و خودش را بعنوان شاگرد کوچک راه  د را دیدهاکاک فو
با تمام ماجد  .را بکاهد از بزرگی و عظمت آنها ای نمی خواهد ذره  جد میدیدیم کهبزرگ را در ما

آنهاست و رزم همبرادر و   قوا خود را مسئول  میدانست تا با تالش و فعالیت خویش اثبات کند که
برای  خواهر و رفیقش   اش که بهمین خاطر در آخر نامه.   دهد   تر جلوهبدین صورت آنها را عظیم

زندان کوبیدم تا  آن چنان مشت محکمی بر دهن جالد ها ی: " مینویسد   از زندان  فرستاده  ملکه
براستی " .در من بوجود آورند دم و هرگز نمیتوانند کوچکترین تزلزلیاکاک فو  بدانند من رهرو راه

رفقا و برادرانش را در پیکر خویش ی جسارت  میخواست همه  اینها سیمای واقعی ماجد بود که
آنها و راهشان   ت بهبدارد و حرمت خویش را نس  نگه  تبلور بخشدو بدین ترتیب راهشان را زنده

خصوصیات بارز او را   بلکه ا نمیکرد،و حرکات، تداعی کاک فواد ر  ماجد فقط در چهره .اثبات کند
.داشت و نمایان می ساخت  نیز بهمراه  

  و به  شهرها ی کردستان را اداره کومەلە  زمانی که  ماجد انسانی خردمندو فهیم بود، برای نمونه  
و رفت  شهر مریوان  بهو کردستان برگشت   و نیروی پیشمرگ هم زیاد بود، بهیکرد نوعی حاکمیت م

  شهر بوکان نیز سر زده  به همین سفر در . ی تمام با رفقا و پیشمرگان دیالوگ داشت  باحوصله
اما بود،  کرده  تغییراتی را مشاهده  در ارزیابی هایش  بعد از مدتی دوری از کردستان و .بود

او معتقد بود .عریف کرددیدگاهایش را برای ما ت. داشت  غییرات انتقادی خردمندانهآن ت  نسبت به
الن  تا حدی آ. های مردم مثل سابق نیست و در فاز دیگری قرار دارد  ارتباط پیشمرگان و توده  که

  دیدگاه با  ماجد میگفت تحت لوای مبارزه. رفتار میکنند  مردم و نظراتشان آمرانه  نسبت به
. کرد آسانی از آن کجروی گذشت  و نمیتوان به  ای عادی شده مردم  پدیده  لیزم، بی حرمتی بهپوپو

ماجد با تشریح . و ضعیف است   پرورش و ارتقا دانش سیاسی در سطح باالیی نبودهماجد میگفت 
و   ارزشی برای زنان قایل نبوده، سیاسی و مدنی در شهر  جزئیات میگفت برعکس دوران مبارزه

اند  و  کرده  در صفوف پیشمرگ را در انحصار مردان تلقی  مبارزه میشوند و  رانده  حاشیه  رند بهدا
  که این مطالب را میگفت  حالیکه در کاک ماجد. اند  تر شدهدوران قبل، مرد ساالر با  در مقایسه

تحلیل   ائید کهدیری نپ.  نیزانتقاد داشت   کومەلەها ی قبلی   شخصا و در بعضی موارد از دیدگاه
  گرفته  های مردم فاصله  ودهای از ت  گونه  شدیم به  و متوجه های کاک ماجد درست از آب در آمدند

پوپولیزم   مخالفت با دیدگاه و را اصالح بکند  بخود آمد تا این پدیده  له ی مرکزی کومه ایم و کمیته
 .های مردم تفسیر نگردد با توده ، نزدیکی و معاشرت نای مخالفت با کارسیاسی پرحوصلهمع  به

  های مردم بوده کردن توده  همدلی و آگاهکومەلە و پیشمرگ هایش در خدمت گذاری، نقاط مثبت  
و حتی  تمام ین رهگذر اعتراض و صدایش در آمد در ا  ماجد از اولین افرادی بود که.است 
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و پخش نشریات بود در   ول چاپخانهمسئماجد در تبریز . بود   ای بیان کرده انتقاداتش را در نامه
  اساسا خسته متعهد و احساس مسئولیت میکرد و  انجام رساندن وظایفش  بینهایت آگاه  به

شرکت   سخت کوش و فعاالنه  فوق العاده ی بحث ها و کارهای تشکیالتی تبریز  نمیگردید و در همه
ترین  ارتباط  داشت و در  ی صمیمانهیاد هوشنگ توحید  ی رفقا و مخصوصا با زنده با همه میکرد و

کاک ماجد در عمل در براستی . خود را متعهد میدانست تمام مسئولیت ها و تالشهای همگی برابر
  هوشنگ و ماجد مکمل یکدیگر بوده. های مختلف تشکیالت خود را مسئول میدانست برابر  ارگان

  ماجد بادقت و با حوصله. و ستون فقرات تشکیالت بودند  وهم چنین نیروی محرک وجسارت بخش
خویش را  انتقادات و دیدگاهای  رفقا گوش میداد و در اوج یگانگی نظرات ، عقاید و انتقادات  به
بودم، ماجد کم حرف   احساس  و استنباط کرده  بر عکس اولین دیدارم که. اطالع رفقا میرساند  به

ماجد برای هر .  نمیشد   قناعت رساندن طرف مقابل خسته  فراوان و بههرگز در توضیح   نبود ،اما
. یی حرف و توضیحی داشت و کم نمی آورد و این  یکی از خصوصیات بارزو جالبش بود  مسئله

و بیزار نمی شدی و این   با او ، خسته  خوش مشرب و مجلس آرا بود و در نشست های روزانه
هرچند در بیان نظراتش کامال صریح بود اما در .  تبحرش بود ای از دانایی و خوصوصیات نشانه

نکردیم کسی از ماج و   هرگز مشاهده.  نمیکرد    بیان دیدگاها و انتقادهایش، کسی را آزرده
باشد،  هنگام بحث ها و جدل های سیاسی خیلی قاطع ، مالیم ،  رئوف وبدل   بیاناتش نگران شده

در این   ی آشنایان بود که بااو داشتیم ، دیدارو ارتباط با همه  تنها اختالفی که.   نزدیک بود 
این روند  با اصول مخفی کاری   بود ، که   ای بوجود آورده ارتباطی گسترده  رهگذر عالیق و شبکه

و آمد و    این ارتباط های گسترده  ما نیز، چنین بنظرمان میرسید که. تطابق و هم خوانی نداشت 
آشنایان و   نسبت به.  ای برای شناسائی او فراهم خواهد کرد   و  زمینه  بوده رفت ها ، خطرناک

.) اسارت دشمن در آمد   رفقایش احترام فراوان و زاید الوصفی داشت و سرانجام در دیدار هایش به
غلط بود  در اساس تشکیالت مخفی و خارج از کردستان بودن ماجد در   بهتر است بگوئیم که  البته

زندگی میکردیم ،  تا پاسی از شب   ای که  برای چاپ نشریات در خانه.(  بحث دیگری می طلبد   که
وافری به   میشد و غذا میخورد  و عالقه  های شب گرسنه  کار میکرد ، و در بیشتر موارد در نیمه

در .  مینامید  ،"  سووره  پاڵوه" این غذا را ) میشد ، داشت   و برنج آماده  رب گوجه  با  نوعی غذا که
مان با دقت خرج  ای داشتیم و در راستای مبارزه آن هنگام خیلی تنگدست  بودیم و زندگی فقیرانه

.( میکردیم   

امجد . بود پیش ما آمد   شده  در تشکیالت ورمی  سازمان داده  یک بار ، امجد برادر ماجد که 
وای . و با تمام وجودش در خدمتش بود  ماجد  در نهایت مسئولیت ،چون پروانه. برادر کوچکتر بود 

از امجد پذیرائی   سووره  دوست داشت با غذای پالوه. چقدر با محبت و شادی با او صحبت میکرد 
متحیر شدیم چگونه این   همه.  امجد شبی گفت من هم شامی کباب درست میکنم  باالخره. کند 

دیدیم، امجد لذیذ ترین غذا را درست   همه ، میتواند چنین غذایی را درست کند؟ و   جوان کم تجربه
و با   ماجد  ،شاد و سرحال گشته  بخاطرمان می آید که چگونه. از ان لذت بردیم   بود و همه  کرده
امجد کاردان و الیق   و از اینکه! ای عزیز آشپز ماهرو خوبی هستی : امجد میگفت   خطاب به  خنده

امجد در سنین جوانی    بود که  ماجد دست داده  خاطر بهنوعی اطمینان . است ، بخود می بالید 
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امجد نشات   واین اتمسفر از عالیق ومحبت فراوان ماجد نسبت به  ومتکی بخود بوده  کار آزموده
. ماجد باوسواس تمام ،میکوشید تامابین رفقا و برادرش فرقی قایل نشود . میگرفت   

خیلی خون سرد، آرام و اساسا مضطرب نمیشد و   هماجد در نشیب و فراز ها و روزهای سخت مبارز
حل ها را   مردمک چشم ماجد ، نوسان میکرد با دور اندیشی راه  در حالیکه. خود را نمی باخت  

،  ماشین گشتی  داشت و منتظر تاکسی بوده  باری از نشریات را بهمراه کوله  زمانی که. می یافت 
ماجد تشکر میکند و پاسدار ها ! یگویند ، برادر سوار شویدماجد م  و پاسدار  میرسند و به  کمیته

  ماجد سوار ماشین پاسداران میشود ، در حالیکه. نخیر بفرمائید و سوار شوید   اصرا میکنند که
می پرسند کجا میروید؟ ماجد آدرسی را . است   را باخود حمل میکرده  له باری از نشریات کۆمه کوله

وقتی این ماجرا را بازگو کرد مو بر بدن ما . میکنند   ها ، ماجد را پیاده میگوید و در آنجا پاسدار
ماجد، دست   منظورم اینست که. زریوار، داشت  دلمان میترکید   سیخ شد  و مانند یهودی دریاچه

  بود که  بود  و  خردمندانه شرایط را ارزیابی کرده  مسلط شده  منتظره  و بر شرایط غیره  نشده  پاچه
  او شک نکرده  و پاسدار ها مطلقا به . ر سوار شود، بهتر است و آنها را مظنون نخواهد کرد اگ

مبادا  یکی از شماها در آن نزدیکی ها باشد و   ماجد میگفت تنها در فکر شماها بودم ، که. بودند
انش غمخوارو در فکر همرزم  ماجد قبل از خودش،همیشه. این ماشین کمینی برای اسارت ما باشد

کردن فکری   ی پرورده ماجد اهل کتاب بود و خیلی می اندیشید و تالش فراوانی در زمینه.  بود 
اسانی با طرفداران و   نیروهای چپ را میخواند  تا بتواند به  نظرات و دیدگاه.  خویش  مینمود 

ی انتقاد ماجد با نظر. سمپات هایشان صحبت و بحث کند وهم چنین از مطالب خوبشان یاد بگیرد 
، نمیتوانست   له کومه  را بررسی میکرد ، و عشق بی همتایش نسبت به  ڵه های کۆمه  آمیز ، دیدگاه

ماجدخستگی ناپذیر در تالش بود و . باشد   له دها ونواقص کۆمه دلیلی برای چشم پوشی از  کمبو
مغرور   بدون اینکه. د میکرد، تا بتواندجوابگویی نیاز های انقالب باش  خود را باین منظور آماده

بهمین علت . میکند   خود را برای ایفای نقش بزرگ  و مهمی آماده  باشد، در حرکاتش پیدا بود که
او   به  ی حواسش  را متمرکز میکرد تا  هر کاری که با وسواسی و خلوص نیت ، فعالیت میکرد و همه

و انقالبی را در بین   نیکو و شایستهماجدخصلت های . انجام دهد   بهترین وجه  میشد ، به  سپرده
ماجد . و میگرفت   رفقا ترویج میکرد ودر همان حال ،  خصلت های ارزشمند رفقا را پیروی کرده

بود و در زندان اوج   شهامت،   اسیر شده  ی تعقیب و گریزهای سپاه و در پروسه  در  کوی دانشگاه که
  ی هم بندهایش  از تاثیر گذاری بی اندازه همه. داد نفس را نشان   پایداری و مقاومت و اعتماد به

تا .  است   اند  و مشوق  هم بندهایش برای مقاومت بوده ی آنها صحبت کرده  ماجد برروحیه 
  تشکیالت میرساند و همگی در تالش بودیم که  بود اخبار زندان را به  شناسائی نشده  زمانیکه

جالدان جمهوری اسالمی او را   متاسفانه. ت پیدا کند باضمانت  پولی او را آزاد کنیم و نجا
  شناسائی کردند ، هر چند یقینا میدانست هرگز آزاد نمیگردد، اما سر بلند و بدون تزلزل و مصرانه

  جاویدان شد که  ای همیشه  و حماسه  تراز قبل در برابر دژخیمان  پایداری کرد  و خالق روحیه
از سرفرازی،  ی  دریایی  اش از زندان،بازگوکننده  آخرین نامه.  هرگز از یاد نخواهند رفت 

آرمانهای واال   ماجد در راه.  در عزم راستینش نمایان بود  انقالبی است که  استقامت  و اوج روحیه
چندان زیاد نبود ، تاثیر   سنی ،که  در آن فاصله. در سنین جوانی جان باخت   و بشر دوستانه
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با ماجد در تشکیالت مخفی   ما در دورانی که. و رفقایش گذاشت   له ت کۆمهبزرگی بر روی تشکیال
.و درس  آموختیم   گرفته  کار میکردیم ، از او بهره ی فراوان  

   راهشو   جاویدان و زنده است  ی همیشهیاد عزیز ماجد مصطفی سلطانی  در اعماق قلبمان برا 
.دارد   و ادامه  پیش ما تابناک بوده   

کوتاهی از جلیل جلیلی اشتیاد    

٤١٥٤  جوالى  ٤١                                  به ياد ماجد و امجد مصطفى سلطانى  

سال بعد از درگذشتشان، وقتى به ياد اين دو رفيق ميافتم و يا هر وقت اسمى از آنها برده  ٣٥
خوش  انسانهایماجد و امجد هر دو  ۔ميشود، هنوز چهره هاى خندانشان در ذهنم مجسم ميشود

۔برخورد، شوخ طبع و مهربان بودند  

کە ماجد را ندیدە بود ـ معلوم بود کە امجد برای دیدن برادرش بە تبریز رفتە بودـ از ماها بود 
فضای سیاسی ایران  ٥٣١١بهار سال . دلش برای دیدن برادرش در آن روزهای سخت تنگ شدە بود

امجد کە تا آن زمان سە برادر خود را از . وری اسالمی خطرناکتر میشدداشت برای مخالفین جمه
امجد بعد از مدتی برای . دست دادە بود نگران امنیت ماجد بود و خیلی دوست داشت او را ببیند

.دیدن ماجد بە تبریز رفت و من دیگر او را ندیدم ولی حسرت دیدارش در دلم بجا ماند  

نولوژى کاو دانشجوى انستيتوى ت ۔ومله بودکصميمى جمع هواداران ى از اعضاى کامجد در اروميه ي
ل گرفته جمهورى اسالمى کومت تازه شکل عليه حکدر اروميه بود و همانجا هم در مبارزه متش

در بحث هاى سياسى  ۔ردکومله را در شهر و در دانشگاه پخش ميکخبرنامه هاى  ۔ت داشتکشر
رد و نظرات خود را با حوصله به ديگران توضيح کمي تکده و تجمعات خيابانى شرکمحوطه دانش

او همراه چند نفر از  ۔ردمکدر اروميه مالقات  ١٩من اولين بار او را در تابستان سال  ۔ميداد
رابطه صميمى بين من و  کاز همان برخورد هاى اوليه ي ۔ردکخانه زندگى مي کهمرزمان خود در ي

۔ه من تازه از پيش برادر او ماجد آمده بودمکبه اين خاطر بود  أشايد اين بخش ۔ل گرفتکامجد ش  

يالت کى از مرتبطين من با تشکماجد ي ۔ومله پيوستمکيالت کمن در تبريز به تش ١٩اوايل سال 
در اين موقع من و  ۔ومله به خانه من آمدکى ديگر از رفقاى عضو کشب همراه ي کاو ي ۔ومله بودک
وتاه ولى کگفتگوى  کشب من و ماجد ي همان ۔رديمکزندگى مي کشتراطاق م کرفيق ديگر در ي کي

رد و کردستان براى من و رفيق هم اطاقى ام تعريف کاو اخبار تازه اى از  ۔صميمى با هم داشتيم
ه قبل از کخبرنامه هايى  ۔ومله براى ما بجا گذاشتکقبل از رفتن مقدارى اعالميه و خبر نامه 

۔محالت تبريز پخش شدندطلوع آفتاب در برخى از   

 کوتاه يکدر اين مدت  ۔ه هفته اى دو بار اتفاق ميافتاد، تا چند ماه ادامه داشتکاين مالقاتها 
من و  که به خانه مشترکاو هر بار  ۔ل گرفتکرابطه رفيقانه و خيلى صميمى بين من و ماجد ش
رد و هم چند تا کعريف ميردستان برايمان تکرفيقم ميامد هم اخبار تازه اى از مبارزات مردم 
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چند ماه بعد من به اروميه رفتم و مالقاتهاى منظم من با ماجد  ۔ميگفت و ما را ميخنداند شوخی
ه به تبريز داشتم مالقات کى دو سفرى کدر ي ١٩ى دو بار ديگر در اواخر سال کماجد را ي ۔قطع شد

اران جمهورى اسالمى بازداشت بدست پاسد ٥٣١٩او در بهمن ماه سال  ۔ردم و ديگر او را نديدمک
۔ميشود  

رد، کم اعدام اش را بزودى اجرا خواهند که جالدان جمهورى اسالمى حکماجد وقتى متوجه ميشود 
او در اين وصيت نامه عشق خود به مبارزه براى  ۔وصيت نامه خود را به بيرون از زندان ميفرستد

بخشى از اين نامه ) ۔ندکاسالمى را ثبت ميومت فاشيست کآزادى و سوسياليسم و نفرت خود از ح
(۔ومله درج شده استکدر خبرنامه   

رده و همه کپاسداران جمهوى اسالمى به خانه اسمائيل يگانه دوست حمله  ٥٣١١خردار  ١روز 
۔نندکبازداشت مي ه در آنجا مهمان بودکنين خانه، از جمله امجد را کسا  

تير ماه  ١بتاريخ  نجه گران جمهورى اسالمىکدست شنجه هاى فراوان بکامجد و ماجد، بعد از ش
ومت فاشيست کيل يگانه دوست، بدست جالدان حعهمراه چند رفيق ديگر از جمله اسما ٥٣١١سال 

۔اسالمى در زندان تبريز اعدام شدند  

.يادشان عزيز و گرامى باد  

 
 


