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 درآمد پیش

 

  اززوایان   میکنید، مشاهده که را هان   دستیافت و یادداشتها این
 

 به مرا شخیص و مبارزان   زندگ
نده ؛تصویرمیکشد  به کردستان اوصخص و ایران درجامعه چپ فعال یک عنوان  و مسائل دربرگیر

 مطالعه و توجه مورد متفاوت جنبه و هزاوی دو از را آنها میتوان و است الزم كه هستند، موضوعان  
  داستان شامل سو ازیك . قرارداد

 
  بیشی   که میشود، من شخیص زندگ

 
  مسیر  چگونگ

 
 نشان مرا زندگ

 حوادث مجموعه یك از من شخص روایت كه است قضیه این تاریخ   جنبه دیگر سوى از  ددا خواهد
 که آنهان   - ما  باشد متفاوت حوادث ازهمان دیگری كس روایت با است ممكن كه میباشد، تاریخ  
ک مسیر  دریک  ایمحضورداشته مهیم نسبتا و معیر   تاریخ   دادهاوحوادثروی از ای مجموعه در مشی 

 دلییل این شاید .نداشتەایم زمان آن در و درگذشته را ثادحو  آن به  جانبه همه پرداخی    مجال  –
ی و وسیعی   نگایه با و  برگردیم آنها به دوباره بتوانیم امروز که باشد  از و بنگریم آنها به عمیقی 
دازیم؛ آنها بررىس و کنکاش به جدیدی ىزاویه  ازآنها باشد، حاصل درآنها تجربەای و درس اگر تا بیر

وری را مسئله این روی  تاکید من جااین در .بیاموزیم  از بعیص   مکتوب بیان و بازگون   که  میدانم ض 
  از دوران   خاطرات و یادوری

 
 درآنها من که دادهان  روی و اتفاقات ساده روایت تنها امشخیص زندگ

 که میکنم تالش خودم کنون   دید زاویە از حال عیر   در بلکە نیست، بودهام سهیم یا و حضورداشته
دازم هم آنها از بعیص   تحلیل به هم درجەای به  نیست معن   بدان هاگذشته این به پرداخی    البته .بیر
 رغبت و میل به را آنها و کنیم دستکاری را اتفاقات و دادهاروی این خود که باشیم، مجاز امروز ما که

 هم دادهاروی این بررىس و تحلیل در که بود، خواهد این من تالش اینکه مضافآ .بازگوی نمائیم خود
 بیان در تا دهم، قرار نظر اظهار مورد و بررىس مورد خودشان مکان   و زمان   چوب چهار در را آنها

 چنیر   دراین .کنیم پیدا ایمنصفانه و واقعبینانه دید آنها درست و مثبت نقاط و کاستیها و ضعف
ایط  است، مطلق حقیقت میگوید او آنچه كه باشد این مدىع بتواند كىس نمیكنم فكر موقعین   و شر

 که را آنچه که بگویم آسوده وجدان با میتوانم اما .نیست آن در ایرادی یا و کمبود و  کاسن   هیچ و
 به را آنها نادرسن   و درسن   و کرد، خواهم بازگون   اغماض   هیچ بدون ام، بوده شاهدش و میدانم من

 . میسپارم تاریــــخ قضاوت

***** 

 

 
 
 خانواده بیوگراف

 

 در شمىس ۱۳۳۷ ماه مهر من تولد نباشد، دقیق هم زیاد میتواند معموال که شناسنامه استناد به بنا
 نسبتا هایطایفه از یگ جزء ما خانواده .است گردیده ثبت کرمانشاه استان توابع از نودشه شهر
 در بودند، داده - عرب حاج   لقب او به آن بجای که - عارف حاج   بزرگم پدر که بود، شهر این بزرگ
 .داشت قرار آن راس

 .میشد محسوب آنزمان در آنجا ثروتمند حدودی تا و متوسط قشر  از مایل لحاظ از ما خانواده 
 انسان   میشناختند، اورا همه برخورداربود، و بهرهمند منطقه در زیادی آوازه و شهرت از عرب حاج  

 کوچک شهر این هنوز که درآنزمان و بود، مانپرازمه همیشه اشخانه .بود سخاوتمند و بسیارمهربان



5 
 

 یگ به میآمدند، آنجا به دورتر مناطق از که کسان   برای نداشت، مهمانشان   و هتل
 صد به نزدیک بزرگم پدر .بود کرده پیدا برایشان را مجان   هتل حکم که داشت، شباهت ازمکانهان  

  شیوه به هم عمرش بودن طوالن   دلیل .عمرکرد سال
 

 تمام طول در که برمیگشت، وی  زندگ
  و میکرد، کار مدام و شخصا خود داشت، که باغهای و امالک روی  زندگیش

 
 درعیر   و تالش پر زندگ

 ما که بود، او ی زیبا بسیار باغهای از یگ اسم  "شاجگاه" داشت سالیم و طبییع تغذیه حال
 خانواده کلیه با همراه عرب حاج   پشان که بود بزرگ چنان باغ این .میکردیم کوچ آنجا به تابستانها

ا که آنها   ماه تاشش پنج مدت به درآنجا بودند، بزرگ و پرجمعیت هم اکیر
 

 عالقمندی .میکردند زندگ
 داشت، درآنجا را ثمردیه امکان که میوه درختهای بیشی   که بود، حدی به کشاورزی کار به پدربزرگم
 کوه روبروی  درست شاجگاه .میکرد میش زیادى وددح تا را جمعیت همه این وتامیر   بود کاشته
 .میکرد دلپسند بسیار آنرا جایگاه و منظره خود این که قرارداشت، دور خییل مسافن   با البته شاهو
 خاطره بعیص   مرور با که ساده چنان ، بود آالیىسر  ون   پاك و ساده بسیار و مذهن   انسان بزرگم مادر
 ىم وى معصومانه حال درعیر   اما لوحانه ساده خوشباوریــهاى بیاد ناخودآگاه مرا ذهنم در وی از

ومداد یک با بود عدد ویک صد آن های مهره تعداد درازکه تسبیح یک همیشه . اندازد  همراه دفی 
 میکرد ثبت خود برای آنرا یک عدد شبیه خط یک کشیدن با هللا کلمه بار صد زمزمه با داشت خود
  در مهیم و الزم وکار تعباد نوع یک مثابه به واین

 
فت شمار به برایش زندگ  به که کریم پدرم . میر

زا لقب وی   و بود، تجارت شغلش که بود، عرب حاج   پش فرزند چهار از یگ میشد، داده کریم میر
  نودشه در که هنگام آن تا همیشه

 
 ندرت به .بود کارخود دنبال دوردست مناطق در میکردیم زندگ

 عطیه اسمش که مادرم دلیل همیر   به .میگشت بر آنجا به هفته چند آنهم بار هس تا دو سایل شاید
 درآن - ها بچه ما شپرسن   بود، شده بزرگ زحمتکىسر  و درآمد کم خانواده یک در که وی  وخود بود،
 با نداشت، سواد مادرم  .داشت بعهده را - بودیم دخی   چهار و پش چهار فرزند هشت كه هنگام
 .بود زحمتکىسر  و پرکار بسیار زن و بود، خانەداری شغلش .بود استعداد با و هوش با اربسی این وجود

ون و خانه کارهای تمام تنهان   به خود او   و لباس شسی    تا گرفته غذا تدارک از ، خانه بیر
 

 به رسیدگ
 از .داشت بعهده را جمعیت پر خانواده این به مربوط کارهای همه خالصه و ما مدرسه مشکالت

 از دم هم هیچوقت و بود، افتاده دوشش روی  فشار همه این مادرم و بود، دور ما از پدرم نکهیا
اض د، اعی  ورت  برای ما خواست مقابل در پدرم .بودیم آزرده و غمگیر   برایش ما نمیر   حضورش ض 
 از رو د فرسنگها که ست، ناچارا ما مایحتاج تامیر   برای او که میگفت، مادرمان با همکاری و ما پیش

 به شخیص با پدرم که بود، این کار این دلیل .باشد مشغول کاری چنیر   به خانوادهاش و زادگاهش
  تهران در که ، پاوه اهل ثروتمند بسیار خانوادههای از یگ   "سابق  " اسم

 
 همکاری ،میکرد  زندگ

انشهر از بخىسر  صادرات  . داشت تجارن    پدرم و بود، ق  ساب آقای بعهده عراق کردستان به) خانه(پیر
یک وی  با  کردستان از زیادی قسمت شمىس۱۳ ۵۰تا۱۳۴۷ سالهای زمان آن در .بود همکار و شر

وهای دست در فوق مرزی منطقه جمله از و عراق  اصیل مقر خود .بود بارزان   خانواده و شورىسر  نیر
 مدرسه وقن   تابستانها .بود عمران حاج   شهرک اطراف درکوههای مرز آنطرف در بارزان   مرکزیت
فتیم او پیش به ما برگردد، ما نزد به نمیتوانست پدرم و میشد، تعطیل  در که هست خاطرم در .میر

 خانواده خصوض راننده یک از پدرم مرز، از عبور برای داشتم، کیم سن من که سفرها این از یگ
 بدون روزانه آنها اینکه به توجه با بود،  خواسته او واز  کرده کمک تقاضای "زگ"  ماس به بارزان  

انشهر بیر   ممانعت انشهر از مرا داشتند، آمد و رفت عمران حاج   و پیر  و زده جا خود فرزند بجای پیر
 از شبانه و پیاده عبور داشتم که سایل و سن با من که چرا .برساند عمران حاج   به مرز آنطرف به

کوه  دو این بیر    طوالن   فاصله مدت تمام در گز  آقای این .نبود آسان برایم  "لگورد هه" مشهور مسیر
 کردی چون نفهمیدم، را او ازحرفهای کلمه یک حن   من اینکه جالب .کرد صحبت من با مرزی شهر

 تابستان   سفر چند این در .نبودم بلد هنگام درآن هم را سوران   کردی من تازه میکرد، صحبت بادینان  
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 در کرد مسئله و عموىم فضای با حدودی تا بار اولیر   برای که بود عراق کردستان به پدرم نزد به
 برجسته برایم کردها حقوق و وحق شدند، مطرح برایم زیادی سئوالت  و  شدم، آشنا نزدیک از آنجا
 خانواده و ما از دوری همیر   دلیل به پدرم  شانجام  . کردم پیدا سمپان   و عالقه نوىع آن به و شد،
 وتا کند، منتقل مریوان شهر به خانواده با همراه را خود تجارت کار محل ناچارشد سال چند از بعد

  و تجارت و کار آنجا در ۵۷ انقالب دوران
 

 .داد ادامه خانواده با همراه را زندگ

  دوران
 

ی نودشه شهرک در من نوجوان   و بچگ  یاد به مرا شهرک ازکلمه استفاده اینجا در .شد سیر
 شهرهای دیگر با رقابت در آنجا مردم مبارزه در مهیم حال عیر   در و طوالن   سابقه که ماجران  
 از کمی   شاید .نبود زیاد نودشه جمعیت آنزمان در .میاندازد داشت پاوه و نوسود جمله از اطراف
 از و باشند شهر همجوار شهرهای از نوسود و پاوه که پذیرفتند نیم آنجا مردم اما .بود خانوار هزار

 مخالفتهای و مبارزه اثر در خالصه .باشد محروم نودشه اما باشند بهرمند شهرداری و شهر امکانات
 و رسیم تقسیمات در هم را نودشه که کنند، تحمیل دولت به را خود خواست توانستند زیادی

  بسیار تابلوی  نصب با باالخره و بیاورند، حساب به شهر کشوری
 

 وارد آن، ورودی دروازه در بزرگ
 شده کشیده آبادی کنار تا جاده هنوز که بود حایل در این  .ندبگوی مقدم خیر  را شهرنودشه به شدن
ی هیچ داخل در و بود،  نیاز مورد امکانات و دیگرملزومات از نه و خیابان نه و بود جاده از نه خی 
 که فکرمیکردند .میدادند را تکزاس لقب مردمش و نودشه به بعضیها که نبود جهت ن    !شهر یک

 ایگوی قضاون   وچنیر   نبود، چنیر   حقیقت در اما .هستند شق   کله عامیانه زبان با و دنده یک مردىم
 مردم  که چرا  داد؛ نیم نمایش را ازآنها درسن   و واقیع رتصوی و نبود، آنها مورد در واقعیت همه

 ویل نمونه نه اگر وضعین   زمینه این ودر بودند هم دانش و تجسس تحصیل، اهل همزمان نودشه
 وجود شسختانەای رقابت خودشان میان در تنها نه زمینه این در  .داشتند برجسته العاده قو ف

 تالش میکردند، دنبال را شدیدی مسابقه هم همجوار شهرهای و جاها دیگر با بلکه  داشت
 میان در جمعیت نسبت به باال سطح مدارک با کرده تحصیل افراد تعداد دهند نشان که مینمودند

ابیش آنها  و شکش طبیعت با نودشه شهر اینها  همه وصف با .بود همینطور هم واقعآ البته و ست،ی 
  خانەهاى با سنگالخ ای درمنطقه ”شاهو ”مشهور کوه ودرمقابل درجوار خود شسی   

 
 و سنگ

 رشته دامن در شده، چیده برهم سوار و کنار در خاض و ژهوی آرایش با که سنگچیر   دیوارهای
 میوهای و رنگها از ششار پرثمر  درختهای و ازباغها شده احاطه حال درعیر   شسخت و بلند کوهای
ش من که است شهرهان   اززیباترین یگ توت، و گردو، انگور، انار، قبیل، از متنوع  درکردستان را نظیر
 اندور  از آن به نسبت شاید که عواطق   و احساسات روی  از من تنها را این .ام دیده کم ایران وحن  
 در که زیبا شهر این از که پستالهان   کارت م،نمیگوی باشد شده حک خاطرم در نوجوان   و کودگ
 .است آن ایگوی دید میشود زبان کردی سایتهای اغلب در جمله از جاها بسیاری

ستان دوراول و ابتدان   دوران تحصیالت نودشه شهرک در   پانزده سن تا من را نهم کالس تا دبیر
 

 سالگ
ین بودم، متوسط شاگردی . دادم ادامه اآنج در  .میشد دوستانم با بازی و همرایه ضف وقتم بیشی 
 باالترین همیشه ریاضیات رشته در بخصوص بود، زرنگ بسیار من بزرگی   برادر هوشمند عوض در

 آن حل که  میشد، مطرح ریاض   مسئله یک وقت هر .بود مشهورشده بابت این واز داشت، را نمره
 او و کند، حل آنرا و بیاید اورامان شیر  میگفت، هوشمند به خطاب معلم بود، مشکل انگر دی برای

فتم، خواب زود  که هم مرا شبانه تکالیف مشق و اوقات بعیص    .میکرد حل آنرا بالفاصله  در میر
 . میداد نجات معلم چوبکاری از مرا بعد روز و نوشتىم میگرفت، مادر از که پاداىسر  قران دو مقابل
دم لذت بسیار هم انشاء نوشی    از و داشتم،  تاریــــخ به زیادی عالقه مدرسه دروس درمیان من  .میی 
 ام روحیە و مزاج با که بود، دین   تعلیمات بودم متنفر وحن   فراری همیشه آن از که درسهان   از یگ

 به همیشه بود شده ناسازگاری این متوجه که ما دین   معلمهای از یگ .نکرد پیدا سازگاری هیچوقت
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 بقیه از میبایسن   گذاشتەاند، تروی را راشدین خلفای از یگ اسم که تو میگفت، من
، تعلیمات و مسائل و امور به عالقەمندتر و ایماندارترمیبودی  و بینیم ىم ما که آنچه اما دین 

 

 

 نودشهک شهر  نمای

 ه اینشاهدش هستیم برعکس این است. در مدرس

 و آذربایجان خوی شهر  اهل که زبان ترک آذری ما دیگر معلم دو .بود شده مشکیل برایم مسئله
 به  نمیکردند، صدا مرا خودم اسم با هیچوقت نموده عوض مرا اسم بودند، متعصن   مذهب شیعه
  پرورش و آموزش سیستم  .میکردند خطاب عیل مرا آن جای

 
 در تربیت و برخورد نحوه وچگونگ

ورن   که داشت، زیادی پایەای و اساىس اشکاالت  آنزمان ارسدم  .نیست اینجا در آن توضیح برای ض 

  دوران من صورت هر در
 

 لذت بسیار برایم که دوران   ؛ گذراندم زیبا شهر این در را نوجوان   و بچگ
ه در خاض و ژهوی جایگاه آنجا، از دوری سال همه این بعداز هم هنوز و بود ودلپذیر بخش  زنجیر

  آنها با همیشه من و میدهد، اختصاص خود به من نوستالژی ذهنیت عمق در و خاطرهها
 

 کرده زندگ
  .میکنم و

     

******* 
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وع    در سیاست زودرس ش 
 

                 من زندگ

  

وع به راجع ، در سیاست زودرس شر
 

 که ماپرسیده خودم از و کردهام فکر مسئله این به بارها من زندگ
 جر  آن علت شدم؟ عالقمند آن به چگونه و وقت چه  .آوردم روی  سیاست به زود چنیر   من چرا
 برای که زمینه این در دیگری زیاد سئواالت  وخالصه بودند، من مشوق کسان   یا کس چه و بود؟
                   .کنم پیدا کنندهای مجاب و درست جواب نتوانستم ازآنها بعیص  

  آن در ما که زدهای بال کشور .میشود گفته وطن یا و کشور آن به که معین   یایجغراف یک در
 

 زندگ
  اندازه به ؛  ممیکردی

 
امون   محیط در دالیل و مستمسک کاف  که دارد؛ و داشت وجود همیشه ما پیر

 و ستم و اجحافات همه این به نسبت نمیتواند باشد؛ نشده کور وجدانش چشم اگر انسان چنانچه
 شبه که نبودم کسان   جزء هم من .بماند تفاوت ن   ، ددار  وجود ما اطراف  محیط در که لن  عدا ن  
 مرا که باشد؛ بوده من در ای خصیصه اصیل وجه آن شاید این و   بگذرم تفاوت ن   آنها کنار در زیر
  .باشد کشانده سیاست عالم به

ه نآ عدالت جستجوی  در تالش و عدالتخوایه گفت میتوان درواقع   کنندهای یر  یتع و قوی  انگیر 
  .ساخت وارد سیاست دنیای به مرا که بود؛

 دنبال نوجوان   در و زود خییل من کند، یاری حافظه ام که آنجا تا ، میگردم بر گذشته به وقن  
ی .افتادم سیاىس مسائل و سیاست  جعفر “ اسم به منطقه اهل خوب بسیار معلمان از یگ دستگیر
  شد، اعدام جلدیان در هم آن متعاقب که "کرییم

 
 حادثه این .کرد شک دچار را ما همه که بود اتفاف

 "دزآور"اسم به عراق با همجوار و مرزی آبادیهای از یگ اهل ایشان . گذاشت ما همه بر زیادی تاثیر 
 جر  آن واقیع علت که نشد معلوم هنوز ما برای سال همه این از بعد هم امروز نه و آنزمان نه .بود
یف انسان این چرا و بود،  در زیادی شایعات .ساختند دچار شنوشن   چنیی    به را گناه ن   و شر

 حزب با ارتباط توده، عضوحزب ودولت، شاه مخالف بود، سیاىس اینکه کردند، پخش موردش
 کىس اما .بودند انداخته دنبالش مردم بیر   در را عراق دولت با همکاری وحن   عراق، شیوىع

 و بود؛ دلسوز معلیم و خوب انسان   او که میدانستند و میشناختند را او همه نبود؛ فهار ح بدهکاراین
ی از بعد شیوه این به که نداشت گنایه هیچ  در وابستگانش و خانواده از دور فرسنگها دستگیر

باران آنجا در کرد مبارزان از دیگری تعداد با همراه جلدیان پادگان  بودن سیاىس و سیاست . شود تیر
  سئوال ما همه برای زمان آن در

 
 و فهمیدن و سیاست ماجرای کردن دنبال .بود شده بزرگ

وع اینجا از من برای آن از شدرآوردن  تاثیر  مورد شدت به مرا که بود حادثەای اولیر   این  .شد شر
  . داد قرار خود

 و سن هم با هراهم .گرفت شکل شدنم سیاىس اولیه نطفەهای که بود اینجا در بگذریم که این از
ها جمع در سالهایم کت بودند، تجربەتر با و سوادتر با ما از که خودمان از بزرگی   آنها با و میکردیم شر
امون داختیم جدل و بحث به سیاىس جمله از متنوع مسائل پیر  صف مخالفتها و موافقت .مییر
 جالب .بودیم گرفته رقرا موجود وضع منتقدان طیف در عمآل ما که بود کرده درست را بندیهان  
 گرایش کمی   که بودند، کرده تحصیل انسانهای میگرفتند، قرار ما جبهه در که کسان   اکیر  اینکه

شان داشتند؛ مذهن   مذهن   را خود نوىع به اکیر  محمد .میدانستند سکوالر امروزی عبارت به یا غیر
 همراه ؛ گردید اعدام اسالىم ـ ج توسط و شد کامیاران شهر مدارس از یگ دبیر  بعدا که قدىس رشید

ى فرج معلم، کامکار عیل دانشجو، رستیم فایق ادبیات، لیسانس و دبیر  ایون   محمد با  وچندها نصیر
گذار و موثر شخصیتهای از …دیگر نفر  برای که ازمن قبل جوان نسل یک .بودند آنهنگام در تاثیر

 منشا همیشه خود برگشت با بودند، تهرف کرمانشاه جمله از دیگر شهرهای به ناچار تحصیل ادامه
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 کتابهای خود با همراه برگشت هنگام به تابستان فصل خصوصا .بودند وخون   مثبت اتیر یتغ
ىس که را آنزمان منتقد و مطرح نویسندگان  .میآوردند برایمان نبود، آسان ما برای آنها به دسی 
،  کتابهای

 
 انسانها و برمیگردم، گذشته این هب که وقن   امروز ... و هدایت شیان،دروی بهرنگ

 ما میان در انسانها این از تعدادى که میشوم متوجه میکنم؛ مجسم چشمم جلو در را وشخصیتهان  
وزی در زیادی نقش ١٣٥٧ انقالب در آنها از بسیاری .باختند جان و نیستند حیات قید در و  پیر

آنها نسل ژهبوی هاآن از توجیه قابل تعداد و . کردند ایفا منطقه در انقالب  در هم ازانقالب بعد جوانی 
 و .دادند سازمان کومەله جمله از سیاىس  احزاب صف در را وخود ایستادند؛ اسالىم جمهوری مقابل

شان  دمکرات حزب افروزی جنگ و توطئەگری اثر در یا و اسالىم جمهوری با جنگ در چه هم بیشی 
 بودند، کرده مبارزه راهش در و رسیده آن به درازی سالهای یط که  آرمانهان   راه در کومەله علیه

 کادرهای و اعضا فعالیر   لیست در آزادی راه جانباختگان  این اکیر  اساىم .کردند جانفشان   صادقانه
 .است موجود و ثبت ایران کمونیست وحزب کومەله

ین از جانباختگان این از تعدادی   رفیق و دوست .بودند من دوستان نزدیکی 
 

 من صمییم و همیشگ
  از که "الیه رحیم"

 
ش برادر با همراه که بود آنها جمله از بودیم، شده بزرگ هم با بچگ  کوچکی 

 من که خانواده این تراژدی .باختند جان "حدکا" مسلح افراد با متفاوت جنگ دو در "الیه عزیز"
 
 

 ختم اینجا به داشتند، یمبرا دیگری خانواده حکم آنزمان در و داشتم، آنها با عمیق   و نزدیک وابستگ
 مدت از پس و میشود، کشته مادرشان و میکند اصابت آنها خانه به توپ گلولەی جنگ اثر در .نشد

 چنیر   متاسفانه .میکند فوت و میشود مریض ناراحن   شدت از هم پدرشان آن از بعد کوتایه
 جان آنها اعضای اکیر  یا همه که نیستند، کم درکردستان کردند پیدا مشابه شنوشت که خانوادههان  

 .باختەاند

********* 

  من جدید موطن مریوان

 

  ١٥ سن در
 

 سالهای در که بود آنجا در   کرد مهاجرت مریوان شهر به کیل به ما خانوادهی سالگ
 .شد بیشی   و بیشی   روز به روز من در سیاىس مسائل به عالقه تحصیل ادامه با همزمان بعدتر
  هم من و  بود؛ مناسبی   سیاىس فعالیت ایبر  نسبتآ مریوان محیط

 
ی آمادگ  پیدا کار این برای بیشی 

 که مطالعان   اثر در هم و ؛ بودم رسیده بلوغ حد به  کم کم سن   لحاظ از هم .  بودم کرده
ی نسبتآ حدود تا و مناسب درگ  داشتم  این در و مطالعات همیر   دراثر .بودم پیداکرده مسائل از بهی 
 با را خود لذا یافتم، سازگار بیشی   مارکسیسن   و چپ آرمانهای و ایدهها با را عدالتخوایه که بود زمان
 . نمودم پیدا سمپان   آن به نوىع به و نزدیکی   سیاىس گرایش این

 هم با همراه من  .بودیم روبرو زیادی و مهم تحوالت  با ما شمىس ٥٠ دهه اواسط تا اوایل سالهای
 آنها از هم که میکردیم تالش زیادی انرژی و اشتیاق با خودم انزمآن نسلهای وهم وسالها سن

 ایران در چهل دهه ارض   اصالحات .باشیم داشته دخالتگری آنها در ممکن حد تا هم و شدربیاوریم
 فراهم را اقتصادی توسعه و جهش یک زمینەهای بود توانسته حدودی تا اقتصادی لحاظ از چند هر

 و بیشی   شکوب و خفقان عکس بر نشد، حاصل گشایىسر  هیچ تنها نه سیاىس لحاظ از ویل  کند؛
 جریانان   تنها شکوبگرانه و خفقان جو این شکسی    منظور به چریگ گرایشات . بود شده بیشی  
 ما .میدادند نشان خود از جوىسر  و جنب و حرکت بزرگ شهرهای و تهران در بیگاه و گاه که بودند،
امون   دوستان منظورم  آن در  میگرفتیم، را ماجراها دنبال و بودیم سیاىس مسائل عالقمند که نم پیر

 حرکت هیچ میدادیم نشان سمپان   آن به نوىع به و میکردیم نگاه مثبت دید با حرکتها نوع این به زمان
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 جو پاسیفیسم سیاىس لحاظ از .  نداشت کشیدن نفس جرأت کىس . نبود موجود دیگری جریان و
  .بود گشته حاکم آن بر و برجامعه غالب

 مردم نظر از هم افراد این  .داشتند وجود سیاىس سابقه با شماری انگشت انسانهای مریوان شهر در 
 آنها از خاض حرکت هیچ دیگر .بودند شده شناخته حدودى تا كشور امنیت و اطالعات اداره هم و

سید بنظر چنیر   هنگام آن در   .نمیشد دیده  ن   و خود برای و خود در محفیل بصورت بیشی   كه میر
وی  و پذیرفتیم نیم را این ما .باشند شده تبدیل آزار  دید هزاوی از که پرشوری و جوان و تازه  نیر

 در اوایل در جمیع .  مبروی جامعه در حاكم و موجود پاسیفیسم جنگ به میخواستیم خودمان
 یک به تصمیم ارتباط و کار ساله دچن پروسه یک در جمع این بازیافتیم را همدیگر تحصییل محیط

 خود اطراف محیط و خود نظری سیاىس تربیت وآموزش کار به تنها نه که گرفتیم؛ سازمانیافته کار
دازیم  تبلییع   و آگاهگرانه جدی کارهای به تریعموىم و وسیعی   سطح یک در مهمی   آن از بلکه ؛ بیر
 اقداىم داشت؛ وجود که خفقان   جو شکسی    به نسبت بتوانیم که درجەای هر به تا  بزنیم؛ دست
  .باشیم کرده عمیل

 محدود بسیار اوایل در میشد؛ رعایت میبایسن   که شدیدی امنین   مسائل خاطر به ما گروه یا جمع
 طهمورث احمدی، ابراهییم،کمال مجید ، ابو( ( کرییم عبدلرضا : از بودن افرادعبارت این .بود

ی  .توده روشن عثمان ، منصوری ثریا ، اکبر

ی بسیار جمع های و فردی ارتباطات صورت به اطراف در وسیعی   .بودند کرده احاطه را ما زنجیر
، م . بهمن سلییم، نارص

 
، م تیمور كرییم، مختار سلطان

 
 عزیزی، بهرام هادى، كمال سلطان

 در .داشتند رقرا ما با نزدیگ ارتباط در كه بودند كسان   جمله از دیگری تعداد و  خیوز امی    محمد
 و شده شناخته وچهرهای شخصیت بود "ابو" طریق از بیشی   وی  ارتباط كه سلییم نارص آنها میان

 بایک ن   و شجاع بسیار انسان   .  داشت شهر این جوانان ژهبوی مریوان شهر مردم میان در اتوریتەای با
وب ضف و خوردن هنگام به زریبار دریاچه کنار در یکبار .بود  و میشود؛ درگیر  ساواک عوامل با مشر
 در کاری چنیر   اندازد،ىم زریبار آب داخل به را او و کاری کتک حسان   را ساواک ارشد مامورین از یگ

 انجام که کاریــهان   واسطه و داشت که موقعین   خاطر به هنگام آن در  .نمیآمد بر کىس هر از آنزمان
 .نظرکردند ضف نمودنش مجازات از بود گرفته

 به سنندج در دیگر رزمنده تعدادی با همراه كردستان در اسالىم ج وسیع اعدامهای جریان درض نا 
وهای دام باران افتاد خرافه و جهل نیر  در و شكسته دستش كه حایل در وى استوار قامت .گردید وتیر
نگار  توسط كه عكىس در ایستاده، شوی  همچون شده، گرفته گچ  رزىم جهانگیر  ایران   خی 
 .گردید ومعروف وبسیارمشهور پخش شاشدنیا در بود؛ شده  هفتگر 

ش قصد ما  هنگام آن در   بود این ما تالش عوض در . نداشتیم دستورخود در را کارتشکیالن   گسی 
 مرتبط بود، دوران آن چپ  سازمان تنها که خلق فدائیان چریکهای سازمان با را خود نوىع به که

 ما گروه مسئول  .شدیم کار این به موفق حدودی تا زیادی مستمرو تالشهای از بعد ما  .کنیم
 اهل که "داىسر " مستعار اسم به شخیص طریق از . میکردیم خطاب  ابو( (را او ما .بود "رضاکرییم"

یات به زیادی حدود تا ایشان طریق از ما .بود ساخته برقرار را پیوند این بود کرمانشاه  و نشر
ىس آنزمان در فدائیان سازمان نوشتجات یات این کردن دست به دست .  میکردیم پیدا دسی   و نشر
امون بحث و آنها مطالعه  روتیر   کارهای از جزن   به متناوب بطور مریوان در شبنامه پخش و  آنها پیر

 .بود آمده در ما

یات شدن بدست دست همیر   اثر در وسییع ارتباطات یکطرف از .نبودند تاثیر  ن   کارها نوع این  و نشر
های روابط و بود؛ شده ایجاد ممنوعه کتابهای و جزوات ده حدودی تا زنجیر غم  گسی   ما میل  علیر
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 شاسیمه را امنین   مامورین و ساواک شبنامەها این متناوب پخش دیگر طرف از  بود؛ آورده بوجود
دند؛ دست کاری هر به هافعالیت نوع این ساخی    متوقف وبرای بود کرده  عاجز و ناکام بار هر اما میر 

 زیاد میدادیم انجام که ازکارهان   این وجود با من .بیاورند بدست شنخ   نمیتوانستند درمانده و
اتمان و نیستیم؛ بیش روشنفکری گروه یک ما میکردم فکر و نبودم؛ راض   و دلخوش  به محدود تاثیر
 فقط نباید که بودم باور این بر من .داد انجام دیگر نوع از فعالین   باید و هست؛  هم قشر  همیر  
ات باید بلکه  کرد؛ کاری بازى قهرمان و خود شخیص ارضاء برای  عادی مردم میان در را کار تاثیر

 مورد کمی   آنها میان در من جدید تفکر این . داد قرار توجه مورد زحمتکش و کارگر مردم بخصوص
 با فعالیتم موازات به دیگر جمیع با کار برای شد شآغازی  هم مسئله همیر   .گردید واقع استقبال

ی با بعدا که ما بیر   فاصله ایجاد کم وکم  فوق، گروه  همه بطورکیل دیگر ساواک توسط من دستگیر
 - احمدی کمال - آنها نفر یک بجز فوق گروه شدم مطلع بعدا که آنجا تا  .گردید قطع هم با ارتباطمان

 
 

 شنوشت هرکدام بعدا اما دادند، ادامه را خود یتالفع فدان   چریکهای سازمان با قیام جریان تا همگ
 به حزب این مرکزیت در و پیوست دمکرات حزب به "کرییم عبدلرضا" . کردند پیدا جداگانەای
 و بود حدكا كشور خارج بخش و روابط مسئول طوالن   مدت براى "ابو" داد ادامه خود فعالیت

ی ثطهمور " .كرد فوت قلن   سكته اثر در دركشورآلمان دی در "اکبر وهای با نی   اسالىم جمهوری نیر
  م فواد .ر با اههمر 

 
 مریوان در خلق فدان   چریکهای سازمان نماینده موقع آن در او .باخت جانسلطان

ی كار در زیادى بسیار استعداد طهمورث . بود  ایشان از ارزش با و زیبا نمایشنامه چندین  .داشت هی 
ی كار در نیر   وی  كه "منصورى ثریا" و  ثریا .است مانده بجای داشت، باالن   دست تئاتر ژهبوی هی 

 بهان   خانواده یک از  ثریا .شد کشته جان   یکنفر توسط تراژدی یک در آزاده زن شیر  این منصوری
  آنها بود؛ کرده تحصیل ششناس

 
 "ابراهییم مجید" میکردند اداره را شهر این داروخانه تنها خانوادگ

 مسئولیت مستقل شخصن   بعنوان وی .داد ادامه را فعالیتش فدائیان سازمان با اههمر  اواخر این تا
 "احمدی کمال" . داشت بعهده شهاب مستعار اسم با را سوئد استکهلم شهر در رادیون   برنامه یک
 و مسئولیر   از یگ و پیوست؛ زاده مفن   جریان به آن از بعد و شد، بریده گروه این از قیام جریان در
  .گردید جریان این شده شناخته حدودی تا هاى هچهر 

 را آنجا بیشماری رفاقتهای و دوستیها با همراه وسییع ارتباطات وجود مریوان، در ساله چند حضور
 بر سیاىس فعالیت و کار به که آنجا تا .بود ساخته تبدیل من برای دلپذیری محیىط به زادگاه همچون
 قشر  میان در کار به بیشی   را خود توجه میبایسن   بودم، کرده پیدا که جدیدی نگرش با من میگردد
 چنیر   در که کسان   با کردن کار و تماس رابطه درهمیر     میکردم معطوف جامعه زحمتکش و کارگر

 مبارزات سابقه به توجه با . بود کرده پیدا خاض جایگاه برایم شوند، واقع موثر میتوانستند عرصەای
ان" زحمتکش مردم اضان   و "دارسب   که فعالین   با نزدیک از کردن وکار ارتباط بودند، کرده که اعی 

 انفرادی صورت به آنها از تعدادی با قبال من .یافت ژهایوی تاولوی برایم بودند، ماجرا درگیر  مستقیما
 و جزوات حن   جائیکه تا  بود؛ کرده پیدا سیاىس جنبه هم حدی تا آشنان   این .  داشتم آشنان  
یات اض   کوچهای از یگ در . میشد ردوبدل ما بیر   در ممنوعه نشر ان زحمتکش مردم اعی   به  دارسیر
کت با که بود؛ مرز طرف اض   کوچ این در من شر دهتر ما ارتباطات اعی   بحث بعداز باالخره .شد فشر

ورت بر تاکید و الزم مشورتهای و  دهدا سازمان منظم گروه یک سطح به آنرا ای حرفه و منظم کار ض 
 مراد ،  دارانر  عبدهللا: از بودند عبارت که بودیم نفر سه ابتدا گروه این اولیه هسته .دادیم ارتقاه
 این جمع به هم "منصوری ثریا" من پیشنهاد به کوتایه مدت از بعد .  توده روشن عثمان ، امین  
 از گروهها نای که میکردیم کار متفاوت گروه دو در وثریا من صورت بدین .شد اضافه نفر سه

 قشر  روی  و شهر در کارش که قبیل گروه برعکس گروه این . بودند اطالع ن   کامال همدیگر
 تماس .بود آن زحمتکش مردم و روستا به توجهش مرکز بیشی   اوایل در بود؛ متمرکز آن روشنفکری

 کارهای از یگ . میکردند کار دهات در که داشت، معلمان   بخصوص کسان   با وسییع ارتباطات و
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 که بود، کسان   با وارتباط برقراری و روستاها به شکىسر  و رفی    بود گروه این تاولوی در که مهیم
 چنیر   در .نبودند کم هم کسان   چنیر   تعداد خوشبختانه .میدادند نشان سیاىس کار به تمایل نوىع
، مصطف   امی    همچون کسان   با که بود دیدارها و برگشتها و رفت

 
ی،ب  پ حسی    سلطان  خض 

،
ى
 ما ارتباطات وسعت و دامنه .شدم آشنا نزدیک از دیگر بسیاری و یسوی غالم غفار منصورقشقان

ش چنان وی خیایل چنیر   تجسم قدرت که داشت، شباهت تنیده بهم شبکه یك به که یافت گسی   نیر
 چیه اینکه بدون که گفت میتوان واقع در نبود تصور قابل سیاىس حزب و سازمان هیچ برای را

 کامال حزب یک ملزومات واقیع دنیای در و عمل در اما باشد؛ داشته وجود سیاىس وحزب سازمان
 سازمان به آن از بعد و قیام جریان در بعدها که  بود؛ انسان   ماتریال همیر   بود فراهم ای توده

وی  وچه پیوست؛ کومەله  و بار لیر  و ا برای و دوران درهمیر   .آورد خود همراه به را تودهای عظیم نیر
 . م. امی    با ارتباط در

 
 که گشتم متوجه که بود، س . م  بهمن اسم به عموزادههایش از یگ و سلطان

 مخوف اززندانهای دریگ و دستگیر  ساواک توسط سیاىس دالیل به فواد اسم به امیر   بزرگی   برادر
 ممکن که دمنمیکر  تصور هیچوقت آنزمان در  .است شده مدت طوالن   حبس به محکوم تهران
 دو مثابه به و شوم؛ شناآ  بافواد آنجا در و دستگیر  اتهام نوع همیر   به روزی هم من یندهآ  در است

یگ فعالیت نزدیک و صمییم رفیق و دوست یم، پیش تشکالت یک چهارچوب در را مشی   رفاقن    بی 
  مسیر  کل و اینده زیادی حدود تا که

 
 یعن   مسئله این به .بدهد قرار خود شعاع تحت مرا زندگ

 
 

  .گشت خواهم بر له کومه و فواد با کار و آشنان   چگونگ

 

 رنجدران کومەله ل . م سازمان با ارتباط

 )آرام(  جالل شاسوار با دیدار

 

 چپ جریان یک که کردیم پیدا اطالع ما میالدی١٩٧٦سال با مصادف شمىس، ١٣٥٥ سال
 مبارزه به دست خود فعالیت آشکارنمودن مال اع با همراه عراق کردستان در لنینیسن   مارکسیست
وی  آنجا در و زده، مسلحانه  مورد در هم را مباحنر  مسئله این .است داده سازمان مسلح م .پ نیر
 در آنها با مرتبط مسائل دیگر و عراق؛ کردستان در مسلحانه مبارزه هم و کرد خلق و میل مسئله
 برایش اهمین   نه مسائل نوع این عمال و نداد، نشان مسائل این  به تماییل اول گروه  .زد دامن ما میان
 مهیم و اهمیت با مسئله عنوان به دوم گروه میان در اما .بود فکریش دغدغه اساسا نه و بود، قائل
 آوری جمع بعداز  . گذاشت خود کار دستور در را  ل . م چپ سازمان این با ارتباط و گردید،  تلق  

 در که  آشنایان و دوستان طریق از من ، آنها با مستقیم ارتباط منظور به  الزم، و اولیه اطالعات
 طوالن   مدت برای که نبود براین قرار ابتدا در . شدم عراق کردستان عازم ، داشتیم مرزی روستاهای

ایط این وجود با  .بمانم درآنجا  ماه چند مدت به سفر و دیدار این  ناچارا و عمال که شد طوری شر
 خواهم آن از کوچگ گوشەهان   به آن اهمیت و جایگاه به توجه با اینجا در من .کشید طول

  .پرداخت

 با و بود ما اطمینان مورد که نفر یک همراه "کیکن" اسم به مریوان مرزی آبادیهای از یگ طریق از
 یهایادآب از یگ به ما شب همان و مرزعبورکردیم از شبانه  داشت، آشنان   کامال منطقه وضعیت
 کومەله به پیوسی    و مالقات برای نظر مورد محل و منطقه .رسیدیم مرز درآنطرف همجوار
 با را روزه چند و طوالن   مسافن   میبایسن   آنجا به رسیدن برای . بود  "المارین شیخ" آبادی رنجدران

ی کنیم یط  پیاده پای  دریــــغ ن   اریهمک و کمک بدونە  که شده، گذاری میر   و میلیتاریزه سخت مسیر
ه آنجا از عبور محل، مردم  و "نهوی" ره دبالیک" و "بالک" آبادیهای طریق از .بود ممکن غیر
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 "المارین شیخ"به باالخره  ، نیست  خاطرم در آنها اساىم که دیگر آبادی چند خالصه و "داروخان"
وی  توجیه قابل تعداد دیدن با آنجا در .رسیدیم  به کىس شاغ ،دیمکشی راحن   نفس  م.پ مسلح نیر

 بعداز ها مدت من .بود رنجدران کومەله اول مسئول مستعار اسم آرام ، راگرفتم “ آرام کاک“ اسم
 در ایشان که شد گفته من به  .است بوده" سوار اش "وی واقیع اسم که شدم مطلع وی ، جانباخی   

احت فاصله رد .باشد داشته وقت و شود تمام کارش تا بمانم منتظر باید و هستند جلسه  و اسی 
سید بنظر که کىس انتظار وی  مسئوالن از یگ میر  گ من که پرسید و آمد من پیش باشد م. پ نیر
 دور راه از اینکه از  ماجرا، توضیح ضمن هم من .کنم مالقات را آرام کاک میخواهم وچرا هستم
 آرام کاک که میبین   خودت که گفت جواب در او . کردم را فوری مالقات درخواست مجددا آمدهام

 به نزدیک ساعت .کند مالقات را شما او که ندارد امکان نشود تمام جلسه تا و است کنفرانس در
ون همه ناگهان  بود؛ غروب  و شدم نگران کیم من .شد پیدا برهیم و درهم وضعیت و  ریختند بیر
ی که پرسیدم ی کىس شده، خی   کرده سئوال من از قبال که یکنفر همان کیم مدت بعداز نگفت، چیر 

 هم با .ببیند را شما میخواهد آرام کاک حاال گفت، و انداخت من شانه روی  دست و آمد بود،
ی بطرف  هم با و زدن، قدم حال در نفر دو آبادی از گوشەای در .افتادیم راه میداد نشان او که مسیر
 دیگری تیپ،  بسیارخوش و هیکل بلند قوی ، شانه، چهار مردی آنها از یگ .بودند گفتگو مشغول
 که کردم معلوم خودم پیش در . ژنده نسبتا لباسهای با و کوتاه قد عینگ، ضعیف، بسیار مردی

 عکس بر .شدند جدا هم از آنها ما، شدن نزدیک محض به .باشد آرام کاک باید آنها از کدامیک
 بودن مسئول به اهن  بش هیچگونه ظاهریش قیافه در نه و  لباسهایش در نه که مردی انتظارمن
 منتظرش زیاد اینکه از  . داد دست من با صمیمانه بسیار و گرم احساىس با .آمد من بطرف  نداشت،

  .نداریم کردن صحبت برای زیادی وقت که  گفت من به تاسف ابراز با . خواست پوزش بودم مانده
وی  دشمن که بودند داده خی   آنها به  . شود حمله آنها  به امشب است قرار و داده تمرکز زیادی نیر
 باید و نداریم ماندن امکان دیگر  کردهایم برگذار جلسات اینجا روزی چند که ما :گفت ادامه در او
 مورد این در داشتیم هم"  رعم مالزم"    با  اکنون هم  .مشوی دور منطقه این از و بدهیم خایل جا

عقب کدام به و چگونه هوا شدن تاریک با امشب که میکردیم صحبت  این با  .کنیم نشین   مسیر
 پیش که وضعین   به توجه با هم من . بمانیم اینجا در نداریم وقت بیشی   دقیقه پانزده تا ده ما وجود
ورت از مخترص، و کوتاه توضیخ ضمن بود، آمده ، تماس و  ارتباط و آمدن ض   کردم پیشنهاد گرفی  
 پذیرفت مرا پیشنهاد او  .بیاید پیش بحثهایمان ادامه ایبر  مناسبی   فرصن   تا بمانم آنها همراه که
 استفاده مستعار اسم یک از خودم واقیع اسم بجای که کردند، توصیه من به شدن جدا از قبل  و

 دیداربسیار این از بعد و پذیرفتم  هم من بارام، هم وشما آرام من گفت شوج   باحالن   . کنم
ی طرف به و کردیم، تخلیه را منطقه شب همان ما  کوتاه،  راه نبود مشخص من برای که مسیر
 و خسته  شب، نصف  نزدیکیهای  حدود در شب، تاریگ در طوالن   بسیار مسافن   از بعد .افتادیم
 .شدیم تقسیم خانەها تعداد بیر   در ما و کردند بیدار را ده مردم رسیدیم، کوچگ ده یک به کوفته

 که بود آنجا در رفتیم؛ کوچگ خانه به عمر مالزم جمله از گردی نفر چند و آرام کاک با همراه من
  عیل شیخ اسم به نفر یک به به مرا آرام کاک

 
وهایشان که گفت، من به همزمان او .کرد معرف  نیر

وند، "داغ قره" منطقه  طرف به عده یک میشوند تقسیم دسته دو به موقتا  به دیگر بخش و میر
ون   با همراه شما .رفت خواهند اورامان منطقه به اآنج از و ، "سورین" کوههای طرف  شیخ که  نیر
 که شد معلوم برایم بعدا که "عیل شیخ" به من کردن توصیه ضمن .بود خواهید آنهاست همراه عیل
 انداخته راه را مسلحانه جنبش که بوده کسان   اولیر   جزء و رنجدران کومەله مرکزیت اعضای از وی 
 مناسب فرصت در تا  ، بازگردم مریوان به آنها کمک با بخواهم نچهچنا که خواست او از  است
 .برگردم آنها مالقات به دوباره دیگری
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  و فرهیخته انسان این با من کوتاه دیدار آخرین و اولیر   این که میدانست چه کىس
 

 که باشد بزرگ
  شناخن   نه زمان آن در قطعا

 
 را رفیعش روزجایگاهما مثل نه و داشتم ایشان شخصیت و ازکاراکی   کاف

  .ینمبب خایل عراق کردستان ستمدیدگان جنبش در را حضورش کمبود و درک،

 متوجه کردم، پیدا آشنان   نزدیک از ایشان نقش و کاراکی   با و  کردم رامالقات فواد  که بعد سالها
ک وجه  کتر ح و جریان یک سازمانده و رهی   مثابه به چه  آنها، جایگاه و نقش شباهت و مشی 

،  مختلف دردوبخش ومسلحانه عدالتخواهانه جنبش یک راس در آنها قرارگرفی    چه و مارکسیسن 
 بدون .باختند جان اجتماىع جنبشهای این شآغاز و جوان   ایام در دو هر متاسفانه  مشد کردستان

ات آنها حضور عدم تردید   تاثیر
 

 در هاآن که جریانان   نوىع به وحن    داشت؛ دخو  بدنبال را بزرگ
شان و  وضعیت زیادی حد تا داشتند، قرار راسش  این در بیشی   خود جای در من  .شد عوض مسیر
  .داد خواهم توضیح زمینه

وی  و عیل شیخ همراه به شب همان من  کوههای به تا بودیم، راه در صبح نزدیکیهای تا همراهش نیر
احت بعداز آنجا در  .رسیدیم "بنوک بان  " و "شار بان  " آبادیهای ،"سورین"   اسی 

 
 روزه، چند کاف

 بطور و نشستیم صحبت پای به  "رکوت سه ماموستا"  اسم به دیگر یکنفر و عیل شیخ با همراه
 بمانم آنها همراه مدن   من که شد این نتیجه خودم توافق با .کردیم بحث  چیر   همه مورد در مفصل

 همان با و کشید طول ماه ٣ حدود آنها اب ماندن بر مبن   من تصمیم این  نکنم عجله برگشی    در و
 آن در من که افرادی .پرداختیم (اىسی)گشت س جوله به منطقه در آنها همراه "بارام" مستعار اسم
آ بودم، کرده برقرار نزدیک حدودی تا رابطه آنها با زمان  رنجدران کومەله سابق کادرهای از اکیر
ی به ،هن  می اتحادیه با ١٩٨٩سال در سازمان این .بودند  افراد این  .گردید ادغام طالبان   جالل رهی 
 عراق کردستان در دولن   و حزن   گوناگون موقعیتهای در و متفاون   احزاب و سازمان در امروز

 هیچ با  هم آنها از دیگر تعدادی .نیستند حیات قید در متاسفانه آنها از تعدای .هستند کار مشغول
 ، رضا دکب   ، عیل شیخ :از بودند عبارت افراد این باشد خاطرم که آنجا تا . نیستند وتشکیالن   حزب

 مشب   حاجر  شوکت حامد، حاجر  خالید ، شامار عیل ، محمود حاجر  محمد ، رکوت سه ماموستا
 گروه یک و کردند انشعاب رنجدران کومەله از که دیگر، نفر چند جمله از دیگری کسان......و

نام " با ابراهیم خلیلم "اس به بود شخیص جریان این برجسته رفن . دادند تشکیل مائوئیسن   کوچک
 اسم به  هلبجه نزدیک دهات از یگ در موقع همان در متاسفانه  که ، "احمد دکی  "  مستعار

وهای محاضه به "پریس"   و آمدند در عراق نیر
 

 بسیار انسان   احمد دکی   .باختند جان آنها همگ
یف یه فوق گروه . داشتم ایشان با خون   میانه صاخش من . بود داشتن   دوست و شر  اسم به  ای نشر

یه این میکردند منتشر  ده ر"رنج"  از آنزمان اولیه تایپ و امکانات با  ویل بود خون   محتوی  دارای نشر
 میان در و  بردم خود با آنرا شماره چند  ایران به گشتنم بر هنگام من . نبود برخوردار باالن   کیفیت

 گروه این یکدژ ترا بسیار شنوشت از کىس اینکه بدون میگشت، دست به دست مریوان سیاسیون
دم رنج فاجعه این از مدتها تا شخصا من .باشد داشته اطالىع  دوستان از بعیص   با هنگام آن در .  میی 
 پیدا فعالیت و حیات ادامه گروه این اگر که  میکردیم بحث بودند، مطلع ماجرا از که خود نزدیک

 کىس نه امروز متاسفانه    .باشند گذار تاثیر  خییل و ، باشند داشته خون   یندهآ میتوانستند دند،کر می
د، آنها از اسیم  از فوق افراد .میگردد کوتایه بسیار حقشان در و میشود آنها از یادی نه و میی 

ان از بسیاری  تواناتر هم سیاىس لحاظ از و تر انقالن   بودند، کومەله کادرهای زمان   که فعیل رهی 
 که کاری به خودم نظر از هم و  ، باشم کرده آنها از یادی خواستم فوق توضیحات با من    .بودند
 اعتمادم مورد رفیق و دوست از دارد خود جای اینجا در.  باشم نهاده ارج   دادند، جان برایش آنها

 در را من و بودند شهرمریوان ىمعمو  کتابخانه مسئول آنزمان در که کنم قدردان   "نژاد قاسم غالم"
   .کردند یاری فارىس زبان به آنها پخش و ترجمه
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 سخت و انرژی پر اما  بودم تجربه کم و ساله ١٩-١٨ جوان   .نداشتم زیادی سن من آنزمان در
ان گروه و جمع این با که مدن   آن در من .داشتم باور آن به که کاری هر برای وآماده  کوش  پارتیر 
ایط غمیر عل بودم؛  بارها  .آموختم بسیار و  بردم؛ لذت بسیار ماجرا پر و خطر پر و سخت بسیار شر

وهای محاضه و کمیر   به  که بار هر اما کردیم؛ نرم پنجه و دست مرگ با بارها و افتادیم، دشمن نیر
 را روزها .  میدادیم ادامه راهمان و کارمان به تر مصمم و شورتر پر قبل دفعه از میکردیم، پیدا نجات

ی مخفیگاه در فتیم مردم میان به را شبها و میکردیم سیر  عایل بسیار مردم استقبال اوایل در .میر
وهای فشار اثر در مرور به اما  بود؛ ین دیگر آنها اذیت و آزار و دولن   نیر  ما به که کمگ باکوچکی 

ایط .  میگشتند مواجه خود وکاشانه خانه سوزاندن و اعدام خطر با میکردند،  روز فوق  شر
وهای جانب از پائیر   اوخر روزهای در . بود کرده دشوارتر و سخی   برایمان را وضعیت  بروز  دشمن نیر

دهای و وسیع حملەای  را آبادیها و دهات همه و مناطق تمام تقریبا .گرفت انجام منطقه به  گسی 
وع و کردند اشغال  در ادامه در .نمودند هاروستا اطراف مزارع و درخت و گیاه سوزاندن به شر
 مردم اجباری دادن کوچ نهایت در بالخره و آب تامیر   چشمەهای بسی    حن   آن متعاقب سالهای
 منظور به سیاست یک همچون را اجباری شهرکهای در مردم اجباری تجمع و روستاها این ساکن

ی ش و رشد از جلوگیر ایىط چنان خالصه  .کردند دنبال مسلحانه جنبش گسی   که کردند، فراهم را شر
 رو هم هوا که آنجا از .بود شده ممکن غیر  برایمان اولیه مایحتاج تامیر   وحن   مردم با ما ارتباط عمال
فت شدی به ون در ماندن  هم شبها عمال و میر  که کردم پیشنهاد من ,نبود ممکن برایمان آبادیها بیر
 در دوستان و رفقا طریق از همکاری و کمک وعده آنها به من .  مبروی ایران دهات طرف به و مرز به

 .پذیرفتند شد، که هم ناچاری روی  از باالخره زیادی بحثهای و مشورت از بعد .  دادم را مرز آنطرف
 جاهای مریوان و اورامان بیر   آبادی چند نزدیک در  .افتادیم راه مرز طرف به من همراه آنها شانجام
 با همراه  .برگشتم ایران کردستان به مخفیانه هم من .کردند داپی بودند، غار هم اغلب که را مناسن  

 کمکهای آوری جمع با دادیم سازمان و فراهم را آنها به کمک تدارک اورامان و مریوان دوستان و رفقا
 بسیار مریوان رفقای و دوستان . نمودیم تامیر   را آنها طوالن   مدت برای لحاظ هر از تدارکان   و مایل
  م امی   " ر از باید اینجا در نمودند ایفا یارزندها نقش

 
 از و مایل کمکهای آوری جمع در "سلطان

 همرایه مرا آنها به کمکها این رساندن در زیادی خطرات تحمل با هم بار چندین که داران   عبدهللا
وی  اولیه هسته این تردید بدون  .کنم وتقدیر یاد ژهوی بصورت کرد،  ونبد رنجدران کومەله مسلح نیر

 در نامعلوىم شنوشت و ناروشنآ ینده  و بیاورند دوام زیاد نمیتوانستند ما همکاریــهای و همیاری
 مختلف جاهای در و مناسبتها به بارها دوران آن بازماندگان خود البته را این  .داشتند خود مقابل
 .نمودهاند بازگو

و  که کنم تاکید نکته این روی  باید بخش این در و اینجا در  جریان یک با پیوند و ارتباط ایجاد رتض 
غم كردستان دیگر بخش دریک مارکسیسن    در ریشه حال عیر   در آن؛ ایدئولوژیگ هزاوی و جنبه  علیر

گذاری و کردستان مختلف بخشهای مبارزه همشنوشن   نوىع  جنبشهای متقابل پذیری تاثیر  و تاثیر
 با ما نزدیک همکاری و همرایه  .است داشته وجود هم تاریخا که دارد، نیر   بخشها این در موجود
ایط آن در رنجدران کومەله  دوران در بویژه بعدی دورههای و اینده در که شد؛ موجب سخت شر

 لحاظ از ژهبوی ارزىسر  با و زیاد کمکهای منطقه در ما به هم آنها متقابال آن، بعداز و قیام
    . داختر پ خواهم آن به خود جای در شد الزم اگر .بکنند نظاىم
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ی  من افتادن دام به و دستگب 

 

 شده انگیر   بر سئوال من غیبت میشناختند، نزدیک از مرا که بسیاری برای ایران به برگشتنم هنگام به
خانوادهام هر از قبل   .بود  بود شده باعث ناگهانیم شدن ناپدید .بودند زجرکشیده بسیار چیر 
م برادر  .بزنند دست بود ساخته آنها از که کاری هر به کردنم پیدا  برای  دچار هوشمند بزرگی 

 برجای او روان بر را عوارضش زیادی سالهای وضعیت این بطوریکه میشود بدی روج وضعیت
 مدتها او و کردهاند، خفه زریبار دریاچه آب در مرا اگوی که میپنداشت او که میشود گفته .گذاشت

ند، پرسه آن اطراف در  مادرم . بیفتد آب سطح و باال به آب زیر در شده مخق   جسد روزی تا میر 
ی شاغ بدنبال پدرم و میشود مریض  آن و شهر این به شگردان و النوی من از ردپان   پیدانمودن و گیر
ود شهر  نکرده فکر زیاد بودم داده انجام که حرکن   عوارض و نتایج به بودم جوان که آنوقتها من .میر
 مینگرم  دوران آن به که امروز . نمیدادم زیادی اهمین   ، بودم کیم هم اگر یا و نبودم؛ واقف تماما و

 تعداد جز .میشوم متاثر بسیار آوردهام بوجود خانوادهام برای که ناراحتیهان   و مصیبت بابت از
ک کار باهم رفقائیکه از معدودى  پیدایم مدت این یط چرا .نبود باخی   ماجرا از کىس داشتیم مشی 

سیدند من از دوستانم از بعیص   که بود یلسئوا نبود؟  بندی شهم را مختلق   توجیهات برایشان .مییر
 برخورد مشکوکیت و تردید با و کنجکاوتربودند دیگر بعضیهای و میکردند، باور بعضیها .میکردم
 هیچ مطلقا اویل جمع .نمودم حفظ را ارتباطم میکردم، کار قبال که جمیع دو هر با کماکان .میکردند
ی فت پیش سابق مثل برنامەهایمان .نداشتند ماجرا از خی   به روزی برگشتنم، از بعد مدن   .میر
 که اول، گروه رفقای از نفر چند با همراه روزه، چند راهپیمان   و کوهنوردی منظور به من، پیشنهاد
 تا ما جمع این میدادیم، انجام را کارهان   چنیر   هم قبال ما کردیم، برنامەریزی ، بودیم نفر پنج جمعا
ی طهمورث و ابراهییم مجید و من باشد، خاطرم  که آنجا  از خارج دیگر نفر دو  با همراه اکی 
 از مقداری .افتادیم راه ژاالنه اطراف کوههای و اورامان منطقه طرف به ، ع. بهرام ـ خیوز . م  گروه

 کرده جاسازی پشتیهایمان لهکو  در خود همراه را الزم وسایل رفتیم ماشیر   با مریوان از را مسیر 
 آورده خودم همراه و جاسازی پشن   کوله در کمری اسلحه یک الزم، وسایل بر عالوه من .بودیم

وری مواقع برای برگشتنم، هنگام به  رنجدهران کومەله را اسلحه این  .بودم  داده من به حفاظت و ض 
 و راه ش خانەای قهوه در شدن پیاده از بعد  .نداشتند اطالىع آن از همراهان از هیچکدام .بودند
 ساعن   چند حدود .دادیم ادامه بود، ژاالنه  اطراف کوههای که مقصد طرف به را راهمان غدا ضف
 من .رسیدیم "تەتە" کوه ارتفاعات به و ، نهادیم ش پشت را ژاالنه مشهور پیچهای تا بودیم؛ راه در

 که میدانستم .بودم عبورکرده مسیر  این از ماشیر   با هم و پیاده با هم قبال و میشناختم را منطقه
احتگاه برای میتوانیم آنجا از که دارد؛ وجود زیبا بسیار چشمەای و کوهپایه ارتفاعات آنطرف  اسی 
 از بعد ناچارا هستند، آنجا در مردم زیادى تعداد که دیدیم رسیدیم آنجا به وقن    .کنیم استفاده

مان ادامه در که دیگر چشمه یک قصد به و داده امهدا خودمان مسیر  به کوتاه توقق    راه بود، مسیر
احتگاه  هوا تاریگ از قبل میبایسن   ما .افتادیم مان .میشدیم مستقر آنجا در و پیدا را خود اسی   مسیر
 میداشت جا و میکردیم برخورد ماشیر   به مسیر  در اگر . نبود آن در بلندی و پسن   و بود جاده

 صدای که ، بودیم نشده دور چشمه این از زیادی فاصله هنوز .کنیم استفاده نآ از میتوانستیم
 حرکت در ما بطرف زیادی شعت با ماشیر   سه تا دو که بود پیدا دور از .رسید گوشمان به ماشیر  

 ما نرسیدند، ما نزدیک به تا میکرد دنبال را ماشینها زیادی غبار و گرد و بود، خایک جاده .هستند
 و شباز تعدادی فوری ما، به آنها رسیدن محض به  .هستند ارتىسر  ماشینها که یم،نشد متوجه
 هم ما . سنگرگرفتند و نموده، محاضه را ما بالفاصله و پریدند، پائیر   ماشینها از دولن   مسلح چریک
ه، چه گفتیم آنها به م،شوی دستپاچه اینکه بدون  اسلحه ما برای شما که کردهایم، کاری ما مگه خی 
ید نشانه  تکان  ندارید، حق شما گفت، و شد نزدیک ما به بود، استوار یک آنهاکه فرمانده  .میگیر
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ید باال را دستهایتان . بخورید  ما .میکنید چکار اینجا و هستید، چکاره شما که بگوئید، من به و بگیر
  ضمن هم

 
 در .آمدهایم اینجا به کوهنوردی برای فقط مریوان از ما که گفتیم، آنها به خودمان معرف

ی انتظار هم من همراه رفقاى  .نبود دیگری چیر   کوهنوردی بجز ما قصد بود همینطور هم واقع  چیر 
 ما به این وجود با .شدند آرام ما توضیحات با دقیقەای چند از بعد آنها . نداشتند را این از غیر 

ند، مرزی پاسگاه به خود همراه  را ما ناچارند که  گفتند،  انجام و مریوان با تماس ضمن تا بی 
 شباز ماشینهای بر سوار را ما   .بکنند تکلیف یر  تعی آنجا از ما مشخصات مورد در الزم تحقیقات

 .بردند خود همراه و کردند،

 نکرده بازرىس را ما وسائل هنوز آنها . بود  امپشن   کوله در که بودم، کمری اسلحه از نگران من
 نمیدانم لحظه درآن .دارد وجود غدان   مواد فقط آنها در که بودند، نموده فااکت ما گفته به و بودند،

 . کنم دور خود از پاسگاه به رسیدن از قبل را هاسلح نوىع به  راه مسیر  در که گرفتم تصمیم چرا
 بدون و کامل احتیاط با . بودم پیچیده دستمایل یک در   بود "خور چهارده" نوع از که کمری اسلحه
ون آنرا دیگران جهتو  جلب  تالش . بود گرفته را وجودم تمام زیادی دلهره و بسیارنگران . آوردم بیر

ی در تا ماندم منتظر .نشوند متوجه خودم رفقای حن   کىس میکردم  پرتگاه یک به شبیه که مسیر
 که شد متوجه محیل چریکهای از یگ آخر لحظه  در  .کردم رها پشت طرف از آنرا یواشگ بود،
 و کوبید، محکم بود ارتىسر  زیل یک که ماشیر   باالی سقف به فورا . كردم رها دستم از یچیر  

  .کند متوقف را ماشیر   راننده تا خواست

 

ی محل  "ژاالنه" یا "تەتە" به مشهور کوه رشته  ـ دستکیر

ی شما که گفت من به و آمد من طرف به همزمان او  جواب در من .انداختید ئیر  اپ ماشیر   از را چیر 
 پیدا آنرا تا و افتادند شده، پرت اشیاء دنبال و متوقف را ماشیر   آنها اما . نبود خاض چیر   گفتم

دار نکردند  دست و چشم را ما .گذشت ازکار کار دیگر کردند، پیدا را اسلحله که وقن   . نشدند دستی 
 از آنها . نمودند منتقل مریوان به سپس مرکزی هپاسگا به ابتدا امنین   اقدامات کامل رعایت با بسته
 مریوان وارد ما اینکه محض به .بودند گرفته تماس ساواک اداره با فوری مرکزی ژاندارمری طریق
 بازجون   زیر مریوان ساواک در مایه یک حدود من .دادند ساواک لتحوی و جدا بقیه از مرا شدیم؛
 و بسته چشم حال در همیشه و مالقات بدون من مدت این فاصله در که بطوری قرارداشتم؛ شدید
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ین من مدت این یط .بودم آنها جسیم و روج فشارهای زیر  بعدها .نداشتم بقیه از اطالىع کوچکی 
 اول روزهای در . بودند کرده آزاد روز چند بعداز اولیه بازجوئیهای از بعد را آنها که شدم مطلع

 کار و زرنگ بسیار که  "وفاراد" اسم به بود شخیص که آن رئیس ژهبوی ساواک مامورین بازجون  
 مطلع چیر   همه از و میشناسد؛ خون   به مرا ایشان که میکرد برخورد چنیر   میآمد؛ بنظر کشته
ل مراقبت تحت هم مرا نزدیک دوستان و من مدتهاست که میکرد وانمود چنیر   او .هست  وکنی 
 و مخرب آنها قول به سازمان با دوستانم با هراهم من که پنداشتىم چنان او  .است قرارداده
 برای واضخ بسیار دلیل هم را کمری اسلحه وجود .داریم همکاری و ارتباط خلق فدائیان تروریسن  

 با من ارتباط و ادعاهایشان صحت بر دال خاض مدرک هیچ که ازآنجا بعدها اما  .میدانست کار این
دار ننمودند؛ پیدا  سازمان این  فراوان جسیم و روج  وشکنجەهای فشارها وجود با  .شدند آن دستی 
دم را کىس هیچ اسم من  را خود تاکتیک و سیاست آنها آخر روزهای در . لوندادم را کىس و  نی 

 مرا هم ، داشتم رو پیش که ای یندهوآ من بودن جوان از که میکردند تالش بار این  ند . کرد عوض
سانند،  از بعد شدند، خود تاکتیکهای این از ناکاىم متوجه که هنگاىم .بدهند رقرا تاثیر  تحت هم و بی 

 نظاىم دادگاه به مرا مرز، از عبور وتالش مجاز غیر  اسلحه حمل اتهام به پرونده تشکیل با ماه یک
 نوبت دو در انتظار مدتها از بعد نهایت در که نمودند؛ منتقل سنندج زندان به آنجا از و سنندج
 .نمودند محکوم زندان سال ود به دادگایه

وع و آغاز در درست که شود، ختم اینجا به من شنوشت تقدیر که بودم، نکرده فکر هیچوقت  شر
 را خود و بشوم؛ جهنیم چنیر   دچار داشتم عمر سال بیست از کمی   هنوز آنزمان که را خود جوانیم

 برای را خود من اینکه وجود با .بازیابم انفرادی سلولهای و جسیم و روج شکنجەهای چنیی    زیر در
ایىط چنیر      .میشدم تجربەتر با و میگرفتم خو وضعین   چنیر   با روز به روز اما بودم؛ نکرده آماده شر
 مرا ، بودم کرده پیدا ایمان آنها به که اعتقادان   و باورها دیگر طرف از و طرف یک از جوان   غرور

ایط تسلیم و نباختم را خود قتچو هی من .میداد یاری مقاوم انسان   چون همیشه  در که سخن   شر
 کوتاه این که باشد براین قرار اگر که میکردم، فکر چنیر   خود پیش در .نشدم بود قرارگرفته مقابلم

شنوشت  دور من از مخاطرات همه که وقن    .شوم روبرو آن با شافرازنه بگذار باشد، من مسیر
 داشتند قرار سیاىس ارتباط در من با که کسان   همه م،دش منتقل سنندج زندان به بعدا من و شدند

 شده رفع خطر که بودند، کشیده راحن   نفس و گشته خاطرجمع و نموده، راحن   نوىع احساس
 نشده دستگیر  دوستانم از کىس که گشتم، مطلع خانواده طرف از هم من مالقات اولیر   در . است
ک فعالیت و کار هم اب که دوستانم از بودم توانسته اینکه از .است  وکىس کنم حفاظت داشتیم مشی 

م، اسیم کىس از و ندهم لو را  اعتبار و وجه باعث خود این میکردم؛ رضایت احساس خود از نی 
 لیسانس که وی  اینکه توجیه با ما، گروه مسئول "کرییم ابو" مدتها از بعد  .بود شده برایم زیادی

 آخر سال در و نموده تحصیل آنجا در  قبال من که بود، ستان  دبیر  دبیر  و  تاریــــخ و ادبیات رشته در
ستان  او اما  نبود، زیادی صحبت و حرف امکان مالقات این در آمد، مالقاتم به بود، هم من دبیر  دبیر

 قدردان   است، نرفته لو کىس اینکه بابت من از رفقایم، و دوستان دیگر و خود طرف از نوىع به
 دوران عشق به مربوط که داشت؛ برایم هم خصوض و شخیص سفارش حال عیر   در او   .نمود
  .نمود خواهم آن به هم مخترصی و کوتاه اشارهای اینجا در که زمینه، این در مسائیل و جوان  

******* 

  دوران عشق ماجرای
 
 جوان

 

 که زمین   .بود شهرخریده این محالت از یگ در زمیر   قطعه یک مریوان، به کوچ از قبل ما خانواده
  . بودیم درآنجا خانه ساخی    مشغول ما  .شهربود مرکز نزدیک در بودیم خریده

 
 چند ما درهمسایگ
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 این از یگ  .میکردند کمک ما به و راهنمان   را ما هم مواردی در و مهربان بسیار که بودند، خانواده
 و حسنه روابط شهر این به ما کوچ ابتدای همان از  .بود "فریف   مرضیه" به متعلق ها خانواده
  و خوب

 
 بود؛ من سال و سن هم که حال عیر   در مرضیه  .بودیم نموده پیدا همدیگر با خانوادگ

ستان -  مدرسه یک در و همکالس  - داشت فاصله مرضیه و ما خانه با می   صد چند که فرج   دبیر
 نزدیگ و صمیمانه روابط به تبدیل شیــــع خییل ما آشنان   دلیل همیر   به میکردیم؛ تحصیل باهم
 در آنچنان   و زیاد محدودیت نتیجه در،  نبودند  مذهن   هم ما خانوادههای از هیچکدام  .گردید
 کردیم،که احساس مرضیه هم و من هم کوتایه مدت از بعد  .نداشت وجود ما بیر   ارتباط برقراری
  و عالقه

 
  .داشتیم نگه مخق   مدن   ایرابر  عالقه این ابتدا  .کردهایم پیدا همدیگر به شدیدی وابستگ

  .شد علن   وخانوادههایمان دوستان برای زیادی حدود تا ما روابط که نکشید طول زیاد این وجود با
 اطرافیان هم حدودی تا و کرد پیدا ارتقا تریجدی و عاشقانه روابط یک به ما روابط که آنجا از

ی برای بودند؛ شده متوجه  " مرضیه مادر و من مادر طریق از آن، عواقب و مشکالت بروز از جلوگیر
 میان در هایمان خانواده با را موضوع نوىع به بود؛ مهربان و فهمیده بسیار انسان   که " خانم ایران

 خواهیم تحصیل پایان ومنتظر نیست مطرح ازدواج قصد فعالن که گفتیم آنها به اما  .گذاشیم
ی تا سال چهار حدود ما عاشقانه و دوستانه  روابط این صورتبدین  د مان  من افتادن زندان و دستگیر

  .یافت ادامه

 به هم ایشان طریق از و بود "منصوری ثریا" صمییم بسیار دوست حال عیر   در فریق   مرضیه
 کرییم ابو گفتم، قبال همچنانکه  .بود شده کشیده ما گروه با مستقیم غیر  سیاىس روابط به درجەای

ی از بعد که  از و میشود، مطلع ابو دیدار تصمیم از ثریا طریق از مرضیه آمد، من اتمالق به  دستگیر
 قرار اطرافیانش و اقوام و فشار تحت او که برساند؛ من به را سفارش این که بود، خواسته ایشان
 از بعد مدتها من  .نه یا بماند منتظر یاآ بکند، چکار که کنم، تکلیف یر  تعی برایش میخواهد و دارد؛
 پیدا هم با زندان در دوستانەای و رفیقانه بسیار روابط که فواد با مشورت ضمن  مادهاخانو  طریق
وع به تصمیم نوىع به حن   و کرده ک فعالیت و کار شر  که فرستادم برایش جواب بودیم، گرفته مشی 
 هنوز من اینکه وجود با .نیست معلوم من یندهآ و وضعیت چون بماند، من منتظر نیست الزم او

 دلبست
 

  فکر به است بهی   که فرستادم، برایش را پیغاىم چنیر   داشتم ایشان به عمیق   گ
 

 آینده و  زندگ
 رغبت هفته یک حدود که هست بخاطرم  .نبود آسان   و ساده کار برایم تصمیم این   .باشد خود

 .بودم درخود بسیار و نداشتم؛ را کىس با صحبت

داشت ماجرا از که بود کىس تنها فواد  روابىط ی و خود که مشابه شنوشن   بازگون   با او  .خی 
  .میداد تسکین   و تسیل به من بود داشته فرشته اسم به خود نزدیک اقوام از یگ  با که عاشقانەای

ایط آن و زمان آن در  امر بردن پیش برای احساسان   روی چنیر   بر گذاشی    پا و کردن گذشت شر
وری مبارزه  "رزازی نارص"  با ایشان که ، شدم باخی   من دعب مدتها . میشد داده تشخیص ض 

 به  که بود، کىس اولیر   مرضیه زندان از آزادی از بعد .است کرده ی نامزد کرد مشهور خواننده
 بود، شده کشیده اینجا به ما شنوشت اینکه از و نشستیم، درددل به هم با مفصل و آمد، من دیدار
 وی دلنشیر   صدای متوجه مرضیه با روابطم ابتدا همان از من  .کردیم تاسف اظهار عمیقا دو هر

 وکریم قادر" ترانەهای خواندن با او میآمد، پیش برایمان که مختلف مناسبتهای در که چرا شدم؛
 اوایل در مرضیه  .میداد قرار زیبایش صدای تاثیر  تحت بسیار مرا بودند، من عالقه مورد که  "کابان

  صدای همیر   دلیل به
 

 برای را او میشد، برگذار که مراسمهان   در و مدرسه در ،شتدا که قشنگ
 تاثیر  تحت و مرور به که میکردند، انتخاب بودند، دولن   آنها بیشی   البته که رسیم شودهای اجرای

 کرد پیدا سوق سیاىس فعالیت جرگه به کمکم و زد باز ش و شپیخر  خواندن از ثریا و من با روابطش
 و اقوام دیگر و خانواده اعضای همه بر هم خون   بسیار و مثبت اتثیر تا ادامه در مرضیه .

گذاری این . گذاشت اطرافیانش  مرضیه برادران و خواهر اکیر  و خانواده تمام تقریبا که بود چنان تاثیر
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 وی  برادر فریق   مسعود جمله از آنها از تعدادی پیوستند  کردستان انقالن   جنبش صف به
 سوسن متاسفانه  .شدند ملحق کومەله مسلح رزمندگان صف به فریق   گانژ م و سوسن وخواهرانش

آبادی شوگ" همشش با همراه  جریان در کومەله، کارآمد بسیار نظاىم فرماندههان از یگ "خب 
وهای با شوان گردان تراژدیک جنگ و حلبجه فاجعه  شهرحلبجه اطراف در خرافه و پاسدارجهل نیر

 نزدیک از دیگر بار دو تنها زندان از آزادی ازدیدار بعد را مرضیه من . جانباختند عراق کردستان
 حزب موسس کنگرهی برگذاری هنگام به شدشت، آالن درمنطقه اول بار .کردم مالقات و  دیدم

کت برای من که بود، ایران کمونیست  او کنگره ختم از بعد . بودم رفته آنجا به کنگره این در شر
ی گروه با همراه ناسیونال شود "واز بانگه" هی   من مثل هم او که بابت این از من و کردند اجرا را انی 
یک ضمن آنجا در .بودم خوشحال بود، نموده انتخاب را سیاىس جهت و مسیر  همان  ایشان به  تی 
وع برای  زمان مدت از بعد .نمودم کار این ادامه به بیشی   قتشوی و ترغیب را وی خواندن، به  شر

 در و سوئد کشور در دوم بار . بود خون   و جالب مالقات همدیگر شنوشت از اطالىع ن   از طوالن  
 نزدیک که  شهر، این جنون   مناطق از یگ در کوتاه، بسیار مدت به او، درخواست با استکهلم، شهر
  محل به

 
 . دنبو  برخوردار خون   وضعیت از هنگام آن در او .داشتیم دیداری هم با بود؛ ایشان زندگ

سید بنظر راض   زندگیش و کار از . نبود  خوشحال زیادپا ارو  به آمدنش از او غالب، جو برعکس  .نمیر
 صاحب و بودیم متاهل دو هر دیدار این در اینکه جالب .بود گلەمند کومەله از بخصوص همه از

 نمیدانم اام هست؛ مطلع مالقات و دیدار این از "شعله"زندگیم رفیق و خودم کنون   همش فرزند؛
 برای را دیدار این که آنچه .نه یا بود گذاشته درمیان خود مقابل طرف با را موضوع این هم ایشان ایا

وری و مهم ایشان ، دوران خاطرات و یاد و گذشته به ارجاع نوىع بود، ساخته ض   قوی  گرایش جوان 
 سن هنوز که مرضیه نهسفامتا .دارد وجود وبیش کم انسانها ما همه در ای درجه به که نوستالوژی

 صدای اما رفت؛ ما میان از و آمد شاغش به مرگ زود بسیار و نابهنگام بود وی نگذشته از آنچنان  
 همیشه برای کردهاند اجرا و ناضخوانده باهمشش همراه وى که انقالن   شودهای ژهبویوی  زیبای

 .ماند خواهند جاودانه

******* 

 ادفو  با آشنان   سنندج، زندان

    

غم زندان  شدن آشنا .بود ارزىسر  با بسیار وآزمون تجربه یک من برای سختیهایش و فشارها همه علیر
  م فواد" با وخصوصا دوستان از جمیع با

 
 در .گردید من در بسیاری اتیر یتغ باعث زندان در "سلطان

  مسیر  حدودی تا که مبگوی میتوانم واقع
 

 پیوسی    و تعضوی انهایت و قرارداد شعاع تحت را من زندگ
ی و هدایت آنرا ایشان که بود، تشکیالن   جمع به من  قبال  همچنانچه من چه اگر  .میکرد رهی 

 بود فواد با آشنان   این اما  بودم؛ گرفته فاصله چریگ مىسر  به سمپان   از زیادی حدود تا دادم توضیح
  فرصت زندان در ما که چرا   ت ؛انداخ کنار به و برید، من از را سمپان   این حلقه آخرین که

 
 کاف

امون بحث برای  به .میگذاشتیم میان در هم با و داشتیم را خصوض مسائل حن   مسائل همه پیر
ایط دلیل همیر    دادن پس حال عیر   در و آموزش برای محیل اما خود، جای به زندان سخت شر

ون و امتحان کمان مبارزه ما  .بود آن از شافرازانه آمدن بیر وع زندان از را مشی  ون در و؛   کردیم شر  بیر
 مدن   تا زندان داخل در  .بردیم پیش مصممانه دیگر رفقای و دوستان دوشادوش برنامه با هم زندان
ین اینکه بدون قبیل ریزی طرح و برنامه با بودیم، که  را زندگیمان که زیادی خطرات از تردیدی کمی 

گذاری زندان در موجود وضع بهبود ایبر  زندان مقامات با مقابله به میکرد، تهدید  دیگر بر وتاثیر
ین .  گذاشتیم کار دستور در را زیادی کارهای آنجا در عادی زندانیان  ٢٤ غذای اعتصاب آنها مهمی 
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ات و پیوستند آن به عادی زندانیان همه که بود؛ روزهای ون و زندان در هم زیادی العاده فوق تاثیر  بیر
 .داشت زندان

 تا ۱۵ بیر   همیشه تعداد این بودند، نفر بیست از کمی   سنندج مرکزی زندان در سیاىس انزندانی تعداد
اضات اوج هنگام به .بودند نوسان در نفر ۲۰   شاه رژیم علیه اعی 

 
 بجز  آنها میان در .شدند آزاد همگ

 این از نفر چند متاسفانه .بودند کرد بقیه گشته، تبعید آنجا به و بودند  زبان فارس که نفر ۳
 عباس طیب" جمله از .باختند جان و گردیدند اعدام اسالىم .ج حاکمیت زمان در سیاىس مبارزین

 چریکهای سازمان از "حمیدی عمر"  .سنندج اهل کومەله قدییم و اولیه کادرهای از "الیه روح
)  عود سم مستعار  اسم با پیکار سازمان مرکزیت از نفر یک .بوکان اهل آنها مرکزیت عضو خلق فدان  

 این از دیگر تعدادی  .بود گشته تبعید سنندج زندان به بود کردی غیر  نفر ۳ جز که محسن.ف(
یف و مبارز انسانهای   تورج" .نیستند ما میان در اکنون هم شر

ى
زان  وعضو م.پ سنندج اهل "مب 

 حدکا به زندان از بعد که "فرخیان صدیق" .باخت جان کامیاران در اسالىم -ج با جنگ در کومەله
 کومەله علیه دموکرات حزب جنگ در اوهم متاسفانه گردید،که حزب آن مرکزیت عضو و پیوست

 به که سقز اهل کومەله کادر "کعنر  محمد".داد دست از را جانش میشیاو روستای شلیر  منطقه در
 من بزرگ برادر هوشمند بجز  ندارم درسن   و دقیق اطالع بقیه از .درگذشت شطان بیماری علت

 به کهشهسواری ابراهیم جمله از داشتم آنها با خون   میانه من که بودند سقز اهل ازآنها نفر دنچ
 بعدا اما نمود، فعالیت کومەله با مدن   قرییس   یوسف .پیوست کردستان میهن   اتحادیه صفوف
ی  ن   شنوشتشان از متاسفانه و مستقل "رش توفیق" به مشهور توفیق وکریم رئوفد کر  کنارگیر

زا پور رضا هستم عاطال    زپروی" و اوندنه اهل "مب 
 
  محمود" کرمانشاه اهل "قیتان

 
 از اصفهان

 .ندارم اطالىع هیچ هم نفر ۳ این شنوشت

 ادامه سپس و وی  با آشنان   که چرا .کنم صحبت فواد مورد در بیشی   کیم میخواهم اینجا در
ک مبارزه و همکاری و رفاقت  دوشادوش ایشان جانباخی    تا اتفاقات و حوادث اکیر  در نزدیک از مشی 
 نقش به مکرر اشارههای و ارجاع به مرا دادهاروی این در ایشان حضور لذا . بودیم همسنگر و همکار

گذاریــهای و  . بودم مطلع امیر   برادرش توسط حدودی تا ایشان درمورد پیشی   من .ناچارمیسازد او تاثیر
 برای من بدینصورت   .بودم خوشحال سنندج به تهران انزند از وی  انتقال و برگشت خی   شنیدن از

 لحظەای من برای   .شدم آشنا وی  با نزدیک از و نمودم، مالقات سنندج زندان در را ایشان بار اولیر  
ی اولیر   وی   لرزان دستهای و چشمها بود جالن   بسیار و نشدن   فراموش  مرا توجه و نظر که بود چیر 
 در اینکه یا بود مادرزادی چشهایش و دست لرزش این که نمیدانستم آنزمان در من .نمود جلب
 .آمد بنظرم صمییم بسیار و تواضع با ساده انسان   اول دیدار همان از  .بود گشته دچارش زندان
 چند هم ابتدا .است من اصیل زادگاه که است منطقەای همان اهل هم او که میکرد وانمود چنیر  

 یک به تبدیل ما آشنان   زود خییل .کرد صحبت شوج   قالب در ما محیل زبان همیر   با جملەای
 با تر مطلع سیاىس لحاظ از من از بود، بزرگی   من از سال ده حدود فواد  .گردید صمیمانەای دوسن  
  و تواضع تربود، تجربه

 
 بدنبال کنجکاو من  .بود داده قرار تاثیر  تحت مرا بسیار ایشان سادگ

ون تحوالت  مشتاق او و دگیش؛نز  ماجراهای و وی  شگذشت   زندان از بیر
 

ی وچگونگ  و دستگیر
ورت و موضوع دیگر مسائل خییل و من شدن سیاىس وع برای پایەای و دوسن   ض   .گردید رفاقتمان شر

 در که نمودیم؛ تنظیم را منظیم برنامه ما ایشان پیشنهاد با کشید، طول که هفتەای چند از بعد
 قدم قالب در ساعت، یک مدت به زندان، حیاط محوطه در هواخوری هنگام به بار یک هفته طول
 با شدن آشنا وحوش حول بیشی   صحبتهایمان اوایل در  .باشیم داشته صحبت و جلسه هم با زدن

 به تبدیل نهایت در که همدیگر، به اعتماد آمدن بوجود زیادتر، شناخت ادامه در که بود؛ همدیگر
  نوع یک

 
 من برای پروسه این خود  .شد ما متقابل سیاىس پرونده از آوردن شدر و شخیص بیوگراف
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فت، پیش بیشی   ما جلسات مباحث که چه هر .بود جذاب هم و جالب هم  صمیمانه ما رفاقت میر
د با بود همزمان اینها همه .میشد ایجاد ما بیر   در زیادتری اعتماد و میگشت عمیقی   و تر  برنامه پیشی 
دیم پیش و داشتیم بعهده دیگر زندانیهای بقیه با که تریعموىم و جمیع کارهای و   .میی 

   عیر   در فواد
 

 نزد در کىسر  وقت  . بود کاری پر و جدی بسیار انسان    صمیمیتش و تواضع و سادهگ
د پیش دسپلیر   با و برنامه با  را کارهایش .نداشت جان   وجه هیچ به او  نفر اولیر   کاری هر برای .میی 

 پیدا زیادی معنوی  اتوریته ما همه میان در کوتایه مدت در و شیــــع خییل .میشد مقد پیش که بود،
 ابتکار به  .است حیان   امری زندان   یک  بقا برای کار این که میدانست چون .بود ورزش اهل .نمود
 جمیع ورزش داشت، که کوچگ محوطه در و بود سیاىس زندانیان مخصوص که شش بند در وی 
ی اننچ .انداخت راه  را ما همه برف و آب میان در برهنه پای با زمستان حن   میداد، خرج به پیگیر

 همیشه زیسن   امکانات دیگر و خورایک و بهداشن   وضعیت تندرسن     .میکرد دندوی و ورزش به وادار
 در زندانیان میان مناسبات  .میداد بخرج تالش و میکرد ریزی برنامه آن بهبودی برای .بود مشغلەاش

 همکاری و همیاری بدون برنامەای هیچ که بود، واقف مسئله این به چون . داشت قرار کارش تاولوی
فت پیش زندانیان خود ؛  داشت ادامه وقفه ن   زندانیها میان کدورتهای زدودن برای وی  تالشهای  .نمیر
 همب زندان در عموىم اعتصاب هنگام به   .کرد پیدا مطلون   و خوب نتیجه نهایتا تا

 
 زندانیها میان ستگ

 .بود رسیده خود اوج به

 رادیو و تلوزیون از  .نداشت خون   کیفیت غذا  .بود بار تاسف بسیار اوایل در سنندج زندان وضعیت
ی روزنامه وحن   ون دنیای از ما  .نبود خی  بودیم ن   و اطالع ن   کامال بیر  و کم بسیار ما مالقاتهای .خی 

ل و ، محدود  بسیاری در ما به خانوادهها طرف از خورایک مواد لتحوی در حن   .میشدند شدید کنی 
ی مواقع   .بودند ساخته محدود ساعت چند روزی به را ما هواخوری .میشد آورده بعمل جلوگیر

آمیر   بسیار زندانیان با زندان مامورین رفتار اینها باهمه همزمان ین با .بود تحقیر  بهانەای کوچکی 
ون را زندانیان د بیر داختند آنها واذیت آزار به و  ندمیی   سلولهای در ماهها وحن   هفتەها و روزها .مییر
 یر تغی برای فکری باید که میکرد، ناچار را ما دیگر مسائل بسیاری و اینها همه .میداشتند نگه انفرادی

 مقامات به نامه نوشی    از   .میشد مطرح ما میان در متفاون   اقدامات و ایده .بکنیم وضعیت این
،  و زندان، رئیس با حضوری مالقات درخواست و نماینده انتخاب تا جمیع، وکیل گرفی    تا دولن 
 در   .نمود نخواهد حل را مشکیل اینها از هیچکام که نبود، تردیدی اما قبیل، این از اقدامات دیگر
اض و کار به دست باید نهایت دیم تری جدی اعی  اض و کار این ابعاد که میکردیم کاری باید  .میر   اعی 

ون به  پیش احتماالت  و میکردیم ریزی برنامه میباسن   کاری چنیر   برای ما  .شود کشیده زندان بیر
 .میساختیم آماده آن برای را خودمان و بررىس را آمده

 و شهامت با حال عیر   در و واقعبینانه و اندیشانه دور بسیار . بود برنامەها این جزئیات طراح فواد
ی کم یتدرا و  شجاعت وری غیر  تعجیل بدون نظیر  طرحها و برنامه اجرای به گام به گام ض 
داخت  یک به ناچار ما نهایت در که بود، باور این بر او .میکرد هدایت و  سازمان را آنها .مییر
 به محدود کار این کنیم تالش بایسن   شدن موفق برای ما   .شد خواهیم طوالن   غذای اعتصاب
د بر در هم را عادی زندانیان همه بلکه ،ود نش سیاىس زندانیان  کاری، چنیر   در موفقیت برای .بگیر
 زندانیان جمع از میآورم بیاد من که آنجا تا  .میکرد طلب ما از را حوصلەای با و آگاهگرانه تالش

 چند که دارم بخاطر .بودند وهمراه موافق همه .نبود مخالف اقدامات و برنامه این با کىس سیاىس
دیم بکار الیه روح طیب جای به که بود لقن   این خان عباس و من و فواد جمله از ما زا نفر  و میی 

 مدت اینکه وجود با و بود، شده منتقل سنندج به اصفهان زندان از كه بانه اهل شافیع محمد
 از قبل مدتها .نمیکردند آزاد و بودند داشته نگه زندان در را او هنوز اما بود، گذرانده را محکومیتش

 و نجاری کارگاه زندان، در موجود کارگاه دو در عادی، زندانیان با ارتباط هدف با غذا اعتصاب اجرای
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 زندانیان میان در آگاهانه ما .گردید واقع بسیارموثر ما اقدام و کار این .گشتیم کار به مشغول قالیباف
 بودند، بقیه میان در هریتاتو  صاحب حدودی تا و گرفته طوالن   محکومیت که را نفر سه عادی

 از آزادی از بعد وی که بود آنها از یگ کتانر  عیل .کنیم کار آنها روی  که بودیم، نموده انتخاب
 از یگ اهل کهیوسف. پیوست ما سازمان به سپس و گردید یکسان   کومەله وکادر فعال ابتدا زندان

ی بعدا اما گردید، کومەله م.پ هم وی  .بود کامیاران و سنندج بیر   آبادیهای  نفر یک .نمود کنارگیر
  .هستم اطالع ن   وی  شنوشت از که بود، گرفته ابد حبس و بود "فارس" اسمش که دیگر

 و مقامات به نامه نوشی    با ارتباط در را اقدامان   از هیچکدام بودیم، کرده پیشبین   همچنانکه
 .نمودیم غذا اعتصاب اعالم یتانها و نداشت بر در نتیجەای کردیم، که مشابه دیگرکارهای

 یک زندان رئیس .شد روبرو زندان مقامات شدید تهدید و العمل عکس با غذا اعتصاب اعالم
ور بسیار و هیكل درشت مردى كه زبان ترک شهنگ  هیچ بدون و فوری که خواست ما از بود شر

یط قید ش به را ما هیندنما شد ما بودن مصمم متوجه وقن   اما دهیم، خاتمه را اعتصاب وشر  دفی 
 گفتگوی و بحث از بعد  .شدند برده ایشان دفی   به نماینده بعنوانشافیع محمد و فواد .فراخواند
ی وعدههای با و آنها استداللهای تاثیر  تحت طوالن    روز دو غذا، وضع نمودن بهی   جمله از ناچیر 
 ما  نبود؛ پذیرفتن   ما برای هاآن درخواست این که آنجا از .شود شکسته اعتصاب که بود داده مهلت

 نصیب اول قرعه  که دارم خاطر به .کردیم آماده بیشی   فشار اعمال با شدن رودرو برای را خودمان
ون به مرا اعتصاب به عادی زندانیان جلب تبلیغ بهانه به .شد من  به وحشیانه . کردند احضار بیر

اض با آنها کار این  .نمودند منتقل انفرادی سلول به و  پرداختند من آزار و اذیت  و فواد .ر  اعی 
 قبل اتفاق این .گردید منجر زندانبانها با آنها بیر   شدید وخورد زدو به نتیجتا و دیگر زندانیهای سپس

ون به خی   آنها طریق از و گردید، ما از عادی زندانیهای حمایت باعث هرچیر   از  .شد منتقل هم بیر
 حمایتهای و کشید طول روز ۲۴ اعتصاب این .بودیم شده اتقمال ممنوع ما هنگام درآن که چرا

ون از زیادی   تظاهرات .کرد جلب خود به را زندان بیر
 

ی ساختمان مقابل در سنندج در بزرگ  دادگسی 
ی موجب که بود کردستان در تظاهرات اولیر   این فکرکنم گرفت انجام  عدهای شدن زندان   و دستگیر

ی با  .بود شده دستگیر  هم هوشمند من بزرگی   برادر هم قبال .گردید پدرم جمله از  پدرم دستگیر
اضات این خی   .بودیم زندان در ما نفرازخانواده  ٣  عمال  و منتشر  خارج   و داخل رسانەهای در اعی 
نگارهای از یگ خی   پخش ضمن ىس ن   ن   رادیو .شد پخش   با و ؛ فرستاد سنندج زندان به را خود خی 

  اینکه وجود با  .داد جامنا مصاحبه فواد.ر
 

 ژهبوی داشتیم، قرار بدی بسیار جسیم وضعیت از ما همگ
 وضعیت اعتصاب آخر لحظەهای در .بود ساخته ضعیف بسیار را ما خشک اعتصاب آخر روزهای
 زندان درمانگاه کوچک اطاق تنها به مرا ناچارا .انداخت پا از مرا و کشید بدتری حالت به من جسیم
 را خان عباس کردم، باز چشم هنگامیکه .بودند کرده وصل غذان   شم آنجا در و بودند نموده منتقل
 مرا دست خان عباس همزمان کنم قطع را شم که کردم سیع دیگرم دست با من  .دیدم شم باالی
 باور این بر ما همه و فواد نیار، در بازی چریک گفت، من به و کرد گوشم نزدیک را خود و گرفت
 عادت خان عباس .بدهیم جان و تلفات برایش ما که ندارد را این ارزش خواستها این هک هستیم
 در و ماجرا این از بعد یکروز درست .کند قایط  کنایه و شوج   با را جدیش حرفهای همیشه داشت
 این به عادی زندانیان کلیه پیوسی    با نهایت در و وشانجام قبیل اقدامات و اقاتفات کلیه تداوم

و  های فشار اثر در و اب،تصاع  همه راکه ما خواستهای .شدند نشین   عقب به ناچار زندان مقامات ،نبیر
 .میشود موافقت ما خواستەهای همه با ن  بتقری بطور .شدند پذیرفته بودند وساده ابتدان   آنها

وزی این .داد زندانیان تمام به عایل روحیه اعتصاب در ما موفقیت  بخىسر  لذت و خوب احساس پیر
ایط به دیگرهیچوقت و میشد بهی   روز به روز زندان وضعیت .داشت بدنبال ما همه برای  سخت شر

 آزاد زندانیها همه و شکست زندان درهای و شد قیام سال همان اواخر نهایتا تا برنگشت گذشته
  .شدند
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 وارد مه خان عباس نوىع به و شد جدیدی فاز وارد فواد و من روابط فوق اعتصاب ماجرای بدنبال
 و  ژهوی روابط فواد با طیب که بودم، شده مسئله این متوجه من قبل مدتها البته .میشود ما روابط
  از اما دارد؛ نزدیگ

 
 لحاظ از  .بود داشتن   دوست بسیار انسان   طیب . نبودم مطلع آن چگونگ

 بنظر مطلع زیاد فواد همانند سیاىس نظر از هرچند .بود گو بذله و طبع شوخ انسان   شخصین  
سید،  لذت وی  با رفاقت از و داشتم دوست را او شخصا من .بود مقاوم و باورمند انسان   اما نمیر
دم  مبارزه در که رسید، کمال حد به وقن   همدیگر به کامل اعتماد و ما رفاقتهای و دوسن   .میی 
گ   جریان در ی  مهم ازآن اما میدادیم پس که بود خون   آزمایش بردیم پیش زندان در که مشی 

 
 چگونگ

ی ی مسئله تنها نه من .همدیگرقرارگرفتیم پرونده و دستگیر  دادم، توضیح آنها برای را خودم دستگیر
 و بودم کرده قبال که را فعالیتهان   و کار نوع و شدن سیاىس ابتدای همان از هم جزئیات با بلکه

 خاطر به .کردم بازگو آنها برای  مان ذکر بدون البته داشتم، که محافیل با سیاىس ارتباطات همچنیر  
 با مستقیما که دوم گروه با فعالیت یگ .گرفت قرار بیشی   توجه مورد آنها برای مسئله دو که دارم

ان ترمشخص بطور و زحمتکشان مبارزات  جنبش با گرفی    ارتباط دوم .میشد مربوط دارسیر
ودار در .بود انرنجدر  كومەله ل .م سازمان ژهبوی و عراق کردستان مسلحانه  که بود، ها بحث این گیر
ک پرونده یک از آنها که شدم متوجه ک فعالیت و کار نوىع و مشی   دیگری کسان با مشی 

  هم من برای موضوع این .میکنند دنبال را خاض سیاىس جهت یک و برخوردارهستند
 

 و داشت تازگ
 ادامه زندان کوچک کارگاههای در کار با همراه  ما وبحثهای روابط این بهرصورت  .بود جذاب هم

اتیتغ ایران اوضاع که نکشید، طول مایه چند از بیش هرچند .یافت  و باالخره  .نمود وشییع زیاد یر
ش اثر در نهایت در اضات موج گسی   در سیاىس گشایش نوع یک  که گردید، موجب مردىم اعی 

ض مردم تهایخواس راس در سیاىس زندانیان آزادی وخواست شود ایجاد جامعه د معی   در  . قراربگیر
 اما شدم؛ آزاد طیب و فواد از زودتر من .گردیدند آزاد زندانیها همه مختلف فازهای در آن نتیجه
  آزادی از قبل

 
ک فعالیت و کار چگونگ  فعالیت   .بودیم نموده ریزی برنامه زیادی تاحدود را مشی 

یگ بصورت کارگران میان در وکار تشکیالن   و  حرفەای  گرفته که بود تصمییم برجسته جنبه دو فیر 
وع نوع یک زندان کارگاه در کار .بودیم  در زندان خارج در آن دادن ادامه برای ما سازی وآماده شر
 .بود هم ما گردیدن آزاد صورت

**** 

  زندان از شدن آزاد

 

 را کار دو  یسن  بامی بودم، کرده طیب و فواد با که ضمن   توافق طبق زندان، از شدن آزاد بعداز
ل و اول گروه با سیاىس روابط نمودن قطع ضمن اینکه اول . میدادم انجام  یک تاحد آن دادن تی  
 آنرا و برقرار دوم وگروه جمع با را سیاسم روابط همچنان کنم تالش  عادی، و اجتماىع روابط

ش و بازسازی  برقراری انامک صورت در میدادم انجام باید که دیگری مهم کار .دهم گسی 
 واحتیاط رعایت با میبایسن   که ؛ بود عراق کردستان ل - م جریان با ارتباط این  حفظ و مجدد  پیوند
 .میگرفت صورت کامل

ون و شدن آزاد با  گذشته با جامعه کیل بطور و مردم میان فضای که شدم متوجه زندان از آمدن بیر
ی از قبل دوران با و اضات اینکه وجود با  .است یارمتفاوتسب افتادنم زندان به و دستگیر  بیشی   اعی 
 آزادانه مردم اما بود، ننموده شایت کردستان به هنوز و میگرفت انجام ایران بزرگ شهرهای در

امون  عادی مردم حن   و دوستان و آشنایان ژهبوی زیادی مردم .میکردند نظر اظهار سیاىس مسائل پیر
 با مخالفت به علن   تمایل دادن نشان نوع یک این و  میآمدند، دیدنم به شناختم نیم من که
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 مورد کارهان   چنیر   خاطر به را مردم نبودند موقعین   در که بود، رژیم و امنین   دستگاههای
  .دهند قرار بازخواست

 از بعد فوق جمع .شد برقرار چندان   مشکل بدون نظر مورد جمع با ارتباط کیم مدت از بعد
ی ی هیر  ر پ منظور به من دستگیر ی از وجلوگیر به و دستگیر  ل.م سازمان با را خود ارتباط خوردن، ض 
 را خود ارتباط منصوری ثریا من بعداز همچنیر   .بودند نداده ادامه و ننموده بازسازی عراق کردستان

ش دیگری تعداد با را خود ارتبایط و فعالیت کانالهای آنها عوض در .بود نداده ادامه آنها با  گسی 
آنها فواد شدن آزاد هنگام به که د؛دنبو  داده ی جمع به اکیر  اصیل هسته نهایت در که پیوستند، بزرگی 

دند، پیش را فعالیتشان و کار تشکیالن   چی   زیر که میشدند، شامل را فعالین    نام کومەله بعدا که میی 
 .گرفت

****** 

ی  ! مجدد دستگب 

 

 گردیدنم آزاد از بعد كه بود قرار کردستان، رنجدران هكومەل ل.م سازمان با  ارتباط برقرارساخی    برای
 .است زیاد بودنم نظر تحت احتمال كه میكردم احساس كه آنجا از  . كنم اقدام مجددا زندان از

 که شدم متوجه مدن   از بعد .ندهم بخرج تعجیل کاری چنیر   برای مدن   تا که دانستم تر درست
 مناسبی   را اورامان منطقه کار این برای نتیجه در .نیست مقدور مریوان در کاری چنیر   انجام

 اطمینان   قابل همکاران و دوستان طریق از الزم و اولیه اطالعات آوری جمع از بعد .دادم تشخیص
 آن نتیجه .نشدیم موفق اینبار خود اقدام دراین ما متاسفانه . کارنمودم این به اقدام داشتم درآنجا که

ی  اهل و معلم کامکار عیل .کامکارگردید عیل اسم به همکارانم و دوستان زا یگ و من مجدد دستگیر
 نفر چند با عیل .بود دوران گذارآن تأثیر  شخصیتهاى از وى نمودم اشاره قبال همچنانكه .بود نودشه
 اطمینان مورد و قدییم رفقای از نودشه چوپان بزرگ پش "آزرده احمد" با همراه جمله از دیگر

 
 

 بدون .میداشت برحذر مرا آنها با رفاقت از پدرم همیشه که هست خاطرم در .ندبود من همیشگ
 سطح هم را ایشان با من رفاقت بود، آبادی چوپان که را احمد و بود مشکوک عیل از دلییل هیچ

  جهت بهر .پسندید نیم و نمیدانست
 

ی چگونگ  قبیل قرار طبق عیل و من بود گونه بدین من دستگیر
 بود مکان   بار این عراق کردستان ل.م جریان با ما مالقات محل .کردیم مالقات را رهمدیگ نوسود در
 قرار "هاوار" وآبادی "شوشیم" آبادی بیر   فاصله در واقع مرزی نقطەای که "نهپروی"  اسم به

  خانه .داشت
 

 زود صبح ما .منطقه بر مسلط و زیبا بسیار منظرهای و آن کنار در چشمەای با باىع
 روی  پیاده ساعت چند از بعد  .نبیند را ما کىس تا کردیم حرکت آنجا بطرف هوا شدن شنرو  از قبل
 ش شسی    ضمن مذکور چشمه کنار در .رسیدیم مقصد به عیل و من هوا شدن روشن هنگام به

احت به وصورتمان   هنوز .پرداختیم اسی 
 

ون تنمان از خستگ  خش خش شنیدن با که بود نرفته بیر
ی چند در را نفری پا، صدای  ایشان که شد معلوم وی با صحبت و رسیدن با . یافتیم خود می 
ىس و سالم از قبل .آنجاست باغهای صاحب  این و هستیم گ ما پرسید ما از مقدمه بدون احوالیر
 در  نداشتیم، ای آماده حاض   جواب و بودیم شده غافلگیر  که ما .میکنیم چکار اینجا زود صبح
 و تعجب نوىع با بالفاصله او .دبروی میخواهید کجا وبه هستید گ شما م،پرسیدی او از مقابل

 اینکه از قبل !میکنم چکار اینجا میگوئید من به خودم مزرعه و خانه در شما گفت، ما به عصبانیت
ی من  از میخواهیم و  ، آمدهایم اینجا به گردش برای و هستیم نودشه اهل ما گفت عیل مبگوی چیر 
یم لذت کیم زیبا محل این سید بنظر که جوان   . بی   مشکوک بیشی   بلکه نکرد قانع را او تنها نه میر

 نودشه اهل ما  گفت رفیقم که همچنان ببیر   گفتم، وی  به خطاب آرامی   کیم لحن   با هم من .نمود
 روستای در اقوام خانواری چند ما .هستیم او طایفه از و است، عرب حاج   من بزرگ پدر ، هستیم
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 مقدور هم اگر ببینیم؛ را آنها و بیایند اینجا به شد مقدور برایشان اگر امروز است قرار داریم، ارهاو 
 گفت بالفاصله او .پرسیدم منطقه وضعیت از سئوایل حالن   با بعد .برمیگردیم ما هیچ، که نشد
 .میگوئید تراس تو که بدانم کجا از اما میشناسم، را عرب حاج   من میگفتید، اول از را همیر   خوب
 در .هستید اینجا صاحب و میگوئید راست تو بدانیم کجا از هم ما گفت، او به خطاب بارعیل این

دهایم هم باغ به دست خوردن آب بجز ایم، نکرده کاری ما ضمن  مگو بگو از بعد خالصه .نی 
 که آبادی به وسایل بعیص   آوردن برای که گفت، ما به خطاب و گرفت آرام کیم زیاد، وصحبت
 شدید ماندگار شما اگر  که شد یادآور ادامه در و برمیگردد و  رفت خواهد بود شوشیم منظورش
 زاده پش گفت و کرد من به رو آمیر   تبسم حالن   با رفی    از قبل  .دید خواهیم دوباره را همدیگر
 و من بیر   ، ما از شدن دور محض به .باشید خودتان مواظب نیست امن   زیاد محل اینجا عرب حاج  
وع کردن چکار صحبت عیل احت ساعن   یک که شد، این نتیجه شد شر  این و  برگردیم، و کنیم اسی 
ایط به را کار احت .کنیم موکول اینده در دیگری شر ی مدت ما اسی   هنگام به ما و کشید، طول بیشی 

 معلوم .منداری گریزی راه هیچ ما و شده محاضه ارتش توسط منطقه تمام که شدیم متوجە برگشت
نمودند همانجا در را ما .بود داده را ما گزراش باغ خانه صاحب یعن   طرف که شد  به ابتدا و دستگیر

 مرکز به را شما تهوی شدن روشن برای گفت ما به پاسگاه رئیس امین   استوار .بردند شوشیم پاسگاه
 نوسود، و شوشیم معتمدین از نفر چند نوسود مرزبان   به رسیدن با همراه .میفرستیم نوسود مرزبان  

 و دوست پدر كه شد معلوم برایم بعدا که بود، آنها درمیان سلییم عزت حاج   اسم به نفر  یک که
  درجه که مرزبان   رئیس به  ؛ است بوده سلییم جالل خوبم بسیار رفیق

 
 و مراجعه داشت، شهنگ

 شهنگ .بود گذشته کار زا کار تازه اما  .میشوند ما گردیدن آزاد خواستار ضمانت دادن ضمن
 به روز همان را ما .بود شده داده آنها به ما لبرتحوی قرار و  بود، گرفته تماس ساواک اداره با مذکور
 سابقەای دلیل به مرا اما  .نمودند آزاد هفته یک بعداز را کامکار عیل رفیقم .دادند لتحوی پاوه ساواک

 را او که بود کرده التماس ساواک از عیل .هداشتندگن انفرادی سلول در روز چهل مدت به داشتم که
 در که چرا بماند، انفرادی درسلول اوهم ، من تکلیف شدن روشن تا بود گفته آنها به .نکنند آزاد تنها

 و برود شاغش به بود مشکوک او به همیشه که پدرم که داشت را این تصور گردیدنش، آزاد صورت
 .بود گردیده شلوع کردستان اوضاع که شد، میش وقن   آزادیم بار این حال بهر .کند مجازات را او

اضات و تظاهرات  آزاد خواست مشخصا ورامانا و مریوان در و بود شده کشیده کردستان به هم اعی 
 تظاهرات میان به ابتدا من شدن آزاد از بعد  .نمودند آزاد روز چهل از بعد مرا ناچارا و مطرح شدنم

 .برگشتم مریوان سپس و نودشه کنندگان

 

 زندان از بعد ما ومحفل جمع

 

ى از شدنم ازآزاد بعد ماه دو تا یک بیر   درفاصلەی  گردید آزاد زندان از هم فواد  ، دوم بار دستگیر
 و اقوام مراجعه اثر بر .رفتیم آلمانه به وی  استقبال به روز چند مدت به زیادی جمع با همراه

  منطقه مردم و دوستان
 

امون صحبت و نشسی     مجال زیاد وششلوىع   . بود ممکن غیر  مسائل پیر
 این نتیجه .دادیم ترتیب شیــــع و پراکنده دیدار چند وی  اطراف شدن آرام با کوتایه مدت از بعد

 تری قدییم شناخت و سابقه که کسان   از تری وسیع نسبتا جمع با که  بود، وتصمییم توافق دیدارها
وع را گمشی   کار ، داشتیم آنها از ایط .کنیم شر ون شر  و بودیم زندان داخل در ما كه زمان   با زندان بیر

 نموده ریزی طرح هم  حدودی تا و بین   پیش خود سیاىس كار ادامه ی برا را دیگری برنامەهای
 انتخاب اولیه هسته مثابه زیربه جمع دیگر افراد با زیاد مشورتهای بعداز .بود متفاوت بسیار  بودیم،
          . شدند
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  م فواد :  بودیم نفر ۱۲ فوق جمع
 
  م امی    ۰ سلطان

 
  م عبدهللا . سلطان

 
 کهنه عبدهللا . سلطان

، ، عبداله پوش  ی، حسی    دارانر خض  ، منصور پب 
ى
، مراد قشقان ، حسن امین 

 
 غالم غفار شعبان

 .توده روشن عثمان من و  خالدی طاهر یس،وی

 گرایش که دیگری زیاد فعال عناض و منفرد  افراد با دیگز ن ارتباط و همکاری مذکور جمع از خارج
 نارص شداری، صالح نژاد، قاسم غالم : ازجمله داشت وجود فوق افراد ازطریق داشتند چپ

ی، احمد رستیم، ، عیل محمد امب  ، كهنه عیل نارصآبادی، عیل بهمن   عزت نسییم، جالل پوش 
، ، امی    محمد ،ا پوی انور عیل جام سحر،نوری، محمد دارانر ، محمد شهانر  ، آسایش محمد راسن 
ل عارف ایزدی، سالم    .……دیگر وبسیاری بود معلم مریوان در که کاوه فرخ و نب  

 موضوع این یکبار من .نمیشود دیده زن فعال عنرص فوق ترکیب میان در میشود مشاهده همچنانکه
 اما هستم واقف کمبود این به هم من گفت جواب در او کردم، طرح کمبود یک مثابه به فواد با را

کت برای را دیگری حل راه عوض در او اما .باشیم داشته عجله نباید  درآن عمال زنان دخالت و شر
د؛ پیش زمان  نهایت در و زنانه، محافل تشکیل برای کمک و شخیص ارتباط برقراری و ایجاد آنهم میی 
 شخصا خود فواد که کاری .آنها و ما بیر   ری کاهم سپس و زنان اتحادیه یا انجمن ایجاد برای تالش
 عدم درهرصورت  .نمود ایفا وتشکلها محافل این ایجاد در کنندهای تعییر   حن   و ارزش با نقش

ک مبارزه در اختالط  قبیل از شوخیهای طرح با ایشان اما .نبود توجیه قابل من دید هزاوی از مشی 
 و کمبود این من .نکرد اوایل در حداقل را الزم توجه مهم امر این به کرد، مبارزه میشود هم زن بدون
 تشکیالت که چرا نبود موقن   کمبود این فکرمیکنم که دلیل این به کردم، مطرح اینجا در را نقص

 .نداشت خود صفوف در زن عضو یک مقطع آن تا هنوز فعالیت سابقه سال ده از بیش با کومەله
ایط با گردی چپ سازمانهای که بود حایل در این  سازمان   حن   داشتند، عضو تنها نه مشابه شر

ایط یک در که خلق فدائیان همچون داختند مسلحانه مبارزه به تری سخت بسیار شر  عضو زنان مییر
 ما اطراف هنگام آن در زیادی سیاىس فعال و مبارز زنان .نبود کم صفوفشان در هم جانباخته

 چون افرادى داشتند، فعایل نقش و میکردند همکاری ما اب جوار ودر میشناختیم ما که حضورداشتند؛
  مصطف   ملكه

 
 قاسم فراست رستیم، دلیله نسییم، سعدیه ، ) بهمن   (محمدى ناهید ، سلطان

  شمیس خالدى، طلعت نژاد،
 
یتشان که هم جمعهان   چنیر   در اما  ... دیگر وبسیارى سلیمان  اکیر

کت نبودند، عضو  دارد سیاىس و تاریخ   اجتماىع دالیل حتما مسئله نیا طبیعتا .شدند نیم داده شر
دازم آن به من شاید خود جای در که  . بیر

ین هم وشاید موجود مراکز از یگ مذکور جمع ی برای مریوان شهر در آنها مهمی   و تصمیمگیر
 و ناهمگون ترکیب ما محفل و گروه .بود كیل بطور منطقه و مریوان اوضاع مورد در دخالتگری

ک سابقه و کار هیچ آنموقع تا گروه اعضای از بعیص   .داشت انىسنامتج  هم با سیاىس مشی 
 با وکار دهات و روستا به تنها را فعالیت آنها بیشی   .نداشتند همدیگر از شناخن   هیچ .نداشتند
 قلمداد روشنفکرانه نوىع به آنرا و پسندیدند نیم را شهر در کار و میکردند مختص دهقانان
یعت .میکردند  حدودی تا من  .میآمدند کنار راحی   آن با و میدادند ترجیح را شهر در کار هم دادکمی 

م نادیده آنرا اهمیت یا بها کم را دهات در کار آنکه بدون بودم دوم طیف جزء  هم فواد اوایل در .بگیر
 هم با و بودیم زندان در هنگامیکه او .کنیم متمرکز روستا روی را کارهایمان ما که داشت تمایل بیشی  
 کار مخفیانه روستان   مناطق در ای حرفه بطور زندان از آزادی از بعد که بود معتقد میکردیم، بحث

 ، پاوه  ،لهون اورامان منطقه از رابطه همیر   در من اینکه به توجه با  . بدهیم ادامه را فعالیت و
 یکبار من .میدید کار این برای سبمنا را آنجا او  بودم؛ کرده تعریف برایش اطراف و نودشه نوسود،

 کمونیستها و مائو که چیر   از منطقەای (ینان به تبدیل را آنجا ما پس  گفتم ایشان به شوج   حالن   با
 شیــــع چنان تحوالت  اینها همه وجود با .کرد خواهیم ) (میکردند استفاده خود پایگایه مناطق بعنوان
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فتند پیش کننده غافل و  و .کرد كردستان شهرهای متمرکز را کارهایش و انرژی بیشی   او عمل در میر
 روستا چه و شهر چه دادهاروی همه در امکان حد تا و جا همه در باید میگفت صمیمانه و  زیبا چه

 و حاکم ستمکاران علیه زحمتکش مردم تودههای مبارزات این که است این مهم .باشیم داشته حضور
وزی به انجام ش مرتجعیر    .برسد پیر

****** 

 ب - ش  گروه و ما

 

ی با اضات اوجگیر ورت قیام نهایتا و اعی    ض 
 

 چپ محافل ژهبوی دیگر مجامع با همکاری و هماهنگ
اضات، براین بیشی   گذاری تاثیر  برای  .شد بیشی   گ جلسات اعی  ی تصمیم برای مشی   داده ترتیب گیر
 شهر تحوالت  در خود نوبه به و تداش مریوان شهر در قدییم سابقه که چپ محافل از یگ .میشد

وع هنگام به اضات شر ین مشهوربه گروه میکرد، ایفا موثری نقش اعی    ب -ش بعد به این از (بهاره شیر
 فاتح :از بودند عبارت که داشت خود صفوف در شدهای شناخته شخصیتهای  جمع این .بود )

، مجید االسالیم، شیخ موش رستیم، عطا ، شیخ ، هکهن رئوف حسین   نودنیان، نسان پوش 
، فرج میكنم فكر ،گدازگر همایون نودنیان، اسد نودنیان، عبدهللا  با هم خاوری امی    محمد شهانر
 وجود هم فوق محفل صفوف در زن عنرص میشود مشاهده همچنانكه بودند مرتبط فوق جمع

 .نداشت

 
 

 منجر آنها بیشی   اریهمک به شاه رژیم علیه قیام دوران در سیاىس محفل دو این بیر   هماهنگ
 ژهبوی و موجودیت اعالم کومەله یافتندکه دست کامل اتحاد به وقن   نهایت در و تنها اما  .گردید

وع ابتدای در را خود فعالیت هنگامیکه  با گروه این .آغازکرد علن   و آشکار بطور مسلحانه مبارزه شر
  .ساخت منحل را خود کومەله تشکیالت به گردیدن ملحق

ها .نگردید میش و متحقق آسان   به اتحاد و ریکاهم این ی در اصیل شخصیتهای و کاراکی   این رهی 
ک کار قبال )  فاتح و فواد (محفل دو  دهه اوایل و چهل دهه اواخر در .بودند داشته سیاىس مشی 

 فاصله هم از بعدا دالییل به بودند کرده همکاری )  کومەلە( تشکیالت یک ایجاد در دو هر پنجا
ند  بر تاکتیگ اختالف پارهای وجود با همراه  وضعیت این سابقه  .میشود جدا هم از راهشان و میگیر

ایط در موجود مسائل بعیص   ش  غیر  و شخیص برخوردهای و اصطکاک بعیص   جوار در جدید، شر
   .گردید آنها شیعی   وحدت ایجاد در اصیل موانع فوق، محفل دو عناض میان در سیاىس

 این من شخیص تصور و برداشت میشد، مربوط شیخ فاتح و فواد بیر   گذشته مسائل به که آنجا تا
 گروه دو بیر   نزدیگ مانع مسئله این که نداشت دوست و نمیخواست هیچوجه به فواد که بود،
 سیاىس لغزش یا كمبود بعیص   دلیل به میشود گفته كه شیخ فاتح به قبال که برخوردی از او .شود

 مورد در اما .نبود خوشنود و راض   بود، گردیده کومەله تشکیالت از وی  شی   کنارگذا موجب
 را فوق گروه کارانه محافظه برخورد فواد .بود نگران بسیار روز مطرح مسائل برش تاکتیگ اختالفات

 صمیمانه هم موارد این در و پنداشت ىم جدی مشکل را آنزمان دادهایروی و اتفاقات از بعیص   به
 گروه دو هر صفوف در تر پائیر   سطح در اما .میداد خرج به آنها حل و رفع برای را شتال  نهایت
ل شخیص حد تا را ها برخورد که بودند، افرادی  در .میکردند برخورد سیاىس غیر  کامال و میدادند، تی  
 یک با را مقابل طرف و گبلشوی جریان با را خود گروه تاریخ   لحاظ از که بودند کسان   ما جمع میان
 که بودم، کسان   جزء آنزمان در شخصا من .میدانست مقایسه قابل گمنشوی خائن وحن   مرتد گروه

  ما که بودم باور این بر و نمیدیدم، جدی بسیار را اختالفات
 

 نزدیک پایەای مسائل ش بر همگ
وری ربسیا را وآنها ما بیر   نزدیگ و همکاری نتیجه در سیاىس، گرایش یک به متعلق و هستیم  ض 
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 و اإلسالىم شیخ موىس ژهبوی آنها اکیر  با صمیمانەای و خوب روابط حال عیر   در من .میکردم ارزیان  
 آنها به برخوردشان شیوه از خودمان محفل درون ازافراد بعیص   با برعکس و داشتم؛ عطارستیم

  .قرارمیگرفتم تقابل در و نبودم راض  

****** 

 !   قیام و ما

 

 موجب را شاه رژیم علیه ایران ساکن مردم تودههاى وسیع قیام نخست درجه در آنچه تردید بدون
 ستمکاری آزادی، وجود عدم ایران، جامعه بر حاکم گسیخته افسار و  مطلق دیکتاتوری وجود .گردید

 و مسائل دیگر و اجتماىع رفاهبا وجود اینکه   .بود تنیده را جامعه کل که بود عدالتیهان   ن   و
 اما  بود  موجود جامعه درون در شدیدى طبقان   فاصله وبودند، مهیم فاکتور ادیتصاق مطالبات
 .داشتند قرار مردم مطالبات صدر در سیاىس هاىخواسته

فتند، پیش شیــــع چنان تحوالت  زمان آن در  قابل برایشان دیگری جریان و کس هیچ نه ما نه که میر
اضات .نبودند شده بین   پیش و تصور ی اوج روزبروز شاه علیه اعی   وارد و میگرفت خود به بیشی 
اضات تا کشید، طول مدتها و زیادی تاخیر  با البته .میگردید جدیدتری و ترتازه مرحله  رژیم علیه اعی 
وع کردستان در شاه  لحاظ، هر از  .نباشند ناراض   اوضاع از مردم که نبود، این آن دلیل  .شدند شر
 .بود بدتر بسیار مراتب به مرکزبویژه  ایران جاهای دیگر از وضعیت اقتصادی خصوصا و سیاىس چه
 مرزی، منطقه این به نسبت دولت حساسیت .داشت امنین   جنبه بیشی   بنظر تاخیر  این اصیل دلیل
، قبال در دولت شدید  شکوب و خشونت از کردستان مردم ترس  و تجربه به توجه با هرحرکن 

 .بود ساخته كار محافظه و محتاط را مردم آنها، تاریخ   حافظه

اضات کوتایه مدت بعداز  ش دراثر  .فراگرفت هم را کردستان جمله از و ایران شاش اعی   گسی 
اضات و مبارزات  و تشکل  وضعیت این د شده بودایجا سیاىس فضای در گشایىسر  تودهای وسیع اعی 

 یگ میکردیم کار آن با یا و آن در ما که تشکیالن   .کشاند علن   فعالیت صحنه به را زیادی سازمانهای
 .نمود علن   را خود موجودیت قیام اوج در درست که بود، آنها از

 روشن بطور هنوز ما .بود محدود كردستان به عمل در مقطع آن در ما جغرافیان   فعالیت چهارچوب
 و ابعاد كماكان یا بود خواهیم شاشی تشكیالت یك ما ایا بودیم، نكرده تعییر   خود برای واضخ و

 این وایلادر  و هنگام آن در واقع در .داد خواهیم ادامه را كردستان چهارچوب در فعالیت محدوده
  هنوز هم كردستان به مختص مسائل که چرا نبود؛ هم ما مشغله مسئله

 
 بودند نكرده پیدا برجستگ

ی رژیم، علیه همگان   جنبش یک .نمیشدند مطرح زیاد و  حاکمیت سنبل مثابه به شاه شخص وکنارگیر
ه صدر در موجود وسیستم ض مردم تودههای مطالبات و انگیر   .بود ایران همه شاش در معی 

ین هنگام درآن  تشکیالت منظورم ما   کمی 
 

 فواد .داشتیم را تحوالت  این با شدن رودرو برای را آمادگ
 کدام نمیدانست که میکرد صحبت قدییم یاران جمع از تشکیالت این علن   اعالم از قبل ماه چند
  نفرشان وچند آنها از یک

 
ک کار ادامه برای آمادگ  فاصله طوالن   مدت به زندان دارند، هنوز را مشی 

 و دیدار فواد تهایاولوی از یگ زندان از آزادگردیدن از بعد .بود انداخته آنها بیر   عمیق   و زیاد بسیار
 شناخته من برای آنها از دیگری سک طیب بجز هنگام آن در .بود خود قدییم همرزمان با نشست

 در فواد کاراکی   و نقش از .نداشتم آنچنان   اطالع و  شناخت  آنها موقعیت و جایگاه از .نبودند شده
 آن از بعدا که  ، قدیم جمع و رفقا این بیر   که طوالن   نشست و جلسات .بودم اطالع ن   هم آنها نزد

ی واقع در شد،  برده نام کومەله اول کنگره بعنوان نادرست به هم شاید  برای افراد این تجمع جز چیر 
ک مبارزه ادامه برای بسی    مجدد پیمان و عهد و طوالن   دوران چنیر   از ارزیان   و بررىس  در مشی 
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ایط  نقش چه فواد که است، گشته مسجل و روشن ما برای بهی   امروز شاید و بعدها .نبود جدید شر
 ما وی ، جانب از موثری نقش چنیر   بدون بطوریکه .است هنمود ایفا کنندهای تعییر   واقع در

  .نبودیم کومەله اسم به تشکیالن   موجودیت شاهد  امروز

یەای بود، نکرده موجودیت اعالم و راعلن   خود تشکیالت هنوز که زمان   مقطع آن در  منتشر  نشر
یەای .دادیم قرار خطاب مورد را مردم "مبارز میهنان هم" تیی   ش با همیشه که میشد، اژ با نشر  تیر

یــهای موضع و پرنفوذ اما کم  قرار فعالیر   از وسییع نسبتا بخش حمایت و تائید مورد آن در مستی   گیر
  روزی چپ، فعالیر   روی آن گذاری تاثیر   نمودن رتصوی برای خاطره یک  .میگرفت

 
 دوست با تصادف

 همیشه ایشان .روبروشدم مریوان یخیابانها  از دریگ االسالىم ـشیخ موىس صمییم بسیار رفیق و
 بعداز  .بود ب -ش به موسوم گروه فعال و اصیل عناض از یگ او .داشت من به خاض محبت

ىس  در دست گوشەای در .داد سوق خیابان کنار بطرف خود همراه مرا و گرفت را دستم احوالیر
یه و کرد جیبش  میکنید فکر شما گفت، من به خطاب و گذاشت دستم در را مبارز میهنان هم نشر
 شیوه و لحنبویژه  شده درج آن در که موضوعان   کن نگاه خوب شماهاست، کار این نمیداند کىس
ی همان دقیقا آن بیان یــهایتان موضوع و سبک بیانگر که است چیر   جواب در هم من است گیر

 اما .هستید آن صاحب ها شما که باشد این تصورم هم من است ممکن گفتم وی  به خطاب
یەای چنیر   انتشار پشت کسان   چه که نیست مهم این گفتم، وی  به ادامه در بالفاصله  نشر
 در مندرج ومواضع محتوی  و پسندیم ىم آنرا ما امثال و وتو من ایا که است این مهم اند، قرارگرفته

 دادن نشان با و کرد جیبش در دست .کرد باید چکار باشد چنیر   اگر هست، هم ما تائید مورد آن
اك اینهم  گفت، شوج   با اسکناس یک یه این كه آنجا از !ماهانه اشی   گونەای به بعضا ابتدا که نشر

نامه  این میشد منتشر  درسنندج ترقدییم رفقای از دیگر نفر چند و فواد توسط مانند، اطالعیه یا خی 
ورت وگفتم نمودم بازگو وی  برای را  موضوع یەای چنیر   کاری ادامه و ض  ایط در نشر  هم در امروز شر
وی  همصدان   و گران    گفت تائید ضمن هم او .است برخوردار ارزىسر  با و مهم جایگاه چه از چپ نیر

وع در ما یەای باید اینده در هستیم کارمان شر  سازمان را باالتری بسیار محتوی  و کیفیت با نشر
 .بدهیم

غم   عدم  علیر
 

 تشكیالت و سازمان بودن کوچک جمله از دخالتگری، ابزارهای تمحدوی و ما آمادگ
  مایل امکانات نبودن مشخص، و روشن برنامه یک عدم ما،

 
 همه وجود با دیگر، مسائل بسیاری و کاف

گذاری توانستیم حدودی تا دیگر، جریانات و احزاب با قیاس در محدودیتها این  تعییر   در زیادی تاثیر
 در مسئوالنه برخورد .باشیم داشته کردستان قمناط از بعیص   در آنزمان تحوالت  و اتفاقات مسیر 
، درست سیاستهای اتخاذ پیشامدها، این قبال  حال درعیر   اعتماد مورد شخصیتهای وجود وانقالن 

های و فاکتور ما، جریان صفوف در وتوانا  خوشنام ش موجب که بودند، مهیم و اصیل پارامی   گسی 
 آن، علن   موجودیت اعالم هنگام به بطوریکه د،گردی ما تشکیالت و سازمان اعتبار و نفوذ شیــــع
 بسیار ما وسازمان پیوستند آن به جامعه چپ کوچک محافل و منفرد عناض از وسییع بسیار طیف
و به شیــــع   .گردید تبدیل اجتماىع بزرگ وزنه و نیر

 و اصیل سازماندهندگان زیادی درجه به چپ فعالیر   دیگر با همراه ما تشکیالت کادرهای و عناض
اضها این مقدم صف در و تظاهراتها فعال بسیار  .بودند کردستان مناطق اکیر  و شهرها بیشی   در اعی 
 فواد به تشکیالت بنیانگذار و اولیه اعضای از کرییم حسیر   محمد جانباخی    خی   هنگامیکه دارم بیاد

 کرد یر تغی صورتش رنگ چگونه بود، باخته جان سقز شهربان   به حمله مقدم صف در که رسید،
 درمریوان مشخصا.برگردم مریوان به ممکن فرصت اولیر   در نمود خواهم سیع و بروم باید من وگفت،

اض   حرکت کمی   هم  مراکز وتسخیر  حمله .باشد نداشته درآن دسن   اوی نقش ما جریان که بود اعی 
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وهای مهم هان   توسط و برنامه با ژاندارمری پاسگاهای و شهربان   ساواک، قبیل از شکوبگر نیر  نیر
   .بود ما جریان آن اصیل سازمانده که گرفت انجام

ی تصیم منظور به که جلسەای در  یگ خانه در ساواک کارکنان و کارمندان نمودن دستگیر  برای گیر
وری بسیار کاری چنیر   که بود باور این بر فواد  بود، شده داده ترتیب دوستان از  وی  .است ض 

 نباید ما .برسد آسین   کدام هیچ به بگذاریم نباید منتها است، رژیم اقتدار زاکمر  از یگ ساواک  گفت
ایط در ما حرکت این دادهاند، انجام ما علیه زمان   آنها که بکنیم را عمیل و کار همان  بیشی   کنون   شر
 هب مردىم دادگاه در خودش موقع به شد الزم اگر تا کنیم، آزاد را آنها بعد .دارد سمبولیک جنبه

  آنها وضعیت
 

 حاصل وی  صحبتهای روی  جمیع توافق جزن   مخالفتهای از بعد .شود رسیدگ
 كه خونین   دل به توجه با گردد مطلع جریان از اگر که افتادم پدرم فکر به من لحظه آن در .گردید

شدن هنگام به آنها از بدی بسیار وخاطره داشت ساواك مأمورین از  پیش، سال دو در من دستگیر
 وی  روی  میتوانست که کىس تنها که افتادم فکر این به . بود خواهد سخت بسیار نمودنش لی  کن

  و باشد گذار تاثیر 
 
 در ایشان به را موضوع خواستم جلسه ختم بعداز  .بود فواد بشنود وی  از حرف

ی ، بودم کرده تصور همانطوریکه بعد روز .نشد فرصت كه بگذارم میان  پدرم بود نمانده چیر 
  .بدهد مان کاردست

ی بسیار دوران قیام شآغاز ی رقت بسیار و طرف یک از عموم بطور مردم برای شورانگیر   برای انگیر 
وهای  خطور کىس هیچ فکر به قبل ماه شش که دوران   .بود دیگر ازطرف حکومت به وابسته نیر
وهان   نمیکرد،    مردم ش باالی دیروز تا که نیر

 
 امروز بودند ساخته تبدیل برایشان جهنیم به را زندگ

 مردم همان به شدن تسلیم جز و نداشتند شاغ را پناهگایه هیچ خود کردن مخق   برای ذلیالنه چه
  .نداشتند دیگری چاره

 مراکز اکیر  مردم کیم زمان فاصله در گردید، جدیدی مرحله وارد ایران شاش در اوضاع  شاه رفی    با
 یگ مرزی پاسگاهای بیشی   و مرزبان   اداره سپس و شهربان   مریوان در .دادند قرار حمله مورد را دولن  
 این از تعدادی البته افتاد، مردم بدست زیادی اسلحەهای و شدند تسخیر  مردم توسط دیگری از پس

 جان   تنها مریوان پادگان بودند، رسانده مریوان پادگان به را خود سالحهایشان با همراه قبال هم مراکز
 .ماند محفوظ مردم حمله از که بود

 ابتکار به کىس هر و سازمان بدون هم عادی مردم و جوان و تجربه کم ما که بود این امر واقعیت
 که پادگان ترصف تجربه و دوراندیىسر  کیم با  میداد، انجام دیگر جمیع با همراه را کاری شخوی

 آسان   حن   و ممکن کاری داشتند قرار روج بد بسیار وضعیت در آن مستقر پرسنل و فرمانده
 و مرتجعیر   و مردم بیر   قوا تناسب و معادالت  در کننده تعییر   نقش میتوانست کاری چنیر    بود،

 در را اصیل نقش مریوان پادگان همیر   شد دیده بعدا همچنانچه باشد، داشته یندهآ مستبد حاکمان
 از زیادی تعداد نمودن اعدام در همچنیر   و مریوان شهر اجباری کوچ تحمیل و مرتجعیر   حفاظت
 .داشت شهر مبارز عناض و  انقالبیون

ورت بودیم، گرفته قرار آن در ما که اوضاىع به بنا  برای  تودهای حركتهای دادن سازمان و تشكل ض 
ل م نیاز یك به اوضاع نمودن کنی   و اقدام آن برای كه میساخت ناچار را ما و بود شده تبدیل می 
 .بود معلمان جامعه گرفت، شکل مریوان در كه تشکیل و صنق   سازمان لیر  او  .باشیم داشته برنامه
 زنان، انجمن قبیل از دیگری صنق   تشكالت و سازمان آن بدنبال .نمود ایفا مهیم بسیار نقش كه

 تشكلها این فعالیر    اوایل در .گردیدند سازماندیه .... و كارگران اتحادیه بازاریان، آموزان، دانش
ش با .میكردند حمایت را همدیگر و داشتند هم با نزدیگ ارتباط اما بودند، معدود اضات گسی   و اعی 
  تشكلها این كه شدیم متوجه کننده تعییر   و نهان   مراحل به شدن وارد

 
 هماهنگ برای و نیستند كاف

ش و ادامه در  .هست نیاز دیگری سازمان و ظرف به شهر سطح در آنها نمودن اضات گسی   اعی 
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 اتحادیه و شهر، اداره برای جمعیتها نظیر  تودهای سازمانهای تشكیل و شهر شورای ورتض   مردم،
 آن یک در و همزمان تشکلها و سازمان این .گرفت قرار کارمان دستور در روستاها، برای دهقانان
ورت  .نشدند داده شکل واحد  حوادث شعت به توجه با البته بود؛ مختلق   مقاطع در آنها ض 
  .نبود آنها بیر   در زیادی ان  زم فاصله

 میآمد؛ بنظر طبییع بسیار وضعیت این  .رساند اوج به را ایران شاش در مرج و هرج  رژیم سقوط
 و باشد داشته دست در را جامعه نبض که نبود، یافته سازمان و قوی  اپوزسیون جریان هیچ که چرا

ل فوری د دست در را جامعه کنی    یمرژ  سقوط از قبل تا .بگیر
 

 را  رژیم علیه هم با همه شعار همگ
 و مذهن   جریانات بیر   وکشمکش اختالف که بود مقطع همیر   در .میکردند عمل آن به و پذیرفته
وهای   .شدند مطرح جدی شکل به چپ و مذهن   غیر  نیر

 

******** 

 ! قدرت جنگ

 

وع قدرت جنگ شاه رفی    با  روز دستور در جامعه اداره شیوه و حاکمیت گرفی    بدست .شد شر
 ازطرف و خلق مجاهدین سازمان و خمین   هللا یت آ طرفداران اسالىم جریانات یکطرف از .قرارگرفت

وهای دیگر مذهن   و چپ نیر  آسان   به هیچکدام .گرفتند آرایش هم درمقابل سکوالر و غیر
وی مقابل نمیتوانستند  برای  مماشات تسیاس شاشی سطح در نتیجه در .کنند وحذف نادیده را نیر

وها اکیر  دستورکار در و صدر در طوالن   مدت وهای .قرارگرفت مذهن   جریاناتبویژه نیر  اسالىم نیر
غم ین بودند، شده پنهان مستضعفیر   از دفاع و حمایت دهنده فریب شعار پشت اینکه علیر  کوچکی 
وها نابودی و شکوب در توهیم  شماری روز آن ایر ب و نداشتند را سکوالر و چپ سازمانهای و نیر

 . بودند آن امکان نمودن فراهم منتظر و میکردند

وها وی  خلق فدائیان چریکهای که چپ سازمانهای و نیر وی  و بود آن اصیل و عمده نیر  هم مسلح نیر
 دلیل به را آنها .داشتند خمین   شخص و مذهن   جریانات به آمیر   توهم برخوردی برعکس ، داشت
 . مپنداشتند انقالن   و خلق جبهه در داشتند، که یالیسن  یر ام و آمریکان   ضد مواضع

یــهای و کشمکش از بعد مرکز در وهای بر زیادی تفوق مذهن   جریانات زیادی و فراوان درگیر  نیر
 خود نادرست سیاستهای از ناىسر  دیگر هرچیر   از قبل و بیشی   که نمودند، پیدا چپ و سکوالر
وهای  در این .داشتند خمین   شخص و اسالىم و مذهن   وهاییر ن به که بود توهیمبویژه و  چپ نیر
وهای جانب از قدرت نمودن قبضه نتیجه  .شد مسبب را خمین   هللا یت آ طرفداران اسالىم نیر
 و ارتش جمله از دولن   سازمانهای باقیمانده بازسازی و ترمیم بر اتکا با اوایل در و ابتدا همان در  آنها

ل تحت حدودی تا را اوضاع تندتوانس جدید، ناىم تحت ساواک وی  این  .بیاورند در خود کنی   نیر
وهای از هیچکدام درنهایت مذهن   و ارتجاىع  از جزن   که  هم را مجاهدین سازمان حن   ، را دیگر نیر
 .پرداخت خصومت به هم آنها با منافق مثابه به نکرد، تحمل بود، اسالىم جریانات خانواده

 کامل تثبیت تا و سالها تا مخالفیر   وسیع کشتار و قمع و قلع این دبو  پیشبین   قابل همچنانچه
  .یافت  ادامه آنها ارتجاىع حاکمیت

فت سیر  موازات به  با اما تحوالن   چنیر   نیر   کردستان در مرکز در قدرت تکلیف یر  وتعی تحوالت  پیشر
ی و جهت  اسالم جریان .بود متفاوت اوضاع کردستان در .بود جریان در متفاوت حدودی تا مسیر
 و شیعه اسالم جریان ایران مناطق دیگر برعکس  .نداشت هم آنچنان   طرفدار و نبود موجود شییع
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وی  اما داشت، وجود سن   اسالم جریان .بود برخوردار نفوذ ترین کم از خمین   شخص  در قوی  نیر
 و نبود ندرمبه عمدهای نفوذ از اما داشتند، حضور کردستان مناطق بعیص   در .نبودند کردستان
وی  یک به نتوانستند ی به سنندج در تنها سن   اسالم .شوند تبدیل کردستان شاش در جدی نیر  رهی 

و توانست قرآن مکتب اسم به  "زاده مفن   احمد"  در جریان این  .بزند بهم توجیه قابل نفوذ و نیر
ی تحت اسالىم جریانات با اوایل   خمین   رهی 

 
 دوام طوالن   بسیار مدت اما .نمود همکاری و هماهنگ

 توسط کردستان ترصف بدنبال بعد  سالهای داشت، که نفوذی و اعتبار دادن دست از با و نیاورد
 مشکوگ و مرموز طرز به سپس و زندان   ابتدا ،" زاده مفن   "جریان این رهی   شییع، اسالىم متحدین

 .شد برده بیر   از

 محبوب کردستان شاش در مهاباد اهل مذهب، ن  س شخصیتهای از دیگر یگ حسین   عزالدین شیخ
دهای نفوذ و  بود، مذهب سن   شخصیت یک وی  که نبود این تنها آن دلیل اما .نمود پیدا گسی 

 شخصین   ایشان .نمیکرد سیاست گریسن   و مذهن   دید و هزاوی از وی  که بود، دلیل این به برعکس
 دفاع سیاست از دین تفکیک از  بود، مهاباد عهمج امام موقعیت در حالیکه در .بود جالب بسیار
 خواهان .بود انقالن   و رادیکال انسان   هم سیاست در .بود دولت از دین جدان   خواهان  .میکرد
 لقب وی  به جهت همیر   به مینمود؛ نزدیگ و همکاری چپ جریانات با بیشی   و اجتماىع عدالت
 .بودند داده شخ مالی

 جریان این .داشت خود ش پشت را مردم وسیع حمایت سکوالر و مذهن   غیر  جریان کردستان در
 . بود ساخته مطرح و سازمان را خود ناسیونالیسن   گرایش و  چپ سیاىس گرایش دو نفوذ تحت

 تاثیر  و کند ایفا مستقیم نقش قدرت معادالت  در نتوانست ایران در شاشی سطح در  ما سازمان
وهای از یگ بعنوان .بود محدود کردستان به آن اریذگ تاثیر  .باشد داشته آنچنان    به متعلق نیر
وی  چپ، گرایش  در شعت به بودند، شده جمع آن دور به چپ محافل و عناضبویژه  زیادی نیر
وی  کردستان جنوب شهرهای و مناطق قسمت در ترمشخص بطور .بود رشد حال  و  چپ نیر

ده و وسیع نفوذ ما سازمان ل و اداره در دلیل همیر   به .کرد اپید تودهای گسی   بخش این کنی 
  .مینمود ایفا وعمده اصیل نقش کردستان

 در .بود کردستان در ناسیونالیسن   گرایش واقیع نماینده و جریان تنها اوایل در دموکرات حزب
ی نفوذ از و داشت را باال دست حزب این کردستان شمایل شهرهای و مناطق قسمت  چشمگیر

 دولت تاریخ   وحافظه سابقه  بخصوص داشت را خود خاص دالیل مسئله این .دبو  برخوردار
ل .نبود تاثیر  ن   رابطه این در مهاباد در خودمختار  این دست در بیشی   کردستان شمال مناطق کنی 

و تناسب و تعادل این .بود حزب  داخل در سازمانها و احزاب این زمانیکه تا و متمادی سالهای نیر
  .کرد پیدا ادامه شیوه همان به  زیادی حدود تا داشتند علن   حضور نایرا کردستان

ی شکل پروسه در و بودند اعتنا ن   مرکز در حکومت به نسبت کردستان مردم کل در  دخالت آن گیر
 جمله از دیگرکردستان جریانات جانب از بلکه ما جانب از تنها نه تالىسر  چنیر   .ننمودند  آنچنان  
 .نگرفت تصور  هم دموکرات حزب

 معدودى بجز کردستان مردم همه یکطرف از داشت متفاوت وجه دو کردستان در قدرت جنگ
وی  و دیگرخود طرف از بودند گرفته قرار آن جدید دولت و مرکز مقابل در ارتجاىع نیر  احزاب و نیر
  .بودند کرده آران   صف هم برابر در محیل حاکمیت امر در دخالت برای کردستان در موجود

******** 
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 ؟! انقالب ادامه کردستان،

 

 مردم گرفت صورت که رفراندوىم در .نرفت مرکز در جدید حاکمیت بار زیر براحن   کردستان
کت اسالىم حکومن   تشکیل برای کردستان  آری اسالىم جمهوری"  بود این رفراندوم سئوال  .نکرد شر

ایط چنیر   در  درست .بود نه عمال کردستان مردم جواب  ،"نه یا  ما همه برای که بود، وضعین   و شر
 و چیست، ما وظیفه .شد خواهد چه کردستانآ ینده  بویژه  اوضاعآ ینده  که بود، مطرح سئوال این

 شش مهاباد، و سنندج در دیگرش پای و مریوان در پایش یک فواد  هنگام درآن کرد؟ باید چکار
ی و راه یافی    بدنبال نگران و جوالن در افکارش و شلوغ ر وکم خطر  کم و درست مسیر  در مدام ض 
 نهار ضف برای  .بود برگشته سفر از تازه روزی هست خاطرم در .نمیگرفت آرام و بود، آمد و رفت
 تحلیل که ، کشیدم پیش را سئوال این من ، داشتیم که بحنر  میان در .رفتیم ما خانه به من بهمراه
 شواهد همه گفت بود؛ کوتاه بسیار جوابش  د؟کنمی بین   پیش چگونه را اینده و چیست، وی 

 بهی   نباشد بدتر قبیل رژیم از اگر نیست انقالن   آمد، خواهد کار ش که رژییم است، این نشانگر
 برای را مردم و خودمان باید ما .نداریم آن علیه مبارزه و افتادن در جز دیگری راه ما و بود؛ نخواهد
وری هم اگر حن   گفت تاکید با  .کنیم آماده لحاظ هر از آن با مقابله  حالن   با !مسلحانه باشد ض 
ی توضیح خواستم او از جدی و  شوج   کیم  تنها ـ بود کردستان اینجادر  منظورم ما ایا بدهد بیشی 
 همان هم خودم که چرا نگشتم متعجب ایشان صحبت و جواب از ؟! بدهیم ادامه را انقالب باید
 این و گشت مجسم برایم عراق کردستان در مسلحانه مبارزه ایظەلح چند برای  داشتم نظررا
 در که بود حایل در این .کنیم یط ایران کردستان در اینبار را مسیر  همان ناچاریم هم ما ایا که سئوال

ایط آن  چپ بلکه  ،نبود مقبول تنها نه چپ جریانات بیشی   وحن   دیگران نظر از تفکری چنیر   شر
  .میشد قلمداد نهوال مسئ غیر  و روانه

 تالش کردستان مردم ۵۸ مرداد تا ۵۷ بهمن از یعن   جدید دولت حاکمیت اول ماه شش طول در
ده وسیع تظاهرات  مدت این یط .کنند تحمیل دولت به را خواستهایشان که نمودند، زیادی  وگسی 

  هیئتهای جانب از که قطعنامەهان   ار حمایت در کردستان شاش در
 

 و احزاب از شکلتم نمایندگ
 منتظر دولت .ماند نتیجه ن   اما شدند؛ انداخته راه میگردید، صادر  تودهای شخصیتهای و سازمانها
 دولت با تنهان   به که نمود، زیادی تالش دموکرات حزب .کند حمله کردستان به که ،بود فرصت
ی بیاید، کنار و کند سازش مرکزی  .گفتند لبیک خمین   به پیاىم یط قاسملو شخص و حزب این رهی 

 دموکرات با ساخی    و آمدن کنار در اصیل مانع حاکمیت در مذهن   جریان ایدئولوژیک برخورد اما
 جریان یک برای و بودند محدود و ناچیر   بسیار مقطع آن در دموکرات خواستهای حالیکه در .بود

ی تتح جریان .نبودند آفرین مشکل زیاد آنها کردن قبول بورژوازی متعارف  و زاده مفن   احمد رهی 
 در مرکزی حکومت بدیل که بودند، امیدوار میکردند؛ همکاری مستقیما جدید دولت با قرآن مکتب

 موازات به .کنند پر را کردستان در مرکزی دولت خالء که میکردند تالش آنها .باشند کردستان
 تحت مناطق بعیص   در هادالفئو  و مالکیر   جمله از مرتجع اقشار بعیص   سیاىس سازمانهای و احزاب

 و بودند، خود گذشته قدرت اعاده خواستار هم آنها .بودند شده مسلح و متشکل عشایر شورای نام
 هم زحمتکش دهقانان گردید موجب آنها اقدام این .میگذاشتند فشار تحت را زحمتکش دهقانان

 دهقان   هایاتحادیه مناطق بعیص   در مرتجع مالکیر   این با مقابله و شدن روبرو و خود از دفاع برای
 و گرفت؛ را دهقانان جانب کمپ این در ما تشکیالت و سازمان .شوند مسلح حن   و سازمان را

 حمایت دموکرات حزب از مناطق بعیص   در هم مالکیر   .پرداخت آنها از دفاع و حمایت به فعاالنه
  .شدند اسالىم ـ وج  مرکزی دولت مدافع دیگر مناطق بعیص   در و گرفتند
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 را خود علن   فعالیت اما بود، کرده موجودیت اعالم اینکه وجود با ما تشکیالت و سازمان آنهنگام در
 و شهرها در جمعیتها ازقبیل دموکراتیک تشکلهای و سازمانها  قالب در و چهارچوب در اوایل در

د پیش روستاها در شوراها و دهقانان اتحادیه  سازمان جمله زا دیگر سازمانهای و احزاب اما .میی 
 .مینمودند فعالیت خود رسم و اسم با کردستان شمال در بویژه دموکرات، حزب و فدان   چریکهای

ما علت دالیل  .نمیدانم بود؟ جر  رسم و اسم با علن   فعالیت بعدا یا و موجودیت اعالم در چه تاخیر
 کسان   چه و تعدادی چه که نگرفتەایم تصمیم و نمیدانیم هنوز ما میگفت که شنیدم فواد از یکبار

 مربوط میکرد که استدالیل .نمیدانست درست را همه شدن علن   .کنیم علن   را کادرهایمان و اعضا از
ها این چند هر  .بود روپیش اینده و اوضاع ناروشن   به  در کومەله کادرهای اما نبود؛ موجه زیاد تاخیر

  در مثال برای دمیکردن ایفا اصیل نقش تودهای تشکلهای دیگر و جمعیتها
 

 در جمعیتها کردن نمایندگ
 سنندج در و دولت، نمایندگان مقابل در دیگران و عزالدین شیخ و قاسملو با همراه فواد مهاباد
 نوروز هنگام به انقالب موقت شورای در ما جریان نمایندگان بعنوان ذکریان   شعیب و کمانگر صدیق
 فواد مریوان کوچ هنگام به هم بعدا  شهر، شورای منتخب عضو بعنوان اردالن یوسف ، ۵۸ خونیر  

 .بود دولت نمایندگان و چمران با مذاکره اصیل طرف شهر شورای قالب در

 و خمین   شخص و اسالىم جریانات به نسبت مردم کردستان در اینکه از گفت، میتوان مجموع در
 مستقیل وجنبش مقاومت آن مقابل در و ننمودند، آن از حماین   و نکردند، پیدا توهم مرکزی دولت
ی هر از بیشی   شد؛ داده سازمان وهای جایگاه و نقش به چیر   مربوط ما جریان مشخصی   و  چپ نیر
 به آن وجود دلیل همیر   به داشت؛ مقاومت و دفاىع جنبه بیشی   اوایل در کردستان جنبش .میگردد
 مستقل انکار دیگر شاشی دعب در انقالب شکست بعداز اما  .بود مرتبط انقالب از دفاع و ادامه
  .پرداخت خواهم آن به بیشی   خود جای در که بود، واقیع غیر  و نادرست امری جنبش این بودن

وهائیکه از یگ مریوان منطقه و شهر در  جریان میکرد ایفا تحوالت  در مهیم نقش و بود دخالتگر نیر
وی ما ترسازمانمشخص و بود،  چپ  هم قبال همچنانچه آن دلیل .میداد تشکیل را اصیل و عمده نیر

 بویژه و  کرده تحصیل قشر  میان در چپ گرایش انقالب، از پیش بسیار سالهای شد، داده توضیح
وی  این پیوسی    و شدن ملحق  .نماید کسب زیادی مقبولیت بود، توانسته معلمان  بسیار و موثر نیر
گذار وهای توسط آن با مقابله کانام که ساخت، مبدل جریان   به آنرا ما سازمان به تاثیر  ارتجاىع نیر

 و محیل ارتجاع جانب از چه بیشماری و زیاد توطئەگریــهای و نقشه .نبود آسان   و ساده کار
وی  این علیه مرکزی حن   و منطقەای  و شد؛ چیده داشت قرار آن راس در ما سازمان که انقالن   نیر

 این بار هر اما گشت تبدیل هم ایران همه هبلک  کردستان، تحوالت  مرکز به تنها نه مواقیع در
  . میشد مواجه شکست با  مردم وسیع حمایتهای با گریــهاتوطئه

وی  اوایل در کردستان دمکرات حزب  نه و داشت، زیادی فعالیر   و کادر نه .نبود توجیه مورد نیر
 و معتی   کیم افراد توانست حزب این تا کشید، طول سالها حن   و مدتها  .مالحظەای قابل نفوذ

 و سازمانها .کند پیدا منطقه در نفوذی و پا جا و کند جذب خود صفوف به شده شناخته
وی ی هم چپ دیگرتشکیالتهای  حدودی تا که چنر  جریان تنها .نداشتند زیادی و مالحظه قابل نیر

 بود؛ یرانا خلق فدائیان چریکهای سازمان به مرتبط پیشگام سازمان بود، فعال  آموزان دانش میان در
 و سازمان موازات به .باشند داشته نفوذ توجه قابل درجەای به آنها میان در بودند توانسته که

ی فعالیت هم و حضور هم ارتجاىع جریانات مریوان در فوق  احزاب  جمله از .داشتند چشمگیر
وهای زاده، مفن   احمد هواداران قرآن مکتب منطقه، خوانیر   و مالکیر    در که موقت قیاده مسلح نیر
وی موقت قیاده .بودند مستقر دزیل منطقه  که بودند، عراق کردستان دموکرات حزب به وابسته نیر

ک همکاری و داشتند قرار دولت جبهه در عشایرمنطقه و خوانیر   و مالکیر   و قرآن مکتب با  با مشی 
 .پرداختند دخالت به ایران کردستان داخیل مسائل در مستقیما انقالب اوایل همان از .میکردند هم
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 توضیح آنها مورد در بیشی   کیم اینجا در داشت مریوان منطقه تحوالت  در عمده نقش جریان این
 . داد خواهم

****** 

امون   موقت قیاده نقش پب 

  شهرمریوان محارصه

 

ی معن   به موقت قیاده  شکست از بعد عراق کردستان دموکرات حزب که بود، اسیم .موقت رهی 
وع از بعد .بود برگزیده خود برای حزب این ۱۹۷۵ درسال کردستان شجنب تاریخ    جنبش مجدد شر

وی  توسط ۱۹۷۶ سال در وهای دیگر و رنجدران کومەله نیر  جالل و میهن   اتحادیه به وابسته نیر
،  عراق کردستان در که جدیدی درجنبش مجدد دخالت برای را خود تالش هم مذکور حزب طالبان 

وی  .کرد آغاز موقت قیاده نام تحت  بود، افتاده راه  شامل را کردهان   آن موقت قیاده  اصیل نیر
ی تحت قبال که میشد،  نزدیگ همکاری ایران رژیم و ساواک دستگاه و اداره با بارزان   خانواده رهی 
 و ایران در رژیم  یر تغی با .بودند مستقر و پناهنده کرج جمله از ایران شهرهای از بعیص   در و داشته
و این اسالىم .ج آمدن شکار  از .شد همکاری وارد مستقیما آن با و آمد در جدید دولت خدمت در نیر
 کردستان به حمله اوایل در نداشت، چندان   نفوذ ایران کردستان مردم میان در اسالىم .ج که آنجا
وهای علیه ین به خود مخالف احزاب کلیه و انقالن   نیر وی  از ممکن شیوه بهی   بهره موقت ادهقی نیر

وی این نفری پنجاه و یکصد تا صد واحد یک .جست  مریوان توابع از دزیل شهرک در مسلح نیر
  و همکاری .بودند گردیده مستقر

 
و این هماهنگ  مسلح مالکیر   و خوانیر   بویژه  منطقه مرتجعیر   با نیر

وی  با  معضل یک به منطقه در مردم برای مریوان پادگان و زاده مفن   احمد به وابسته قرآن مکتب نیر
 خننر  جهت در تماس ضمن که بود این ما تالش  ماجراها آغاز در .بودند شده تبدیل جدی مشکل و

 اسم به بود فردی منطقه در آنها مسئول  .بازداریم رژیم با همکاری  از  را آنها ، نمودنشان
 از یگ فواد توصیه با .داشت ما طایفه با دوری شاوندیخوی نوىع به حن   و آشنان   که "نادرهورایم"

 داخیل مسائل در بودکه این آنها به ما توصیه و سفارش .فرستادیم وی  نزد به را عموهایم
 نفع به این و نداریم، آنها به کاری مقابل در هم ما .نکنند دخالن   منطقه این خصوصا ایران  کردستان

وهای و اسالىم .ج تدول با همکاری سیاست که بود این راست ش جوابش .است همه  به وابسته نیر
یم دستور باال از ما .نیست ما اختیارات چهارچوب در آن  .باشیم آن به پایبند  مجبوریم و میگیر

وی  مریوان شهر مرتجعیر    از براحن   ما و  میدادند تشکیل را کوچگ اقلیت آنها نبودند، زیادی نیر
  وقت هر اما .میآمدیم بر آنها عهده

 
 پادگان به بالفاصله آنها میشد متشنج اوضاع و آمدمی پیش اتفاف

 را مستقیم دخالت امکان مریوان پادگان دراوایل .میکردند کمک تقاضای و مراجعه دزیل به یا مریوان
وهای اوقات بیشی   نتیجه در .بکند نمیتوانست یا نداشت،  مرتجعیر   این حمایت به موقت قیاده نیر

وع و شتافتندیم داختند، شهر اطراف اهایروست در گشت به شر  نظاىم دخالت مستقیما و مییر
 به یکبار که بود آشکار اندازه این تا ایران کردستان امور در موقت قیاده دخالتگری .میکردند

ند تصمیم شهر مرتجعیر   درخواست  این کمک با و  بشوند شهر وارد بار اولیر   برای که میگیر
 آن و پاک ضدانقالب و کمونیست عناض از را شهر خود خیال به پادگان حمایت و مسلح مرتجعیر  

وهایشان ساخی    مستقر و آوردن با زود صبح روزی  .کنند تسخیر  را  دو مسیر   شهر، نزدیک در نیر
 از نفر پنجاه و صد اساىم لیست آن در که ساختند منتشر  اطالعیەای .بستند را شهر اصیل جاده

 آنها لتحوی را خود فوق افراد بودکه شده ورخواستهمذک اطالعیه در .بود گشته درج شهر مبارزین
این در بدهند   .شد خواهد برخورد آنها با نامطلوب عناض و انقالب ضد همچون صورت غیر
 تخلیه مسلح عناض از شهر تا بود، شده یر  تعی بعدازظهر شش ساعت تا مهلت اطالعیه در همزمان
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 در آن مقر که شهر از حفاظت ستاد در .شدند خلوت کامال شهر خیابانهای روز درآن .شود
وی  قرارداشت، مرکزشهر  گرفته تصمیم بودیم نفر پانزده ۱۵ حدود ما .بود مانده کیم بسیار نیر

ایىط هیچ در که بودیم  اما ندارم را افراد این همه برای ذهن حضور متاسفانه .نکنیم تخلیه آنرا شر
 مصطف   حسی    - خالدی طاهر - رستیم عطا :از بودند عبارت مانده درخاطرم که آنها از نفر چند

 
 
 شیخ موش - نژاد قاسم غالم - بهمن   عیل محمد - نودنیان عبدهللا - صدیق امجدی_  سلطان
  که.…و پوش   کهنه رئوف - اسالیم

 
 آنجا لحظه آن در داوطلبانه و خود شخیص اسلحه با همگ

 یک ساختمان جلو در .بودیم فتهگر  سنگر فوق ساختمان بام پشت و باال قسمت در همه .بودیم
 یر  یتع موعود آخر ساعت .میشدیم مستقر آنجا در نوبت به که داشت، وجود نگهبان   کیوسک

 ش درست .بود یوزی نوع از داشت که اسلحەای و بود نگهبان آنجا در "پوش   کهنه رئوف" شده
 مسئولیر   از یگ "چاوه حمه" اسم به شخیص گروه به متعلق مسلح افراد بعدازظهر شش ساعت
 .رفتند رژه و نمایش به ستاد روبروی  پیادهرو در دست در اسلحه و فاصله با مریوان محیل عوامل

ی و حمله قصد آنها که بود، این نشانگر آنها حرکت این  گرفته تصمیم قبال هم ما .ندارند درگیر
ه اتفاق ماا .نکنیم شلیک آنها به هم ما نکنند، شلیک و حمله ما به آنها تا بودیم قبەای غیر  که می 
 که یوزی اسلحه از رگبار یک صدای ستاد به آنها بودن نزدیک لحظه درست ناگهان که بود، این افتاد
 سنگر و انداختند خیابان کنار جدول و کانال به را خود آنها بالفاصله .شد بلند بود، رئوف دست در

 ضامن از را اسلحه آنها هم و ما هم ایقین چند هر .شد حاکم سکوت لحظەای چند برای .گرفتند
ی و نکردیم شلیک مقابل بطرف هیچکدام اما بودیم، کردن شلیک آماده و ساخته خارج  رخ درگیر
ون شهر از دیگری مسیر  از سپس و دورشدند ما از و راگرفتند راهشان آنها بعد لحظه چند .نداد  بیر
  تظاهرات و یختندر  خیابانها به مریوان مردم آنها خروج محض به .رفتند

 
 از حمایت در را بسیاربزرگ

 دزیل به دوباره و ترک را منطقه شدند ناچار هم موقت قیاده .انداختند راه موقت قیاده علیه ما
 مدت برای نتوانند آنها دیگر و نیفتد آنها بدست شهر که گردید باعث مقاومت و اراده این .برگردند
 .شوند ظاهر مریوان شهر اطراف در براحن    طوالن  

 وارد موقت قیاده  مسلح افراد و زدند، دست مانور به شهر داخل در محیل مرتجع عوامل تنها اینکه
سید بنظر .نداشتند را کاری چنیر   برنامه و قصد که نبود معن   این به نشدند، شهر  در آنها که میر

 دوم .نبود ممکن یخونریز  و مقاومت بدون شهر ترصف که بودند شده واقعیت این متوجه آنزمان
ایط آن در اینکه  خود به اینکه نفس اینحال با .نبود پذیر امکان برایشان شهر اداره هیچوجه به شر
 مریوان شهر محاضه به دست که .بودند داده را گستاخانەای اقدام چنیر   جرئت و اجازه
و این مزدوری درجه  بزنند؛  جناین   و خیانت نوع ره برای آماده اندازه چه تا که میداد نشان را نیر
 .هستند

******** 

وی  واحد اولی    ایجاد  مسلح نب 

 

 فکر در مرکز در جدید دولت .میشد تر بغرنج و تر پیچده روزبروز اوضاع شمىس۱۳۵۸ بهار در
وهای و میکرد بازسازی را دولن   سازمانهای دیگر و ارتش .بود شاقتدارخوی پایەهای چسپاندن  نیر

وع . دمیدا سازمان را هللا بحز  بسیج و سپاه جدید وهای نمودن شکوب به شر   و چپ نیر
 
ف  کرده می 

 برنامەریزی و چین   توطئه نمیپذیرفتند، را حاکمیتش که کردستان جمله از دیگر مناطق برای .بود
  .میکرد
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 مطرح اوضاع یندهآ با رابطه در مهیم و جدی بحثهای ما جمع میان در و مریوان در هنگام آن در
 زود یا دیر و یافت نخواهد دوام کنون   وضعیت که بودیم، رسیده نتیجه این به ما کل در .دمیشدن

ایىط چنیر   برای باید ما و نمود خواهد حمله کردستان به جدید حاکمیت   .کنیم سازی آماده شر

ورت بحث  ما میان در وی  یک ایجاد ض   در خصوصا مردم از دفاع و امنیت ایجاد برای مسلح نیر
وی  نام تحت هاروستا  شده تشکیل قبال اتحادیه این (ورامانا و مریوان دهقانان اتحادیه مسلح نیر
 دیگر با آنرا که بود تراین درست نبود، مربوط ما به تنها مسئله این که آنجا از .شد مطرح ) بود

وهای  بجل را آنها همکاری کنیم تالش  .بگذاریم میان در ب -ش به موسوم گروه خصوصا چپ نیر
وی  و کنیم ی هرچه نیر وع در بیشی   بدین ای جلسه .کنیم جمع طرح این از حمایت در کار شر

 .شدیم جمع دورهم به سلطان  .م. حسیر   نفردرخانه ۳۵ تا ۳۰ بیر   حدود .شد داده منظورفراخوان
ی حسیر   سید ابتدا خرص  امون مخترصی توضیحات جلسه رئیس و کننده اداره بعنوان پیر  دستور پیر

ورت و جلسه  بودیم گرفته ما که تصمییم به راجع که خواست فواد از سپس  .داد ما شدن جمع ض 
 یا نوار هیچ متاسفانه .دهد ارائه جمع این برای تریتفصییل بحث و خود نظرات با همراه آنرا نتایج و

 روی  از ناچارا جلسه این بازماندگان ما و نمانده برجای تاریخ   و مهم جلسه این درمورد نوشتەای
 بحث ارائه در فواد .نمائیم بازگو متعهدانه را آن از گوشەهان   بتوانیم شاید خود حافظه به مراجعه
 به کنکرتر و مفصلی   بطور کردستان، سپس و ایران در موجود وضع به کوتاه اشارهای ضمن خود

ورت از و پرداخت مریوان منطقه  اوضاع  اورامان و انمریو  دهقانان اتحادیه نام تحت شدن مسلح ض 
 نمود، پیشامدهان   و احتماالت  به اشاره و نمود صحبت موجود وضع ناامن   از او .کرد تاکید و دفاع
 ارتجاع بودن مسلح از او .مینمود کاری چنیر   به موظف و ناچار را ما که داشت، اینده به رو که

  از جلسه رهماند .بودند کرده ناامن را روستاها خصوصا منطقه کل که میکرد؛ صحبت منطقه
 
 اتفاف

 نموده محاضه را مریوان شهر دیگر مرتجع جریانات با همرا موقت قیاده  پیش مدن   که کرد صحبت
ی و شهر ترصف قصد .بودند ا .داشتند را شهر این فعالیر   از نفر ۱۵۰ دستگیر  اعضا از تعدادی اخیر

 اسلحه آنها به ما که  "بیەکەره" و "ننه" و "چور" آبادیهای اطراف در را دهقانان اتحادیه هواداران و
 فاتح ابتدا فواد صحبتهای از بعد .بود کرده ضبط را اسلحەهایشان و نموده دستگیر  بودیم، داده
 خاطرم در که آنجا تا .کردند صحبت ایشان با مخالفت در  هم بدنبال رستیم عطا سپس و شیخ
 و میپنداشتند چریگ و ولنتاریسن   ار  حرکت این که بود، جهت این از آنها مخالفت باشد مانده

ورت ایط درآن را کاری چنیر   ض   و موافقیر   و کشید طول شب از پاىس تا بحث .میکردند انکار شر
 جلسه نهایت در که .کشید شخیص برخورد به جدل هم مواردی در و کردند صحبت زیادی مخالفیر  

  .یافت خاتمه نتیجه بدون

 شد گرفته اجاره گروه اعضای از یگ جانب از که ، "لیالخیها" همحل در خانەای در ما گروه بعد روز
  .شدیم جمع میگرفتم، نجا آدر  را جلساتمان معموال ما و بود

 
 گرفته که تصمییم روی  قاطعانه همگ

  و طرح اجرا با رابطه در .نمودیم مجدد تاکید بودیم
 

د چگونگ وع تاریــــخ یر  تعی با همراه آن، پیشی   و شر
 . کردیم کار تقسیم برایش و ریختیم راهمانجا افراد رکیبت و تعداد محل،

وع دقیق تاریــــخ  و مریوان دهقانان اتحادیه نام تحت )  کومەله( مسلح پیشمرگ واحد اولیر   شر
ان" محل .گردید تعییر  ۱۳۵۸ ماه خرداد اوایل اورامان،  و "گاگل" روستای بیر   جنگلهای "وزان و خب 
که" آبادی   :از بودند عبارت اولیه حدوا این ترکیب . بود "ش 

 .م. فواد -۱
 
 .م. امی    -۲ سلطان

 
  حسن -۳ سلطان

 
 مراد-۶ نوری محمد -۵ دارانر  عزت -۴ شعبان

 احمد -۱۱توده روشن عثمان-۱۰ طاهرخالدی-۹ شداری صالح -۸ پوش   کهنه عبدهللا-۷ امین  
ان اهل حمه الله)  فتیح  اهل شوانه)  مدیمح عبدهللا -۱۳کوالن اهل نسه مامه -۱۲ (دارسب 
ان رزگار -۱۴  (سیف  باشد خاطرم در که آنجا تا -۱۶ ده شه ره اهل احمدی رشید -۱۵ دارسب 
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ده وی  به دیگری ماموریت بعد که کرد همرایه را ما کوتاه مدت برای فواد برادر ماجد  .شد سیر
که آبادی در گشت روز دراولیر   هم احمدی رشید  بودیم نموده هک کاری تقسیم در .شد ملحق بما شر
  اعالم که کسان   و  ما گروه رفقای از تعدادی که شد براین  قرار

 
 را حرکت این از حمایت آمادگ

ند پیش را محوله وظایف و بمانند شهر در بودند نموده ی حسی    سید :بی  خض   دارانر  عبدهللا- پب 
  منصور

ى
  .م عبدهللا - یسوی غالم غفار - نژاد قاسم غالم  - قشقان

 
 - بهمن   عیل محمد - سلطان

ی احمد -آبادی نارص عیل ل عارف ، امب  وع برای .بودند تعداد این جمله از …و نب    حرکت این شر
د انجام که بود الزم زیادی اقدامات و تدارک   .بگیر

وع برای را مقدمان   کارهای .بود بهار فصل  هوا بیشی   شدن گرمی   منتظر .بودیم داده انجام کار شر
ون در را شبها انیمبتو  تا بودیم -۳-۱روز که بود، براین قرارما .کنیم تحمل جنگل و کوه میان در و بیر
 و نشدن   فراموش لحظات روزها آن من برای .کنیم آغاز شده تعییر   محل قصد به را حرکت۱۳۵۸
 بیفتم، زندان به اینکه از قبل تر پیش دوسال .بودند انگیر   هیجان بسیار هنگام آن در حال درعیر  
 تجربه را بودن پیشمرگ داشتم عراق کردستان رنجدران کومەله صفوف در ماه سه حدود امیکههنگ

 آزمایش را تجربەای چنیر   ما هم ایران کردستان در زودی این به که نبود، متصور زیاد برایم ، میکردم
 آن در و  سهیم تاریخ   و مهم حرکت چنیر   به دادن شکل در که کنم، پیدا را امکان این هم من و کنیم
ین .میکرد چک را کارها همه .بود شلوغ شش همیشه مثل فواد روزها آن در .کنم ایفا نقىسر   بیشی 
  اعالم قبال و باشند ما همراه بود، قرار که زحمتکىسر  افراد تعداد که بود، این او نگران  

 
 برای آمادگ

 و بود مطلع خون   به قانانده مردد خصوصیات از او .شوند پشیمان ناگهان  بودند، نموده را اینکار
 بود مهم برایش فواد .نشود ریخته بهم ما برنامه کل ساعات آخرین یا لحظه آخرین در نبود مطمی   

 در البته .نباشد روشنفکر عنرص از کمی   زحمتکش افراد عنرص که باشد، طوری افراد ترکیب که
   .نبود کننده تعییر   مسئله این شد، معلوم هم بعدا همچنانچه ویل شد، چنیر   حدودی تا نهایت

 با بقیه .بودند شده پشیمان بودند، زحمتکش نفرشان دو که داوطلبیر   نفراز ۳ حرکت روز اولیر  
ی پیمودن  مورد محل به زیادی سخن   تحمل با هوا تاریگ از قبل زیاد نشیب و فراز پر و طوالن   مسیر

 سخن   به آسمان که قدییم و بلند ثمر ن   درختهای دیگر و بلوط درختهای از پر جنگیل .نظررسیدیم
 یک زیر از مستقیما انگار که شد بسیار آن   با چشمەای با همراه بود، مشاهده قابل آنها میان در

ون یخ قالب ستون  میکرد، نمایش را طبیعت شسخن   حال درعیر   زیبان   باشد، شده شازیر و بیر
و ما به یکطرف از که محیل  ما همه دمار از را حیات رمق دیگر طرف از و میبخشید انرژی و نیر
ون  هیچ عبور مسیر  و داشت قرار "گوناوی " بلندیهای  نزدیگ در درست محل این  .بود آورده بیر
 برنامه طبق ما رسیدن از قبل .داشت فاصله آنجا به نزدیک ازآبادیهای ساعتها .نبود روستان   و کس

ه آنجا در الزم خورایک مواد مقداری قبیل  آمادهکاری و  حداقل که بود براین ما قرار .بود شده ذخیر
وع از قبل هفته یک مدت  آموزشهای .مشوی ماندگار آنجا در )  روستاها میان در گشت  (جوله شر
 به گشت حیر   در را خودمان عمیل و تبلییع   سیاىس  وظایف .باشیم داشته نظاىم و سیاىس اولیه

اندازی تمرین بعضا و سیاىس جلسات گزاریبر  با بیشی   را روزها .کنیم مشخص روشن    مانورهای و تیر
ی اطراف در راهپیمان   به شب در حرکت و عبور به کردن عادت منظور به را شبها و نظاىم،  سیر
وع با مرور به بعدا که دادیم؛ سازمان واحد دو در را خودمان اوایل در .میکردیم  با سیاىس گشت شر
 زیادی بحثهای که دارم خاطر به  .یافتند افزایش واحد چهار و سه به ما تعداد افزایش و شدن ملحق
امون   پیر

 
 زیادی متفاوت نظرات نقطه .شد کشیده میان به ما دربیر   فعالیتمان و کار نحوه چگونگ

 حدودی تا و  هماهنگ ما میبایسن   که را مسائیل .بود ما تبلیغ نحوه موارد این از یگ .میشدند مطرح
ک  به آنها جذب و دهقانان جلب برای باوربودند، این بر ها بعیص    . میکردیم بلیغت متمرکز و مشی 
 وضعیت به فقط واقع در .شود مطرح و تبلیغ آنها به مختص خاص مسائل تنها دهقانان اتحادیه
ند فاصله ما از آنها قول به تا باشیم؛ داشته تمرکز و توجه آنها مشخص خواستهای و صنق    و نگیر
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 آنها گفته به یا نیست مربوط دهقانان به که مسائیل ازطرح باید ما آنها گفته به .نشوند فراری
 بر ما حرکت این چند هر که بودیم باور براین ما از عدهای مقابل در .کنیم پرهیر   است روشنفکرانه

ورت و عین   و مادی زمینەهای پایه د شکل مالکیر   مقابل در دهقانان خواستهای از دفاع ض   و میگیر
 و کردستان خصوصا و ایران اوضاع با رابطه در عموىم مسائل اما نمود، توجه آنها به باید بیعتاط

 دستور در خودمان مهم حن   و تبلییع   وظایف از یگ عنوان به را وانقالب قیام به مربوط مسائل
وری آنها به دادن آگایه برای و نیستند روشنفکری هیچوجه به اینها .باشد کارمان  .است ن  حیا و ض 

 محدود آن به و داشت تاولوی دیدگاهشان در منطقه مالکیر   علیه دهقانان مبارزه بعضیها  واقع در
 گرایش از دوری لوای تحت و داشت وجود  برخوردشان در مطلق محدودنگری یک نوىع به .میشد

ی مسائل به اهمیت روشنفکرانه  در که دش این بر تصمیم تبلییع   وظایف با همراه .نمیدادند مهمی 
کت دهقانان به کمک و عمیل کار  آن بجای  .منروی آبادیها به روزها ما کار فصل به توجه با .کنیم شر
د با همزمان مزارع در  آنها دوشادوش حمایتشان و توجه جلب منظور به خود روزانه وظایف پیشی 

ان   رایشانب و کنیم جمع آبادی مدرسه یا مسجد در را آنها شبها .کنیم کار دهقانان یعن    .شود سخی 
ان  مسئولیتها بخصوص و وظایف و کارها تقسیم ما میان در .بود نوبن   بیشی   ما میان از سخی 

 میشدند عوض و یر یتغ متناوب بطور کوتاه فواصل در و بودند انتخان   حال عیر   در و داوطلبانه
 معنوی  اتوریته از ما مهه میان در فواد این از خارج بود پرورش و تمرین نوىع هم کار این از هدف
 بود ما همه مسئول عمال او واقع در .بودند شنو حرف وی  از همه و بود برخوردار ژهایوی و خاص
 را محوله مسئولیتهای نفس به اعتماد با و خود به اتکا با همه که بود این فواد دائیم تالش گرچه
ند پیش   و یر  روت کار از جزن   خود از انتقاد و انتقاد جلسات .بی 

 
 این ذکر رابطه دراین .بود ما همیشگ

 نوع این از و نداشتند، کار این برای رغبن   ما صفوف زحمتکش افراد و عنرص که است جالب نکته
اربودند، جلسات  . پذیرفتندىم انتقادی ندرت به هم دیگران از و نمیکردند ازخود انتقادی بیر 

  ایجاد سیاىس لحاظ از هرچند ظاهرا
 

 بردن باال روستاها مردم و دهقانان میان در بیشی   همبستگ
 تعریف خودمان برای منطقه مرتجعیر   دیگر و متجاوز مالکیر   علیه آنها صفوف در مقاومت روحیه
وع ما که حرکن   این اما بودیم، کرده اتش بودیم، کرده شر  در فواد دارم بیاد .بود اینها از فراتر تاثیر
 بعد به روز این از باید ما گفت، و داشت اشاره مهم مسئله این به صحبتهایش در و جلسه اولیر  

  و مهم کار چه به که بدانیم،
 

 نوع هر یا و تردید اگر اینجا درهمیر   و همه باید .زدهایم دست بزرگ
 را ما کار این جدید دولت است ممکن بدانیم و کنیم دور خودمان از دارد وجود ما درون در دودیل

 خواهد چه ما تکلیف اینصورت در .شود جنگ وارد ما با و  بداند ضدانقالن   حرکت یک همچون
 از فراتر بسیار ما حرکت این میگفت ما به یندهآ به رو داشت، نوىع به حرفها این با او واقع در شد؟
  .نیست مدت کوتاه و مقطیع حرکت یک و است دهقان   ضفا حرکت یک

وی  ایجاد برای ما تصمیم  که آنطوری دهقانان اتحادیه پیشمرگ نام تحت یافته سازمان مسلح نیر
 و وظایف از یگ این .نبود منطقه دهقانان از دفاع بخاطر ضفا و تنها کردهاند، اشاره آن به خیلیها

 ما میان در که بحثهان   در کاری چنیر   برای ما دورنمای حقیقت در اما .بود آن تشکیل زمینەهای
 به حمله احتمال کردستان، بخصوص و درایران اوضاع آینده .نمیشد محدود آن به وجه هیچ به بود،

وی  بودن مسلح کردستان،  مقابل در که واقیع و جدی مخاطرات و فشار و منطقه ارتجاع نیر
 و چپ جریانات خود فعالیت همچنیر   و زحمتکشان و کارگران بویژه  و مردم مبارزات
 بودند، تریاصیل فاکتورهای اینها حقیقتدر  و ما جانب از تصمییم چنیر   موجب که  بود؛  انقالن  

وی  این واقیع جایگاه بعدی اتفاقات و حوادث .نمود کار این به ناگزیر را ما که  روشن   به را مسلح نیر
 چنیر   با و نمیکنند درک آنرا ب -ش گروه  دوستان چرا که بود آورتعجب بسیار ما برای .داد نشان
 که شنیدم ایشان از بارها من .بود قضیه این نگران همه از بیشی   فواد .میورزند مخالفت اقداىم
 .میورزند مخالفت حرکت این با دوستان این چرا که نیست، هضم قابل و تصور قابل برایش میگفت
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 مسلح منطقه مرتجعیر   همه که است ازاین مگرغیر  نمیخواهد تحلیل زیاد دیگر این میگفت بارها او
 .نیاورد دوام زیادی مدت دوستان این مخالفت البته .نداریم یاىسس فعالیت امنیت حن   ما و هستند،

 .شدند همراه حرکت این با خود از انتقاد ضمن و شدند خود سیاىس خطای و اشتباه متوجه آنها
 به او .داشت سیاسیشان اشتباه این به آنها بردن نر  در فوق گروه اقناع در مهیم نقش رستیم عطا
 راست دیدگاه و نگرش نقد به روشن بسیار ضاحت با اغماض   و توجیه چهی بدون و  آمد، فواد نزد
  و پرداخت بود فوق تصمیم پشت که کارانەای محافظه و

 
 و همکاری برای را فوق وگروه خود  آمادگ

 
 

 از استقبال ضمن بود روشن و شفاف هم فواد جواب .داشت اعالم حرکت این و ما با هماهنگ
 آن بهی   نکنند، اکتفا ما نزد در خود از انتقاد به تنها که خواست آنها از گروهشان، و او اخیر  تصمیم
 صحبت برایشان نمودهاند، تبلیغ حرکت این علیه که روستاهان   همان میان در و مردم میان در است
 و بزرگ جلسه یک در که شد، چنیر   و .نماید تتقوی بیشی   را حرکت این کل میتواند این و شود

د برای "ژیر وله"مریوان روستاهای از یگدر  روستا چهل از بیش دهنماین که وسییع  امر پیشی 
ی حسیر   سید بویژه بودند، مانده شهر در که رفقان   طرف از اتحادیه خرص   داران   عبدهللا و پیر
 طرح ضمن علنا و رسما و کرد صحبت آنها نماینده جلسه دراین بود، شده داده ترتیب و فراخوان
 آن در .کردند اعالم وتودهای انقالن   حرکت این از را خود حمایت خود، گذشته  مواضع از انتقاد
 گرفی    انتقاد شیوه نوع یک این اگوی که میشد، گرفته ایراد کار شیوه این از عدهای جانب از هنگام

غم من بنظر .میباشد نادرسن   و مائوئیسن    عمل در اما گذاشت میتوان آن روی  اسیم چه اینکه علیر
 درون   بیشی   وحدت و حرکت این کل اعتبار و نفوذ و انقالن   جبهه تدرتقوی بسیار واقیع دنیای رد و
  .گردید واقع موثر چپ گرایش مثابه به ما

اتژی و هدف  نظاىم لحاظ از  هم را مالکیر   حن   کىس به تعرض و حمله قصد ما .بود دفاىع ما اسی 
 یا و خودمان هنگامیکه یا درجان   تنها ما نادرست یا درست .نداشتیم خود برنامه و کار دستور در

داختیم خود از دفاع به میگرفتند، قرار تعرض مورد روستان   در زحمتکش و کارگر مردم  این .مییر
 میدادیم، انجام روستاها در نمان  قدرت و نظاىم مانور .میکردیم اعالم علنا را خود تصمیم و سیاست

 به مریوان روستاهای یر کا  در که مایه سه حدود طول در .منمیکردی تعرض و حمله کىس به اما
ی مورد دو تنها پرداختیم، سیاىس گشت  خانگاه" آبادیکالترزان منطقه در یگ .داشتیم نظاىم درگیر
 قبل  .رفتیم آنجا به بودند، کرده پیدا نزاع خود مالکیر   با که دهقانان درخواست با که ؛ بود "جوجو

ی این نتیجه در .گرفتیم قرار آنها عوامل و مالکیر   اندازی تیر  مورد دیآبا به ما ورود از  كه درگیر
 دومیر   .برگشتیم و نشدیم آبادی وارد ما و  شدند؛ کشته ازآنها تن دو كشید طول ساعت چندین
ی ماه ۲۳ تاریــــخ در مریوان شهر داخل در درگیر ی این .بود تیر وع خود که اتفاق این و درگیر  و شر
 .پرداخت خواهم آن به ادامه در داشت، بدنبال را مریوان در تری مهم دثحوا شآغاز

 

********* 

 ! بوکان به کوتاه سفر یک

 

 بر قرار .رفتیم بوکان سپس و سنندج به روزه چند سفر یک برای فواد همراه من ماجراها این از قبل
یم لتحوی درمکریان تشکیالت رفقای از اسلحه مقداری بود این  درمحله سنندج در را اول بش .بگیر

 ما از و بود مهربان بسیار زن   طیب مادر خانم محبوبه میبش برد خان عباس یا طیب خانه چهارباغ
 .کردیم بازگو خاطره کیم زندان دوران از بود، وی  فرزند دومیر   طیب .نمود وخون   گرم بسیار پذیران  

 بچه ما همه برای طیب با مالقات بهنگام اتاوق بعیص   ویل بود، تنگ دست و تنها اینکه وجود با او
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 فکر که زانو تا کوتاه شورت عدد یک هرکدام ما همه برای دفعه یک او .میآورد سوقان   زندان های
 اذیت را او و ، انداختیم ىم دست را طیب آن خاطر  به ما که بود آورده بود، دوخته خودش کنم

 زندان از که داشتن   دوست رفیق و یار این طیب .میگفتیم ای محبوبه شورت  آنها به و میکردیم
 زمان در بعد سالهای متاسفانه ،بود بدربرده سالم جان آن بعداز حوادث و شاه زمان مدت طوالن  
 این توسط فراوان هایشکنجه تحمل ضمن و شد دستگیر  مجددا اسالىم ـ ج خرافه و جهل حاکمان

  با و شد، زجرکش آن بعداز کوتاه مدن    هم خانم محبوبه مادرش .گردید اعدام جنایتکاران
 

 وداع زندگ
 متعلق  میکردیم، استفاده که ماشین   .کردیم حرکت بوکان بطرف نفری دو فواد و من بعد روز  .نمود
زاکریم به  نه فواد که نمیدانستم مدت آن تا من .بودیم گرفته امانت به وی  از که بود، پدرم میر

  گواهینامه
 

  هن و داشت رانندگ
 

 جواب در پرسیدم وی  از آنرا دلیل وقن   من .بود بلد رانندگ
 ، کردم برداشت چنان صحبتهایش از من و نداشته کار این برای رغبن   هیچ زندان از قبل که  گفت،

 و تجمالت از جزن   آنرا نوىع وبه نداشته زندگیش در جایگایه برایش داشی    خانه و ماشیر   که
  به عالقمندی

 
 برای فرصن   هم زندان از آزادی از بعد .است میدیده بختیاری چوخ و خصوض زندگ

  من فقط ناچارا را طوالن   مسیر  این .است نکرده پیدا کار این
 

 من این وجود با .میکردم رانندگ
  احساس هیچوقت

 
 با بود بخش لذت بسیار برایم ایشان با همرایه و مراوده که چرا نمیکردم، خستگ

 تا گرفته شوج   از میکردیم بحث سیاىس غیر  و سیاىس از مختلق   و متنوع مسائل موردخییل در هم
 میکرد را کار این وقن   هم موارد بیشی   اینکه جالب خواندن، آواز هم مواقع بعیص   در جدی، مسائل

 فقط یا بود من بخاطر بود جر  علتش نمیدانم .میخواند آواز ما منطقه محیل لهجه و زبان و صدا با
  رفع برای بار دو یگ  راه مسیر  در .ودب بلد آنهارا

 
 راهمان ش  قهوهخانه در چان   ضف و خستگ

 عجله که داشت اضار غذا ضف برای هست بخاطرم .میکرد دود سیگاری هم او و کردیم توقف
 چه به متعلق و خانه کدام نمیدانستم هیچ من .بود نظرش مورد که باشیم خانەای مهمان و نکنیم
 محل او رسیدیم بوکان به وقن   .کنم سئوال او از میدانستم درست نه و داشتم ستدو  نه است کىس
 را هیچکدام آنزمان من بودند ما منتظر نفر چند آنجا در رفتیم آنجا به راست ش بود بلد را خانه

 هیچ بود مهتدی عبدهللا و  صالح به متعلق مذکور خانه که شد معلوم برایم بعدا اما نمیشناختم
احت از بعد .آمد بنظرم مرتب و زیبا خانەای نبود آنها و من بیر   در قبیل آشنان    و چان   ضف و اسی 
ک وجه  شد عموىم بحث کیم غذا  ،شده مطرح مسائل مورد در ما با آنها نگرش در زیادی مشی 

 مبگوی است بهی   یا کردم احساس خودم نزد در فوق مباحث هنگام به دلیل همیر   به .داشت وجود
دمم حدس  بنظرم جذاب و جالب شخصین   .باشد ما تشکیالت کادر و عضو صالح است ممکن یر 
 که گفتگوخصوض و مشورت از بعد که آمد ما نزد به دیگر نفر یک ساعن   چند گذشت از بعد آمد
 ۲ از بعد که شد قراربراین .دهم لتحوی وی  به را ماشیر   کلید که شد خواسته من از داشت فواد با

 جاسازی درماشیر   را اسلحەها آنها گفت فواد .دهد لتحوی ما به را ماشیر   و رگرددب دیگر ساعت
  عمر" مذکور فرد که شد معلوم برایم جریان ازاین بعد مدتها .کرد خواهند

 
 .است بوده "زاده ایلخان

 جهات بعیص   از ماشیر   اگوی که نمود خاطرنشان ما به برگشی    هنگام به ایشان که هست دریادم
 نه بود این حقیقت . است کرده عوض نیر   آنرا روغن وحن   بازسازی و تعمیر  آنرا او و شتهدا اشکال

ین میکردیم که کاری وتنها نمیآوردیم در ش ماشیر   از هیچ فواد ونه من یختیم آن در بی     و میر
 

 رانندگ
 ما از ریکا میشدیم مشکیل دچار هم راه در چنانچه .بود نظرمان مورد که مقصدی به رسیدن تا آن با

ی که کردیم، استفاده مریوان سقز جاده از برگشی    هنگام به  .نبود ساخته  .بود کوتاهتر مسیر
 قبضه چند بودیم آورده که را اسلحەهان   .کردیم یط را مسیر  این مشکل بدون خوشبختانه
 ما علن   و  رزىم واحدهای برای اوایل در و آنزمان در که،بود  ۷ جر  آرنر  عدد یک و کالشینکوف

وری بسیار     .بود موثر و ض 

****** 
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  تب   ۲۳ جریان

 

 خود جامعه اداره خواهان کردستان در مردم .بود جریان در بشدت  ایران شاش در قدرت جنگ
 عامل به را کردستان مردم مرکزی دولت .رفتند نیم مرکز در جدید دولت بارحاکمیت زیر . بودند
ایىط چنیر   در .بودند کردستان به حمله رکتدا فکر در و میکردند متهم بیگانه  مردم درخواست به شر
  تظاهرات مختلفت اتحادیەهای و انجمن و جمعیت طریق از شهر

 
 هدف .میشود داده سازمان بزرگ

كت هزار ده به نزدیك كه تظاهرات از اض   بودند كرده نفرشر  نادرست و ناروا تبلیغات علیه بود اعی 
 به .بود کرده متهم بیگانه عوامل و اشائیل از طرفداری به را کردستان ردمم که ایران، زیونیتلو  رادیو

وی های از فوق راهپیمان   از حمایت منظور  که میشود درخواست هم دهقانان اتحادیه مسلح نیر
ند بعهده را راهپیمان   این امنیت و بشوند شهر وارد  اداره محل تا شهر مرکز از که بوده براین قرا .بگیر
 رادیو اداره به نرسیده راه مسیر  در .شود راهپیمان   بود گردیده واقع شهر پائیر   در که زیونیتلو  رادیو

وی  مقر بود، شده ساخته ساواک اداره برای قبال  که ساختمان   شهر بلوار در زیونتلوی و  مکتب نیر
 مانساخت به شدن نزدیک و برگشت هنگام به مردم .داشت وجود مرکزی حکومت طرفداران قرآن
 مردم به و بگذارند زمیر   را اسلحەهایشان که میشود خواسته آنها از و میدهند شعار آنها علیه فوق

اندازی تظاهرکنندگان به کار این بجای آنها .شوند ملحق  کهنه رئوف" اساىم به نفر سه و میکنند تیر
 آن بدنبال .یشوندم کشته دهقان "بالیک محمود" ، شهرداری کارگر "درسید عبدهللا" ، معلم "پوش  

 بالفاصله داشتەاند، حضور درآنجا تظاهرات این حفاظت برای که دهقانان اتحادیه مسلح واحدهای
  آرایش

 
ند خود به جنگ ی دراین .میکنند حمله مقرمذکور به و میگیر  نفر  ۸و ترصف مذکور مقر درگیر

 سالح خلع از بعد البته که .میشوند گرفته اسارت به و تسلیم را خود بقیه و میشوند کشته آنها
 مریوان در و  آنجا در فواد نه و من نه فوق ماجرای  هنگام به .میگردند آزاد همانجا آنها همه نمودن

 چنیر   کاش که میکرد آرزو بود، ناخوشایندی و ناخواسته اتفاق یک این فواد نظر از . حضورنداشتیم
ر به که بود، این وی  ارزیان   . نمیآمد  پیش دادیروی  که ، گردید موجب تیر  ۲۳  حادثه .بود مردم ض 

وهای تا دهد، قرار بهانەای آنرا دولت  و شهرکند، وارد امنیت ایجاد منظور به را ارتش و پاسدار نیر
 تاریخ   کوچ و میشود روبرو مردم مقاومت و مخالفت با تصمیم این .کند تسخیر  شهررا بدینگونه

 .داشت خود بدنبال را مریوان مردم

وی  که داد نشان فوق حوادث  کارکرد بود، گردیده تشکیل دهقانان اتحادیه نام تحت که مسلخ نیر
ات و ورت که گفت میتوان درواقع .بود دهقانان محدوده از فراتی   آن عمیل تاثیر  چنیر   تشکیل ض 

وی  و این .نبود دهقانان از دفاع برای تنها مسلخ نیر  حرکت کل خدمت در عمیل و واقیع بطور نیر
وی   حادثه، این بدنبال .بود درمنطقه نقالن  ا وی  تنها خود کار ادامه در فوق مسلح نیر  سازمان نیر

 . پرداخت آن از حفاظت به هم مریوان شهر کوچ هنگام به که شد یافتەای

******* 

 !مریوان  شهر تارییح   کوچ

 

 قیاده نزد دزیل شهرک به یا مریوان پادگان به رژیم طرفدار مرتجع عوامل کلیه تیر  ۲۳ ماجرای بعداز
 روی  بر وسییع تبلیغات مرکزی دولت جانب از .میکردند جون   انتقام به وتهدید بودند رفته موقت
 قرآن و اسالم مدافع پاسداران عام قتل برای آگاهانه که میشد ادعا .بود متمرکزشده مریوان شهر
 شهر و شوند مجازات و دادگایه الیه لعد حکم به باید حادثه این عاملیر   و .است شده ریزی برنامه
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وهای دیگر و ارتش دست در نهان   تکلیف تعییر   تا شهر اداره و پاک مذکور مسلح عناض وجود از  نیر
د قرار دولن   ی منظور به که میشد گفته .بگیر وریست مشابه تکرارحوادث از جلوگیر  و ارتش که ض 
 نمیشناخت، رسمیت به را شهر شورای دولت .باشند داشته دست در را شهر امنیت مدن   برای سپاه

وی  یک با همراه سپاه ارشد فرماندهان از یگ چمران به دولت جانب از .د بو  آن انحالل خواهان  نیر
 را فوق تصمیم تا بیاید شهر این پادگان و مریوان به که میشود داده ماموریت کوماندو شبیه ن  تقوی
وهای و ولتد وخواست اهداف اینجا تا .نماید اجرا  و کامالواضح وی  به وابسته مرتجع نیر

 .بود  روشن

وع اصیل مسبب که ،شتند پنداىم ناخواسته را حادثه این مریوان مردم مقابل در ی شر  عوامل را درگیر
مسلح کنندگان تظاهر طرف به آنها ابتدا .میدانستند قرآن مکتب ساختمان در مسلح  تنها که غیر
اندازی این اثر در و دهگشو  آتش بودند، داده شعار  باخته شهرجان این شهروندان از نفر ۳ ابتدا تیر
 کشته مقابل طرف از دیگر نفر  ۸و داده نشان العمل عکس متقابال مردم اتفاق این از بعد و  اند

وع نماینده که خود منتخب شورای طریق از مریوان شهر مردم .شدهاند  رسما هستند شهر این مشر
وهای که میخواهند دولت زا و میدارند اعالم  شهر این وارد ندارند حق  وجه هیچ به سپاه و ارتش نیر
 همزمان .آمد برخواهند آن عهده از وکامال نموده تقبل را شهر این امنیت مریوان مردم خود .بشوند

 یک از  آن بجای برداشته، شهر مردم علیه تهدیدات از دست که میشود خواسته پادگان فرمانده از
 .شود مذاکره و دیالوگ وارد شهر شورای با مسئوالنه موضع

  به مسئله اما .بود تیر  ۲۳ بعداز اوضاع و ماجرا کل این
 

 بهانەای تیر  ۲۳ حادثه که بود، این سادگ
ی با تا بود داده مرکز در جدید رژیم دست ل بگذارد، فشار تحت را مریوان شهر آن از بهرهگیر  کنی 
وه بدست دوباره را شهر این  در قبال که برنامەای .بسپارد خود به وابسته عوامل و دولن   اینیر

  .بود کرده دنبال سنندج نوىع به حن   و نقده در جمله از دیگر جاهای

 نبود درآنجا تیر  ۲۳ اتفاق بهنگام شد ذکر قبال همچنانکه و بود شهر شورای منتخب عضو خود فواد
  و

 
 بنظر مضطرب و پریشان بسیار و میدید جدی سیارب را فوق دادروی او .بود برگشته سفر از تازگ
سید   چنیر   که میکرد آرزو گفت ما از جمیع میان در یکدفعه او .میر

 
 این وسئوالش نمیآمد پیش اتفاف

ایط درآن را اتفاق این او گرفت؟ آنرا جلو نمیشد ایا که بود  .نمیدانست مردم نفع به هیچوجه به شر
ی آن بدتر نتایج و عوارض از که باشد این ما تالش یبایسن  م بود، گذشته کار از کار تازه اما  جلوگیر

 گرفته قرار وی  شخص خصوصا و ما همه مقابل در سنگین   وظیفه چه که بود واقف کامال او .کنیم
 به و ما به دولت که بیند نیم این در تردیدی که میکرد تاکید داشت ما با که صحبتهان   در او .است
 همه باید کنیم، آماده حملەای چنیر   برای را مردم و خود باید ما .دنمو  خواهد حمله شهر

وهااحزاب  در متعددی جلسات .سازیم همراه و متحد کاری چنیر   برای را تشکلها و سازمانها نیر
  روال طبق .شد گرفته مختلف سطوح

 
 کارها همه وی در وخود  گرفت انجام کارها تقسیم همیشگ

 دخالت و نمودن فعال برای تالش و شهر شورای با کار او برای تلویاو  اما .میکرد شکىسر  و دخالت
ل ارگان این دادن د آن ازطریق دیگر طرف از و یکطرف شهراز اوضاع نمودن وآرام درکنی   تماس پیشی 

ی منظور به شهر پادگان با مذاکره و   .آن انداخی    قتعوی به وی  خود قول به یا و حمله از جلوگیر

وی  .شدیم کار این مشغول ما از تعدادی .نبود آسان   کار آن امنیت قراریوبر  شهر از حفاظت نیر
  کاری چنیر   برای دهقانان اتحادیه

 
وی  و افراد زیادی تعداد .نبود کاف  و بودند شهر در مسلح نیر

وسازمان این میبایسن   .بودند مامورین   هر برای آماده و  داوطلب  و جوار در و میشدند، داده نیر
وهای اب هماهنگ د در اتحادیه مسلح نیر  .میشد محول وظایف آنها به شهر از حفاظت امر پیشی 

ی کمک و فعالی   دخالت  محالت بنکەهای از بایسن   ىم شهر داخیل امنیت برای  .میشد گرفته بیشی 
  کامال حالت یک شهر خالصه

 
 تعییر   .بود متفاوت بسیار عادی حالت با که بود، گرفته خود به جنگ
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  و وظایف
 

وها این تمام بیر   هماهنگ  از خارج .بود گرفته خود به را ما از بسیاری انرژی شهر در نیر
وهای وهای از خودی نیر  حاجر  بکر"  هنگام آن در .بودیم کرده کمک تقاضای هم میهن   اتحادیه نیر

وی  با همرا "مالبختیار" ایشان بجای .نداشتند حضور منطقه در "سفر  به نفری یکصد حدود نیر
وکه این  شدند مریوان شهر وارد و آمدند ما مکک  سازمان رنجدران کومەله آنرا درون عمده بخش نیر
 بدون .داشت نزدیگ همکاری و روابط ما جریان و تشکیالت با میشد، شامل را عراق کردستان ل ـ م

ایط در بخصوص گذشته سالهای در جریان این با ما همکاریــهای و ارتباط شک وع سخت شر  شر
 روابط سابقه این بدلیل شخصا خود من .نبود تاثیر  ن   ما به آنها متقابل درکمک آنها مسلحانه ارزهمب

 منطقەای مسئول که "سفر حاجر  بکر"  .داشتم جریان این مسئولیر   اکیر  با نزدیگ و خوب بسیار
 روابط حن   .داشت آمد و رفت ما خانه به مرتب دیگران از بیشی   بود، آنها مرکزی کمیته عضو و آنها

  .بود نموده ایجاد پدرم با و خانواده با دوستانەای و خصوض

وی  شدن وارد  چند درست .گشت روبرو شهر مردم زیاد استقبال با مریوان به میهن   اتحادیه نیر
وهای که بود قبل هفته ی برای ما .بودند نموده محاض را مریوان شهر موقت قیاده نیر  از جلوگیر
 حال عیر   در و مهم حوادث اینها .میکردند تظاهرات آنها علیه مردم و سنگرگرفتهشهر  به آنها ورود
وها این ماهیت که بودند، تاریخ    .میداد نشان مردم عادالنه مبارزات قبال در را آنها سیاستهای و نیر

، اتحادیه از استقبال و موقت قیاده مقابل در گرفی    سنگر یعن   کار این حقیقت در  نوىع میهن 
 و مالکیر   جبهه در موقت قیاده  .بود آنها اعمال و ها برابرسیاست در مردم دادن نشان العمل عکس
وهای .بودند اسالىم .ج و قرآن مکتب  مردىم تشکلهای و سازمان و مردم جبهه در میهن   اتحادیه نیر
و این تعداد که بودند، ساخته شایع دشمن با روان   جنگ برای مردم  .داشتند قرار  ادیهاتح نیر

ی تعداد و نفرهستند هزار از بیش  میهن    به حمله قصد مریوان پادگان چنانچه هستند، راه در بیشی 
ون ش از را شهر وی  این نکند، بیر وهای با همراه زبده و جنگجو نیر  هم را مریوان پادگان ما، مسلح نیر

  .کرد خواهند تسخیر 

  شهر از ظتحفا و مقاومت وبرای کرده پیدا باالن   روحیه  مردم
 

 این .بودند داده نشان خود از آمادگ
 
 

 یک خود این اینجا تا .شود مذاکره وارد شهر شورای با که شود ناچار پادگان گردید باعث آمادگ
 .نبود گفتگو به حاض   نتیجه در  .نمیشناخت برسمیت را شورا اوایل در دولت که چرا .بود دستاورد

 خود خواستهای تحکم و قدرت موضع از اما  .شهرآمد شورای دنز  به پادگان فرمانده جلسه اولیر   در
 از شهر شورای ترکیب .میگردد روبرو شهر شورای مجدد مخالفت با که .کرد دیکته و تکرار را

های ستان درمحل محدود انتخابات یک در قبال که شهر مختلف قشر  .بود گردیده تشکیل فرج   دبیر
   :از بودند رتعبا که بودند نفر ده حدود آنها تعداد

  ـ م ـ فواد -۱
 
 فایق  -۵ خالدی عثمان شیخ -۴ اسالیم شیخ محمود -۳ کرییم عبدالرضا-۲ سلطان

 … -۱۰ امین   قادر -۹رستیم امی    حاج -۸ دارانر  سعید -۷ ایزدی حسنحاج  -۶ عزیزی

ی و نقش با فواد اما بود، شده واگذار عثمان شیخ به چند هر شورا ریاست  داشت که تاثیر
 چمران اینکه تا یافت ادامه پادگان با شورا مذاکره  .داشت بعهده را شورا مسئولیت و هدایت  عمال
 اما .است بوده تری منطق   آدم چمران که میکرد تعریف فواد .میشود مذاکره این وارد مستقیما خود
 اگوی که داشته اضار و .میکرد آنها خواستهای به ما شدن تسلیم روی  تاکید کماکان نیر   وی 

 شورا نه و آنها نه .یافت ادامه بار چندین و روز چندین مذاکره این .شود خونریزی و جنگ نمیخواهد
  .کشیدندنیم عقب خود مواضع از

  کامال آرایش هم ما آن موازات به
 

 آن حساس نقاط در شهر از حفاظت برای و گرفته خود به جنگ
 پادگان و شهر میان در که بود حسن شیخ اسم به ایتپە حساس نقاط این از یگ بودیم گرفته سنگر

 شهر از  دفاع در کلیدی نقش واقع در داشت پادگان بر هم و شهر بر هم کامل تسلط و قرارداشت



46 
 

 علن   آنجا در را خود ما ابتدا .بودیم زده سنگر و مستقر آنجا در اول روز همان از ما و داشت
سد بست بن به مذاکره وقن   روزی اینکه تا بودیم نساخته وی  پادگان میر  افراد با همراه کوماندو نیر
ی اولیر   نتیجه در فرستاد آنجا به شدن مستقر برای بوىم مسلح وع آنها با ما درگیر  از که آنها شد شر
شده آنجا در ما حضور   بعداز بودند، غافلگیر

 
 دراین ما .شدند نشین   عقب به ناچار کوتاه جنگ

ی این از بعد بودیم، اطالع ن   هم آنها تلفات از .نداشتیم تلفان   رودررون    ما سنگرهای دیگر درگیر
وهای حقیقتا که داشت، قرار پادگان توپخانه آتش زیر مدام  ما .بود کرده کالفه را ما نیر
 اسلحه با و میشدیم نزدیک پادگان خاردار سیمهای نزدیک به هم  هنگام شب اوقات  بعیص    هم

اندازی پادگان به سبک احت براحن   شبها تا میکردیم، تیر  .نکنند  امنیت واحساس اسی 

وهای از واحدی  ضتعوی منظور به روزی  در که کوتایه مدت فرستادیم آنجا به را میهن   اتحادیه نیر
 بالفاصله و میشود زخیم عیل اسم به آنها پیشمرگهای از یگ باران توپ شدت اثر در بودند آنجا
 مال" .جانباخت جراحت شدت براثر زخیم فرد بعدا متاسفانه برگشتند شهر به و ترک را محل

 ما و فواد به خطاب مالحظه بدونه هم کیم و کامل ضاحت با داشتیم که ای درجلسه "بختیار
 ما که ندیدهام را نابخردانەای کار چنیر   کنون تا زندگیم در من میکنید شما که کاری این گفت
یم سنگر پادگان روی یکرود  .بکوبند خود نامحدود و سنگیر   اسلحەهای با را ما آنها بمرت و بگیر
 خود تا بود رفته "حسن شیخ" تپه به دیگر نفر دو با همراه باشیم مطلع ما اینکه بدون فواد بعد روز
 حسیر   سید جلسەای در .شدیم متوجه ما بود برگشته که وقن   .ببیند را آنجا وضعیت نزدیک از

ی خرص   را خطری چه کار این که دانید نیم مگر که گفت وى به و نمود دانتقا وی  کار این از پیر
 در خودمان ما که است درسن   کار این که میکنید فکر شما بود این جوابش . میکند تو متوجه
    ؟!خطر پر جاهای در دیگران و باشیم امن جاهای

احت و خوراک و خواب  فواد هنگام درآن  را این  شناختنیم روز و شب کارهایش  در نداشت اسی 
 بسیار نمیکرد پیدا را خود صورت و ش اصالح و حمام فرصت حن   دید قیافەاش از میشد آشکارا
 و فرمانده با کننده خسته مذاکرههای و شورا با  جلسه مشغول مدام یکطرف از بود، گشته ضعیف
، مقامات  .میداد انجام انهروز  را کار این شخصا خود که مردم به جلسات این نتایج انتقال دولن 
، اتحادیه مهمانهای با  رزىم واحدهاى با و تشکیالت رفقای ما با جلسه  و سازمانها و احزاب با میهن 

فت از اطمینان برای و داشت حضور جا همه در او خالصه مختلف، تشکلهای  همه به ش کارها پیشر
  بررىس برای مرتب و معموال که جلسان   در هست خاطرم در .میکشید جا

 
فت و هماهنگ  کارها پیشر

د در ای فعاالنه نقش هم ب -ش گروه و داشتیم  شناخته اشخاص و داشتند بعهده کارها این پیشی 
 فواد با نمودن مشورت در اما نبودند شهر شورای عضو چند هر رستیم عطا و فاتح همچون شدهای

یــها تصمیم در  مطرح را مسئله این فوق جلسات از یگ در فواد  مینمودند، موثری دخالتگری گیر
 از که بود این نظرش خود او .بکنیم حسن شیخ تپه در واحدهایمان حال به فکری که ساخت

 تبلییع   استفاده مسئله این از دشمن چون نکنیم، استفاده وجه هیچ به دیگر میهن   اتحادیه واحدهای
آنها جانباخی    و کشته و کرد خواهد  که کردم پیشنهاد من .ستنمیدان درسن   کار هم را افرادبیشی 

وها این کل وها و ، باشیم داشته آنجا در دیدبان   فقط روزانه و کنیم دور فوق سنگر از را نیر  را نیر
 با که برسانیم، آنجا به را خود ما فورا آنجا به دشمن حرکت محض به تا کنیم مستقر آنجا از دورتر
 ترصف آنرا و کند غافلگیر  را ما دشمن گرا  اینکه آن و داشت وجود موجیه دلیل   نشد موافقت آن

  ریسک چنیر   نباید  ما. خواهدافتاد آنها بدست و کرده سقوط عمال شهر کند،
 

 در. بکنیم را بزرگ
 کامال موقعیت در نظاىم لحاظ از بودیم، گرفته قرار سخن   و دشوار بسیار وضعیت در ما مجموع
 و میکرد سنگین   فواد بر ما از بیشی   و ما همه بر مسئله این و بودیم افتاده گیر  نامطلون   و دفاىع
  .میگذاشت مستقییم تاثیر  دشمن با مذاکرات در قطعا مهم فاکتوری بعنوان



47 
 

 که شد، مطرح شهر وکوچ تخلیه دشمن بر فشار برای بود کشیده طول هفته یک حدود مذاکرات
 و حرکت یک مثابه به ردیگ اندرکاران دست همه ازجانب و داشت نظر اجماع آن روی  بر  شورا

 مردم .ننمود مخالفت آن با جریان   و کس هیچ .گردید واقع استقبال مورد خون   و موثر تاکتیک
وع  با نداشتند دهات در آشنان   و اقوام که هاخییل   کردند اطراف روستاهای به نمودن کوچ به شر
ی ۱۵ در محیل .شدند روبرو جدی مشکل  " اسم به مریوان کیلومی 

 
ان کان  و جاده مسیر  در که  "مب 

 روز دو یگ در .شوند مستقر و زده چادر آنجا در تا شد تعییر   بود، گردیده واقع عراق مرز به نزدیک
 به که  شدند، مستقر آنجا در نفر هزار ۱۰۰۰ مجموعا شاید و خانوار پانصد  ۵۰۰ حدود اول

 کمک سپس و خودشان اول درجه و ابتدا در آنها تدارک تامیر   .شد افزوده آنها تعداد به تدریــــج
 با همراه داران   عبدهللا و ما خانواده دارم بیاد .دیگربود شهرهای از بعدترهم کیم و اطراف روستاهای
وری  جبهه پشت تامیر   و تدارکات برای و بودند مانده شهر دیگردر بسیاری سید ض   و بنظرمیر
  بودند دهقان   اتحادیه یا یهن  م دیهااتح های پیشمرگ استفاده مورد همیشه مقری همچون

اض   حرکت واین تصمیم این  خارج حن   و ایران شاش و کردستان سطح در زیادی بسیار انعکاس اعی 
 مریوان بطرف راهپیمان   انجام و کردستان دیگر شهرهای از وسییع حمایتهای با .نمود پیدا کشور
 فیصله برای را الهون   هللا یتآ دولت جانب از .نمود برابر چند دشمن بر را فشار و زیاد تبلییع   ابعاد
 تپه به پادگان طرف از نظاىم حملەای الهون   آمدن با همزمان .شد فرستاده چمران کمک به دادن
ی .کردند شدیدی بسیار باران توپ ابتدا .گرفت انجام حسن شیخ  کردیم پیدا آنها با شدیدی درگیر
ی چند تا آنها وی  ما سنگرهای می  دی وجود با  .دکردن پیشر  تپه این تسخیر  به موفق آنها  سخت نی 

 گمان ن   حملەای چنیر   از آنها قصد .کردند نشین   عقب پادگان به تلفات تعدادی دادن با و نشدند
ی و باال موقعیت از بتوانند خود اقدام این در شدن موفق صورت در تا باشد بوده این میتواند  به بهی 
 از بلکه قدرت ازموضع نه ناچارا الهون   بعد روز اما .دهند خاتمه را مسئله و پرداخته مذاکره

 با که آنجا از برگردند شهر به مردم که بود خواسته و بود کرده صحبت اسالم مروت و عطوفت
 برود اردوگاه به شخصا خود میخواهد که بود ساخته مطرح جلسه در او میشود روبرو شورا مخالفت

 برگشت منظور به وی  .نمیکند مخالفن   وی  با کىس بکند، شهر هب برگشت به دعوت را مردم و
 " به خایل نظاىم ماشیر   چند با همراه مردم دادن

 
ان کان  با کىس اما .نمود صحبت مردم با  .رفت "مب 

زن یک .بود تند بسیار وی  با مردم العمل عکس .بود نگشته بر وی   خطاب تجربه پر و پرآزمون شیر
یم ما بود گفته وی  به داشته دست در را درخت یک برگ حالیکه در او : دمیگوی چنیر   وی  به  حاض 

 
 

 که قاطعانه برخورد این بنظر .شد نخواهیم شماها تسلیم اما بخوریم را درخت برگ این ازگرسنگ
  آخرین بود شده بیان انقالن   زن یک زبان از که مردم شسخت اراده بیانگر

 
 در که  باشد بوده حرف

 موجب  آن متعاقب که  میشود زده دولت نماینده به خطاب مردم با مستقیم مذاکره  صحنه یک
 مواضعشان از نشین   عقب به وادارنمودنشان نهایت در و دولت نمایندگان لجاجت شکسی    درهم

  .میگردد

 دادند رخ تودهای حرکت این وکنار گوشه در هفته دو این فاصله در زیادی آموزنده بسیار اتفاقات
 بر در اینده مبارز نسل برای زیادی مفید درسهای میتواند و دارد را تاریخ   رمان یک ارزش ودخ که

 : درسها این از نمونه چند به اشاره باشد داشته

 اتخاذ شهربا مردم که بود، دولت اصیل هدف مریوان شهر تسخیر  و حمله  تردید بدون •
 .گردیدند  وطئهت این نمودن خننر  به موفق درست، تاکتیکهای و سیاستها

  و اتحاد •
 

وهای و وسازمانها احزاب همه یکپارچگ   بویژه و   موجود نیر
 

 حمایت و همبستگ
وهای جانب از آن تسخیر  برابر در مقاومت و شهر از دفاع در  مردم  این کلید دولت نیر

 .بود موفقیت
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ی • وزی در کنندهتعییر   گاها و مهم نقش میتواند حرکن   هر رهی   کتحر  آن شکست یا پیر
ان کل جانب از  مسئوالنه برخود  .باشد داشته  تاثیر  مشخصا و مردىم حرکت این رهی 
انه و  دلسوزان و مسئوالنه دخالت گذاری،  از دیگر یگ سلطان   .م. فواد شخص پیگیر
 .بود حرکت این موفقیت تضمیر    عوامل

  در گرانبها بسیار و ارزش پر موضوىع کیل بطور آزادی و زیسی    آزاد •
 

 که است، انسان زندگ
ین به حاض   آن به رسیدن و دستیان    برای شود مقدور چنانچه  تحمل و فداکاری بزرگی 
 برای بودند، داده زیادی بهای برایش بودند، کرده تجربه را آزادی مریوان مردم است، سخن  
 .کنند محافظت آن از دندان و چنگ با بودند حاض   آن حفظ

 دیگر تجربه  تودهای، یا مردىم حاکمیت دیگر عبارن   به یا ش،خوی شنوشت در مردم دخالت •
 تجربه را متفاون    اجتماىع و معنوی  ارزشهای کوتاه مدت آن یط آنها  .بود مریوان مردم
  به دیگری مفهوم و معن   که  بودند، کرده

 
 پاس آنرا میخواستند بود، بخشیده آنها زندگ

 . بدارند

 نقش ) میهن   اتحادیه ، داوطلب و مسلح افراد ، ناندهقا دیهااتح  (نظاىم مسلح واحدهای •
 شهر وسقوط تسخیر  آنها جانبازی و فداکاری بدون نمودند، ایفا شهر حفاظت در مهیم
ورت در تردیدی کىس دیگرنباید . بود حتیم وی  چنیر   ض   .بدهد راه خود به مسلخ نیر

 وقفەاین   تالش آن موفقیت امر در و کردند ایفا برجستەای بسیار نقش حرکت این در زنان  •
ی تصمیم ارگانهای از هیچکدام در این وجود با متاسفانه اما نمودند،  شهر شورای قبیل از گیر

 .نشدند داده دخالت و نداشتند حضور ...و

 اسکان و پذیرفی    در چه و اردوگاه خورایک مایحتاج تامیر   در چه روستاها دریــــغ ن   کمکهای •
  و اتحاد از باالن   درجه دخو  درخانەهای شهر مردم دادن

 
 روستا و شهر مردم بیر   همبستگ

  .گذاشت نمایش رابه

ی مریوان بطرف آنها راهپیمان  وبویژه  کردستان دیگر شهرهای حمایت •  در مهیم بسیار تاثیر
 مجموع در و دشمن بر فشار و تاریخ   کوچ این از حمایت در عموىم افکار به دادن شکل

وزی  .داشت حرکت این پیر

 بر آوردن فشار در خارج   رسانەهای بویژه رسانەها در تاریخ   حرکتهای این اخبار کاسانع •
وزی نهایت در و دشمن ات آنها بر پیر  .داشت مهیم تاثیر

 ۰۰۰و •

 است، توضیح به الزم کومەله با آن ارتباط و مهم حرکت این با رابطە در هم دیگر نکته دو  اینجا در
 جریان   را ما سازمان و تشکیالت آنزمان در که دیگر شکیالتهایت و سازمان اوی گروهها نبودند کم

 صورتیکه در .است بیگانه شهر در فعالیت و کار با  اگوی که میپنداشتند مائوئیسن   دهقان  
 میشد گفته .بود واقعیت از دور اندازه چه تا قضاون   و ارزیان   چنیر   که داد نشان مریوان شهر  کوچ
وی ن که بود این بر تصور یا وی  یک هم دهقانان اتحادیه مسلح یر  دهقان   ضف مسلح نیر

وگرچه این که باشد گشته  مسجل و محرز  همه برای باید دیگر امروز .است  نام تحت آنزمان در نیر
 شهر، از دفاع درعمل .نبود روستاها و دهقانان از دفاع برای تنها مینمود فعالیت دهقانان اتحادیه
وی  این وظایف از جزن   هم انقالب دستاوردهای از دفاع و آزادی از دفاع  جریان در .بود مسلح نیر
وی  این که شد ثابت مریوان تاریخ   کوچ درجریان و تیر  ۲۳  یک ناىم هر تحت حال مسلح نیر
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ورت وی  به آن شدن تبدیل و پیوسی    ادامه در و بود دوران آن تاریخ    ض   وادامه کومەله مسلح نیر
 . نمود تائید پیش از بیش را فوق واقعیت کومەله مرگپیش نام تحت فعالیت

 

 .  مریوان بطرف سنندج مردم حمایت راهپیمان   : عکس

 

********* 

 ) قلعه قوری (پاوه به سفر

 

 شهرهای به سفری ممکن فرصت اولیر   در شدن آزاد بهنگام بودیم، گذاشته قرار فواد با زندان در
 برنامه دهها همچون را ما برنامه این آن متعاقب اوضاع و قیام .باشیم داشته نودشه ـ وسودن ـ پاوه
  هم هیچوقت و راند حاشیه به و فراموىسر  به دیگر

 
 بنظر اما .نشد کشیده میان به زمینه این در حرف

سید تحصن .باشیم کاری چنیر   فکر به که باشد شده پیدا بهانەای اینک که میر  در منطقه مردم خی 
وع احتمال و قلعه قوری  به ما همه از بیشی   فواد .بود کرده نگران بسیار را ما پاوه در جنگ شر
 از یگ .میداد نشان العمل عکس و حساسیت میداد رخ مریوان منطقه از خارج که دادهان  روی
 وی

 
 جای هیچ یا مریوان به محدود را خود هیچوقت که بود، این دیگران با تفاوتش و فواد هایژگ
 در بزرگی   ابعادی در داشت تصمیم .بود وسیع بسیار دیدش وسعت و دورنما نمیکرد، خاض

 که آنجا تا مهم اتفاقات بیشی   در که بود، گردیده باعث مسئله همیر   .کند دخالتگری سیاست
 که اتفاقان   که میداد بخرج تالش کامل مسئولیت احساس با او .نماید پیدا حضور بود، مقدور برایش
 تمام کردستان زحمتکشان خصوصا مردم خدمت در و مسیر  در نهایتا  میشد، سهیم آنها در وى
 به نسبت وی  برای را دخالتگری چنیر   امکان داشت، تشکیالت در فواد که موقعین   البته .شود

یت در که چرا میکرد، آسانی   دیگران  کننده کمک میتوانستند که میشناخت را کسان   شهرها اکیر
ایىط چنیر    موفق مریوان مردم .بود گذشته مریوان کوچ ختم از هفته یک از کمی   .باشند برایش شر
 منطقەای و شهر متوجه خطر این اینک .کنند دور خود از مدن   برای را جنگ خطر که بودند شده
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 حمله کردستان به مرکزی حکومت زود یا دیر که بودیم باور این بر ما  .بود شده کردستان از دیگر
 میگفت فواد .بیندازیم قتعوی به را جنگ این که میکردیم را خودمان تالش تمام باید ما .کرد واهدخ

 من پیشنهاد به اینبار .بود خواهد کردستان مردم و ما نفع به این باشد، هم روز یک برای اگر حن  
وع اطراف و پاوه به را روزه چند سفری  به هم با داابت گذراندیم سنندج در را اول شب .کردیم شر
 فعالیت ابتدای همان از که بود، فواد تحصییل دوران قدییم رفقای از ایرج .رفتیم فرزاد ایرج خانه

ک تشکیالت یک در هم با سیاىس  ساواک توسط ۱۳۵۳ سال در آنها  .بودند کرده سیاىس کارمشی 
  مه به را ایرج و من قبال فواد .میافتند زندان به طوالن   مدن   برای و دستگیر 

 
 ساخته آشنا و معرف

ک وآشنای رفیق که شافیع محمد دیدار و استقبال برای فواد و طیب با همراه و بود  ما همه مشی 
 مانگار ایرج خانه در را شب فواد .بودیم کرده سفر بانه شهر به زندان از گردیدن آزاد بهنگام  بود،
 حبیب" اسم به بسیارنزدیکم رفیق و ازدوستان یگ دیدار برای و  نمودم خوایه عذر من اما  .شد

ی آنجا در نیر   را شب و رفتم ایشان خانه به "اللیه لطف  رفیق و دوست این حبیب .نمودم سیر
 بهنگام بعدا .داشت فعالیت کومەله مخق   تشکیالت وبا ، بود معلم داشتن   دوست و مهربان بسیار
 توصیه وی  به تشکیالت طرف از افتادن خطر به دلیل به کردستان، شهرهای بر اسالىم.ج تسلط

 او اینکه وجود با .سازد منتقل کردستان شهرهای از دیگر یگ به را خود تا کند تالش که میشود،
میشود و شناسان   سپاه اطالعات توسط آنجا در بود، ساخته منتقل بانه شهر به رادخو   بعد .دستگیر
باران محاکمه بدون را او کوتایه مدت از  من بسیارنزدیک دوستان از یگ حبیب .نندمیک اعدام و تیر
فتم سنندج به وقت هر .بود بخش لذت بسیار  برایم وی  با رفاقت و دوسن   .بود  همدیگر حتما میر
دم آنها خانه به شی و مالقات را بود غم و دردناک بسیار برایم مرگش .میر   جوان   در حبیب .انگیر 

 سنندج، ومبارز محبوب های چهره از یگ "نژادیان هللا لطف هللا فتح" دکی   خود دان   تاثیر  تحت
در او که  .بود شده عالقمند سیاست به جانباخت، صحرا ترکمن مردم به کمک رساندن جریان نیر 

 داشت وگویل بوشب محیه، اساىم خودبه از کوچکی   خواهر دو و برادر یک  هم حبیب اینکه جالب
  وی  تاثیر  تحت که ،

 
 من .پیوستند کومەله تشکیالت صفوف به و دندش عالقمند سیاست به همگ

امون بحث ضمن حبیب با را آنشب  قرار طبق .ماندیم بیدار شب از پاىس تا متنوع مسائل بسیاری پیر
 وی  که بود داده پیشنهاد فواد به ایرج .برگشتم ایرج خانه به فواد  پیش به دوباره آنروز فردای قبیل
 من حدس .بود نکرده موافقت آن با فواد اما دلیل چه به نمیدانم کند، همرایه را ما سفر این در نیر  
وری را کار این او .باشند علن   تشکیالت کادرهای همه نمیدانست درست فواد که بود این  ض 

 با گنخ   نوروز و ایرج زن برادر قطن   کمال اساىم به دیگر نفر دو وی  بجای اما .بود نداده تشخیص
 شد، داده ماموریت گنخ   نوروز به تشکیالت طرف از بعد، ی سالها اینکه هتوج قابل . شدند همرا ما
 گوران  (زاده صدیق فرهاد و بابان عبدهللا همراه به آنجا مسئولیر   از یگ عنوان به اورامان درمنطقه تا
د، پیش را خود حزن   وظایف ) دی روانشدر نزدیک منطقه همیر   در متاسفانه که بی  وهای با نی   ج نیر
 .باخت جان اسالىم ـ

 و پاوه شهر بیر   جاده مسیر  در محیل قلعه قوری .رفتیم قلعه قوری سپس و روانش به ابتدا  ما
 جذابیت از که است منطقەای .است گردیده واقع شاهو کوه نزدیگ و دامنه در و کرمانشاه
 است غاری وجود بعلت  محل این انگیر   شگفت جذابیت و زیبان   .برخورداراست زیادی گردشگری

ین اگوی که از آن طول که میشود گفته .میباشد آسیا در غارآن   ترین طوالن   و بزرگی   کیلومی   ۵ بیشی 
 و بودم جوانی   که افتادم، دوران   و گذشته فکر به بالفاصله من آنجا به ما ورود محض به .است
 ما میکردیم، عبور مسیر  این از برگشی    یا کرمانشاه به رفی    سفر قصد به وقن   دوستانم با همراه
 بسیارشدی آب با صورتمان و ش شسی    با و میکردیم، توقف بود آنجا در که قهوهخانەای در حتما
ون آن چشمه از و شازیر آنجا به شاهو  کوه از یقینا که   میشد، زده بیر

 
 دور تنمان از را راه خستگ

 باز را خود رفته دست از انرژی محل این مشهور و طبییع ماست پیاله یک خوردن با و میکردیم
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احت و توقف طعم خوش و خوشبو چای استکان یک ضف با سپس و میافتیم  به تکمیل را اسی 
  .میدادیم ادامه راهمان

 دارند، نفرحضور پانصد حدود جمعین   .است متفاوت کامال اینجا به ما آمدن و امروز توقف اما
یت یا همه وتقریبا  میشود، دیده ندرت به  آنها درمیان زن  .هستند مسلح آنها اتفاق به قریب اکیر
 تا پاوه شهر مردم از جمعیت ترکیب .باشند بوده راه ش مسافر دیدیم ما که را دونفری یگ بنظر

 و نمودن تجمع .میگرفت بر در را منطقه مختلف مناطق عشایر وخصوصا دور بسیار روستاهای
گ ستخوا چند برای محل این در مردم تحصن اعالم  ۱۲ قطعنامەای در را آنها که بود، مشی 

ین از .بودند کرده اعالم مادهای  .بود پاوه شهر از اسالىم جمهوری عوامل اخراج خواست آنها مهمی 
 اسالىم ـ ج به وابسته محیل معدودی افراد توسط که منطقه در بود شهری تنها پاوه شهر آنهنگام در
ل و اداره بودند، شده آورده آنجا به یگرد مناطق از که پاسدار زیادی تعداد و  مسلح مردم .میشد کنی 
وی  از پاوه تخلیه عدم صورت در بودند کرده اعالم تحصن در  حمله شهر این به بسیج و پاسدار نیر

 از بیشی   اطالىع بودیم رفته آنجا به که ما .بود خواهد دولت بعهده آن نتایج وعواقب نمود خواهند
 صورت اگر حملەای چنیر   که بودیم، باور این بر بود ما میان در که بحنر  موقع آن در .نداشتیم این

د  این اندرکاران دست خصوصا و  مردم اقناع جهت در باید ما تالش نتیجه در نیست، درسن   کار بگیر
   .باشد آن از پرهیر   برای تحصن

 پاوه و ونوسود نودشه ایجمعیته از که میشناختیم، را نفری چند تنها بزرگ تحصن این میان در ما
یق   عبدهللا و شوکن   حکیم باشد مانده درست خاطرم در اگر .داشتند حضور آنجا در  نفر دو شر

 برای مریوان از تعدادی که شد، شایع ما ورود با همزمان .آمدند ما استقبال به که بودند فوق ازافراد
 خوش ما از دسن   بلندگوی  کی با تحصن شورای نتیجه در آمدهاند اینجا به تحصن از حمایت
 که خواستند ما از و آمد ما نزد به شورا اعضای از نفر دو کوتایه مدت از بعد و کردند آمدگون  
 بود یافته خاتمه پیش یکهفته که مریوان کوچ و مردم تجربه و ازحمایت آنها برای بخواهیم چنانچه
ان   و شمرد غنیمت را فرصت فواد .بشود صحبن   برایشان  و خالصه .کرد ایراد مفصیل نسبتا سخی 
 برسمیت را کردستان مردم خواستهای اسالىم ـ ج و مرکزی دولت که بود این صحبتهایش جوهر

 به بهانه نباید ما .کرد خواهد حمله کردستان به زود یا دیر .نیستند قبول قابل برایش و نمیشناسد
 باشیم هوشیار و متحد باید انکردست مردم ما .بدهیم آنها به حقانیت و بدهیم آنها دست
 کیم .کردیم مریوان در درست سیاستهای با ما روزها همیر   که کاری .کنیم خننر  را آنها هایوتوطئه

 ثابت وجهان ایران مردم همه به باید ما گفت صحبتها درآخر و کرد صحبت مریوان کوچ مورد در
 آن از بعد .شد نخواهیم تسلیم هیچوقت اما هستیم طلب صلح ما .نیستیم طلب جنگ ما که کنیم

 افراد از یگ که ایناج   بگ حامد اسم به شورا اعضای از یگ .داشتیم کوتاه صحبن   تحصن شورای با
 یگ که خودش خانه به را ما داشت، مسلح افراد نفر وپنجا یکصد  وحدود بود منطقه نفوذ صاحب

 در قبال ما که بود، این آنهم دلیل .پذیرفتیم آنرا هم ما و نمود، دعوت بود، آنجا اطراف روستاهای از
ده شخص که داشتیم، اطالع وی  مورد  نامەای و هستند طالبان   جالل هواداران و دوستان از نامی 
 ما که درسفری طالبان   قبال را نامه این .بودیم آورده برایش خود همراه طالبان   جالل شخص از هم
 وی  از نامه این در  .بدهد بگ حامد به که .بود داده فواد به بودیم، رفته قندیل به وی  مالقات برای

 که مفصیل شام ضف از بعد روز همان عرص .باشد داشته همکاری ما با منطقه در که بود خواسته
 نودشه و نوسود بطرف خود سفر به ما اینده، در ما به همکاری قرار و قول و بود داده ترتیب ما برای
  .دادیم ادامه

 از عبور با را شهرپاوه پیاده با ساعته چند مسیر  یک میبایسن   ما نبود، آسان   کار پاوه زا عبور
دیم دور خانگاه روستای سیدیم نوسود بطرف جاده مسیر  به تا .میر   برده خود همراه که ماشین   .میر
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 گب حامد از کار این براى ما .میدادیم عبور پاوه شهر داخل از عادی شخیص توسط بایسن   بودیم
 در فعال دوستان از تعدادی با بعد روز فردای .رسیدیم نوسود به وقت دیر شب  .بودیم گرفته کمک

 دیدار آنها بود، انیدر م تیمسئول جمع  هوراىم امندیس مشهور  به یمولود د یکه رشنوسود  جمعیت
  .نمودیم حرکت نودشه بطرف سپس و داشتیم کوتایه نشست و

 یا و اکیر  با دوسن   و آشنان   من که آنجا جمعیت فعالیر   مالقات و اردید نظراز ضف نودشه به رفی   
 و کوتاه توضیح اینجا در که میکردیم، تعقیب هم را تری خاص هدف اما .داشتم آنها اغلب

وری را مخترصی  اساىم به نودشه اهل ساله ۱۴و۱۲ بچه دخی   دو شدن کشته از قبال ما .میدانم ض 
 آنها حامل ماشیر   شنشینان به موقت قیاده مسلح افراد توسط اندازیتیر  در رضان    "واخی   معرص  "
 مردم برای جدی بسیار و مهم مسئلەای به اتفاق این که بودیم نموده پیدا وخی   بودیم مطلع دزیل در
 نودشه مردم .کردهاند پیدا آنها جنایتکارانه اقدام این از شدیدی تنفر مردم و گشته، شهرتبدیل این

اض   اقدامان   به دست دزیل در موقت قیاده علیه که دداشتن تصمیم  از ما .بزنند نظاىم حن   یا اعی 
 
 

 نزدیک از فوق موضوع بررىس نودشه به ما رفی    .نداشتیم دقیق   اطالع آنها تصمیم و اقدام چگونگ
 سانعکا منطقه کل در چنان جنایت این ابعاد اینکه توجه قابل .بود ماجرا جزئیات از آوردن شدر و

 کرده محکوم را جنایت این رسما اطالعیەای یط قبال هم ما تشکیالت و سازمان که بود یافته
هم همچنانکه  .بود گردیده آن مسببان مجازات وخواهان  در موقت قیاده نقش با رابطه در پیشی 
 تبدیل منطقه مردم برای جدی مانیع و مشکل به روزبروز جریان این  دادهام توضیح مریوان منطقه
 در آنروزها که ایدهای .بدهیم انجام اقداىم آنها ساخی    خننر  جهت در بودیم ناچار وما بود شده
اض یک دادن سازمان میشد، مطرح فواد جانب از هم بیشی   و بود شده مطرح ما میان  اجتماىع اعی 

ون خواست با دزیل بطرف راهپیمان   طریق از تودهای و  ما .ودب منطقه این از آنها دورکردن و بیر
 نودشه طرف از هم و مریوان طرف از هم جهت دو از را حرکن   چنیر   امکان صورت در درنظرداشتیم

 .نبود موافق خونریزی و جنگ و آنها به نظاىم حمله با فواد .کنیم اندازی راه و سازماندیه نوسود و
وهای ازجانب پیشنهادی چنیر   قبال  نموده مخالفت آن با فواد و بود، شده ما به میهن   اتحادیه نیر
وهای بعدها هرچند .بود وی وکمک دخالت بدون و مستقل خود میهن   اتحادیه نیر  بامسئولیت ما نیر

 دزیل به محمود حاج   محمد فرماندیه با و کردستان میهن   اتحادیه سیاىس دفی   عضو "ساالرعزیز"
  ویط کردند حمله

 
وهای از نفر چندین شدن کشته با سخت جنگ  از را موقت ادهقی طرف دو نیر

ون دزیل ون در و رفتیم نودشه به ما وقن   صورت بهر .كردند بیر  قابل تعدادی با شهر از خارج و بیر
 صلح ازطریق موقت قیاده که ، شدیم متوجه داشتیم، نشسن   و جلسه آنجا جمعیت فعالیر   از توجه

 موقت قیاده .بود یافته هخاتم شیوه این به ماجرا .بود نموده حل زیادی حدود تا را مسئله عشایری
اندازی که را مسلخ افراد نفراز دو ده بچه دخی   دو قتل موجب و کرده تیر  بدون بودند، شده نامی 

 خواهان و نبوده عمدی آنها اقدام این که بودند نموده ادعا و فرستاده، نودشه مردم میان به اسلحه
 بخشیده را آنها بودند، داده رتیبت منظور این به که نشست در نودشه مردم .بودند شده بخشش
 .بودند کرده کسب رضایت هم خردسال دخی   دو این خانواده از و بودند

 اشکایل برایشان اگر آمدهایم، نودشه به ما که حال خواستم همراه جمع و فواد از من برگشی    از قبل
 قبل دارم دوست و رد،دا من نزد در خاض جایگاه که برد، خواهم محیل به خود همراه را آنها ندارد
 هیچوقت را کاری چنیر   که داشتم آرزو سممینوی را سطور این که امروز  .بزنیم شی آنجا به ازرفی   
 اشارهای »شاجگا « اسم به عرب حاج   پدربزرگم باغهای از یگ مورد در قبال من  .نمیدادم انجام
  دوران از من ژینوستال ذهنیت در ژهاىوی جایگاه نظركه مورد محل .نمودم کوتاه

 
 نوجوان   و بچگ

  و آن   ن   از که درختانش برگ زرد رنگ سیمای ، رفتیم آنجا به وقن   .بود باغ همان دیدن دارد،
 

 تشنگ
 وارد که باغ درون به .نمود شك دچار مرا بود، نمایان دور از و میکرد حکایت آنها مدت طوالن  
 چند دور چندان نه رگذشتهتصوی بالفاصله چشمانم مقابل در میکردم نگاه که هرطرف به گشتیم،
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 قرار تاثیر  تحت مرا درون میدیدم آنروز که وضعین   با آن مقایسه با و میشد، مجسم گذشته سال
 بلکه من دید از تنها نه محل این وشادان   زیبان   زمان آن در که میانداخت، دوران   بیاد مرا .میداد

ش که هرعابری  .سازد پنهان آن زیبان   از را خود شگفن   نمیتوانست ادمیافت هانزدیگ این به مسیر
 آن تدریخ   مرگ و نیست دار عهده آنرا نگهداری کىس و بود گشته تبدیل رانەایوی به باغ این امروز
 آخرین این که نمیدانستم من آنهنگام در .میداد بسیارآزار مرا دیگری زنده موجود یا پدیده هر مانند
 دید نخواهم آنرا نزدیک از هیچوقت دیگر و گذاشت خواهم محل این هب پا که بود خواهد باری

  بود ذهنم در محل این از که قدییم زیبای رتصوی همان که داشتم دوست
 
 مقابل در و میماند باف

  .نمیگرفت را جایش کنون   اسفبار وضعیت این رتصوی

 ادامه را راهمان و مسیر  نمریوا سپس و سنندج به برگشی    قصد به  آنجا در کوتایه توقف از بعد
 لیالخ منطقه کلور ل فو  آوازهای خواندن با گنخ   نوروز بیگاه و گاه طوالن   بسیار مسیر  این در .دادیم
 از داشت کهدلپذیری    صدای با ملەای هللا حبیب اسم به آن محیل خواننده از اقتباس با سنندج
 
 

 .كاستىم ما خستگ

******** 

              کرفتو جنگ ، سقز

 

 ماندگار کارها بعیص   انجام برای برادرش رشاد خانه در سنندج در فواد پاوه ازسفر برگشی    هنگام به
 دریافت غاىمیپ فواد از ما که بود نگذشته روزی چند هنوز .بودم برگشته مریوان به هم من و شد

ی خی   آن در که نمودیم،  آنجا مالکیر   با را کرفتو روستای در سقز تیلەکو منطقه دهقانان درگیر
وی  از واحدی با همراه را خودمان فوری بود خواسته ما از .بود ارسال کرده برایمان  اتحادیه نیر
 حدود جمعا که نفری   ٨ تا ۷   کوچک واحد دو و خالدی طاهر با همراه  .برسانیم آنجا به دهقانان

 یافته خاتمه جنگ ما رسیدن از بلق دیدیم، آنجا در را فواد .رفتیم کرفتو به مستقیما نفربودیم، ۱۵
ى طرف دو از نفر چند .بود ، یحنر  .بودند شده کشته درگیر  فعالیر   از انورماجدی رشید، سید خاتون 

 به بقیه و فواد با همراه .بودند باخته جان محمد، اسم به میهن   اتحدیه م.پ کوی سقز ششناس
  گردهمآن   در .رفتیم سقز شهر

 
کت بود، شده داده ترتیب قزس جمعیت محل در که بزرگ  نمودیم شر

انان از یگ فواد  . ورت از .بود جلسه سخی    ض 
 

 از زحمتکشان، خصوصا کردستان مردم همبستگ
ورت و کردستان به مرکزی دولت حمله احتمال   این حفظ ض 

 
ورت و همبستگ  برابر در مقاومت ض 

ایط در وی  صحبتهای جوهر حملەای چنیر   انان از یگ هم تدیمه صالح .بود آنروز شر  دیگر سخی 
 .برگشتیم مریوان به ما روز همان .ندارم ذهن حضور آنها اساىم از که دیگر نفر چند و بود جلسه این
 بعیص   برای مریوان در را حضورش که من صحبت مقابل در او .رفت مهاباد و بوکان به فواد

وری مهم تصمیمات  مریوان به بزودی و کشید، نخواهد طول سفرش که گفت من به میدانستم، ض 
 را فواد وکاراکی   نقش که نداشتم شاغ و نمیشناختم را دیگری کس من هنگام آن در .گشت برخواهد
ین پیش هفته دو او .باشد داشته ی مریوان در را حرکت بزرگی   در آن از بعد روز چند .بود کرده رهی 
ا آنجا در مردم برای و داشت حضور پاوه اطراف منطقه  همان سقز شهر در امروز .میکرد ن  سخی 

ود، مهاباد و بوکان به .میداد انجام را کار  و دخالتگر و دارد وحضور هست جا همه در او خالصه میر
گذار  . گذاشتند اسم کردستان چگوارای را او مرگش از بعد که بود آمیر   اغراق واقعا یاآ  .است تاثیر
 ته از این وجود با ویل نیست مریوان به متعلق تنها فواد که میدانستم من .شد ساخته شود برایش

ورت یک از تنها این و باشد مریوان در ما با همیشه که میکردم آرزو دل  این به بلکه .نمیشد ناىسر  ض 
 ما نزد باالن   بسیار معنوی  اتوریته از و میکردیم، اطمینان احساس ازحضورش ما که بود دلیل
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 من تنها این میکنم فکر .نداشت ما نزد را اتوریتەای و جایگاه یر  چن  دیگری کس هیچ .بود برخوردار
 .اندیشیدم ىم چنیر   که نبودم

******* 

 ! کردستان علیه جهاد فرمان

     

غم ان   در فواد که ما  آرزوی  و خواست علیر  تالش که بود، خواسته آنها از قلعه قورى در خود سخی 
د، را مردم دامن جنگ منطقه در نگذارند و کنند وع پاوه در  جنگ اما بگیر  اول روز همان از .شد شر
ایط در که بود معلوم   جرقەای چنیر   آنروز شر

 
 کردستان در شاشی خانمانسوز جنگ یک تا بود، کاف

 جدید دولت که چرا .نبود مهم و کننده تعییر   زیاد باشد، هرچه پاوه در جنگ نتیجه .شود ورشعله
ین برایش این .کند حمله کردستان شاش به که بود کرده جزم عزم  دو جنگ پاوه در .بود بهانه بهی 

 حزب هواداران و جمعیتها طرفداران آنها میان در که منطقه مردم یکطرف از  .داشت طرف
 جریان   یا کىس ندرت به که پاوه شهر از دور روستاهای مسلح عشایر خصوصا بودند، هم دموکرات

ل آنها بر  که رژیم عوامل معدودی تعدادی و ) ارتش ـ بسیج ـ سپاه (دولت دیگر طرف .داشت کنی 
وع  .بودند آنها میان در هم زاده مفن   احمد هوادار قرآن مکتب گروه  یکنفر شدن کشته با جنگ شر
 بدنبال و باینگان روستای در مشکوک کامال ای شیوه بهبه اسم مصطفی ایناخی  دموکرات مسئولیر   از
وهای اول روز دو یک در که طوری به اول گروه جانب از پاوه محاضه آن  و کشته پاسدارتعدادی نیر

وی  آمدن وبا میدهند مجروح  فرمانده فالج و چمران که هلیکوپی   توسط کرمانشاه از کمگ نیر
وی  شان با آنها وخود نبود ساخته دستشان از کاری بودند، آنها همراه نیر    ارتش زمین   نیر  به هلیکوپی 
وی  وتنگی   ترشدی محاضه  درخواست آنها فریب برای چمران که بطوری .میشوند روبرو مقابل نیر

ی اقدامات و کمک درخواست تهران از همزمان .میدهد مذاکره و بس آتش  برای ارتش دارند، جدیی 
  هواپیمای فروند چندین بوسیله وحشت و رعب ایجاد

 
دازد به منطقه برفراز جنگ  از یگ .مانورمییر

اندازی نتیجه را هواپیما سقوط اول گروه که میکند سقوط پیماهاهوا این  و  خود هوان   پدافند و تیر
 فوق اتفاقات از بعد  نمود، اعالم کوه رشته یک با هواپیما برخورد و سانحه یک آنرا هم دولت
وها از و میکند اعالم زیونتلوی و رادیو از رسما را کردستان مردم علیه جهاد دستور خمین    سپاه ینیر

وهای وکلیه ایران شاش در داوطلب مردم و بسیج و وی  ارتش مسلح نیر  حن   و هوان   و زمین   نیر
 خاتمه را کردستان غائله ساعت ۴ ٨ظرف و کنند، حرکت کردستان طرف به که میخواهد!دریان  
 دستانکر  مردم برای متمادی سالهای یط زیادی بار مصیبت و هولناک عواقب جهاد اعالم این .دهند
 را  کردستان مردم انقالن   مقاومت مقابل در و اسالىم ـ ج جنایات سال چندین تاریــــخ که آورد، بدنبال

د، بر در   . پرداخت خواهم آن از زوایان   به بعدی مراحل در من که میگیر

********* 

 ! جهاد و ما

    

 خواست آنها از کردستان مردم به خطاب اطالعیەای صدور با رسما که بود، جریان   اولیر   ما سازمان
  مسلحانه جمله از مختلف اشکال با قوا تمام با دولت حمله و خمین   جهاد مقابل در

 
 .کنند ایستادگ

 از رفقا دیگر از جمیع با همرا فواد را اطالعیه این  "آزمایش دربوته کرد خلق" بود این اعالمیه شتیی  
 از بعد فواد شد داده توضیح قبال همچنانكه .بودند وشتهن بوکان در فرزاد ایرج و شفییع جعفر جمله
 بود رفته مهاباد و بوکان منطقه  به سقز و کرفتو جنگ
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ایىط چنیر   در ین با وی  از خی   ن   حن   و فواد بدون مریوان در ما شر  یعن   هنگام آن حادثه بزرگی 
 .نداشتیم مشکیل زمینه این در ما .بود روشن کامال ما سازمان و جریان سیاست .بودیم روبرو جهاد
دیم پیش برنامەهان   چه عمیل لحاظ از اما  وضعیت مطابق را خود فوری و  چگونه ما اینكه و میی 

 مشکل با میکردیم اتخاذ جدیدی تصمیمات چه و میدادیم خود به تازه وآرایش سازمان آمده پیش
وهای .بودیم روبرو شده نوىع به و بودند، پراکنده بسیار مریوان در ما نیر  گرچه .بودیم غافلگیر

 دولت حمله توطئه شدن خننر  به توجه با  اما شد، خواهد حمله کردستان به زود یا دیر میدانستیم
  انتظارچنیر   حدودی تا گذشته، هفته دو در مریوان شهر به

 
 آسا برق حمله و جهاد اعالم یعن   اتفاف

ی همیر   .نداشتیم را شیــــع و وهای دام به ما رفقای و فعالیر   زا تعدادی گشت موجب غافلگیر  نیر
های در جهاد اعالم هنگام به که محیل مزدوران  .بیفتند بودند، کرده کمیر   شهر وخروج   ورودی مسیر
ی  محیل مزدوران بویژه آنها که میدانستیم ما که چرا ساخت، نگران بسیار را ما فوق افراد دستگیر

ون در آنهنگام در ما .بودند انتقام دنبال وری نه اوضاع بیشی    شدن روشن تا .بودیم شهر بیر  بود ض 
 روز هر .بودیم گشت مشغول شهر شمایل مناطق در .مبروی شهر داخل به میدانستیم، درست نه و

ون شهر از که مسلح غیر  و مسلح افراد تعداد  افراد میان در .شدندىم ملحق ما به بودند آمده بیر
 چریکهای سازمان فعالیر   و هواداران و ب ـ ش گروه فعالیر   اکیر   جمله از دیگر گروهای فعالیر   فوق
سید نفری ۱۰۰ از بیش به ما تعداد .بودند هم خلق فدان   و این مایحتاج و تدارکات تامیر   .میر  از نیر
 .نبود جوابگو دیگر دهقانان اتحادیه نام تحت ما فعالیت  .دشواربود بس کاری اطراف دهات طریق
وی  .بود مدهآ ش به آن تاریخ   دوره  تنها دیگر خمین   جهاد و رژیم حمله برابر در مقاومت نیر

 که خود اطراف به .بودند جامعه وسیع و متنوع اقشار و کردستان مردم همه بلکه .نبودند دهقانان
یت و بیشی   ترکیب میکردیم نگاه وی  اکیر  برای آنها دادن سازمان به ملزم وما بودند، شهرآمده از ما نیر
 از عبور برای ما .نداشت معنان   دیگر هم جمعیت نام تحت فعالیت .بودیم مقاومت و بارزهم ادامه
ایىط چنیر    تصمیم اتخاذ برای وی  حضور عدم داشتیم احتیاج فواد حضور به زمان   هر از بیشی   شر

 تنها کومەله نام تحت مسلحانه و علن   فعالیت ادامه .بود نموده روبرو جدی مشکل با را ما درست
 بود، فواد شخص و کومەله مرکزیت صالحیت در تنها این اما .گرفت میشد که بود، درسن   تصمیم

شده رفقای شنوشت از ما نگران   .کند حل را فوق معضل میتوانست که  با همراه پادگان در دستگیر
مان که دیگری زیاد مسائل و معضالت  ظارانت حالت یک در را ما زیادی حدود تا بود، شده گریبانگیر

 .بود قرارداده بالتکلیق   و

***** 

 اقتدار یا انتقام مریوان، پادگان اعدامهای

 

 جنایتکاران این .نبود بیمورد مریوان پادگان در رفقایمان اسارت مورد در ما نگرانیهای که شد معلوم
ان و ما رفقای کلیه  کرده زندان   و دستگیر  مریوان پادگان در که را سیاسن   نوع هر از خی   ن    دیگراسیر

باران محاکمه بدون وحشیانه بسیار شیوهای به بودند،   خی   این دریافت .کردند اعدام و تیر
 

 را ما همگ
 انقالب یک از برخواسته رژییم که نبود، کردن   باور بسیاری برای هنگام آن در .نمود داغدار عمیقا
د، اسالم مروت و  عطوفت از سخن که حمانه چنیر   این میر   هیچ بدون خورا شهروندان درندانه و بیر

از هنوز ما کند باور براحن   میتوانست کىس چه .بسپارد اعدام جوخه به جرىم  ماه شش بیشی 
  آزادانه و باشیم آزاد اینکه برای بودیم، انداخته تاریــــخ دان زباله به را رژییم بود، نگذشته

 
ی زندگ  بهی 

 به که داریم، شوکار جدید رژییم با آن بجای نکای .کنیم تضمیر   و تامیر   ایندگانمان و خود برای
حم ترسنگدل بسیار و ترانسان   نا مراتب ین میکند برخورد مردم با تر وبیر  جان برای ارزىسر  و بها وکمی 
 لوای تحت جدید دولت که بود جناین   از شی اولیر   اعدامها این .نیست قائل شهروندانش و انسانها



56 
 

ع قوانیر   و اسالم  آن کردن پیاده فکر در مردم انتظارات و تصور از دور به زمان درآن اسالىم شر
  مفسد همچون کلمان   زمان آن در .بودند

 
  ما برای ارض ف

 
 جنایتکارانه کارهای نوع این تا داشت، تازگ

عیت وظاهرا کنند توجیه آن با را خود  فوق وضعیت در ما عاطق   لحاظ از .بدهند آن به دین   شر
ین ما که بود، سخت باورش برایمان . بودیم گرفته قرار نابسامان العاده  از که رفقایمان نزدیکی 

 دست از همیشه براى بودند، کنارمان در پیش روز چند تا بودند زندگیمان در کسان   عزیزترین
  این به و گرفتند ما از را آنها جنایتکاران این .بدهیم

 
  از را آنها سادگ

 
 حالیکه در .ساختند محروم زندگ

  تشکیل هنوز و بودند خود جوان   مراحل ابتدای در آنها از تعدادی
 

 آنزمان در .بودند نداده زندگ
 به که پیش هفته چند همانند نیر   اینبار است ممکن که بودند وخوشبیر   میکردند تصور بعضیها
 در مه ما سازمان مرکزیت از وطندوست ساعد که را ما رفقای از تعدادی پادگان مریوان، کوچ هنگام
 معلوم زود بسیار اما .کند آزاد نیر   را آنها  بود، ساخته آزاد بعدا و گرفته گروگان به و بود، آنها میان

 این درک سیاىس لحاظ از همزمان .است نمانده خوشباوریــهان   چنیر   برای جان   هیچ دیگر که گشت
 جدید رژیم  یکطرف از که برسیم، نتیجه این به که نبود، سخت هم زیاد ما از بسیاری برای مسئله

 و دهد، نشان مردم به باشد مقدور برایش که طریق   هر به خودرا اقتدار کردستان در میخواست
فتند، آن حاکمیت بار زیر که کردستان در مردم نمودن مرعوب برای  هیچ از پذیرفتند نیم وآنرا نمیر
 خونیر   دل که بودیم، روبرو یلمح مرتجع جریانات با ما دیگر طرف از و نکند فروگذاری جناین   نوع

 .گردد فراهم برایشان انتقاىم چنیر   امکان که بودند روزی بدنبال و داشتند سینه به ما از فراوان   وکینه
 کردستان شهرهای اکیر  در تقریبا و مهاباد و سقز و سنندج و پاوه در که جمیع دسته اعدامهای این

 مردم نمودن وادار و تمکیر   به و ساخی    مرعوب تنها هدفش که بود، آشکاری نمایش شدند، تکرار
ات حدودی تا جنایتها نوع این اوایل در .بود کردستان  مرعوب را تعدادی و گذاشت برجای منق   تاثیر

ات این اما .نمود دور مبارزه از موقتا و  و  اقتدارگونه سیاست با نه اسالىم .ج .بودند موقن   تاثیر
یانت با نه آن محیل مرتجع متحدین   به هیچوقت  وحشیانه قامگیر

 
 کرده تعییر   خود برای که هدف

 دست آن به آنها که آنچه بردند نر  خود شکست و اشتباه به کوتایه مدت از بعد .نرسیدند بودند
ى یافتند  تا که نبود، تاریــــخ جنایتکاران همچون خود نام ثبت و مردم مرز و  حد از بیش تنفر جز چیر 
ش منطقه در ما آنزمان  درپادگان وجانباختگان شدگان اعدام اساىم .بودیم ونشنیده ندیده را نظیر
 . م. امی    -۱: از بودند عبارت مریوان

 
  م حسی   -۲ سلطان

 
ی حسی   -۳ سلطان خض   احمد-۴پب 

ی خض  ی بهمن . د-۷ عزیزی فایق -۶ نسییم جالل -۵پب    عیل-۸ اخض 
 
 ( داستان

 
 احمد ـ۹)  عراف

 قادرزاده

 

****** 

 مریوان به فواد برگشی   

 له کومه نام تحت علن   فعالیت

 

  منظور به  فواد کردستان مردم علیه جهاد اعالم با همزمان
 

 برای دیگر احزاب و سازمانها با هماهنگ
ود بانه شهر به بوکان از دولت حمله با مقابله  جالل قاسملو، با منظوردیدارهان   همیر   به آنجا در .میر

، انر  و حسین   عزالدین شیخ طالبان   از تعدادی حضور هنگام آن در .میدهد انجام سازمانها دیگر هی 
 آنها فعالیت بازسازی طرح وی  که میشود موجب نیر   بانه در  کردستان جمعیتهای نمایندگان
ایط ورت و جدید درشر  این اوج در درست .سازد مطرح آنها با را کومەله با فعالیت ادامه و  ادغام ض 
اع فعالیتها و تالشها  امیر   و حسیر   ایشان برادر دو اساىم آنها میان در که مریوان پادگان دامهایخی 
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سد وی  به داشتند، وجود نیر    نفره چند واحد یک با همراه شهریور  ٥ روز فوق خی   دریافت با او .میر
 مرکزیت کادر از جالل ابراهیم اسم به شخیص مسئولیت با عراق کردستان میهن   اتحادیه م.پ از

 روز همان عرص همراهانش و او .میشود مریوان منطقه عازم ماشیر   با مریوان ـ بانه جاده سیر م از آنها
سند "مریوان ششیو" منطقه در واقع  "وشکالن" اسم به مریوان روستاهای از یگ به  در را شب .میر

ند شهر شورای عضو "خالدی عثمان شیخ" جمله از دیگر تعدادی با همراه آنجا  همزمان .بشمیی 
 آبادی در تا بود فرستاده پیغام بودیم "شیخان هانه" اسم به کوچگ روستای در که ما برای

 ایشان با دیدار  .کردیم مالقات قامیشله روستای در را فواد  بعد روز .مشوی ملحق هم به "قامیشله"
ین همه برای سنگیر   بسیار فضان   و صحنه  کمحا  مطلق سکوت لحظەای چند برای ابتدا .بود حاض 

ام منظور به که کوچک مراسیم یط سپس .شد  فواد شد، داده ترتیب پادگان جانباختگان به احی 
 عزاداری به ندارد دوست هیچوجه به میدانستم میشناختم را فواد من .کرد ایراد کوتایه سخنان
فت، وی  از که وتوقعان   خود نقش به او .بنشیند احن   از بعد .بود واقف کامال میر وع کوتاه اسی   شر

وع در .نمود بود انتظارش در که وظایق   و کار به  ابتدا تا بمانیم، منتظرش فعال که گفت ما به کار شر
 کومەله طرف از که کند قانع را او بدهد پیشنهاد وی  به تا باشد داشته کوتاه جلسەای شیخ فاتح با
 عطا حضور با وی  با که ن  نشس در او .کند روانه حسین   عزالدین شیخ نزد به مامورین   برای را او

 در و  حرکت بانه بطرف زودتر هرچه که بود، خواسته وی  از نمودنش قانع ضمن داد، انجام رستیم
 از سالح یک حالیکه در شیخ فاتخ زود صبح آنروز فردای .شود ملحق حسین   عزالدین شیخ به آنجا
 جاده طرف به محافىط   گونه هیچ بدون وتنها پیاده با داشت، همراه بە چین   کالشینکوف نوع

  که خاور نوع باری ماشیر   یک به سوار درآنجا .بود کرده حرکت بانه - مریوان
 
فوق از تصادف  مسیر

 را خود جلسات ما با فواد آن از بعد  .میگردد ملحق عزالدین شیخ به و رفته بانه به بود، کرده عبور
وع  تصمیم آنها روی  و شوند، گذاشته حثب به بود الزم که بودند زیادی بسیار مسائل .نمود شر
ی  روشن عثمان - طاهرخالدی - داران   عبدهللا جمله از  ما از تعدادی  با ابتدا شب همان .شود گیر
 مسائل مورد در باشد مانده خاطرم که آنجا تا نشست این در .داشت طوالن   نشسن  ...و توده

 که جدیدی اوضاع مورد در کیم فواد هجلس مقدمه در .شدند گرفته تصمیمان   و شد  بحث متنوىع
 وضعیت از گزارىسر  هم ما .بود داده انجام که کارهان   از کوتاه گزارىسر  و کرد صحبت بود آمده پیش

  جمله از آمده پیش اتفاقات و ایشان غیاب در مریوان منطقه در خودمان
 

ی چگونگ  اعدام و دستگیر
  با ارتباط در زیر تصمیمات سپس دادیم، وی  رابه پادگان در رفقا

 
د چگونگ  ما وظایف و کار پیشی 

 :شدند گرفته دراینده

 و  رسیم اعالم آن بجای و جمعیت، و دهقانان اتحادیه نام تحت فعالیتهایمان دادن خاتمه •
 .کومەله اسم به فعالیتمان علن  

 برای ب ـ ش به موسوم گروه  بویژه و  مریوان دیگرفعالیر   بیشی   چه هر اقناع برای تالش •
 .کومەله صفوف به سی   پیو 

وها کلیه مجدد سازماندادن • ی و نگهداری آنها، به جدید آرایش دادن و نیر   از جلوگیر
 

 پراکندگ
  .آنها

وع و کاری آماده ، مریوان پادگان ترصف طرح بررىس •   .اینکار برای الزم اقدامات شر

، اتحادیه مرکزیت با تماس • کت برای آنها همکاری و حمایت جلب میهن    .پادگان رصفت در شر

 .....دیگر کوچک مسائل و نکات بسیاری و •

 در .شد گرفته آنها توجیه منظور به اندرکاران دست و مسئولیر   دیگر با جلسان   روز همان فردای
ون   کلیه برای فواد  خاتمه  جدید اوضاع با ارتباط در کوتایه سخنان بودند آمده گرد آنجا در که نیر
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ورت و ایط آن در آنها روحیه نگهداشی    باال بیشی   آن از هدف که نمود، ایراد مقاومت ادامه ض   شر
ده و مداوم کار روز دو و شب دو از بعد .بود ی برای الزم کار تقسیم و فشر  فوق، تصمیمات پیگیر
 بانه در هنگام آن در که سازمان مرکزیت رفقای به مجدد پیوسی    برای فواد که شد این بر قرار

وی  آوردن و درخواست همچنیر   و خود ناتمام کارهای انجام و داشتند، حضور  اتحادیه کمگ نیر
 یاآ  که بودند، پرسیده ایشان از وقت مسئولیر   از نفر یک که سئوایل جواب در .برگردد بانه به میهن  

ورن   ایط این در دارد ض   نوشی    با نمیشود یاوآ برگردد، بانه به و بگذارد جا را ما سخت و حساس شر
 اگر و بمانم اینجا که دارم دوست شخصا من بود، گفته جواب در او .داد انجام را فوق ایکاره نامه
وری صددرصد  نظرم به  روز دو یط .میگوئید شما که میکردم را کاری همیر   باش مطمی    نمیآمد، ض 

 جمله از .داد انجام پراکندهای و کوتاه نشستهای گرویه یا خصوض چه دیگری افراد با همزمان فوق
 فواد به عطا .نمودم اشاره آنها به باال در که بود، تصمیمان   همان راستای در بیشی   که رستیم عطا با

 اما شوند، ملحق کومەله به گروهشان و وی  که میداند درست و دارد دوست شخصا او بود گفته
 داشته گروه اعضای همه حضور با جلسەای خودشان گروه رفقای با باید ابتدا تصمییم چنیر   برای

 جانب از فواد پیشنهاد پذیرش .کنند تصمیم اتخاذ مورد این در رسیم و جمیع دسته بطور تا باشند،
 نوىع به عمال ، کومەله جانب از ماموریت بعنوان حسین   عزالدین شیخ نزد به رفی    برای شیخ فاتح
 دیگر نفر وچند دیخال عثمان شیخ .بود مهیاترساخته کومەله صفوف به بقیه پیوسی    برای را زمینه
 شیخ به .بکنند چکار که کند تکلیف تعییر   برایشان که میخواهند وی  از داشتند حضور آنجا در که

 نزد به بانه به خود همراه را او بماند مریوان در نمیتواند یا نمیخواهد اگر بود، گفته خالدی عثمان
 از قبل شب .برود بانه به وی  راههم که بود پذیرفته اوهم .برد خواهد عزالدین شیخ یا جالل شیخ

ی طهمورث حرکت  از یگ  اینک و میکردیم کار گروه یک در هم با زمان   که من قدییم رفقای از اکی 
 سئول من واز آمد من نزد به بود، مریوان در آنها نماینده و خلق فدان   چریکهای سازمان اعضای
 به مقابل در هم من . برود همراهشان هم یشانا تا رفت خواهد بانه بطرف ما از کىس ایا که کردند،
 این بعدا من . نمودند اطالىع ن   اظهار جواب در .نرفتند شیخ فاتح همراه چرا که گفتم ایشان

   .نمیدید همرایه این در اشکایل او و ساختم، مطرح فواد با را موضوع

**** 

  فواد بازگشت بدون سفر

 

وی و تحرک  ما نزد به فواد برگشی     انجام برای روشن   دورنمای و یندهآ  .داد ما همه به عظییم  نیر
 از بعلت که هان  ناراحن   و اندوه وی  برگشی    با .نمود ترسیم بود، روی مان پیش که وکارهان   وظایف
 از .کردند پیدا کاهش بود، کرده ایجاد وصق   قابل غیر  سنگین   شمان بر نزدیکمان رفقای دادن دست

ایط چنیر   در انقالن   یک که آموختیم او  تامل ناهنجاریــها این با باید چگونه آوری عذاب و سخت شر
 هیچ در که او .باشد باید چگونه واقیع رهی   یک که آموخت ما به او .برود آنها جنگ به و کند،
 و تشکیالت رهی   تنها نه عمال اما باشد، رهی   که بود نداده رای وی  به کىس نشسن   یا جلسه
ی بودند، ما سازمان از خارج که هم را دیگران   حن   بلکه ما، سازمان  تعییر   برای و پذیرفته را وی  رهی 
 محبوب و دلسوز او .نمیکرد شگ وی  پاک نیت در کىس .میکردند مراجعه وی  به خودآینده  تکلیف
 .بود همه

 هیچ و هیچوقت دیگر ما و باشد، او با ما دیدار آخرین شاید این که میدانست چه هنگام درآن  کىس
 نخواهد میان در ما با نشسن   یا جلسه گرفی    دیگر که میدانست چه کىس .دید نخواهیم را او کجا
 پیش آینده از  او دیگر .ماند خواهیم نصیب ن   و بهره ن   اوضاع از دقیقش تحلیلهای از ما دیگر .بود
 ما پیش به دیگرهرگز او یدانستیمنم ما نه .کرد نخواهد برایمان صحبن   آینده به امید و دورنما از رو
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 وگرنه بود خواهد ما نزد به سفرش آخرین این که میدانستیم، کجا از ما آخر .گشت برنخواهد
 همه چنان که چرا میدانست، خود او شاید یا .میکردیم بدرقه را برگشتش بدون سفر این چگونه
  غیاب در تا ،بود  ساخته روشن برایمان جزئیات با را ما تک تک وظایف و کارها

 
 دیگر خود همیشگ

 بجای که دبگوی ما به که بود، آمده ما پیش به آخرش سفر دراین او .نیاید پیش ما برای جدی مشکیل
 خود جانباخی    چند هر که کاری باشیم، پادگان ترصف برای طرح ریخی    فکر در عزیزانمان عزاداری

 و همیاری با که نکشید طول ماه سه از ی  کم اما شد، ما برای آنهنگام در آن شدن عمیل مانع وی 
 حن   و روستاها و قرارگاها همه کردیم، خراب ششان بر را آسمان و زمیر   مریوان در مردم همکاری

 .گرفتیم خود محاضه در پادگانشان درون در را آنها دوباره و کردیم، پاک وجودشان از را شهر
ین به چگونه ما که م،بگوئی وی  به که نبود ما میان در فواد آنروزها  عهده از درغیابش وجیه بهی 
 مریوان در مردم دیگر که نباشد نگران که بگوئیم او به برآمدیم، بود نموده تعییر   برایمان که وظایق  

 دارند، کم آنچه ندارند، آنچنان   کمبود .هستند شخوی شهر اداره مشغول آنها .کنند کوچ نیست الزم
ی غیاب ی دلسوز، رهی  ان   برایشان گاهگایه که خودشان میان در خایک و ین  زم رهی   و کند، سخی 
فت گزارش  عادت رسیم چنیر   به کوچ زمان همان از آنها آخر بدهد، آنها به را کارها کمبود و پیشر
   .بودند کرده

 و آشنان   از سال دو از بیش .بود دیگران از سنگینی   تحملش من برای شاید فواد بازگشت سفرن   اما
کمان آزار و اذیت و شکنجه تحمل با رفاقتمان و دوسن   پیمان .میگذشت تمانرفاق  زندان در مشی 

وع  یارای پیخر  تند هیچ که پرصالبت و محکم وچنان یافت قوام همانجا در آن پایەهای  .شد شر
 صفحات  هنگامیکه .بودیم هم  نزدیک بسیار ن یارااز  زندگیش آخر سال دو در .نبود آن بر خدشەای

کم تطراخا ند، حلقه درچشمانم اشک اراده بدون میکنم، مرور و مجسم ذهنم در را وی  با مشی   میر 
  حالت نوىع

 
 من، از دفاعش بخاطر زندان درون های اذیت و آزار  .داد خواهد دست من به افشدگ

 کرده هم با که کردستان مختلف مناطق و شهرها به که زیادی سفرهای در که بیشماری ماجراهای
 در شدهاند، دهنده آزار برایم همه و همه مریوان، روستاهای در طوالن   جولەهای و گشت ، ودیمب

 من از سال ده .نشد من آموزگار هیچوقت او اما آموختم، او از بسیار آموزههای کوتاه فاصله این
 پر هیچوقت اام بود، تر سیاىس و ترباتجربه بسیار  من از .نشد بزرگم برادر هیچوقت اما بود، بزرگی  
  دیگری انسان هر مثل او .نبود من از ادعاتر

 
  اما داشت، دوست را زندگ

 
ی اهدافش و زندگ  جز چیر 

 نوع آن از او .بود قدم پیش همیشه دیگران حق در دلسوزی و فداکاری در .نبود مردم به خدمت
 خطر به را خود سعادت و امنیت دیگران، امنیت و سعادت برای بود حاض   همیشه که بود انسانهان  
  مادی نعمات از .بیندازاد

 
 به را ناقابل وگواهینامه ماشیر   یک حن   .کند پوىسر  چشم خود برای زندگ

  به تمایل نکند تا  ندارد، روا خود
 

د مانع خصوض زندگ ایط آن در انقالبیش وظایف پیشی   .گردد شر
 بود، بزرگ انسان   او .بود بهرمند باالن   و واال انسان   خصوصیات از زیرا بود، بزرگ بسیار انسان   او
 .بود  شایسته و الیق رهی   یک کلمه واقیع معن   به او .نشد بین   خودبزرگ بیماری دچار هیچگاه اما

****** 

 
 

 ! فواد جانباخی    چگونگ

 

 رفی    قصد به بودند، نفر پنج جمعا که دیگر نفر چند با همراه فواد ۱۳۵۸ شهریور هشتم صبح روز
 بانه ـ مریوان جاده مسیر  بطرف و شدند، جدا بودیم، "قامیشله" روستای در که ما زا بانه شهر به

وع را خود حرکت  .م. فواد -۱ از بودند عبارت نفر پنج این .کردند شر
 
-۳ جالل ابراهیم -۲ سلطان

ی طهمورث -۵ خالدی ناصح -۴ خالدی عثمان شیخ  اهل "عبدهللا" اسم به نفردیگر یک .اکبر
 تا را آنها راهنمان   او بود قرار  ،مریوان فعالیر   از "شهانر  فرج" نزدیک وابستگان از ،قامیشله روستای
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 از استفاده با هم بقیه نفر پنج .برگردد ما نزد به وسپس باشد، داشته بعهده فوق جاده به رسیدن
 بانه شهر یعن   نظر مورد مقصد به را خود داشتند، تردد مسیر  این در که ماشینهان   وآمد رفت

 مردم دست در و آزاد کامال بانه و سقز شهرهای تا مریوان بیر   جاده مسیر  آنهنگام در  .برسانند
 از واحد یک همراه فواد خود  پیش روز چند .نداشت حضوری هیچ فوق مسیر  در دشمن و بودند

 تنها هب شیخ فاتح قبل روز دو .بودند آمده ما نزد به فوق مسیر  از ماشیر   بوسیله میهن   اتحادیه م.پ
 یا و فواد خود ونه ما نه تا شدند باعث اینها همه .بود رفته بانه به ماشیر   توسط مسیر  ازهمان

ی حفاظن   و امنین   اقدامات حن   یا دیگری مسیر  انتخاب فکر به دیگری هیچکس  .نباشیم جدیی 
 کار نامهبر  در را منطقه این ترصف زودیها این به دشمن که نداشتیم تصوری چنیر   ما از هیچکدام

 مریوان ازمنطقه دیگری جای هیچ در پادگان در بجز هنوز هنگام آن در دشمن .باشد داشته خود
 داده توضیح قبال همچنانکه بلکه نداشتیم را انتظاری و تصور چنیر   تنها نه ما .بود نكرده پیدا حضور
 که بود، این هم ما و فواد خود تصور .بودیم گذاشته خود کار دستور در را پادگان ترصف برنامه شد،

باشد، همراهان تعداد چه هر سفر این در و است، امن منطقه آوردن کمی   در آنها حمل وسیله گیر
 م.پ سه آنها حن   دلیل همیر   به .بود خواهد آسانی   بود، کم بسیار آن در ماشیر   تردد که جادهای
دند  خود با بودند، جالل ابراهیم همراه که هم را میهن   اتحادیه  این بر قرار .ماندگارشدند ما نزد و ،نی 

 گفته اینکه .برگردد مریوان به دوباره فواد همراه تری طوالن   ماموریت یک برای جالل ابراهیم بود
 وی  به اگوی اینکه یا برود بانه به دیگری مسیر  از که بود شده پیشنهاد فواد به اگوی که میشود
 صحت است، نپذیرفته خود فواد و شود فرستاده وی  همراه واحد یک که بود گردیده پیشنهاد
 که میکند، فواد شخص متوجه را خطا باشد که نین   و هدف هر با نظرها اظهار نوع این .ندارد
 .ندارد واقعیت و نادرست اساسا

ایىط چنیر   در وع را خود سفر آنها ذهنیات این با و  شر  پیمودن با خود حرکت ابتدای در .کردند شر
 از آنها راهنمای میماند، فوق جاده رسیدن به زیادی فاصله هنوز اینکه وجود با عتهسا چند مسافن  

 یط از بعد .میدهند ادامه را راهشان هم آنها .میگردد بر خود و میدهد نشان آنها به را مسیر  دور
 متوجه منطقه آسمان در هلیکوپی   چند مشاهده با جاده به رسیدن از قبل بیشی   مسافن   نمودن

عادی وضعیت ند تصمیم میشوند، آنجا غیر  جاده به رفی    از دقیق اطالعات آوردن بدست تا میگیر
 اما دورتر ساعته چند مسافن   که ،"قمچیان" روستای بطرف را خود مسیر  آنها .ورزند خوداری
ی اطالعات آنجا در تا میکنند، عوض قرارگرفته، جاده مسیر  درهمان  تاریک با .کنند کسب بیشی 
احت کیم با .میشوند قمچیان روستای اردو  هوا شدن شان خاض اطالعات آنکه بدون اسی   بیاید، گیر
 دور جاده از و آنجا از پیاده با ساعت یک از بیش که ، "اگجه" اسم به دیگری آبادی قصد به را آنجا
  وجود با .است بوده الزم احتیاط رعایت دلیل به فقط کار این علت  .میکنند ترک بوده،

 
 یادز  خستگ

ی درچند که قمچیان روستای در اند، نخواسته ی را شب شده، واقع جاده کنار می   شب .کنند سیر
سند آگجه آبادی به وقت دیر یف کدخدا" اسم به شخیص خانه در  .میر  حزب هودار که "ش 

  بعلت صبح تا بوده، دموکرات
 

 ضف از بعد روز همان صبح .میخوابند نگهبان بدون مفرط خستگ
 اینکه به توجه با .میدهند ادامه "کانعمت" روستای بطرف را خود مسیر  ۹ ساعت دودح صبحانه

وی   تحرک با رابطه در تازهای اطالع هیچ  مسیر  امتداد در را خود مسیر  نکردهاند، دریافت دولن   نیر
سند "کانعمت" آبادی اطراف به ظهر نزدیک ۱۱ ساعت .میدهند ادامه جاده  تصمیم آنجا در .میر

 حفظ و نظاىم  آرایش رعایت با و شوند دور کیم  جاده مسیر  از روستا به ورود از قبل که میگرند
 از بعد  .میدهند ادامه خود حرکت به بوده، جاده موازات به که درهای در خود، بیر   صف و فاصله
 ارتىسر  ماشیر   دو همزمان و منطقه فراز بر هلیکوپی   فروند دو حضور متوجه کوتاه مسافن   پیمودن
وی  زیادی تعداد حامل ی ۳۰۰ ایل ۲۰۰  فاصله در  مسلح نیر  که آنجا از .میشوند جاده در خود می 
 مطلع حضورشان از دشمن بوده، نامناسب بسیار و پوشش بدون منطقەای حرکتشان و حضور محل
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وع آنها بطرف بالفاصله و میشود اندازی به شر وع ابتدای همان در .میکنند تیر ی شر  ۵ از نفر ۳ درگیر
ی موقعیت از و بودهاند صف جلو قسمت در که فوق نفر  از خود نمودن دور و  اختفا برای بهی 

ی محل ی محل از یا پنهان را خود داشتەاند، درگیر  جنگ این در نقىسر  عمال و میشوند، دور درگیر
وهای .میشوند درگیر  دشمن با طهمورث و فواد تنها .نمیکنند پیدا  هم و زمیر   طریق از هم دشمن نیر
 طول ساعت دو از بیش حدود که جنگ این در و .میشوند حملەور آنها به)هلیکوپی  ( هوا طریق از

ی این در طهمورث و فواد جانباخی    موجب آن نتیجه میکشد،  از بعد دشمن .میشود نابرابر درگیر
ی اتمام وهای نمودن جمع با عرص به نزدیک درگیر  به جانباختگان، جسد گذاشی    جا با و خود نیر

 مسجد به شب را جسدها مردم  .میدهند ادامه بانه جاده مسیر  و بسطام بطرف خود حرکت
ند "نعمت کا" روستای  منتقل مریوان جامع مسجد به را شهریورآنها ۱۰ تاریــــخ یعن   بعد روز و میی 
  و ماجرا کل این .میکنند

 
  .میفتد اتفاق که بود فاجعەای چگونگ

امون را نکته چند بیان و کوتاه نظر اظهار یک اینجا در وری حادثه این پیر  من باور به . میدانم ض 
  از همچنانکه

 
وع همان از اتفاق این پروسه چگونگ  این نشانگر کمی   است مشهود آن انتهای تا شر

 .باشد كاربوده در فواد انداخی    دام به برای  شده ریزی برنامه و شده حساب توطئه یک كه است
سد بنظر وهای با همراه جمع و فواد  شدن درگیر  که میر   کامال دشمن نیر

 
  و تصادف

 
 است بوده اتفاف

 : که چرا

 مطلع بانه به فواد برگشت برنامه از اینکه بدون همراهان و فواد حرکت از قبل روز همان دشمن -۱
وهایش حرکت باشند بوده  انتوسور  و چناره پاسگاهای در و بود کرده آغاز را بانه بطرف مریوان از نیر
و کنوکان    .بود نموده مستقر نیر

 اطالع بر دال هم  شواهدی و عالئم هیچگونه و نداشتیم؛ اطالىع هیچ دشمن اقدام این از ما -۲
فوق در فواد حضور از دشمن   .نیست موجود مسیر

اتژی و برنامه جهاد فرمان از بعد دشمن است واضح و معلوم آنچه -۳  ترصف را خود نظاىم اسی 
انشهر،  تا نوسود و پاوه از ترمشخص بطور شمال تا ازجنوب رزیم های جاده  مجدد استقرار پیر
   .بود  ده  دا  قرار خود کار دستور در و تعقیب  را مرزی پاسگاهای و مراکز

وهای -۴ ی از بعد دشمن نیر  بانه مسیر  بطرف خود حرکت به طهمورث و فواد جانباخی    و درگیر
 در دشمن که است این بیانگر مسئله این خود .بودند برنگشته نمریوا وبطرف بودند داده ادامه
 .است داشته خود کار دستور در را دیگری برنامه و هدف اساس

سد بنظر -۵  که چرا .بود نگردیده واقع شناسان   مورد جانباختگان جسد دشمن برای ابتدا در که میر
ی از بعد را جسدها دشمن  به مردم توسط هنگام شب بعدا که بود، گذاشته جا محل همان در درگیر
 میشوند داده انتقال  مریوان شهر مسجد به مردم توسط بعد روز صبح و میشوند برده آبادی مسجد

  .میگردد پخش رادیو از جانباختنش از بعد  روز ۱۲ ساعت اخبار در هم فواد جانباخی    خی   و

 ام بوده باور این بر حادثه این اوایل همان از من دید زوایه از که کنم اشاره نکته این به هم پایان در
ین همراه، جمع با ارتباط در که ی کوچکی    ن   نهایت و نیست آنها از هیچكدام متوجه تقصیر

 
 انصاف

 مورد که جالل ابراهیم شخص اینجا در خصوصا .شود دراز آنها بسوی  اتهام انگشت که بود خواهد
شد، فواد خانواده طرف از زمینه این در که کتان   در شوندگان مصاحبه از بسیاری غضب  منتشر
 ابراهیم میشد حیثیت اعاده اتهامات و برخورد نوع این بابت وی  از روزی که میکردم آرزو .گردید
 به و است رنجدران وکومله عراق کردستان جنبش در جانباخته برادر دو صاحب خود جالل

 .نبود برخوردی چنیر   مستحق هیچوجه

******* 
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  ما موقعیت فواد، جانباخی   

 

وها سازماندیه مشغول "قامیشله" و "وشکەالن" روستاهای در هنگام آن در ما  سازی آماده و نیر
 که مشکالن   و موانع از مطلقا .داشتیم رو پیش در که بودیم وظایق   و ماموریتها انجام برای خود
 .نداشتیم آگایه و اطالع نههیچگو  بودند، گشته روبرو آن با بانه به خود سفر در وهمراهانش فواد
 چنیر   در ما .رسیدهاند بانه به ساعت چند بعداز حرکت اول روز همان آنها که بود این ما تصور
ایط  این شدیم، مطلع فواد جانباخی    از رادیو اخبار ازطریق ناگهان که بودیم، وضعین   و شر

همچون  برایمان که بود، سنگیر   چنان کرد، میخکوب را ما همه باشند کوبیده شما بر پتگ خی 
  فاجعه چنیر   رخدادن .نبود باورکردن  

 
 یا توانستیمنیم هیچوجه به و نبود پذیرفتن   برایمان بزرگ

  زلزله یک همچون فواد جانباخی    خی   .بپذیریم خواستیمنیم
 

 کل .ساخت دگرگون را ما وضعیت بزرگ
 امید نا و نامتعادل حال درعیر   و رتاسفبا و انگیر   غم بسیار وضعیت ریخت، بهم را ما برنامەهای
  سئوال اولیر   .بود آورده بوجود ما میان در کنندهای

 
 چگونه که بود این شد، مطرح برایمان که بزرگ

  این به دشمن که است، ممکن
 

 افتاده اتفاق فاجعەای چنیر   اگر .باشد گرفته ما از هم را فواد سادگ
 ما پیش به خود که فوادی .بود نخواهد آسان   ارک هیچوجه به ما برای دیگر وی  مرگ تحمل باشد

 .کند ترتحمل قابل برایمان کیم را رفته دست از عزیزان دیگر و برادر دو جانباخی    تا بود، برگشته
 پدر به من لحظات آن در . نداشت را خود دسن   بغل با کردن صحبت رغبت کىس که دارم بخاطر

 ما برای اینچی    فواد  مرگ اگر میگفتم، خود نزد در کردم،می فکر برادرانش و وخواهران فواد مادر و
 است این نه مگر .باشند داشته حایل چه باید خی   این شنیدن با آنها باشد، تحمل قابل غیر  و سخت

 نشده تمام عزاداریشان و دفن مراسم و دارند خود مقابل در را امیر   و حسیر   جسد هنوز آنها که
 حضور با آنها که میدانستم بودم، مطلع خوب بسیار  آنها نزد در فواد جایگاه از نزدیک از من .است

 آنها وضعیت اما بود، خواهد ترتحمل قابل برایشان رفته دست از عزیزان دیگر مرگ فواد وجود و
 همه آنها برای فواد میدانستم .کنم تجسم روشن   به خود پیش در نمیتوانستم را فواد مرگ از بعد
  معن   آنها یبرا فواد بود، چیر  

 
  فواد بدون داشت، زندگ

 
 از را واقیع معن   و ارزش ن   برایشان زندگ

 از بعد زیادتری مصیبتهای متاسفانه چند هر  .شد همینطور هم  واقیع بطور .داد خواهد دست
 ـ ج جانیان توسط "ماجد" و "امجد" فواد دیگر برادر دو و راگرفت خانواده این دامن فواد مرگ

  تنهان   به فواد مرگ اما .گردیدند اعدام آن بعداز اسالىم
 
 از لذت لبخند همیشه برای دیگر تا بود کاف

 
 

  ترادژی چنیر   آنهنگام تا من .نشود نمایان هیچوقت و گردد محو آنها چهره در کردن زندگ
 

 از را بزرگ
ین دادن دست از که بود بار اولیر   این بودم، نکرده احساس و لمس نزدیک  در هک کسان   نزدیکی 
 برخوردار خاض بسیار جایگاه از من برای فواد بخصوص .میکردم تجربه را داشتند، نقش زندگیم

ات زندگیم بر وی  با آشنان   همچنانکه میدانستم .بود  فاز وارد مرا هم مرگش بود، گذاشته زیادی تاثیر
  از دیگری

 
 آور عذاب و سنگیر   بسیار برایم عاطق   لحاظ از وی  مرگ .کرد خواهد فعالیتهایم و زندگ

 فواد بدون ما ایا که اندیشیدم، ىم این به خود پیش در همزمان .بود قضیه جنبه یک تنها این اما .بود
 نداشتم شگ این در .آمد برخواهیم بودیم، کرده تعییر   خود برای که سنگین   اهداف و کار عهده از
 .گردد برخوردار ما نزد فواد معنوی  اتوریته از و پرکند، ما برای را وی  خایل جایگاه نمیتواند کىس که
م نیاز ما که میکردم، احساس لحظه درآن اما  چنیر   در بتواند که کىس به نیاز .داریم کمک به می 

ایىط  میان در مرتب که افکاری .بردارد ما دوش روی  از را فواد وظایف از گوشەهان   سنگین   شر
 طرح به مرا  نهایت در که افکاری .نمیکردند رها مرا هلحظ یک و بودند آمد و رفت در یندهآو  گذشته

 رسید بنظرم که پیشنهادی .ساختم مطرح رفقا از تعدادی با آنرا موقع آن در که واداشت، پیشنهادی
 از آن، عواقب و ماجرا کل شدن روشن ضمن تا م،بروی کومەله مرکزیت نزد به بانه به که بود، این
 .افتادیم راه بانه شهر بطرف پیاده با شلیر  مسیر  از و پذیرفتند بقیه .کنیم تکلیف تعییر   آنها
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ازه  میماندیم، خوردهای شکست و فرمانده بدون لشکر ماهمچون  از را ماموریتها و کارها همه شیر
وی  بودیم، داده دست ، پیادهروی  روز و دوشب از بعد بود، شده کمی   نصف از ما نیر  با طوالن 
 باالخره کوفته و خسته نمودیم، استفاده ماشیر   از آخر در هم را مسیر  از کیم قسمت اینکه وجود
 .رساندیم بانه شهر به را خود

********* 

 ! کومەله مرکزیت با مالقات , بانه شهر

 

 حالن   .بود شده شهرایجاد دراین غوغان   انگار که شدیم، روبرو وضعین   با بانه شهر به رسیدن با
 بسیار تاریخ   لحظات ماجراها کدیتراژ  جنبەهای از نظر ضف ود،ب حاکم آن بر گونه ومرج هرج
وی  از بود شده پر شهر تمام بودند، جالن   مسلح مردم و مسلح نیر  کردستان دیگر شهرهای از که غیر

فتید که کجا هر بودند، آورده روی  آنجا به  و غریبه مردم از بود پر همه مدارس تا مساجد از میر
وهای  بر عالوه که میشد گفته .نداشتند نظاىم وآرایىسر  سازمان و دسپلیر   و نظم هیچ که مسلخ نیر

وی  نفر هزار حدود اینها  شهر در طالبان   جالل شخص با همراه نیر   عراق کردستان میهن   اتحادیه نیر
وی  همه این با میکردم، فکر خوشبینانه خودم نزد در لحظات آن در .دارند حضور  چه مسلح نیر
  کارهای

 
 افرادی کردن پیدا دنبال ما برهیم، و درهم و شلوغ وضعیت چنیر   در .داد انجام میتوان بزرگ

 عضو تنها هم من حن    .نبودند علن   کومەله مرکزیت که بود اینجا مشکل .بودیم کومەله مرکزیت از
 با .شناختم نیم را مرکزیت افراد از دیگری کىس فواد بجز آنزمان در مریوان در تشکیالت باقیمانده

 مرکزیت از احتماال داشت آمد و رفت بیشی   آنها با فواد که افرادی که میکردم تصور من این وجود
 را آنها من قبال که بودند افرادی جمله از مهتدی عبدهللا  و زکریان   شعیب وطندوست، ساعد .باشند
 .میشناختم دور از حدودی تا و بودم دیده

 از بودیم، نموده ردیف ذهنمان در باالن   وتوقعات تظاران خود پیش در ما که آنطوری متاسفانه
وی  و ما به مرکزیت جانب  ما همچون فواد جانباخی    خی   بعداز خود آنها .نشد توجه ما همراه نیر

 
 

 ن   و دچارآشفتگ
 

 برای زیادی حدود تا کومەله مرکزیت با ما مالقات اولیر   .بودند شده زیادی برنامگ
ایىط چنیر   در را راه همه این ما  .بود کننده مایوس ما  آنها نزد ، بودیم پیموده  روحیەای چنیر   با شر

 که نیست درخاطرم بکنند، ما به کمگ یا و تکلیف تعییر   ما برای فواد ازجانباخی    بعد که بودیم، رفته
ایط آن در آنها از هیچکدام وری بسیار شر  کلمه یک .باشند گرفته نشسن   یا جلسه یک حن   ما با ض 

ی تنها .نکردند صحبن   ما با چیست، ما کار برنامه و کنیم چکار ما اینکه مورد در  خاطرم در که چیر 
  از آنها که است این مانده

 
 آنها ونه ما نه درآنزمان نمودند، سوال ما از فواد جانباخی    چگونگ

 بعد روز صبح بشبردیم، مدرسەای در بانه در را شب اولیر   ما نداشتیم، دقیق   اطالعات هیچکدام
وهای که گردید شایع  شهر بطرف بانه ـ سقز ـ مریوان بیر   رایه سه دوآب جاده طریق از دشمن نیر
وی  حال در بانه   شایعه همیر   هستند، پیشر

 
وی  همه این از شهر که بود، کاف  شود تخلیه مسلح نیر

ون   وآن  یک اینکه بدون کرد، تسخیر  را پادگان چندین میشود، آنها بوسیله میکردم خیال من که نیر
 .شدند پراکنده اطراف روستاهای در و داد، آنها لتحوی را شهر کند، شلیک دشمن بطرف فشنگ
 منطقه یک که شدشت آالن منطقه بطرف نیر   آنها که گفتند، ما به هم کومەله مرکزیت رفقای
 رفی    زا پشیمان و شخورده ناچارا هم ما .کرد خواهند ین  نش عقب است، کوهستان   سخت بسیار

ان مرزی روستای به مجاور روستاهای و آربابا کوه مسیر  از اینبار بانه، به  با آنجا از و بند سیر
 بانه به سفر این در .برگشتیم مریوان منطقه به شلیر  طریق از دوباره وسخن   دشوار بسیار وضعین  

 هم کومەله مرکزیت بقیه نزد در ژهایوی جایگاه چه از فواد که گردید، معلوم من برای بار اولیر   برای
 و اول نفر و داشته بعهده آنها میان در را اصیل و کلیدی نقش فواد واقع در  .است برخورداربوده
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 بهر .دانستمنیم جانباختنش از قبل را این من .است بوده ما تشکیالت و سازمان بالمنازع اتوریته
 واضح دورنمای هیج بدون و برنامه بدون سازمان مرکزیت رفقای با کوتاه دیدار این از بعد ما صورت

 نتیجه این به سفر این در ما .برگردیم مریوان به میبایسن   فعالیتمان، و کارآ ینده   از روشن   و
و بر بیشی   فواد از بعد که رسیدیم،  جان   از کمک انتظار و کنیم اتکا خودمان ظرفیتهای و توان و نیر

 .باشیم نداشته را دیگر

******** 

وهای توسط شدن اسب   و فتادنا کمی      عراق نب 

 

ت حال عیر   در دردناک، بسیار  ما برای مریوان به بانه از ما برگشی    سفر ماجرای  هم انگیر   عی 
 کوه این قله به ما رسیدن با .بود آربابا کوه بطرف بانه شهر از ما حرکت روز اولیر   .هست

های انداریــهای با توام که مانورهان   انجام اب .شدند ظاهر منطقه آسمان فراز بر دشمن هلیکوپی   ن   تیر
 حدودی تا خود تاکتیک این با آنها .داشتند را مردم میان در وحشت و رعب ایجاد قصد بود، هدف
 را شب مریوان به برگشی    برای خود درمسیر  ما .بودند شده موفق خود هدف این به رسیدن در هم
ان و بانه بیر   آبادیهای از یگ در وی  و بودند ترسیده بسیار مردم .بردیم بش بند سیر  زیادی مسلح نیر
 مضیقه در و مشکل دچار غذان   احتیاجات تهیه در ما بطوریکه .بودند شده جمع روستا آن در

احت از بعد  .بودیم ان مرزی روستای بطرف الزم اسی  های .افتادیم راه بند سیر  مرتب دشمن هلیکوپی 
ان و بانه بیر   جاده روی  بر  بود شده شایع منطقه مردم بیر   در .بودند وآمد رفت و درگشت بند سیر
و فوق مسیر  پاسگاهای در دشمن که  و نگرفتیم جدی زیاد را شایعات این ما .است کرده مستقر نیر

ان نزدیک  روستاهای از یگ تا را خود حرکت فت، تاریگ به رو هوا .دادیم ادامه بند سیر  ما تصمیم میر
ان روستای به شام ضف ایبر  شب که بود این  به برگشی    برای مردم از آنجا در و مبروی بند سیر

یم راهنما و کمک  مریوان  بنظر عادی غیر  کیم وضعیت شدیم آبادی وارد الزم احتیاط با .بگیر
سید  نمیکرد، باز را در کىس کردیم مراجعه خانەای چند به .بودند خاموش همه خانەها چراغهای .میر
 دشمن روز همان در که شد معلوم برایمان .کنیم پیدا را نفر دو یگ زیاد زحمت با یمتوانست بالخره

وی  و کرده احیا دوباره داشت قرار آبادی جوار در و نزدیک که را  پاسگایه  مستقر آنجا در زیادی نیر
 انستیمنتو  ما .نمیکردند باز هم ما روی بە را  درخانەهایشان آنها مراجعه ترس از مردم .است نموده

مان برای راهنما نه و بخوریم درآنجا شام نه  عدد چند دادن با همراه نفر دو آن تنها .کنیم پیدا مسیر
ان بیر   که قدییم بسیار جاده یک از میبایسن   ما .کردند راهنمان   را ما کیم خایل نان  شهر و بند سیر

آباد" و "ساوجر " اسم به ایران مرزی روستاهای نزدیگ تا .بود عراق نپینجوی  از بیش مسافن   که "مب 
ی و شلیر  منطقه .پیمودیمىم شبانه بود، ساعت ده  خایل سکنه از میکردیم، عبور آن از ما که مسیر
 اکیر  .بودند داده کوچ اجباری شهرکهای به را وآنها تخلیه عراق دولت توسط آن روستاهای تمام .بود

وی  تا .ودندب سوزانده هم را بیابانها و دشت و باغها و مزارع  نتوانند عراق کردستان م.پ نیر
 پایگاه ایجاد با عراق دولت .کنند پیدا حضور منطقه این در آن زیسن   امکانات از استفاده با  براحن  
 وضعین   چنیر   با .بودند کرده گذاری میر   هم را آن از زیادی قسمتهای منطقه این بلندیهای بر نظاىم
 که لحاظ هر از که بدی بسیار وضعیت با ما .بود وسخن   دشوار دهالعا فوق کاری مسیر  این از عبور

 ساعت .كنیم یط مریوان به برگشی    برای شبانه را خطر پر و طوالن   مسیر  این بودیم ناچار داشتیم،
ان از را خود سفر بودیم، مانده غذا و شام بدون و بودیم خسته اینکه وجود با شب ۸ نزدیکیهای  سیر

وع همان از .دادیم ادامه مریوان "ساوجر " طرفب راهنما بدون بند  برای حداقل ، برایمان حرکت شر
 راه، مسیر  در که بود این ما امید .کنیم یط  یکشه را طوالن   مسیر  این نمیتوانیم ما که،بود  محرز من

ىس امکان که محیل  بعنوان هوا تاریگ تا را روز آنجا در و کنیم، پیدا باشد، داشته آب به دسی 
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مان بعد روز تا کنیم، استفاده فیگاهمخ  مریوان مرزی روستاهای به را وخودمان داده ادامه را مسیر
 حرکت شیعی   و بجنبیم ما اگر که بودند باور این بر و اضارداشتند نفری چند ما میان در .برسانیم
فوق ساعت ۱۰ از کمی   توانست خواهیم کنیم،  بهر .رسانیمب مرز به را خودمان و نموده یط را مسیر
 .دادیم ادامه راهمان به وقفه ن   صبح نزدیکیهای تا گرفتیم بکار  داشتیم، توان در آنچه ما صورت

فت، روشن   به رو هوا که صبح نزدیکیهای  مانده زیادی خییل مسافت هنوز که شدیم متوجه ما میر
، از .برسیم مقصد به که

 
  گرسنگ

 
  و تشنگ

 
 دیگر تعدادى و نم .بودیم افتاده پا از مفرط خستگ

 بود، اطرافمان که جنگلهان   میان در را خودمان و بمانیم، جا همان در که بود، این نظرمان و پیشنهاد
احت و کنیم مخق    آنها جز هم خالدی طاهر که نفر چند اما .شود تاریک هوا دوباره تا کنیم، اسی 
یت که بقیه خوشبختانه .نمودند حرکت ادامه به اضار بود،  در شدن ماندگار پیشنهاد ، بودند اکیر
 نفر چند همراه طاهر .شدیم ماندگار بود، هم آب بدون چند هر محل همان در ما .پذیرفتند را آنجا
 ناشنیده و نادیده هم را بقیه توصیەهای ما، تصمیم به توجه بدون نمانده، خاطرم در تعدادشان که

خود و راه به و گرفتند اندازی صدای که بود، نگذشته ساعت نیم از کمی   حدود .دادند ادامه مسیر  تیر
اندازی اما .رسید گوشمان به شدیدی  بود این ما گمان و حدس .نکرد پیدا دوام دقیقه ده از بیشی   تیر

وهای کمیر   به آنها که   نیر
 
 از کمگ و کار .بود زیاد بسیار آنها شدن کشته احتمال و افتادهاند، عراف

وهای با طوالن   جنگ توان از نهات نه ما .نبود ساخته ما دست   نیر
 
 آن در نبودیم، برخوردار عراف

ایط شدن بودیم، قرارگرفته ما که موقعین   و شر وی  و واحد تمام نابودی به تردید بدون ما درگیر  ما نیر
اندازی که آنجا از .میشد منجر  این نتیجه و عواقب از درصد صد هم ما و نکرد پیدا ادامه تیر

اندازیــها  با مخفیگاه آن در را روز مدت تمام ناچارا که شد این بر ما تصمیم نبودیم، می   مط تیر
 با .بمانیم بود، گردیده اضافه آن به که زیادی بسیار دلهره با همراه نمودم، توصیف قبال که وضعین  
مان هم ما  ،افتادن کمیر   ل3احتما از ترس با توام نگران   با هوا شدن تاریک  و  دادیم ادامه را مسیر
 از اطالىع ن   رسیدیم "قوله قول" اسم به مریوان  مرزی روستای یک به ساعت چند از بعد نهایتا

 یط که ماجراهان   دیگر به حادثه این شدن اضافه و آنها شدن کشته احتمال و رفقایمان شنوشت
 زمان مدت به احتیاج .بود انداخته رمق از حسان   را ما بود، شده ما گریبانگیر  گذشته هفته دو

احت طوالن   احت از بعد .داشتیم اسی   "گاگل" اطراف جنگلهای بهدارانر  عبداله دپیشنها با اولیه اسی 
 خود کار آنجا در ما نظاىم واحد اولیر   که محیل همان .رفتیم بود، معلم آنجا در قیام از قبل خود که
وع را ان  پا جنگهای در طوالن   دورههای برای  که  منطقەای .بودند کرده شر  اسالىم ـ ج علیه رتیر 

 و درحفظ که اطمینان، قابل مردمان   با مطمی    پایگایه و محل .گردید واقع ما استفاده مورد همیشه
وهای تامیر    كه دیگر رفقاى همه تا شدیم ماندگار آنجا در .نمودند ایفا برجستەای و مهم نقش ما نیر

 .گردیدند ملحق ما به نند،ك همرایه را ما بودند، نتوانسته بانه به سفر هنگام به

********** 

 عراق جانب از کمک پیشنهاد

 

و از نفری چند واحد  افتادن کمیر   به ماجرای از روز چند از کمی    "خالدی طاهر" مسئولیت با ما نیر
نگذشته منطقه در مریوان به بانه از حرکتمان مسیر  در  به فوق افراد كه شدیم مطلع  بود، شلیر

وهای اسارت  عرا نیر
 
 هر .هستند عراق بعث حکومت نزد نپینجوی شهر در اکنون هم و آمده در ف

 نادرسن   کار را آنها شدن تسلیم اما میکردیم، نگاه دشمن عنوان به آنزمان در عراق دولت به ما چند
ی در ما تصور برعکس آنها اینکه از .ننمودیم ارزیان    بودند پیداکرده نجات تلفات بدون فوق درگیر

 به برگشی    هنگام به .نمود آزاد را آنها عراق دولت که نکشید، طول یکهفته از کمی   .ودیمب خوشحال
 که بود، این عراق دولت پیام .بودند ما برای عراق حکومت جانب از شفارىسر  و پیام حامل آنها ما نزد
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ط و قید بدون آنها باشیم، آنها با ارتباط به حاض   ما چنانچه  ما هب کمگ نوع هر به حاض   شر
وها کلیه و ایران   اپوزسیون همه قبال در عراق دولت سیاست این .بود خواهند  میشد، جریانان   و نیر

بودند که  دیگر و پول و اسلحه میتوانست کمکها این .کنند مبارزه اسالىم ـ ج علیه حاض 
 چنیر   مهنگا درآن ، داشتیم مورد این در که جلسەای یط ما .باشد شامل را الزم جبهه پشت خدمات
وری غیر  را ارتبایط یت با را فوق پیشنهاد و کردیم، ارزیان   ض   را عراق با ارتباط نوع هر .کردیم رد اکیر
ایط آن در .کردیم اعالم ممنوع  مراجعه بدون و نداشتیم سازمان مرکزیت با ارتبایط هیچگونه ما شر

 تحت افرادی مریوان منطقه در زمان   مقطع همان در درست .نمودیم  اتخاذ را فوق تصمیم آنها به
 اسم به شخیص مسئولیت با و کردند عراق با ارتباط برقراری به اقدام کردستان دموکرات حزب نام

  محمود"
 
  .میکردند دریافت پول فراوان   مبلغ ماهانه و اسلحه زیادی مقادیر "آشتیان

******* 

 له کومه به ب -ش  گروه شدن ملحق

 

ایط با بودیم، شده مبارزه از جدیدی فاز و مرحله وارد ما  .بودیم روبرو پیچیدهای و سخت بسیار شر
وع .بود نموده اشغال را مریوان منطقه تمام  دشمن و استقرار و  دایرکردن به شر  و پاسگاها درکلیه نیر
وهای از مرکب واحدهان   همزمان .داشتند وجود  منطقه در شاه زمان در که بود کرده مراکزی  نیر
 جوله و گشت به منطقه در و نداشتند ثابن   محل که بودند داده تشکیل بسیج و رپاسدا و محیل

ایط چنیر   با شدن روبرو برای ما .پرداختندىم  و دقیق  ریزی برنامه بایسن  ىم وضعین   و شر
دیم پیش را همەجانبەای ایط همیر   بدلیل .میی  وى سخت شر  بعد .بود یافته تقلیل کیم تعداد به ما نیر

احت و بانه سفر از برگشی    از   الزم اسی 
 
 منطقه همچون عمال که "گاگل" اطراف جنگلهای در  وکاف

وی  کلیه .مینمودیم استفاده آن از ما مخق   اما پایگایه از آنها تعداد جمعا که ما نیر  همان بیشی 
 ایجاد هب اقدام بار اولیر   برای محل همان در فواد با همراه دور چندان نه زمان   مدت که نبود تعدادى
وی  ین از تعدادى .بود افراد جایگزین   در تنها تفاوت .بودیم نموده مسلح نیر  جمله از ما رفقاى بهی 
ایط دلیل به هم تعدادى البته .بودند باخته جان فواد  ترك را ما صف  بود آمده پیش كه سخن   شر
 توضیح هم قبال انکههمچن .گرفتیم مهیم تصمیمات و آمدیم گرد  هم دور به آنجا در .بودند كرده
 ادامه کومەله نام تحت بعد به مرحله این از را فعالیتمان که بودیم گرفته تصمیم ما شد داده

 هرچند بود، کومەله به ب - ش  گروه رسیم شدن ملحق نشست این تصمیمات این از یگ  .بدهیم
 آن تا اما بودند، ما کنار رد و همراه بود، داده رخ برایمان که اتفاقان   و حوادث اکیر  در عمال آنها

 دیگر بار نشست این در .بودند نکرده منحل را خود و بودند مستقل گروه یک همچون هنوز لحظه
كمان وآرمانهای اهداف به که کردیم تازه پیمان همدیگر با  و فواد آرمانهای و اهداف همانا که مشی 

ایط هیچ تحت و  بمانیم وفادار بود نیر   جانباخته عزیزان دیگر دارآنها سخن   شر  خود و منشوی دستی 
د و مبارزه یک برای را  برنامەریزی ضمن نشست این در .سازیم آماده دشمن با طوالن   و سخت نی 

 
 

د چگونگ  . گرفت انجام الزم کار تقسیم همیشه مثل و سازماندیه آن برای خود وظایف کار، پیشی 
ایط با شدن رودرو برای  و زدیم باال را آستینها ید،دگر  رهاشا آن به که سخن   بسیار شر

 آن نتیجه از نه هنگام آن در که جنبىسر  .کردیم آغاز را مسلحانه جنبش اول دور و مرحله  بدینوسیله
 
 
ى كردستان مناطق دیگر از حن   نه بود، معلوم برایمان آن زمان مدت نه و بود میان در حرف  خی 

 حمایت پیشبین   و از جانب ما آن وعشر  برای قوی بسیار اراده بود معلوم آنچه داشتیم،
  .نداشتیم شگ آن در که مردم میان در تودهای  وسیع

  اول بخش پایان                                                      
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