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دایه بهیه

دایه بهیه نامى آشنا براى متام مردم كردستان، مادر كاك فؤاد مصطفى 
ایران  كردستان  زحمتكشاِن  انقالىب  سازمان  گذار  بنیان  و  رهرب  سلطاىن 
)كومه له(، كه در یك نربد نابرابر با محارصه هواىئ و زمینى به رسكردگى 
چمران فرمانده نظامى رژیم جمهورى اسالمى، جان عزیزش را از ما گرفتند. 
دایه بهیه همچنین مادِر كاك امین، كاك حسین، كاك ماجد و كاك امجد 

بود كه به دست جالدان جمهورى اسالمى اعدام شدند. 
این نام كه یىك از منونه ها و سمبل یك مادر پنج فرزند جان باخته است 
باید به عنوان یىك از قربانیاِن جنایات برش در قرن بیست و یكم به ثبت 
برسد. متام جهانیان را باید با این نام آشنا كرد. نام و چهره اى كه زخم هاى 
بزرگى را با قامت راست و استوار با چهره اى جدى و مصمم حمل می كرد 
و در جستجوى یافنت پاسخى كه چرا فرزندانش كه خواسته آزادى و برابر 

طلبى دارند، ُجرم است و مرگ. 
این انسانهاى آزاده و بزرگوار كه تنها جرمشان انسان دوستى، دفاع از 
آزادى، رهایى برشیت از قید و بندهاى ضد انساىن كه در هر جاى دنیا 
حق مسلم و ابتدایى انسان هاست وىل در كشور ما براى بدست آوردنش 

باید جان داد. 
بهیه  دایه  جانباختگان  به  مخترص  و  كوتاه  خیىل  من  نوشته  این  در 
اشاره اى میكنم، راجع به این عزیزان و بیوگراىف كامل آنها. كتاب ها، فیلم ها، 

جزوات و نوشته هایى در دسرتس هست كه می توان به آنها مراجعه كرد.
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در دامن دایه بهیه پرورده شد:

كاك فؤاد مصطفى سلطاىن مهندس برق از دانشگاه آریامهر تهران. در 
سال 19٦9تشكیالىت را بنا نهاد كه بعدآ بنام كومه له معرىف شد. او خواهان 
عدالت خواهى، برابرى زن ومرد و حقوق همه ملتها از جمله خلق كُرد و 
آزادى بود. او تالش زیادى در هوشیار و آگاه كردن كارگران و زحمتكشان 
به حق و حقوق خودشان و مسأله مىل منود و توانست اعتامد خلق كُرد را 
بخود جلب كند و جایگاه خاىص در میان مردم كردستان پیدا كند. بهمین 
زندان  سال  چهار  فؤاد  كاك  شد.  زنداىن  و  دستگیر  ساواك  از طرف  دلیل 
را به سنگر مبارزه و مقاومت تبدیل كرد. اعتصاب غذاى بیست و چهار 
روزه او نه تنها در زندان بلكه بیرون از زندان هم تاثیر زیادى روى مردم 
گذاشت. همزمان با شورش مردم ایران از زندان آزاد شد. متاسفانه زیاد 
طول نكشید یازده ماه بعد از آزاد شدن از زندان، در یك نربد نابرابر او را 
از مردم كردستان گرفتند. او از لحاظ فیزیىك در میان ما نیست اما نقش و 
یاد خودش را در قلب همه آزادیخواهان حك و ثبت كرده كه هیچوقت از 

یاد نخواهد رفت. 
امتام تحصیالتش در سنندج، در  از  كاك حسین مصطفى سلطاىن بعد 
دانشگاه تربیز به ادامه تحصیالت عالیه، در رشته ریاىض میپردازد. با دیگر 
رفقایش مبارزات سیاىس را در تشكیالت مخفى ادامه میدهد و در زمان 
دانشجویى دستگیر و سه ماه زنداىن میشود و چون منیتوانند چیزى را ثابت 
كنند،آزاد میشود و در محله هاى فقیر نشین تربیز ضمن درس خواندن 
و  از گرفنت لیسانس به شهر مریوان بر میگردد  تدریس هم میكند. بعد 
در دبیرستانهاى شهر مریوان دلسوزانه مشغول تدریس میشود و تالشش 
جز خدمت به جوانان مریوان چیز دیگرى نبوده است. متاسفانه در سال 
13٥8به فرمان رهرب رژیم جمهورى اسالمى با برادرش كاك امین و هفت 

مبارز و چهره هاى سیاىس دیگر تیر باران میشود. 
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مریوان،  دهات  تواناى  و  دلسوز  معلم  سلطاىن  مصطفى  امین  كاك 
ظرف شش سال معلمى میتواند اطمینان همه را بخود جلب كند، پیوند 
تشكیالىت با كومه له و تبلیغ اهداف كومه له سیامیى محبوب و قابل باور 
براى اطرافیانش میشود. یىك از اولین پیشمرگان »یكیه ىت جوتیاران« یعنى 
پادگان  اتحادیه كشاورزان میشود. متأسفانه در سال 13٥8دستگیر و در 
شهر مریوان با برادرش كاك حسین و هفت مبارز دیگر تیر باران میشود. 

تربیز،  دانشگاه  تكنولوژى  انستیتو  از  سلطاىن  مصطفى  ماجد  كاك 
دانشجوى دانشگاه رازى و دانشگاه ابو عىل سینا، مبارزه چشمگیرى بر علیه 
ظلم و زور داشت. سال ٥8 در تربیز در تشكیالت مخفى رشوع بكار كرد.

اواخر سال ٥9 دستگیر و زنداىن و در سال ٦0 با برادرش كاك امجد اعدام 
شدند. خاطره اى كه از كاك ماجد دارم در دانشگاه رازى كرمانشاه با او آشنا 
شدم. یك روز حدود بیست و پنج نفر از دانشجویان تصمیم گرفتیم یك 
روز به كوههاى »پراو« كرمانشاه برویم. در این سفر یك روزه بود كه كاك 
ماجد را شناختم. كوههاى »پراو« پر از صخره هاى سخت و دشوار بود كه 
باال رفنت از انها مشكل بود، هر كىس نیاز به كمك داشت اولین كىس كه 

براى كمك داوطلب میشد، او بود. 
بزرگرتین كوله پشتى را حمل می كرد، روحیه میداد، می گفت و همه 
را می خنداند. براى یافنت آب با خستگى زیاد كه همگى مشغول اسرتاحت 
بودند، او بود كه كُند و كاو میكرد كه چشمه آىب را بیابد. من و خاله ام 
كه او هم دانشجو بود با همدیگر كُردى حرف میزدیم، صداى ما را شنید 
و نزدمان آمد، خود را معرىف كرد از دیدن همدیگر و فهمیدن اینكه كُرد 
هستیم كىل خوشحال شدیم و متام راه باز گشتامن به شهر را برایامن با 

صحبت هاى شیرین و شنیدىن آسان كرد.
كاك امجد مصطفى سلطاىن بعداز امتام تحصیالتش در سنندج، همراه با 
مردم در بر اندازى رژیم شاه و علیه رژیم جمهورى اسالمى براى آزادى و 
برابرى مبارزه میكرد و در متام اكسیونهاى مبارزاىت علیه ظلم و زور نقش بر 
جسته اى داشت، در مناطق كردستان و همچنین رضاییه و تربیز، در تربیز 
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دستگیر و زنداىن میشود و در سال 13٦0 تنها بخاطر برادر كاك فؤاد بودن 
با برادرش كاك ماجد اعدام میشوند.

***

دا«  آبادى »ره شه  بهیه در  دایه  قربانیان جنایات برش،  این  مادر  بله 
مریوان یىك از شهرهاى استان كردستان چشم به جهان گشود. دوران جواىن 
پدر  دادن خانواده شان تحت فشار رژیم رضا شاه  )بدلیل كوچ  را  خود 
»پنجوین«  آبادى  دیار خود میشوند( در  ترك  به  محمد رضا شاه مجبور 
در كردستان عراق سپرى میكند. او دخرتى زرنگ و با هوش بوده و خیىل 
رسیع به تحت ستم بودن خلق كُرد پى میربد و با وجود سواد كم خیىل 
از شعرها و رسوده هاى »قانع« شاعر بزرگ كُرد را از حفظ بوده و درك 
باالیى از آنچه كه ملت كُرد درگیر نابرابرى و ظلم و زور از طرف رژیمهاى 
در  قانع  میگوید: شعرهاى  ملكه دخرتش  است.  داشته  بوده اند،  مختلف 
زندگى كاك فؤاد تأثیر خاىص داشت و دایه بهیه كاك فؤاد را بطور ویژه و 
خاىص پرورده كرد. نارضایتى و ظلم و زور خیىل رسیع در افكار كاك فؤاد 
جاى گرفت و بودن مادرى با درك باال و اراده ای پوالدین توانست كاك فؤاد 

را از همه جوانب پرورده كند و او را به فرد ویژه اى تبدیل كند. 
دایه بهیه مادری فداكار و از خود گذشته با از دست دادن پنج فرزند 
فرزندانش،  عموزاده هاى  شفیعى،  جعفر  دكرت  چون  دامادى  و  دلبندش 
پیرخرضى ها و سایر رفقاى نزدیك فرزندانش، هیچوقت زانو خم نكرد و 
مادران  سایر  و  فرزندانش  سایر  دلدارى  شجاعانه  شعرهایش  خواندن  با 

داغدیده را میداد. 
شهرهاى  از  شهرى  هر  در  آزادى،  و  صلح  روز  برسد،  روزى  امیدوارم 
كردستان و ایران یك بناى یادبود بنام مادران داغدیده ساخته شود تا به 
نسلهاى بعدى، این دوره تاریخى نشان داده شود كه زماىن انسانها براى 
خواسته هاى آزادى، برابرى، حق و حقوق اولیه شان به جوخه هاى اعدام 
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سپرده میشدند. و مادران عزیز، دایه بهیه ها و مادران گورستان خاوران، 
شهرستانهاى  و  دهات  داغدیده  مادران  متام  و  تهران،  الله  پارك  مادران 
ایران را به داغ از دست دادن فرزندان دلبندشان ىب رحامنه  كردستان و 

محكوم می كردند. 
راه  صادقانه  كه  بودند  كساىن  بزرگوار  و  عزیز  مادران  این  فرزندان 
آرمانهاى جامعه برشى، براى یك جامعه آزاد و برابر، براى حقوق كودكان، 
زنان، كارگران، براى رفاه و آسایش مردم و یك زندگى بهرت مبارزه كردند. 
درب  مقابل  در  زندانیان،  از  پشتیباىن  مقاومت،  كارى،  مخفى  ایستادگى، 
زندانهاى مختلف، ایستادن و مقاومت در برابر زندانبانان زورگو و جاىن، 
كمكهاى  اتحاد، همكارى،  از خودگذشتگى،  مبارزان،  دادن  پناه  فداكارى، 
ماىل و دهها كمكهاى دیگر شاخص بارز این مادران عزیز است كه هر كدام 
از این واژه ها داستانها، رازها، و تراژدى هایى دارند كه باز گویى آنها باید به 
گوش همه جهانیان برسد. تراژدى هایى كه در عرص حارض قلب هر انساىن 

را به لرزه در میاورد. 
این مادران الزم است بدانند كه گوشه اى از قلب متام انسانهاى آزادِه 
جهان را به خودشان اختصاص داده اند. نتیجه تالششان دلگرمى و احساسات 
خوىب است كه به زندگى انسانهاى دیگر بخشیده اند. انتقال روحیه قوى و 
فریاد درس مقاومت را یاد داده اند، مادراىن كه دروازه خانه هایشان به روى 
افراد مبارز و تحت تعقیب باز بود، مادراىن كه در زندانها تحت شكنجه 
هاى سنگین لب به سخن نگشودند، مادراىن كه جوانان مبارز را با خالقیتها 
و ابتكارات خود مخفى میكردند، مادراىن كه بعداز اعتصاب غذاى سه روزه 
كه  كردند  یا آش درست  ابتكار خود سوپ  به  استاندارى سنندج  تحصن 
اعتصاب غذا را اول با مایعات بشكنند تا آسیبى به سالمتى اعتصابیون وارد 
نشود و اعتصابیون را گروه گروه به خانه هاى خود دعوت میكردند، چون 
نتوانسته بودند در اعتصاب غذا رشكت كنند به این شكل حامیت خود را 

نشان دادند. 
آن مادران روستایى كه به رغم كارهاى طاقت فرساى روزانه و مداوم 
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با »نه«  را  پاسداران  براى پیشمرگان می پختند، یورشهاى  نان  اضافه  خود 
دعوت  خانه هایشان  در  اسرتاحت  به  را  پیشمرگان  میدادند،  پاسخ  گفنت 
میكردند و خود تا صبح نگهباىن میدادند كه در صورت یورش پاسداران، 

پیشمرگان را براى مقابله آگاه سازند.
 مادرانی که در صورت غافل گیر شدن فوراً آلرتناتیوى براى خنثى كردن 
یورش و دستگیرى داشتند و پیشمرگان را با تاكتیك هاى گوناگون از ده 
خارج میكردند و متعلقات شخىص آنها را پنهان میكردند؛ كه هنوز جاى 
سؤال است كه چگونه و كجا آنها را مخفى میكردند كه از خانه گردى هاى 
پاسداران در امان میامند و در فرصت مناسب به پیشمرگان باز میگرداندند 
آنان با جمع آورى دارو و كمكهاى تداركاىت و ماىل روحیه همكارى خود را 

به منایش می گذاشتند. 
مادراىن كه مخفیانه به دیدن فرزندانشان میرفتند، همدیگر را دلدارى 
میدادند و هیچوقت در مقابل دشمن خود را نباختند. مادراىن كه وقتى 
از خاطره گذشته شان میپرسیدى یعنى زماىن كه فرزندانشان از آنها دور 
بودند كه زندگى را با مزاحمتهاى پاسداران رژیم و رشایط خفقان و فشار و 
رسكوب چطورى گذرانده اند، از تعریف كردن مصیبت هاى برس آمده شان 
فكر  روزها  آن  به  دیگر  گذشته  گذشته،  میگفتند  و  می كردند  خوددارى 
نكنید، در آن رشایط هم منى خواستند با گفنت خاطرات تلخ باعث آزردگى 
خاطر فرزندانشان شوند. با افتخار و رس بلندى زیستند، این مقام یك مادر 
و یك زن است. این مقام را باید ارج گذاشت، این مقام را باید تجلیل كرد. 
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»ملكه« دخرت دایه بهیه در دهمین سالروز مرگ او كتاىب در مورد مادرش 
به زبان كوردى بنام »دایكم له بوارى مه نته ته كاندا وك پوال وا بو« )یعنى 

مادرم در قبال متام محنت هایش مثل فوالد بود( نوشته است.
قسمت هایى از این كتاب را بخوانیم: 

در  كه  كساىن  و  ستمدیده  مردم  و  زحمتكشان  برابر  در  مادرم  »رفتار 
خانه ها كار میكردند ویژگى خاىص مبعناى انساىن داشت، براى همه بدون 
فرق و تفاوىت احرتام قائل بود و این در آن دوران خاص یك جایگاه و مقام 
ویژه اى به او داده بود. مادرم نقش مهمى در تشویق كردن بچه هایش به 
درس خواندن داشته و خودش هم با بچه هایش سواد یاد میگرفت و دلش 
میخواست هر بیشرت به امر سواد اموزى خود بیافزاید و حتى در چگونگى 
نوشنت نامه از بزرگرتها یا كوچكرتهاى از خود، كمك میگرفت كه چه نكاىت 

را باید رعایت كرد، و به دیگران نشان میداد و كمك به یادگیرى میكرد. 
او شبانه شعرهاى »قانع« یىك از شعراى بزرگ و مشهور كردستان كه از 
بستگان پدر بزرگم بود و رفاقت خوىب با خانواده ام داشته هر بار كه یىك 
از شعرهایش را براى مادرم خوانده به رسعت آن را حفظ منوده، و برایامن 
با صدایى خوش و دلنشین میخواند. در تعریف كردن حكایت و داستان 
خیىل خربه بود طوریكه شنونده از آن لذت میربد، خسته منیشد و با اشتیاق 

گوش میداد و او را به دنیایى شیرین و خیاىل میربد. 
تاثیرات خوب و كارایى مادرم روى افكار فرزندانش و توجه آنها را به 
دنیاى دور و برشان كه نابرابرى، فاقد عدالت اجتامعى و ظلم و زور است، 
معطوف كند و فرق زندگى ظاملان و قدرمتندان با مظلومان و ىب چیزان را 
به ما نشان دهد و آشنا كند. كار و امورات خانه بیشرت روى دوش مادرم 
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بود از این بابت زحامت و رنج زیادى را متحمل شده است، خانواده اى پر 
جمعیت و مهامندار كه سازمانده و رسویس دادن به همه امورات را عهده 
دار بود و در ضمن رهنمودهاى خوب و سازنده هم داشت و همه كارها 

را بخوىب پیش میربد. 
امین، فائزه،  نامهاى: فؤاد، حسین،  به  ازدواجش ده فرزند بود  حاصل 
ماه  كاوه فقط شش  كاوه.  و  امجد، رضا، حشمت  )ملكه(،  ماجد، خودم 
در زندگى ماند و فوت كرد. همگى ما به وقت خودش یعنى سن درس 
خواندن، به مدرسه رفته و در این زمینه هیچ كوتاهى نشده و مادرم مجبور 
شده كه فرزندانش را از كالس چهارم به بعد براى ادامه تحصیل به شهر 
سنندج بفرستد. دورى از فرزندان از هامن دوران كودىك اغاز میشود كه 
میتوان گفت نه مادر از وجود بچه هایش و نه فرزندان از وجود والدینشان 
سیر شدند. این دورى براى مادرم خیىل سخت و بار سنگینى بود چاره اى 
نداشت چون به تحصیالت فرزندانش اهمیت زیادى میداد و برایش امر 
تحصیل خیىل مهم بود. در این دوراِن دورى غافل از فكر كردن به آنها 
نبود، گرسنه منانند، به موقع به مدرسه برسند، مریض نشوند، اطاقشان رسد 

نباشد و ..... متام اینها مرتب به ذهنش میامد و میرفت. 
زماىن كه اولین فرزند مادرم كاك فؤاد وارد مسائل سیاىس شد و عالقمندى 
خود را در این زمینه نشان داد و درگیر سیاست و مسائل دور و بر شد و 
كنجكاوى او براى خواندن كتابهایى مثل كتاب »پیره مرد« و یا كتاب »قانع« 
ایران ممنوع بود. دایه بهیه شخص  بیشرت میشد، آن زمان این كتابها در 
ویژه اى را براى تهیه این كتابها در كردستان عراق روانه این دیار كرد. از 
آن به بعد مسائل سیاىس، مبارزه و دفاع از كارگران و زحمتكشان بخىش از 

زندگى ما شد. 
دایه بهیه راز دار و پشتیبان فرزندانش شد. سال 13٤9 كاك حسین از 
طرف ساواك دستگیر شد به خانه مان یورش آورده و همه چیز را بهم 
و  مدارك  متام  كامل  هوشیارى  با  مادرم  وىل  كنند  پیدا  مدرىك  تا  ریختند 
نوشته ها را در كوزه اى جا داده و آن را روى دوش دخرتى گذاشته كه نشان 
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دهد او براى آب آوردن به چشمه میرود و باین ترتیب توانست كاك حسین 
را از گیر افتادن مدرىك بر علیه اش نجات دهد. 

و  از طرف ساواك در شهر سنندج دستگیر شد  فؤاد  كاك  سال 13٥3 
بار دیگر دوره غم و پریشاىن و محنت دامنگیر مادرم شد. كاك فؤاد به 
چهار سال زندان در زندان قرص تهران محكوم شد. مادرم راه دور و درازى 
را از مریوان تا تهران براى ده دقیقه مالقات طى میكرد. سال آخر زنداىن 
بودن كاك فؤاد، او تقاضاى انتقال به زندان شهر سنندج را میكند تا آمد 
و رفت براى دایه بهیه آسانرت شود. زندانیان شهر سنندج براى اعرتاض به 
وضع بدشان در زندان دست به اعتصاب غذا زدند و این اعتصاب بیست 
این اعتصاب غذا و اوضاع وخیم  و چهار روز طول كشید. طوالىن بودن 
زندانیان و در خطر بودن سالمتى آنها، پریشاىن و غم، ترس و وحشت و 
نگراىن زیادى براى بستگان زندانیان فراهم كرده بود. دایه بهیه آرام و قرار 
نداشت، انعكاس این اعتصاب غذا به خارج از زندان و به گوش همه رسید، 
وابستگان، آشنایان و دوستان زندانیان در برابر زندان سنندج جمع شدند 
و خواهان دیدار با زندانیان شدند تا از چگونگى وضع آنها و سالمتى شان 
با خرب شوند. افرس نگهبان اجازه به این دیدارها نداده بود، دایه بهیه رس 
او فریاد میزند و داد میكشد و ضمن داد كشیدن دو بیت شعر كه حاوى 
نفرین به ظاملان كه چگونه اجازه دیدن فرزند و مادر را منیدهند و به سوز 
دروىن و ناله و گریه مادران توجهى ندارند، میخواند همین باعث میشود و 
تاثیر خود را میگذارد تا اجازه مالقات كاك فؤاد را با دایه بهیه بدهند، گرچه 
بخاطر اعتصاب غذا كاك فؤاد قدرت و توانایى آن را نداشته بود كه بتواند 

تا دم درب زندان به تنهایى بیاید. 
با رشوع اعرتاضات علیه رژیم شاه در ایران آزادى زندانیان سیاىس هم 
آغاز شد و كاك فؤاد هم از زندان آزاد شد وىل تنها دو هفته اى در خانه 
ماند هنوز دایه بهیه از دیدن او سیر نشده بود كه كاك فؤاد كار و فعالیت 
سیاىس خود را ادامه داد. یك روز دایه بهیه به كاك فؤاد گفت: پرسم تو 
در دوران شاه زنداىن و شكنجه شدید زحمت زیادى كشیدى، مبارزه كردى 
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خیىل میرتسم كه مثل مرگ اسامعیل رشیف زاده عكس و پوسرتى از تو 
برایم مباند، كاك فؤاد جواب داد: مادرم تو منو پرورده كردى براى خوىش 
خودت بود یا براى ملت كُرد، در آن دوران ترس و وحشت مادرم خیىل 
زیاد بود، خرب شهید شدن پرس عمویش با دو مبارز دیگر بدست مسلحهاى 

مكتب قرآن مریوان سخت پریشان و نگرانش كرد. 
روز بیست و هشت مرداد سال پنجاه و هشت كاك حسین و كاك امین 
بدست جنایتكارن اسالمى و خودفروشان دستگیر و زنداىن شدند. دایه بهیه 
آزادى  براى  تقال و تالش  نداشت فقط در  زیادى كرد، شب و روز  تالش 
فرزندانش بود. متاسفانه بعد از شش روز آنها را با هفت مبارز دیگر در 
پادگان مریوان اعدام كردند. جلو بیامرستان شهر مریوان مردم جمع شدند، 
مردم در شوك نُه جنازه خونین بودند گریه و فغان میكردند، داد میزدند، 
قاطى  و خودفروشان  پاسداران  تیراندازى  با صداى  یك شهر  مردم  فریاد 

شده بود. 
مادرم به درب بیامرستان رسید با جنازه تكه تكه شده كاك حسین روبرو 
میشود، او را در بغل میگیرد و جویاى كاك امین میشود كه میگویند او 
را به »آملانه« برده اند، فكر میكند او زنده است و او را اعدام نكرده اند 
و میخواهد هر چه زودتر او را ببیند و رسش را روى سینه اش بگذارد تا 
مرهمى بر قلب داغدیده اش باشد وىل متاسفانه با جنازه او در مسجد 
روبرو میشود. به راستى هیچ قلم و در هیچ زماىن منیتواىن آن حس و درد 
و محنت و غم بزرگ دایه بهیه را بنویىس و دقیقاً بازگو كنى، هیچ فیلم و 
رماىن منیتواند حال دایه بهیه را توصیف كند. مادرم میگفت از مریوان تا 
آملانه مچ دست كاك حسین را گرفته تا از بدنش جدا نشود، مادرم رس هر 
دو فرزندش را بغل كرد و جواب هیچ رسم و سنت و آئینى را نداد و گفت 
فقط امشب مهامن من هستند، باید مهامن مهر و محبت مادرشان باشند، 
باید از نزدیك شاهد غم ودرد و پریشاىن ام باشند، باید از نزدیك به صداى 
سوزش قلب و جگرم گوش دهند و با گریه و زارى رشوع به شعر گفنت كرد. 
فرداى آن روز بعد از مراسم خاك سپارى، مردم براى تسلیت به خانه مان 
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میامدند، مادرم ضمن گریه كردن و شعر گفنت حواسش به مهامنان و ماها 
بود، توصیه میكرد به موقع ناهار و شام حارض باشد، مهامنان را دعوت به 
خوردن میكرد و به همرس كاك حسین كه پنج ماهه حامله بود، توجه و 

مراقبت میكرد. 
در ششمین روز تیرباران كاك حسین و كاك امین خرب از دست دادن 
كاك فؤاد رسید، مادرم باورش منیشد، دست من را گرفت و گفت مگر امكان 
دارد كه من فؤادم را از دست بدهم مگر ممكن است یىك دیگر از پرسانم 
را از من بگیرند. وقتى فهمید كه خرب درست است دست فائزه خواهرم 
را گرفت و گفت برقص عروىس فؤاد است، مادرم زیرپیراهن و پوتین كاك 
فؤاد را در بغل گرفت و با او سخن میگفت: فؤادم تو شیر جهاىن، تو احیاء 
كننده حق كُرداىن، تو كجا دارى میروى، تو عزم كجا را دارى، رفقایت را به 
چه كىس میسپارى، چند سال است كه انتظار دیدنت را دارم، فرهاد كوه 
كن تویى. و وقتى قرب كاك فؤاد آماده شد خود را به داخل آن انداخت و 
فریاد زد آن خاك و سنگ را كه حارض كرده اید روى فؤادم نریزید از شام 
خواهش میكنم روى من بریزید، من را بجاى او بپوشانید، فؤاد جوان است، 
اول عمرش است، رفقایش منتظر او هستند، تازه برگشته، هنوز خستگى 
را  این فرزند شیرم  نرفته، كارش زیاد است چه كىس دلش میاید  اش در 

داخل قرب بگذارد. 
وقتى  بزرگش  غم  و  ناراحتى  وجود  با  بود،  دریا  مادرم  دل  راستى  به 
فهمید من خیىل پریشان و غمزده ام و حامل رو به خرابیست رسم را به سینه 
اش نهاد و گفت تو همفكر و همراه آنها بودى در این راه براى رسیدن به 
اهدافتان خیىل زحمت كشیده اید نباید خود را به این وضع دچار كنى باید 

قوى باىش، او من را دلدارى و دلخوىش میداد. 
در  رضا  و  امجد  ماجد،  كاك  بهیه  دایه  دیگر  پرس  سه  مدىت  از  بعد 
تشكیالت مخفى شهرهاى ایران سازمان داده میشوند. ماجد در تربیز، امجد 
در رضائیه و رضا در اهواز. متاسفانه ماجد در سال ٥9 در تربیز دستگیر 
میشود، او را شكنجه میكنند كه بدانند او كیست، با شكنجه هاى سخت 
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حتى منیتوانند بفهمند كه او كُرد است، تا رضبه خوردن تشكیالت كومه له 
در تربیز، او از طرف خیانتكاران شناسایى میشود. این رضبه بزرگ تشكیالىت 
باعث دستگیرى امجد و خواهرم فائزه كه با چند نفر دیگر براى معالجه به 

تربیز رفته بودند، میشود. 
میرسد، خربى  بهیه  دایه  به  امجد  و  ماجد  اعدام  خرب  سال 13٦0  در 
دردناك، خارج از توانایى كىس كه بتواند وصف حال مادر جگر سوخته اى 
جنایتكاران  دست  به  قهرمان  فرزند  پنج  كوتاه  مدت  یك  در  بگوید.  را 
جمهورى اسالمى كشته شوند. حاصل زندگیش، رنج چندین ساله اش، آرزو 

و امیدهایش بدست وحشیان جهل و كهنه پرستى به تاراج رفت. 
مادرم با دو سه نفر از دوست و آشنا براى گرفنت جنازه پرسان جوانش 
به تربیز میرود و با تالش زیادى و كمك چند تا از دوستان كاك ماجد و 
امجد میتواند اجازه انتقال آنها را از تربیز به مریوان بگیرد، وقتى از تربیز 
راه می افتند تا زنجان باران میبارد، راننده ماشین كه اهل تربیز و ترك بوده 
و وضعیت را میداند و می فهمد كه مادرم پنج پرس قهرمانش را چگونه از 
دست داده است خطاب به دایه بهیه میگوید آسامن هم براى شام و براى 
ظلمى كه در حقتان كرده اند گریه میكند، چون در تابستان كمرت اتفاق 
افتاده كه باران بیاید. مراسم خاك سپارى این دو شیر پرس دایه بهیه در 

»تاله سوار« در كنار كاك فؤاد، كاك حسین و كاك امین انجام میگیرد. 
الزم است این ظلم و زور وحشیانه و ىب عدالتى رژیم اسالمى را در 
مورد فرزندان مادرم به گوش جهانیان رساند، واقعه اى كه در جهان منونه 
اش را ندیده اى مگر در رمانها و افسانها، رژیم خونخوار اسالمى آنچه را 
كه به رس دایه بهیه آورده مثل افسانه تلخ و دردناك ضحاك به كاوه آهنگر 
است. مادرم دریایى از غم و پریشاىن را به دوش كشید. او صاحب یك از 
خود گذشتگى باال و پوالدین بود. به راستى قلعه اى از فریاد و مقاومت 
بود. زماىن كه ما پیشمرگ بودیم مادرم همه جاهاى كردستان ایران و عراق 
را زیر پا گذاشت و به نزد ما میامد و همیشه سعى میكرد هر طورى شده 
كمى ما را تسىل دهد و خوشحال ببیند. با همه سنگینى غمى كه در درون 
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داشت و با وجود لطمه و خسارت جربان ناپذیرى كه با خود حمل میكرد 
هیچوقت مخالفتى با فعالیت و مبارزه سیاىس ما نكرد، بلكه در این راه ما 

را یارى و پشتیباىن میكرد. 
براى آزادى »داده فایزه« از زندان، به تربیز رفته و تالش زیادى براى تهیه 
مدارك و گواهى پزشىك كه واقعاً فقط براى معالجه به تربیز رفته بود، انجام 
داده و در یك مالقاتش با داده فائزه به اطراف شهر بوكان براى دیدن سایر 
فرزندان پیشمرگش آمد. آمدنش خیىل تسكین دهنده بود هم براى ما و 
هم براى خودش، میگفت آمده ام تا رس فرزندان جوانم را بر سینه نهم تا 

بلكه مرهمى بر پنج زخمش باشند. 
دوران خیىل سخت و پر مشقتى را به تنهایى در خانه میگذراند و اگر 
قرب  »تاله سوار« رس  به  روز  هر  تقریباً  نداشت  ویژه اى  كار  یا  و  مهامن 
جانباختگانش میرفت و مدت طوالىن را در آنجا برس میربد، با وجود بودن 
خودفروشان مسلح در آنجا و همیشه او را مورد باز خواست و سؤال و 
جواب قرار میدادند. یك روز دایه بهیه با سنگ قربها كه همه را شكسته و 
تكه تكه كرده اند، روبرو میشود، این حركت وحشیانه و غیر انساىن باعث 

عصبانیت و نفرت هر چه بیشرت منطقه میشود. 
نگراىن و ىب قرارى دایه بهیه براى خرب گرفنت از سالمتى سایر فرزندانش 
اینكه، نكند خرب تكان  از  اخبار را گوش میداد ترس  طورى بود كه همه 
نامه  فرزندانش  از طرف  دوران  آن  بهرتین هدیه  بشنود.  دیگرى  دهنده 
هاى پیچیده و كوچىك بود كه توسط كساىن كه رفت و آمد مخفیانه به 
مناطق پیشمرگ داشتند، براى او میآوردند وخوشرتین پیام و صدا این بود 
كه آورنده نامه میگفت: دایه بهیه«من تو را ندیده ام و خدا حافظ« چقدر 

تسكین دهنده و آرام بخش بود. 
مادرم جدا از پنج فرزند جانباخته خود، غم جانباخته شدن و از دست 
دادن كساىن كه برایش عزیز بودند كمرت از فرزندان خودش نبود، كساىن 
كه همسنگر، همراه و رفیقان چندین ساله فرزندانش بودند و مثل پرس و 
دخرت خودش بودند. زماىن كه دكرت جعفر شفیعى رفیق و دوست دیرینه 
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باختند،  در سال 13٦٦ جان  بیان دخرتم،  پدر  و  فرزندانش،همرس خودم 
مادرم به رسعت خود را به اردوگاه كومه له رساند، زخم دیگرى بر زخمهایش 
اضافه شد، یىك دیگر از دلسوزان فرزندانش را از دست داد، اینجا بود كه 

غم من و غم ىب پدر شدن بیان هم به غمهایش اضافه شد. 
ما دو برادر و یك خواهر نا تنى هم داشتیم، كه مادرهایامن یىك نبود وىل 
واقعاً دایه بهیه هیچ فرقى و تفاوىت بین ماها منیگذاشت طوریكه هیچكس 
منیدانست كه آنها فرزند مادرم نیستند، رابطه ویژه مادر و فرزندى بین 
آنها بود، كاك رشاد و كاك عبدالله هم در تشكیالت كومه له و در صفوف 

پیشمرگ بودند. 
سال 1989 با تغییر و تحوالت تاریخى و سیاىس پناهنده شدن دامنگیر 
خیىل از مبارزان و سیاسیون شد كه ما هم شامل این تغییر و تحول شدیم 
و به اروپا آمدیم و در كشور سوئد اقامت گزیدیم. مادرم هم براى دیدن 
ما به این كشور سفر كرد و ما خوشحال بودیم كه بتوانیم در این فرصت 
پیش آمده با هم باشیم و پاى صحبت ها و خاطره هاى همدیگر بنشینیم. 
معلوم است كه زندگى پناهجویان مشكالت خاص خودش را دارد و براى 
گذر از این مشكالت باید تالش زیادى كرد تا بتوان خود را مستقر كرد. دایه 
بهیه خارج از این مشكالت، مشكل دیگرى هم داشت، مریىض و كسالت 
پدرم و فوت یىك از نوه هایش بود، وىل با این حال مقدارى خیالش راحت 
شده بود كه خطر كم شده و نگراىن و ترس از پاسداران و خودفروشان براى 
فرزندانش نیست. روحیه رس زنده ترى داشت و عالقه زیادى به یادگیرى 
چیزهاى تازه نشان میداد، به كالس سوئدى میرفت و واقعاً تالش میكرد كه 
زبان سوئدى را یاد بگیرد. مثل همیشه با همه مهربان بود. اما این با هم 
بودمنان زیاد طوىل نكشید و در طول شش ماه هم پدرم و هم مادرم را 
از دست دادیم. آنها رفتند وىل ما هنوز از دورى دلتنگیهایامن سیر نشده 
بودیم، درد دلها و قصه هایامن هنوز متام نشده بود. شبى كه درد زیاد 

داشت و او را به بیامرستان میربدیم گفت:
»من میدانم كه چه مریىض اى دارم از شام خواهش میكنم من را به 



از شام دارم گرچه میدانم كه  عمل جراحى نسپارید، فقط من تقاضایى 
شامها هنوز خستگى تان در نرفته و زندگى بدون دردرسى نداشته اید، و 
اینكار زحمت خیىل زیادى براى شام خواهد داشت، وقتى از این دنیا رفتم 
جنازه ام را به »تاله سوار« پیش شهیدانم بفرستید و من را در كنار امجد به 
خاك بسپارید، شاِل خونین حسین را مبن بپیچید، چشم بنِد ماجدم را به 
كمرم ببندید، زیر پیراهِن فؤادم را كه هنوز بوى او را میدهد بر تنم كنید، 
با پیراهِن خونیِن امجدم رسم را ببندید و با جامانِه امین من را بپوشانید. 

دمل میخواهد موقع مرگم، آنها با من باشند.« 
در بیامرستان بعد از معاینه و آزمایش گفتند كه مریضیش رسطان است، 
با وجود تالش زیاد براى مداواى او نتیجه منفى بود و بعداز چهل و سه 
روز در روز 199٥/0٦/03 در بیامرستان اپساالى كشور سوئد فوت كرد. ما 
هم بنا به وصیت و تقاضاى خودش آنچه را كه خواستار بود، با احرتام و 
رسبلندى اى كه شایسته او باشد، جنازه را به مریوان انتقال دادیم و او در 

گورستان تاله سوار آملانه در كنار امجد به خاك سپرده شد. 
دايه بهيه قلبى بزرگ و پاك داشت، هيچوقت نفرت و عصبانیت از كىس 
را به دل راه نداد، حس انسان دوستى باالیى داشت و همیشه میگفت 
امیدوارم آنچه كه برس من آمد به رس دشمنانم نیاد، هیچ نوع بدى را براى 
با تحمل و صبور،  بسیار عاقل، مهربان،  انساىن  مادرم  آرزو منیكرد،  كىس 
روشن بین و تیزهوش بود. در مقابل هیچ مشكل و گیر و گرفتى زانو منى 
زد، برعكس دىل همیشه پر از امید داشت و هرگز دل به ناامیدى و ویراىن 

راه منیداد، تا آخرین لحظات زندگیش ایستاد و مقاوم بود.« 

***
بله این قسمتهایى از كتاىب است كه به آن اشاره كردم و ملكه در باره 
دایه بهیه نوشته است. زماىن كه این نوشته را میخواندم و به فارىس ترجمه 
این مادر بزرگوار و داغدیده اشك  براى محنتها و رنجهاى  میكردم واقعاً 
میریختم. من نتوانستم جزء به جزء این نوشته را بازگو كنم آنقدر دلخراش 
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و سنگین است كه از توانم خارج بود. یك تراژدى كه الزم است به چندین 
زبان دنیا ترجمه شود تا همه بدانند كه در گوشه اى از این جهان در قرن 
بیست و یكم آدم كشان و آزار دهنده هایى هستند كه قلب انسانهاى آزاده 
و انسان دوست راآنچنان زخمى و به درد میاورند كه در البالى تاریخ جنگهاى 
كرد. نخواهید  پیدا  سختى  و  دشوارى  این  به  وقایعى  چنین  هم،  جهاىن 

كه  مادرى  میشود،  روبرو  فرزندش  شده  تكه  تكه  بدن  با  كه  مادرى 
مجبور میشود خرب مرگ یىك از فرزندانش را به فرزند دیگرش كه دوستان 
و وابستگان جرأت گفتنش را نداشته و پنهان كرده بودند، خودش بگوید، 
مادرى كه در یك مدت كوتاه سه بار به او شوكهاى بزرگ و جربان ناپذیر 
وارد میكنند و جان پنج فرزند دلبندش را میگیرند، مادرى كه ادامه زندگیش 
را با سایر فرزندانش براى باال نگه داشنت روحیه و ادامه راه و مبارزاتشان 
و پشتیباىن و همیارى با آنها تالش میكند، مادرى كه بعد از، از دست دادن 
پنج فرزند قهرمانش با قامت راست و مقاوم در برابر متام یورشهاى درندانه 
پاسداران و خودفروشان رژیم اسالمى منونه و سمبىل از مقاومت میشود. 
این نام بزرگ و با عظمت )دایه بهیه( باید رس لوحه تاریخ مبارزات زنان 
كُرد و كردستان شود. به امید روزى كه مجسمه این مادر شجاع و مقاوم را 
در میادین آزادى شهرهاى كردستان بنا كنند تا نامش براى همیشه جاودانه 

مباند. 
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برگردان رسوده اى كُردى از شوانه بوكان به فارىس از زبان دایه بهیه:

براى پرِس غم و خاك كاك فؤاد 
دوباره نهم شهریور آمد

مادران وطن دست و پنجه خود را حنا بگیرید
آى مردم آى مردم گلهاى رسخ بر سینه زنید

امروز جشن شادى پرس من است
بیائید مردم از بسام تا آملانه آب پاىش كنید، شمع روشن كنید

امشب فؤاد مهامن است
دوباره نهم شهریور آمد

پرسان و دخرتان كردستان جمع شوید دست همدیگر را بگیرید
امشب شهر شهیدامنان چراغان است

دوباره نهم شهریور آمد
در دشتى پر از گل رسخ، رسسبز با چلچله بلبالن

بچه هاى مادران شنو و شكاك بیدار میشوند
خواهر شهیدى كه مهاباد و بوكان را اقیانوس اشك میكند

سیل باال میآید، رسشیو و سقز را در خود می بلعد
تو بگو كه فرزنِد رسزمین بود یا وطن به كىل شهید شد

دشتهاى منطقه سارال خیىل وقت است كه ابرى سیاه پوشانده
بگوئید آهنگ »چه مه رى« بزنند

كه یكبار دیگر سنندج و كامیاران و مریوان اعدام شدند
دوباره نهم شهریور آمد

فؤاد اى فرزنِد غم و خاك، داماد زریِن زریبار
هرچند كه در میان ما نیستى

بدان ستاره اى هستى كه یادت در آسامِن این رسزمیِن غمبار
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درخشان و درخشانرت میدرخشد
فؤاد اى فرزند غم و خاك فكر نكنید كه اسلحه و قلم و اهدافت گُم شده

اسلحه ات پیِش همه پیشمرگان راه آزادى و یكساىن
قلم ات مشعل راه رهایى

اهدافت، اهداف هزاران عاشِق راه آزادى
تا مرگامن فراموش نخواهى شد

اى بهرتین فرزند كردستان
متام درختان و سنگهاى این رسزمین گواهى میدهند كه مانند یك كوه 

هرگز زانو نزدید
گلوله باران اسلحه ها و حمله ها نتوانستند اهدافت را درهم شكنند

هنوز هم كوههاى رسزمینت دل تنگت اند
توى  عرق  منهاى  تشنه  كردستان  هاى  رودخانه  و  رودبارها  هم  هنوز 

چشامنت هستند
اى بهرتین فرزند كردستان، اى فرزنِد غم و خاك 

اى سواركار میدان مبارزه، اى بدوِن والیت
اى فرزند خستگى ناپذیِر كردستان

اى آشنا به روحِ دشت و دمن و كوهها و باغها
تو همیشه زنده اى، تو همیشه زنده اى

در بهار شكوفه سیب
در تابستان گندم و نان براى فقرا

در پائیز خورشید
و براى طوالىن ترین یلداها، برف كه خاِك پر درد و رنجِ رسزمینت را بپوشاىن

اى فرزنِد غم و خاك، اى سواركار میداِن مبارزه، اى بدون والیت
تو زنده اى، تو زنده اى، تو زنده اى!
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بخشهایى از وصیت نامه و آخرین پیامهاى

كاك ماجد مصطفى سلطاىن از زندان تربیز: 

»چه كند بر قلب چون آتش من، آتِش تیر؟
بلشویك وار بباید مردن« 

رفقا و دوستان گرامى!
با سالمهاى گرم و آتشین از دور صمیامنه دستتان را میفشارم. پیروزى 
ایجاد صف  راه  پیگیرتان در  نامتام خلقهایامن و مبارزه سخت و  انقالب 
مستقل طبقه كارگر صفى كه پر توان و پر خروش و بدور از هر انحراىف، 
و  كند،  رهربى  سوسیالیسم  تداوم  و  استقرار  به  نیل  تا  را  طبقاىت  مبارزه 

همچنین شادى و بهروزیتان یگانه آرزوى من است. 
رفقا! ماهها پس از اسارت در زندان رژیم ضد خلقى، رژیمى كه از هامن 
زمانیكه بر اریكه قدرت نشست، وفاداریش را به بازسازى سیستم رسمایه 
دارى وابسته و رسكوب كارگران و زحمتكشان را با رسكوب و به خاك و 
خون كشیدن تظاهرات كارگران بیكار در اصفهان، تربیز، درود و ...... الغاى 
شوراهاى واقعى كارگران و جنایتش در كردستان قهرمان و تركمن صحرا 
رسانده،  اثبات  به  و جهان  ایران  و زحمتكشان  كارگران  به همه  را  و..... 
بالخره در بیدادگاه ضد خلقى ارتجاع حاكم به اتهام دفاع از آرمان طبقه 

كارگر و برادر كاك فؤاد بودن به »اعدام« محكوم شدم. 
پس از محرز شدن اتهام در بیدادگاه، به آرمان طبقه كارگر سوگند، به 
خلقم سوگند با جواىب آتشین بر دهان یاوه گویى )نورى و مرتىض( كوفتم. 
برادر  و  رفیق  )سه  امین ها  كاك  حسین ها،  كاك  فؤادها،  كاك  مكتب  در 
،فرشچى ها،  قهرمان و شهیدم(، حسین كریمى ها، پیرخرضى ها، گنجی ها 
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معینى ها، ذكریایى ها، قبادی ها و ....... آموخته بودم دفاع از آرمان طبقه 
كارگر را. 

كاك فؤاد آموخته بود مرا كه:
 نیست بر لوح دمل جز الف قامت یار)آرمان طبقه كارگر(

چه كنم حرف دیگر یاد نداد استادم!
امروز و فردایى است

                  كه بوسه رگبار دشمن
                                      دور از چشم عزیزان

                                              بر خاك و خون كشاند پیكر من. 

در این لحظات واپسین دم تنها پیامم براى رفقا، مبارزه سخت و پیگیر در 
راه ایجاد صف مستقل طبقه كارگر با انضباطى آهنى و پرولرتى بدور از هر 
انحراىف براى رسنگوىن سیستم رسمایه دارى و استقرار وتداوم سوسیالیسم است. 
كه این مبارزه جدا از مبارزه با انتقادات و انحرافات درون تشكیالىت نیست. 

خطاب به پدر و مادرم 
پر  دست  آتشین  و  گرم  سالمهاى  با  خربى  ىب  و  دورى  ماهها  از  بعد 
مهرتان را از دور میبوسم، اینك آخرین پیامم را تقدیمتان میدارم. پدر و 
مادر محبوبم! هر دوى شام در تجارب زندگیتان و حداقل بعد از سال ٥٦ 
و اوجگیرى مبارزات خلقهاى ایران این مسأله را به خوىب درك كرده اید 
كه« هیچ انقالىب بدون خونریزى و قرباىن ممكن نیست«. چون طبقه كارگر 
و متامى استثامرشوندگان براى خالىص از استثامر و رسنگوىن استثامرگران و 
كسب قدرت سیاىس، راهى به جز توسل به قهر انقالىب و آنهم فقط و فقط 
تحت رهربى پرولتاریا ندارد. و ما با اعتقاد و ایامن كامل بدین مسأله پاى 
در این راه نهاده ایم. و هرگونه تزلزل و سستى را خیانت به آرمان طبقه 
كارگر است. كه آن سه برادر قهرمان و شهیدم نیز با اعتقاد و ایامن كامل 
با خون خود درخت  تا  نثار كردند  را  پاكشان  بود كه خون  بدین مسأله 
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آزادى را، درخت آزادى كارگران و زحمتكشان را آبیارى منایند. 
اكنون من نیز میخواهم با كامل افتخار بگویم كه پاى در راه پر افتخار 
آنها نهاده ام. من نیز با نثار خون خود و مرگى پر افتخار جزیى از درخت 
كه  بشوم  اى  قرباىن  هزارها  و  از صدها  میكنم، جزیى  آبیارى  را  انقالب 
پرولتاریاى ایران و جهان براى كسب قدرت سیاىس و رسنگوىن نظام رسمایه 

دارى تا بحال داده و منبعد نیز خواهند داد. 
پس پدر و مادر عزیزم با این توضیحات و تجربیات كه خودتان از زندگى 
و بخصوص چند سال اخیر كسب كرده اید، انتظار دارم كه غم و اندوهتان 
را به نیرویى براى تقویت روحى انقالىب خودتان و سایر برادران و خواهران 
تبدیل كنید. اگرچه برادران و خواهران پاى در این راه پر افتخار نهاده اند. 
اما روحیه خوب شام یقیناً قوت قلب و دلگرمى بیشرت براى آنان خواهد بود. 
ملكه عزیز اگر چه به مبارز بودن روحیه و صداقت انقالبیت ایامن دارم 
اما براى آشنایى نزدیكرت به مسائل جنبش پرولرتى و كمك هر چه بیشرت به 
خودت پیشنهاد میكنم كه منبعد حتامً سعى كن كه به تربیز یا تهران بروید 
و كارت را در كنار و رابطه با رفقاى آنجا ادامه دهید. براى برادران و همگى 
دیگر رفقا پیام و سفارىش به جز پیگیری در مبارزه و هر چه بیشرت مسلح 

كردن خود به ایدئولوژى طبقه كارگر ندارم. 
و اما مادرم! »فرزند تو نیستم، حاشا كنمت مادر اگر از مردن من زار زىن 
و بر اعدام من چون مردن یاد كنى! فرزند تو نیستم اگر دیدى تن آغشته 
به خونم را، غم به دل راه دهى و بر كار دشمن زار زىن! حاشا كنمت مادر 
اگر رفقاى رهم بر تن تو رخت عزا ببینند. برخیز و جامه رسخ به تن كن و 

رسخ نگهدار نام من تا خصم بلرزد ز نام من. 
 با درود فراوان پیروز باشید

 مرگ بر امپریالیسم و ارتجاع داخىل
 زنده باد سوسیالیسم
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نقل قولهایى از زنده یاد فرزاد كامنگر

فرزاد  یاد  زنده  از  قولهایى  نقل  به  را  تان  توجه  اینجا الزم میدانم  در 
كامنگر جلب كنم: 

»چقدر میرتسیدم، نه از درِد شالق، 
از اینكه در قرن بیست و یك در قرن گفتگو در دهكدِه جهاىن، 

هنوز كساىن با شالق فاتحانه بر بدِن انسان رنجورى بكوبند و بخندند«

»مى لرزیدم نه بخاطرترس از رضباِت مشت و لگد،
ترسم از پایامل شدِن ارزشهاى انساىن بود، 

در رسزمینى كه منشوِر اخالق براى دنیا می نویسد«

»وحشت برم میداشت نه از درد شوِك ِالكرتیىك،
 از پزشىك كه معاینه ام میكرد و با نوِك خودكارش به رسم میكوبید

 و میگفت خفه شو، خفه شو، آنهم در حالیكه قرنهاست
 از سوگند نامه بقراط گذشته است«

 فرزاد كامنگر؛ زندان اوین؛ دى ماه سال 1388
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به مناسبت درگذشت  كاك عبدالله مهتدى  در جایى شنیده بودم كه 
دایه بهیه مطلب كوتاهى تحت عنوان »بدرود! اى دوسِت خوب و مادِر 
مهربان« نوشته اند، از آنجایى كه میدانستم كاك عبدالله یىك از دوستاِن 
نزدیك كاك فؤاد و خانواده شان است، خیىل كنجكاو شدم كه به این مطلب 
هم  با  پس  بیابم.  را  مطلب  این  توانستم  خوشبختانه  پیداكنم،  دسرتىس 

بخوانیم:

و  است  رفته  زنان  بر  كه  تاریخى  ستمهاى  و  محرومیت ها  وجود  »با 
میرود، سهم بزرگى از تاریخِ پیرشفت برشیت به زنان تعلق دارد. چه بسیار 
زناىن كه با وجود قید و بندهایى كه آنها را در خود می فرشده و محدود 
یادشان را جاودانه كرده اند.  ایفا كرده و  میكرده اند، نقشهاى برجسته اى 
سیاىس،  فعالیتهاى  اجتامعى،  انقالبات  و  جنبشها  در  اینان  از  بسیارى 
فرهنگى، علمى به چهره هاى فراموش نشدىن تبدیل شده اند. برخى قلم 
بسیارى سنت  نهاده اند،  میدان عمل  به  قدم  پاره اى  گرفته اند،  به دست 
شكنى كرده اند و عده اى در مقاومت با محیط دشوار و كینه توز منونه اى 
از ایستادگى به دست داده اند و به هر حال همه در كاروان برشیت به 
سوى آزادى راهگشا بوده اند و قامت زن را در برابر فشار خردكننده استوار 

و رسبلند نگاه داشته اند. 
امروز ما یاد زىن را گرامى میداریم كه نویسنده نبود، صاحب كتاب و 
دیوان نبود، اما قامتى بلندتر از هر قلم و تأثیرى نافذتر از هر كالم داشت 
و در دوره اى از تاریخ كردستان نامى خاص براى خود كسب كرد. گزاف 
نیست اگر بگوئیم كه دایه بهیه كهنه پوىش، مادر پنج فرزند جان باخته 
اثر بیامرى رسطان در گذشت، چه بعنوان  بر  مصطفى سلطاىن كه اخیراً 
یك مادر و چه بعنوان یك زن، یك انسان، در ایستادگى و تسلیم ناپذیرى 

منونه بود. 
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او عضو هیچ حزب و جریان سیاىس نبود، یك فعال سیاىس به معناى 
متداول این كلمه نبود، اما اثر فعالیتهاى آرام و ىب رس وصدایش عمیقاً در 
قلوب ماندگار است. گاه یارى دهنده نامرىئ پیشمرگان، گاه تكیه گاه و پناه 
فعالین مخفى، به موقع بر انگیزاننده توده مردم، و همواره چهره تداعى 
بود كه خود همچون خارى در  یعنى جریاىن سیاىس  له  با كومه  شونده 
چشم دشمن مینامید، با چه حوصله و دلسوزى مادرانه اى همچون محورى 

همه این نقشها را پیوند میداد و پیش میربد. 
متانت و دور اندیىش و عمق فؤاد، مقاومت قهرمانانه امجد و ماجد 
در برابر جالدان جمهورى اسالمى، سخت كوىش حسین و امین هر كدام 
از سجایاى منونه وار پرسان جان باخته اش، سجایایى كه بعدها در كوره 
گدازان جنبش انقالىب به حد اعالء رسیدند، ریشه اى در مادر و در پرورش 
بلندش  او داشتند. بعدها وقتى رسهاى خونین فرزندان رس  سالیان سال 
حسین و امین را بر زانویش نهاد، وقتى مرگ فؤاد كردستان را تكان داد 
و او خود پیكر فرزندش را از ماشین در آورده و تا صبح برایش شعرهاى 
عاشقانه و ترانه هاى فولكلوریك خواند، وقتى درد وصف نا شدىن اش را 
به قیمت كاسنت از جانش فرو خورده و با آرامش پیكر امجد و ماجد را از 
جالدان جمهورى اسالمى تحویل گرفت، آرى آن وقت دانست كه نوبت 
آن رسیده است كه او از فرزندانش بیاموزد. شیوه هاى جان خراش را پیشه 
نكرد، عشقشان را در سینه بزرگش نگاه داشت و به یادشان كمر به خدمت 
راهشان بست. به این سان خود نیز به تكیه گاه مادران داغدیده، محل 
اعتامد و چهره مورد احرتام و شناخته شده مردم كردستان تبدیل شد. بیش 
از پانزده سال مزاحمتها، آزارها و توهین هاى پاسداران و توقیف اموال 
و سختیهاى زندگى را تحمل كرد، ىب آنكه حتى فرزندانش به وقت بدانند 
چه كشیده است. فقط بعدها بود كه از لحظات خاىص سفره دلش را باز 
میكرد و تو می ماندى كه چرا متام این را فریاد نكشیده و دنیا را روى رسش 

نگذاشته است. 
شگفت اینكه دایه بهیه به آدم داغدیده و شكسته و خرد شده كوچكرتین 
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شباهتى نداشت. با وجود زخمهاى عمیقى كه بر قلب خود داشت، اما هرگز 
چنان احساىس را به مصاحب خود منیداد. هیچوقت ترحم جلب منیكرد، 
بلكه محبت و احرتام بر می انگیخت، مصاحبت او لذىت خاص داشت و در 
پایان این تو بودى كه با حركات و گفته هاى شیرین اش دردهاى زندگى را 
به فراموىش سپرده بودى دایه بهیه به آن سنخ شخصیتهاى نیرومند و درون 
دار تعلق داشت كه شاملو آنها را »شعبده بازان لبخند در شب كاله درد« 
توصیف كرده است. به راستى كوهى از شكیبایى و قلعه اى از امید بود. 

یادت براى همیشه در دلهایامن خواهد ماند.«
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كه  را  بازگر  احمد  كاك  كُرد  بزرگ  كُردى رسوده شاعر  زبان  از  شعرى 
به مادران پیشمرگ در فوریه سال 2013 تقدیم كرده اند، به متنى فارىس 

برگردانده ام، كه توجه تان را به آن جلب میكنم: 

»انسانهاى بزرگوارى هستند كه جایگاه شان در باالترین بلندیهاست
كه قلبشان زخمى ترین قلبهاست

كه رخسارشان سلطان رخسارهاست
كه نامشان نه فقط زندگى بخش است بلكه خود زندگیست

اما شام، شام مادران، شام مادران پیشمرگ
در بین متام آن انسانهاى بزرگوار، آن انسانهاى واال، آن انسانهاى زخم 

دیده، آن انسانهاى زنده نام
چه بگویم، عین خودتان محكم و استوار و ىب قرار

در دنیاى یاد آوریهاى من، یاد آوریهاى ما، رگ و ریشه دوانده اید
شام مادران، شام مادران پیشمرگ در این تاریخ پر از مصیبت

تك تك شام قهرمان هزاران داستانید
شام آشنا با آدرس متام زندانهاى ایرانید

شام شناخته شده پاسبانهاى جلو درب و هم زنجیر و همبند فرزاندانتانید
شام آشنا به متام كوره راههاى شاخ به شاخ كُردستان اید

شام آشناى خوش آمد گویى بچه هاى منطقه به منطقه متام آبادى ها هستید
صدها بار كوهستانهاى به میدان تیر، و كمین كرده در راهتان

پنجه  با  آنها  از  گذر  براى  و  مین  میدان  راهتان  مسیر  در  بار  صدها 
پاهیتان گذر كرده اید

صدها بار در زیر شالهاى كمرتان نامه هاى كوچك و پیچیده شده پر از 
پیامهاى مختلف، مخفى میكردید
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صدها بار آغوشتان را براى نوزادان باز كردید و هیچوقت راز آنها را 
فاش نكردید

شام مادران، شام مادران پیشمرگ هزاران بار سالم به شام
سالم به شام، شام كه رفته اید وىل همیشه زنده اید

من چشم براه روزى هستم كه در دروازه همه شهرها براى استقبال و 
بدرقه پیكره تان 

یك شعر زندگى پر از امید به شام تقدیم كنم
بهمین دلیل من از همین حاال در برابر موى سفید و پیكره واالى شام 

زانو میزنم
شام مادران پایه اصىل مبارزه با هزاران شیوه مختلف بودید

مرگ نابهنگام، اما روى رسخ و قامت ایستاده« 
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من دایه بهیه را از سالها پیش از قیام سال 13٥7 در ایران به دلیل ارتباط 
فامیىل میشناختم. زىن از تبار مادران رنجدیدۀ كُرد كه سالهاى جواىن و میان 
ساىل را در غم و اندوه فرزندان زنداىن و در حرست یك دم با آرامش در جوار 
عزیزان دلبندش به پایان رساند. سالهاى زیادى را از دیدار و همصحبتى با 
فؤاد از دست داد، ماجد را سیر ندید، حسین و امین را در تابستان ٥8 اعدام 
كردند و شب آنروز تاریك تا دم صبح رسهاى تیرخورده شان را در داخل مسجد 
روستاى آملانه بر زانو نهاده بود و با اشعار وصفشان میكرد و میگریست. 
تربیز دفن شده  اعدام در شهر  از  بعد  را كه  امجد  و  پیكرهاى ماجد 
بودند، خود نبش كرد و بر دوش خویش در میان محارصه اى تنگ از رعب 
و فشار به كردستان و به آملانه برگرداند و در جوار امین و حسین و فؤاد 
دفن كرد. پنج فرزند دلبند، پنج مبارز راه انسانیت و آزادى و پنج انسان 

فرهیخته و محبوب را در مدت زماىن كم از دست داد. 
اما هرگز ناله و شكوه اى مأیوسانه بر زبان نیآورد، هیچگاه و هیچ زمان 
مبارزه و تالش سیاىس دیگر فرزندانش را كم ارزش و ىب حاصل نپنداشت، 
بلكه یار و همراهشان بود. بزرگرتین و سنگین ترین اندوه در دل داشت اما 

همواره و در جمعها لبخند از چهرۀ تسىل بخش اش دور منیشد. 
دایه بهیه مجموعه اى از بهرتینها بود، مادرى فداكار، زىن شجاع و انساىن 
بسیار نكته بین و فهیم. از كاراكرتى قوى و مقاوم برخوردار بود، صاحب 

پرنسیپ و اخالق واالیى بود، سنگ صبور غمها و رشیك شادیها بود.
دیدن رخسار مهربان و متینش آرام بخش مى منود.  براى من شخصاً 
فرزنداِن جان باختۀ دایه بهیه به باور من آنچه بودندرا از این زن قوى، این 
مادر قدرمتند و مهربان، و این انسان به نسبِت زمان پیرشوتر آموخته بودند. 
واقعیت  اداى  و  گفته  كم  هنوز  بگویم  بهیه  دایه  از صفات  قدر  هر 
نكرده ام. او انساىن واال بود، با زندگى بزرگوارش نسل ما را بىس آموخت و با 

مرگش میراىث عظیم از مقاومت و انسانیت و فداكارى بجا گذاشت. 
یاد دایه بهیه عزیز همواره در تجربۀ نسلهایامن ماندىن است. 

ناهید بهمنى
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رادیو ئه وین، رادیو محىل یوته بورى كشور سوئد را از طریق اینرتنت 
پخش مستقیم گوش میدادم، روز هشت مارس سال 2012 روز جهاىن زن 

بود. گوینده رادیو، سارا، برنامه رادیوىئ اش را اینطور رشوع كرد:

»امروز هشتم مارس روز جهاىن زن است. این روز را به متام مادران و 
زنان مبارز و آزادیخواه چه آنهایى كه از میان ما رفته اند و چه آنهایى كه 
در زندانند و جایشان در میان ما خاىل است با یاد و نام آنها آغاز میكنیم.

یاد دایه بهیه مادر پنج فرزند جانباخته مصطفى سلطاىن ها و هزاران 
مادر جانباختگان دیگر را در این روز گرامى میداریم...

كه  شاعره اى  صدیقى  هیال  زندان،  در  ستوده  نرسین  به  را  روز  این 
میخواهند دهانش را بدوزند، به »دعا« دخرت جواىن كه در كردستان عراق 
در برابر چشامن مأموران دولتى با سنگ و چوب كشته شد، به شیرین علم 
هوىل كه در زندان اعدام شد، به مادران پارك الله تهران، به مادران كُردى 
كه همراه و همرزم فرزندانشان در كوه و كمر بودند، به زناىن كه بخاطر 
تهیه نان و مایحتاج زندگى فرزندانشان تن فروىش میكنند، به دخرتان و 
زنان جواىن كه در تظاهراتهاى ضد دولتى سنگر انساىن درست میكنند، به 
زنان سنگسار شده، به دخرته كان 9 ساله افغان كه به عقد مردان ٥0 و 
٦0 ساله در میایند، به متام زناىن كه در زندانهاى رسارس جهان براى آزادى 
مبارزه میكنند، به زنان شالیزارهاى شامل ایران، به دخرت جواىن كه ضمن 
درس خواندن در خیابان بساط واكىس اش پهن است، به تو اى زنان و مردان 

آزاده تربیك میگویم.« 



34                                                                                                                دایه بهیه

به رساغ یىك از نامه هاى فرزاد كامنگر كه در زندان اوین بند 209 نوشته 
است میروم، نامه اى نیمه متام خطاب به سامء بهمنى فعال حقوق برش 
و هم زندانیش، دلیل انتخابم این است كه این نامه حاوى پیامهایى است 
كه چرا و چگونه فرزندان آزادیخواه كردستان را بخاطر شناساندن آالم و 
آرمانهایشان، مادرانشان را به داغ از دست دادن آنها می نشانند و مردم 

كردستان را از زندگى پر مثر و پر بار این عزیزان محروم میكنند. 

 فرزاد كامنگر مینویسد: »سالم مهامن در بند من، به رسزمینم خوش 
آمدى، رسزمینم را بر روى كاملرتین نقشه هاى جهان هم جستجو نكن، به 
دنبال یافنت طول و عرض جغرافیاى آن نباش، از آخرین نشانه هاى صنعت 
و از كنار آخرین كارخانه كه گذشتى، دیارى برهنه از صنعت و آكنده از 
فقر و گرسنگى در برابرت منایان میشود، دیارى با افقى رسخ به رسخى 
تاریخش و خورشیدى زرد به رنگ كشتزارهاى گندمش و درختان سبز بلوط 
كه نشان از صالبت و زندگى ساكنانش است در مقابلت آغوش گشوده اند. 
با مردماىن از جنس خودتان پر از صداقت و راستى كه هنوز صمیمیت 
و یكرنگى سالهاى دور اجدادمان را به یادگار نگه داشته اند، مردماىن كه 
سالهاست نا برابرى و بیدادها، آوارگى ها و تبعیض ها، ظلم ها و دیكتاتورى ها 
به زانویشان در نیاورده، رسزمینى كه هر كس درد مردمانش را فریاد بزند، 
فریادش را به بند میكشند، جواناىن دارد از نسل خورشید كه براى شناساندن 
آالم مردمانشان و آرمانهایشان به دنیا هر كارى میكنند. گاهى الك پشت را 
به پرواز در می آورند، گاهى اسبها را مست میكنند، گاهى با یك وبالگ كه 
همه بضاعت و توانشان است درد هزاران ساله ملتشان را فریاد میكشند و 
به ظلم و تبعیض اعرتاض میكنند، گاهى با آوایى از این رسگذشت پر سوز 
و گداز ملتشان را در قلب موسیقى و آواز، كوى به كوى و كشور به كشور 

جارى می سازند. 
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نیزه  با  و  بنگر  دیدگانت  با  گرفتند  را  دوربینت  كه  حال  عزیزم سامء 
قلمت بنویس، بنویس كه این رسزمین سالهاست كه زخمى است، زخمى 
تیامر،  و  میخواهد  مرهم  زخم  این  كه  بنویس  رسكوب،  و  خشونت  از 
فریاد  را  ناگفته هایش  تا  ما  مثل  میخواهد  من حلقومى  بنویس رسزمین 
زند و گوشهایى كه پاى درد دل مردمش بنشیند، بنویس در این دیار گلها، 
گلوله ها حكمرانند، بنویس در كوره راههاى اینجا همه به كمین خورشید 
نشسته اند، به تاراج چشم و قلم و دوربین، و به كمین آگاهى و دوستى، 

بنویس كه اینجا مین ها هنوز به پاى كودكان زهرخند میزنند. 
اكنون كه رسزمینم كردستان را دیده اى، گالیه نكن كه زندانیت كرده اند، 
میكند،  ما سنگینى  دل  بر  غده اى  كه چون چركین  سالهاست  زندان  این 
گله نكن كه نگذاشتندمیزبان خوىب برایت باشم. این مهامنهاى نا خوانده 
میخواهند رسم مهامنوازى را نیز از ما به یغام بربند و از بین بربند. گله نكن 
كه آواى ما هزینه است، آخر در رسزمین من سالهاست »خجه و سیامند«، 
»شیرین و فرهاد« تحت تعقیب اند و سالهاست كه عشق و آشتى تحت 
پیگرد قانون هستند، سالهاست آواز ما ىب قراریهاى نوعروسان چشم به راه 
داماد و مادران چشم به راه عروىس فرزندان است. آواز ما داستان »خجه 
هاى« ىب »سیامند« است، سالهاست كه فرهاد رسزمینم بر دیوار ظلمت 
نقش خورشید و بنفشه میكشد، سالهاست رسزمینم لربیز از اشك یعقوبهاى 
چشم انتظار فرزند است و داستان خواهران چشم انتظار برادر، اما با این 
همه همچون كوه مانده ایم كه در دریا میایستد. با تو بودن دل میخواهد 

رسزمین من« ........



پیامى خطاب به مادران:

به  كُردى  )از  مادران  به  شفیعى  جعفر  دكرت  یاد  زنده  نامه  از  بخىش 
فارىس(: 

مادران عزیز، مادران كارگران و زحمتكشان، مادران انقالبیون و مبارزان !
هر كجا هستید گرمرتین و انقالىب ترین سالمها پیشكش.

مادراِن  هم  شام  امیدوارم  مینویسم،  نامه  برایتان  خودتان  پرس  مثل 
دلسوزم از من قبول كنید. 

میدانم كه خیىل از شامها جگرسوخته اید، خیىل هاى شام داغدارید، 
»آربابا«،  »آریز«،  كوههاى  سنگینِى  به  غمى  غمبارید،  شام  هاى  خیىل 

»شاهو« و »ناله شكین« روى دلتان نشسته است. 
 كدام یك از شام فرزند جان باخته و یا فرزندى در زندان زیر شكنجه و 
رضب و شتم ندارید؟ میدانم در خانه یكایكتان جاى عزیزانتان خالیست، 
میدانم وقتى دوِر سفره غذا جمع میشوید جاى عزیزانتان پیداست، از ته 
دل آه میكشید غم و نان را با هم میخورید. كدام روز است كه شام از 
ترس دستگیر شدن و زنداىن و یا گرفنت جان پرسان و دخرتاىن كه برایتان 
نیافتد؟ كدام شب و روز  نباشید و قلبتان به طپش  مانده اند، دل نگران 
است كه صداى درب خانه هایتان وادارتان نكند كه به فرزندانتان هشدار 

دهید، مواظب باشید پاسدار و خودفروشان آمدند. 
فرزندان عزیزى كه با فقر و ندارى و محنت بزرگ كرده اید، هزاران بار 
قربان و صدقه آنها رفته اید، شب زنده دارى را با آنها گذرانده اید، خیىل 
وقتها اشك ریخته اید، منیدانم چه بگویم؟ مگر من میتوانم دردها و رنج و 

محنتهاى شام را بازگو كنم؟ حاشا زبان قارص است و قلمم شكسته.
داغ  به  را  كه شام  است  می رباید؟ چه كىس  را  فرزند شام   چه كىس 



فرزندانتان می نشاند؟دیروز رژیم شاه و امروز جمهورى اسالمى، »دیروز 
ساواك« و امروز »ساواما«، دیروز »نصیرى« و امروز »الجوردى« ربایندگان 

دلبندانتان فرقى نكرده، تاج برداشته شده و عاممه جایگزین شده. 
عده اى آدم كُش و پول پرست، عده اى جاىن و جالد گرِد هم آمده اند، 
متام ثروت و قدرت كشور را در دست گرفته اند، دسرتنج مردم و فرزندان 
شام را به تاراج میربند، هر كىس به آنها بگوید باالى چشمتان ابروست، 
میل خودشان چپاول  به  دلیل  بهمین  است  و شكنجه  تیر  میدان  جایش 

میكنند. هر كىس زبان به سخن آرد زبانش را می بُرند، به راستى:
»دستگیر میكنند، شكنجه میدهند، می كُشند، مغزهاى پُر را به مارهاى 

شكمو میدهند«. 
رِس این ماِر شكمو )جمهورى اسالمى( را باید له كرد تا نتوانند دلبندان 
عزیزتان را به ُربایند، نتوانند اعدام كنند، نتوانند اشك شام را در آورند. با 
هوشیارى كامل باید آستینها را باال زد براى براندازى این رژیم دیكتاتور، 
همه مادران و پدران، پرسان و دخرتان، همه كارگران و زحمتكشان، همه 
جگر سوخته گان، همگى قدرت به دست بگیریم و خودمان دولت شویم 
همه مادران انقالبیون، صدها هزار مادر یك صدا شوند براى دگرگوىن این 

سیستم. 
مادرهاى عزیزم ما براى سیستمى مبارزه میكنیم كه آزادى و خوشبختى 
جاى شكنجه و زندان و اعدام را بگیرد، ظلم و زور و استثامر متام شود، 
جامعه اى انساىن جایگزین جامعه اى غیر انساىن شود. بله ما براى آزادى و 

سوسیالیسم میجنگیم. 
 بیست اسفند 13٦1
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بخش هایی از یك نامه به مادرم

مادر عزیز و محبوبم با سالمهاى گرم روى ماهت را میبوسم و موهاى 
سفیدت را میبویم. مقیاىس براى اینكه بگویم چقدر دمل برایت تنگ شده، 
ندارم. منیدانم این نامه چه وقت و در چه زماىن بدستت خواهد رسید. با 
یك خانم مهربان بنام الیزابت در یىك از ادارات اینجا آشنا شده ام او به 
حرفهاى دل من گوش میدهد و خیىل دوست دارد كه از هر چیزى، هر 
مسأله اى كه باعث آزردگى خاطر من میشود، برایش بگویم تا مقدارى از 

مرارتها و دردهاى سالیان گذشته را از روى دوشم بر دارد. 
یىك از خواسته هایش هم این است كه براى شام نامه اى بنویسم خیىل 
جالب است، نه؟ چون این نامه اى است كه میتوانم در آن همه چیز را 
برایت  بود  قرار  اگر  ام،  نكرده  حاال  تا  كه  كارى  بنویسم،  سانسور  بدون 
آنطوریكه  آنهم  احوالپرىس  بنویسم میبایست فقط شامل سالم و  نامه اى 
بر وفق دل آدمهاى دیگر باشد، سانسور شده و نه با احساس و عواطف 
خودم. این است كه این نامه با نامه هاى دیگر فرق خواهد داشت گرچه 
در پرونده ام بایگاىن خواهد شد و منیدانم باألخره روزى موفق به خواندن 
آن خواهى شد یا نه. وىل در هر حال یك نامه واقعى است كه میبایست 
نوشته میشد، هیچوقت به آن فكر نكرده بودم كه این كار را بكنم و آن را 
نگه دارم گرچه نگه داشنت آن هم مشكل بود وىل اكنون رشایط و وضعیت 
طور دیگرى است كه میشود راحت این كار را كرد و بدین وسیله از خانم 

الیزابت تشكر میكنم كه مرا وادار به چنین امرى كرد. 
خوب عزیزم حالت چطور است خیىل حرفها براى هم داریم و منیدانم از 
كجا رشوع كنم آخر یازده سال دورى براى انسانهایى كه شدیداً بهم عالقمند 
و تحملش خیىل دشوار است وىل چه چیزى  نیست  هستند، زمان كمى 
باعث شده كه ما این وضعیت تحمیىل را تحمل كنیم، قدرت و نیرویى 



دایه بهیه                                                                                                                39

است براى رفع متام محرومیتهایى كه اكرثیت انسانها دارند میكشند، مبارزه 
و رسیدن بیك زندگى خوب و انساىن براى همه است، این راهى بود كه من 
انتخاب كردم وىل این تنها به من بر منیگردد، نقش شام را هم میبینم چرا 

كه متام سختیها و دوریها را تحمل كردى. 
میدانم و یادم منیرود كه با چه مشقتى از هامن دوران جواىن بهرتین یار 
و یاور زندگیت را از دست دادى و از متام لذات زندگى چشم پوشیدى و ما 
را بزرگ كردى و بعد از به مثر رسیدن زحامتت دوباره دوره سخت دیگرى 
را رشوع كردى و آن دورى دلبندانت بود این نقش كمى نیست و در این 
كه خودت  داشته اى. هامنطور  مهمى  و  بزرگ  بسیار  راه شام هم سهم 
میداىن و در پیرامونت میبینى انسانهاى محروم از امكانات موجود دنیاى 
امروز، انسانهاى ىب پناه و آواره و انسانهاى گرسنه چقدر زیاد هستند براى 
اینها حتامً راه نجاىت هست و باید این وضعیت نابرابرى روزى بپایان برسد 
به قول یىك از دوستان آیا در این دنیاى وسیع و مدرن آب كم است؟ نان 
كم است؟ هوا نیست؟ نه بر عكس خیىل زیاد و فراوان است وىل عده اى 
متام امكانات موجود را به انحصار خود در آورده اند و آگاهانه براى منافع 

خودشان بقیه را از آن ىب بهره كرده اند. 
این است كه باید هر طور شده به این نابرابرى ها خامته داد گرچه راه 
بسیار دشوار و پر خطرى است وىل باید رفت وگرنه دنیاى نابرابر، نابرابرتر 
خواهد شد باید جلوش ایستاد. یادت هست وقتى فیلمهاى دوران برده 
دارى را نگاه میكردیم چقدر حرص میخوردیم كه یك عدِه كمى چگونه 
عدِه زیادى را به كار سخت و طاقت فرسا تحت رشایط بسیار بد و شكنجه 
وار وادار به كار میكردند، آنها را به زنجیر میكشیدند و مثل حیوان با آنها 
بپا میشد چقدر  قیامى  اعرتاىض و  آنها  از میان  رفتار میكردند وىل وقتى 
و  حق  از  و  میگیرند  را  خودشان  حق  انها  كه  میكردیم  آرامش  احساس 
حقوق خودشان دفاع میكنند، وقتى پیروز میشدند همگى نفس راحتى 
میكشیدیم. اكنون هم مثل هامن دوران است با این تفاوت كه شكل ظلم 
كردن و زور گفنت و فشار و دیگر مسائلشان فرق كرده، باید به این دوره 
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هم خامته داد. باید گرسنگى، آواره گى متام شود، باید درهاى زندانها بسته 
شود، باید كشت و كشتارها خامته یابد، باید متام اسلحه ها به موزه ها منتقل 
شود. به امید روزیكه منونه متام اسلحه هاى دنیا در موزه ها نگه دارى شود 
و بگویند زماىن انسانهایى بودند كه با این وسیله ها همدیگر را میكشتند و 

بصورت افسانه در تاریخ برشیت مباند. 
وقتى به گذشته فكر میكنم و داستان و اشعار كتابها را در مغزم مرور 
میكنم كه در باره طبیعت چه توصیفهاى زیبایى در مورد كوه، گل، خورشید، 
ماه و غیره به درستى شده است و هر كدام به نوعى براى مردم لذت بخش 
مناطق  در  مردم  از  دیگرى  براى دسته هاى  اما  است،  آرامش دهنده  و 
صداى  بجاى  میكند،  پیدا  دیگرى  معناى  زیبایى ها  این  امن  نا  و  جنگى 
پرنده ها صداى مهیب و وحشتناك هواپیامهاى جنگى و مبباران میشنوید، 
و  زیرزمینى  تونلهاى  تاریىك هاى  به  بربید  لذت  از خورشید  اینكه  بجاى 
غارها پناه میربید، بجاى عطر و بوى گلهاى زیبا بوى باروت به مشامت 
جاىن  امنیت  براى  را  مكانت  میتوانستى  كه  بود  وقتى  تنها  شبها  میرسد، 
عوض كنى چون از طرف دشمن محلت شناسایى شده بود و مجبور به 
جابجایى میشدید، نقل و انتقال را در تاریىك شب انجام میدادى و تنها 
آرزویت این بود كه شب مهتاىب نباشد تا دیده نشوى، از دیدن زیبایى ماه 
خود را محروم میكردى، این آرزو غیر نرمال بود وىل در آن موقعیت زیبایى 
هم قرباىن میشد. اینطور بود كه مقایسه میكردم و با خود میگفتم هم 
طبیعت و هم مردم قرباىن یك ىب عدالتى هستند. جایى كه عدالت نباشد 

لذت بردن هم نیست. 
این  گفنت  حتى  كه  است  امروز  دنیاى  واقعیات  از  كوچىك  گوشه  این 
حقایق در كشور ما ُجرم است و مجازات تا حد مرگ دارد و منیتوان آزادانه 
اینها را بیان كرد. پوزش میخواهم كه شام را ترك كردم، بر دردها و رنجهایت 
نه عدم احساس  نه ىب مهرى،  اینهاست كه گفتم  تركم  دلیل  افزودم وىل 
مسئولیت و نه ىب عاطفه گى. هامنطور كه گفتم براى یك زندگى خوب 
و انساىن براى همه. خیىل زیاد دوستت دارم و از متام زحامتت قدرداىن 
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میكنم. واقعاً منیدانم چگونه و چطور از شام مادراىن كه ویژه تر از سایر 
مادران به تنهایى متام مسئولیت بزرگ كردن فرزندان خود را خود به دوش 
كشیده اید، قدرداىن كنم. شامها خیىل عزیز و بزرگوار هستید واز نظر همه 

جایگاه شایسته اى دارید. .............
عطیه 
 لندن - سال 199٤ 
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دایه بهیه گرامى! 

هیچوقت از خاطرم منیرود كه وقتى خرب اعدام فرزندان دلبندت كاك 
ماجد و كاك امجد را شنیده بودید، به تربیز آمدید تا بتوانید جنازه این 
او  افرِس زندان روبرو شدید كه  با یك  عزیزان را به مریوان منتقل كنید، 
لباسهاى جگرگوشه هایتان را به شام تحویل داد و شام با یك حالت اعرتاىض 

و خیىل شجاعانه گفتید:
 »كلكسیوىن از لباِس اعدامِى فرزنداِن دلبندم را برایم فراهم كرده اید، 

هیهات از این همه ظلم وستِم ىب پایانتان.«
و یا در آن رشایط بسیار سخت و اسفبار در فكر ما رفقاى فرزندانتان 
بودید و از ما میخواستید كه در اطراف شام نباشیم، نگران دستگیر شدِن ما 

بودید و میگفتید: »منیخواهم فرزندان بیشرتى از دست بدهم.« 
راست  قامتى  با  بود،  شام  شخصیت  بارِز  هاى  منونه  از  كه  شجاعتى 
واستوارتان در آنجا هم به منایش در آوردید. به راستى شام الیق و شایسته 

احرتاماِت مافوق برش هستید. یادتان گرامى باد!

احمد مرتضایى
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مادر!

و  محبت  و  عشق  واقعى  معنى  و  بودم  نشده  پدر  كه  وقتى  تا  آره! 
مسئولیِت مادرى را از مادر بچه نازنینم با چشم و جان و دل درك نكرده 
مورد  در  را  مدرسه ام  دوره  شعرهاى  خوِب  معنى  كه  منیدانستم  بودم، 

»مادر« نفهمیده ام.  

شبهــا، بر گاهـواره من
بیدار نشست و خفنت آموخت
یك حرف و دو حرف بر زبانم

الفاظ نهاده و گفنت آموخت
پس هستى من ز هسنت اوست

تا هستم و هست دارمش دوست

دنبال  میشد،  بزرگرت  سنم  بپاى  پا  داشت  عقلم  و  شدم  بزرگرت  كم كم 
مفهوم واقعى كلمه »مادر پیشمرگ« گشتم. مادر كامیاراىِن پیشمرگ كه 
در خواب هم منیدید روستاهاى دور دسِت مهاباد و بوكان و خانه باغهاى 
و  بچه  و رساغ پرس  نهد  فرزندش پشت رس  دنبال  را  بانه  العبوِر  صعب 
دخرت خانم پیشمرگه اش را از این و آن جویا نشود. مادر پیشمرگ عزیز و 
نازنیِن سنندجى در خواب شیرین و تلخش هم ندیده بود كه كوههاى رس 
به فلك كشیده مرزى عراق و ایران را با پاى پیاده و یا با قاطر طى منوده، 
تا به دیدار فرزند عزیزش شاد گردد، البته اگر شانس میآورد و به هنگام 
رسیدنش به محل، فرزندش عازم مأموریت تشكیالىت در مناطق اشغاىل آنوِر 

مرز نشده بود. 
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مادر پیشمرِگ خوزستاىن و تربیزى هم كم نداشتیم كه دنبال پیشمرِگ 
»فرنجى« پوش روستاهاى اورامان و شامل كردستان را نگردد. 

سخن براى گفنت در مورد درِد دل مادر پیشمرگ زیاد است و در این 
پیام كوتاه منى گنجد، وىل ایكاش عمِر من اجازه میداد در حالیكه زیباترین 
دسته گل را در دست میداشتم و به آرامگاه صبیحه خانم مادر همیشه 
عزیز و دوست داشتنِى خانواده كاله قوچى ها میرفتم و در كامل احرتام با 
صداى بلند میگفتم كه چقدر به شام افتخار میكنم اى مادِر پیشمرگ عزیز 
كه در دامان شام خانِم گىل چون شهال كاله قوچى پرورش یافت، شهالى 
عزیز كه چند ماهه حامله بود، جنایتكاران رژیم رسمایه دارى اسالمى به 
طفل معصومش نیز شانس دیدن این دنیاى نابرابر و سیاه را ندادند تا مثل 
مادر نازنینش بهرتین سالهاى جوانیش را براى انسان وانسانیت مایه بگذارد. 
صبیحه خانم شام مایه افتخاِر هر انسان آزاده و رشافتمندى هستید كه 
در دامانت فرزنداىن بزرگ و مفید چون عزیز، رحمت، شوىك، شهال و فتى 
كاله قوچى پرورش یافتند، همچنین جا دارد در همین جا از داماد عزیز و 
با شخصیت و انقالىب شام هوشنگ زندى نام برد كه در سیاه چالهاى رژیم 
اسالمى در بدترین رشایط و زیر شكنجه هاى جنایتكاران، حتى یك كلمه بر 

علیه انسان و انسانیت لب باز نكرد.
 صبیحه خانم! تا ابد مایه افتخار من و ما خواهید بود. فرزندان نازنین 
و عزیزت مایه افتخار هر انسان رشافتمند و آزاده اى هستند و خواهند 
بود، اى كاش امكان آنرا مى داشتیم و از بهرتین مجسمه ساز شهرمان آقاى 
ضیاالدینى میخواستیم از این بزرگى و عظمِت »مادر پیشمرگ« مجسمه 
یادبودى مى ساخت و از شاعر مشهور و توانایى میخواستیم یك بیت شعر 
پر معنى به قامت بزرگى این همه زیبایى و عشق این چنین مادراىن بر پاى 

مجسمه حكاىك میكرد. 

                                             هادى خاىن 
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دایه بهیه گیان، مادراِن عزیز !

 مادراِن درد و رنج درود بر شام، تقدیم به همه مادراِن رسزمینم كه رنج 
را با رشافت زندگى كردند و مبارزه را معنا بخشیدند. 

قامت، چون صنوبر صبور،  راست  متواضع، چون رسو  بید  شام چون 
چون بلوط مقاوم، چون رود روان، چون خورشید با سخاوت و چون ابر با 

كرامت هستید.
 جاى پایتان بر ذره ذره كوهها و دشتهاى كردستان نقش بسته و شاهد 

سختیهاى دوران مبارزاىت شامست كه پشتیبان فرزندانتان بودید. 
درودهایم نثار شام باد كه كاستیهایامن را میدانستید وىل هنوز دوستامن 

داشتید. 
اى دشتهاى وسیع انسانیت و شجاعت هیچ كلمه و جمله اى منیتواند در برابر 
جسارت و از خود گذشتگى تان معنا دهد و بتواند جوابگوى متام زحامتتان باشد. 

 اى مادراِن صدها پیشمرِگ دخرت و پرس سالم و درود بر شام. 
فراموش نخواهیم كرد كه چگونه و چطور ماها را حامیت میكردید، دل 

نگرانیهایتان، مخفى كردن دوستان را همیشه بیاد خواهیم آورد. 
در دوران سخت و دشوار خانه هایتان جاى امن و اطمینان بود. 

در متام زمینه هاى كمك و حامیت هایتان، دلسوزى و مهرباىن و فداكارى 
منودار بود. 

در هیچ  و  است  و رسبلندى  افتخار  از  پر  تان  زندگى  كه  مادراىن  اى 
مقطعى از پشتیباىن فرزندانتان دست نكشیدید. در آغوشتان میكشیم و در 

برابرتان رِس تعظیم فرود میآوریم. 

  سارا
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اى مادران عزیز و گرامى! 

به جانتان قسم مادرامنان نفسامن میگیرد در هواىئ كه عطر نفسهاى 
شام نیست. 

مطمنئ باشید كه آفتاِب مهرتان از اُستاِن قلبامن هرگز غروب نخواهد 
كرد. 

نازنین مادران تا همیشه دوستتان داریم. 

 سحر
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دایه بهیه گرامى، مادران عزیز!

ما فرزندانتان در برابر اراده پوالدین و تحمل ىب نظیرتان رس تعظیم فرود 
می آوریم. شامها بودید كه بار سنگین دورى از دلبندانتان چه در پشت 
درهاى آهنیِن زندانها، چه بر مزار آنها و چه بودن آنها در مرزها و مناطق 
آزاد شده را بدوش می كشیدید، شام در شامر بخش مهمى از جنبش آزادى 

بخش خلق كُرد هستید.
همیشه  ظامل  حاكامِن  و  آزادیخواهان  بین  نابرابر  جنگ  یك  بخاطر   
وحشت و ترس و نگراىن رشیك سفره نان و كارهاى روزمره تان بود كه این 
وحشت و ترس و نگراىن واقعاً حق شام نبود. دورى از فرزندانتان، رفت و 
آمد با فرزندانتان كه نرُم طبیعى یك زندگیست، شام را خارج از این نرُم و 

یك زندگى طبیعى قرار داده بودند. 
 شام در تاریخ كردستان در شامر یك تراژدِى فراموش نشدىن هستید كه 
فكر كردن به آنچه كه بر شام گذشته قلب هر انسان آزاده اى را به لرزه 

در می آورد. 
قامت بلند و استوارتان، چهره نازنین و مهربانتان با روحیه اى قوى در 

ذهنها نقش بسته و هیچوقت از یاد نخواهد رفت. 
از خود  و  فریاِد درس مقاومت  نهایت دشوار  و ىب  در رشایط سخت 

گذشتگى تان در تاریخ و دلها ماندىن است. 
با شعله هایى كه از درونتان بر می آمد زندگى و بودن را به اطرافیانتان 

یاد دادید. 
راستى منیدانم شام مادران عزیز این قلب بزرگ را كجاى سینه كوچكتان 

جاى داده اید. 

عطیه
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دایه بهیه و مادراِن جنبِش كردستان!

 اى مادران عزیزى كه نام فرزندان خود را در قلب شكسته تان حك كرده 
اید، بدانید كه متام آزادیخواهان هم نام شامها را در قلبشان دارند. شام 
و قهرمانان شام گوشه اى از قلب متام انسانهاى آزادیخواه هستید. بخش 
تداعى  نام شام  با  آن  مراحل  متام  كه  كردستان هستید  از جنبش  مهمى 

میشود. 
  فراموش نخواهیم كرد آن روزهایى كه با ترس و دلهره روستا به روستا 
با پاى پیاده و كوله بارى از خواركیها به دیدار فرزندانتان میرفتید و گاهاً 
بدون دیدن فرزند خود با روىئ گشاده فرزندان دیگر مادران را در آغوش گرم 
و پر محبت خودتان جاى میدادید و خواركیها را به همرزمان آنها میدادید 
و آهسته در گوششان زمزمه میكردیدكه كمى براى فرزندم كنار بگذارید 
وبه او بدهید. و وقتى راهى شهر و دیارتان میشدید در مسیر بازگشت به 
دام مزدوران گرفتار میشدید و با شكنجه و زنداىن شدن درخواست اطالعات 
دادن و سؤاالت در مورد جنبش مقاومِت فرزندانتان كه با نه گفنت و یا لب 
نگشودن وحتى با جوابهاى مسخره خشم آنها را چند برابر كرده و آنها را 

به ستوه میآوردید. 
عزیزان ! زبان از بیان درد و رنجى كه سالها تحمل كردید قارص است، 
نگهداشتید.  را روشن  انسانها  راه جنبش رهایى  بودید كه مشعل  شامها 

دستتان را میبوسیم. دوستتان داریم. 

شهین حیدرى
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مادران عزیز و گرامى!

شام بخىش از رسلوحه تاریخ جنبش كُردستان هستید كه در هر مقطعى 
از پروسه این جنبش نام تان جاودانه است كه همیشه یار و یاور، همكار 
و  برجسته  نقش  كه چه  كرد  فراموش  منیتوان  بودید.  فرزندانتان  دلسوز  و 
بجاماندىن را در این جنبش ایفا كرده اید، منیتوان از فداكاریها و حامیتها و 

پشتیباىن هایتان چشم پوشید. 
دل گرمى بخش ما بودید، و ما میدانیم كه شامها هركدام از ماها را با چه 
مشقات و محنتهایى بزرگ كرده و با دانش و فرهنگ درست آشنا منوده و راه 
سامل و صحیح یك جامعه مدىن را به ما آموخته، و در انتخامبان براى مبارزه با 
جهل و خرافات و بدست آوردن آزادى و عدالت اجتامعى همراهى كردید و 

از هیچگونه كمك و حامیت دریغ نكردید. 
یادمان منیرود شام مادراىن كه عالوه بر انواع كمكها مسئولیت ویژه ترى را 
هم تقبل كردید، یعنى بزرگ كردن نوه هایتان را مسئوالنه بعهده گرفتید چون 
فرزندانتان امكان نگه دارى از بچه هاى خود را در مناطق جنگى نداشتند. 
شام با رویى گشاده و قلبى مهربان آنها را به آغوش خود كشیدید، با وجود 
رشایط خفقان و تهدید، گرچه بارها و بارها از طرف نیروهاى رسكوبگر حاكم 
مورد رضب و شتم قرار گرفتید وىل كامكان بدون شكایت و گله مندى، از 
از بزرگرتین  این نوع حامیت در نوع خود یىك  نوه هایتان مراقبت كردید. 
حامیتهاى شام بود كه ارمغاِن آسوده گى خاطر و اطمینان بخش به فرزندانتان 

در جبهه مبارزه براى آزادى بود. 
نوه هایتان و فراهم كردن  براى خوشحال منودن  تان  از یك طرف تالش 
امكانات و محیطى كه آنها كمبود پدر و مادرانشان را احساس نكنند و از 
طرف دیگر نگران فرزندان تان در میدان مبارزه بودید كه تأثیر این دورى و 
نگراىن ها روى نوه هایتان نقش منفى نداشته باشد و طورى وامنود كنید كه 

بچه ها متوجه این نگراىن نشوند. 



آیا هرگز به این نقش پربها و با ارزشتان فكر كرده اید كه در این مسیر به 
ما چه كمك بزرگ و حامیتى ىب نهایت ارزشمند كه ما در مقابل پاسخ گویى 

به این حامیت عاجز هستیم و منیدانیم چگونه قدرداىن كنیم. 
گرچه متأسفانه خیىل از شامها در قید حیات نیستید، كامكان برجستگى این 
حامیت تان همچون دیگر كمكهایتان در تاریخ ثبت خواهد شد و به نسلهاى 
انتقال خواهد یافت و با احرتام از قهرمانیهاى شام یاد خواهد شد.  بعدى 
اكنون فرزندان ما كه شام آنها را بزرگ كردید و در رشایط امن آنها را به ما 
برگرداندید، هم از شام و هم از فرزندامنان طلب بخشش داریم كه یك رشایط 
تحمیىل ما را از جگر گوشه هایامن جدا منود و درِد ىب پایان این جدایى را وقتى 
درك كردیم كه ما هم تحمیىل از فرزندامنان جدا شدیم. توضیحات مان گاهاً 
بچه هایامن را قانع منیكند و هنوز احساس میكنیم كه قلباً ما را نبخشیده اند. 
آنها هم براى خودشان خاطره ها و داستانهایى دارند كه به مثابه مانعى 
كه در ذهن شان نقش بسته، بخشیدن را برایشان سخت كرده است. اكنون 
كه در یك جامعه نرمال زندگى میكنند و در سیستم جامعه كشورهاى غرب 
تحصیل كرده اند، كامالً این سیستم را میشناسند كه جایگاه بچه ها در جامعه 
و خانواده از چه اهمیت ویژه اى برخوردار است، پذیرش جدایى فرزند از 

والدین را بهر دلیىل قبول ندارند. 
بله مادران عزیزمان وقتى حكومتى ظامل و زورگو زمامدار یك كشور میشود 
و همه آزادیخواهان را در معرض زندان وشكنجه و خطر مرگ قرار میدهد، 
تاوان  به  مجبور  جامعه«  بزرگرت  در«زندان  را  نشده  دستگیر  آزادیخواهان 
سنگینى میكند كه عالوه بر دو نسل از مادران بلكه فرزندامنان را هم روحاً 
زخمى كرده، زخمهایى جربان ناپذیر كه مرهمى برایش نیست و همچنان باید 
بدوش كشید. این است كه یك بار دیگر از شام مادراِن خوش قلب و حامیت 
كننده هاى ما پوزش میخواهیم و از متام زحامتتان قدرداىن میكنیم. تا بینهایت 

دوستتان داریم. 

بهجت سلیمى
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مادرم میآید، كوزه اى آوردم 
ریختم آب در گلدانها، و به گلها گفتم با طراوت باشید

صورت طاقچه ها را شستم
روى لكهاى سیاِه دیوار، رنگ را پاشیدم

و به آن پنجره ها هم گفتم
هر چه نور است بپاشند به چشامن اطاق

و از آن گوشۀ باغ گل رسخى چیدم
كاشتم در ایوان، مادرم میآید، مادرم میآید

با دو زنبیل پر از خاطره در چشامنش
سبدى از پاىك در دستش، مشتى از عاطفه در دامانش

همه جا بوى تن كودكیم را دارد
مادرم خسته شدى، چمدان پر نكنى

برگى از غنچۀ عشقت كافیست
گىل از رزاقى باغچه ات

عكىس از گوشۀ پشِت خانه
جاى دنجى كه در آنجا هر دم

دستهایم هوس شعر و رسودى میكرد
عطرى از جاِن گل رسخ، كه هم رازت بود

مادرم تنهایى، میدانم جز هامن پادردت
تكه هاى ورق نامۀ من 

قاصدى نیست كه گاهى به رساغت آید
من همیشه نگرانت هستم

لحظه اى كه تنها در شبان رسدت
دردها را با دست روى آن دامن بیدارى خود می سایى

كاش پیشت بودم، كاش پیشت بودم
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تا تو در سینه باد تكیه میدادى بر شانۀ من تا نلغزى دیگر
مادرم میداىن در شب ساكت این خانه رس

من به اندازه اینجا تا تو تنهایم
مادرم میداىن؟

گرامى باد یاد و خاطره مادراىن كه در بین ما نیستند و با آرزوى سالمتى 
براى مادراِن در قید حیات.

ف. قدورى 
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 با تأسف فراوان خرب یافتم ملكه عزیز دخرت دایه بهیه به شامر مادران 
داغدیده پیوست. عالوه بر از دست دادن پنج برادر مبارز و انقالىب، همرسی 
مبارز و دلسوز، داغ تنها جگر گوشه اش بیان شفیعى هم بر زخمهاى قلبش 

اضافه شد. 
در پیامى برایش نوشتم: 

ملكه عزیز و خوشه ویست !

اضافه شد زخمى دیگر بر قلبهایامن، خانواده بزرگ كومه له یكبار دیگر 
با شوك شدید و جربان ناپذیرى مواجه شد، گرچه این خانواده در كشورهاى 
مختلف پراكنده اند وىل كامكان تعلقات عاطفى شدیدى كه بین آنها وجود 
دارد از هم گسسته نشده، بویژه بعىض از شخصیت هاى این خانواده آنقدر 
عزیز و دوست داشتنى هستند كه هیچوقت از مغزها و قلبها خارج منیشوند. 
بدون شك ملكه یىك از این چهره هاى محبوب و خوشه ویست این 
خانواده است كه با ویژه گیهاى خاىص تداعى میشود. وقتى قلبش براى 
این  اعضاى  همه  قلب  به  به رسعت  درد  این  آمد،  درد  به  بار  چندمین 
خانواده رسایت كرد، این درد آنچنان شدید و دردناك بود كه زار زار گریستم 
تا بتوانم فریاد دمل را مرهم بخشم، اما این درد تسكینش بسیار دشوار و 
سخت بود. فقط داد زدم و گفتم این درد سزاوار این عزیز ما نیست، این 
خیىل ىب رحامنه است، یك باِر سنگیِن تحمیىل كه یك سیستم غلط كشور 

سوئد باعث و باىن این بار سنگین و درد بزرگ شد. 
جگر گوشه عزیز و تنها یادگار خوشه ویستامن را از ما گرفتند و ما را 
به پذیرفنت آن محكوم كردند. هزاران بار افسوس كه در این كشور هم ما، 

شامل قرباىن این سیستم شدیم. 
ملكه گیان در مقابل بزرگوارى و شعله هاى درونیت رِس تعظیم فرود 

میآورم. 
عطیه-  اكترب 201٦
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در اینجا الزم به توضیح است كه بخشهاى اولیه این نوشته سالهاست كه 
آماده شده وىل در هر مقطعى متنى جدید به آن اضافه شده است. 

و  رشیف  انساىن  براى  كه  دیدم  را  مبارزى  مادر  نامه  پیش  روز  چند 
مبارز نوشته و فكر كردم كه جا دارد این نامه مادر داغدیده كه حامیت 
و پشتیباىن خود را به این شكل ارائه داده است، بعنوان نوع دیگرى از 

حامیتهاى مادران مبارز و داغدیده در این نوشته بیاید. 
این نامه توسط گوهر عشقى مادر ستار بهشتى )كه در سال 2012 در 
زندان اوین اعدام شد( به اسامعیل بخىش كارگر نیشكر هفت تپه نوشته 

شده است.

»درود خدا بر تو كه آزادگى را به بندگى و سكوت ترجیح دادى. 
پرسم اسامعیل بخىش عزیزم، پیگیر اخبار اعرتاضات شام بودم و روحم 
نزد تك تك شام بود، خرب شكنجه ات را و پاسخ مسئوالن ضد مردمى را هم 
پیگیر بودم. با متام وجودم می خواستم به دیدارت بیایم اما كشته شدن 
ستار توسط بازجویان حكومت خدا، توانم را كم كرده و خواستم سخنانم 

را برایت بگویم تا همگان بشنوند.
 پرسم میدانم كه به ىب رحامنه ترین شكل و به غیر انساىن ترین روش 
حقوق اولیه ات را زیر پاى گذاشتند؛ میدانم براى سوأل در باره سفره تهى 
از نانت به دنبال تهى كردن شجاعتت آمدند؛ میدانم كارگران زحمتكش 
رصفاً ابزارى هستند تا قدرمتندان حاكم به چپاول خود ادامه دهند؛ میدانم 
شعارهاى حامیت از برهنگان تنها و تنها در حد شعار باقى ماند و سالهاى 
بعد پاى برهنگان را شكستند و دهانشان را بستند؛ میدانم كه یك سوأل 
ساده براى پر كردن سفره خاىل مساوى است با آماجى از تهمتها و اتهاماىت 

براى وادار كردنت به سكوت. 
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پرسم ! تو تنها قرباىن شكنجه نبودى و نیستى، اولین نبودى و آخرین هم 
نخواهى بود چرا كه عزمى براى مقابله با این مغول صفتان وجود ندارد. 
چه انسانهاى رشیفى كه به خاطر جارى كردن صداى حق و مظلومانه شان 
به زندانها و سیاه چالهاى مخوف افتادند و آرامش و امنیت و حتى جانشان 

را نیز از دست دادند. 
فرزندم تو تنها نیستى گرچه از این شهر سوخته مردى و مردانگى رخت 
بر بسته و فریادرىس نیست؛ در این روزهاى سیاه آرزو میكنم كه اى كاش 
حریت و آزادگى رفته از این دیار، دوباره باز آید و تك صداى تو به صداى 

همگان تبدیل شود.
یقین بدان كه این مادر داغدیده و فرتوت در كنار توست و با همین 
نوشته به حاكامن ىب لیاقت هشدار میدهم شام ستار مرا گرفتید آگاه باشید 
و بدانید كه همه كارگراِن مظلوم فرزندان من هستند تا جان در بدن دارم 

حامى تك تك شان خواهم بود.« 
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منیدانم چگونه و با چه گفتارى نوشته ام را كه گوشه اى از ستمهاى ناروا و 
ىب رحامنه حاكامن جاىن در قرن بیست و یكم را بیان میكند، به پایان رسانم. 
دایه بهیه و متام مادراىن كه متام تالش شان فراهم كردن رشایط و امكاناىت 
براى به مثر رساندن تحصیالت عاىل فرزندانشان، آموخنِت جوهر انسانیت كه 
چگونه میتوانند در خدمت كردن به جامعه خود مثمر مثر واقع شوند، كار 

دیگرى نكرده اند و ُجرمى مرتكب نشده اند. 
استبداد رژیمى جنایتكار نتیجه زحامتشان را با گرفنت جان فرزندان آزاده 

شان، آنها را ظاملانه محكوم به پذیرش مرگ دلبندانشان میكنند. 
عملكردهایشان  با  كه  داشتند  ارزىش  با  هاى  قابلیت  كه  فرزنداىن 
میتوانستند به زندگى، خوشحاىل و لذت ببخشند، تالش میكردند، خستگى 
منى شناختند، دِل بزرگى داشتند و به فكر تغییر بودند. تغییر یك جامعه 

غیر انساىن به یك جامعه انساىن و آزاد. 
به  دعوت  كه  پیامهایى هم هستیم  شاهد  مداوم  بطور  شاید  و  گاهاً 
تا  براى جوامعى كه  اطرافت میگذرد، میكند.  آنچه كه در  نادیده گرفنت 
حدودى مردمانش زندگى عادى و نرماىل دارند، كار و امكانات زندگیشان 
فراهم است و مشغله اى جز رسیدن به امورات روزمره شان ندارند، شاید 
این نوع پیامها صدق كند و جا داشته باشد فرا گرفته و یا بكار گیرند. اما در 
جوامعى كه ظلم و زور، ىب عدالتى و استبداد حاكم است، چگونه میتوان 

از این ناهنجاریها دورى كرد و خود را شاد نگه داشت؟
دایه بهیه ها فرزندانشان را درك میكردند از آنها داستانهاى زشتى ها و 
زیبایى ها را شنیده بودند. خیىل واضح است و آنها میدانستند كه توصیف 

آنچه كه قابل دیدن است فقط توصیف ظاهرشان است.
هرن واقعِى انسان بودن درك دنیاى پیرامون است. توصیف موضوعهاى 
ساده،  مثاىل  دارند،  متفاوىت  تعاریف  مختلف  انسانهاى  نظر  از  مختلف 
و  از نظر همكالىس ثرومتندم بسیار متاشایى  تعریف یك زمستان و برف 
لذت بخش است چون كنار بخارى گرم نشسته و باریدن گلوله هاى برف را 
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زیبا توصیف میكند و براى همكالىس دیگرم كه با كفش پاره و نداشنت لباس 
كاىف براى گرم شدنش، گلوله هاى برىف منیتواند زیبا و دلپذیر باشد. بیشرت 
وقتها خوشحاىل نصیب یك رسى آدمهاى خاص میشود، درد و غم و غصه 
هم براى یك رسى دیگر، آره یك نظمى هست اما از روى عدالت نیست. 
بعىض ها مغز كوچىك دارند وىل نقش بزرگى را بازى میكنند و سعى دارند 

دروغ به این بزرگى را به شكىل به ما به قبوالنند. 
آیا براى ایجاد جامعه اى برابر و آزاد كه همه از زیبایى ها لذت بربند، 

ُجرم است؟
سخن  به  لب  انساىن  هر  اولیه  و  پایه اى  حقوق  به  رسیدن  براى  آیا   

گشودن ُجرم است؟
زندان،  آمار شكنجه، نسل كىُش، گرسنگى،  یكم  و  بیست  این قرن  در 
در  است.  بیشرت  گذشته  قرون  فالكتهاى  متام  از مجموع  امراض  و  اعدام 
هیچ رسمایه  از  نهفته اند كه  این فالكتها رژیمهاى دیكتاتورى  پشت متام 

معنوى و انساىن برخوردار نیستند.
از حد مخرىب كه  آثار بیش  برابر راهكارهایى كه بكار گرفته اند و  در 
بوجود آورده اند، مسئولند و روى سیاه متام دروغگویان و ظاملان و زورگویان 

توطئه گر تاریخ را سفید كرده اند. 
برابر  در  استثامرگر  كه طبقات حاكم  ایم  بوده  تاریخ شاهد  در طول 
بیدارى و اراده مردم تنها با استفاده از رشایط خفقان و كُشت و كُشتار 
پاره  این پروسه هیچگاه گسسته و  با طبقات فرودست مقابله كرده اند، 
به  فالكتها  متام  پذیرش  و  تحمیل  شد.  خواهد  هم  نیرومندتر  و  منیشود 
طبقات فرودست، آنها را براى دست یاىب به آزادى بیان و فكر و اراده خود 

از تالشها و مبارزاتشان باز نخواهد داشت. 
بخىش از خواسته هاى فرزندان مبارز و انقالىب این مادران آزادیخواه، 
خامته دادن به پایامىل حقوق میلیونها خلق كُرد كه در وضعیت بىس دشوارتر 
از سایر ملیتهاى دیگر برس میربند، بود. رضورت و تحقق این حقوق اولیه 
ملت كُرد بر هیچ كس پوشیده نیست، كىس منیتواند موجودیتش را انكار 
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كند و بعنوان ملت كُرد پذیرفته نشود و خارج از حوزه حقوق خلقها نگه 
داشته شود. كُردها در طول تاریخ تنها از طریق مبارزات خود قادر به حفظ 
موجودیت خود بوده اند. این ُجرم نیست، اگر چنین مبارزه اى صورت نگیرد 
به معناى پایامل كردن حقوق خلق كُرد میباشد. اصوالً كساىن را باید مجرم 
شناخت كه رضورت اجتناب ناپذیر حقوق انساىن و اولیه را براى ملِت كُرد 

به رسمیت منى شناسند. 
را هم بخوىب درك كرده و می شناختند و حامیت و  این ستم  مادران 
پشتیباىن خود را در این زمینه هم برحق میدانستند، آگاه بودند كه حقوق 

ملت كُرد مورد غصب واقع شده و باید براى باز گرداندنش جنگید. 
همچنین دایه بهیه ها در مقام زن میدانستند از اولین قربانیاِن حاكمیت 
سیاىس و اجتامعى اند، اولین طبقه اى كه هر نوع بردگى و ىب عدالتى در 
تاریخ بر آنها تحمیل شده است. طبقه حاكم به خیال خود میتواند در به 

كنرتل در آوردن مقام زن و كُشنت جرأت و شجاعت آنها موفق شود. 
حتى تحت ستِم غیرقابل تصورى هم نتوانستند این مقام را خدشه دار 
به  مبارزاىت  هاى  عرصه  درمتام  متفاوت  واكنشهاى  دادن  نشان  با  سازند، 
حقانیِت فرزندانشان باور داشتند و تنزل مقام خود را از سوى طبقه حاكم 
به هیچ وجه نپذیرفتند، و هیچ نیرویى قادر به گسسنت آنها در اتحاد با 

فرزندانشان نشد. 
بیدارى آنها و ایفاى نقش تاریخى شان از ارزش فوق العاده اى برخوردار 

است. 
بنابراین تنها چیزى كه اكنون میتوان گفت، در این دنیاى ىب عدالتى و 
ظلم و زور كه متأسفانه انسانها ساختار آن هستند، عشق بهمدیگر و دست 
همدیگر را گرفنت است كه میتواند مقدارى ما را از ناهنجاریها دور كند تا 

بتوانیم زندگى را براى یكدیگر آسانرت كنیم. 
یاد متام عزیزاىن را كه بیرحامنه و ظاملانه از ما گرفتند گرامى میداریم، 

نام و یادشان همیشه زنده.






