
1 
 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 عدالت درجستجوی 

 

 

 

 

 

 

 روشن سامی

 روشن توده (-) ع                                                                                                                
 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

  اول بخش

.......... 
......... 

 :نشر

 اول چاپ

 

 است محفوظ چاپ حق

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 
 

 فهرست
  

  …………………………………………………………………………………….درآمد پیش ۵

  ……………………………………………………………………….…...خانواده بیوگرافی ۶

۰۱  ..…….……..……………………………………م. زندگی در سیاست زودرس شروع 

۲۱  ..........…………………………………………………………......من جدید موطن مریوان 

۶۱   ……………...…………………….….…….رنجدران کومەلە ل . م سازمان با ارتباط 

۱۲   ..………………………………………..………….….…….من افتادن دام بە و دستگیری 

۵۲  … ..………………………..………………….……………جوانی دوران قعش ماجرای 

  .………………………………………………….…...…….فواد با آشنایی ، سنندج زندان ۲۸

۳۳   ..…………………...………………………………………..…………….زندان از شدن آزاد 

۴۳   ! .……………………….………………………………………………..……مجدد دستگیری 

 .… .…………………………………………………..….……زندان از بعد ما ومحفل جمع ۳۶

 " .…………………………………….…………………………….……......ـ ش"  گروه و ما ۳۸

  …………………………………………………………………………………...…….قیام و ما ۴۰

  ! .……………………………...……………………………………………....…قدرت جنگ ۴۴

  ….…….……………………………………………………...؟.! انقالب ادامە ، کردستان ۴۷

  …………………………………………………………..……موقت. قیاده نقش پیرامون ۵۰

  ……………....…………………………………….….…مسلح نیروی  واحد اولین ایجاد ۵۲

 ...!……..……………………………………………..……….……بوکان بە کوتاه سفر یک ۵۸

 .........……………………………………………..……………….………….…تیر ۲۳ جریان ۵۹

۱۶   !…..…………………………………………………....….….مریوان شهر تاریخی کوچ 

 )..………………………………..……..............................……...…قلعە قوری ( پاوه بە سفر ۶۹

  ..…………………….……………………………………………..….….کرفتو جنگ ، سقز ۷۴

  !..……………………………………………….…...…….…کردستان علیە جهاد فرمان ۷۵

۶۷   ! .………………………………………………….……………………….….….....جهاد و ما 

  ..……………………………………………………………...…مریوان پادگان های اعدام ۷۷

۹۷   …………………………………………………………….…….…مریوان بە فواد برگشتن 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .……………………………......……..………………………..…فواد. بازگشت بدون سفر ۸۱

  ! …………………………..…………..…………………..….……فواد جانباختن چگونگی ۸۳

  .…………………..……………….………………….…..……ما موقعیت ، فواد انباختنج ۸۶

  ! …………………………………………..……لە کومە مرکزیت با مالقات , شهربانە ۸۸

 ………..…………….....…………عراق نیروهای توسط شدن اسیر و افتادن کمین ۸۹

   .……………………………..…………………….………عراق جانب از کمک پیشنهاد ۹۲

  ……………………………………………………کومەلە بە "ب -ش"  گروه شدن ملحق ۹۲



5 
 

 

 درآمد پیش

 

 مبارزاتی زندگی از گوشەهایى میکنید، مشاهده کە را هائی دستیافت و یادداشتها این

 بە کردستان خصوصا و ایران درجامعە چپ فعال یک عنوان بە مرا شخصی و

 آنها میتوان و است الزم كە هستند، موضوعاتى و مسائل دربرگیرنده ؛تصویرمیکشد

 داستان شامل سو ازیك . قرارداد مطالعە و توجە مورد متفاوت جنبە و ەزاوی دو از را

 از  .داد خواهد نشان مرا زندگی مسیر چگونگی بیشتر کە میشود، من شخصی زندگى

 مجموعە یك از من شخص روایت كە است قضیە این تاریخی جنبە دیگر سوى

 حوادث ازهمان دیگری كس روایت با است ممكن كە میباشد، تاریخی حوادث

 و دادهاروی از ای مجموعە در مشترک مسیر دریک کە آنهائی - ما  باشد متفاوت

 بە  جانبە همە پرداختن مجال – ایمحضورداشتە مهمی نسبتا و معین تاریخی حوادث

 بتوانیم امروز کە باشد دلیلی این دشای .نداشتەایم زمان آن در و درگذشتە را حوادث آن

 ىزاویە از و بنگریم آنها بە عمیقتری و وسیعتر نگاهی با و  برگردیم آنها بە دوباره

 حاصل درآنها تجربەای و درس اگر تا بپردازیم؛ آنها بررسى و کنکاش بە جدیدی

 کە میدانم ضروری را مسئلە این روی  تاکید من اینجا در .بیاموزیم ازآنها باشد،

 امشخصی زندگی از دورانی خاطرات و یادوری از بعضی مکتوب بیان و بازگوئی

 بودەام سهیم یا و حضورداشتە درآنها من کە دادهائیروی و اتفاقات ساده روایت تنها

 بە هم درجەای بە کە میکنم تالش خودم کنونی دید زاویە از حال عین در بلکە نیست،

 ما کە نیست معنی بدان هاگذشتە این بە پرداختن البتە .مبپرداز هم آنها از بعضی تحلیل

 میل بە را آنها و کنیم دستکاری را اتفاقات و دادهاروی این خود کە باشیم، مجاز امروز

 و تحلیل در کە بود، خواهد این من تالش اینکە مضافآ .بازگوی نمائیم خود رغبت و

 مورد خودشان مکانی و یزمان چوب چهار در را آنها هم دادهاروی این بررسی

 و مثبت نقاط و کاستیها و ضعف بیان در تا دهم، قرار نظر اظهار مورد و بررسی

 فكر موقعیتى و شرایط چنین دراین .کنیم پیدا ایمنصفانە و واقعبینانە دید آنها درست

 هیچ و است، مطلق حقیقت میگوید او آنچە كە باشد این مدعى بتواند كسى نمیكنم

 را آنچە کە بگویم آسوده وجدان با میتوانم اما .نیست آن در ایرادی یا و مبودک و  کاستی

 درستی و کرد، خواهم بازگوئی اغماضی هیچ بدون ام، بوده شاهدش و میدانم من کە

 . میسپارم تاریخ قضاوت بە را آنها نادرستی و

 

***** 
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 خانواده بیوگرافی

 

 ۱۳۳۷ ماه مهر من تولد نباشد، دقیق هم زیاد ندمیتوا معموال کە شناسنامە استناد بە بنا

 جزء ما خانواده .است گردیده ثبت کرمانشاه استان توابع از نودشە شهر در شمسی

 بجای کە - عارف حاجی بزرگم پدر کە بود، شهر این بزرگ نسبتا هایطایفە از یکی

 .داشت قرار آن راس در بودند، داده - عرب حاجی لقب او بە آن

 آنزمان در آنجا ثروتمند حدودی تا و متوسط قشر از مالی لحاظ از ما وادهخان 

 و بهرەمند منطقە در زیادی آوازه و شهرت از عرب حاجی .میشد محسوب

 اشخانە .بود سخاوتمند و بسیارمهربان انسانی میشناختند، اورا همە برخورداربود،

 مهمانسرائی و هتل چککو شهر این هنوز کە درآنزمان و بود، پرازمهمان همیشە

 یکی بە میآمدند، آنجا بە دورتر مناطق از کە کسانی برای نداشت،

 بزرگم پدر .بود کرده پیدا برایشان را مجانی هتل حکم کە داشت، شباهت ازمکانهائی

 وی  زندگی شیوه بە هم عمرش بودن طوالنی دلیل .عمرکرد سال صد بە نزدیک

 شخصا خود داشت، کە باغهای و امالک ی رو زندگیش تمام طول در کە برمیگشت،

 داشت سالمی و طبیعی تغذیە حال درعین و تالش پر زندگی و میکرد، کار مدام و

 کوچ آنجا بە تابستانها ما کە بود، او ی زیبا بسیار باغهای از یکی اسم  "سراجگاه"

 آنها خانواده کلیە با همراه عرب حاجی پسران کە بود بزرگ چنان باغ این .میکردیم

 .میکردند زندگی ماه تاشش پنج مدت بە درآنجا بودند، بزرگ و پرجمعیت هم اکثرا کە

 کە میوه درختهای بیشتر کە بود، حدی بە کشاورزی کار بە پدربزرگم عالقمندی

 حدود تا را جمعیت همە این وتامین بود کاشتە داشت، درآنجا را ثمردهی امکان

 دور خیلی مسافتی با البتە شاهو کوه روی روب درست سراجگاه .میکرد میسر زیادى

 انسان بزرگم مادر .میکرد دلپسند بسیار آنرا جایگاه و منظره خود این کە قرارداشت،

 از خاطره بعضی مرور با کە ساده چنان ، بود آالیشی وبی پاك و ساده بسیار و مذهبی

 حال ندرعی اما لوحانە ساده خوشباوریهاى بیاد ناخودآگاه مرا ذهنم در وی

 ویک صد آن های مهره تعداد درازکە تسبیح یک همیشە . اندازد مى وى معصومانە

 یک کشیدن با هللا کلمە بار صد زمزمە با داشت خود همراه دفترومداد یک با بود عدد

 وکار عبادت نوع یک مثابە بە واین میکرد ثبت خود برای آنرا یک عدد شبیە خط

 میرزا لقب وی  بە کە کریم پدرم . میرفت مارش بە برایش زندگی در مهمی و الزم

 و بود، تجارت شغلش کە بود، عرب حاجی پسر فرزند چهار از یکی میشد، داده کریم

 کارخود دنبال دوردست مناطق در میکردیم زندگی نودشە در کە هنگام آن تا همیشە

 دلیل همین بە .میگشت بر آنجا بە هفتە چند آنهم بار سە تا دو سالی شاید ندرت بە .بود

 زحمتکشی و درآمد کم خانواده یک در کە وی  وخود بود، عطیە اسمش کە مادرم
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 و پسر چهار فرزند، هشت كە ـ هنگام درآن ها بچە ما سرپرستی بود، شده بزرگ

 و هوش با بسیار این وجود با نداشت، سواد مادرم  .داشت بعهده را - بودیم دختر چهار

 بە خود او .بود زحمتکشی و پرکار بسیار زن و بود، داریخانە شغلش .بود استعداد با

 و لباس شستن تا گرفتە غذا تدارک از ـ خانە بیرون و خانە کارهای تمام تنهائی

پر   خانواده این بە  مربوط کارهای همە خالصە و ما مدرسە مشکالت بە رسیدگی

 روی  فشار همە این مادرم و بود، دور ما از پدرم اینکە از .داشت بعهده ـ  را جمعیت

 آزرده و غمگین برایش ما نمیزد، اعتراض از دم هم هیچوقت و بود، افتاده دوشش

 با همکاری و ما پیش حضورش ضرورت  برای ما خواست مقابل در پدرم .بودیم

 از دور فرسنگها کە ست، ناچارا ما مایحتاج تامین برای او کە میگفت، مادرمان

 با پدرم کە بود، این کار این دلیل .باشد مشغول کاری نچنی بە خانوادەاش و زادگاهش

 در کە بود، پاوه اهل ثروتمند بسیار خانوادەهای از یکی کە "سابقی" اسم بە شخصی

 با هم نزدیکی روابط و بود، مجلس نماینده حالعین در و میکرد زندگی تهران

 از بخشی راتصاد  . داشت تجارتی همکاری - داشت شاه دربار و پهلوی  خانواده

 و شریک وی  با پدرم و بود، سابقی آقای بعهده عراق کردستان بە) خانە(پیرانشهر

 کردستان از زیادی قسمت شمسی۱۳ ۵۰تا۱۳۴۷ سالهای زمان آن در .بود همکار

 بارزانی خانواده و شورشی نیروهای دست در فوق مرزی منطقە جملە از و عراق

 شهرک اطراف درکوههای مرز آنطرف رد بارزانی مرکزیت اصلی مقر خود .بود

 ما نزد بە نمیتوانست پدرم و میشد، تعطیل مدرسە وقتی تابستانها .بود عمران حاجی

 سن من کە سفرها این از یکی در کە هست خاطرم در .میرفتیم او پیش بە ما برگردد،

 بە بارزانی خانواده خصوصی راننده یک از پدرم مرز، از عبور برای داشتم، کمی

 بدون روزانە آنها اینکە بە توجە با بود،  خواستە او واز کرده کمک تقاضای زکی  سما

 بجای پیرانشهر از مرا داشتند، آمد و رفت عمران حاجی و پیرانشهر بین ممانعت

 و سن با من کە چرا .برساند عمران حاجی بە مرز آنطرف بە و زده جا خود فرزند

 .نبود آسان برایم  "لگورد هە" مشهور مسیرکوه زا شبانە و پیاده عبور داشتم کە سالی

 صحبت من با مرزی شهر دو این بین مرز طوالنی فاصلە مدت تمام در زکی آقای این

 بادینانی کردی چون نفهمیدم، را او ازحرفهای کلمە یک حتی من اینکە جالب .کرد

 سفر چند نای در .نبودم بلد هنگام درآن هم را سورانی کردی من تازه میکرد، صحبت

 فضای با حدودی تا بار اولین برای کە بود عراق کردستان بە پدرم نزد بە تابستانی

 مطرح برایم زیادی سئوالت و  شدم، آشنا نزدیک از آنجا در کرد مسئلە و عمومی

 پیدا سمپاتی و عالقە نوعی آن بە و شد، برجستە برایم کردها حقوق و وحق شدند،

 ناچارشد سال چند از بعد خانواده و ما از دوری همین دلیل بە پدرم  سرانجام  . کردم

 دوران وتا کند، منتقل مریوان شهر بە خانواده با همراه را خود تجارت کار محل

 .داد ادامە خانواده با همراه را زندگی و تجارت و کار آنجا در ۵۷ انقالب
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 ازکلمە ادهاستف اینجا در .شد سپری نودشە شهرک در من نوجوانی و بچگی دوران

 مردم مبارزه در مهمی حال عین در و طوالنی سابقە کە ماجرائی یاد بە مرا شهرک

 در .میاندازد داشت پاوه و نوسود جملە از اطراف شهرهای دیگر با رقابت در آنجا

 نمی آنجا مردم اما .بود خانوار هزار از کمتر شاید .نبود زیاد نودشە جمعیت آنزمان

 و شهر امکانات از و باشند شهر همجوار شهرهای از وسودن و پاوه کە پذیرفتند

 مخالفتهای و مبارزه اثر در خالصە .باشد محروم نودشە اما باشند بهرمند شهرداری

 تقسیمات در هم را نودشە کە کنند، تحمیل دولت بە را خود خواست توانستند زیادی

 بزرگی بسیار ی تابلو نصب با باالخره و بیاورند، حساب بە شهر کشوری و رسمی

 حالی در این  .ندبگوی مقدم خیر را شهرنودشە بە شدن وارد آن، ورودی دروازه در

 بود جاده از نە خبری هیچ داخل در و بود، شده کشیده آبادی کنار تا جاده هنوز کە بود

 کە نبود جهت بی  !شهر یک نیاز مورد امکانات و دیگرملزومات از نە و خیابان نە و

 مردمی  کە  میکردند فکر .میدادند را  تکزاس  لقب  مردمش و  ودشەن بە بعضیها

 قضاوتی وچنین نبود، چنین حقیقت در اما .هستند شقی کلە عامیانە زبان با و دنده یک

 نمایش را ازآنها درستی و واقعی رتصوی و نبود، آنها مورد در واقعیت همە ایگوی

 ودر بودند هم دانش و تجسس صیل،تح اهل همزمان نودشە مردم  کە چرا  داد؛ نمی

 تنها نە زمینە این در  .داشتند برجستە العاده فوق ولی نمونە نە اگر وضعیتی زمینە این

 شهرهای و جاها دیگر با بلکە  داشت وجود سرسختانەای رقابت خودشان میان در

 تعداد دهند نشان کە مینمودند تالش میکردند، دنبال را شدیدی مسابقە هم همجوار

 و بیشتراست، آنها میان در جمعیت نسبت بە باال سطح مدارک با کرده تحصیل افراد

 و سرکش طبیعت با نودشە شهر اینها  همە وصف با .بود همینطور هم واقعآ البتە

 با سنگالخ ای درمنطقە ”شاهو ”مشهور کوه ودرمقابل درجوار خود سرسبز

 سوار و کنار در خاصی و هژوی آرایش با کە سنگچین دیوارهای و سنگى خانەهاى

 شده احاطە حال درعین سرسخت و بلند کوهای رشتە دامن در شده، چیده برهم

 انگور، انار، قبیل، از متنوع میوهای و رنگها از سرشار پرثمر  درختهای و ازباغها

 وحتی درکردستان را نظیرش من کە است شهرهائی اززیباترین یکی توت، و گردو،

 از آن بە نسبت شاید کە عواطفی و احساسات روی  از من تنها را این .ام دیده کم ایران

 از کە پستالهائی کارت م،نمیگوی باشد شده حک خاطرم در نوجوانی و کودکی دوران

 دید میشود زبان کردی سایتهای اغلب در جملە از جاها بسیاری در کە زیبا شهر این

 .است آن ایگوی

 من را نهم کالس تا دبیرستان دوراول و ائیابتد دوران تحصیالت نودشە شهرک در

 صرف وقتم بیشترین بودم، متوسط شاگردی . دادم ادامە آنجا در سالگی پانزده سن تا

 زرنگ بسیار من بزرگتر برادر هوشمند عوض در .میشد دوستانم با بازی و همراهی

 بابت این واز داشت، را نمره باالترین همیشە ریاضیات رشتە در بخصوص بود،
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 دیگران برای آن حل کە  میشد، مطرح ریاضی مسئلە یک وقت هر .بود مشهورشده

 او و کند، حل آنرا و بیاید اورامان شیر میگفت، هوشمند بە خطاب معلم بود، مشکل

 میرفتم، خواب زود  کە هم مرا شبانە تکالیف اوقات بعضی  .میکرد حل آنرا بالفاصلە

 از مرا بعد روز و نوشتمی میگرفت، مادر از کە پاداشی قران دو مقابل در

 داشتم،  تاریخ بە زیادی عالقە مدرسە دروس درمیان من . میداد نجات معلم چوبکاری

 فراری همیشە آن از کە درسهائی از یکی .میبردم لذت بسیار هم انشاء نوشتن از و

 یداپ سازگاری هیچوقت ام روحیە و مزاج با کە بود، دینی تعلیمات بودم متنفر وحتی

 من بە همیشە بود شده ناسازگاری این متوجە کە ما دینی معلمهای از یکی .نکرد

 بقیە از میبایستی گذاشتەاند، تروی را راشدین خلفای از یکی اسم کە تو میگفت،

 می ما کە آنچە اما دینی، تعلیمات و مسائل و امور بە عالقەمندتر و ایماندارترمیبودی

 .بود شده مشکلی برایم مسئلە این مدرسە در .است ینا برعکس هستیم شاهدش و بینیم

 
 

 

 نودشە شهرک نمای
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 مذهب شیعە و آذربایجان خوی شهر  اهل کە زبان ترک آذری ما دیگر معلم دو

 بە  نمیکردند، صدا مرا خودم اسم با هیچوقت نموده عوض مرا اسم بودند، متعصبی

 نحوه وچگونگی پرورش و آموزش سیستم  .میکردند خطاب علی مرا آن جای

 کە داشت، زیادی پایەای و اساسی اشکاالت آنزمان مدارس در تربیت و برخورد

 .نیست اینجا در آن توضیح برای ضرورتی

 دورانی ؛ گذراندم زیبا شهر این در را نوجوانی و بچگی دوران من صورت هر در

 آنجا، از دوری سال همە این بعداز هم هنوز و بود ودلپذیر بخش لذت بسیار برایم کە

 خود بە من نوستالژی ذهنیت عمق در و خاطرەها زنجیره در خاصی و ژهوی جایگاه

  .میکنم و کرده زندگی آنها با همیشە من و میدهد، اختصاص

     

 

******* 

    

                 من زندگی در سیاست زودرس شروع

 از و کردەام فکر مسئلە این بە بارها من زندگی، در سیاست زودرس شروع بە راجع 

 بە چگونە و وقت چە  .آوردم روی  سیاست بە زود چنین من چرا کە امپرسیده خودم

 وخالصە بودند، من مشوق کسانی یا کس چە و بود؟ چی آن علت شدم؟ عالقمند آن

 و درست جواب نتوانستم ازآنها بعضی برای کە زمینە این در دیگری زیاد سئواالت

                   .کنم پیدا کنندەای مجاب

 ما کە زدەای بال کشور .میشود گفتە وطن یا و کشور آن بە کە معینی جغرافیای یک در

 ما پیرامونی محیط در دالیل و مستمسک کافی اندازه بە ؛  ممیکردی زندگی آن در

 باشد؛ نشده کور وجدانش چشم اگر انسان چنانچە کە دارد؛ و داشت وجود همیشە

 وجود ما اطراف  محیط در کە عدالتی بی و ستم و اجحافات همە این بە نسبت نمیتواند

 تفاوت بی آنها کنار در زیر سربە کە نبودم کسانی جزء هم من .بماند تفاوت بی ، ددار

 عالم بە مرا کە باشد؛ بوده من در ای خصیصە اصلی وجە آن شاید این و   بگذرم

  .دباش کشانده سیاست

 و قوی  انگیزه آن عدالت جستجوی  در تالش و عدالتخواهی گفت میتوان درواقع 

  .ساخت وارد سیاست دنیای بە مرا کە بود؛ کنندەای ینتعی

 در و زود خیلی من کند، یاری حافظە ام کە آنجا تا ، میگردم بر گذشتە بە وقتی

 خوب بسیار معلمان زا یکی دستگیری .افتادم سیاسی مسائل و سیاست دنبال نوجوانی

 بود اتفاقی شد، اعدام جلدیان در هم آن متعاقب کە "کریمی جعفر “ اسم بە منطقە اهل

 اهل ایشان . گذاشت ما همە بر زیادی تاثیر حادثە این .کرد شوک دچار را ما همە کە
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 امروز نە و آنزمان نە .بود "دزآور"اسم بە عراق با همجوار و مرزی آبادیهای از یکی

 چرا و بود، چی آن واقعی علت کە نشد معلوم هنوز ما برای سال همە این از عدب هم

 در زیادی شایعات .ساختند دچار سرنوشتی چنینن بە را گناه بی و شریف انسان این

 توده، عضوحزب ودولت، شاه مخالف بود، سیاسی اینکە کردند، پخش موردش

 مردم بین در را راقع دولت با همکاری وحتی عراق، شیوعی حزب با ارتباط

 و میشناختند را او همە نبود؛ حرفها بدهکاراین کسی اما .بودند انداختە دنبالش

 این بە کە نداشت گناهی هیچ و بود؛ دلسوز معلمی و خوب انسانی او کە میدانستند

 جلدیان پادگان در وابستگانش و خانواده از دور فرسنگها دستگیری از بعد شیوه

 بودن سیاسی و سیاست . شود تیرباران آنجا در کرد مبارزان از گریدی تعداد با همراه

 و سیاست ماجرای کردن دنبال .بود شده بزرگی سئوال ما همە برای زمان آن در

 است بهتر یا و جرقە اولین .شد شروع اینجا از من برای آن از سردرآوردن و فهمیدن

  . داد قرار خود اثیرت مورد شدت بە مرا کە بود حادثەای اولین این  مبگوی

 با همراه .گرفت شکل شدنم سیاسی اولیە نطفەهای کە بود اینجا در بگذریم کە این از

 تجربەتر با و سوادتر با ما از کە خودمان از بزرگترها جمع در سالهایم و سن هم

 و بحث بە سیاسی جملە از متنوع مسائل پیرامون آنها با و میکردیم شرکت بودند،

 عمآل ما کە بود کرده درست را بندیهائی صف مخالفتها و موافقت .تیممیپرداخ جدل

 در کە کسانی اکثر اینکە جالب .بودیم گرفتە قرار موجود وضع منتقدان طیف در

 مذهبی گرایش کمتر کە بودند، کرده تحصیل انسانهای میگرفتند، قرار ما جبهە

 سکوالر امروزی عبارت بە یا غیرمذهبی را خود نوعی بە اکثرشان داشتند؛

 توسط و شد کامیاران شهر مدارس از یکی دبیر بعدا کە قدسی رشید محمد .میدانستند

 رستمی فایق ادبیات، لیسانس و دبیر ایوبی محمد با همراه ؛ گردید اعدام اسالمی ـ ج

 و موثر شخصیتهای از …دیگر نفر وچندها نصیرى فرج معلم، کامکار علی دانشجو،

 بە ناچار تحصیل ادامە برای کە ازمن قبل جوان نسل یک .بودند امآنهنگ در تاثیرگذار

 راتییتغ منشا همیشە خود برگشت با بودند، رفتە کرمانشاه جملە از دیگر شهرهای

 کتابهای خود با همراه برگشت هنگام بە تابستان فصل خصوصا .بودند وخوبی مثبت

 برایمان نبود، آسان ما برای آنها بە دسترسی کە را آنزمان منتقد و مطرح نویسندگان

 گذشتە این بە کە وقتی امروز ... و هدایت شیان،دروی بهرنگی،  کتابهای .میآوردند

 کە میشوم متوجە میکنم؛ مجسم چشمم جلو در را وشخصیتهائی انسانها و برمیگردم،

 هاآن از بسیاری .باختند جان و نیستند حیات قید در و ما میان در انسانها این از تعدادى

 قابل تعداد و . کردند ایفا منطقە در انقالب پیروزی در زیادی نقش ۱۳٥۷ انقالب در

 اسالمی جمهوری مقابل در هم ازانقالب بعد جوانترآنها نسل ژهبوی آنها از توجهی

 و .دادند سازمان کومەلە جملە از سیاسی  احزاب صف در را وخود ایستادند؛

 جنگ و توطئەگری اثر در یا و المیاس جمهوری با جنگ در چە هم بیشترشان
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 آن بە درازی سالهای طی کە آرمانهائی راه در کومەلە علیە دمکرات حزب افروزی

 اکثر اسامی .کردند جانفشانی صادقانە بودند، کرده مبارزه راهش در و رسیده

 وحزب کومەلە کادرهای و اعضا فعالین لیست در آزادی راه جانباختگان  این

 .است موجود و ثبت ایران کمونیست

 همیشگی رفیق و دوست .بودند من دوستان نزدیکترین از جانباختگان این از تعدادی

 کە بود آنها جملە از بودیم، شده بزرگ هم با بچگی از کە "الهی رحیم" من صمیمی و

 "حدکا" مسلح افراد با متفاوت جنگ دو در "الهی عزیز" کوچکترش برادر با همراه

 در و داشتم، آنها با عمیقی و نزدیک وابستگی من کە خانواده این دیتراژ .باختند جان

 گلولەی جنگ اثر در .نشد ختم اینجا بە داشتند، برایم دیگری خانواده حکم آنزمان

 بعد کوتاهی مدت از پس و میشود، کشتە مادرشان و میکند اصابت آنها خانە بە توپ

 چنین متاسفانە .میکند فوت و میشود مریض ناراحتی شدت از هم پدرشان آن از

 اکثر یا همە کە نیستند، کم درکردستان کردند پیدا مشابە سرنوشت کە خانوادەهائی

 .باختەاند جان آنها اعضای

********* 

 

 

  من جدید موطن مریوان

 

 کە بود آنجا در   کرد مهاجرت مریوان شهر بە کلی بە ما خانوادەی سالگی ۱٥ سن در

 بە روز من در سیاسی مسائل بە عالقە تحصیل ادامە با نهمزما بعدتر سالهای در

 من و  بود؛ مناسبتر سیاسی فعالیت برای نسبتآ مریوان محیط .شد بیشتر و بیشتر روز

 بلوغ حد بە  کم کم سنی لحاظ از هم .  بودم کرده پیدا کار این برای بیشتری آمادگی هم

 بهتری  نسبتآ حدود تا و مناسب یدرک  داشتم کە مطالعاتی اثر در هم و ؛ بودم رسیده

 را عدالتخواهی کە بود زمان این در و مطالعات همین دراثر .بودم پیداکرده مسائل از

 گرایش این با را خود لذا یافتم، سازگار بیشتر مارکسیستی و چپ آرمانهای و ایدەها با

 . نمودم پیدا سمپاتی آن بە نوعی بە و نزدیکتر سیاسی

 من  .بودیم روبرو زیادی و مهم تحوالت با ما شمسی ٥۰ دهە واسطا تا اوایل سالهای

 تالش زیادی انرژی و اشتیاق با خودم آنزمان نسلهای وهم وسالها سن هم با همراه

 .باشیم داشتە دخالتگری آنها در ممکن حد تا هم و سردربیاوریم آنها از هم کە میکردیم

 توانستە حدودی تا اقتصادی ظلحا از چند هر ایران در چهل دهە ارضی اصالحات

 نە سیاسی لحاظ از ولی  کند؛ فراهم را اقتصادی توسعە و جهش یک زمینەهای بود

 . بود شده بیشتر و بیشتر سرکوب و خفقان عکس بر نشد، حاصل گشایشی هیچ تنها
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 جریاناتی تنها سرکوبگرانە و خفقان جو این شکستن منظور بە چریکی گرایشات

 خود از جوشی و جنب و حرکت بزرگ شهرهای و تهران در یگاهب و گاه کە بودند،

 و بودیم سیاسی مسائل عالقمند کە من پیرامونی دوستان منظورم ما .میدادند نشان

 نگاه مثبت دید با حرکتها نوع این بە زمان آن در  میگرفتیم، را ماجراها دنبال

 موجود دیگری جریان و حرکت هیچ میدادیم نشان سمپاتی آن بە نوعی بە و میکردیم

 برجامعە غالب جو پاسیفیسم سیاسی لحاظ از .  نداشت کشیدن نفس جرأت کسی . نبود

  .بود گشتە حاکم آن بر و

 هم افراد این  .داشتند وجود سیاسی سابقە با شماری انگشت انسانهای مریوان شهر در 

 .بودند شده شناختە حدودى تا  كشور  امنیت و اطالعات اداره هم و مردم نظر از

  كە  میرسید بنظر  چنین  هنگام آن در . .نمیشد دیده آنها از خاصی حرکت هیچ دیگر

  را  این ما  ..باشند  شده تبدیل آزار بی و خود برای و خود در محفلی بصورتبیشتر 

 میخواستیم خودمان دید ەزاوی از کە پرشوری و جوان و تازه  نیروی  و پذیرفتیم نمی

 محیط در اوایل در جمعی .  مبروی جامعە در حاكم و موجود سمپاسیفی جنگ بە

  ارتباط و کار سالە چند پروسە یک در جمع این  بازیافتیم را همدیگر تحصیلی

 سیاسی تربیت وآموزش کار بە تنها نە کە گرفتیم؛  سازمانیافتە کار یک بە تصمیم

 وسیعتر سطح یک رد مهمتر آن از بلکە ؛ بپردازیم خود اطراف محیط و خود نظری

 کە درجەای هر بە تا  بزنیم؛ دست تبلیغی و آگاهگرانە جدی کارهای بە تریعمومی و

  .باشیم کرده عملی اقدامی داشت؛ وجود کە خفقانی جو شکستن بە نسبت بتوانیم

 اوایل در میشد؛ رعایت میبایستی کە شدیدی امنیتی مسائل خاطر بە ما گروه یا جمع

 ابراهیمی،کمال مجید ، (ابو ) کریمی عبدلرضا : از بودن افرادعبارت ینا .بود محدود بسیار

 .توده روشن عثمان ، منصوری ثریا ، اکبری طهمورث احمدی،

 را ما زنجیرەای و فردی ارتباطات صورت بە اطراف در وسیعتری بسیار جمع

 هادى، كمال انی،سلط م تیمور كریمی، مختار سلطانی، م . بهمن سلیمی، ناصر .بودند کرده احاطە

 نزدیكی ارتباط در كە بودند كسانی جملە از دیگری تعداد و  خیوز امین محمد عزیزی، بهرام

 بود "ابو" طریق از بیشتر وی  ارتباط كە سلیمی ناصر آنها میان در .داشتند قرار ما با

 ژهبوی مریوان شهر مردم میان در اتوریتەای با و شده شناختە وچهرەای شخصیت

 دریاچە کنار در یکبار .بود باکی بی و شجاع بسیار انسانی .  داشت شهر این جوانان

 و میشود؛ درگیر  ساواک  عوامل با  مشروب صرف و خوردن هنگام بە زریبار

 زریبار آب داخل  بە را او و کاری کتک  حسابی را  ساواک ارشد مامورین از یکی

 خاطر بە هنگام آن در  .میآمدن بر کسی هر از آنزمان در کاری چنین اندازد،می

 نمودنش مجازات از بود گرفتە انجام کە کاریهائی واسطە و داشت کە موقعیتی

 .نظرکردند صرف
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 رزمنده تعدادی با همراه كردستان در اسالمى ج وسیع اعدامهای جریان ناصردر 

 راستوا قامت .گردید وتیرباران افتاد خرافە و جهل نیروهای دام بە سنندج در دیگر

 در ایستاده، سروی همچون شده، گرفتە گچ در و شكستە دستش كە حالی در وى

 سراسردنیا در بود؛ شده  گرفتە رزمی جهانگیر ایرانی خبرنگار  توسط كە عكسی

 .گردید ومعروف وبسیارمشهور پخش

 عوض در . نداشتیم دستورخود در را کارتشکیالتی گسترش قصد ما  هنگام آن در 

 تنها کە خلق فدائیان چریکهای سازمان با را خود نوعی بە کە بود این ما تالش

 تا زیادی مستمرو تالشهای از بعد ما  .کنیم مرتبط بود، دوران آن چپ  سازمان

  ابو() را او ما .بود "رضاکریمی" ما گروه مسئول  .شدیم کار این بە موفق حدودی

 بود  کرمانشاه  اهل  کە "داشی" مستعار اسم بە شخصی طریق از . میکردیم خطاب

 و نشریات بە زیادی حدود تا ایشان طریق از ما .بود ساختە برقرار را پیوند این

 کردن دست بە دست .  میکردیم پیدا دسترسی آنزمان در فدائیان سازمان نوشتجات

 بطور مریوان در شبنامە پخش و  آنها پیرامون بحث و آنها مطالعە و نشریات این

 .بود آمده در ما روتین کارهای از جزئی بە متناوب

 دست همین اثر در وسیعی ارتباطات یکطرف از .نبودند تاثیر بی کارها نوع این

 زنجیرەای روابط و بود؛ شده ایجاد ممنوعە کتابهای و جزوات و نشریات شدن بدست

 متناوب پخش دیگر طرف از  بود؛ آورده بوجود ما میل  علیرغم  گسترده حدودی تا

 ساختن متوقف وبرای بود کرده سراسیمە را امنیتی مامورین و ساواک ەهاشبنام این

 درمانده و عاجز و ناکام بار هر اما میزدند؛ دست کاری هر بە هافعالیت نوع این

 زیاد میدادیم انجام کە ازکارهائی این وجود با من .بیاورند بدست سرنخی نمیتوانستند

 و نیستیم؛ بیش روشنفکری گروه کی ما میکردم فکر و نبودم؛ راضی و دلخوش

 من .داد انجام دیگر نوع از فعالیتی باید و هست؛  هم قشر همین بە محدود تاثیراتمان

 کاری بازى قهرمان و خود شخصی ارضاء برای فقط نباید کە بودم باور این بر

 و کارگر مردم بخصوص عادی مردم میان در را کار تاثیرات باید بلکە  کرد؛

 استقبال مورد کمتر آنها میان در من جدید تفکر این . داد قرار توجە دمور زحمتکش

 موازات بە دیگر جمعی با کار برای شد سرآغازی  هم مسئلە همین .گردید واقع

 توسط من دستگیری با بعدا کە ما بین فاصلە ایجاد کم وکم  فوق، گروه با فعالیتم

 شدم مطلع بعدا کە آنجا تا  .دیدگر قطع هم با ارتباطمان همە بطورکلی دیگر ساواک

 چریکهای سازمان با قیام جریان تا همگی - احمدی کمال - آنها نفر یک بجز فوق گروه

 . کردند پیدا جداگانەای سرنوشت هرکدام بعدا اما دادند، ادامە را خود فعالیت فدائی

 خود فعالیت بە حزب این مرکزیت در و پیوست دمکرات حزب بە "کریمی عبدلرضا"

 و بود حدكا كشور خارج بخش و روابط مسئول طوالنى مدت براى "ابو" داد ادامە

 نیروهای با نبردی در "اکبری طهمورث" .كرد فوت قلبی سكتە اثر در دركشورآلمان
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 سازمان نماینده موقع آن در او .باخت جان "سلطانی م فواد .ر" با همراه اسالمی جمهوری

 هنری كار در زیادى بسیار استعداد طهمورث . دبو مریوان در خلق فدائی چریکهای

 كار در نیز وی  كە "منصورى ثریا" و ایشان از ارزش با و زیبا نمایشنامە چندین  .داشت

 زن شیر این منصوری ثریا .است مانده بجای داشت، باالئی دست تئاتر ژهبوی هنری

 بهائی وادهخان یک از  ثریا .شد کشتە جانی یکنفر توسط تراژدی یک در آزاده

 میکردند اداره را شهر این داروخانە تنها خانوادگی آنها بود؛ کرده تحصیل سرشناس

 بعنوان وی .داد ادامە را فعالیتش فدائیان سازمان با همراه اواخر این تا "ابراهیمی مجید"

 اسم با را سوئد استکهلم شهر در رادیوئی برنامە یک مسئولیت مستقل شخصتی

 بعد و شد، بریده گروه این از قیام جریان در "احمدی کمال" . داشت دهبعه شهاب مستعار

 شناختە حدودی تا هاى چهره و مسئولین از یکی و پیوست؛ زاده مفتی جریان بە آن از

  .گردید جریان این شده

 رفاقتهای و دوستیها با همراه وسیعی ارتباطات وجود مریوان، در سالە چند حضور

 تا .بود ساختە تبدیل من برای دلپذیری محیطى بە زادگاه نهمچو را آنجا بیشماری

 بودم، کرده پیدا کە جدیدی نگرش با من میگردد بر سیاسی فعالیت و کار بە کە آنجا

 جامعە زحمتکش و کارگر قشر میان در کار بە بیشتر را خود توجە میبایستی

 عرصەای چنین در کە کسانی با کردن کار و تماس رابطە درهمین   میکردم معطوف

 سابقە بە توجە با . بود کرده پیدا خاصى جایگاه برایم شوند، واقع موثر میتوانستند

 وکار ارتباط بودند، کرده کە اعتراضاتی و "دارسیران" زحمتکش مردم مبارزات

 ژەایوی تاولوی برایم بودند، ماجرا درگیر مستقیما کە فعالینی با نزدیک از کردن

 حدی تا آشنائی این .  داشتم آشنائی انفرادی صورت بە آنها از دیتعدا با قبال من .یافت

 ما بین در ممنوعە نشریات و جزوات حتی جائیکە تا  بود؛ کرده پیدا سیاسی جنبە هم

 طرف بە  دارسیران زحمتکش مردم اعتراضی کوچهای از یکی در . میشد ردوبدل

 باالخره .شد فشردەتر ما ارتباطات اعتراضی کوچ این در من شرکت با کە بود؛ مرز

 بە آنرا ای حرفە و منظم کار ضرورت بر تاکید و الزم مشورتهای و بحث بعداز

 نفر سە ابتدا گروه این اولیە هستە .دادیم ارتقاه داده سازمان منظم گروه یک سطح

 مدت از بعد .  توده روشن عثمان ، امینی مراد ،  دارابی عبدهللا: از بودند عبارت کە بودیم

 بدین .شد اضافە نفر  سە  این  جمع بە  هم  "منصوری ثریا" من پیشنهاد بە وتاهیک

 کامال همدیگر از گروهها این کە میکردیم کار متفاوت گروه دو در وثریا من صورت

 قشر روی  و شهر در کارش کە قبلی گروه برعکس گروه این . بودند اطالع بی

 مردم و روستا بە توجهش مرکز بیشتر اوایل در بود؛ متمرکز آن روشنفکری

 کە داشت، معلمانی بخصوص کسانی با وسیعی ارتباطات و تماس .بود آن زحمتکش

 و رفتن بود گروه این تاولوی در کە مهمی کارهای از یکی . میکردند کار دهات در

 کار بە تمایل نوعی کە بود، کسانی با وارتباط برقراری و روستاها بە سرکشی
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 و رفت چنین در .نبودند کم هم کسانی چنین تعداد خوشبختانە .ندمیداد نشان سیاسی

 پیرخضری، حسین سلطانی، مصطفی امین همچون کسانی با کە بود دیدارها و برگشتها

 وسعت و دامنە .شدم آشنا نزدیک از دیگر بسیاری و سیوی غالم غفار منصورقشقائى،

 قدرت کە داشت، شباهت هتنید بهم شبکە یك بە کە یافت گسترش چنان ما ارتباطات

 در نبود تصور قابل سیاسی حزب و سازمان هیچ برای را نیروی خیالی چنین تجسم

 اما باشد؛ داشتە وجود سیاسی وحزب سازمان هیچ اینکە بدون کە گفت میتوان واقع

 همین بود فراهم ای توده کامال حزب یک ملزومات واقعی دنیای در و عمل در

 پیوست؛ کومەلە سازمان بە آن از بعد و قیام جریان در بعدها ەک  بود؛ انسانی ماتریال

 و بار اولین برای و دوران درهمین .آورد خود همراه بە را تودەای عظیم نیروی  وچە

 متوجە کە بود، س . م  بهمن اسم بە عموزادەهایش از یکی و سلطانى. م. امین با ارتباط در

 و دستگیر ساواک توسط سیاسی دالیل بە فواد اسم بە امین بزرگتر برادر کە گشتم

 در  .است شده مدت طوالنی حبس بە محکوم تهران مخوف اززندانهای دریکی

 نوع همین بە روزی هم من یندهآ  در است ممکن کە نمیکردم تصور هیچوقت آنزمان

 و صمیمی رفیق و دوست دو مثابە بە و شوم؛ شناآ  بافواد آنجا در و دستگیر اتهام

 تا کە رفاقتی  ببریم، پیش تشکالت یک چهارچوب در را مشتریکی لیتفعا نزدیک

 مسئلە این بە .بدهد قرار خود شعاع تحت مرا زندگی مسیر کل و اینده زیادی حدود

  .گشت خواهم بر لە کومە و فواد با کار و آشنائی چگونگی یعنی

 

********* 

 

 

 رنجدران کومەلە ل . م سازمان با ارتباط

 )آرام(  جالل وارشاس با دیدار

 

 یک کە کردیم پیدا اطالع ما میالدی۱۹۷٦سال با مصادف شمسی، ۱۳٥٥ سال

 آشکارنمودن اعالم با همراه عراق کردستان در لنینیستی مارکسیست چپ جریان

 داده سازمان مسلح م .پ نیروی  آنجا در و زده، مسلحانە مبارزه بە دست خود فعالیت

 مسلحانە مبارزه هم و کرد خلق و ملی مسئلە مورد در هم را مباحثی مسئلە این .است

 اول گروه  .زد دامن ما میان در آنها با مرتبط مسائل دیگر و عراق؛ کردستان در

 و بود، قائل برایش اهمیتی نە مسائل نوع این عمال و نداد، نشان مسائل این  بە تمایلی

 مهمی و اهمیت با مسئلە انعنو بە دوم گروه میان در اما .بود فکریش دغدغە اساسا نە

 بعداز  . گذاشت خود کار دستور در را  ل . م چپ سازمان این با ارتباط و گردید،  تلقی
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 طریق از من ، آنها با مستقیم ارتباط منظور بە  الزم، و اولیە اطالعات آوری جمع

 در . شدم عراق کردستان عازم ، داشتیم مرزی روستاهای در کە  آشنایان و دوستان

 طوری شرایط این وجود با  .بمانم درآنجا طوالنی مدت برای کە نبود براین قرار ابتدا

 توجە با اینجا در من .کشید طول ماه چند مدت بە سفر و دیدار این  ناچارا و عمال کە شد

  .پرداخت خواهم آن از کوچکی گوشەهائی بە آن اهمیت و جایگاه بە

 مورد کە نفر یک همراه "کیکن" اسم بە نمریوا مرزی آبادیهای از یکی طریق از

 و مرزعبورکردیم از شبانە  داشت، آشنائی کامال منطقە وضعیت با و بود ما اطمینان

 محل و منطقە .رسیدیم مرز درآنطرف همجوار آبادیهای از یکی بە ما شب همان

 برای . بود  "المارین شیخ" آبادی رنجدران کومەلە بە پیوستن و مالقات برای نظر مورد

 مسیری کنیم طی  پیاده پای با را روزه چند و طوالنی مسافتی میبایستی آنجا بە رسیدن

 محل، مردم دریغ بی همکاری و کمک بدونە  کە شده، گذاری مین و میلیتاریزه سخت

 و "نەوی" در "بالیکە" و "بالک" آبادیهای طریق از .بود ممکن غیره آنجا از عبور

 باالخره  ، نیست  خاطرم در آنها اسامی کە دیگر بادیآ چند خالصە و "داروخان"

 نفس  م.پ مسلح نیروی  توجهی قابل تعداد دیدن با آنجا در .رسیدیم "المارین شیخ"بە

 مسئول مستعار اسم آرام ، راگرفتم “ آرام کاک“ اسم بە کسی سراغ کشیدیم، راحتی

 واقعی اسم کە شدم مطلع وی ، جانباختن بعداز ها مدت من .بود رنجدران کومەلە اول

 تا بمانم منتظر باید و هستند جلسە در ایشان کە شد گفتە من بە  .است بوده شهسوار وی 

 بنظر کە کسی انتظار و استراحت فاصلە در .باشد داشتە وقت و شود تمام کارش

 هستم کی من کە پرسید و آمد من پیش باشد م. پ نیروی  مسئوالن از یکی میرسید

 راه از اینکە از  ماجرا، توضیح ضمن هم من .کنم مالقات را آرام کاک ممیخواه وچرا

 خودت کە گفت جواب در او . کردم را فوری مالقات درخواست مجددا آمدەام دور

 را شما او کە ندارد امکان نشود تمام جلسە تا و است کنفرانس در آرام کاک کە میبینی

 وضعیت و  ریختند بیرون همە انناگه  بود؛ غروب بە نزدیک ساعت .کند مالقات

 چیزی کسی شده، خبری کە پرسیدم و شدم نگران کمی من .شد پیدا برهمی و درهم

 دست و آمد بود، کرده سئوال من از قبال کە یکنفر همان کمی مدت بعداز نگفت،

 بطرف هم با .ببیند را شما میخواهد آرام کاک حاال گفت، و انداخت من شانە روی 

 و زدن، قدم حال در نفر دو آبادی از گوشەای در .افتادیم راه میداد نشان او کە مسیری

 و هیکل بلند قوی ، شانە، چهار مردی آنها از یکی .بودند گفتگو مشغول هم با

 نسبتا لباسهای با و کوتاه قد عینکی، ضعیف، بسیار مردی دیگری تیپ،  بسیارخوش

 محض بە .باشد آرام کاک باید نهاآ از کدامیک کە کردم معلوم خودم پیش در . ژنده

 و  لباسهایش در نە کە مردی انتظارمن عکس بر .شدند جدا هم از آنها ما، شدن نزدیک

 با .آمد من بطرف  نداشت، بودن مسئول بە شباهتی هیچگونە ظاهریش قیافە در نە

 بودم مانده منتظرش زیاد اینکە از  . داد دست من با صمیمانە بسیار و گرم احساسی
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 کردن صحبت برای زیادی وقت کە  گفت من بە تاسف ابراز با . خواست پوزش

 امشب است قرار و داده تمرکز زیادی نیروی  دشمن کە بودند داده خبر آنها بە  .نداریم

 برگذار جلسات اینجا روزی چند کە ما :گفت ادامە در او . شود حملە آنها  بە

 هم .مشوی دور منطقە این از و بدهیم خالی جا باید و نداریم ماندن امکان دیگر  کردەایم

 تاریک با امشب کە میکردیم صحبت مورد این در داشتیم هم عمر مالزم با اکنون

 دقیقە پانزده تا ده ما وجود این با .کنیم نشینی مسیرعقب کدام بە و چگونە هوا شدن

 ضمن بود، آمده شپی کە وضعیتی بە توجە با هم من . بمانیم اینجا در نداریم وقت بیشتر

 پیشنهاد گرفتن، تماس و  ارتباط و آمدن ضرورت از مختصر، و کوتاه توضیحی

 او .بیاید پیش بحثهایمان ادامە برای مناسبتر فرصتی تا بمانم آنها همراه کە کردم

 واقعی اسم بجای کە کردند، توصیە من بە شدن جدا از قبل  و پذیرفت مرا پیشنهاد

 بارام، هم وشما آرام من گفت شوخی باحالتی . کنم استفاده مستعار اسم یک از خودم

 و کردیم، تخلیە را منطقە شب همان ما  کوتاه، دیداربسیار این از بعد و پذیرفتم  هم من

 طوالنی بسیار مسافتی از بعد .افتادیم راه نبود مشخص من برای کە مسیری طرف بە

 کوچکی ده یک بە کوفتە و تەخس  شب، نصف  نزدیکیهای  حدود در شب، تاریکی در

 با همراه من .شدیم تقسیم خانەها تعداد بین در ما و کردند بیدار را ده مردم رسیدیم،

 کە بود آنجا در رفتیم؛ کوچکی خانە بە عمر مالزم جملە از دیگر نفر چند و آرام کاک

 کە گفت، من بە همزمان او .کرد معرفی علی شیخ اسم بە نفر یک بە بە مرا آرام کاک

 "داغ قره" منطقە  طرف بە عده یک میشوند تقسیم دستە دو بە موقتا نیروهایشان

 اورامان منطقە بە آنجا از و ، "سورین" کوههای طرف بە دیگر بخش و میروند،

 ضمن .بود خواهید آنهاست همراه علی شیخ کە نیروئی با همراه شما .رفت خواهند

 مرکزیت اعضای از وی  کە شد معلوم یمبرا بعدا کە "علی شیخ" بە من کردن توصیە

 از  است انداختە راه را مسلحانە جنبش کە بوده کسانی اولین جزء و رنجدران کومەلە

 فرصت در تا  ، بازگردم مریوان بە آنها کمک با بخواهم چنانچە کە خواست او

 .برگردم آنها مالقات بە دوباره دیگری مناسب

 و فرهیختە انسان این با من کوتاه دیدار رینآخ و اولین این کە میدانست چە کسی

 ایشان شخصیت و ازکاراکتر کافی شناختی نە زمان آن در قطعا کە باشد بزرگی

 جنبش در را حضورش کمبود و درک، را رفیعش امروزجایگاه مثل نە و داشتم

  .ینمبب خالی عراق کردستان ستمدیدگان

 پیدا آشنائی نزدیک از ایشان نقش و کترکارا با و  کردم رامالقات فواد  کە بعد سالها

 و رهبر مثابە بە چە  آنها، جایگاه و نقش شباهت و مشترک وجە متوجە کردم،

 یک راس در آنها گرفتن قرار چە و مارکسیستی، حرکت و جریان یک سازمانده

 دو هر متاسفانەم   شد کردستان مختلف بخش دو در مسلحانە و عدالتخواهانە جنبش

 حضور عدم تردید بدون .باختند جان اجتماعی جنبشهای این سرآغاز و انیجو ایام در
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 در آنها کە جریاناتی نوعی بە وحتی  داشت؛ دخو بدنبال را بزرگی تاثیرات آنها

 خود جای در من .شد عوض مسیرشان و  وضعیت زیادی حد تا داشتند، قرار راسش

  .داد خواهم توضیح زمینە این در بیشتر

 راه در صبح نزدیکیهای تا همراهش نیروی  و علی شیخ همراه ەب شب همان من

 آنجا در  .رسیدیم "بنوک بانی" و "شار بانی" آبادیهای ،"سورین" کوههای بە تا بودیم،

 ماموستا"  اسم بە دیگر یکنفر و علی شیخ با همراه روزه، چند کافی استراحت بعداز

 با .کردیم بحث  چیز همە مورد در مفصل بطور و نشستیم صحبت پای بە  "رکوت سە

 این  نکنم عجلە برگشتن در و بمانم آنها همراه مدتی من کە شد این نتیجە خودم توافق

 "بارام" مستعار اسم همان با و کشید طول ماه ۳ حدود آنها با ماندن بر مبنی من تصمیم

 با زمان آن در من کە افرادی .پرداختیم )گشت سیاسی( جولە بە منطقە در آنها همراه

 کومەلە سابق کادرهای از اکثرآ بودم، کرده برقرار نزدیک حدودی تا رابطە آنها

 جالل رهبری بە میهنی، اتحادیە با ۱۹۸۹سال در سازمان این .بودند رنجدران

 موقعیتهای در و متفاوتی احزاب و سازمان در امروز افراد این .گردید ادغام طالبانی

 آنها از تعدای .هستند کار مشغول عراق تانکردس در دولتی و حزبی گوناگون

 نیستند وتشکیالتی حزب هیچ با  هم آنها از دیگر تعدادی .نیستند حیات قید در متاسفانە

 رکوت سە ماموستا ، رضا دکتر ، علی شیخ :از بودند عبارت افراد این باشد خاطرم کە آنجا تا .

 از دیگری کسان......و مشیر حاجی شوکت حامد، حاجی خالید ، شامار علی ، محمود حاجی محمد ،

 کوچک گروه یک و کردند انشعاب رنجدران کومەلە از کە دیگر، نفر چند جملە

 ، "احمد دکتر"  اسم بە بود شخصی جریان این برجستە نفر . دادند تشکیل مائوئیستی

 بە "پریس" اسم بە  هلبجە نزدیک دهات از یکی در موقع همان در متاسفانە  کە

 بسیار انسانی احمد دکتر .باختند جان آنها همگی و آمدند در عراق نیروهای رهمحاص

 نشریە فوق گروه . داشتم ایشان با خوبی میانە شخصا من . بود داشتنی دوست و شریف

 با  ولی بود خوبی محتوی  دارای نشریە این میکردند منتشر "رنجبر" اسم بە  ای

 بە گشتنم بر هنگام من . نبود برخوردار باالئی تکیفی از آنزمان اولیە تایپ و امکانات

 دست بە دست مریوان سیاسیون میان در و  بردم خود با آنرا شماره چند  ایران

 داشتە اطالعی گروه این یکدژترا بسیار سرنوشت از کسی اینکە بدون میگشت،

 دوستان زا بعضی با هنگام آن در .  میبردم رنج فاجعە این از مدتها تا شخصا من .باشد

 و حیات ادامە گروه این اگر کە  میکردیم بحث بودند، مطلع ماجرا از کە خود نزدیک

 گذار تاثیر خیلی و ، باشند داشتە خوبی اینده میتوانستند میکردند، پیدا فعالیت

 در و میشود آنها از یادی نە و میبرد، آنها از اسمی کسی نە امروز متاسفانە   .باشند

 زمانی کە فعلی رهبران از بسیاری از فوق افراد .میگردد هیکوتا بسیار حقشان

 با من   .بودند تواناتر هم سیاسی لحاظ از و تر انقالبی بودند، کومەلە کادرهای

 آنها کە کاری بە خودم نظر از هم و  ، باشم کرده آنها از یادی خواستم فوق توضیحات
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 مورد رفیق و دوست از دارد خود جای اینجا در.  باشم نهاده ارجی دادند، جان برایش

 عمومی کتابخانە مسئول آنزمان در کە کنم قدردانی "نژاد قاسم غالم" اعتمادم

   .کردند یاری فارسی زبان بە آنها پخش و ترجمە در را من و بودند شهرمریوان

 انرژی پر اما  بودم تجربە کم و سالە ۱۹-۱۸ جوانی .نداشتم زیادی سن من آنزمان در

 این با کە مدتی آن در من .داشتم باور آن بە کە کاری هر برای وآماده  وشک سخت و

 ماجرا پر و خطر پر و سخت بسیار شرایط علیرغم بودم؛ پارتیزان گروه و جمع

 افتادیم، دشمن نیروهای محاصره و کمین بە بارها  .آموختم بسیار و  بردم؛ لذت بسیار

 دفعە از میکردیم، پیدا نجات کە بار هر اام کردیم؛ نرم پنجە و دست مرگ با بارها و

 مخفیگاه در را روزها .  میدادیم ادامە راهمان و کارمان بە تر مصمم و شورتر پر قبل

 عالی بسیار مردم استقبال اوایل در .میرفتیم مردم میان بە را شبها و میکردیم سپری

 کوچکترین با دیگر هاآن اذیت و آزار و دولتی نیروهای فشار اثر در مرور بە اما  بود؛

 مواجە خود وکاشانە خانە سوزاندن و اعدام خطر با میکردند، ما بە کە کمکی

 . بود کرده دشوارتر و سختر برایمان را وضعیت  بروز روز فوق  شرایط .  میگشتند

 بە  گستردەای و وسیع حملەای دشمن نیروهای جانب از پائیز اوخر روزهای در

 شروع و کردند اشغال را آبادیها و دهات همە و مناطق تمام اتقریب .گرفت انجام منطقە

 سالهای در ادامە در .نمودند روستاها اطراف مزارع و درخت و گیاه سوزاندن بە

 اجباری دادن کوچ نهایت در بالخره و آب تامین چشمەهای بستن حتی آن متعاقب

 یک همچون را اجباری شهرکهای در مردم اجباری تجمع و روستاها این ساکن مردم

 خالصە  .کردند دنبال مسلحانە جنبش گسترش و رشد از جلوگیری منظور بە سیاست

 اولیە مایحتاج تامین وحتی مردم با ما ارتباط عمال کە کردند، فراهم را شرایطی چنان

 شبها عمال و میرفت سردی بە رو هم هوا کە آنجا از .بود شده ممکن غیر برایمان

 بە و مرز بە کە کردم پیشنهاد من ,نبود ممکن برایمان بادیهاآ بیرون در ماندن  هم

 و رفقا طریق از همکاری و کمک وعده آنها بە من .  مبروی ایران دهات طرف

 روی  از باالخره زیادی بحثهای و مشورت از بعد .  دادم را مرز آنطرف در دوستان

 در .افتادیم راه مرز طرف بە من همراه آنها سرانجام .پذیرفتند شد، کە هم ناچاری

 بودند، غار هم اغلب کە را مناسبی جاهای مریوان و اورامان بین آبادی چند نزدیک

 مریوان دوستان و رفقا با همراه  .برگشتم ایران کردستان بە مخفیانە هم من .کردند پیدا

 مالی کمکهای آوری جمع با دادیم سازمان و فراهم را آنها بە کمک تدارک اورامان و

 رفقای و دوستان . نمودیم تامین را آنها طوالنی مدت برای لحاظ هر از دارکاتیت و

 جمع در "سلطانی م امین" ر از باید اینجا در نمودند ایفا ارزندەای نقش بسیار مریوان

 در زیادی خطرات تحمل با هم بار چندین کە دارابی عبدهللا از و مالی کمکهای آوری

 بدون  .کنم وتقدیر یاد ژهوی بصورت کرد، همراهی امر آنها بە کمکها این رساندن

 ما همکاریهای و همیاری بدون رنجدران کومەلە مسلح نیروی  اولیە هستە این تردید
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 خود مقابل در نامعلومی سرنوشت و ناروشنآ ینده  و بیاورند دوام زیاد نمیتوانستند

 مختلف جاهای در و سبتهامنا بە بارها دوران آن بازماندگان خود البتە را این .داشتند

 .نمودەاند بازگو

 و ارتباط ایجاد ضرورت کە کنم تاکید نکتە این روی  باید بخش این در و اینجا در

 ەزاوی و جنبە  علیرغم كردستان دیگر بخش دریک مارکسیستی جریان یک با پیوند

 مختلف بخشهای مبارزه همسرنوشتی نوعی در ریشە حال عین در آن؛ ایدئولوژیکی

 نیز بخشها این در موجود جنبشهای متقابل پذیری تاثیر و تاثیرگذاری و ردستانک

 کومەلە با ما نزدیک همکاری و همراهی  .است داشتە وجود هم تاریخا کە دارد،

 در بویژه بعدی دورەهای و اینده در کە شد؛ موجب سخت شرایط آن در رنجدران

 ارزشی با و زیاد کمکهای منطقە در ما بە هم آنها متقابال آن، بعداز و قیام دوران

 پرداخت خواهم آن بە خود جای در شد الزم اگر .بکنند نظامی لحاظ از ژهبوی
 .    

********* 

 

 من افتادن دام بە و دستگیری

 

 من غیبت میشناختند، نزدیک از مرا کە بسیاری برای ایران بە برگشتنم هنگام بە

 ناپدید .بودند زجرکشیده بسیار یزخانوادەامچ هر از قبل  .بود شده انگیز بر سئوال

 دست بود ساختە آنها از کە کاری هر بە کردنم پیدا  برای بود شده باعث ناگهانیم شدن

 این بطوریکە میشود بدی روحی وضعیت دچار هوشمند بزرگترم برادر .بزنند

  کە  میشود  گفتە .گذاشت برجای او روان بر را عوارضش زیادی سالهای وضعیت

 اطراف در مدتها او و کردەاند، خفە زریبار دریاچە آب در مرا اگوی کە میپنداشت او

 مادرم . بیفتد آب سطح و باال بە آب زیر در شده مخفی جسد روزی تا میزند، پرسە آن

 و النوی من از ردپائی پیدانمودن و گیری سراغ بدنبال پدرم و میشود مریض

 عوارض و نتایج بە بودم جوان کە آنوقتها من .میرود شهر آن و شهر این بە سرگردان

 بودم کمی هم اگر یا و نبودم؛ واقف تماما و نکرده فکر زیاد بودم داده انجام کە حرکتی

 و مصیبت بابت از مینگرم  دوران آن بە کە امروز . نمیدادم زیادی اهمیتی ،

 معدودى تعداد جز .میشوم متاثر بسیار آوردەام بوجود خانوادەام برای کە ناراحتیهائی

 مدت این طی چرا .نبود باخبر ماجرا از کسی داشتیم مشترک کار باهم رفقائیکە از

 توجیهات برایشان .میپرسیدند من از دوستانم از بعضی کە بود سئوالی نبود؟ پیدایم

 دیگر بعضیهای و میکردند، باور بعضیها .میکردم بندی سرهم را مختلفی

 کە جمعی دو هر با کماکان .میکردند برخورد مشکوکیت و تردید با و کنجکاوتربودند

 ماجرا از خبری هیچ مطلقا اولی جمع .نمودم حفظ را ارتباطم میکردم، کار قبال
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 بە روزی برگشتنم، از بعد مدتى .میرفت پیش سابق مثل برنامەهایمان .نداشتند

 از نفر چند با همراه روزه، چند راهپیمائی و کوهنوردی منظور بە من، پیشنهاد

 چنین هم قبال ما کردیم، برنامەریزی ، بودیم نفر پنج جمعا کە اول، گروه رفقای

  ابراهیمی مجید و من باشد،  خاطرم  کە آنجا تا ما جمع این میدادیم، انجام را کارهائی

 بە ، ع. بهرام ـ خیوز . م  گروه از خارج دیگر نفر دو  با همراه اکبری طهمورث و

 از را مسیر از مقداری .افتادیم راه ژاالنە اطراف کوههای و ناوراما منطقە طرف

 کرده جاسازی پشتیهایمان کولە در خود همراه را الزم وسایل رفتیم ماشین با مریوان

 همراه و جاسازی پشتی کولە در کمری اسلحە یک الزم، وسایل بر عالوه من .بودیم

 مواقع برای برگشتنم، هنگام ەب  رنجدەران کومەلە را اسلحە این .بودم آورده خودم

 .نداشتند اطالعی آن از همراهان از هیچکدام .بودند داده من بە حفاظت و ضروری

 کە مقصد طرف بە را راهمان غدا صرف و راه سر خانەای قهوه در شدن پیاده از بعد

 پیچهای تا بودیم؛ راه در ساعتی چند حدود .دادیم ادامە بود، ژاالنە  اطراف کوههای

 را منطقە من .رسیدیم "تەتە" کوه ارتفاعات بە و ، نهادیم سر پشت را ژاالنە ورمشه

 کە میدانستم .بودم عبورکرده مسیر این از ماشین با هم و پیاده با هم قبال و میشناختم

 میتوانیم آنجا از کە دارد؛ وجود زیبا بسیار چشمەای و کوهپایە ارتفاعات آنطرف

 در مردم زیادى تعداد کە دیدیم رسیدیم آنجا بە وقتی  .مکنی استفاده استراحتگاه برای

 یک قصد بە و داده ادامە خودمان مسیر بە کوتاه توقفى از بعد ناچارا هستند، آنجا

  هوا تاریکی از قبل میبایستی ما .افتادیم راه بود، مسیرمان ادامە در کە دیگر چشمە

 بلندی و پستی و بود جاده سیرمانم .میشدیم مستقر آنجا در و پیدا را خود استراحتگاه

 آن از میتوانستیم میداشت جا و میکردیم برخورد ماشین بە مسیر در اگر . نبود آن در

 بە ماشین صدای کە ، بودیم نشده دور چشمە این از زیادی فاصلە هنوز .کنیم استفاده

 رد ما بطرف زیادی سرعت با ماشین سە تا دو کە بود پیدا دور از .رسید گوشمان

 بە تا میکرد دنبال را ماشینها زیادی غبار و گرد و بود، خاکی جاده .هستند حرکت

 آنها رسیدن محض بە .هستند ارتشی ماشینها کە نشدیم، متوجە ما نرسیدند، ما نزدیک

 و پریدند، پائین ماشینها از دولتی مسلح چریک و سرباز تعدادی فوری ما، بە

 بە م،شوی دستپاچە اینکە بدون هم ما . گرگرفتندسن و نموده، محاصره را ما بالفاصلە

  .میگیرید نشانە اسلحە ما برای شما کە کردەایم، کاری ما مگە خبرە، چە گفتیم آنها

 تکان  ندارید، حق شما گفت، و شد نزدیک ما بە بود، استوار یک آنهاکە فرمانده

 اینجا و هستید، رهچکا شما کە بگوئید، من بە و بگیرید باال را دستهایتان . بخورید

 برای فقط مریوان از ما کە گفتیم، آنها بە خودمان معرفی ضمن هم ما .میکنید چکار

 چیز کوهنوردی بجز ما قصد بود همینطور هم واقع در .آمدەایم اینجا بە کوهنوردی

 چند از بعد آنها . نداشتند را این از غیر چیزی انتظار هم من همراه رفقاى .نبود دیگری

 همراه  را ما ناچارند کە  گفتند، ما بە این وجود با .شدند آرام ما توضیحات با یدقیقەا
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 مورد در الزم تحقیقات انجام و مریوان با تماس ضمن تا ببرند، مرزی پاسگاه بە خود

 و کردند، سرباز ماشینهای بر سوار را ما  .بکنند تکلیف ینتعی آنجا از ما مشخصات

 .بردند خود همراه

 را ما وسائل هنوز آنها . بود  امپشتی کولە در کە بودم، کمری اسلحە از نگران من

 غدائی مواد فقط آنها در کە بودند، نموده اکتفا ما گفتە بە و بودند، نکرده بازرسی

 را ەاسلح نوعی بە  راه مسیر در کە گرفتم تصمیم چرا نمیدانم لحظە درآن .دارد وجود

 "خور چهارده" نوع از کە کمری اسلحە . کنم ردو خود از پاسگاه بە رسیدن از قبل

 آنرا دیگران توجە جلب بدون و کامل احتیاط با . بودم پیچیده دستمالی یک در   بود

 میکردم تالش . بود گرفتە را وجودم تمام زیادی دلهره و بسیارنگران . آوردم بیرون

 یک بە بیەش کە مسیری در تا ماندم منتظر .نشوند متوجە خودم رفقای حتی کسی

 چریکهای از یکی آخر لحظە  در  .کردم رها پشت طرف از آنرا یواشکی بود، پرتگاه

 زیل یک کە ماشین باالی سقف بە فورا . كردم رها دستم از چیزی کە شد متوجە محلی

  .کند متوقف را ماشین راننده تا خواست و کوبید، محکم بود ارتشی

 

 

 "ژاالنە" یا "تەتە" بە مشهور کوه رشتە  ـ یریدستک محل

 

 .انداختید پائین ماشین از را چیزی شما کە گفت من بە و آمد من طرف بە همزمان او

 پرت اشیاء دنبال و متوقف را ماشین آنها اما . نبود خاصی چیز گفتم جواب در من

 کردند، پیدا را سلحلەا کە وقتی . نشدند دستبردار نکردند پیدا آنرا تا و افتادند شده،

 ابتدا امنیتی اقدامات کامل رعایت با بستە دست و چشم را ما .گذشت ازکار کار دیگر
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 مرکزی ژاندارمری طریق از آنها . نمودند منتقل مریوان بە سپس مرکزی پاسگاه بە

 مرا شدیم؛ مریوان وارد ما اینکە محض بە .بودند گرفتە تماس ساواک اداره با فوری

 زیر مریوان ساواک در ماهی یک حدود من .دادند ساواک لتحوی و جدا بقیە از

 همیشە و مالقات بدونە من مدت این فاصلە در کە بطوری قرارداشتم؛ شدید بازجوئی

 من مدت این طی .بودم آنها جسمی و روحی فشارهای زیر و بستە چشم حال در

 بازجوئیهای از بعد را آنها کە شدم مطلع بعدها .نداشتم بقیە از اطالعی کوچکترین

 ساواک مامورین  بازجوئی اول روزهای در . بودند کرده آزاد روز چند بعداز اولیە

 بنظر کشتە کار و زرنگ بسیار کە  "وفاراد" اسم بە بود شخصی کە آن رئیس ژهبوی

 مطلع چیز همە از و میشناسد؛ خوبی بە مرا ایشان کە میکرد برخورد چنین میآمد؛

 تحت هم مرا نزدیک دوستان و من مدتهاست کە میکرد وانمود چنین او .هست

 با دوستانم با همراه من کە  پنداشتمی چنان او .است قرارداده وکنترل مراقبت

 وجود .داریم همکاری و ارتباط خلق فدائیان تروریستی و مخرب آنها قول بە سازمان

 کە آنجا از بعدها اما .میدانست کار این برای واضحی بسیار دلیل هم را کمری  اسلحە

 پیدا  سازمان این با من ارتباط و ادعاهایشان صحت بر دال خاصی مدرک هیچ

 فراوان جسمی و روحی  وشکنجەهای فشارها وجود با .شدند آن دستبردار ننمودند؛

 و سیاست آنها آخر روزهای در . لوندادم را کسی و  نبردم را کسی هیچ اسم من

 یندهوآ من  بودن جوان از کە میکردند تالش بار این  .دکردن عوض را خود تاکتیک

 کە هنگامی .بدهند قرار تاثیر تحت هم و بترسانند، مرا هم ، داشتم رو پیش کە ای

 اتهام بە پرونده تشکیل با ماه یک از بعد شدند، خود تاکتیکهای این از ناکامی متوجە

 بە آنجا از و سنندج نظامی هدادگا بە مرا مرز، از عبور وتالش مجاز غیر اسلحە حمل

 بە دادگاهی نوبت دو در انتظار مدتها از بعد نهایت در کە نمودند؛ منتقل سنندج زندان

 .نمودند محکوم زندان سال دو

 در درست کە شود، ختم اینجا بە من سرنوشت تقدیر کە بودم، نکرده فکر هیچوقت

 دچار داشتم عمر سال یستب از کمتر هنوز آنزمان کە را خود جوانیم شروع و آغاز

 سلولهای و جسمی و روحی شکنجەهای چنینن زیر در را خود و بشوم؛ جهنمی چنین

 اما بودم؛ نکرده آماده شرایطی چنین برای را خود من اینکە وجود با .بازیابم انفرادی

 یک از جوانی غرور .میشدم تجربەتر با و میگرفتم خو وضعیتی چنین با روز بە روز

 مرا ، بودم کرده پیدا ایمان آنها بە کە اعتقاداتی و باورها دیگر طرف از و طرف

 شرایط تسلیم و نباختم را خود هیچوقت من .میداد یاری مقاوم انسانی چون همیشە

 اگر کە میکردم، فکر چنین خود پیش در .نشدم بود قرارگرفتە مقابلم در کە سختی

 آن با سرافرازنە بگذار اشد،ب من مسیرسرنوشت کوتاه این کە باشد براین قرار

 سنندج زندان بە بعدا من و شدند دور من از مخاطرات همە کە وقتی .شوم روبرو

 راحتی نوعی احساس داشتند قرار سیاسی ارتباط در من با کە کسانی همە شدم، منتقل
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 در . است شده رفع خطر کە بودند، کشیده راحتی نفس و گشتە خاطرجمع و نموده،

 نشده دستگیر دوستانم از کسی کە گشتم، مطلع خانواده طرف از هم من مالقات اولین

 حفاظت داشتیم مشترک فعالیت و کار هم با کە دوستانم از بودم توانستە اینکە از .است

 این میکردم؛ رضایت احساس خود از نبرم، اسمی کسی از و ندهم لو را وکسی کنم

 گروه مسئول "کریمی ابو" مدتها از بعد .بود شده برایم زیادی اعتبار و وجە باعث خود

 کە بود، دبیرستانی دبیر و  تاریخ و ادبیات رشتە در لیسانس کە وی اینکە توجیە با ما،

 مالقاتم بە بود، هم من دبیر دبیرستان آخر سال در و نموده تحصیل آنجا در  قبال من

 طرف از عینو بە او اما  نبود، زیادی صحبت و حرف امکان مالقات این در آمد،

 قدردانی است، نرفتە لو کسی اینکە بابت من از رفقایم، و دوستان دیگر و خود

 بە مربوط کە داشت؛ برایم هم خصوصی و شخصی سفارش حال عین در او  .نمود

 مختصری و کوتاه اشارەای اینجا در کە زمینە، این در مسائلی و جوانی دوران عشق

  .نمود خواهم آن بە هم

******* 

 

 

 جوانی دوران عشق جرایما

 

 این محالت از یکی در زمین قطعە یک مریوان، بە کوچ از قبل ما خانواده

 ساختن مشغول ما .شهربود مرکز نزدیک در بودیم خریده کە زمینی .بود شهرخریده

 در و مهربان بسیار کە بودند، خانواده چند ما درهمسایگی . بودیم درآنجا خانە

 بە متعلق ها خانواده این از یکی .میکردند کمک ما بە و یراهنمائ را ما هم مواردی

 و خوب و حسنە روابط شهر این بە ما کوچ ابتدای همان از .بود "فریقی مرضیە"

 بود؛ من سال و سن هم کە حال عین در مرضیە .بودیم نموده پیدا همدیگر با خانوادگی

 مرضیە و ما خانە با متر صد چند کە فرخی دبیرستان -  مدرسە یک در و همکالس

 بە تبدیل سریع خیلی ما آشنائی دلیل همین بە میکردیم؛ تحصیل باهم - داشت فاصلە

 در .نبودند مذهبی هم ما خانوادەهای از هیچکدام .گردید نزدیکی و صمیمانە روابط

 مدت از بعد .نداشت وجود ما بین ارتباط برقراری در آنچنانی و زیاد محدودیت نتیجە

 همدیگر بە شدیدی وابستگی و عالقە کردیم،کە احساس مرضیە هم و من هم کوتاهی

 طول زیاد این وجود با .داشتیم نگە مخفی مدتی رابرای عالقە این ابتدا .کردەایم پیدا

 آنجا از .شد علنی وخانوادەهایمان دوستان برای زیادی حدود تا ما روابط کە نکشید

 حدودی تا و کرد پیدا ارتقا تریجدی و عاشقانە روابط یک بە ما روابط کە

 از آن، عواقب و مشکالت بروز از جلوگیری برای بودند؛ شده متوجە اطرافیان هم
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 بود؛ مهربان و  فهمیده بسیار  انسانی کە " خانم ایران " مرضیە مادر و من مادر طریق

 فعالن کە گفتیم آنها بە اما .گذاشیم میان در هایمان خانواده با را موضوع نوعی بە

 این صورتبدین  .ماند خواهیم تحصیل پایان منتظر و نیست مطرح ازدواج قصد

 ادامە من افتادن زندان و دستگیری تا سال چهار حدود ما عاشقانە و دوستانە  روابط

  .یافت

 طریق از و بود "منصوری ثریا" صمیمی بسیار دوست حال عین در فریقی مرضیە

 .بود شده کشیده ما گروه با مستقیم غیر سیاسی روابط بە درجەای بە هم ایشان

 از مرضیە آمد، من مالقات بە  دستگیری از بعد کە کریمی ابو گفتم، قبال همچنانکە

 سفارش این کە بود، خواستە ایشان از و میشود، مطلع ابو دیدار تصمیم از ثریا طریق

 برایش یخواهدم و دارد؛ قرار اطرافیانش و اقوام و فشار تحت او کە برساند؛ من بە را

 طریق از بعد مدتها من .نە یا بماند منتظر یاآ بکند، چکار کە کنم، تکلیف ینتعی

 هم با زندان در دوستانەای و رفیقانە بسیار روابط کە فواد با مشورت ضمن  خانوادەام

 بودیم، گرفتە مشترک فعالیت و کار شروع بە تصمیم نوعی بە حتی و کرده پیدا

 من یندهآ و وضعیت چون بماند، من منتظر نیست الزم او کە فرستادم برایش جواب

 را پیغامی چنین داشتم ایشان بە عمیقی دلبستگی هنوز من اینکە وجود با .نیست معلوم

 کار برایم تصمیم این  .باشد خود آینده و زندگی فکر بە است بهتر کە فرستادم، برایش

 را کسی با صحبت رغبت هفتە یک حدود کە هست بخاطرم .نبود آسانی و سادە

 .بودم درخود بسیار و نداشتم؛

  خود کە  مشابە  سرنوشتی یبازگوی با او .خبرداشت ماجرا از کە بود کسی تنها فواد

 مرا بود داشتە فرشتە اسم بە خود نزدیک اقوام از یکی  با کە عاشقانەای روابطی ی و

 روی  بر گذاشتن پا و کردن گذشت شرایط آن و زمان آن در  .میداد تسکینی و  لیتس

 بعد مدتها . میشد داده تشخیص ضروری مبارزه امر بردن پیش برای احساساتی چنین

 بعد .است کرده ی نامزد کرد مشهور خواننده "رزازی ناصر"  با ایشان کە ، شدم باخبر من

 بە هم با مفصل و آمد، من دیدار بە  کە بود، کسی اولین مرضیە زندان از آزادی از

 اظهار عمیقا دو هر بود، شده کشیده اینجا بە ما سرنوشت اینکە از و شستیم،ن درددل

 شدم؛ وی دلنشین صدای متوجە مرضیە با روابطم ابتدا همان از من .کردیم تاسف

 قادر" ترانەهای خواندن با او میآمد، پیش برایمان کە مختلف مناسبتهای در کە چرا

 قرار زیبایش صدای تاثیر تحت بسیار رام بودند، من عالقە مورد کە  "کابان وکریم

 در و مدرسە در داشت، کە قشنگی صدای همین دلیل بە اوایل در مرضیە .میداد

 آنها بیشتر البتە کە رسمی سرودهای اجرای برای را او میشد، برگذار کە مراسمهائی

 از ثریا و من با روابطش تاثیر تحت و مرور بە کە میکردند، انتخاب بودند، دولتی

 . کرد پیدا سوق سیاسی فعالیت جرگە بە کمکم و زد باز سر و سرپیچی خواندن

 دیگر و خانواده اعضای همە بر هم خوبی بسیار و مثبت تاثیرات ادامە در مرضیە
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 اکثر و خانواده تمام تقریبا کە بود چنان تاثیرگذاری این . گذاشت اطرافیانش واقوام 

 آنها از تعدادی پیوستند  کردستان نقالبیا جنبش صف بە مرضیە برادران و خواهر

 صف بە فریقی مژگان و سوسن وخواهرانش وی  برادر فریقی مسعود جملە از

 شوکی" همسرش با همراه سوسن متاسفانە .شدند ملحق کومەلە مسلح رزمندگان

 حلبجە فاجعە جریان در کومەلە، کارآمد بسیار نظامی یفرماندەها از یکی "خیرآبادی

 اطراف در خرافە و پاسدارجهل نیروهای با شوان گردان ژدیکترا جنگ و

 زندان از آزادی ازدیدار بعد را مرضیە من . جانباختند عراق کردستان شهرحلبجە

 بە سردشت، آالن درمنطقە اول بار .کردم مالقات و  دیدم نزدیک از دیگر بار دو تنها

 در شرکت برای من کە بود، ایران کمونیست حزب موسس کنگرەی برگذاری هنگام

 "واز بانگە" هنری گروه با همراه او کنگره ختم از بعد . بودم رفتە آنجا بە کنگره این

 و مسیر همان من مثل هم او کە بابت این از من و کردند اجرا را انترناسیونال سرود

 ایشان بە  تبریک ضمن آنجا در .بودم خوشحال بود، نموده انتخاب را سیاسی جهت

 بعد .نمودم کار این ادامە بە بیشتر قتشوی و ترغیب را وی خواندن، بە  شروع برای

 خوبی و جالب مالقات همدیگر سرنوشت از اطالعی بی از طوالنی زمان مدت از

 بسیار مدت بە او، درخواست با استکهلم، شهر در و سوئد کشور در دوم بار . بود

 با بود؛ ایشان زندگی محل بە نزدیک کە  شهر، این جنوبی مناطق از یکی در کوتاه،

 جو برعکس . نبود برخوردار خوبی وضعیت از هنگام آن در او .داشتیم دیداری هم

 بنظر راضی زندگیش و کار از . نبود  خوشحال زیاد  اروپا بە آمدنش از او غالب،

 دو هر دیدار این در اینکە جالب .بود گلەمند کومەلە از بخصوص همە از .نمیرسید

 دیدار این از "شعلە"زندگیم رفیق و خودم کنونی همسر فرزند؛ صاحب و یمبود متاهل

 خود مقابل طرف با را موضوع این هم ایشان ایا نمیدانم اما هست؛ مطلع مالقات و

 ساختە ضروری و مهم ایشان برای را دیدار این کە آنچە .نە یا بود گذاشتە درمیان

 قوی  گرایش جوانی، وراند خاطرات و یاد و گذشتە بە ارجاع نوعی بود،

 مرضیە متاسفانە .دارد وجود وبیش کم انسانها ما همە در ای درجە بە کە نوستالوژی

 آمد سراغش بە مرگ زود بسیار و نابهنگام بود وی نگذشتە از آنچنانی سن هنوز کە

 همراه وى کە انقالبی سرودهای ژهبویوی  زیبای صدای اما رفت؛ ما میان از و

 .ماند خواهند جاودانە همیشە برای کردەاند اجرا و واندهناصرخ باهمسرش
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 فواد با آشنایی سنندج، زندان

  

 با بسیار وآزمون تجربە یک من برای سختیهایش و فشارها همە علیرغم زندان  

 زندان در "سلطانی م فواد" با وخصوصا دوستان از جمعی با شدن آشنا .بود ارزشی

 مسیر حدودی تا کە مبگوی میتوانم واقع در .گردید من در اریبسی راتییتغ باعث

 تشکیالتی جمع بە من پیوستن و تعضوی نهایتا و قرارداد شعاع تحت را من زندگی

  دادم توضیح قبال  همچنانچە من چە اگر .میکرد رهبری و هدایت آنرا ایشان کە بود،

 فواد با آشنائی این اما  دم؛بو گرفتە فاصلە چریکی مشی بە سمپاتی از زیادی حدود تا

 زندان در ما کە چرا   .انداخت کنار بە و برید، من از را سمپاتی این حلقە آخرین کە بود

 با و داشتیم را خصوصی مسائل حتی مسائل همە پیرامون بحث برای کافی فرصت

 محلی اما خود، جای بە زندان سخت شرایط دلیل همین بە .میگذاشتیم میان در هم

 آن از سرافرازانە آمدن بیرون و امتحان دادن پس حال عین در و آموزش برای

 برنامە با هم زندان بیرون در و. کردیم شروع زندان از را مشترکمان مبارزه ما .بود

 کە مدتی تا زندان داخل در .بردیم پیش مصممانە دیگر رفقای و دوستان دوشادوش

 زیادی خطرات از تردیدی کمترین ەاینک بدون قبلی ریزی طرح و برنامە با بودیم،

 در موجود وضع بهبود برای زندان مقامات با مقابلە بە میکرد، تهدید را زندگیمان کە

 دستور در را زیادی کارهای آنجا در عادی زندانیان دیگر بر وتاثیرگذاری زندان

 یعاد زندانیان همە کە بود؛ روزەای ۲٤ غذای اعتصاب آنها مهمترین .  گذاشتیم کار

 .داشت زندان بیرون و زندان در هم زیادی العاده فوق تاثیرات و پیوستند آن بە

 تعداد این بودند، نفر بیست از کمتر سنندج مرکزی زندان در سیاسی زندانیان تعداد

 شاه رژیم علیە اعتراضات اوج هنگام بە .بودند نوسان در نفر ۲۰ تا ۱۵ بین همیشە

 گشتە، تبعید آنجا بە و بودند  زبان فارس کە نفر ۳ بجز  آنها میان در .شدند آزاد همگی

 اسالمی .ج حاکمیت زمان در سیاسی مبارزین این از نفر چند متاسفانە .بودند کرد بقیە

 قدیمی و اولیە کادرهای از "الهی روح عباس طیب" جملە از .باختند جان و گردیدند اعدام

 آنها مرکزیت عضو خلق فدائی کهایچری سازمان از "حمیدی عمر"  .سنندج اهل کومەلە

 نفر ۳ جز کە مسعود مستعار اسم با پیکار سازمان مرکزیت از نفر یک .بوکان اهل

 مبارز انسانهای این از دیگر تعدادی .بود گشتە تبعید سنندج زندان بە بود کردی غیر

 ەکومەل وعضو م.پ سنندج اهل "میرزائی تورج" .نیستند ما میان در اکنون هم شریف و

 حدکا بە زندان از بعد کە "فرخیان صدیق" .باخت جان کامیاران در اسالمی -ج با جنگ در

 حزب جنگ در اوهم متاسفانە گردید،کە حزب آن مرکزیت عضو و پیوست

 محمد".داد دست از را جانش میشیاو روستای شلیر منطقە در کومەلە علیە دموکرات

 دقیق اطالع بقیە از .درگذشت سرطان یبیمار علت بە کە سقز اهل کومەلە کادر "کعبی

 من کە بودند سقز اهل ازآنها نفر چند من بزرگ برادر هوشمند بجز  ندارم درستی و
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 میهنی اتحادیە صفوف بە کە "شهسواری ابراهیم" جملە از داشتم آنها با خوبی میانە

 کرد یریکنارگ بعدا اما نمود، فعالیت کومەلە با مدتی "قریشی یوسف" .پیوست کردستان

 بی سرنوشتشان از متاسفانە و مستقل "رش توفیق" بە مشهور توفیق و "کرمی رئوف"

 از "اصفهانی محمود" کرمانشاه اهل "قیتانی زپروی" و دماوند اهل "میرزا پور رضا" هستم اطالع

 .ندارم اطالعی هیچ هم نفر ۳ این سرنوشت

 و وی  با آشنائی کە چرا .کنم صحبت فواد مورد در بیشتر کمی میخواهم اینجا در

 و حوادث اکثر در نزدیک از مشترک مبارزه و همکاری و رفاقت ادامە سپس

 در ایشان حضور لذا . بودیم همسنگر و همکار دوشادوش ایشان جانباختن تا اتفاقات

 او تاثیرگذاریهای و نقش بە مکرر اشارەهای و ارجاع بە مرا دادهاروی این

 از . بودم مطلع امین برادرش توسط حدودی تا ایشان ورددرم پیشتر من .ناچارمیسازد

 خوشحال سنندج بە تهران زندان از وی  انتقال و برگشت خبر شنیدن

 از و نمودم، مالقات سنندج زندان در را ایشان بار اولین برای من بدینصورت  .بودم

 دبو جالبی بسیار و نشدنی فراموش لحظەای من برای  .شدم آشنا وی  با نزدیک

 در من .نمود جلب مرا توجە و نظر کە بود چیزی اولین وی   لرزان دستهای و چشمها

 زندان در اینکە یا بود مادرزادی چشهایش و دست لرزش این کە نمیدانستم آنزمان

 صمیمی بسیار و  تواضع با ساده  انسانی اول دیدار همان از .بود گشتە دچارش

 اصلی زادگاه کە است منطقەای همان اهل هم او کە میکرد وانمود چنین .آمد بنظرم

 .کرد صحبت شوخی قالب در ما محلی زبان همین با جملەای چند هم ابتدا .است من

 من از سال ده حدود فواد .گردید صمیمانەای دوستی یک بە تبدیل ما آشنائی زود خیلی

 ایشان یسادگ و تواضع تربود، تجربە با تر مطلع سیاسی لحاظ از من از بود، بزرگتر

 ماجراهای و وی  سرگذشت بدنبال کنجکاو من .بود داده قرار تاثیر تحت مرا بسیار

 شدن سیاسی و دستگیری وچگونگی زندان از بیرون تحوالت مشتاق او و زندگیش؛

 رفاقتمان شروع برای پایەای و دوستی ضرورت و موضوع دیگر مسائل خیلی و من

 .گردید

 نمودیم؛ تنظیم را منظمی برنامە ما ایشان پیشنهاد با ،کشید طول کە هفتەای چند از بعد

 یک مدت بە زندان، حیاط محوطە در هواخوری هنگام بە بار یک هفتە طول در کە

 صحبتهایمان  اوایل در .باشیم  داشتە صحبت و جلسە هم با  زدن قدم قالب در ساعت،

 بوجود یادتر،ز شناخت ادامە در کە بود؛ همدیگر با شدن آشنا وحوش حول بیشتر

 و شخصی بیوگرافی  نوع یک  بە  تبدیل نهایت در کە همدیگر، بە اعتماد آمدن

 هم و جالب هم من برای پروسە این خود .شد ما متقابل سیاسی پرونده از آوردن سردر

 و تر صمیمانە ما رفاقت میرفت، پیش بیشتر ما جلسات مباحث کە چە هر .بود جذاب

 با بود همزمان اینها همە .میشد ایجاد ما بین در ادتریزی اعتماد و میگشت عمیقتر
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 بعهده دیگر زندانیهای بقیە با کە تریعمومی و جمعی کارهای و برنامە پیشبرد

  .میبردیم پیش و داشتیم

 . بود کاری پر و جدی بسیار انسانی  صمیمیتش و تواضع و سادەگی  عین در فواد

 دسپلین با و  برنامە با  را کارهایش .اشتند  جائی وجە هیچ بە او نزد در کشی وقت

 مدت در و سریع خیلی .میشد قدم پیش کە بود، نفر اولین کاری هر برای .میبرد پیش

 چون .بود ورزش اهل .نمود پیدا زیادی معنوی  اتوریتە ما همە میان در کوتاهی

 بند در وی  ابتکار بە .است حیاتی امری زندانی یک  بقا برای کار این کە میدانست

 ورزش داشت، کە کوچکی محوطە در و بود سیاسی زندانیان مخصوص  کە  شش

 میان در برهنە پای با زمستان حتی میداد، خرج بە پیگیری چنان .انداخت راه جمعی

 و بهداشتی وضعیت تندرستی  .میکرد دندوی و ورزش بە وادار را ما همە برف و آب

 برنامە آن بهبودی برای .بود لەاشمشغ همیشە زیستی امکانات دیگر و خوراکی

 قرار کارش تاولوی در زندانیان میان مناسبات .میداد بخرج تالش و میکرد ریزی

 خود همکاری و همیاری بدون برنامەای هیچ کە بود، واقف مسئلە این بە چون . داشت

 وقفە بی زندانیها میان کدورتهای زدودن برای وی  تالشهای  .نمیرفت پیش زندانیان

 در عمومی اعتصاب هنگام بە  .کرد پیدا مطلوبی و خوب نتیجە نهایتا تا .داشت دامەا

 .بود رسیده خود اوج بە زندانیها میان همبستگی زندان

 از .نداشت خوبی کیفیت غذا .بود بار تاسف بسیار اوایل در سنندج زندان وضعیت

 و اطالع بی کامال بیرون دنیای از ما .نبود خبری روزنامە وحتی رادیو و تلوزیون

 لتحوی در حتی .میشدند شدید کنترل و ، محدود و کم بسیار ما مالقاتهای .خبربودیم بی

 آورده بعمل جلوگیری مواقع بسیاری در ما بە خانوادەها طرف از خوراکی مواد

 باهمە  همزمان .بودند ساختە محدود ساعت چند روزی بە را ما هواخوری .میشد

 بهانەای کوچکترین با .بود تحقیرآمیز بسیار زندانیان با زندان مامورین رفتار اینها

 وحتی هفتەها و روزها .میپرداختند آنها واذیت آزار بە و  میبردند بیرون را زندانیان

 را ما دیگر مسائل بسیاری و اینها همە .میداشتند نگە انفرادی سلولهای در ماهها

 متفاوتی اقدامات و ایده .بکنیم ضعیتو این یرتغی برای فکری باید کە میکرد، ناچار

 تا جمعی، وکیل گرفتن تا دولتی، مقامات بە نامە نوشتن از  .میشد مطرح ما میان در

 از اقدامات دیگر و زندان، رئیس با حضوری مالقات درخواست و نماینده انتخاب

 نهایت رد  .نمود نخواهد حل را مشکلی اینها از هیچکام کە نبود، تردیدی اما قبیل، این

 و کار این ابعاد کە میکردیم کاری باید  .میزدیم تری جدی اعتراض و کار بە دست باید

 ریزی برنامە میباستی کاری چنین برای ما .شود کشیده زندان بیرون بە اعتراض

 .میساختیم  آماده آن برای را خودمان و بررسى را آمده پیش احتماالت و میکردیم
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 حال عین در و  واقعبینانە و اندیشانە دور بسیار . بود امەهابرن این جزئیات طراح فواد

 بە گام بە گام ضروری غیر تعجیل بدون نظیری کم درایت و  شجاعت و شهامت با

 باور این بر او .میکرد هدایت و  سازمان را آنها .میپرداخت طرحها و برنامە اجرای

  برای ما  .شد خواهیم طوالنی غذای اعتصاب یک بە ناچار ما نهایت در کە بود،

  همە بلکە نشود، سیاسی زندانیان بە محدود کار این کنیم تالش بایستی شدن موفق

  تالش کاری، چنین در  موفقیت  برای .بگیرد بر در هم را  عادی زندانیان

 جمع از میآورم بیاد من کە آنجا تا  .میکرد طلب ما از را حوصلەای با و آگاهگرانە

 وهمراه موافق  همە .نبود مخالف  اقدامات و برنامە این با سیک سیاسی زندانیان

 کە بود لقبی این خان عباس و من و فواد جملە از ما از نفر چند  کە  دارم بخاطر .بودند

 بە اصفهان زندان از كە بانە اهل "شافعی محمد" و میبردیم بکار الهی روح طیب جای بە

 او هنوز اما بود، گذرانده را محکومیتش مدت اینکە وجود با و بود، شده منتقل سنندج

 با غذا اعتصاب اجرای از قبل مدتها .نمیکردند آزاد و بودند داشتە نگە زندان در را

 و نجاری کارگاه زندان، در موجود کارگاه دو در عادی، زندانیان با ارتباط هدف

 در آگاهانە ما .ردیدگ واقع بسیارموثر ما اقدام و کار این .گشتیم کار بە مشغول قالیبافی

 صاحب حدودی تا و گرفتە طوالنی محکومیت کە را نفر دچن عادی زندانیان میان

 "کتابی علی" .کنیم کار آنها روی  کە بودیم، نموده انتخاب بودند، بقیە میان در اتوریتە

 گردید یکسانی کومەلە وکادر فعال ابتدا زندان از آزادی از بعد وی کە بود آنها از یکی

 کامیاران و سنندج بین آبادیهای از یکی اهل کە "یوسف" .پیوست ما سازمان بە پسس و

 اسمش کە دیگر نفر یک .نمود کنارگیری بعدا اما گردید، کومەلە م.پ هم وی  .بود

  .هستم اطالع بی وی  سرنوشت از کە بود، گرفتە ابد حبس و بود "فارس"

 بە نامە نوشتن با ارتباط در را اماتیاقد از هیچکدام بودیم، کرده پیشبینی همچنانکە

 اعالم نهایتا و نداشت بر در نتیجەای کردیم، کە مشابە دیگرکارهای و مقامات

 .نمودیم غذا اعتصاب

 رئیس .شد روبرو زندان مقامات شدید تهدید و العمل عکس با غذا اعتصاب اعالم

 ما از بود شرور بسیار و هیكل درشت مردى كە زبان ترک سرهنگ یک زندان

 متوجە وقتی اما دهیم، خاتمە را اعتصاب یوشرط قید هیچ بدون و فوری کە خواست

 بعنوان "شافعی محمد" و "فواد" .فراخواند دفترش بە را ما نماینده شد ما بودن مصمم

 تاثیر تحت طوالنی گفتگوی و بحث از بعد .شدند برده ایشان دفتر بە نماینده

 مهلت روز دو غذا، وضع نمودن بهتر جملە از اچیزین وعدەهای با و آنها استداللهای

 پذیرفتنی ما برای آنها درخواست این کە آنجا از .شود شکستە اعتصاب کە بود داده

 خاطر بە .کردیم آماده بیشتر فشار اعمال با شدن رودرو برای را خودمان ما  نبود؛

 اعتصاب بە عادی زندانیان جلب تبلیغ  بهانە  بە .شد من نصیب اول قرعە  کە دارم

 سلول بە و  پرداختند من آزار و  اذیت بە وحشیانە . کردند احضار بیرون بە مرا
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 و دیگر زندانیهای سپس و فواد .ر  اعتراض با آنها کار این .نمودند  منتقل انفرادی

 هرچیز از قبل اتفاق این .گردید منجر زندانبانها با آنها بین شدید وخورد زد بە نتیجتا

 منتقل هم بیرون بە خبر آنها طریق از و گردید، ما از عادی زندانیهای مایتح باعث

 طول روز ۲۴ اعتصاب این .بودیم شده مالقات ممنوع ما هنگام درآن کە چرا .شد

 در بزرگی تظاهرات .کرد جلب خود بە را زندان بیرون از زیادی حمایتهای و کشید

 در تظاهرات اولین این فکرکنم گرفت انجام دادگستری ساختمان مقابل در سنندج

 هم قبال .گردید پدرم جملە از عدەای شدن زندانی و دستگیری موجب کە بود کردستان

  ۳  عمال پدرم دستگیری با  .بود شدە دستگیر هم هوشمند من بزرگتر برادر

 خارجی و داخل رسانەهای در اعتراضات این خبر .بودیم زندان در ما نفرازخانواده

 بە را خود خبرنگارهای از یکی خبر پخش ضمن سی بی بی رادیو .شد شپخ و منتشر

 از ما همگی اینکە وجود با  .داد انجام مصاحبە فواد.ر  با و ؛ فرستاد سنندج زندان

 را ما خشک اعتصاب آخر روزهای ژهبوی داشتیم، قرار بدی بسیار جسمی وضعیت

 حالت بە من جسمی وضعیت اعتصاب آخر لحظەهای در .بود ساختە ضعیف بسیار

 زندان درمانگاه کوچک اطاق تنها بە مرا ناچارا .انداخت پا از مرا و کشید بدتری

 کردم، باز چشم هنگامیکە .بودند کرده وصل غذائی سرم آنجا در و بودند نموده منتقل

 کنم قطع را سرم کە کردم سعی دیگرم دست با من .دیدم سرم باالی را خان عباس

 گفت، من بە و کرد گوشم نزدیک را خود و گرفت مرا دست خان عباس همزمان

 را این ارزش خواستها این کە هستیم باور این بر ما همە و فواد نیار، در بازی چریک

 حرفهای همیشە داشت عادت خان عباس .بدهیم جان و تلفات برایش ما کە ندارد

 تداوم در و اجرام این از بعد یکروز درست .کند قاطی  کنایە و شوخی با را جدیش

 بە عادی زندانیان کلیە پیوستن با نهایت در و وسرانجام قبلی اقدامات و اقاتفات کلیە

 .شدند نشینی عقب بە ناچار زندان مقامات ،نبیرو هایفشار اثردرواعتصاب، این

 همە با  بیبتقری بطور .شدند  پذیرفتە بودند  وساده ابتدائی آنها همە راکە ما خواستهای

 زندانیان  تمام بە عالی روحیە اعتصاب در ما موفقیت .میشود موافقت ما هایخواستە

 وضعیت .داشت بدنبال ما همە برای بخشی لذت و خوب احساس پیروزی این .داد

 تا برنگشت  گذشتە سخت شرایط بە دیگرهیچوقت و میشد بهتر روز بە روز زندان

  .شدند آزاد  زندانیها همە و تشکس زندان  درهای و شد قیام سال همان اواخر نهایتا

 نوعی بە و شد جدیدی فاز وارد  فواد و من روابط فوق اعتصاب ماجرای بدنبال

 شدە  مسئلە این متوجە من قبل  مدتها البتە .میشود ما  روابط وارد هم خان عباس

 . نبودم مطلع آن چگونگی از اما دارد؛ نزدیکی و  ژهوی روابط فواد با طیب کە  بودم،

 بذلە و  طبع شوخ انسانی شخصیتی  لحاظ از  .بود داشتنی دوست بسیار انسانی بطی

 انسانی اما نمیرسید، بنظر مطلع زیاد فواد همانند سیاسی نظر از هرچند .بود گو

 .میبردم لذت وی  با رفاقت از و داشتم دوست را او شخصا من .بود مقاوم و باورمند
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 در کە رسید، کمال حد بە وقتی همدیگر بە کامل اعتماد و ما رفاقتهای و دوستی

 ازآن اما میدادیم پس کە بود خوبی آزمایش بردیم پیش زندان در کە مشترکی مبارزه

 مسئلە تنها نە من .همدیگرقرارگرفتیم پرونده و دستگیری چگونگی جریان در مهمتر

 یابتدا همان از هم جزئیات با بلکە دادم، توضیح آنها برای را خودم دستگیری

 ارتباطات همچنین و بودم کرده قبال کە را فعالیتهائی و کار نوع و شدن سیاسی

 دارم خاطر بە .کردم بازگو آنها برای  نام ذکر بدون البتە داشتم، کە محافلی با سیاسی

 کە دوم گروه با فعالیت یکی .گرفت قرار بیشتر توجە مورد آنها برای مسئلە دو کە

 دوم .میشد مربوط دارسیران ترمشخص بطور و نزحمتکشا مبارزات با مستقیما

 كومەلە ل .م سازمان ژهبوی و عراق کردستان مسلحانە جنبش با گرفتن ارتباط

 پرونده یک از آنها کە شدم متوجە کە بود، ها بحث این گیرودار در .بود رنجدران

 یک و برخوردارهستند دیگری کسان با مشترک فعالیت و کار نوعی و مشترک

 هم و داشت تازگی هم من برای موضوع این .میکنند دنبال را خاصی اسیسی جهت

 کوچک  کارگاههای در کار با همراه  ما وبحثهای روابط این بهرصورت .بود جذاب

 یراتیتغ ایران  اوضاع کە نکشید، طول ماهی چند از بیش هرچند .یافت ادامە زندان

 مردمی اعتراضات موج گسترش اثر در  نهایت در و باالخره  .نمود وسریعی زیاد

 آزادی وخواست شود ایجاد جامعە در سیاسی گشایش  نوع یک  کە گردید، موجب

 در آن نتیجە در  . قراربگیرد معترض مردم خواستهای راس در سیاسی زندانیان

 اما شدم؛ آزاد طیب و فواد از زودتر من .گردیدند آزاد  زندانیها همە مختلف فازهای

 ریزی برنامە زیادی  حدود تا را مشترک  فعالیت و کار ونگیچگ آزادی از قبل

 فیزیکی  بصورت کارگران میان در وکار  تشکیالتی و  حرفەای فعالیت  .بودیم نموده

 شروع نوع یک زندان کارگاه در کار .بودیم گرفتە کە بود تصمیمی برجستە جنبە دو

 هم ما گردیدن آزاد صورت در زندان خارج در آن دادن ادامە برای ما سازی وآماده

 .بود

**** 

 

 

  زندان از شدن آزاد

 

 بودم، کرده طیب و فواد با کە ضمنی توافق طبق زندان، از شدن آزاد بعداز

 گروه با سیاسی روابط نمودن قطع ضمن اینکە اول . میدادم انجام را کار دو  میبایستی

 روابط همچنان کنم تالش  عادی، و اجتماعی روابط یک تاحد آن دادن تنزل و اول

 دیگری مهم کار .دهم گسترش و بازسازی آنرا و برقرار دوم وگروه جمع با را سیاسم

 با ارتباط این  حفظ و مجدد  پیوند برقراری امکان صورت در میدادم انجام باید کە
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 صورت کامل واحتیاط رعایت با میبایستی کە ؛ بود عراق کردستان ل - م جریان

 .میگرفت

 کلی بطور و مردم میان فضای کە شدم متوجە زندان از آمدن بیرون و دنش آزاد با

 با  .است بسیارمتفاوت افتادنم زندان بە و دستگیری از قبل دوران با و گذشتە با جامعە

 بە هنوز و میگرفت انجام ایران بزرگ شهرهای در بیشتر اعتراضات اینکە وجود

 نظر اظهار سیاسی مسائل پیرامون ەآزادان مردم اما بود، ننموده سرایت کردستان

 شناختم نمی من کە عادی مردم حتی و دوستان و آشنایان ژهبوی زیادی مردم .میکردند

 دستگاههای با مخالفت بە علنی تمایل دادن نشان نوع یک این و  میآمدند، دیدنم بە

 دمور کارهائی چنین خاطر بە را مردم نبودند موقعیتی در کە بود، رژیم و امنیتی

  .دهند قرار بازخواست

 فوق جمع .شد برقرار چندانی مشکل بدون نظر مورد جمع با ارتباط کمی مدت از بعد

 خوردن، ضربە و دستگیری از وجلوگیری پرهیز منظور بە من دستگیری از بعد

 .بودند نداده ادامە و ننموده بازسازی عراق کردستان ل.م سازمان با را خود ارتباط

 آنها عوض در .بود نداده ادامە آنها با را خود ارتباط منصوری ثریا من بعداز همچنین

 هنگام بە کە بودند؛ داده گسترش دیگری تعداد با را خود ارتباطی و فعالیت کانالهای

 فعالینی اصلی هستە نهایت در کە پیوستند، بزرگتری جمع بە اکثرآنها فواد شدن آزاد

 بعدا کە میبردند، پیش را فعالیتشان و ارک تشکیالتی چتر زیر کە میشدند، شامل را

 .گرفت نام کومەلە

****** 

 

 !مجدد دستگیری

 كە بود قرار کردستان، رنجدران كومەلە ل.م سازمان با  ارتباط برقرارساختن برای

 احتمال كە میكردم احساس كە آنجا از  . كنم اقدام مجددا زندان از گردیدنم آزاد از بعد

 تعجیل کاری چنین برای مدتی تا کە دانستم تر درست .تاس زیاد بودنم نظر تحت

 .نیست مقدور مریوان در کاری چنین انجام کە شدم متوجە مدتی از بعد .ندهم بخرج

 آوری جمع از بعد .دادم تشخیص مناسبتر را اورامان منطقە کار این برای نتیجە در

 داشتم درآنجا کە نیاطمینا قابل همکاران و دوستان طریق از الزم و اولیە اطالعات

 آن نتیجە .نشدیم موفق اینبار خود اقدام دراین ما متاسفانە . کارنمودم این بە اقدام

 علی .کامکارگردید علی اسم بە همکارانم و دوستان از یکی و من مجدد دستگیری

 تأثیر شخصیتهاى از وى نمودم اشاره قبال همچنانكە .بود نودشە اهل و معلم کامکار

 بزرگ پسر "آزرده احمد" با همراه جملە از دیگر نفر چند با علی .بود اندور گذارآن

 هست خاطرم در .بودند من همیشگی اطمینان مورد و قدیمی رفقای از نودشە چوپان
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 علی از دلیلی هیچ بدون .میداشت برحذر مرا آنها با رفاقت از پدرم همیشە کە

 سطح هم را ایشان با من رفاقت بود، آبادی چوپان کە را احمد و بود مشکوک

 و من  بود  گونە  بدین من دستگیری چگونگی جهت بهر .پسندید نمی و نمیدانست

 جریان با ما مالقات محل .کردیم مالقات را همدیگر نوسود در قبلی قرار طبق علی

 در واقع مرزی نقطەای کە "نەپروی"  اسم بە بود مکانی بار این عراق کردستان ل.م

 در چشمەای با باغی خانە .داشت قرار "هاوار" وآبادی "شوشمی" یآباد بین فاصلە

 شدن روشن از قبل زود صبح ما .منطقە بر مسلط و زیبا بسیار منظرەای و آن کنار

 بە روی  پیاده ساعت چند از بعد  .نبیند را ما کسی تا کردیم حرکت آنجا بطرف هوا

 ضمن مذکور چشمە نارک در .رسیدیم مقصد بە علی و من هوا شدن روشن هنگام

 نرفتە بیرون تنمان از خستگی هنوز .پرداختیم استراحت بە وصورتمان سر شستن

 و رسیدن با . یافتیم خود متری چند در را نفری پا، صدای خش خش شنیدن با کە بود

 و سالم از قبل .آنجاست باغهای صاحب ایشان کە شد معلوموی  با صحبت

 .میکنیم چکار اینجا زود صبح این و هستیم کی ما سیدپر ما از مقدمە بدون احوالپرسی

 پرسیدیم، او از مقابل در  نداشتیم، ای آماده حاضر جواب و بودیم شده غافلگیر کە ما

 بە عصبانیت و تعجب نوعی با بالفاصلە او .دبروی میخواهید کجا وبە هستید کی شما

 اینکە از قبل !میکنم چکار اینجا میگوئید من بە خودم مزرعە و خانە در شما گفت، ما

 و  ، آمدەایم اینجا بە گردش برای و  هستیم نودشە اهل ما گفت علی مبگوی چیزی من

 قانع را او تنها نە میرسید بنظر کە جوابی . ببریم  لذت کمی زیبا محل این از میخواهیم

  گفتم، وی  بە خطاب آرامتر کمی لحنی با هم من .نمود مشکوک بیشتر بلکە نکرد

 است، عرب حاجی من بزرگ پدر ، هستیم نودشە اهل ما  گفت رفیقم کە همچنان بینب

 است قرار داریم، هاوار روستای در اقوام خانواری چند ما .هستیم او طایفە از و

 کە نشد مقدور هم اگر ببینیم؛ را آنها و بیایند اینجا بە شد مقدور برایشان اگر امروز

 بالفاصلە او .پرسیدم منطقە وضعیت از سئوالی لتیحا با بعد .برمیگردیم ما هیچ،

 کە بدانم کجا از اما میشناسم، را عرب حاجی من میگفتید، اول از را همین خوب گفت

 راست تو بدانیم کجا از هم ما گفت، او بە خطاب بارعلی این .میگوئید راست تو

 دست وردنخ آب بجز ایم، نکرده کاری ما ضمن در .هستید اینجا صاحب و میگوئید

 خطاب و گرفت آرام کمی زیاد، وصحبت مگو بگو از بعد خالصە .نبردەایم هم باغ بە

 خواهد بود شوشمی منظورش کە آبادی بە وسایل بعضی آوردن برای کە گفت، ما بە

 دوباره را همدیگر شدید ماندگار شما اگر  کە شد یادآور ادامە در و برمیگردد و  رفت

 حاجی زاده پسر گفت و کرد من بە رو آمیز تبسم حالتی با نرفت از قبل  .دید خواهیم

 ، ما از شدن دور محض بە .باشید خودتان مواظب نیست امنی زیاد محل اینجا عرب

 ساعتی یک کە شد، این نتیجە شد شروع کردن چکار صحبت علی و من بین

 .کنیم موکول اینده در دیگری شرایط بە را کار این و  برگردیم، و کنیم استراحت
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 تمام کە شدیم متوجە برگشت هنگام بە ما و کشید، طول بیشتری مدت ما استراحت

 طرف کە شد معلوم .نداریم گریزی راه هیچ ما و شده محاصره ارتش توسط منطقە

 ابتدا و دستگیرنمودند همانجا در را ما .بود داده را ما گزراش باغ خانە صاحب یعنی

 شدن روشن برای گفت ما بە پاسگاه رئیس مینیا استوار .بردند شوشمی پاسگاه بە

 مرزبانی بە رسیدن با همراه .میفرستیم نوسود مرزبانی مرکز بە را شما تهوی

 سلیمی عزت حاجی اسم بە نفر  یک کە نوسود، و شوشمی معتمدین از نفر چند نوسود

 لجال خوبم بسیار رفیق و دوست پدر كە شد معلوم برایم بعدا کە بود، آنها درمیان

 ضمن و مراجعە داشت، سرهنگی درجە کە مرزبانی رئیس بە  ؛ است بوده سلیمی

 .بود گذشتە کار از کار تازه اما  .میشوند ما گردیدن آزاد خواستار ضمانت دادن

 شده داده آنها بە ما لبرتحوی قرار و  بود، گرفتە تماس ساواک اداره با مذکور سرهنگ

 یک بعداز را کامکار علی رفیقم .دادند لتحوی هپاو ساواک بە روز همان را ما .بود

 سلول در روز چهل مدت بە داشتم کە سابقەای دلیل بە مرا اما  .نمودند آزاد هفتە

 .نکنند آزاد تنها را او کە بود کرده التماس ساواک از علی بیچاره .نگهداشتند انفرادی

 در کە چرا بماند، ادیانفر درسلول اوهم ، من تکلیف شدن روشن تا بود گفتە آنها بە

 بە بود مشکوک او بە همیشە کە پدرم کە داشت را این بیم گردیدنش، آزاد صورت

 کە شد، میسر وقتی آزادیم بار این حال بهر .کند مجازات را او و برود سراغش

 کشیده کردستان بە هم اعتراضات و تظاهرات .بود گردیده شلوع کردستان اوضاع

 بعد مرا ناچارا و مطرح شدنم آزاد خواست مشخصا ورامانا و مریوان در و بود شده

 نودشە کنندگان تظاهرات میان بە ابتدا من شدن آزاد از بعد  .نمودند آزاد روز چهل از

 .برگشتم مریوان سپس و

 

********* 

 

 

 زندان از بعد ما ومحفل جمع

 

 از هم فواد  ، دوم بار دستگیرى از شدنم ازآزاد بعد ماه دو تا یک بین درفاصلەی

 آلمانە بە وی  استقبال بە روز چند مدت بە زیادی جمع با همراه گردید آزاد زندان

 و نشستن  مجال زیاد وسرشلوغی منطقە مردم و دوستان و اقوام مراجعە اثر بر .رفتیم

 اطراف شدن آرام با کوتاهی مدت از بعد  . بود ممکن غیر مسائل پیرامون صحبت

 وتصمیمی توافق دیدارها این نتیجە .دادیم ترتیب سریع و پراکنده دیدار چند وی 

 آنها از تری قدیمی شناخت و سابقە کە کسانی از تری وسیع نسبتا جمع با کە  بود،

 داخل در ما كە زمانی با زندان بیرون شرایط .کنیم شروع را مشترکی کار ، داشتیم
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 تا و بینی پیش خود یسیاس كار ادامە ی برا را دیگری برنامەهای و بودیم زندان

 با زیاد مشورتهای بعداز .بود متفاوت بسیار  بودیم، نموده ریزی طرح هم  حدودی

          . شدند انتخاب اولیە هستە مثابە زیربە جمع دیگر افراد

 پوشی، کهنە عبدهللا . سلطانی م عبدهللا . سلطانی م امین ۰ سلطانی م فواد :  بودیم نفر ۱۲ فوق جمع

 طاهر سی،وی غالم غفار شعبانی، حسن امینی، مراد قشقائی، منصور پیرخضری، حسین دارابی، عبدالە

 .توده روشن عثمان من و  خالدی

 زیاد فعال عناصر و منفرد  افراد با نزدیکی ارتباط و همکاری مذکور جمع از خارج

 نژاد، قاسم غالم : ازجملە داشت وجود فوق افراد ازطریق داشتند چپ گرایش کە دیگری

 جالل پوشی، كهنە علی ناصرآبادی، علی بهمنی، علی محمد امیری، احمد رستمی، ناصر سرداری، صالح

 سالم ، آسایش محمد راستی، محمد شهابی، امین محمد ا،پوی انور نوری، محمد دارابی، عزت نسیمی،

   .……دیگر وبسیاری بود معلم مریوان در کە کاوه فرخ و نیزل عارف ایزدی،

 من .نمیشود دیده زن فعال عنصر فوق ترکیب میان در میشود مشاهده کەهمچنان

 من گفت جواب در او کردم، طرح کمبود یک مثابە بە فواد با را موضوع این یکبار

 حل راه عوض در او اما .باشیم داشتە عجلە نباید اما هستم واقف کمبود این بە هم

 و ایجاد آنهم میبرد؛ پیش نزما درآن عمال زنان دخالت و شرکت برای را دیگری

 برای تالش نهایت در و زنانە، محافل تشکیل برای کمک و شخصی ارتباط برقراری

 خود فواد کە کاری .آنها و ما بین ری همکا سپس و زنان اتحادیە یا انجمن ایجاد

 ایفا وتشکلها محافل این ایجاد در کنندەای نتعیی حتی و ارزش با نقش شخصا

 توجیە قابل من دید ەزاوی از مشترک مبارزه در اختالط عدم درهرصورت  .نمود

 امر این بە کرد، مبارزه میشود هم زن بدون قبیل از شوخیهای طرح با ایشان اما .نبود

 مطرح اینجا در را نقص و کمبود این من .نکرد اوایل در حداقل را الزم توجە مهم

 با کومەلە تشکیالت کە چرا دنبو موقتی کمبود این فکرمیکنم کە دلیل این بە کردم،

 .نداشت خود صفوف در زن عضو یک مقطع آن تا هنوز فعالیت سابقە سال ده از بیش

 حتی داشتند، عضو تنها نە مشابە شرایط با دیگر چپ سازمانهای کە بود حالی در این

 مبارزه بە تری سخت بسیار شرایط یک در کە خلق فدائیان همچون سازمانی

 و مبارز زنان .نبود کم صفوفشان در هم جانباختە عضو زنان ندمیپرداخت مسلحانە

 ودر میشناختیم ما کە حضورداشتند؛ ما اطراف هنگام آن در زیادی سیاسی فعال

 ، سلطانى مصطفى ملكە چون افرادى داشتند، فعالى نقش و میکردند همکاری ما با جوار

 سلیمانى شمسى خالدى، طلعت نژاد، قاسم ستفرا رستمى، دلیلە نسیمى، سعدیە ، ) بهمنى (محمدى ناهید

 داده شرکت نبودند، عضو اکثریتشان کە هم جمعهائی چنین در اما  ... دیگر وبسیارى

 جای در کە دارد سیاسی و تاریخی اجتماعی دالیل حتما مسئلە این طبیعتا .شدند نمی

 . بپردازم آن بە من شاید خود
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 برای مریوان شهر در آنها مهمترین هم وشاید موجود مراکز از یکی مذکور جمع

  گروه .بود كلی بطور منطقە و مریوان اوضاع مورد در دخالتگری و تصمیمگیری

 آنموقع تا گروه اعضای از بعضی .داشت نامتجانسی و ناهمگون ترکیب ما محفل و

 .نداشتند همدیگر از شناختی هیچ .نداشتند هم با سیاسی مشترک سابقە و کار هیچ

 کار و میکردند مختص دهقانان با وکار دهات و روستا بە تنها را فعالیت اآنه بیشتر

 تعدادکمتری .میکردند قلمداد روشنفکرانە نوعی بە آنرا و پسندیدند نمی را شهر در

 جزء حدودی تا من  .میآمدند کنار راحتر آن با و میدادند ترجیح را شهر در کار هم

 اوایل در .بگیرم نادیده آنرا اهمیت یا بها کم ار دهات در کار آنکە بدون بودم دوم طیف

 او .کنیم متمرکز روستا روی را کارهایمان ما کە داشت تمایل بیشتر هم فواد

 زندان از آزادی از بعد کە بود معتقد میکردیم، بحث هم با و بودیم زندان در هنگامیکە

 بە توجە با  . بدهیم ادامە را فعالیت و کار مخفیانە روستائی مناطق در ای حرفە بطور

 اطراف و نودشە نوسود، ، پاوه  ،لهون اورامان منطقە از رابطە همین در من اینکە

 حالتی با یکبار من .میدید کار این برای مناسب را آنجا او  بودم؛ کرده تعریف برایش

 و مائو کە چین از منطقەای (ینان بە تبدیل را آنجا ما پس  گفتم ایشان بە شوخی

 همە وجود با .کرد خواهیم ) (میکردند استفاده خود پایگاهی مناطق بعنوان هاکمونیست

 و انرژی بیشتر او عمل در میرفتند پیش کننده غافل و سریع چنان تحوالت اینها

 در باید میگفت صمیمانە و  زیبا چە و .کرد كردستان شهرهای متمرکز را کارهایش

 .باشیم داشتە حضور روستا چە و شهر چە دادهاروی همە در امکان حد تا و جا همە

 و حاکم ستمکاران علیە زحمتکش مردم تودەهای مبارزات این کە است این مهم

 .برسد پیروزی بە انجام سر مرتجعین

****** 

 

 ب - ش  گروه و ما

 

 دیگر مجامع با همکاری و هماهنگی ضرورت قیام نهایتا و اعتراضات اوجگیری با

 جلسات اعتراضات، براین بیشتر گذاری تاثیر برای  .شد بیشتر چپ محافل ژهبوی

 قدیمی  سابقە کە  چپ  محافل از یکی .میشد داده  ترتیب گیری تصمیم برای مشترکی

 اعتراضات شروع  هنگام بە شهر تحوالت در خود نوبە بە و داشت مریوان شهر در

 .بود (ب -ش بعد بە این از) بهاره شیرین  ربە مشهو گروه میکرد، ایفا موثری نقش

 بودند عبارت کە داشت خود صفوف در شدەای  شناختە  شخصیتهای  جمع  این

 نودنیان، نسان پوشی، کهنە رئوف حسینی، مجید االسالمی، شیخ موسی رستمی، عطا ، شیخ فاتح:زا

 جمع با هم خاوری امین محمد شهابی، فرج میكنم فكر ،گدازگر همایون نودنیان، اسد نودنیان، عبدهللا
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 هم فوق محفل صفوف در زن عنصر میشود مشاهده همچنانكە بودند مرتبط وقف

 .نداشت وجود

 بیشتر همکاری بە شاه رژیم علیە قیام دوران در سیاسی محفل دو این بین هماهنگی

 اعالم کومەلە یافتندکە دست کامل اتحاد بە وقتی نهایت در و تنها اما  .گردید منجر آنها

 بطور مسلحانە مبارزه شروع ابتدای در را خود فعالیت کەهنگامی ژهبوی و موجودیت

  .آغازکرد علنی و آشکار

 و همکاری این  .ساخت منحل را خود کومەلە تشکیالت بە گردیدن ملحق با گروه این

 رهبری در اصلی شخصیتهای و کاراکترها .نگردید میسر و متحقق آسانی بە اتحاد

 چهل دهە اواخر در .بودند داشتە سیاسی مشترک کار قبال )  فاتح و فواد (محفل دو این

 بە بودند کرده همکاری )  کومەلە( تشکیالت یک ایجاد در دو هر پنجا دهە اوایل و

 این سابقە  .میشود جدا هم از راهشان و میگیرند فاصلە هم از بعدا دالیلی

 در موجود مسائل بعضی سر بر تاکتیکی اختالف پارەای وجود با همراه  وضعیت

 در سیاسی غیر و شخصی برخوردهای و اصطکاک بعضی جوار در جدید، شرایط

   .گردید آنها سریعتر وحدت ایجاد در اصلی موانع فوق، محفل دو عناصر میان

 تصور و برداشت میشد، مربوط شیخ فاتح و فواد بین گذشتە مسائل بە کە آنجا تا

 مسئلە این کە نداشت دوست و نمیخواست هیچوجە بە فواد کە بود، این من شخصی

 بە میشود گفتە كە شیخ فاتح بە قبال کە برخوردی از او .شود گروه دو بین نزدیکی مانع

 کومەلە تشکیالت از وی  کنارگذاشتن موجب سیاسی لغزش یا كمبود بعضی دلیل

 مسائل برسر تاکتیکی اختالفات مورد در اما .نبود خوشنود و راضی بود، گردیده

 بعضی بە را فوق گروه کارانە محافظە برخورد فواد .بود گرانن بسیار روز مطرح

 هم موارد این در و پنداشت می جدی مشکل را آنزمان دادهایروی و اتفاقات از

 در تر پائین سطح در اما .میداد خرج بە آنها حل و رفع برای را تالش نهایت صمیمانە

 و میدادند، تنزل شخصی حد تا را ها برخورد کە بودند، افرادی گروە دو هر صفوف

 لحاظ از کە بودند کسانی ما جمع میان در .میکردند برخورد سیاسی غیر کامال

 وحتی مرتد گروه یک با را مقابل طرف و کیبلشوی جریان با را خود گروه تاریخی

 کە بودم، کسانی جزء آنزمان در شخصا من .میدانست مقایسە قابل کیمنشوی خائن

 مسائل سر بر همگی ما کە بودم باور این بر و نمیدیدم، جدی بسیار را اختالفات

 نزدیکی و همکاری نتیجە در سیاسی، گرایش یک بە متعلق و هستیم نزدیک پایەای

 و خوب روابط حال عین در من .میکردم ارزیابی ضروری بسیار را وآنها ما بین

 برعکس و داشتم؛ عطارستمی و اإلسالمى شیخ موسی ژهبوی آنها اکثر با صمیمانەای

 و نبودم راضى آنها بە برخوردشان شیوه از خودمان محفل درون ازافراد بعضی با

  .قرارمیگرفتم تقابل در

****** 
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  قیام و ما

 

 رژیم علیە ایران ساکن مردم تودەهاى وسیع قیام نخست درجە در آنچە تردید بدون

 جامعە بر  محاک گسیختە افسار و  مطلق دیکتاتوری وجود .گردید موجب را شاه

 .بود تنیده را جامعە کل کە بود عدالتیهائی بی و ستمکاری آزادی، وجود عدم ایران،

 كە چرا بودند، مهمی فاکتور اقتصادی مطالبات و مسائل دیگر و اجتماعی رفاه

 سیاسى هاىخواستە این وجود با .بود موجود جامعە درون در شدیدى طبقاتى فاصلە

 .داشتند قرار مردم مطالبات صدر در

 دیگری جریان و کس هیچ نە ما نە کە میرفتند، پیش سریع چنان تحوالت زمان آن در

 اوج روزبروز شاه علیە اعتراضات .نبودند شده بینی پیش و تصور قابل برایشان

 تاخیر با البتە .میگردید جدیدتری و ترتازه مرحلە وارد و میگرفت خود بە بیشتری

 شروع کردستان در شاه رژیم علیە اعتراضات تا کشید، طول مدتها و زیادی

 سیاسی چە لحاظ، هر از  .نباشند ناراضی اوضاع از مردم کە نبود، این آن دلیل  .شدند

 بسیار مراتب بە مرکزبویژه  ایران جاهای دیگر از وضعیت اقتصادی خصوصا و

 نسبت تدول حساسیت .داشت امنیتی جنبە بیشتر بنظر تاخیر این اصلی دلیل .بود بدتر

 قبال در دولت شدید  سرکوب و خشونت از کردستان مردم ترس مرزی، منطقە این بە

 كار محافظە و محتاط را مردم آنها، تاریخی حافظە و تجربە بە توجە با هرحرکتی،

 .بود ساختە

 کردستان جملە از و ایران سراسر اعتراضات کوتاهی مدت بعداز اینها همە وجود با

 در گشایشی تودەای وسیع اعتراضات و مبارزات گسترش اثردر  .فراگرفت هم را

 صحنە بە را زیادی سازمانهای و تشکل  وضعیت این .بود گشتە ایجاد سیاسی فضای

 کە بود، آنها از یکی میکردیم کار آن با یا و آن در ما کە تشکیالتی .کشاند علنی فعالیت

 .نمود علنی را خود موجودیت قیام اوج در درست

 ما .بود محدود كردستان بە عمل در مقطع آن در ما جغرافیائی فعالیت چهارچوب

 تشكیالت یك ما ایا بودیم، نكرده تعیین خود برای واضحی و روشن بطور هنوز

 را كردستان چهارچوب در فعالیت محدوده و ابعاد كماكان یا بود خواهیم سراسری

 کە چرا نبود؛ هم ما مشغلە مسئلە این درأوایل و هنگام آن در واقع در .داد خواهیم ادامە

 مطرح زیاد و بودند نكرده پیدا برجستگی هنوز هم كردستان بە مختص مسائل

 سنبل مثابە بە شاه شخص وکنارگیری رژیم، علیە همگانی جنبش یک .نمیشدند
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 در معترض مردم تودەهای مطالبات و انگیزه صدر در موجود وسیستم حاکمیت

 .بود ایران همە سراسر

 این با شدن رودرو برای را آمادگی کمترین هنگام درآن  تشکیالت منظورم ما

 قدیمی یاران جمع از تشکیالت این علنی اعالم از قبل ماه چند فواد .داشتیم را تحوالت

 کار ادامە برای آمادگی نفرشان وچند آنها از یک کدام نمیدانست کە میکرد صحبت

 آنها بین عمیقی و زیاد بسیار فاصلە نیطوال مدت بە زندان دارند، هنوز را مشترک

 با نشست و دیدار فواد تهایاولوی از یکی زندان از آزادگردیدن از بعد .بود انداختە

 من برای آنها از دیگری کس طیب بجز هنگام آن در .بود خود قدیمی همرزمان

 نقش از .منداشت آنچنانی اطالع و  شناخت  آنها موقعیت و جایگاه از .نبودند شده شناختە

 این بین کە طوالنی نشست و جلسات .بودم اطالع بی هم آنها نزد در فواد کاراکتر و

 نام کومەلە اول کنگره بعنوان نادرست بە هم شاید آن از بعدا کە  ، قدیم جمع و رفقا

 دوران چنین از ارزیابی و بررسى برای افراد این تجمع جز چیزی واقع در شد،  برده

 .نبود جدید شرایط در مشترک مبارزه ادامە برای بستن مجدد پیمان و عهد و طوالنی

 در نقش چە فواد کە است، گشتە مسجل و روشن ما برای بهتر امروز شاید و بعدها

 وی ، جانب از موثری نقش چنین بدون بطوریکە .است نموده ایفا کنندەای تعیین واقع

 و اقدامی چنین با همزمان .ودیمنب کومەلە اسم بە تشکیالتی موجودیت شاهد  امروز ما

 بە امر در وکارآمد دخالتگر نسل دادن سازمان برای شبانەروزی تالش آن، جوار در

 در چە و شهر در چە زحمتکش و محروم تودەهای اعتراضات رساندن ثمر

  .بود هم ما همە و فواد دیگر مهم تالوی مریوان منطقە در خصوصا روستاها،

 بود، نکرده موجودیت اعالم و راعلنی خود تشکیالت وزهن کە زمانی مقطع آن در

 خطاب مورد را مردم "مبارز میهنان هم" تیتر سر با همیشە کە میشد، منتشر نشریەای

 مورد آن در مستتر گیریهای موضع و پرنفوذ اما کم تیراژ با نشریەای .میداد قرار

 رتصوی برای خاطره یک  .میگرفت قرار فعالین از وسیعی نسبتا بخش حمایت و تائید

 بسیار رفیق و دوست با تصادفی روزی چپ، فعالین روی آن گذاری تاثیر  نمودن

 ایشان .روبروشدم مریوان خیابانهای  از دریکی االسالمی ـشیخ موسی صمیمی

 بە موسوم گروه فعال و اصلی عناصر از یکی او .داشت من بە خاصی محبت همیشە

 خیابان کنار بطرف خود همراە مرا و گرفت را مدست احوالپرسی بعداز  .بود ب -ش

 دستم در را مبارز میهنان هم نشریە و کرد جیبش در دست گوشەای در .داد سوق

 خوب شماهاست، کار این نمیداند کسی میکنید فکر شما گفت، من بە خطاب و گذاشت

 یزیچ همان دقیقا آن بیان شیوه و لحنبویژه  شده درج آن در کە موضوعاتی کن نگاه

 وی  بە خطاب جواب در هم من است گیریهایتان موضوع و سبک بیانگر کە است

 بالفاصلە اما .هستید آن صاحب ها شما کە باشد این تصورم هم من است ممکن گفتم

 نشریەای چنین انتشار پشت کسانی چە کە نیست مهم این گفتم، وی  بە ادامە در
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 محتوی  و پسندیم می آنرا ما امثال و وتو من ایا کە است این مهم اند، قرارگرفتە

 دست .کرد باید چکار باشد چنین اگر هست، هم ما تائید مورد آن در مندرج ومواضع

 از !ماهانە اشتراك اینهم  گفت، شوخی با اسکناس یک دادن نشان با و کرد جیبش در

 و فواد توسط مانند، اطالعیە یا خبرنامە گونەای بە بعضا ابتدا کە نشریە این كە آنجا

 وی  برای را  موضوع این میشد منتشر درسنندج ترقدیمی رفقای از دیگر نفر چند

 هم در امروز شرایط در نشریەای چنین کاری ادامە و ضرورت وگفتم نمودم بازگو

 او .است برخوردار ارزشی با و مهم جایگاه چە از چپ نیروی  همصدائی و گرائی

 و کیفیت با نشریەای باید اینده در هستیم نکارما شروع در ما گفت تائید ضمن هم

 .بدهیم سازمان را باالتری بسیار محتوی 

 بودن کوچک جملە از دخالتگری، ابزارهای تمحدوی و ما آمادگی عدم  علیرغم

 مالی امکانات نبودن مشخص، و روشن برنامە یک عدم ما، تشكیالت و سازمان

 و احزاب با قیاس در محدودیتها این همە وجود با دیگر، مسائل بسیاری و کافی

 و اتفاقات مسیر تعیین در زیادی تاثیرگذاری توانستیم حدودی تا دیگر، جریانات

 در مسئوالنە برخورد .باشیم داشتە کردستان مناطق از بعضی در آنزمان تحوالت

 مورد شخصیتهای وجود وانقالبی، درست سیاستهای اتخاذ پیشامدها، این قبال

 پارامترهای و فاکتور ما، جریان صفوف در وتوانا  خوشنام لحا درعین اعتماد

 ما تشکیالت و سازمان اعتبار و نفوذ سریع گسترش موجب کە بودند، مهمی و اصلی

 عناصر از وسیعی بسیار طیف آن، علنی موجودیت اعالم هنگام بە بطوریکە گردید،

 و نیرو بە سریع ربسیا ما وسازمان پیوستند آن بە جامعە چپ کوچک محافل و منفرد

  .گردید تبدیل اجتماعی بزرگ وزنە

 زیادی درجە بە چپ فعالین دیگر با همراه ما تشکیالت کادرهای و عناصر

 در اعتراضها این مقدم صف در و تظاهراتها فعال بسیار و اصلی سازماندهندگان

 محمد جانباختن خبر هنگامیکە دارم بیاد .بودند کردستان مناطق اکثر و شهرها بیشتر

 مقدم صف در کە رسید، فواد بە تشکیالت بنیانگذار و اولیە اعضای از کریمی حسین

 در آب کرد یرتغی صورتش رنگ چگونە بود، باختە جان سقز شهربانی بە حملە

 ممکن فرصت اولین در نمود خواهم سعی و بروم باید من وگفت، زد حلقە چشمانش

 ما جریان کە بود اعتراضی حرکت کمتر هم درمریوان مشخصا.برگردم مریوان بە

 از سرکوبگر نیروهای مهم مراکز وتسخیر حملە .باشد نداشتە درآن دستی اوی نقش

 انجام نیرهائی توسط و برنامە با ژاندارمری پاسگاهای و شهربانی ساواک، قبیل

   .بود ما جریان آن اصلی سازمانده کە گرفت

 کارکنان و کارمندان نمودن یردستگ برای گیری تصیم منظور بە کە جلسەای در

 چنین کە بود باور این بر فواد  بود، شده داده ترتیب دوستان از یکی خانە در ساواک
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 است، رژیم اقتدار مراکز از یکی ساواک  گفت وی  .است ضروری بسیار کاری

 کە بکنیم را عملی و کار همان نباید ما .برسد آسیبی کدام هیچ بە بگذاریم نباید منتها

 جنبە بیشتر کنونی شرایط در ما حرکت این دادەاند، انجام ما علیە زمانی هاآن

 دادگاه در خودش موقع بە شد الزم اگر تا کنیم، آزاد را آنها بعد .دارد سمبولیک

 روی  جمعی توافق جزئى مخالفتهای از بعد .شود رسیدگى آنها وضعیت بە مردمی

 جریان از اگر کە افتادم پدرم فکر بە من لحظە آن در .گردید حاصل وی  صحبتهای

 بدی بسیار وخاطره داشت ساواك مأمورین از كە خونینی دل بە توجە با گردد مطلع

 خواهد سخت بسیار نمودنش کنترل پیش، سال دو در من دستگیرشدن هنگام بە آنها از

 فیحر و باشد گذار تاثیر وی  روی  میتوانست کە کسی تنها کە افتادم فکر این بە . بود

 میان در ایشان بە را موضوع خواستم جلسە ختم بعداز  .بود فواد بشنود وی  از

 بود نمانده چیزی ، بودم کرده تصور همانطوریکە بعد روز .نشد فرصت كە بگذارم

  .بدهد مان کاردست پدرم

 و طرف یک از عموم بطور مردم برای شورانگیزی بسیار دوران قیام سرآغاز

 دورانی .بود دیگر ازطرف حکومت بە وابستە نیروهای یبرا انگیزی رقت بسیار

 سر باالی دیروز تا کە نیروهائی نمیکرد، خطور کسی هیچ فکر بە قبل ماه شش کە

 مخفی برای ذلیالنە چە امروز بودند ساختە تبدیل برایشان جهنمی بە را زندگی  مردم

 چاره مردم انهم بە شدن تسلیم جز و نداشتند سراغ را پناهگاهی هیچ خود کردن

  .نداشتند دیگری

 زمان فاصلە در گردید، جدیدی مرحلە وارد ایران سراسر در اوضاع  شاه رفتن با

 سپس و شهربانی مریوان در .دادند قرار حملە مورد را دولتی مراکز اکثر مردم کمی

 تسخیر مردم توسط دیگری از پس یکی مرزی پاسگاهای بیشتر و مرزبانی اداره

 همراه قبال هم مراکز این از تعدادی البتە افتاد، مردم بدست زیادی هایاسلحە و شدند

 بود جائی تنها مریوان پادگان بودند، رسانده مریوان پادگان بە را خود سالحهایشان با

 .ماند محفوظ مردم حملە از کە

 هر و سازمان بدون هم عادی مردم و جوان و تجربە کم ما کە بود این امر واقعیت

 دوراندیشی کمی با  میداد، انجام دیگر جمعی با همراه را کاری شخوی بتکارا بە کسی

 روحی بد بسیار وضعیت در آن مستقر پرسنل و فرمانده کە پادگان تصرف تجربە و

 کننده تعیین نقش میتوانست کاری چنین  بود، آسانی حتی و ممکن کاری داشتند قرار

 باشد، داشتە یندهآ مستبد حاکمان و مرتجعین و مردم بین قوا تناسب و معادالت در

 و مرتجعین حفاظت در را اصلی نقش مریوان پادگان همین شد دیده بعدا همچنانچە

 از زیادی تعداد نمودن اعدام در همچنین و مریوان شهر اجباری کوچ تحمیل

 .داشت شهر مبارز عناصر و  انقالبیون
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 دادن سازمان و تشكل تضرور بودیم، گرفتە قرار آن در ما کە اوضاعی بە بنا

 را ما و بود شده تبدیل مبرم نیاز یك بە اوضاع نمودن کنترل برای  تودەای حركتهای

 تشکلی و صنفی سازمان اولین .باشیم داشتە برنامە و اقدام آن برای كە میساخت ناچار

 بدنبال .نمود ایفا مهمی بسیار نقش كە .بود معلمان جامعە گرفت، شکل مریوان در كە

 بازاریان، آموزان، دانش زنان، انجمن قبیل از دیگری صنفی تشكالت و سازمان آن

 بودند، معدود تشكلها این فعالین  اوایل در .گردیدند سازماندهی .... و كارگران اتحادیە

 اعتراضات گسترش با .میكردند حمایت را همدیگر و داشتند هم با نزدیكی ارتباط اما

 و نیستند كافی تشكلها این كە شدیم متوجە کننده تعیین و نهائی مراحل بە شدن وارد و

 در  .هست نیاز دیگری سازمان و ظرف بە شهر سطح در آنها نمودن هماهنگ برای

 سازمانهای تشكیل و شهر شورای ضرورت مردم، اعتراضات گسترش و ادامە

 دستور در روستاها، برای دهقانان اتحادیە و شهر، اداره برای جمعیتها نظیر تودەای

 داده شکل واحد آن یک در و همزمان تشکلها و سازمان این .گرفت قرار کارمان

 فاصلە حوادث سرعت بە توجە با البتە بود؛ مختلفی مقاطع در آنها ضرورت  .نشدند

  .نبود آنها بین در زیادی زمانی

 بسیار وضعیت این  .رساند اوج بە را ایران سراسر در مرج و هرج  رژیم سقوط

 کە نبود، یافتە سازمان و قوی  اپوزسیون جریان هیچ کە چرا میآمد؛ بنظر طبیعی

 قبل تا .بگیرد دست در را جامعە کنترل فوری و باشد داشتە دست در را جامعە نبض

 .میکردند عمل آن بە و پذیرفتە را  رژیم علیە هم با همە شعار همگی رژیم سقوط از

 غیر نیروهای و مذهبی جریانات بین وکشمکش اختالف کە بود مقطع همین در

  .شدند مطرح جدی شکل بە چپ و مذهبی

 

********* 

 

  !تقدر جنگ

 

 در جامعە اداره شیوه و حاکمیت گرفتن بدست .شد شروع قدرت جنگ شاه رفتن با

 و خمینی هللا یت آ طرفداران اسالمی جریانات یکطرف از .قرارگرفت روز دستور

 سکوالر و غیرمذهبی و چپ نیروهای دیگر فازطر و خلق مجاهدین سازمان

 و نادیده را نیروی مقابل نمیتوانستند آسانی بە هیچکدام .گرفتند آرایش هم درمقابل

 در طوالنی مدت برای  مماشات سیاست سراسری سطح در نتیجە در .کنند حذف

 نیروهای .قرارگرفت مذهبی جریاناتبویژه نیروها اکثر دستورکار در و صدر

 پنهان مستضعفین از دفاع و حمایت دهنده فریب شعار پشت اینکە علیرغم اسالمی
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 و چپ سازمانهای و نیروها نابودی و سرکوب در توهمی کوچکترین بودند، شده

 آن امکان نمودن فراهم منتظر و میکردند شماری روز آن برای و نداشتند را سکوالر

 . بودند

 و بود آن اصلی و عمده نیروی  خلق فدائیان چریکهای کە چپ سازمانهای و نیروها

 و مذهبی جریانات بە آمیز توهم برخوردی برعکس ، داشت هم مسلح نیروی 

 کە امپریالیستی و آمریکائی ضد مواضع دلیل بە را آنها .داشتند خمینی شخص

 . مپنداشتند انقالبی و خلق جبهە در داشتند،

 تفوق مذهبی جریانات زیادی و فراوان درگیریهای و کشمکش از بعد مرکز در

 ناشی دیگر هرچیز از قبل و بیشتر کە نمودند، پیدا چپ و سکوالر نیروهای بر زیادی

 مذهبی نیروهای بە کە بود توهمیبویژه و چپ نیروهای خود نادرست سیاستهای از

 جانب از قدرت نمودن قبضە نتیجە در این .داشتند خمینی شخص و اسالمی و

 در و ابتدا همان در  آنها .شد مسبب را خمینی هللا یت آ طرفداران اسالمی نیروهای

 و ارتش جملە از دولتی سازمانهای باقیمانده بازسازی و ترمیم بر اتکا با اوایل

 در خود کنترل تحت حدودی تا را اوضاع توانستند جدید، نامی تحت ساواک

 ، را دیگر نیروهای از هیچکدام درنهایت مذهبی و ارتجاعی نیروی  این  .بیاورند

 تحمل بود، اسالمی جریانات خانواده از جزئى کە  هم را مجاهدین سازمان حتی

 این بود پیشبینی قابل همچنانچە .پرداخت خصومت بە هم آنها با منافق مثابە بە نکرد،

 آنها ارتجاعی حاکمیت کامل تثبیت تا و سالها تا مخالفین وسیع کشتار و قمع و قلع

  .یافت  ادامە

 نیز کردستان در مرکز در قدرت تکلیف ینوتعی تحوالت پیشرفت سیر اتمواز بە

 کردستان در .بود جریان در متفاوت حدودی تا مسیری و جهت با اما تحوالتی چنین

 هم آنچنانی طرفدار و نبود موجود شیعی اسالم جریان .بود متفاوت اوضاع

 ترین کم از مینیخ شخص و شیعە اسالم جریان ایران مناطق دیگر برعکس  .نداشت

 کردستان در قوی  نیروی  اما داشت، وجود سنی اسالم جریان .بود برخوردار نفوذ

 و نبود بهرمند عمدەای نفوذ از اما داشتند، حضور کردستان مناطق بعضی در .نبودند

 در تنها سنی اسالم .شوند تبدیل کردستان سراسر در جدی نیروی  یک بە نتوانستند

 توجهی قابل نفوذ و نیرو توانست قرآن مکتب اسم بە  "زاده مفتی احمد" رهبری بە سنندج

 و هماهنگی خمینی رهبری تحت اسالمی جریانات با اوایل در جریان این  .بزند بهم

 نفوذی و اعتبار دادن دست از با و نیاورد دوام طوالنی بسیار مدت اما .نمود همکاری

 رهبر شیعی، اسالمی متحدین توسط نکردستا تصرف بدنبال بعد  سالهای داشت، کە

 برده بین از مشکوکی و مرموز طرز بە سپس و زندانی ابتدا زاده، مفتی جریان این

 در مهاباد اهل مذهب، سنی شخصیتهای از دیگر یکی حسینی عزالدین شیخ  .شد
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 کە نبود این تنها آن دلیل اما .نمود پیدا گستردەای نفوذ و محبوب کردستان سراسر

 دید و ەزاوی از وی  کە بود، دلیل این بە برعکس بود، مذهب سنی شخصیت یک وی 

 در حالیکە در .بود جالب بسیار شخصیتی ایشان .نمیکرد سیاست گریسنی و مذهبی

 خواهان  .میکرد دفاع سیاست از دین تفکیک از  بود، مهاباد جمعە امام موقعیت

 عدالت خواهان .بود انقالبی و کالرادی انسانی هم سیاست در .بود دولت از دین جدائی

 وی  بە جهت همین بە مینمود؛ نزدیکی و همکاری چپ جریانات با بیشتر و اجتماعی

 .بودند داده سرخ مالی لقب

 خود سر پشت را مردم وسیع حمایت سکوالر و مذهبی غیر جریان کردستان در

 را خود یستیناسیونال گرایش و  چپ سیاسی گرایش دو نفوذ تحت جریان این .داشت

 . بود ساختە مطرح و سازمان

 ایفا مستقیم نقش قدرت معادالت در نتوانست ایران در سراسری سطح در  ما سازمان

 یکی بعنوان .بود محدود کردستان بە آن گذاری تاثیر .باشد داشتە آنچنانی تاثیر و کند

 بە پچ محافل و عناصر بویژه زیادی نیروی  چپ، گرایش بە متعلق نیروهای از

 قسمت در ترمشخص بطور .بود رشد حال در سرعت بە بودند، شده جمع آن دور

 گسترده و وسیع نفوذ ما سازمان و چپ نیروی  کردستان جنوب شهرهای و مناطق

 اصلی نقش کردستان بخش این کنترل و اداره در دلیل همین بە .کرد پیدا تودەای

  .مینمود ایفا وعمده

 در ناسیونالیستی گرایش واقعی نماینده و جریان هاتن اوایل در دموکرات حزب

 را باال دست حزب این کردستان شمالی شهرهای و مناطق قسمت در .بود کردستان

 داشت را خود خاص دالیل مسئلە این .بود برخوردار چشمگیری نفوذ از و داشت

 یرتاث بی رابطە این در مهاباد در خودمختار دولت تاریخی وحافظە سابقە  بخصوص

 تناسب و تعادل این .بود حزب این دست در بیشتر کردستان شمال مناطق کنترل .نبود

 ایران کردستان داخل در سازمانها و احزاب این زمانیکە تا و متمادی سالهای نیرو

  .کرد پیدا ادامە شیوه همان بە  زیادی حدود تا داشتند علنی حضور

 شکل پروسە در و بودند اعتنا بی مرکز در حکومت بە نسبت کردستان مردم کل در

 جانب از بلکە ما جانب از تنها نە تالشی چنین .ننمودند  آنچنانی دخالت آن گیری

 .نگرفت صورت هم دموکرات حزب جملە از دیگرکردستان جریانات

 کردستان مردم همە یکطرف از داشت متفاوت وجە دو کردستان در قدرت جنگ

 از بودند گرفتە قرار آن جدید دولت و مرکز ابلمق در ارتجاعی نیروی  معدودى بجز

 حاکمیت امر در دخالت برای کردستان در موجود احزاب و نیرو دیگرخود طرف

 .بودند کرده آرائی صف هم برابر در محلی

********* 
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 ؟ ! بانقال ادامە کردستان،

 

 صورت کە رفراندومی در .نرفت مرکز در جدید حاکمیت بار زیر براحتی کردستان

 رفراندوم سئوال  .نکرد شرکت اسالمی حکومتی تشکیل برای کردستان مردم گرفت

 در  درست .بود نە عمال کردستان مردم جواب  ،"نە یا آری اسالمی جمهوری"  بود این

آ ینده  کە بود، مطرح سئوال این ما همە برای کە بود، وضعیتی و شرایط چنین

 کرد؟ باید چکار و چیست، ما وظیفە .شد خواهد چە کردستانآ ینده  بویژه اوضاع

 سرش مهاباد، و سنندج در دیگرش پای و مریوان در پایش یک فواد  هنگام درآن

 خطر  کم و درست مسیری و راه یافتن بدنبال نگران و جوالن در افکارش و شلوغ

 از تازه روزی هست خاطرم در .نمیگرفت آرام و بود، آمد و رفت در مدام ضرر وکم

 کە بحثی میان در .رفتیم ما خانە بە من بهمراه نهار صرف برای  .بود تەبرگش سفر

 پیش چگونە را اینده و چیست، وی  تحلیل کە ، کشیدم پیش را سئوال این من ، داشتیم

 کە رژیمی است، این نشانگر شواهد همە گفت بود؛ کوتاه بسیار جوابش  میکند؟ بینی

 ما و بود؛ نخواهد بهتر نباشد بدتر قبلی رژیم از اگر نیست انقالبی آمد، خواهد کار سر

 برای را مردم و خودمان باید ما .نداریم آن علیە مبارزه و افتادن در جز دیگری راه

 !مسلحانە باشد ضروری هم اگر حتی گفت تاکید با  .کنیم آماده لحاظ هر از آن با مقابلە

 منظورم ما ایا هدبد بیشتری توضیح خواستم او از جدی و  شوخی کمی حالتی با

 ایشان صحبت و جواب از ؟! بدهیم ادامە را انقالب باید تنها ـ بود کردستان اینجادر

 مبارزه لحظەای چند برای  داشتم نظررا همان هم خودم کە چرا نگشتم متعجب

 همان ناچاریم هم ما ایا کە سئوال این و گشت مجسم برایم عراق کردستان در مسلحانە

 چنین شرایط آن در کە بود حالی در این .کنیم طی ایران کردستان رد اینبار را مسیر

 چپ بلکە  ،نبود مقبول تنها نە چپ جریانات بیشتر وحتی دیگران نظر از تفکری

  .میشد قلمداد مسئوالنە غیر و روانە

 مردم ۵۸ مرداد تا ۵۷ بهمن از یعنی جدید دولت حاکمیت اول ماه شش طول در

 این طی .کنند تحمیل دولت بە را خواستهایشان کە نمودند، یزیاد تالش کردستان

 کە قطعنامەهائی ار حمایت در کردستان سراسر در وگسترده وسیع تظاهرات  مدت

 شخصیتهای و سازمانها و احزاب از متشکل نمایندگی هیئتهای جانب از

 فرصت منتظر دولت .ماند نتیجە بی اما شدند؛ انداختە راه میگردید، صادر  تودەای

 با تنهائی بە کە نمود، زیادی تالش دموکرات حزب .کند حملە کردستان بە کە ،بود

 پیامی طی قاسملو شخص و حزب این رهبری بیاید، کنار و کند سازش مرکزی دولت

 مانع حاکمیت در مذهبی جریان ایدئولوژیک برخورد اما .گفتند لبیک خمینی بە

 در دموکرات خواستهای حالیکە در .بود اتدموکر با ساختن و آمدن کنار در اصلی
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 قبول بورژوازی متعارف جریان یک برای و بودند محدود و ناچیز بسیار مقطع آن

 مکتب و زاده مفتی احمد رهبری تحت جریان .نبودند آفرین مشکل زیاد آنها کردن

 حکومت بدیل کە بودند، امیدوار میکردند؛ همکاری مستقیما جدید دولت با قرآن

 کردستان در مرکزی دولت خالء کە میکردند تالش آنها .باشند کردستان در یمرکز

 جملە از مرتجع اقشار بعضی سیاسی سازمانهای و احزاب موازات بە .کنند پر را

 شده مسلح و متشکل عشایر شورای نام تحت مناطق بعضی در فئودالها و مالکین

 تحت را زحمتکش دهقانان و د،بودن خود گذشتە قدرت اعاده خواستار هم آنها .بودند

 خود از دفاع برای هم زحمتکش دهقانان گردید موجب آنها اقدام این .میگذاشتند فشار

 دهقانی  هایاتحادیە مناطق بعضی در مرتجع مالکین این با  مقابلە و شدن روبرو و

 دهقانان جانب کمپ این در ما  تشکیالت و  سازمان .شوند مسلح حتی و سازمان را

 مناطق بعضی در هم مالکین .پرداخت آنها از دفاع و حمایت بە  فعاالنە و گرفت؛ را

  مرکزی دولت مدافع دیگر مناطق بعضی در و گرفتند  حمایت دموکرات حزب از

  .شدند اسالمی ـ وج

 اما بود، کرده موجودیت اعالم اینکە وجود با ما تشکیالت و سازمان آنهنگام در

 تشکلهای و سازمانها  قالب در و چهارچوب در وایلا در را خود علنی فعالیت

 پیش روستاها در شوراها و دهقانان اتحادیە و شهرها در جمعیتها ازقبیل دموکراتیک

 حزب و فدائی چریکهای سازمان جملە از دیگر سازمانهای و احزاب اما .میبرد

 علت دالیل .مینمودند فعالیت خود رسم و اسم با کردستان شمال در بویژه دموکرات،

 .نمیدانم بود؟ چی رسم و اسم با علنی فعالیت بعدا یا و موجودیت اعالم در چە تاخیرما

 و تعدادی چە کە نگرفتەایم تصمیم و نمیدانیم هنوز ما میگفت کە شنیدم فواد از یکبار

 .نمیدانست درست را همە شدن علنی .کنیم علنی را کادرهایمان و اعضا از کسانی چە

 این چند هر  .بود روپیش اینده و اوضاع ناروشنی بە مربوط میکرد کە استداللی

 تودەای تشکلهای دیگر و جمعیتها در کومەلە کادرهای اما نبود؛ موجە زیاد تاخیرها

 همراه فواد مهاباد در جمعیتها کردن نمایندگی در مثال برای میکردند ایفا اصلی نقش

 صدیق سنندج در و دولت، نمایندگان مقابل در دیگران و عزالدین شیخ و قاسملو با

 بە انقالب موقت شورای در ما جریان نمایندگان بعنوان ذکریائی شعیب و کمانگر

 بعدا  شهر، شورای منتخب عضو بعنوان اردالن یوسف ، ۵۸ خونین نوروز هنگام

 و چمران با مذاکره اصلی طرف شهر شورای قالب در فواد مریوان کوچ هنگام بە هم

 .بود دولت نمایندگان

 و اسالمی جریانات بە نسبت مردم کردستان در اینکە از گفت، میتوان مجموع در

 در و ننمودند، آن از حمایتی و نکردند، پیدا توهم مرکزی دولت و خمینی شخص

 و نقش بە چیزی هر از بیشتر شد؛ داده سازمان مستقلی وجنبش مقاومت آن مقابل

 در کردستان جنبش .میگردد مربوط ما جریان مشخصتر و  چپ نیروهای جایگاه
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 از دفاع و ادامە بە آن وجود دلیل همین بە داشت؛ مقاومت و دفاعی جنبە بیشتر اوایل

 مستقل انکار دیگر سراسری بعد در انقالب شکست بعداز اما  .بود مرتبط انقالب

 آن بە بیشتر خود جای در کە بود، واقعی غیر و نادرست امری جنبش این بودن

  .پرداخت همخوا

 تحوالت در مهمی نقش و بود دخالتگر نیروهائیکە از یکی مریوان منطقە و شهر در

 تشکیل را اصلی و عمده نیروی ما ترسازمانمشخص و بود،  چپ جریان میکرد ایفا

 انقالب، از پیش بسیار سالهای شد، داده توضیح هم قبال همچنانچە آن دلیل .میداد

 زیادی مقبولیت بود، توانستە معلمان بویژه و کرده تحصیل قشر میان در چپ گرایش

 ما سازمان بە تاثیرگذار بسیار و موثر نیروی  این پیوستن و شدن ملحق  .نماید کسب

 کار ارتجاعی نیروهای توسط آن با مقابلە امکان کە ساخت، مبدل جریانی بە آنرا

 محلی ارتجاع جانب از چە بیشماری و زیاد توطئەگریهای و نقشە .نبود آسانی و ساده

 قرار آن راس در ما سازمان کە انقالبی نیروی  این علیە مرکزی حتی و منطقەای و

 هم ایران همە بلکە  کردستان، تحوالت مرکز بە تنها نە مواقعی در و شد؛ چیده داشت

 مواجە شکست با  مردم وسیع حمایتهای با گریهاتوطئە این بار هر اما گشت تبدیل

  . میشد

 فعالین و کادر نە .نبود توجهی مورد نیروی  اوایل در کردستان دمکرات حزب

 حزب این تا کشید، طول سالها حتی و مدتها  .مالحظەای قابل نفوذ نە و داشت، زیادی

 در نفوذی و پا جا و کند جذب خود صفوف بە شده شناختە و معتبر کمی افراد توانست

 زیادی و مالحظە قابل نیروی ی هم چپ التهایدیگرتشکی و سازمانها .کند پیدا منطقە

 سازمان بود، فعال  آموزان دانش میان در حدودی تا کە چپی جریان تنها .نداشتند

 در بودند توانستە کە بود؛ ایران خلق فدائیان چریکهای سازمان بە مرتبط پیشگام

 فوق  احزاب و سازمان موازات بە .باشند داشتە نفوذ توجە قابل درجەای بە آنها میان

 جملە از .داشتند چشمگیری فعالیت هم و حضور هم ارتجاعی جریانات مریوان در

 مسلح نیروهای زاده، مفتی احمد هواداران قرآن مکتب منطقە، خوانین و مالکین

 حزب بە وابستە نیروی موقت قیاده .بودند مستقر دزلی منطقە در کە موقت قیاده

 و خوانین و مالکین و قرآن مکتب با کە بودند، عراق کردستان دموکرات

 همان از .میکردند هم با مشترک همکاری و داشتند قرار دولت جبهە در عشایرمنطقە

 جریان این .پرداختند دخالت بە ایران کردستان داخلی مسائل در مستقیما انقالب اوایل

 آنها مورد در بیشتر کمی اینجا در داشت مریوان منطقە تحوالت در عمده نقش

 . داد خواهم وضیحت

****** 
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  موقت قیاده نقش پیرامون

  شهرمریوان محاصره

 

 عراق کردستان دموکرات حزب کە بود، اسمی .موقت رهبری معنی بە موقت قیاده

 برگزیده خود برای حزب این ۱۹۷۵ درسال کردستان جنبش تاریخی شکست از بعد

 و رنجدران کومەلە نیروی  توسط ۱۹۷۶ سال در جنبش مجدد شروع از بعد .بود

 خود تالش هم مذکور حزب طالبانی، جالل و میهنی اتحادیە بە وابستە نیروهای دیگر

 نام تحت  بود، افتاده راه عراق کردستان در کە جدیدی درجنبش مجدد دخالت برای را

 قبال کە میشد، شامل را کردهائی آن موقت قیاده  اصلی نیروی  .کرد آغاز موقت قیاده

 همکاری ایران رژیم و ساواک دستگاه و اداره با بارزانی خانواده رهبری تحت

 با .بودند مستقر و پناهنده کرج جملە از ایران شهرهای از بعضی در و داشتە نزدیکی

 در جدید دولت خدمت در نیرو این اسالمی .ج آمدن سرکار و ایران در رژیم  یرتغی

 کردستان مردم میان در اسالمی .ج کە آنجا از .شد همکاری وارد مستقیما آن با و آمد

 کلیە و انقالبی نیروهای علیە کردستان بە حملە اوایل در نداشت، چندانی نفوذ ایران

 یک .جست بهره موقت قیاده نیروی  از ممکن شیوه بهترین بە خود مخالف احزاب

 مریوان توابع از دزلی شهرک در مسلح نیروی این نفری پنجاه و یکصد تا صد واحد

 خوانین بویژه  منطقە مرتجعین با نیرو این هماهنگی و همکاری .بودند گردیده ستقرم

 مریوان پادگان و زاده مفتی احمد بە وابستە قرآن مکتب نیروی  با مسلح مالکین و

 آغاز در .بودند شده تبدیل جدی مشکل و معضل یک بە منطقە در مردم برای

  از  را آنها ، نمودنشان خنثی جهت در تماس ضمن کە بود این ما تالش  ماجراها

 کە "نادرهورامی" اسم بە بود فردی منطقە در آنها مسئول  .بازداریم رژیم با همکاری

 از یکی فواد توصیە با .داشت ما طایفە با دوری شاوندیخوی نوعی بە حتی و آشنائی

 مسائل در بودکە این آنها بە ما توصیە و سفارش .فرستادیم وی  نزد بە را عموهایم

 بە کاری مقابل در هم ما .نکنند دخالتی منطقە این خصوصا ایران  کردستان داخلی

 با همکاری سیاست کە بود این راست سر جوابش .است همە نفع بە این و نداریم، آنها

 از ما .نیست ما اختیارات چهارچوب در آن بە وابستە نیروهای و اسالمی .ج دولت

 نیروی  مریوان شهر مرتجعین .باشیم آن بە پایبند  یممجبور و میگیریم دستور باال

 بر آنها عهده از براحتی ما و  میدادند تشکیل را کوچکی اقلیت آنها نبودند، زیادی

 پادگان بە بالفاصلە آنها میشد متشنج اوضاع و میآمد پیش اتفاقی وقت هر اما .میآمدیم

 امکان مریوان پادگان اوایلدر .میکردند کمک تقاضای و مراجعە دزلی بە یا مریوان

 قیاده نیروهای اوقات بیشتر نتیجە در .بکند نمیتوانست یا نداشت، را مستقیم دخالت

 اطراف روستاهای در گشت بە شروع و شتافتندیم مرتجعین این حمایت بە موقت
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 امور در موقت قیاده دخالتگری .میکردند نظامی دخالت مستقیما و میپرداختند، شهر

 شهر مرتجعین درخواست بە یکبار  کە بود آشکار اندازه این تا رانای کردستان

 مسلح مرتجعین این کمک با و  بشوند شهر وارد بار  اولین برای کە  میگیرند تصمیم

 را آن و پاک ضدانقالب و کمونیست عناصر از را شهر خود خیال بە پادگان حمایت و

 نزدیک در نیروهایشان ختنسا مستقر و آوردن با زود صبح روزی  .کنند تسخیر

 آن در کە  ساختند منتشر  اطالعیەای .بستند را شهر اصلی جاده دو مسیر  شهر،

 مذکور  اطالعیە در .بود گشتە  درج شهر مبارزین از نفر پنجاه و صد اسامی لیست

 همچون صورت غیراین در بدهند آنها لتحوی را خود فوق افراد بودکە شده خواستە

 اطالعیە در همزمان  .شد خواهد برخورد آنها با نامطلوب اصرعن و انقالب ضد

 .شود تخلیە مسلح عناصر از شهر تا بود، شده ینتعی بعدازظهر شش ساعت تا  مهلت

 در آن مقر کە شهر از حفاظت ستاد در .شدند خلوت کامال شهر خیابانهای روز درآن

 بودیم نفر پانزده ۱۵ دحدو ما .بود مانده کمی بسیار نیروی   قرارداشت، مرکزشهر

 ذهن حضور متاسفانە .نکنیم  تخلیە آنرا شرایطی  هیچ در کە بودیم  گرفتە تصمیم

  بودند  عبارت  مانده  خاطرم در کە آنها از نفر  چند اما  ندارم را افراد این همە برای

 قاسم غالم - بهمنی علی محمد - نودنیان عبدهللا - سلطانی مصطفی حسین - خالدی طاهر - رستمی عطا :زا

 داوطلبانە و خود شخصی اسلحە با همگی کە.…و پوشی کهنە رئوف - اسالمی شیخ موسی - نژاد

 گرفتە سنگر فوق ساختمان  بام پشت و باال قسمت در همە .بودیم آنجا  لحظە آن در

 آنجا در نوبت بە کە داشت، وجود نگهبانی کیوسک یک ساختمان جلو در .بودیم

 و بود  نگهبان آنجا در "پوشی کهنە رئوف" شده نییتع موعود آخر ساعت .میشدیم مستقر

 مسلح افراد بعدازظهر شش ساعت سر درست .بود یوزی نوع از داشت کە اسلحەای

 با مریوان محلی عوامل مسئولین از یکی "چاوه حمە" اسم بە شخصى گروه بە متعلق

 این .رفتند رژه و مایشن بە ستاد روبروی  پیادەرو در دست در اسلحە و فاصلە

 تصمیم قبال هم ما .ندارند درگیری و حملە قصد آنها کە بود، این نشانگر آنها حرکت

 غیره اتفاق اما .نکنیم شلیک آنها بە هم ما نکنند، شلیک و حملە ما بە آنها تا بودیم گرفتە

 صدای ستاد بە آنها بودن نزدیک لحظە درست ناگهان کە بود، این افتاد کە مترقبەای

 بە را خود آنها بالفاصلە .شد بلند بود، رئوف دست در کە یوزی اسلحە از رگبار یک

 حاکم سکوت لحظەای چند برای .گرفتند سنگر و انداختند خیابان کنار جدول و کانال

 کردن شلیک آماده و ساختە خارج ضامن از را اسلحە آنها هم و ما هم یقینا چند هر .شد

 بعد لحظە چند .نداد رخ درگیری و نکردیم شلیک مقابل رفبط هیچکدام اما بودیم،

 .رفتند بیرون شهر از دیگری مسیر از سپس و دورشدند ما از و راگرفتند راهشان آنها

 را بسیاربزرگی  تظاهرات و ریختند خیابانها بە مریوان مردم آنها خروج محض بە

 را منطقە شدند ناچار هم تموق قیاده .انداختند راه موقت قیاده علیە ما از حمایت در

 بدست شهر کە گردید باعث مقاومت و  اراده این .برگردند دزلی بە دوباره و ترک
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 مریوان شهر اطراف در براحتی  طوالنی مدت برای نتوانند آنها دیگر و نیفتد آنها

 .شوند ظاهر

 افراد و زدند، دست مانور بە شهر داخل در محلی مرتجع عوامل تنها اینکە

 کاری چنین برنامە و قصد کە نبود معنی این بە نشدند، شهر وارد موقت قیاده  مسلح

 تصرف کە بودند شده واقعیت این متوجە آنزمان در آنها کە میرسید بنظر .نداشتند را

 اداره هیچوجە بە شرایط آن در اینکە دوم .نبود ممکن خونریزی و مقاومت بدون شهر

 اقدام چنین جرئت و اجازه خود بە اینکە نفس اینحال با .نبود پذیر امکان برایشان شهر

 مزدوری درجە  بزنند؛ مریوان شهر محاصره بە دست کە .بودند داده را گستاخانەای

 .هستند جنایتی و خیانت نوع هر برای آماده اندازه چە تا کە میداد نشان را نیرو این

 

******** 

 

 مسلح نیروی  واحد اولین ایجاد

 

 در جدید دولت .میشد تر بغرنج و تر پیچده روزبروز اوضاع سیشم۱۳۵۸ بهار در

 دولتی سازمانهای دیگر و ارتش .بود شاقتدارخوی پایەهای چسپاندن فکر در مرکز

 شروع . دمیدا سازمان را هللا حزب بسیج و سپاه جدید نیروهای و میکرد بازسازی را

 جملە از دیگر طقمنا برای .بود کرده مترقی و چپ نیروهای نمودن سرکوب بە

  .میکرد برنامەریزی و چینی توطئە نمیپذیرفتند، را حاکمیتش کە کردستان

 یندهآ با رابطە در مهمی و جدی بحثهای ما جمع میان در و مریوان در هنگام آن در

 دوام کنونی وضعیت کە بودیم، رسیده نتیجە این بە ما کل در .میشدند مطرح اوضاع

 برای باید ما و نمود خواهد حملە کردستان بە جدید حاکمیت زود یا دیر و یافت نخواهد

  .کنیم سازی آماده شرایطی چنین

 سابق محل در آن مقر  .داشت وجود حفاظتی ستاد یک شهر در شد گفتە قبال همچنانکە

 امنیت شهر شورای جوار در .بود شهر اصلی خیابانهای از یکی در واقع ژاندارمری

 همزمان  .میآمدند آنجا بە داوطلبانە مسلح جوانان بویژه  دممر  .داشت بعهده را شهر

 از دفاع و امنیت ایجاد برای مسلح نیروی  یک ایجاد ضرورت بحث  ما میان در

 و مریوان دهقانان اتحادیە مسلح نیروی  نام تحت روستاها در خصوصا مردم

 ما بە تنها مسئلە این کە آنجا از .شد مطرح ) بود شده تشکیل قبال اتحادیە این (ورامانا

 موسوم گروه خصوصا چپ نیروهای دیگر با آنرا کە بود تراین درست نبود، مربوط

 هرچە نیروی  و کنیم جلب را آنها همکاری کنیم تالش  .بگذاریم میان در ب -ش بە

 بدین ای جلسە .کنیم جمع طرح این از حمایت در کار شروع در بیشتری
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 دورهم بە سلطانی.م. حسین نفردرخانە ۳۵ تا ۳۰ بین حدود .شد داده منظورفراخوان

 توضیحات جلسە رئیس و کننده اداره بعنوان پیرخضری حسین سید ابتدا .شدیم جمع

 خواست فواد از سپس  .داد ما شدن جمع ضرورت و جلسە دستور پیرامون مختصری

 بحث و خود نظرات با همراه آنرا نتایج و بودیم گرفتە ما کە تصمیمی بە راجع کە

 این درمورد نوشتەای یا نوار هیچ متاسفانە .دهد ارائە جمع این برای تریتفصیلی

 روی  از ناچارا جلسە این بازماندگان ما و نمانده برجای تاریخی و مهم جلسە

 فواد .نمائیم بازگو متعهدانە را آن از گوشەهائی بتوانیم شاید خود حافظە بە مراجعە

 کردستان، سپس و ایران در موجود وضع بە کوتاه ەایاشار ضمن خود بحث ارائە در

 مسلح ضرورت از و پرداخت مریوان منطقە  اوضاع بە کنکرتر و مفصلتر بطور

 وضع ناامنی از او .کرد تاکید و دفاع اورامان و مریوان دهقانان اتحادیە نام تحت شدن

 داشت، اینده ەب رو کە نمود، پیشامدهائی و احتماالت بە اشاره و نمود صحبت موجود

 منطقە ارتجاع بودن مسلح از او .مینمود کاری چنین بە موظف و ناچار را ما کە

 جلسە درهمان .بودند کرده ناامن را روستاها خصوصا منطقە کل کە میکرد؛ صحبت

 دیگر مرتجع  جریانات با همرا  موقت قیاده  پیش مدتی کە کرد صحبت اتفاقی از

 از نفر ۱۵۰ دستگیری و شهر تصرف قصد .بودند نموده محاصره را مریوان شهر

 در را دهقانان  اتحادیە هواداران و اعضا از تعدادی اخیرا .داشتند را شهر این فعالین

 دستگیر بودیم، داده اسلحە آنها بە ما کە  "بیەکەره" و "ننە" و "چور" آبادیهای اطراف

 و شیخ فاتح ابتدا وادف صحبتهای از بعد .بود کرده ضبط را اسلحەهایشان و نموده

 خاطرم در کە آنجا تا .کردند صحبت ایشان با مخالفت در  هم بدنبال رستمی عطا سپس

 چریکی و ولنتاریستی را حرکت این کە بود، جهت این از آنها مخالفت باشد مانده

 از پاسی تا بحث .میکردند انکار درآن شرایط را کاری چنین ضرورت و میپنداشتند

 بە جدل هم مواردی در و کردند صحبت زیادی مخالفین و موافقین و کشید طول شب

  .یافت خاتمە نتیجە بدون جلسە نهایت در کە .کشید شخصی برخورد

 گروه اعضای از یکی جانب از کە ، "لیالخیها" محلە در خانەای در ما گروه بعد روز

 همگی .شدیم جمع میگرفتم، نجا آدر را جلساتمان معموال ما و بود شد گرفتە اجاره

 طرح اجرا با رابطە در .نمودیم  مجدد تاکید بودیم  گرفتە کە تصمیمی روی  قاطعانە

 افراد ترکیب و تعداد محل، و شروع تاریخ ینتعی با همراه آن، پیشبرد چگونگی و

 . کردیم کار تقسیم برایش و ریختیم راهمانجا

 دهقانان اتحادیە نام تتح )  کومەلە( مسلح پیشمرگ واحد اولین شروع دقیق تاریخ

 جنگلهای "وزان و خیران" محل .گردید تعیین۱۳۵۸ ماه خرداد اوایل اورامان، و مریوان

  :از بودند عبارت اولیە واحد این ترکیب . بود "شرکە" آبادی و "گاگل" روستای بین

-۷ امینی مراد-۶ نوری محمد -۵ دارابی عزت -۴ شعبانی حسن -۳ سلطانی.م. امین -۲ سلطانی.م. فواد -۱

 اهل حمە اللە)فتحی احمد -۱۱توده روشن عثمان-۱۰ طاهرخالدی-۹ سرداری صالح -۸ پوشی کهنە عبدهللا
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 -۱۵ دارسیران رزگار -۱۴  (سیف اهل شوانە) محمدی عبدهللا -۱۳کوالن اهل نسە مامە -۱۲ (دارسیران

 ما کوتاه مدت برای فواد برادر ماجد باشد خاطرم در کە آنجا تا -۱۶ ده شە ره اهل احمدی رشید

 دراولین هم احمدی رشید .شد سپرده وی  بە دیگری ماموریت بعد کە کرد همراهی را

 براین  قرار بودیم نموده کە کاری تقسیم در .شد ملحق بما شرکە آبادی در گشت روز

 را حرکت این از حمایت آمادگی اعالم کە کسانی و  ما گروه رفقای از تعدادی کە شد

 عبدهللا- پیرخضری حسین سید :ببرند پیش را محولە وظایف و بمانند شهر در بودند نموده

 علی - بهمنی علی محمد - سلطانی .م عبدهللا - سیوی غالم غفار - نژاد قاسم غالم  - قشقائی منصور دارابی

 حرکت این شروع برای .بودند تعداد این جملە از …و نیزل عارف ، امیری احمد -آبادی ناصر

  .بگیرد انجام کە بود الزم زیادی اقدامات و ارکتد

 گرمتر منتظر .بودیم داده انجام کار شروع برای را مقدماتی کارهای .بود بهار فصل

 .کنیم تحمل جنگل و کوه میان در و بیرون در را شبها بتوانیم تا بودیم هوا بیشتر شدن

 .کنیم آغاز شده ینتعی محل قصد بە را حرکت۱۳۵۸-۳-۱روز کە بود، براین قرارما

 هیجان بسیار هنگام آن در حال درعین و نشدنی فراموش لحظات روزها آن من برای

 در ماه سە حدود هنگامیکە بیفتم، زندان بە اینکە از قبل تر پیش دوسال .بودند انگیز

 ، میکردم تجربە را بودن پیشمرگ داشتم عراق کردستان رنجدران کومەلە صفوف

 را تجربەای چنین ما هم ایران کردستان در زودی این بە کە بود،ن متصور زیاد برایم

 و مهم حرکت چنین بە دادن شکل در کە کنم، پیدا را امکان این هم من و کنیم آزمایش

 .بود شلوغ سرش همیشە مثل فواد روزها آن در .کنم ایفا نقشی آن در و  سهیم تاریخی

 کە زحمتکشی افراد تعداد کە بود، نای او نگرانی بیشترین .میکرد چک را کارها همە

 ناگهان  بودند، نموده را اینکار برای آمادگی اعالم قبال و باشند ما همراه بود، قرار

 در نبود مطمئن و بود مطلع خوبی بە دهقانان مردد خصوصیات از او .شوند پشیمان

 کە بود مهم برایش فواد .نشود ریختە بهم ما برنامە کل ساعات آخرین یا لحظە آخرین

 روشنفکر عنصر از کمتر زحمتکش افراد عنصر کە باشد، طوری افراد ترکیب

 مسئلە این شد، معلوم هم بعدا همچنانچە ولی شد، چنین حدودی تا نهایت در البتە .نباشد

   .نبود کننده تعیین

 شده پشیمان بودند، زحمتکش نفرشان دو کە داوطلبین نفراز ۳ حرکت روز اولین

 با هوا تاریکی از قبل زیاد نشیب و فراز پر و طوالنی مسیری پیمودن با بقیە .بودند

 دیگر و بلوط درختهای از پر جنگلی .نظررسیدیم مورد محل بە زیادی سختی تحمل

 بود، مشاهده قابل آنها میان در سختی بە آسمان کە قدیمی و بلند ثمر بی درختهای

 یخ قالب ستون یک زیر از تقیمامس انگار کە سرد بسیار آبی با چشمەای با همراه

 میکرد، نمایش را طبیعت سرسختی حال درعین زیبائی باشد، شده سرازیر و بیرون

 از را حیات رمق دیگر طرف از و میبخشید انرژی و نیرو ما بە یکطرف از کە محلی

 قرار "گوناوی " بلندیهای  نزدیکی در درست محل این  .بود آورده بیرون ما همە دمار
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 آنجا بە نزدیک ازآبادیهای ساعتها .نبود روستائی و کس هیچ عبور مسیر و داشت

 خوراکی مواد مقداری قبلی  آمادەکاری و برنامە طبق ما رسیدن از قبل .داشت فاصلە

 شروع از قبل هفتە یک مدت حداقل کە بود براین ما قرار .بود شده ذخیره آنجا در الزم

 و سیاسی اولیە آموزشهای .مشوی ماندگار نجاآ در )  روستاها میان در گشت  (جولە

 بە گشت حین در را خودمان عملی و تبلیغی سیاسی  وظایف .باشیم داشتە نظامی

 تمرین بعضا و سیاسی جلسات برگزاری با بیشتر را روزها .کنیم مشخص روشنی

 حرکت و عبور بە کردن عادت منظور بە را شبها و نظامی، مانورهای و تیراندازی

 واحد دو در را خودمان اوایل در .میکردیم سپری اطراف در راهپیمائی بە شب در

 تعداد افزایش و شدن ملحق با سیاسی گشت شروع با مرور بە بعدا کە دادیم؛ سازمان

 پیرامون زیادی بحثهای کە دارم خاطر بە  .یافتند افزایش واحد چهار و سە بە ما

 متفاوت نظرات نقطە .شد کشیده میان بە ما دربین فعالیتمان و کار نحوه چگونگی

 ما میبایستی کە را مسائلی .بود ما تبلیغ نحوه موارد این از یکی .میشدند مطرح زیادی

 این بر ها بعضی  . میکردیم تبلیغ متمرکز و مشترک حدودی تا و  هماهنگ

 خاص مسائل تنها دهقانان اتحادیە بە آنها جذب و دهقانان جلب برای باوربودند،

 خواستهای و صنفی وضعیت بە فقط واقع در .شود مطرح و تبلیغ آنها بە مختص

 فراری و نگیرند  فاصلە ما از آنها قول بە تا باشیم؛  داشتە تمرکز و توجە آنها مشخص

 آنها گفتە بە یا نیست مربوط دهقانان بە کە مسائلی ازطرح باید ما آنها گفتە بە .نشوند

 این چند هر کە بودیم باور براین ما از عدەای مقابل در .کنیم پرهیز است روشنفکرانە

 در دهقانان خواستهای از دفاع ضرورت و عینی و مادی زمینەهای پایە بر ما حرکت

 در عمومی مسائل اما نمود، توجە آنها بە باید طبیعتا و میگیرد شکل مالکین مقابل

 بە را وانقالب مقیا بە مربوط مسائل و کردستان خصوصا و ایران اوضاع با رابطە

 بە اینها .باشد کارمان دستور در خودمان مهم حتی و تبلیغی وظایف از یکی عنوان

 در .است حیاتی و ضروری آنها بە دادن آگاهی برای و نیستند روشنفکری هیچوجە

 بە و داشت تاولوی دیدگاهشان در منطقە مالکین علیە دهقانان مبارزه بعضیها  واقع

 و داشت وجود  برخوردشان در مطلق محدودنگری یک وعین بە .میشد محدود آن

 با همراه .نمیدادند مهمتری مسائل بە اهمیت روشنفکرانە گرایش از دوری لوای تحت

 با .کنیم شرکت دهقانان بە کمک و عملی کار در کە شد این بر تصمیم تبلیغی وظایف

 پیشبرد با همزمان رعمزا در آن بجای  .منروی آبادیها بە روزها ما کار فصل بە توجە

 دهقانان یعنی آنها دوشادوش حمایتشان و توجە جلب منظور بە خود روزانە وظایف

 .شود سخنرانی برایشان و کنیم جمع آبادی مدرسە یا مسجد در را آنها شبها .کنیم کار

 بخصوص و وظایف و کارها تقسیم ما میان در .بود نوبتی بیشتر ما میان از سخنران

 متناوب بطور کوتاه فواصل در و بودند انتخابی حال عین در و وطلبانەدا مسئولیتها

 این از خارج بود پرورش و تمرین نوعی هم کار این از هدف میشدند عوض و رییتغ
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 از همە و بود برخوردار ژەایوی و خاص معنوی  اتوریتە از ما همە میان در فواد

 این فواد دائمی تالش گرچە بود ما همە مسئول عمال او واقع در .بودند شنو حرف وی 

 .ببرند پیش را محولە مسئولیتهای نفس بە اعتماد با و خود بە اتکا با همە کە بود

 رابطە دراین .بود ما همیشگی و روتین کار از جزئی خود از انتقاد و انتقاد جلسات

 این برای رغبتی ما صفوف زحمتکش افراد و عنصر کە است جالب نکتە این ذکر

 دیگران از و نمیکردند ازخود انتقادی بیزاربودند، جلسات نوع این از و اشتند،ند کار

 . پذیرفتندمی انتقادی ندرت بە هم

 مردم و دهقانان میان در بیشتر همبستگی ایجاد سیاسی لحاظ از هرچند ظاهرا

 دیگر و متجاوز مالکین علیە آنها صفوف در مقاومت روحیە بردن باال روستاها

 کرده شروع ما کە حرکتی این اما بودیم، کرده تعریف خودمان برای قەمنط مرتجعین

 بە صحبتهایش در و جلسە اولین در فواد دارم بیاد .بود اینها از فراتر تاثیراتش بودیم،

 مهم کار چە بە کە بدانیم، بعد بە روز این از باید ما گفت، و داشت اشاره مهم مسئلە این

 در دودلی نوع هر یا و تردید اگر اینجا درهمین و ەهم باید .زدەایم دست بزرگی و

 ما کار این جدید دولت است ممکن بدانیم و کنیم دور خودمان از دارد وجود ما درون

 اینصورت در .شود جنگ وارد ما با و  بداند ضدانقالبی حرکت یک همچون را

 ما بە یندهآ بە رو داشت، نوعی بە حرفها این با او واقع در شد؟ خواهد چە ما تکلیف

 حرکت یک و است دهقانی صرفا حرکت یک از فراتر بسیار ما حرکت این میگفت

  .نیست مدت کوتاه و مقطعی

 دهقانان اتحادیە پیشمرگ نام تحت یافتە سازمان مسلح نیروی  ایجاد برای ما تصمیم

 قەمنط دهقانان از دفاع بخاطر صرفا و تنها کردەاند، اشاره آن بە خیلیها کە آنطوری

 برای ما دورنمای حقیقت در اما .بود آن تشکیل زمینەهای و وظایف از یکی این .نبود

 آینده .نمیشد محدود آن بە وجە هیچ بە بود، ما میان در کە بحثهائی در کاری چنین

 بودن مسلح کردستان، بە حملە احتمال کردستان، بخصوص و درایران اوضاع

 مبارزات مقابل در کە واقعی و جدی تمخاطرا و فشار و منطقە ارتجاع نیروی 

 و چپ جریانات خود فعالیت همچنین و زحمتکشان و کارگران بویژه  و مردم

 فاکتورهای اینها درحقیقت و ما جانب از تصمیمی چنین موجب کە  بود؛  انقالبی

 جایگاه بعدی اتفاقات و حوادث .نمود کار این بە ناگزیر را ما کە بودند، تریاصلی

 چرا کە بود آورتعجب بسیار ما برای .داد نشان روشنی بە را مسلح نیروی  ینا واقعی

 فواد .میورزند مخالفت اقدامی چنین با و نمیکنند درک آنرا ب -ش گروه  دوستان

 قابل برایش میگفت کە شنیدم ایشان از بارها من .بود قضیە این نگران همە از بیشتر

 او .میورزند مخالفت حرکت این با ستاندو این چرا کە نیست، هضم قابل و تصور

 مرتجعین همە کە است ازاین مگرغیر نمیخواهد تحلیل زیاد دیگر این میگفت بارها

 دوستان این مخالفت البتە .نداریم سیاسی فعالیت امنیت حتی ما و هستند، مسلح منطقە
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 انتقاد ضمن و شدند خود سیاسی خطای و اشتباه متوجە آنها .نیاورد دوام زیادی مدت

 پی در فوق گروه اقناع در مهمی نقش رستمی عطا .شدند همراه حرکت این با خود از

 و توجیە هیچ بدون و  آمد، فواد نزد بە او .داشت سیاسیشان اشتباه این بە آنها بردن

 کارانەای محافظە و راست دیدگاه و نگرش نقد بە روشن بسیار صراحت با اغماضی

 و همکاری برای را فوق وگروه خود  آمادگی و ختپردا بود فوق تصمیم پشت کە

 ضمن بود روشن و شفاف هم فواد جواب .داشت اعالم حرکت این و ما با هماهنگی

 در خود از انتقاد بە تنها کە خواست آنها از گروهشان، و او اخیر تصمیم از استقبال

 علیە کە اهائیروست همان میان در و مردم میان در است آن بهتر نکنند، اکتفا ما نزد

 را حرکت این کل میتواند این و شود صحبت برایشان نمودەاند، تبلیغ حرکت این

 از بیش نماینده کە وسیعی و بزرگ  جلسە یک در کە شد، چنین و .نماید تتقوی بیشتر

 از اتحادیە امر پیشبرد برای "ژیر ولە"مریوان روستاهای از یکیدر  روستا چهل

 دارابی عبدهللا و پیرخضری حسین سید بویژه بودند، دهمان شهر در کە رفقائی طرف

 علنا و رسما و کرد صحبت آنها نماینده جلسە دراین بود، شده داده ترتیب و فراخوان

 و انقالبی حرکت این از را خود حمایت خود، گذشتە  مواضع از انتقاد طرح ضمن

 گرفتە ایراد کار  شیوه این از عدەای جانب از هنگام آن در .کردند اعالم تودەای

 بنظر .میباشد نادرستی و مائوئیستی گرفتن انتقاد شیوه  نوع یک این اگوی کە میشد،

 واقعی دنیای در و عمل در اما گذاشت میتوان آن روی  اسمی چە اینکە علیرغم من

 درونی بیشتر وحدت و حرکت این کل اعتبار و نفوذ و انقالبی جبهە تدرتقوی بسیار

  .گردید واقع موثر چپ یشگرا مثابە بە ما

 کسی بە تعرض و حملە قصد ما .بود دفاعی ما استراتژی و هدف  نظامی لحاظ از

 تنها ما نادرست یا درست .نداشتیم خود برنامە و کار دستور در هم را مالکین حتی

 مورد روستائی در زحمتکش و کارگر مردم یا و خودمان هنگامیکە یا درجائی

 علنا را خود تصمیم و سیاست این .میپرداختیم خود از دفاع بە میگرفتند، قرار تعرض

 کسی بە اما میدادیم، انجام روستاها در نمائیقدرت و نظامی مانور .میکردیم اعالم

  .نمیکردیم تعرض و حملە

 پرداختیم، سیاسی گشت بە مریوان روستاهای اکثر در کە ماهی سە حدود طول در

 "جوجو خانگاه" آبادی "کالترزان" منطقە در یکی . تیمداش نظامی درگیری مورد دو تنها

 آنجا بە بودند، کرده پیدا نزاع خود مالکین با کە دهقانان درخواست با کە ؛ بود

 .گرفتیم قرار آنها عوامل و مالکین اندازی تیر مورد آبادی بە ما ورود از قبل  .رفتیم

 ما و  شدند؛ کشتە آنهااز تن دو كشید طول ساعت چندین كە درگیری این نتیجە در

 ۲۳ تاریخ در مریوان شهر داخل در درگیری دومین .برگشتیم و نشدیم آبادی وارد

 در تری مهم حوادث سرآغاز و شروع خود کە اتفاق این و درگیری این .بود تیرماه

 .پرداخت خواهم آن بە ادامە در داشت، بدنبال را مریوان
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********* 

 !نبوکا بە کوتاه سفر یک

 

 بوکان سپس و سنندج بە روزه چند سفر یک برای فواد همراه من ماجراها این از بلق

 لتحوی درمکریان تشکیالت رفقای از اسلحە مقداری بود این بر قرار .رفتیم

بسر  خان عباس یا طیب خانە چهارباغ درمحلە سنندج در را اول شب .بگیریم

 گرم بسیار پذیرائی ما از و دبو مهربان بسیار زنی طیب مادر خانم محبوبە بردیم

 .کردیم بازگو خاطره کمی زندان دوران از بود، وی  فرزند تنها طیب .نمود وخوبی

 طیب با مالقات بهنگام اوقات بعضی ولی بود، تنگ دست و تنها اینکە وجود با او

 یک هرکدام ما همە برای دفعە یک او .میآورد سوقاتی زندان های بچە ما همە برای

 آن خاطر  بە ما کە بود آورده بود، دوختە خودش کنم فکر کە زانو تا کوتاه تشور عدد

 ای محبوبە شورت  آنها بە و میکردیم اذیت را او و ، انداختیم می دست را طیب

 و شاه زمان مدت طوالنی زندان از کە داشتنی دوست رفیق و یار این طیب .میگفتیم

 حاکمان زمان در بعد  سالهای  تاسفانەم ،بود بدربرده سالم جان آن بعداز حوادث

 فراوان هایشکنجە تحمل ضمن و شد دستگیر مجددا اسالمی ـ ج خرافە و جهل

 آن بعداز  کوتاه مدتی  هم  خانم محبوبە مادرش .گردید اعدام جنایتکاران این توسط

 بوکان بطرف نفری دو فواد و من بعد روز  .نمود وداع زندگی با و شد، زجرکش

 از کە بود، پدرم میرزاکریم بە متعلق  میکردیم، استفاده کە ماشینی .کردیم حرکت

 رانندگی گواهینامە نە فواد کە نمیدانستم مدت آن تا من .بودیم گرفتە امانت بە وی 

 قبل کە  گفت، جواب در پرسیدم وی  از آنرا دلیل وقتی من .بود بلد رانندگی نە و داشت

 ، کردم برداشت چنان صحبتهایش از من و داشتەن کار این برای رغبتی هیچ زندان از

 از جزئی آنرا نوعی وبە نداشتە زندگیش در جایگاهی برایش داشتن خانە و ماشین کە

 از بعد .است میدیده بختیاری چوخ و خصوصی زندگی بە عالقمندی و تجمالت

 را طوالنی مسیر این .است نکرده پیدا کار این برای فرصتی هم زندان از آزادی

  خستگی  احساس هیچوقت من این وجود با .میکردم رانندگی من فقط اچاران

 در هم با بود بخش لذت بسیار برایم ایشان با همراهی و مراوده کە چرا نمیکردم،

 شوخی از میکردیم بحث سیاسی غیر و سیاسی از مختلفی و متنوع مسائل موردخیلی

 هم موارد بیشتر اینکە جالب ،خواندن آواز هم مواقع بعضی در جدی، مسائل تا گرفتە

 نمیدانم .میخواند آواز ما منطقە محلی لهجە و زبان و صدا با میکرد را کار این وقتی

 برای بار دو یکی  راه مسیر در .بود بلد آنهارا فقط یا بود من بخاطر بود چی علتش

 سیگاری هم او و کردیم توقف راهمان سر  قهوەخانە در چائی صرف و خستگی رفع

 مهمان و نکنیم عجلە کە داشت اصرار غذا صرف برای هست بخاطرم .میکرد ددو
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 کسی چە بە متعلق و خانە کدام نمیدانستم هیچ من .بود نظرش مورد کە باشیم خانەای

 او رسیدیم بوکان بە وقتی .کنم سئوال او از میدانستم درست نە و داشتم دوست نە است

 من بودند ما منتظر نفر چند آنجا در رفتیم آنجا بە راست سر بود بلد را خانە محل

 بە متعلق مذکور خانە کە شد معلوم برایم بعدا اما نمیشناختم را هیچکدام آنزمان

 و زیبا خانەای نبود آنها و من بین در قبلی آشنائی هیچ بود مهتدی عبدهللا و  صالح

 وجە  دش عمومی بحث کمی غذا و چائی صرف و استراحت از بعد .آمد بنظرم مرتب

 بە .داشت وجود ،شده مطرح مسائل مورد در ما با آنها نگرش در زیادی مشترک

 حدس مبگوی است بهتر یا کردم احساس خودم نزد در فوق مباحث هنگام بە دلیل همین

 جذاب و جالب شخصیتی .باشد ما تشکیالت کادر و عضو صالح است ممکن میزدم

 و مشورت از بعد کە آمد ما نزد بە دیگر نفر یک ساعتی چند گذشت از بعد آمد بنظرم

 لتحوی وی  بە را ماشین کلید کە شد خواستە من از داشت فواد با کە گفتگوخصوصی

 .دهد لتحوی ما بە را ماشین و برگردد دیگر ساعت ۲ از بعد کە شد قراربراین .دهم

 انجری ازاین بعد مدتها .کرد خواهند جاسازی درماشین را اسلحەها آنها گفت فواد

 بە ایشان کە هست دریادم .است بوده "زاده ایلخانی عمر" مذکور فرد کە شد معلوم برایم

 داشتە اشکال جهات بعضی از ماشین  اگوی کە نمود خاطرنشان ما بە برگشتن هنگام

 بود این حقیقت . است کرده عوض نیز آنرا روغن وحتی بازسازی و تعمیر آنرا او و

 آن در بنزین میکردیم کە کاری وتنها نمیآوردیم در سر ماشین از هیچ فواد ونە من نە

 راه در چنانچە .بود نظرمان مورد کە مقصدی بە رسیدن تا آن با رانندگی و میریختیم

 سقز جاده از برگشتن هنگام بە  .نبود ساختە ما از کاری میشدیم مشکلی دچار هم

 مسیر این  مشکل دونب  خوشبختانە .بود کوتاەتر مسیری کە کردیم،  استفاده مریوان

 عدد یک و کالشینکوف قبضە  چند بودیم آورده کە را اسلحەهائی .کردیم طی را

 بسیار ما علنی و  رزمی واحدهای برای اوایل در و آنزمان در کە،بود ۷ چی آرپی

    .بود موثر و ضروری

 

******* 

 

  تیر ۲۳ جریان

 

 اداره خواهان کردستان در مردم .بود جریان در بشدت  ایران سراسر در قدرت جنگ

 مرکزی دولت .رفتند نمی مرکز در جدید دولت بارحاکمیت زیر . بودند خود جامعە

 کردستان بە حملە تدارک فکر در و میکردند متهم بیگانە عامل بە را کردستان مردم

 و انجمن و جمعیت طریق از شهر مردم درخواست بە شرایطی چنین در .بودند
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 كە تظاهرات از هدف .میشود داده سازمان بزرگی ظاهراتت مختلفت اتحادیەهای

 و ناروا تبلیغات علیە بود اعتراضی بودند كرده نفرشركت هزار ده بە نزدیك

 و اسرائیل از طرفداری بە را کردستان مردم کە ایران، تلوزیون رادیو نادرست

 وی هاینیر از فوق راهپیمائی از حمایت منظور بە .بود کرده متهم بیگانە عوامل

 این امنیت و بشوند شهر وارد کە میشود درخواست هم دهقانان اتحادیە مسلح

 رادیو اداره محل تا شهر مرکز از کە بوده براین قرا .بگیرند بعهده را راهپیمائی

 بە نرسیده راه مسیر در .شود راهپیمائی بود گردیده واقع شهر پائین در کە تلوزیون

 ساختە ساواک اداره برای قبال  کە ساختمانی شهر واربل در زیونتلوی و رادیو اداره

 مردم .داشت وجود مرکزی حکومت طرفداران  قرآن مکتب نیروی  مقر بود، شده

 آنها از و میدهند شعار آنها علیە فوق ساختمان بە شدن نزدیک و برگشت هنگام بە

 بجای نهاآ .شوند ملحق مردم بە و بگذارند  زمین را اسلحەهایشان کە میشود خواستە

 معلم "پوشی کهنە رئوف" اسامی بە نفر سە و میکنند تیراندازی  تظاهرکنندگان بە کار این

 آن بدنبال .میشوند کشتە دهقان "بالکی محمود" ، شهرداری کارگر "درسید عبدهللا" ،

 حضور درآنجا تظاهرات این حفاظت برای کە دهقانان اتحادیە مسلح واحدهای

 .میکنند حملە مقرمذکور بە و میگیرند خود بە جنگی یشآرا بالفاصلە داشتەاند،

 و  تسلیم را خود  بقیە و میشوند  کشتە آنها نفر  ۸و تصرف مذکور مقر درگیری دراین

 آزاد همانجا آنها همە نمودن سالح خلع از بعد البتە کە .میشوند گرفتە اسارت بە

 مریوان در و  آنجا در  فواد نە و من نە فوق ماجرای  هنگام بە .میگردند

 آرزو بود،  ناخوشایندی و ناخواستە اتفاق یک این فواد نظر از . حضورنداشتیم

 مردم ضرر بە کە بود، این وی  ارزیابی نمیآمد، پیش دادیروی چنین  کاش کە میکرد

 نیروهای تا دهد، قرار بهانەای آنرا دولت کە ، گردید موجب تیر ۲۳  حادثە .بود

 تسخیر شهررا بدینگونە و شهرکند، وارد امنیت ایجاد منظور بە را ارتش و پاسدار

 مردم تاریخی کوچ و میشود روبرو مردم مقاومت و مخالفت با تصمیم این .کند

 .داشت خود بدنبال را مریوان

 گردیده تشکیل دهقانان اتحادیە نام تحت کە مسلحی نیروی  کە داد نشان فوق حوادث

 گفت میتوان درواقع .بود دهقانان محدوده از فراتتر آن عملی تاثیرات و کارکرد بود،

 نیرو این .نبود دهقانان از دفاع برای تنها مسلحی نیروی  چنین تشکیل ضرورت کە

 این بدنبال .بود درمنطقە انقالبی حرکت کل خدمت در عملی و واقعی بطور

 ەب کە شد یافتەای سازمان نیروی  تنها خود کار ادامە در فوق مسلح نیروی   حادثە،

 . پرداخت آن از حفاظت بە هم مریوان شهر کوچ هنگام

 

 

******* 
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 !ن مریوا  شهر تاریخی کوچ

 

 بە یا مریوان پادگان بە رژیم طرفدار مرتجع عوامل کلیە تیر ۲۳ ماجرای از بعد

 جانب از .میکردند یجوی انتقام بە وتهدید بودند رفتە موقت قیاده نزد دزلی شهرک

 کە میشد ادعا .بود متمرکزشده مریوان شهر روی  بر یعیوس تبلیغات مرکزی دولت

 عاملین و .است شده ریزی برنامە قرآن و اسالم مدافع پاسداران عام قتل برای آگاهانە

 عناصر وجود از شهر و شوند مجازات و دادگاهی الهی عدل حکم بە باید حادثە این

 دیگر و ارتش تدس در نهائی تکلیف تعیین تا شهر اداره و پاک مذکور مسلح

 تکرارحوادث از جلوگیری منظور بە کە میشد گفتە .بگیرد قرار دولتی نیروهای

 .باشند داشتە دست در را شهر امنیت مدتی برای سپاه و ارتش کە ضروریست مشابە

 دولت جانب از .د بو آن انحالل خواهان نمیشناخت، رسمیت بە را شهر شورای دولت

 کوماندو شبیە تیتقوی نیروی  یک با همراه سپاه رشدا فرماندهان از یکی چمران بە

 اجرا را فوق تصمیم تا بیاید شهر این پادگان و مریوان بە کە میشود داده ماموریت

 کامالواضح وی  بە وابستە مرتجع نیروهای و  دولت وخواست اهداف اینجا تا .نماید

 .بود  روشن و

 شروع اصلی مسبب کە ،شتندپندامی  ناخواستە را حادثە این مریوان مردم مقابل در

 طرف بە آنها ابتدا .میدانستند قرآن مکتب ساختمان در مسلح عوامل را درگیری

 این اثر در و گشوده آتش بودند، داده شعار تنها کە غیرمسلح کنندگان تظاهر

 مردم اتفاق این از بعد و  اند باختە  شهرجان این شهروندان از نفر ۳ ابتدا تیراندازی

 شهر مردم .شدەاند کشتە  مقابل طرف از دیگر نفر  ۸و داده نشان العمل عکس متقابال

 رسما هستند شهر این مشروع  نماینده کە خود منتخب شورای طریق از مریوان

 ندارند حق  وجە هیچ بە سپاه و ارتش نیروهای کە میخواهند دولت از و میدارند اعالم

 از وکامال نموده تقبل را شهر این امنیت مریوان مردم خود .بشوند شهر این وارد

 از دست کە میشود خواستە پادگان فرمانده از همزمان .آمد برخواهند آن عهده

 شهر شورای با مسئوالنە موضع یک از  آن بجای برداشتە، شهر مردم علیە تهدیدات

 .شود مذاکره و دیالوگ وارد

 ۲۳ حادثە کە بود، این دگیسا بە مسئلە اما .بود تیر ۲۳ بعداز اوضاع و ماجرا کل این

 را مریوان شهر آن از بهرەگیری با تا بود داده مرکز در جدید رژیم دست بهانەای تیر

 عوامل و دولتی نیروهای بدست دوباره را شهر این کنترل بگذارد، فشار تحت
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 بە حتی و نقده در جملە از دیگر جاهای در قبال کە برنامەای .بسپارد خود بە وابستە

  .بود کرده دنبال ندجسن نوعی

 ۲۳ اتفاق بهنگام شد ذکر قبال همچنانکە و بود شهر شورای منتخب عضو خود فواد

 و میدید جدی بسیار را فوق دادروی او .بود برگشتە سفر از تازگی و نبود درآنجا تیر

 آرزو گفت ما از جمعی میان در یکدفعە او .میرسید بنظر مضطرب و پریشان بسیار

 او گرفت؟ آنرا جلو نمیشد ایا کە بود این وسئوالش نمیآمد پیش اتفاقی چنین کە میکرد

 کار از کار تازه اما .نمیدانست مردم نفع بە هیچوجە بە شرایط درآن را اتفاق این

 جلوگیری آن بدتر نتایج و عوارض از کە باشد این ما تالش میبایستی بود، گذشتە

 شخص خصوصا و ما همە مقابل در یسنگین وظیفە چە کە بود واقف کامال او .کنیم

 در تردیدی کە میکرد تاکید  داشت ما با کە  صحبتهائی در او .است گرفتە قرار وی 

 برای را مردم و خود باید ما .نمود خواهد حملە شهر بە و ما بە دولت کە بیند نمی این

 نینچ برای را تشکلها و سازمانها نیروهااحزاب همە باید کنیم، آماده حملەای چنین

 روال طبق .شد گرفتە مختلف سطوح در متعددی جلسات .سازیم همراه و متحد کاری

 سرکشی و دخالت کارها همە وی در وخود  گرفت انجام کارها تقسیم همیشگی

 دخالت و نمودن فعال برای تالش و شهر شورای با کار او برای تاولوی اما .میکرد

 دیگر طرف از و یکطرف شهراز اوضاع نمودن وآرام درکنترل ارگان این دادن

 یا و حملە از جلوگیری منظور بە شهر پادگان با مذاکره و تماس پیشبرد آن ازطریق

  .آن انداختن قتعوی بە وی  خود قول بە

 کار این مشغول ما از تعدادی .نبود آسانی کار آن امنیت وبرقراری شهر از حفاظت

 و افراد زیادی تعداد .نبود افیک کاری چنین برای دهقانان نیروی اتحادیە .شدیم

 میبایستی .بودند ماموریتی هر برای آماده و  داوطلب و بودند شهر در مسلح نیروی 

 در اتحادیە مسلح نیروهای با هماهنگ و جوار در و میشدند، داده نیروسازمان این

 می شهر داخلی امنیت برای .میشد محول وظایف آنها بە شهر از حفاظت امر پیشبرد

 شهر خالصە .میشد گرفتە بیشتری کمک و فعالتر دخالت  محالت بنکەهای از ستیبای

 تعیین .بود متفاوت بسیار عادی حالت با کە بود، گرفتە خود بە جنگی کامال حالت یک

 خود بە را ما از بسیاری انرژی شهر در نیروها این تمام بین هماهنگی و وظایف

 کمک تقاضای هم میهنی اتحادیە روهاینی از خودی نیروهای از خارج .بود گرفتە

 ایشان بجای .نداشتند حضور منطقە در "سفر حاجی بکر"  هنگام آن در .بودیم کرده

 مریوان شهر وارد و آمدند ما کمک بە نفری یکصد حدود نیروی  با همرا "مالبختیار"

 کردستان ل ـ م سازمان رنجدران کومەلە آنرا درون عمده بخش نیروکە این  شدند

 .داشت نزدیکی همکاری و روابط ما جریان و تشکیالت با میشد، شامل را عراق

 در بخصوص گذشتە سالهای در جریان این با ما همکاریهای و ارتباط شک بدون

 من .نبود تاثیر بی ما بە آنها متقابل درکمک آنها مسلحانە مبارزه شروع سخت شرایط
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 این مسئولین اکثر با نزدیکی و خوب بسیار روابط سابقە این بدلیل شخصا خود

 بود، آنها مرکزی کمیتە عضو و آنها منطقەای مسئول کە "سفر حاجی بکر"  .داشتم جریان

 و خصوصی روابط حتی .داشت آمد و رفت ما خانە بە مرتب دیگران از بیشتر

  .بود نموده ایجاد پدرم با و خانواده با دوستانەای

 .گشت روبرو شهر مردم زیاد استقبال با ریوانم بە میهنی اتحادیە نیروی  شدن وارد

 نموده محاصر را مریوان شهر موقت قیاده نیروهای کە بود قبل هفتە چند درست

 تظاهرات آنها علیە مردم و شهرسنگرگرفتە بە آنها ورود از جلوگیری برای ما .بودند

 و روهانی این ماهیت کە بودند، تاریخی حال عین در و مهم حوادث اینها .میکردند

 یعنی کار این حقیقت در .میداد نشان مردم عادالنە مبارزات قبال در را آنها سیاستهای

 العمل عکس نوعی میهنی، اتحادیە از استقبال و موقت قیاده مقابل در گرفتن سنگر

 و مالکین جبهە در موقت قیاده  .بود آنها اعمال و ها برابرسیاست در مردم دادن نشان

 و سازمان و مردم جبهە در میهنی اتحادیە نیروهای .بودند سالمیا .ج و قرآن مکتب

 بودند، ساختە شایع دشمن با روانی جنگ برای مردم  .داشتند قرار مردمی تشکلهای

 راه در بیشتری تعداد و نفرهستند هزار از بیش  میهنی اتحادیە نیرو این تعداد کە

 نیروی  این نکند، بیرون سر از را شهر بە حملە قصد مریوان پادگان چنانچە هستند،

  .کرد خواهند تسخیر هم را مریوان پادگان ما، مسلح نیروهای با همراه زبده و جنگجو

 نشان خود از آمادگی شهر از حفاظت و مقاومت وبرای کرده پیدا باالئی روحیە  مردم

 ذاکرهم وارد شهر شورای با کە شود ناچار پادگان گردید باعث آمادگی این .بودند داده

 برسمیت را شورا اوایل در دولت کە چرا .بود دستاورد یک خود این اینجا تا .شود

 نزد بە پادگان فرمانده جلسە اولین در .نبود گفتگو بە حاضر نتیجە در  .نمیشناخت

 .کرد دیکتە و تکرار را خود خواستهای تحکم و قدرت موضع از اما  .شهرآمد شورای

 قشرهای از شهر شورای ترکیب .میگردد روبرو رشه شورای مجدد مخالفت با کە

 گردیده تشکیل فرخی دبیرستان درمحل محدود انتخابات یک در قبال کە شهر مختلف

   :از بودند عبارت کە بودند نفر ده حدود آنها تعداد .بود

 زیزیع فایق  -۵ خالدی عثمان شیخ -۴ اسالمی شیخ محمود -۳ کریمی عبدالرضا-۲ سلطانی ـ م ـ فواد -۱

 … -۱۰ امینی قادر -۹رستمی امین حاج -۸ دارابی سعید -۷ ایزدی حسنحاج  -۶

 کە تاثیری و نقش با فواد اما بود، شده واگذار عثمان شیخ بە چند هر شورا ریاست

 ادامە پادگان با شورا مذاکره  .داشت بعهده را شورا مسئولیت و هدایت  عمال داشت

 کە میکرد تعریف فواد .میشود مذاکره این وارد مستقیما خود چمران اینکە تا یافت

 بە ما شدن تسلیم روی  تاکید کماکان نیز وی  اما .است بوده تری منطقی آدم چمران

 .شود خونریزی و جنگ نمیخواهد اگوی کە داشتە اصرار و .میکرد آنها خواستهای

 خود مواضع از شورا نە و آنها نە .یافت ادامە بار چندین و روز چندین مذاکره این

  .کشیدندنمی عقب
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 در شهر از حفاظت برای و گرفتە خود بە جنگی کامال آرایش هم ما آن موازات بە

 حسن شیخ اسم بە تپەای حساس نقاط این از یکی بودیم گرفتە سنگر آن حساس نقاط

 پادگان بر هم و شهر بر هم کامل تسلط و قرارداشت پادگان و شهر میان در کە بود

 آنجا در اول روز همان از ما و داشت شهر از  دفاع در کلیدی نقش قعوا در داشت

 روزی اینکە تا بودیم  نساختە علنی آنجا در را خود ما ابتدا .بودیم زده سنگر و مستقر

 بومی  مسلح افراد با همراه کوماندو نیروی  پادگان میرسد بست بن بە مذاکره وقتی

 آنها شد شروع  آنها  با ما درگیری اولین نتیجە در فرستاد  آنجا بە شدن مستقر برای

 نشینی عقب بە ناچار کوتاه جنگی بعداز بودند، غافلگیرشده آنجا در ما حضور از کە

 از بعد بودیم، اطالع بی هم آنها تلفات از .نداشتیم تلفاتی رودرروئی دراین ما .شدند

 حقیقتا کە شت،دا قرار پادگان توپخانە آتش زیر مدام ما سنگرهای دیگر درگیری این

 نزدیک بە هم  هنگام شب اوقات  بعضی  هم ما .بود کرده کالفە را ما نیروهای

 تیراندازی پادگان بە سبک اسلحە با و میشدیم نزدیک پادگان خاردار سیمهای

 .نکنند  امنیت واحساس استراحت براحتی شبها تا میکردیم،

 فرستادیم آنجا بە را نیمیه اتحادیە نیروهای از واحدی  ضتعوی منظور بە روزی

 بە آنها پیشمرگهای از یکی باران توپ شدت اثر در بودند آنجا در کە کوتاهی مدت

 فرد بعدا متاسفانە برگشتند شهر بە و ترک را محل بالفاصلە و میشود زخمی علی اسم

 صراحت با داشتیم کە ای درجلسە "بختیار مال" .جانباخت جراحت شدت براثر زخمی

 من میکنید شما کە کاری این گفت ما و فواد بە خطاب مالحظە بدونە هم کمی و کامل

 پادگان روی یکرود ما کە ندیدەام را نابخردانەای کار چنین کنون تا زندگیم در

 بعد روز .بکوبند خود نامحدود و سنگین اسلحەهای با را ما آنها مرتب و بگیریم سنگر

 خود تا بود رفتە "حسن شیخ" تپە بە دیگر نفر دو با همراه باشیم مطلع ما اینکە بدون فواد

 جلسەای در .شدیم متوجە ما بود برگشتە کە وقتی .ببیند را آنجا وضعیت نزدیک از

 کە دانید نمی مگر کە گفت وى بە و نمود انتقاد وی  کار این از پیرخضری حسین سید

 کار این کە دمیکنی فکر شما بود این جوابش . میکند تو متوجە را خطری چە کار این

    ؟ !خطر پر جاهای در دیگران و  باشیم امن جاهای در خودمان ما کە است درستی

 روز و شب  کارهایش  در نداشت  استراحت و خوراک و خواب  فواد هنگام درآن

 و سر اصالح و حمام فرصت حتی دید قیافەاش از میشد آشکارا را این  شناختنمی

 مشغول مدام یکطرف از بود، گشتە یفضع بسیار نمیکرد پیدا را خود صورت

 این نتایج انتقال دولتی، مقامات و فرمانده با کننده خستە مذاکرەهای و شورا با  جلسە

 رفقای ما با جلسە .میداد انجام روزانە را کار این شخصا خود کە مردم بە جلسات

 و مانهاساز و احزاب با میهنی، اتحادیە مهمانهای با  رزمی واحدهاى با و تشکیالت

 پیشرفت از اطمینان برای و داشت حضور جا همە در او خالصە مختلف، تشکلهای

 برای مرتب و معموال کە جلساتی در هست خاطرم در .میکشید جا همە بە سر کارها
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 در ای فعاالنە نقش هم ب -ش گروه و داشتیم کارها پیشرفت و هماهنگی بررسی

 رستمی عطا و فاتح همچون شدەای شناختە اشخاص و داشتند بعهده کارها این پیشبرد

 گیریها تصمیم در فواد با نمودن مشورت در اما نبودند شهر شورای عضو چند هر

 مطرح را مسئلە این فوق جلسات از یکی در فواد  مینمودند، موثری دخالتگری

 بود این نظرش خود او .بکنیم حسن شیخ تپە در واحدهایمان حال بە فکری کە ساخت

 این از دشمن چون نکنیم، استفاده وجە هیچ بە دیگر میهنی اتحادیە احدهایو از کە

 درستی کار هم را افرادبیشترآنها جانباختن و کشتە و کرد خواهد تبلیغی استفاده مسئلە

 روزانە و کنیم دور فوق سنگر از را نیروها این کل کە کردم پیشنهاد من .نمیدانست

 محض بە تا کنیم مستقر آنجا از دورتر را نیروها و ، باشیم داشتە آنجا در دیدبانی فقط

 دلیل   نشد موافقت آن با کە برسانیم، آنجا بە را خود ما فورا آنجا بە دشمن حرکت

 کند، تصرف آنرا و کند غافلگیر را ما دشمن اگر اینکە آن و داشت وجود موجهی

 را بزرگی یسکر چنین نباید  ما. خواهدافتاد آنها بدست و کرده سقوط عمال شهر

 لحاظ از بودیم، گرفتە قرار سختی و دشوار بسیار وضعیت در ما مجموع در. بکنیم

 و ما همە بر مسئلە این و بودیم افتاده گیر نامطلوبی و دفاعی کامال موقعیت در نظامی

 دشمن با مذاکرات در قطعا مهم فاکتوری بعنوان و میکرد سنگینی فواد بر ما از بیشتر

  .میگذاشت یمستقیم تاثیر

 شهر وکوچ تخلیە دشمن بر فشار برای بود کشیده طول هفتە یک حدود مذاکرات

 اندرکاران دست همە ازجانب و داشت نظر اجماع آن روی  بر  شورا کە شد، مطرح

 هیچ .گردید واقع استقبال مورد خوبی و موثر تاکتیک و حرکت یک مثابە بە دیگر

 اطراف روستاهای بە نمودن کوچ بە شروع ردمم .ننمود مخالفت آن با جریانی و کس

 محلی .شدند روبرو جدی مشکل با نداشتند دهات در آشنائی و اقوام کە هاخیلی   کردند

 مرز بە نزدیک و جاده مسیر در کە  "میران کانی" اسم بە مریوان کیلومتری ۱۵ در

 روز دو یکی در .شوند مستقر و زده چادر آنجا در تا شد تعیین بود، گردیده واقع عراق

 مستقر آنجا در نفر هزار ۱۰۰۰ مجموعا شاید و خانوار پانصد  ۵۰۰ حدود اول

 اول درجە و ابتدا در آنها تدارک تامین .شد افزوده آنها تعداد بە تدریج بە کە  شدند،

 .دیگربود شهرهای از بعدترهم کمی و اطراف  روستاهای کمک سپس و خودشان

 و بودند مانده شهر دیگردر بسیاری با همراه دارابی دهللاعب و ما خانواده دارم بیاد

 همیشە مقری همچون و بنظرمیرسید ضروری  جبهە پشت تامین و تدارکات برای

  بودند دهقانی اتحادیە یا میهنی دیەااتح های پیشمرگ استفاده مورد

 و کردستان سطح در زیادی بسیار انعکاس اعتراضی حرکت واین تصمیم این

 دیگر شهرهای از وسیعی حمایتهای با .نمود پیدا کشور خارج حتی و رانای سراسر

 دشمن بر را فشار و زیاد  تبلیغی  ابعاد  مریوان بطرف یراهپیمای انجام و کردستان

 چمران کمک  بە دادن فیصلە برای را الهوتی هللا ایت دولت جانب از .نمود برابر چند
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 شیخ تپە بە پادگان طرف از نظامی حملەای الهوتی آمدن با همزمان .شد فرستاده

 پیدا آنها با شدیدی درگیری .کردند شدیدی بسیار باران توپ ابتدا .گرفت انجام حسن

 آنها  سخت نبردی وجود با  .کردند پیشروی  ما سنگرهای متری چند تا آنها کردیم

 .ندکرد نشینی عقب پادگان بە تلفات تعدادی دادن با و نشدند تپە این تسخیر بە موفق

 شدن موفق صورت در تا باشد بوده این میتواند گمان بی حملەای چنین از آنها قصد

 خاتمە را مسئلە و پرداختە مذاکره بە بهتری و باال موقعیت از بتوانند خود اقدام این در

 اسالم مروت و عطوفت از بلکە قدرت ازموضع نە ناچارا الهوتی بعد روز اما .دهند

 شورا مخالفت با کە آنجا از برگردند شهر بە مردم کە بود ەخواست و بود کرده صحبت

 اردوگاه بە شخصا خود میخواهد کە بود ساختە مطرح جلسە در او میشود روبرو

 بە وی  .نمیکند مخالفتی وی  با کسی بکند، شهر بە برگشت بە دعوت را مردم و برود

 با  .رفت "میران کانی" بە خالی نظامی ماشین چند با همراە مردم دادن برگشت منظور

 تند بسیار وی  با مردم العمل عکس .بود نگشتە بر وی  با کسی اما .نمود صحبت مردم

 حالیکە در او : دمیگوی چنین وی  بە خطاب تجربە پر و پرآزمون شیرزن یک .بود

 این گرسنگی از ضریم حا ما بود گفتە وی  بە داشتە دست در را درخت یک برگ

 کە قاطعانە برخورد این بنظر .شد نخواهیم شماها تسلیم اما مبخوری را درخت برگ

 حرفی آخرین بود شده بیان انقالبی زن یک زبان از کە مردم سرسخت اراده بیانگر

 زده دولت نماینده بە خطاب مردم با مستقیم مذاکره  صحنە یک در کە  باشد بوده

 نهایت در و دولت نمایندگان لجاجت شکستن درهم موجب  آن متعاقب کە  میشود

  .میگردد مواضعشان از نشینی عقب بە وادارنمودنشان

 حرکت این وکنار گوشە در هفتە دو این فاصلە در زیادی آموزنده بسیار اتفاقات

 مفید درسهای میتواند و دارد را تاریخی رمان یک ارزش خود کە دادند رخ تودەای

 : درسها این از نمونە چند بە رهاشا باشد داشتە بر در اینده مبارز نسل برای زیادی

 مردم کە بود، دولت اصلی هدف مریوان شهر تسخیر و حملە  تردید بدون •

 این نمودن خنثی بە موفق درست، تاکتیکهای و سیاستها اتخاذ شهربا

 .گردیدند  توطئە

 بویژه و  موجود نیروهای و وسازمانها احزاب همە یکپارچگی و اتحاد •

 از آن تسخیر برابر در مقاومت و شهر از دفاع رد  مردم حمایت و همبستگی

 .بود موفقیت این کلید دولت نیروهای جانب

 شکست یا پیروزی در کنندهتعیین گاها و مهم نقش میتواند حرکتی هر رهبری •

 حرکت این رهبران کل جانب از  مسئوالنە برخود  .باشد داشتە حرکت آن

 پیگیرانە و  دلسوزانە و مسئوالنە دخالت گذاری، تاثیر مشخصا و مردمی

 .بود حرکت این موفقیت تضمین  عوامل از دیگر یکی سلطانی .م. فواد شخص
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 در گرانبها بسیار و ارزش پر موضوعی کلی بطور آزادی و زیستن آزاد •

 آن بە رسیدن و دستیابى  برای شود مقدور چنانچە کە است، انسان زندگی

 را آزادی مریوان مردم ت،اس سختى تحمل و فداکاری بزرگترین بە حاضر

 بودند حاضر آن حفظ برای بودند، داده زیادی بهای برایش بودند، کرده تجربە

 .کنند محافظت آن از دندان و چنگ با

 یا مردمی حاکمیت دیگر عبارتی بە یا ش،خوی سرنوشت در مردم دخالت •

 ارزشهای کوتاه مدت آن طی آنها  .بود مریوان مردم دیگر تجربە  تودەای،

 دیگری مفهوم و معنی کە  بودند، کرده تجربە را متفاوتی  اجتماعی و معنوی 

 . بدارند پاس آنرا میخواستند بود، بخشیده آنها زندگی بە

 اتحادیە ، داوطلب و مسلح افراد ، دهقانان دیەااتح  (نظامی مسلح واحدهای •

 آنها زیجانبا و فداکاری بدون نمودند، ایفا شهر حفاظت در مهمی نقش ) میهنی

 چنین ضرورت در تردیدی کسی دیگرنباید . بود حتمی شهر وسقوط تسخیر

 .بدهد راه خود بە مسلحی نیروی 

 آن موفقیت امر در و کردند ایفا برجستەای بسیار نقش حرکت این در زنان  •

 ارگانهای از هیچکدام در این وجود با متاسفانە اما نمودند، وقفەایبی تالش

 .نشدند داده دخالت و نداشتند حضور ...و شهر شورای قبیل از گیری تصمیم

 در چە و اردوگاه خوراکی مایحتاج تامین در چە روستاها دریغ بی کمکهای •

 و اتحاد از باالئی درجە خود درخانەهای شهر مردم دادن اسکان و پذیرفتن

  .گذاشت نمایش رابە روستا و شهر مردم بین همبستگی

 مریوان بطرف آنها راهپیمائی وبویژه کردستان دیگر شهرهای حمایت •

 کوچ این از حمایت در عمومی افکار بە دادن شکل در مهمی بسیار تاثیری

 .داشت حرکت این پیروزی مجموع در و دشمن بر فشار و تاریخی

 خارجی رسانەهای بویژه رسانەها در تاریخی حرکتهای این اخبار انعکاس •

 .داشت مهمی تاثیرات آنها بر یپیروز نهایت در و دشمن بر آوردن فشار در

 ۰۰۰و •

 بە الزم کومەلە با آن ارتباط و مهم حرکت این با رابطە در هم دیگر نکتە دو  اینجا در

 آنزمان در کە دیگر تشکیالتهای و سازمان اوی گروهها نبودند کم است، توضیح

 و ارک با  اگوی کە میپنداشتند مائوئیستی دهقانی جریانی را ما سازمان و تشکیالت

 چنین کە داد نشان مریوان شهر  کوچ صورتیکە در .است بیگانە شهر در فعالیت

 بود این بر تصور یا میشد گفتە .بود واقعیت از دور اندازه چە تا قضاوتی و ارزیابی

 امروز .است دهقانی صرف مسلح نیروی  یک هم دهقانان اتحادیە مسلح نیروی  کە
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 نام تحت آنزمان در نیروگرچە این کە باشد گشتە  مسجل و محرز  همە برای باید دیگر

 درعمل .نبود روستاها و دهقانان از دفاع برای تنها مینمود فعالیت دهقانان اتحادیە

 این وظایف از جزئی هم انقالب دستاوردهای از دفاع و آزادی از دفاع شهر، از دفاع

 کە شد ثابت وانمری تاریخی کوچ درجریان و تیر ۲۳ جریان در .بود مسلح نیروی 

 در و بود دوران آن تاریخی  ضرورت یک نامی هر تحت حال مسلح نیروی  این

 نام تحت فعالیت وادامە کومەلە مسلح نیروی  بە آن شدن تبدیل و پیوستن ادامە

 . نمود تائید پیش از بیش را فوق واقعیت کومەلە پیشمرگ

 

 .  مریوان بطرف سنندج ردمم حمایت راهپیمائی : عکس
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  (قلعە قوری) پاوه بە سفر

 

 سفری ممکن فرصت اولین در شدن آزاد بهنگام بودیم، گذاشتە قرار فواد با زندان در

 ما برنامە این آن متعاقب اوضاع و قیام .باشیم داشتە نودشە ـ نوسود ـ پاوه شهرهای بە

 در حرفی هم هیچوقت و راند حاشیە بە و فراموشی ەب دیگر برنامە دهها همچون را

 بە کە باشد شده پیدا بهانەای اینک کە میرسید بنظر اما .نشد کشیده میان بە زمینە این

 جنگ شروع احتمال و قلعە قوری در منطقە مردم خبرتحصن .باشیم کاری چنین فکر

 از خارج کە دادهائیروی ەب ما همە از بیشتر فواد .بود کرده نگران بسیار را ما پاوه در

 هایژگیوی از یکی .میداد نشان العمل عکس و حساسیت میداد رخ مریوان منطقە

 جای هیچ یا مریوان بە محدود را خود هیچوقت کە بود، این دیگران با تفاوتش و فواد

 ابعادی در داشت تصمیم .بود وسیع بسیار دیدش وسعت و دورنما نمیکرد، خاصی

 بیشتر در کە بود، گردیده باعث مسئلە همین .کند دخالتگری سیاست در بزرگتر

 مسئولیت احساس با او .نماید پیدا حضور بود، مقدور برایش کە آنجا تا مهم اتفاقات

 در و مسیر در نهایتا  میشد، سهیم آنها در وى کە اتفاقاتی کە میداد بخرج تالش کامل

 در فواد کە موقعیتی تەالب .شود تمام کردستان زحمتکشان خصوصا مردم خدمت

 آسانتر دیگران بە نسبت وی  برای را دخالتگری چنین امکان داشت، تشکیالت

 کننده کمک میتوانستند کە میشناخت را کسانی شهرها اکثریت در کە چرا میکرد،

 مردم .بود گذشتە مریوان کوچ ختم از هفتە یک از کمتر .باشند برایش شرایطی چنین

 این اینک .کنند دور خود از مدتی برای را جنگ خطر کە دبودن شده موفق مریوان

 دیر کە بودیم باور این بر ما  .بود شده کردستان از دیگر منطقەای و شهر متوجە خطر

 را خودمان تالش تمام باید ما .کرد خواهد حملە کردستان بە مرکزی حکومت زود یا

 هم روز یک برای اگر حتی میگفت فواد .بیندازیم قتعوی بە را جنگ این کە میکردیم

 روزه چند سفری من پیشنهاد بە اینبار .بود خواهد کردستان مردم و ما نفع بە این باشد،

 خانە بە هم با ابتدا گذراندیم سنندج در را اول شب .کردیم شروع اطراف و پاوه بە را

 بتدایا همان از کە بود، فواد تحصیلی دوران قدیمی رفقای از ایرج .رفتیم فرزاد ایرج

 سال در آنها  .بودند کرده سیاسی کارمشترک تشکیالت یک در هم با سیاسی فعالیت

 و من قبال فواد .میافتند زندان بە طوالنی مدتی برای و دستگیر ساواک توسط ۱۳۵۳

 دیدار و استقبال برای فواد و طیب با همراه و بود ساختە آشنا و معرفی هم بە را ایرج

 بە زندان از گردیدن آزاد بهنگام  بود، ما همە مشترک نایوآش رفیق کە شافعی محمد

 خواهی عذر من اما  .شد مانگار ایرج خانە در را شب فواد .بودیم کرده سفر بانە شهر

 بە "اللهى لطف حبیب" اسم بە بسیارنزدیکم رفیق و ازدوستان یکی دیدار برای و  نمودم

 بسیار رفیق و دوست این حبیب .منمود سپری آنجا در نیز را شب و رفتم ایشان خانە

 بعدا .داشت فعالیت کومەلە مخفی تشکیالت وبا ، بود معلم داشتنی دوست و مهربان
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 طرف از افتادن خطر بە دلیل بە کردستان، شهرهای بر اسالمی.ج تسلط بهنگام

 شهرهای از دیگر یکی بە را خود تا کند تالش کە میشود، توصیە وی  بە تشکیالت

 آنجا در بود، ساختە منتقل بانە شهر بە رادخو او اینکە وجود با .سازد قلمنت کردستان

 بدون را او کوتاهی مدت از بعد .دستگیرمیشود و شناسائی سپاه اطالعات توسط

 دوستی .بود من بسیارنزدیک دوستان از یکی حبیب .میکنند اعدام و تیرباران محاکمە

 همدیگر حتما میرفتم سنندج بە وقت هر .بود بخش لذت بسیار  برایم وی  با رفاقت و

 .انگیزبود غم و دردناک بسیار برایم مرگش .میزدم آنها خانە بە سری و مالقات را

 های چهره از یکی "نژادیان هللا لطف هللا فتح" دکتر خود دائی تاثیر تحت جوانی در حبیب

 حراص ترکمن مردم بە کمک رساندن جریان نیزدر او کە سنندج، ومبارز محبوب

 خواهر دو و برادر یک  هم حبیب اینکە جالب .بود شده عالقمند سیاست بە جانباخت،

 بە همگی وی  تاثیر تحت کە ، داشت وگولی بوشب محیە، اسامی خودبە از کوچکتر

 حبیب با را آنشب من .پیوستند کومەلە تشکیالت صفوف بە و شدند عالقمند سیاست

 قرار طبق .ماندیم بیدار شب از پاسی تا عمتنو مسائل بسیاری پیرامون بحث ضمن

 پیشنهاد فواد بە ایرج .برگشتم ایرج خانە بە فواد  پیش بە دوباره آنروز فردای قبلی

 آن با فواد اما دلیل چە بە نمیدانم کند، همراهی را ما سفر این در نیز وی  کە بود داده

 کادرهای همە نمیدانست درست فواد کە بود این من حدس .بود نکرده موافقت

 دو وی  بجای اما .بود نداده تشخیص ضروری را کار این او .باشند علنی تشکیالت

 قابل . شدند همرا ما با گنجی نوروز و ایرج زن برادر قطبی کمال اسامی بە دیگر نفر

 تا شد، داده ماموریت گنجی نوروز بە تشکیالت طرف از بعد، ی سالها اینکە توجە

 فرهاد و بابان عبدهللا همراه بە آنجا مسئولین از یکی نوانع بە اورامان درمنطقە

 منطقە همین در متاسفانە کە ببرد، پیش را خود حزبی وظایف ) گوران  (زاده صدیق

 .باخت جان اسالمی ـ ج نیروهای با نبردی روانسردر نزدیک

 نبی جاده مسیر در محلی قلعە قوری .رفتیم قلعە قوری سپس و روانسر بە ابتدا  ما

 منطقەای .است گردیده واقع شاهو کوه نزدیکی و دامنە در و کرمانشاه و پاوه شهر

 شگفت جذابیت و زیبائی .برخورداراست زیادی گردشگری جذابیت از کە است

 غارآبی ترین طوالنی و بزرگترین اگوی کە است غاری وجود بعلت  محل این انگیز

 ما ورود محض بە .است کیلومتر ۵ زبیشترا آن طول کە میشود گفتە .میباشد آسیا در

 با همراه و بودم جوانتر کە افتادم، دورانی و گذشتە فکر بە بالفاصلە من آنجا بە

 میکردیم، عبور مسیر این از برگشتن یا کرمانشاه بە رفتن سفر قصد بە وقتی دوستانم

 با انصورتم و سر شستن با و میکردیم، توقف بود آنجا در کە قهوەخانەای در حتما ما

 زده بیرون آن چشمە از و سرازیر آنجا بە شاهو  کوه از یقینا کە بسیارسردی آب

 و طبیعی ماست پیالە یک خوردن با و میکردیم دور تنمان از را راه خستگی میشد،

 یک صرف با سپس و میافتیم باز را خود رفتە دست از انرژی محل این مشهور
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 ادامە راهمان بە تکمیل را راحتاست و توقف طعم خوش و خوشبو چای استکان

  .میدادیم

 پانصد حدود جمعیتی .است متفاوت کامال اینجا بە ما آمدن و امروز توقف اما

 درمیان زن  .هستند مسلح آنها اتفاق بە قریب اکثریت یا همە وتقریبا دارند، نفرحضور

 .باشند بوده اهر سر مسافر دیدیم ما کە را دونفری یکی بنظر میشود، دیده ندرت بە  آنها

 مناطق عشایر وخصوصا دور بسیار روستاهای تا پاوه شهر مردم از جمعیت ترکیب

 محل این در مردم تحصن اعالم و نمودن تجمع .میگرفت بر در را منطقە مختلف

 کرده اعالم مادەای ۱۲ قطعنامەای در را آنها کە بود، مشترکی خواست چند برای

 در .بود پاوه شهر از اسالمی جمهوری عوامل خراجا خواست آنها مهمترین از .بودند

 بە وابستە محلی معدودی افراد توسط کە منطقە در بود شهری تنها پاوه شهر آنهنگام

 و اداره بودند، شده آورده آنجا بە دیگر مناطق از کە پاسدار زیادی تعداد و اسالمی ـ ج

 از پاوه تخلیە عدم تصور در بودند کرده اعالم تحصن در مسلح مردم .میشد کنترل

 دولت بعهده آن نتایج وعواقب نمود خواهند حملە شهر این بە بسیج و پاسدار نیروی 

 بحثی موقع آن در .نداشتیم این از بیشتر اطالعی بودیم رفتە آنجا بە کە ما .بود خواهد

 کار بگیرد صورت اگر حملەای چنین کە بودیم، باور این بر بود ما میان در کە

 دست خصوصا و  مردم اقناع جهت در باید ما تالش نتیجە در ست،نی درستی

   .باشد آن از پرهیز برای تحصن این اندرکاران

 نودشە جمعیتهای از کە  میشناختیم، را نفری چند تنها بزرگ تحصن این میان در ما

 حکیم باشد مانده درست خاطرم در اگر .داشتند حضور آنجا در پاوه و ونوسود

 با همزمان .آمدند ما استقبال بە کە بودند فوق ازافراد نفر دو شریفی عبدهللا و شوکتی

 در آمدەاند اینجا بە تحصن از حمایت برای مریوان از تعدادی کە شد، شایع ما ورود

 از بعد و کردند یآمدگوی خوش ما از دستی بلندگوی  یک با تحصن شورای نتیجە

 چنانچە کە خواستند ما از و آمد ما نزد بە شورا اعضای از نفر دو کوتاهی مدت

 خاتمە پیش یکهفتە کە مریوان  کوچ و مردم تجربە و ازحمایت آنها برای بخواهیم

 نسبتا سخنرانی و شمرد غنیمت را فرصت فواد .بشود صحبتی برایشان بود یافتە

 ـ ج و مرکزی دولت کە بود این صحبتهایش جوهر و خالصە .کرد ایراد مفصلی

 .نیستند قبول قابل برایش و نمیشناسد برسمیت را کردستان مردم خواستهای اسالمی

 بە حقانیت و بدهیم آنها دست بە بهانە نباید ما .کرد خواهد حملە کردستان بە زود یا دیر

 .کنیم خنثی را آنها هایوتوطئە باشیم هوشیار و متحد باید کردستان مردم ما .بدهیم آنها

 کوچ مورد در کمی .کردیم مریوان در درست یسیاستها با ما روزها همین کە کاری

 ثابت وجهان ایران مردم همە بە باید ما گفت صحبتها درآخر و کرد صحبت مریوان

 بعد .شد نخواهیم تسلیم هیچوقت اما هستیم طلب صلح ما .نیستیم طلب جنگ ما کە کنیم

 بگ مدحا اسم بە شورا اعضای از یکی .داشتیم کوتاه صحبتی تحصن شورای با آن از
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 مسلح افراد نفر وپنجا یکصد  وحدود بود منطقە نفوذ صاحب افراد از یکی کە ایناخی

 و نمود، دعوت بود، آنجا اطراف روستاهای از یکی کە خودش خانە بە را ما داشت،

 کە داشتیم، اطالع وی  مورد در قبال ما کە بود، این آنهم دلیل .پذیرفتیم آنرا هم ما

 شخص از هم نامەای و هستند طالبانی جالل هواداران و دوستان از نامبرده شخص

 ما کە درسفری طالبانی قبال را نامە این .بودیم آورده برایش خود همراه طالبانی جالل

 این در  .بدهد بگ حامد بە کە .بود داده فواد بە بودیم، رفتە قندیل بە وی  مالقات برای

 روز همان عصر .باشد داشتە کاریهم ما با منطقە در کە بود خواستە وی  از نامە

 در ما بە همکاری قرار و قول و بود داده ترتیب ما برای کە مفصلی شام صرف از بعد

  .دادیم ادامە نودشە و نوسود بطرف خود سفر بە ما اینده،

 با را شهرپاوه پیاده با ساعتە چند مسیر یک میبایستی ما نبود، آسانی کار پاوه از عبور

 .میرسیدیم نوسود بطرف جاده مسیر بە تا .میزدیم دور خانگاه روستای از عبور

 پاوه شهر داخل از عادی شخصی توسط بایستی بودیم برده خود همراه کە ماشینی

 بە وقت دیر شب  .بودیم گرفتە کمک بگ حامد از کار این براى ما .میدادیم عبور

کە رشید نوسود جمعیت در فعال دوستان از تعدادی با بعد روز فردای .رسیدیم نوسود

 و دیدار مسئول جمعیت در میان آنها بود،  هورامی سیامند مولودی مشهور  بە

  .نمودیم حرکت نودشە بطرف سپس و داشتیم کوتاهی نشست

 و آشنائی من کە آنجا جمعیت فعالین مالقات و دیدار نظراز صرف نودشە بە رفتن

 کە میکردیم، تعقیب هم را تری اصخ هدف اما .داشتم آنها اغلب یا و اکثر با دوستی

 دختر دو شدن کشتە از قبال ما .میدانم ضروری را مختصری و کوتاه توضیح اینجا در

 توسط تیراندازی در رضائی  "واختر معضر" اسامی بە نودشە اهل سالە ۱۴و۱۲ بچە

 پیدا وخبر بودیم مطلع دزلی در آنها حامل ماشین سرنشینان بە موقت قیاده مسلح افراد

 شهرتبدیل این مردم برای جدی بسیار و مهم مسئلەای بە اتفاق این کە بودیم نموده

 نودشە مردم .کردەاند پیدا آنها جنایتکارانە اقدام این از شدیدی تنفر مردم و گشتە،

 حتی یا اعتراضی اقداماتی بە دست دزلی در موقت قیاده علیە کە داشتند تصمیم

 بە ما رفتن .نداشتیم دقیقی اطالع آنها تصمیم و ماقدا چگونگی از ما .بزنند نظامی

 قابل .بود ماجرا جزئیات از آوردن سردر و نزدیک از فوق موضوع بررسی نودشە

 و سازمان کە بود یافتە انعکاس منطقە کل در چنان جنایت این ابعاد اینکە توجە

 انوخواه کرده محکوم را جنایت این رسما اطالعیەای طی قبال هم ما تشکیالت

 در موقت قیاده نقش با رابطە در پیشترهم همچنانکە  .بود گردیده آن مسببان مجازات

 برای جدی مانعی و مشکل بە روزبروز جریان این  دادەام توضیح مریوان منطقە

 انجام اقدامی آنها ساختن خنثی جهت در بودیم ناچار وما بود شده تبدیل منطقە مردم

 مطرح فواد جانب از هم بیشتر و بود شده مطرح ما یانم در آنروزها کە ایدەای .بدهیم

 بطرف راهپیمائی طریق از تودەای و اجتماعی اعتراض یک دادن سازمان میشد،
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 در درنظرداشتیم ما .بود منطقە این از آنها دورکردن و بیرون خواست با دزلی

 طرف از هم و مریوان طرف از هم جهت دو از را حرکتی چنین امکان صورت

 و جنگ و آنها بە نظامی حملە با فواد .کنیم اندازی راه و سازماندهی نوسود و ەنودش

 شده ما بە میهنی اتحادیە نیروهای ازجانب پیشنهادی چنین قبال .نبود موافق خونریزی

 مستقل خود میهنی اتحادیە نیروهای بعدها هرچند .بود نموده مخالفت آن با فواد و بود،

 اتحادیە سیاسی دفتر عضو "ساالرعزیز" بامسئولیت ما نیروی وکمک دخالت بدون و

 جنگی وطی کردند حملە دزلی بە محمود حاجی محمد فرماندهی با و کردستان میهنی

 بیرون دزلی از را موقت قیاده طرف دو نیروهای از نفر چندین شدن کشتە با سخت

 تعدادی با شهر از خارج و بیرون در و رفتیم نودشە بە ما وقتی صورت بهر .كردند

 موقت قیاده کە ، شدیم متوجە داشتیم، نشستی و جلسە آنجا جمعیت فعالین از توجە قابل

 شیوه این بە ماجرا .بود نموده حل زیادی حدود تا را مسئلە عشایری صلح ازطریق

 موجب و کرده تیراندازی کە را مسلحی افراد نفراز دو موقت قیاده .بود یافتە خاتمە

 و فرستاده، نودشە مردم میان بە اسلحە بدون بودند، شده امبردهن بچە دختر دو قتل

 مردم .بودند شده بخشش خواهان و نبوده عمدی آنها اقدام این کە بودند نموده ادعا

 از و بودند بخشیده را آنها بودند، داده ترتیب منظور این بە کە نشست در نودشە

 .دندبو کرده کسب رضایت هم خردسال دختر دو این خانواده

 اگر آمدەایم، نودشە بە ما کە حال خواستم همراه جمع و فواد از من برگشتن از قبل

 در خاصى جایگاه کە برد، خواهم محلی بە خود همراه را آنها ندارد اشکالی برایشان

 را سطور این کە امروز  .بزنیم سری آنجا بە ازرفتن قبل دارم دوست و دارد، من نزد

 یکی مورد در قبال من  .نمیدادم انجام هیچوقت را کاری چنین کە داشتم آرزو سممینوی

 محل .نمودم کوتاه اشارەای »سراجگا « اسم بە عرب حاجی پدربزرگم باغهای از

 نوجوانی و بچگی دوران از من نوستالژی ذهنیت در ژەاىوی جایگاه نظركە مورد

 کە درختانش برگ زرد رنگ سیمای ، رفتیم آنجا بە وقتی .بود باغ همان دیدن دارد،

 دچار مرا بود، نمایان دور از و میکرد حکایت آنها مدت طوالنی تشنگی و آبی بی از

 مقابل در میکردم نگاه کە هرطرف بە گشتیم، وارد کە باغ درون بە .نمود شوك

 با و میشد، مجسم گذشتە سال چند دور چندان نە رگذشتەتصوی بالفاصلە چشمانم

 بیاد مرا .میداد قرار تاثیر تحت مرا درون میدیدم روزآن کە وضعیتی با آن مقایسە

 بلکە من دید از تنها نە محل این وشادابی زیبائی زمان آن در کە میانداخت، دورانی

 زیبائی از را خود شگفتی نمیتوانست میافتاد هانزدیکی این بە مسیرش کە هرعابری

 آنرا نگهداری کسی و ودب گشتە تبدیل رانەایوی بە باغ این امروز .سازد پنهان آن

 مرا دیگری زنده موجود یا پدیده هر مانند آن تدریجی مرگ و نیست دار عهده

 این بە پا کە بود خواهد باری آخرین این کە نمیدانستم من آنهنگام در .میداد بسیارآزار

 کە داشتم دوست دید نخواهم آنرا نزدیک از هیچوقت دیگر و گذاشت خواهم محل
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 مقابل در و میماند باقی بود ذهنم در محل این از کە قدیمی ایزیب رتصوی همان

  .نمیگرفت را جایش کنونی اسفبار وضعیت این رتصوی

 و مسیر مریوان سپس و سنندج بە برگشتن قصد بە  آنجا در کوتاهی توقف از بعد

 با گنجی نوروز بیگاه و گاه طوالنی بسیار مسیر این در .دادیم ادامە را راهمان

 بە آن محلی خواننده از اقتباس با سنندج لیالخ منطقە کلوریکل فو آوازهای خواندن

 .كاستمی ما خستگى از داشت کە زیبائی صدای با ملەای هللا حبیب اسم

 

******** 

 

 

              کرفتو جنگ ، سقز

 

 انجام برای برادرش رشاد خانە در سنندج در فواد پاوه ازسفر برگشتن هنگام بە

 نگذشتە روزی چند هنوز .بودم برگشتە مریوان بە هم من و شد ماندگار هاکار بعضی

 منطقە دهقانان درگیری خبر آن در کە نمودیم، دریافت پیغامی فواد از ما کە بود

 ما از .بود ارسال کرده برایمان آنجا مالکین با را کرفتو روستای در سقز تیلەکو

 آنجا بە دهقانان اتحادیە نیروی  از واحدی با همراه را خودمان فوری بود خواستە

 ۱۵ حدود جمعا کە نفری   ۸ تا ۷   کوچک واحد دو و خالدی طاهر با همراه  .برسانیم

 جنگ ما رسیدن از قبل دیدیم، آنجا در را فواد .رفتیم کرفتو بە مستقیما نفربودیم،

 سید ی،خاتون ییحی .بودند شده کشتە درگیرى طرف دو از نفر چند .بود یافتە خاتمە

 محمد، اسم بە میهنی اتحدیە م.پ کوی سقز سرشناس فعالین از انورماجدی رشید،

 در کە بزرگی گردهمآئی در .رفتیم سقز شهر بە بقیە و فواد با همراه .بودند باختە جان

 جلسە سخنرانان از یکی فواد  . نمودیم شرکت بود، شده داده ترتیب سقز جمعیت محل

 حملە احتمال از زحمتکشان، خصوصا کردستان ردمم همبستگی ضرورت از .بود

 در مقاومت ضرورت و همبستگی این حفظ ضرورت و کردستان بە مرکزی دولت

 هم مهتدی صالح .بود آنروز شرایط در وی  صحبتهای جوهر حملەای چنین برابر

 ذهن حضور آنها اسامی از کە دیگر نفر چند و بود جلسە این دیگر سخنرانان از یکی

 مقابل در او .رفت مهاباد و بوکان بە فواد .برگشتیم مریوان بە ما روز همان .ندارم

 ضروری مهم تصمیمات بعضی برای مریوان در را حضورش کە من صحبت

 برخواهد مریوان بە بزودی و کشید، نخواهد طول سفرش کە گفت من بە میدانستم،

 وکاراکتر نقش کە منداشت سراغ و نمیشناختم را دیگری کس من هنگام آن در .گشت

 کرده رهبری مریوان در را حرکت بزرگترین پیش هفتە دو او .باشد داشتە را فواد

 آنجا در مردم برای و داشت حضور پاوه اطراف منطقە در آن از بعد روز چند .بود
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 مهاباد و بوکان بە .میداد انجام را کار همان سقز شهر در امروز .میکرد سخنرانی

 ایا  .است تاثیرگذار و دخالتگر و دارد وحضور هست جا همە رد او خالصە میرود،

 برایش . گذاشتند اسم کردستان چگوارای را او مرگش از بعد کە بود آمیز اغراق واقعا

 از این وجود با ولی نیست مریوان بە متعلق تنها فواد کە میدانستم من .شد ساختە سرود

 ناشی ضرورت یک از تنها این و باشد مریوان در ما با همیشە کە میکردم آرزو دل تە

 از و میکردیم، اطمینان احساس ازحضورش ما کە بود دلیل این بە بلکە .نمیشد

 و جایگاه چنین  دیگری کس هیچ .بود برخوردار ما نزد باالئی بسیار معنوی  اتوریتە

 اندیشیدم می چنین کە نبودم من تنها این میکنم فکر .نداشت ما نزد را اتوریتەای

 
. 

******* 

 

  !ن کردستا علیە جهاد فرمان

     

 آنها از قلعە قورى در  خود سخنرانی در  فواد  کە  ما آرزوی و  خواست علیرغم

 اما بگیرد، را مردم دامن جنگ منطقە در نگذارند و کنند تالش کە بود، خواستە

 چنین آنروز شرایط در کە بود معلوم اول روز همان از .شد شروع پاوه در  جنگ

 .شود ورشعلە کردستان در سراسری خانمانسوز جنگ یک تا بود، کافی جرقەای

 عزم جدید دولت کە چرا .نبود مهم و کننده تعیین زیاد باشد، هرچە پاوه در جنگ نتیجە

 پاوه در .بود بهانە بهترین برایش این .کند حملە کردستان سراسر بە کە بود کرده جزم

 و جمعیتها طرفداران آنها میان در کە منطقە دممر یکطرف از  .داشت طرف دو جنگ

 شهر از دور روستاهای مسلح عشایر خصوصا بودند، هم دموکرات حزب هواداران

 بسیج ـ سپاه (دولت دیگر طرف .داشت کنترل آنها بر جریانی یا کسی ندرت بە کە پاوه

 زاده فتیم احمد هوادار قرآن مکتب گروه کە رژیم عوامل معدودی تعدادی و ) ارتش ـ

 بە اسم دموکرات مسئولین از یکنفر شدن کشتە با جنگ شروع  .بودند آنها میان در هم

 آن بدنبال و باینگان روستای در مشکوک کامال ای شیوه بەمصطفی ایناخی 

 نیروهای اول روز دو یک در کە طوری بە اول گروه جانب از پاوه محاصره

 توسط کرمانشاه از کمکی نیروی  دنآم وبا میدهند مجروح و کشتە پاسدارتعدادی

 بودند، آنها همراه نیز  ارتش زمینی نیروی  فرمانده فالحی و چمران کە هلیکوپتر

 وتنگتر ترشدی محاصره بە هلیکوپترشان با آنها وخود نبود ساختە دستشان از کاری

 آتش درخواست آنها فریب برای چمران کە بطوری .میشوند روبرو مقابل نیروی 

 دارند، جدیتری اقدامات و کمک درخواست تهران از همزمان .میدهد مذاکره و بس

 برفراز جنگی هواپیمای فروند چندین بوسیلە وحشت و رعب ایجاد برای ارتش
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 سقوط اول گروه کە میکند سقوط هواپیماها این از یکی .مانورمیپردازد بە منطقە

 و سانحە یک آنرا هم ولتد و  خود هوائی پدافند و تیراندازی نتیجە را هواپیما

 دستور خمینی فوق اتفاقات از بعد  نمود، اعالم کوه رشتە یک با هواپیما برخورد

 نیروهای از و میکند اعالم زیونتلوی و رادیو از رسما را کردستان مردم علیە جهاد

 نیروی  ارتش مسلح نیروهای وکلیە ایران سراسر در داوطلب مردم و بسیج و سپاه

 و کنند، حرکت کردستان طرف بە کە میخواهد!دریائی حتی و ئیهوا و زمینی

 و هولناک عواقب جهاد اعالم این .دهند خاتمە را کردستان غائلە ساعت ۴ ۸ظرف

 تاریخ کە آورد، بدنبال کردستان مردم برای متمادی سالهای طی زیادی بار مصیبت

 بر در را  کردستان ممرد انقالبی مقاومت مقابل در و اسالمی ـ ج جنایات سال چندین

  . پرداخت خواهم آن از هائی گوشە بە بعدی مراحل در من کە میگیرد،

 

********* 

 !د جها و ما

    

 مردم بە خطاب اطالعیەای صدور با رسما کە بود، جریانی اولین ما سازمان

 اشکال با قوا تمام با دولت حملە و خمینی جهاد مقابل در خواست آنها از کردستان

 دربوتە کرد خلق" بود این اعالمیە سرتیتر .کنند ایستادگی مسلحانە جملە از فمختل

 و شفیعی جعفر جملە از رفقا دیگر از جمعی با همرا فواد را اطالعیە این  "آزمایش

 جنگ از بعد فواد شد داده توضیح قبال همچنانكە .بودند نوشتە بوکان در فرزاد ایرج

 بود رفتە هابادم و بوکان منطقە  بە سقز و کرفتو

 حادثە بزرگترین با وی  از خبر بی حتی و فواد بدون مریوان در ما شرایطی چنین در

 ما .بود روشن کامال ما سازمان و جریان سیاست .بودیم روبرو جهاد یعنی هنگام آن

 اینكە و میبردیم پیش برنامەهائی چە عملی لحاظ از اما .نداشتیم مشکلی زمینە این در

 خود بە تازه وآرایش سازمان آمده پیش وضعیت مطابق را خود فوری و  چگونە ما

 ما نیروهای .بودیم روبرو  مشکل با  میکردیم  اتخاذ جدیدی  تصمیمات چە و میدادیم

 یا دیر میدانستیم گرچە .بودیم غافلگیرشده نوعی بە و بودند، پراکنده بسیار مریوان در

 بە دولت حملە توطئە شدن خنثی بە توجە با  اما شد، خواهد حملە کردستان بە زود

 و جهاد اعالم یعنی اتفاقی انتظارچنین حدودی تا گذشتە، هفتە دو در مریوان شهر

 و فعالین از تعدادی گشت موجب غافلگیری همین .نداشتیم را سریع و آسا برق حملە

 مسیرهای در جهاد اعالم هنگام بە کە محلی مزدوران نیروهای دام بە ما رفقای

 بسیار را ما فوق افراد دستگیری .بیفتند بودند، کرده کمین شهر وخروجی ورودی

 .بودند انتقام دنبال محلی مزدوران بویژه  آنها کە  میدانستیم ما کە چرا ساخت، نگران

 و بود ضروری نە اوضاع بیشتر  شدن روشن تا .بودیم شهر بیرون در  آنهنگام در ما



77 
 

 .بودیم گشت مشغول شهر شمالی مناطق در .مبروی شهر داخل بە میدانستیم، درست نە

می ملحق ما بە بودند آمده بیرون شهر از کە مسلح غیر و مسلح افراد تعداد روز هر

 و ب ـ ش گروه فعالین اکثر  جملە از دیگر گروهای فعالین فوق افراد میان در .شدند

 ۱۰۰ از بیش بە ما تعداد .بودند هم خلق فدائی چریکهای سازمان فعالین و هواداران

 بس کاری اطراف دهات طریق از نیرو این مایحتاج و تدارکات تامین .میرسید نفری

 بە آن تاریخی دوره .نبود جوابگو دیگر دهقانان اتحادیە نام تحت ما فعالیت  .دشواربود

 دهقانان تنها دیگر خمینی جهاد و رژیم حملە برابر در مقاومت نیروی  .بود آمده سر

 خود اطراف بە .بودند جامعە وسیع و متنوع اقشار و کردستان مردم مەه بلکە .نبودند

 بە ملزم وما بودند، شهرآمده از ما نیروی  اکثریت و بیشتر ترکیب میکردیم نگاه کە

 هم جمعیت نام تحت فعالیت .بودیم مقاومت و مبارزه ادامە برای آنها دادن سازمان

 حضور بە زمانی هر از بیشتر رایطیش چنین از عبور برای ما .نداشت معنائی دیگر

 جدی مشکل با را ما درست تصمیم اتخاذ برای وی  حضور عدم داشتیم احتیاج فواد

 درستی تصمیم تنها کومەلە نام تحت مسلحانە و علنی فعالیت ادامە .بود نموده روبرو

 بود، فواد شخص و کومەلە مرکزیت صالحیت در تنها این اما .گرفت میشد کە بود،

 در دستگیرشده رفقای سرنوشت از ما نگرانی .کند حل را فوق معضل میتوانست کە

 حدود تا بود، شده گریبانگیرمان کە دیگری زیاد مسائل و معضالت با همراه پادگان

 .بود قرارداده بالتکلیفی و انتظار حالت یک در را ما زیادی

 

***** 

 

 اقتدار یا انتقام مریوان، پادگان اعدامهای

 

 .نبود بیمورد مریوان پادگان در رفقایمان اسارت مورد در ما نگرانیهای کە شد معلوم

 در کە را سیاستی نوع هر از خبر بی  دیگراسیران و ما رفقای کلیە جنایتکاران این

 بدون وحشیانە بسیار شیوەای بە بودند، کرده زندانی و دستگیر مریوان پادگان

 در .نمود داغدار عمیقا را ما همگی خبر این دریافت .کردند اعدام و تیرباران محاکمە

 کە انقالب یک از برخواستە رژیمی کە نبود، کردنی باور بسیاری برای هنگام آن

 شهروندان درندانە و بیرحمانە چنین این میزد، اسالم مروت و  عطوفت از سخن

 کند باور براحتی میتوانست کسی چە .بسپارد اعدام جوخە بە جرمی هیچ بدون خورا

 بودیم، انداختە تاریخ دان زبالە بە را رژیمی بود، نگذشتە ماه شش بیشتراز هنوز ما

 و تامین ایندگانمان و خود برای بهتری زندگی آزادانە و باشیم آزاد اینکە برای

 ترانسانی نا مراتب بە کە داریم، سروکار جدید رژیمی با آن بجای اینک .کنیم تضمین

 برای ارزشی و بها وکمترین میکند برخورد مردم با رت وبیرحم ترسنگدل بسیار و
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 کە بود جنایتی از سری اولین اعدامها این .نیست قائل شهروندانش و انسانها جان

 و تصور از دور بە زمان درآن اسالمی شرع قوانین و اسالم لوای تحت جدید دولت

 فی مفسد چونهم کلماتی زمان آن در .بودند آن کردن پیاده فکر در مردم انتظارات

 کنند توجیە آن با را خود جنایتکارانە کارهای نوع این تا داشت، تازگی ما برای ارض

 العاده فوق وضعیت در ما عاطفی لحاظ از .بدهند آن بە دینی شرعیت وظاهرا

 رفقایمان نزدیکترین ما کە بود، سخت باورش برایمان . بودیم گرفتە قرار نابسامان

 براى بودند، کنارمان در پیش روز چند تا بودند زندگیمان رد کسانی عزیزترین از کە

 از را آنها سادگی این بە و گرفتند ما از را آنها جنایتکاران این .بدهیم دست از همیشە

 بودند خود جوانی مراحل ابتدای در آنها از تعدادی حالیکە در .ساختند محروم زندگی

 وخوشبین میکردند تصور بعضیها آنزمان در .بودند نداده زندگی تشکیل هنوز و

 مریوان، کوچ هنگام بە کە پیش هفتە چند همانند نیز اینبار است ممکن کە بودند

 در هم ما سازمان مرکزیت از وطندوست ساعد کە را ما رفقای از تعدادی پادگان

 اما .کند آزاد نیز را آنها  بود، ساختە آزاد بعدا و گرفتە گروگان بە و بود، آنها میان

 .است نمانده خوشباوریهائی چنین برای جائی هیچ دیگر کە گشت معلوم زود سیارب

 کە نبود، سخت هم زیاد ما از بسیاری برای مسئلە این درک سیاسی لحاظ از همزمان

 خودرا اقتدار کردستان در میخواست جدید رژیم  یکطرف از کە برسیم، نتیجە این بە

 مردم نمودن مرعوب برای و دهد، نشان ردمم بە باشد مقدور برایش کە طریقی هر بە

 جنایتی نوع هیچ از پذیرفتند نمی وآنرا نمیرفتند، آن حاکمیت بار زیر کە کردستان در

 دل کە بودیم، روبرو محلی مرتجع جریانات با ما دیگر طرف از و نکند فروگذاری

 چنین انامک کە بودند روزی بدنبال و داشتند سینە بە ما از فراوانی وکینە خونین

 و سقز و سنندج و پاوه در کە جمعی دستە اعدامهای این .گردد فراهم برایشان انتقامی

 کە بود، آشکاری نمایش شدند، تکرار کردستان شهرهای اکثر در تقریبا و مهاباد

 اوایل در .بود کردستان مردم نمودن وادار و تمکین بە و ساختن مرعوب تنها هدفش

 موقتا و مرعوب را تعدادی و گذاشت برجای منفی تاثیرات حدودی تا جنایتها نوع این

 سیاست با نە اسالمی .ج .بودند موقتی تاثیرات این اما .نمود دور مبارزه از

 هدفی بە هیچوقت  وحشیانە انتقامگیری با نە آن محلی مرتجع متحدین و  اقتدارگونە

 خود شکست و اشتباه ەب کوتاهی مدت از بعد .نرسیدند بودند کرده تعیین خود برای کە

 ثبت و مردم مرز و  حد از بیش تنفر جز چیزى یافتند دست آن بە آنها کە آنچە بردند پی

 ندیده را نظیرش منطقە در ما آنزمان تا کە نبود، تاریخ جنایتکاران همچون خود نام

 از بودند عبارت مریوان درپادگان وجانباختگان شدگان اعدام اسامی .بودیم ونشنیده

 فایق -۶ نسیمی جالل -۵پیرخضری احمد-۴پیرخضری حسین-۳ سلطانی م حسین-۲ سلطانی. م. امین -۱:

 قادرزاده احمد ـ۹)  عراقی( داستانی علی-۸ اخضری بهمن . د-۷ عزیزی

 

****** 
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 مریوان بە فواد برگشتن

 لە کومە نام تحت علنی فعالیت

 

 و سازمانها با هماهنگی ورمنظ بە  فواد کردستان مردم علیە جهاد اعالم با همزمان

 همین بە آنجا در .میرود بانە شهر بە بوکان از دولت حملە با مقابلە برای دیگر احزاب

 دیگر رهبران و حسینی عزالدین شیخ طالبانی، جالل قاسملو، با منظوردیدارهائی

 جمعیتهای نمایندگان از تعدادی حضور هنگام آن در .میدهد انجام سازمانها

 درشرایط آنها فعالیت بازسازی طرح وی  کە میشود موجب نیز بانە در  کردستان

 در درست .سازد مطرح آنها با را کومەلە با فعالیت ادامە و  ادغام ضرورت و جدید

 دو اسامی آنها میان در کە مریوان پادگان خبراعدامهای فعالیتها و تالشها این اوج

 فوق خبر دریافت با او .میرسد وی  بە داشتند، وجود نیز امین و حسین ایشان برادر

 با عراق کردستان میهنی اتحادیە م.پ از نفره چند واحد یک با همراه شهریور  ٥ روز

 ـ بانە جاده مسیر از آنها مرکزیت کادر از جالل ابراهیم اسم بە شخصی مسئولیت

 روز همان عصر همراهانش و او .میشود مریوان منطقە عازم ماشین با مریوان

 .میرسند "مریوان سرشیو" منطقە در واقع  "وشکالن" اسم بە مریوان روستاهای از یکی بە

 شهر شورای عضو "خالدی عثمان شیخ" جملە از دیگر تعدادی با همراه آنجا در را شب

 پیغام بودیم "شیخان هانە" اسم بە کوچکی روستای در کە ما برای همزمان .بسرمیبرند

 روستای در را فواد  بعد روز .مشوی ملحق هم بە "لەقامیش" آبادی در تا بود فرستاده

 همە برای سنگین بسیار فضائی و صحنە ایشان با دیدار  .کردیم مالقات قامیشلە

 مراسمی طی سپس .شد حاکم مطلق سکوت لحظەای چند برای ابتدا .بود حاضرین

 نسخنا فواد شد، داده ترتیب پادگان جانباختگان بە احترام منظور بە کە کوچک

 بە ندارد دوست هیچوجە بە میدانستم میشناختم را فواد من .کرد ایراد کوتاهی

 از بعد .بود واقف کامال میرفت، وی  از کە وتوقعاتی خود نقش بە او .بنشیند عزاداری

 بە کار شروع در .نمود بود انتظارش در کە وظایفی و کار بە شروع کوتاه استراحتی

 بە تا باشد داشتە کوتاه جلسەای شیخ فاتح با ابتدا تا بمانیم، منتظرش فعال کە گفت ما

 نزد بە ماموریتی برای را او کومەلە طرف از کە کند قانع را او بدهد پیشنهاد وی 

 انجام رستمی عطا حضور با وی  با کە نشستی در او .کند روانە حسینی عزالدین شیخ

 و  حرکت بانە بطرف زودتر هرچە کە بود، خواستە وی  از نمودنش قانع ضمن داد،

 در شیخ فاتخ زود صبح آنروز فردای .شود ملحق حسینی عزالدین شیخ بە آنجا در

 هیچ بدون وتنها پیاده با داشت، همراە بە چینی کالشینکوف نوع از سالح یک حالیکە

 یک بە سوار درآنجا .بود کرده حرکت بانە - مریوان جاده طرف بە محافظی گونە

 بە و رفتە بانە بە بود، کرده عبور مسیرفوق از تصادفی کە خاور نوع باری ماشین
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 مسائل .نمود شروع را خود جلسات ما با فواد آن از بعد  .میگردد ملحق عزالدین شیخ

 گیری تصمیم آنها روی  و شوند، گذاشتە بحث بە بود الزم کە بودند زیادی بسیار

 عثمان - طاهرخالدی - دارابی عبدهللا جملە از  ما از تعدادی  با ابتدا شب همان .شود

 در باشد مانده خاطرم کە آنجا تا نشست این در .داشت طوالنی نشستی...و توده روشن

 در کمی فواد جلسە مقدمە در .شدند گرفتە تصمیماتی و شد  بحث متنوعی مسائل مورد

 کە کارهائی از کوتاه گزارشی و کرد صحبت بود آمده پیش کە جدیدی اوضاع مورد

 ایشان غیاب در مریوان منطقە در خودمان وضعیت از گزارشی هم ما .بود داده انجام

 وی  رابە پادگان در رفقا اعدام و دستگیری چگونگی جملە از آمده پیش اتفاقات و

 دراینده ما وظایف و کار پیشبرد چگونگی با ارتباط در زیر تصمیمات سپس دادیم،

 :شدند گرفتە

 اعالم آن بجای و جمعیت، و دهقانان اتحادیە نام تحت فعالیتهایمان دادن خاتمە •

 .کومەلە اسم بە فعالیتمان علنی و  رسمی

 بە موسوم گروه بویژه و مریوان دیگرفعالین بیشتر چە هر اقناع برای تالش •

 .کومەلە صفوف بە پیوستن برای ب ـ ش

 و نگهداری آنها، بە جدید آرایش دادن و نیروها کلیە مجدد سازماندادن •

  .آنها پراکندگی از ریجلوگی

 الزم اقدامات شروع و کاری آماده ، مریوان پادگان تصرف طرح بررسی •

  .اینکار برای

 شرکت برای آنها همکاری و حمایت جلب میهنی، اتحادیە مرکزیت با تماس •

  .پادگان تصرف در

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

 آنها توجیە منظور بە اندرکاران دست و مسئولین دیگر با جلساتی روز همان فردای

 کوتاهی سخنان بودند آمده گرد آنجا در کە ینیروی کلیە برای فواد  خاتمە در .شد گرفتە

 آن از هدف کە نمود، ایراد مقاومت ادامە ضرورت و جدید اوضاع با ارتباط در

 ارک روز دو و شب دو از بعد .بود شرایط آن در آنها روحیە نگهداشتن باال بیشتر

 کە شد این بر قرار فوق، تصمیمات پیگیری برای الزم کار تقسیم و فشرده و مداوم

 حضور بانە در هنگام آن در کە سازمان مرکزیت رفقای بە مجدد پیوستن برای فواد

 کمکی نیروی  آوردن و درخواست همچنین و خود ناتمام کارهای انجام و داشتند،

 از وقت مسئولین از نفر یک کە سئوالی ابجو در .برگردد بانە بە میهنی اتحادیە

 جا را ما سخت و حساس شرایط این در دارد ضرورتی یاآ  کە بودند، پرسیده ایشان

 در او .داد انجام را فوق کارهای نامە نوشتن با نمیشود یاوآ برگردد، بانە بە و بگذارد
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 صددرصد  نظرم بە اگر و بمانم اینجا کە دارم دوست شخصا من بود، گفتە جواب

 روز دو طی .میگوئید شما کە میکردم را کاری همین باش مطمئن نمیآمد، ضروری

 پراکندەای و کوتاه نشستهای گروهی یا خصوصی چە دیگری افراد با همزمان فوق

 در کە بود، تصمیماتی همان راستای در بیشتر کە رستمی عطا با جملە از .داد انجام

 میداند درست و دارد دوست شخصا او بود گفتە فواد بە عطا .نمودم اشاره آنها بە باال

 با باید ابتدا تصمیمی چنین برای اما شوند، ملحق کومەلە بە گروهشان و وی  کە

 بطور تا باشند، داشتە گروه اعضای همە حضور با جلسەای خودشان گروه رفقای

 جانب از فواد پیشنهاد پذیرش .کنند تصمیم اتخاذ مورد این در رسمی و جمعی دستە

 کومەلە جانب از ماموریت بعنوان حسینی عزالدین شیخ نزد بە رفتن برای شیخ فاتح

 شیخ .بود مهیاترساختە کومەلە صفوف بە بقیە پیوستن برای را زمینە نوعی بە عمال ،

 برایشان کە میخواهند وی  از داشتند حضور آنجا در کە دیگر نفر وچند خالدی عثمان

 یا نمیخواهد اگر بود، گفتە خالدی عثمان شیخ بە .بکنند چکار کە کند تکلیف تعیین

 عزالدین شیخ یا جالل شیخ نزد بە بانە بە خود همراه را او بماند مریوان در نمیتواند

 حرکت از قبل شب .برود بانە بە وی  همراه کە بود پذیرفتە اوهم .برد خواهد

 و میکردیم کار روهگ یک در هم با زمانی کە من قدیمی رفقای از اکبری طهمورث

 بود، مریوان در آنها نماینده و خلق فدائی چریکهای سازمان اعضای از یکی  اینک

 ایشان تا رفت خواهد بانە بطرف ما از کسی ایا کە کردند، سئول من واز آمد من نزد بە

 در .نرفتند شیخ فاتح همراه چرا کە گفتم ایشان بە مقابل در هم من . برود همراهشان هم

 او و ساختم، مطرح فواد با را موضوع این بعدا من . نمودند اطالعی بی اظهار جواب

   .نمیدید همراهی این در اشکالی

 

**** 

 

  فواد بازگشت بدون سفر

 

 دورنمای و یندهآ  .داد ما همە بە عظیمی نیروی  و تحرک  ما نزد بە فواد برگشتن

 برگشتن با .نمود ترسیم ود،ب روی مان پیش کە وکارهائی وظایف انجام برای روشنی

 سرمان بر نزدیکمان رفقای دادن دست از بعلت کە هائیناراحتی و اندوه وی 

 یک کە آموختیم او از .کردند پیدا کاهش بود، کرده ایجاد وصفی قابل غیر سنگینی

 کند، تامل ناهنجاریها این با باید چگونە آوری عذاب و سخت شرایط چنین در انقالبی

 در کە او .باشد باید چگونە واقعی رهبر یک کە آموخت ما بە او .برود نهاآ جنگ بە و

 رهبر تنها نە عمال اما باشد، رهبر کە بود نداده رای وی  بە کسی نشستی یا جلسە هیچ
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 بودند، ما سازمان از خارج کە هم را دیگرانی حتی بلکە ما، سازمان و تشکیالت

 .میکردند مراجعە وی  بە خودآینده  یفتکل تعیین برای و پذیرفتە را وی  رهبری

 .بود همە محبوب و دلسوز او .نمیکرد شکی وی  پاک نیت در کسی

 دیگر ما و باشد، او با ما دیدار آخرین شاید این کە میدانست چە هنگام درآن  کسی

 یا جلسە گرفتن دیگر کە میدانست چە کسی .دید نخواهیم را او کجا هیچ و هیچوقت

 و بهره بی اوضاع از دقیقش تحلیلهای از ما دیگر .بود نخواهد میان در ما با نشستی

 صحبتی آینده بە امید و دورنما از رو پیش آینده از او دیگر .ماند خواهیم نصیب بی

 آخر .گشت برنخواهد ما پیش بە دیگرهرگز او نمیدانستیم ما نە .کرد نخواهد برایمان

 این چگونە وگرنە بود خواهد ما نزد بە سفرش آخرین این کە میدانستیم، کجا از ما

 همە چنان کە چرا میدانست، خود او شاید یا .میکردیم بدرقە را برگشتش بدون سفر

 غیاب در تا بود، ساختە روشن برایمان جزئیات با را ما تک تک وظایف و کارها

 ما پیش بە آخرش سفر دراین او .نیاید پیش ما برای جدی مشکلی دیگر خود همیشگی

 برای طرح ریختن فکر در عزیزانمان عزاداری بجای کە دبگوی ما بە کە بود، دهآم

 در آن شدن عملی مانع وی  خود جانباختن چند هر کە کاری باشیم، پادگان تصرف

 مردم همکاری و همیاری با کە نکشید طول ماه سە از کمتر اما شد، ما برای آنهنگام

 و روستاها و قرارگاها همە کردیم، بخرا سرشان بر را آسمان و زمین مریوان در

 در پادگانشان درون در را آنها دوباره و کردیم، پاک وجودشان از را شهر حتی

 چگونە ما کە بگوئیم، وی  بە کە نبود ما میان در فواد آنروزها .گرفتیم خود محاصره

 بە برآمدیم، بود نموده تعیین برایمان کە وظایفی عهده از درغیابش وجهی بهترین بە

 آنها .کنند کوچ نیست الزم مریوان در مردم دیگر کە نباشد نگران کە بگوئیم او

 غیاب دارند، کم آنچە ندارند، آنچنانی کمبود .هستند شخوی شهر اداره مشغول

 برایشان گاهگاهی کە خودشان میان در خاکی و زمینی رهبری دلسوز، رهبری

 همان از آنها آخر بدهد، آنها بە ار کارها کمبود و پیشرفت گزارش و کند، سخنرانی

   .بودند کرده عادت رسمی چنین بە کوچ زمان

 دو از بیش .بود دیگران از سنگینتر تحملش من برای شاید فواد بازگشت سفربی اما

 اذیت و شکنجە تحمل با رفاقتمان و دوستی پیمان .میگذشت رفاقتمان و آشنائی از سال

 وچنان یافت قوام همانجا در آن پایەهای  .دش شروع زندان در مشترکمان آزار و

 آخر سال دو در .نبود آن بر خدشەای یارای پیچی تند هیچ کە پرصالبت و محکم

 با مشترکم تخاطرا صفحات  هنگامیکە .بودیم هم  نزدیک بسیارن  یارااز زندگیش

 میزند، حلقە درچشمانم اشک اراده بدون میکنم، مرور و مجسم ذهنم در را وی 

 بخاطر زندان درون های اذیت و آزار  .داد خواهد دست من بە افسردگی حالت ینوع

 مناطق و شهرها بە کە زیادی سفرهای در کە بیشماری ماجراهای من، از دفاعش

 روستاهای در طوالنی جولەهای و گشت ، بودیم کرده هم با کە کردستان مختلف
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 بسیار آموزەهای کوتاه فاصلە نای در شدەاند، دهنده آزار برایم همە و همە مریوان،

 اما بود، بزرگتر من از سال ده .نشد من آموزگار هیچوقت او اما آموختم، او از

 پر هیچوقت اما بود، تر سیاسی و ترباتجربە بسیار  من از .نشد بزرگم برادر هیچوقت

 و زندگی اما داشت، دوست را زندگی دیگری انسان هر مثل او .نبود من از ادعاتر

 دیگران حق در دلسوزی و فداکاری در .نبود مردم بە خدمت جز چیزی افشاهد

 و سعادت برای بود حاضر همیشە کە بود انسانهائی نوع آن از او .بود قدم پیش همیشە

 زندگی مادی نعمات از .بیندازاد خطر بە را خود سعادت و امنیت دیگران، امنیت

 روا خود بە را ناقابل امەوگواهین ماشین یک حتی .کند پوشی چشم خود برای

 آن در انقالبیش وظایف پیشبرد مانع خصوصی زندگی بە تمایل نکند تا  ندارد،

 باالئی و واال انسانی خصوصیات از زیرا بود، بزرگ بسیار انسانی او .گردد شرایط

 او .نشد بینی خودبزرگ بیماری دچار هیچگاه اما بود، بزرگ انسانی او .بود بهرمند

 .بود  شایستە و الیق رهبر یک کلمە قعیوا معنی بە

 

****** 

 

 !د فوا جانباختن چگونگی

 

 نفر  پنج  جمعا کە دیگر نفر چند با همراه فواد ۱۳۵۸ شهریور هشتم صبح روز

 و شدند،  جدا بودیم، "قامیشلە" روستای در  کە ما از  بانە شهر بە رفتن قصد بە بودند،

  عبارت نفر  پنج این .کردند  شروع ار خود حرکت بانە ـ مریوان جاده مسیر بطرف

 .اکبری طهمورث -۵ خالدی ناصح -۴ خالدی عثمان شیخ-۳ جالل ابراهیم -۲ سلطانی.م. فواد -۱ :از بودند

 "شهابی فرج" نزدیک وابستگان از قامیشلە، روستای اهل "عبدهللا" اسم بە نفردیگر یک

  بعهده  فوق  جاده بە  دنرسی تا را آنها راهنمائی او بود قرار  ،مریوان فعالین از

  وآمد رفت از استفاده  با هم  بقیە نفر  پنج .برگردد  ما نزد  بە وسپس باشد، داشتە

 بانە شهر یعنی نظر مورد مقصد بە را خود داشتند،  تردد مسیر این در کە ماشینهائی

 در و آزاد کامال بانە و سقز شهرهای تا مریوان بین جاده مسیر آنهنگام در  .برسانند

 خود  پیش روز چند .نداشت حضوری هیچ فوق مسیر در دشمن و بودند دممر دست

 ما نزد بە فوق مسیر از ماشین بوسیلە میهنی  اتحادیە م.پ از واحد یک همراه فواد

 .بود رفتە بانە بە ماشین توسط مسیر ازهمان تنها بە  شیخ فاتح قبل روز دو .بودند آمده

 انتخاب فکر بە دیگری  هیچکس یا و وادف خود ونە ما نە تا  شدند باعث اینها همە

 چنین ما از هیچکدام .نباشیم جدیتری حفاظتی و امنیتی اقدامات حتی یا دیگری مسیر

 خود کار برنامە در را منطقە این تصرف زودیها این بە دشمن کە نداشتیم تصوری
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 ازمنطقە دیگری جای هیچ در پادگان در بجز هنوز هنگام آن در دشمن .باشد داشتە

 بلکە نداشتیم را انتظاری و تصور چنین تنها نە ما .بود نكرده پیدا حضور مریوان

 گذاشتە خود کار دستور در را پادگان تصرف برنامە شد، داده توضیح قبال همچنانکە

 چە هر سفر این در و است، امن منطقە کە بود، این هم ما و فواد خود تصور .بودیم

 در ماشین تردد کە جادەای در آنها حمل وسیلە نگیرآورد کمترباشد، همراهان تعداد

 را میهنی اتحادیە م.پ سە آنها حتی دلیل همین بە .بود خواهد آسانتر بود، کم بسیار آن

 این بر قرار .ماندگارشدند ما نزد و نبردند، خود با بودند، جالل ابراهیم همراه کە هم

 مریوان بە دوباره فواد همراه تری طوالنی ماموریت یک برای جالل ابراهیم بود

 بانە بە دیگری مسیر از کە بود شده پیشنهاد فواد بە اگوی کە میشود گفتە اینکە .برگردد

 و شود فرستاده وی  همراه واحد یک کە بود گردیده پیشنهاد وی  بە اگوی اینکە یا برود

 ەک نیتی و هدف هر با نظرها اظهار نوع این .ندارد صحت است، نپذیرفتە خود فواد

 .ندارد واقعیت و نادرست اساسا کە میکند، فواد شخص متوجە را خطا باشد

 حرکت ابتدای در .کردند شروع را خود سفر آنها ذهنیات این با و  شرایطی چنین در

 جاده رسیدن بە زیادی فاصلە هنوز اینکە وجود با ساعتە چند مسافتی پیمودن با خود

 آنها .میگردد بر خود و میدهد نشان آنها بە را مسیر دور از آنها راهنمای میماند، فوق

 با جاده بە رسیدن از قبل بیشتر مسافتی نمودن طی از بعد .میدهند ادامە را راهشان هم

 میشوند، آنجا غیرعادی وضعیت متوجە منطقە آسمان در هلیکوپتر چند مشاهده

 آنها .ورزند خوداری جاده بە رفتن از دقیق اطالعات آوردن بدست تا میگیرند تصمیم

 درهمان اما دورتر ساعتە چند مسافتی کە ،"قمچیان" روستای بطرف را خود مسیر

 با .کنند کسب بیشتری اطالعات آنجا در تا میکنند، عوض قرارگرفتە، جاده مسیر

 آنکە بدون استراحت کمی با .میشوند قمچیان روستای وارد هوا شدن تاریک

 بیش کە ، "اگجە" اسم بە دیگری آبادی قصد بە را آنجا بیاید، گیرشان خاصی اطالعات

 بە فقط کار این علت  .میکنند ترک بوده، دور جاده از و آنجا از پیاده با ساعت یک از

 روستای در اند، نخواستە زیاد خستگی وجود با .است بوده الزم احتیاط رعایت دلیل

 بە وقت دیر بش .کنند سپری را شب شده، واقع جاده کنار متری درچند کە قمچیان

 دموکرات حزب هودار کە "شریف کدخدا" اسم بە شخصی خانە در  .میرسند آگجە آبادی

 از بعد روز همان صبح .میخوابند نگهبان بدون مفرط خستگی بعلت صبح تا بوده،

 .میدهند ادامە "کانعمت" روستای بطرف را خود مسیر ۹ ساعت حدود صبحانە صرف

 دریافت دولتی نیروی   تحرک با رابطە در ازەایت اطالع هیچ اینکە بە توجە با

 ظهر نزدیک ۱۱ ساعت .میدهند ادامە جاده مسیر امتداد در را خود مسیر نکردەاند،

 از روستا بە ورود از قبل کە میگرند تصمیم آنجا در .میرسند "کانعمت" آبادی اطراف بە

 بین صف و ەفاصل حفظ و نظامی  آرایش رعایت با و شوند دور کمی  جاده مسیر

 پیمودن از بعد  .میدهند ادامە خود حرکت بە بوده، جاده موازات بە کە درەای در خود،
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 ماشین دو همزمان و منطقە فراز بر هلیکوپتر فروند دو حضور متوجە کوتاه مسافتی

 در خود متری ۳۰۰ الی ۲۰۰  فاصلە در  مسلح نیروی  زیادی تعداد حامل ارتشی

 بسیار و پوشش بدون منطقەای حرکتشان و حضور محل ەک آنجا از .میشوند جاده

 بە شروع آنها بطرف بالفاصلە و میشود مطلع حضورشان از دشمن بوده، نامناسب

 قسمت در کە فوق نفر ۵ از نفر ۳ درگیری شروع ابتدای همان در .میکنند تیراندازی

 محل از خود نمودن دور و  اختفا برای بهتری موقعیت از و بودەاند صف جلو

 در نقشی عمال و میشوند، دور درگیری محل از یا پنهان را خود داشتەاند، درگیری

 دشمن نیروهای .میشوند درگیر دشمن با طهمورث و فواد تنها .نمیکنند پیدا جنگ این

 این در و .میشوند حملەور آنها بە)هلیکوپتر( هوا طریق از هم و زمین طریق از هم

 و فواد جانباختن موجب آن نتیجە میکشد، طول ساعت دو از بیش حدود کە جنگ

 بە نزدیک درگیری اتمام از بعد دشمن .میشود نابرابر درگیری این در طهمورث

 خود حرکت بە جانباختگان، جسد گذاشتن جا با و خود نیروهای نمودن جمع با عصر

 یروستا مسجد بە شب را جسدها مردم  .میدهند ادامە بانە جاده مسیر و بسطام بطرف

 مریوان جامع مسجد بە را شهریورآنها ۱۰ تاریخ یعنی بعد روز و میبرند "نعمت کا"

  .میفتد اتفاق کە بود فاجعەای چگونگی و ماجرا کل این .میکنند منتقل

 ضروری حادثە این پیرامون را نکتە چند بیان و کوتاه نظر اظهار یک اینجا در

 انتهای تا شروع همان از اتفاق این ەپروس چگونگی از همچنانکە من باور بە . میدانم

 ریزی برنامە و شده حساب توطئە یک كە است این نشانگر کمتر است مشهود آن

 و فواد  شدن درگیر کە میرسد بنظر .باشد كاربوده در فواد انداختن دام بە برای  شده

 : کە چرا است بوده اتفاقی و تصادفی کامال دشمن نیروهای با همراه جمع

 برگشت برنامە از اینکە بدون همراهان و فواد حرکت از قبل روز همان دشمن -۱

 کرده آغاز را بانە بطرف مریوان از نیروهایش حرکت باشند بوده مطلع بانە بە فواد

 .بود نموده مستقر نیرو کنوکانی توسوران و چناره پاسگاهای در و بود

 دال هم  شواهدی و عالئم ەهیچگون و نداشتیم؛ اطالعی هیچ دشمن اقدام این از ما -۲

  .نیست موجود مسیرفوق در فواد حضور از دشمن اطالع بر

 نظامی استراتژی و برنامە جهاد فرمان از بعد دشمن است واضح و معلوم آنچە -۳

 نوسود و پاوه از ترمشخص بطور شمال تا ازجنوب مرزی های جاده تصرف را خود

 کار دستور در و تعقیب  را مرزی گاهایپاس و مراکز مجدد استقرار پیرانشهر،  تا

   .بود  ده  دا قرار خود

 خود حرکت بە طهمورث و فواد جانباختن و درگیری از بعد دشمن نیروهای -۴

 مسئلە این خود .بودند برنگشتە مریوان وبطرف بودند داده ادامە بانە مسیر بطرف
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 خود کار دستور در را دیگری برنامە و هدف اساس در دشمن کە است این بیانگر

 .است داشتە

 واقع شناسائی مورد جانباختگان جسد دشمن برای ابتدا در کە میرسد بنظر -۵

 بود، گذاشتە جا محل همان در درگیری از بعد را جسدها دشمن کە چرا .بود نگردیده

 توسط بعد روز صبح و میشوند برده آبادی مسجد بە مردم توسط هنگام شب بعدا کە

 اخبار در هم فواد جانباختن خبر و میشوند داده انتقال  مریوان هرش مسجد بە مردم

  .میگردد پخش رادیو از جانباختنش از بعد  روز ۱۲ ساعت

 این بر حادثە این اوایل همان از من دید زوایە از کە کنم اشاره نکتە این بە هم پایان در

 از هیچكدام وجەمت تقصیری کوچکترین همراه، جمع با ارتباط در کە ام بوده باور

 .شود دراز آنها بسوی  اتهام انگشت کە بود خواهد انصافی بی نهایت و نیست آنها

 مصاحبە از بسیاری غضب مورد کە جالل ابراهیم شخص اینجا در خصوصا

 آرزو .گردید منتشرشد، فواد خانواده طرف از زمینە این در کە کتابی در شوندگان

 میشد حیثیت اعاده اتهامات و برخورد وعن این بابت وی  از روزی کە میکردم

 وکوملە عراق کردستان جنبش در جانباختە برادر دو صاحب خود جالل ابراهیم

 .نبود برخوردی چنین مستحق هیچوجە بە و است رنجدران

 

******* 

 

  ما موقعیت فواد، جانباختن

 

 و نیروها سازماندهی مشغول "قامیشلە" و "وشکەالن" روستاهای در هنگام آن در ما

 مطلقا .داشتیم رو پیش در کە بودیم وظایفی و ماموریتها انجام برای خود سازی آماده

 گشتە روبرو آن با بانە بە خود سفر در وهمراهانش فواد کە مشکالتی و موانع از

 اول روز همان آنها کە بود این ما تصور .نداشتیم آگاهی و اطالع هیچگونە بودند،

 کە بودیم، وضعیتی و شرایط چنین در ما .رسیدەاند بانە ەب ساعت چند بعداز حرکت

 بر پتکی خبرهمچون این شدیم، مطلع فواد جانباختن از رادیو اخبار ازطریق ناگهان

 برایمان کە بود، سنگین چنان کرد، میخکوب را ما همە باشند کوبیده سرما

 هیچوجە بە و نبود پذیرفتنی برایمان بزرگی فاجعە چنین رخدادن .نبود باورکردنی

 بزرگی زلزلە یک همچون فواد جانباختن خبر .بپذیریم خواستیمنمی یا توانستیمنمی

 غم بسیار وضعیت ریخت، بهم را ما برنامەهای کل .ساخت دگرگون را ما وضعیت

 آورده بوجود ما میان در کنندەای امید نا و نامتعادل حال درعین و تاسفبار و انگیز

 کە است، ممکن چگونە کە بود این شد، مطرح برایمان کە گیبزر سئوال اولین .بود
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 باشد افتاده اتفاق فاجعەای چنین اگر .باشد گرفتە ما از هم را فواد سادگی این بە دشمن

 بە خود کە فوادی .بود نخواهد آسانی کار هیچوجە بە ما برای دیگر وی  مرگ تحمل

 کمی را رفتە دست از عزیزان دیگر و برادر دو جانباختن تا بود، برگشتە ما پیش

 دستی بغل با کردن صحبت رغبت کسی کە دارم بخاطر .کند ترتحمل قابل برایمان

 فکر برادرانش و وخواهران فواد مادر و پدر بە من لحظات آن در . نداشت را خود

 تحمل قابل غیر و سخت ما برای اینچنن فواد  مرگ اگر میگفتم، خود نزد در میکردم،

 هنوز آنها کە است این نە مگر .باشند داشتە حالی چە باید خبر این شنیدن با آنها باشد،

 نشده تمام عزاداریشان و دفن مراسم و دارند خود مقابل در را امین و حسین جسد

 کە میدانستم بودم، مطلع خوب بسیار  آنها نزد در فواد جایگاه از نزدیک از من .است

 ترتحمل قابل برایشان رفتە دست از عزیزان دیگر مرگ فواد وجود و حضور با آنها

 روشنی بە خود پیش در نمیتوانستم را فواد مرگ از بعد آنها وضعیت اما بود، خواهد

 داشت، زندگی معنی آنها برای فواد بود، چیز همە آنها برای فواد میدانستم .کنم تجسم

 بطور .داد خواهد دست از را واقعی معنی و ارزش بی برایشان زندگی فواد بدون

 دامن فواد مرگ از بعد زیادتری مصیبتهای متاسفانە چند هر  .شد همینطور هم  واقعی

 اسالمی ـ ج جانیان توسط "ماجد" و "امجد" فواد دیگر برادر دو و راگرفت خانواده این

 لبخند همیشە برای دیگر تا بود کافی تنهائی بە فواد مرگ اما .گردیدند اعدام آن بعداز

 آنهنگام تا من .نشود نمایان هیچوقت و گردد محو آنها چهره در کردن ندگیز از لذت

 کە بود بار اولین این بودم، نکرده احساس و لمس نزدیک از را بزرگی ترادژی چنین

 .میکردم تجربە را داشتند، نقش زندگیم در کە کسانی نزدیکترین دادن دست از

 همچنانکە میدانستم .بود ورداربرخ خاصی بسیار جایگاه از من برای فواد بخصوص

 دیگری فاز وارد مرا هم مرگش بود، گذاشتە زیادی تاثیرات زندگیم بر وی  با آشنائی

 و سنگین بسیار برایم عاطفی لحاظ از وی  مرگ .کرد خواهد فعالیتهایم و زندگی از

 می این بە خود پیش در همزمان .بود قضیە جنبە یک تنها این اما .بود آور عذاب

 کرده تعیین خود برای کە سنگینی اهداف و کار عهده از فواد بدون ما ایا کە دیشیدم،ان

 برای را وی  خالی جایگاه نمیتواند کسی کە نداشتم شکی این در .آمد برخواهیم بودیم،

 احساس لحظە درآن اما .گردد برخوردار ما نزد فواد معنوی  اتوریتە از و پرکند، ما

 شرایطی چنین در بتواند کە کسی بە نیاز .داریم کمک بە ممبر نیاز ما کە میکردم،

 مرتب کە افکاری .بردارد ما دوش روی  از را فواد وظایف از گوشەهائی سنگینی

 کە افکاری .نمیکردند رها مرا لحظە یک و بودند آمد و رفت در یندهآو گذشتە میان در

 رفقا از تعدادی با راآن موقع آن در کە واداشت، پیشنهادی طرح بە مرا  نهایت در

 کومەلە مرکزیت نزد بە بانە بە کە بود، این رسید بنظرم کە پیشنهادی .ساختم مطرح

 بقیە .کنیم تکلیف تعیین آنها از آن، عواقب و ماجرا کل شدن روشن ضمن تا م،بروی

 بدون لشکر ماهمچون .افتادیم راه بانە شهر بطرف پیاده با شلیر مسیر از و پذیرفتند
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 دست از را ماموریتها و کارها همە شیرازه  میماندیم، خوردەای شکست و هفرماند

 پیادەروی  روز و دوشب از بعد بود، شده کمتر نصف از ما نیروی  بودیم، داده

 نمودیم، استفاده ماشین از آخر در هم را مسیر از کمی قسمت اینکە وجود با طوالنی،

 .ساندیمر بانە شهر بە را خود باالخره کوفتە و خستە

 

********* 

 

 

 !لە کومە مرکزیت با مالقات , بانە شهر

 

 ایجاد شهر دراین غوغائی انگار کە  شدیم، روبرو وضعیتی  با بانە شهر بە رسیدن با

  جنبەهای از نظر صرف بود، حاکم آن بر گونە ومرج هرج حالتی .بود شده

 از بود شده پر شهر تمام بودند، جالبی بسیار تاریخی  لحظات ماجراها ترادژیک

 روی  آنجا  بە  کردستان دیگر شهرهای از کە  غیرمسلح مردم و مسلح نیروی 

 و غریبە مردم از بود پر همە مدارس تا مساجد از میرفتید  کە کجا هر بودند، آورده

 گفتە .نداشتند  نظامی وآرایشی سازمان و دسپلین و نظم هیچ کە مسلحی نیروهای

 نیز عراق کردستان میهنی اتحادیە نیروی  نفر رهزا حدود اینها بر عالوه کە میشد

 خودم نزد در لحظات آن در .دارند حضور شهر در طالبانی جالل شخص با همراه

 انجام میتوان بزرگی کارهای چە مسلح نیروی  همە این با میکردم، فکر  خوشبینانە

 از افرادی کردن پیدا دنبال ما برهمی، و درهم و شلوغ وضعیت چنین در .داد

 حتی  .نبودند علنی کومەلە مرکزیت  کە  بود اینجا مشکل .بودیم  کومەلە  مرکزیت

 دیگری کسی  فواد بجز آنزمان در مریوان در تشکیالت  باقیمانده عضو تنها هم من

 فواد کە افرادی کە میکردم تصور من این وجود با .شناختم نمی را  مرکزیت افراد از

 شعیب وطندوست، ساعد .باشند مرکزیت از احتماال داشت آمد و رفت بیشتر آنها با

 تا و بودم دیده را آنها من قبال کە بودند افرادی جملە از مهتدی عبدهللا  و زکریائی

 .میشناختم دور از حدودی

 نموده ردیف ذهنمان در باالئی وتوقعات انتظار خود پیش در ما کە آنطوری متاسفانە

 خبر بعداز خود آنها .نشد توجە ما ههمرا نیروی  و ما بە مرکزیت جانب از بودیم،

 مالقات اولین .بودند شده زیادی برنامگیبی و دچارآشفتگی ما همچون فواد جانباختن

 در را راه همە این ما  .بود کننده مایوس ما برای زیادی حدود تا کومەلە مرکزیت با ما

 بعد کە بودیم، رفتە آنها نزد ، بودیم پیموده  روحیەای چنین با شرایطی چنین

 کە نیست درخاطرم بکنند، ما بە کمکی یا و تکلیف تعیین ما برای فواد ازجانباختن
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 گرفتە نشستی یا جلسە یک حتی ما با ضروری بسیار شرایط آن در آنها از هیچکدام

 صحبتی ما با چیست، ما کار برنامە و کنیم چکار ما اینکە مورد در کلمە یک .باشند

 فواد جانباختن چگونگی از آنها کە است این مانده خاطرم در کە چیزی تنها .نکردند

 ما نداشتیم، دقیقی اطالعات هیچکدام آنها ونە ما نە درآنزمان نمودند، سوال ما از

 کە گردید شایع بعد روز صبح بسربردیم، مدرسەای در بانە در را شب اولین

 شهر بطرف نەبا ـ سقز ـ مریوان بین راهی سە دوآب جاده طریق از دشمن نیروهای

 نیروی  همە این از شهر کە بود، کافی شایعە همین هستند، پیشروی  حال در بانە

 پادگان چندین میشود، آنها بوسیلە میکردم خیال من کە ینیروی وآن شود تخلیە مسلح

 آنها لتحوی را شهر کند، شلیک دشمن بطرف فشنگ یک اینکە بدون کرد، تسخیر را

 کە گفتند، ما بە هم کومەلە مرکزیت رفقای .شدند پراکنده اطراف روستاهای در و داد،

 است، کوهستانی سخت بسیار منطقە یک کە سردشت آالن منطقە بطرف نیز آنها

 از اینبار بانە، بە رفتن از پشیمان و سرخورده ناچارا هم ما .کرد خواهند ینینش عقب

 با آنجا از و دبن سیران مرزی روستای بە مجاور روستاهای و آربابا کوه مسیر

 در .برگشتیم مریوان منطقە بە شلیر طریق از دوباره وسختی دشوار بسیار وضعیتی

 ژەایوی جایگاه چە از فواد کە گردید، معلوم من برای بار اولین برای بانە بە سفر این

 و کلیدی نقش فواد واقع در  .است برخورداربوده هم کومەلە مرکزیت بقیە نزد در

 تشکیالت و سازمان بالمنازع اتوریتە و اول نفر و داشتە بعهده آنها میان در را اصلی

 این از بعد ما صورت بهر .دانستمنمی جانباختنش از قبل را این من .است بوده ما

 و واضح دورنمای هیج بدون و برنامە بدون سازمان مرکزیت رفقای با کوتاه دیدار

 این بە سفر این در ما .برگردیم مریوان بە میبایستی فعالیتمان، و کارآ ینده  از روشنی

 و کنیم اتکا خودمان ظرفیتهای و توان و نیرو بر بیشتر فواد از بعد کە رسیدیم، نتیجە

 .باشیم نداشتە را دیگر جائی از کمک انتظار

 

******** 

 

  عراق نیروهای توسط شدن اسیر و افتادن کمین

 

 حال عین در دردناک، بسیار  ما برای مریوان بە بانە از ما برگشتن سفر ماجرای

 با .بود آربابا کوه بطرف بانە شهر از ما حرکت روز اولین .هست هم انگیز عبرت

 با .شدند ظاهر منطقە آسمان فراز بر دشمن هلیکوپترهای کوه این قلە بە ما رسیدن

 وحشت و رعب ایجاد قصد بود، هدف بی تیرانداریهای با توام کە مانورهائی انجام

 هدف این بە رسیدن در هم حدودی تا خود تاکتیک این با آنها .داشتند را مردم انمی در

 از یکی در را شب مریوان بە برگشتن برای خود درمسیر ما .بودند شده موفق خود
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 مسلح نیروی  و بودند ترسیده بسیار مردم .بردیم بسر بند سیران و بانە بین آبادیهای

 دچار غذائی احتیاجات تهیە در ما بطوریکە .بودند شده جمع روستا آن در زیادی

 بند سیران مرزی روستای بطرف الزم استراحت از بعد  .بودیم مضیقە در و مشکل

 و درگشت بند سیران و بانە بین جاده روی  بر مرتب دشمن هلیکوپترهای .افتادیم راه

 فوق مسیر پاسگاهای در دشمن کە بود شده شایع منطقە مردم بین در .بودند وآمد رفت

 یکی تا را خود حرکت و نگرفتیم جدی زیاد را شایعات این ما .است کرده مستقر نیرو

 ما تصمیم میرفت، تاریکی بە رو هوا .دادیم ادامە بند سیران نزدیک  روستاهای از

 مردم از آنجا در و مبروی بند سیران روستای بە شام صرف برای شب کە بود این

 شدیم آبادی وارد الزم احتیاط با .بگیریم راهنما و ککم  مریوان بە برگشتن برای

 چند بە .بودند خاموش همە خانەها چراغهای .میرسید بنظر عادی غیر کمی وضعیت

 یکی زیاد زحمت با توانستیم بالخره نمیکرد، باز را در کسی کردیم مراجعە خانەای

 نزدیک کە را  سگاهیپا دشمن روز همان در کە شد معلوم برایمان .کنیم پیدا را نفر دو

 نموده مستقر آنجا در زیادی نیروی  و کرده احیا دوباره داشت قرار آبادی جوار در و

 ما .نمیکردند باز هم ما روی بە را  درخانەهایشان آنها مراجعە ترس از مردم .است

 نفر دو آن تنها .کنیم پیدا مسیرمان برای راهنما نە و بخوریم درآنجا شام نە نتوانستیم

 جاده یک از میبایستی ما .کردند راهنمائی را ما کمی خالی نان عدد چند دادن با مراهه

 روستاهای نزدیکی تا .بود عراق نپینجوی شهر و بند سیران بین کە قدیمی بسیار

می شبانە بود، ساعت ده از بیش مسافتی کە "میرآباد" و "ساوجی" اسم بە ایران مرزی

 تمام .بود خالی سکنە از میکردیم، عبور آن از ما کە مسیری و شلیر منطقە .پیمودیم

 داده کوچ اجباری شهرکهای بە را وآنها تخلیە عراق دولت توسط آن روستاهای

 م.پ نیروی  تا .بودند سوزانده هم را بیابانها و دشت و باغها و مزارع اکثر .بودند

 منطقە این در آن زیستی امکانات از استفاده با  براحتی نتوانند عراق کردستان

 قسمتهای منطقە این بلندیهای بر نظامی پایگاه ایجاد با عراق دولت .کنند پیدا حضور

 کاری مسیر این از عبور وضعیتی چنین با .بودند کرده گذاری مین هم را آن از زیادی

 داشتیم، کە لحاظ هر از کە بدی بسیار وضعیت با ما .بود وسختی دشوار العاده فوق

 .كنیم طی مریوان بە برگشتن برای شبانە را خطر پر و طوالنی مسیر ینا بودیم ناچار

 بودیم، مانده غذا و شام بدون و بودیم خستە اینکە وجود با شب ۸ نزدیکیهای ساعت

 همان از .دادیم ادامە مریوان "ساوجی" بطرف راهنما بدون بند سیران از را خود سفر

 مسیر این نمیتوانیم ما کە .بود زمحر  ـ من برای حداقل ـ برایمان حرکت شروع

 امکان کە محلی راه، مسیر در کە بود این ما امید .کنیم طی  یکسره را طوالنی

 بعنوان هوا تاریکی تا را روز آنجا در و کنیم، پیدا باشد، داشتە آب بە دسترسی

 روستاهای بە را وخودمان داده ادامە را مسیرمان بعد روز تا کنیم، استفاده مخفیگاه

 کە بودند باور این بر و اصرارداشتند نفری چند ما میان در .برسانیم مریوان مرزی
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 مسیرفوق ساعت ۱۰ از کمتر توانست خواهیم کنیم، حرکت سریعتر و بجنبیم ما اگر

 توان در آنچە ما صورت بهر .برسانیم مرز بە را خودمان و نموده طی را

 نزدیکیهای .دادیم ادامە راهمان بە فەوق بی صبح نزدیکیهای تا گرفتیم بکار  داشتیم،

 زیادی خیلی مسافت هنوز کە شدیم متوجە ما میرفت، روشنی بە رو هوا کە صبح

 من .بودیم افتاده پا از مفرط خستگی و تشنگی گرسنگی، از .برسیم مقصد بە کە مانده

 در را خودمان و بمانیم، جا همان در کە بود، این نظرمان و پیشنهاد دیگر تعدادى و

 تاریک هوا دوباره تا کنیم، استراحت و کنیم مخفی بود، اطرافمان کە جنگلهائی میان

 .نمودند حرکت ادامە بە اصرار بود، آنها جز هم خالدی طاهر کە نفر چند اما .شود

 در ما .پذیرفتند را آنجا در شدن ماندگار پیشنهاد ، بودند اکثریت کە بقیە خوشبختانە

 تعدادشان کە نفر چند همراە طاهر .شدیم ماندگار بود، هم آب بدون چند هر محل همان

 ناشنیده و نادیده هم را بقیە توصیەهای ما، تصمیم بە توجە بدون نمانده، خاطرم در

 کە بود، نگذشتە ساعت نیم از کمتر حدود .دادند ادامە مسیرخود و راه بە و گرفتند

 پیدا دوام دقیقە ده از بیشتر ازیتیراند اما .رسید گوشمان بە شدیدی تیراندازی صدای

 احتمال و افتادەاند، عراقی نیروهای کمین بە آنها کە بود این ما گمان و حدس .نکرد

 توان از تنها نە ما .نبود ساختە ما دست از کمکی و کار .بود زیاد بسیار آنها شدن کشتە

 ما کە تیموقعی و شرایط آن در نبودیم، برخوردار عراقی نیروهای با طوالنی جنگ

 منجر ما نیروی  و واحد تمام نابودی بە تردید بدون ما درگیرشدن بودیم، قرارگرفتە

 این نتیجە و عواقب از درصد صد هم ما و نکرد پیدا ادامە تیراندازی کە آنجا از .میشد

 آن در را روز مدت تمام ناچارا کە شد این بر ما تصمیم نبودیم، مطمئن تیراندازیها

 آن بە کە زیادی بسیار دلهره با همراه نمودم، توصیف قبال کە عیتیوض با مخفیگاه

 کمین احتمال از ترس با توام نگرانی با هوا شدن تاریک با .بمانیم بود، گردیده اضافە

 روستای یک بە ساعت چند از بعد نهایتا و  دادیم ادامە را مسیرمان هم ما  ،افتادن

 احتمال و رفقایمان سرنوشت از اطالعی بی رسیدیم "قولە قول" اسم بە مریوان  مرزی

 گذشتە هفتە دو طی کە ماجراهائی دیگر بە حادثە این شدن اضافە و آنها شدن کشتە

 زمان مدت بە احتیاج .بود انداختە رمق از حسابى را ما بود، شده ما گریبانگیر

 جنگلهای بە "دارابی عبدالە" پیشنهاد با اولیە استراحت از بعد .داشتیم استراحت طوالنی

 واحد اولین کە محلی همان .رفتیم بود، معلم آنجا در قیام از قبل خود کە "گاگل" اطراف

 دورەهای برای  کە  منطقەای .بودند کرده شروع را خود کار آنجا در ما نظامی

 .گردید واقع ما استفاده مورد همیشە اسالمی ـ ج علیە پارتیزانی جنگهای در طوالنی

 ما نیروهای تامین و درحفظ کە اطمینان، قابل مردمانی با طمئنم پایگاهی و محل

 بە كە دیگر رفقاى همە تا شدیم ماندگار آنجا در .نمودند ایفا برجستەای و مهم نقش

 .گردیدند ملحق ما بە كنند، همراهى را ما بودند، نتوانستە بانە بە سفر هنگام

 

********** 
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 عراق جانب از کمک پیشنهاد

 

 مسئولیت با ما نیرو از نفری چند واحد  افتادن کمین بە ماجرای از روز دچن از کمتر

 مطلع  بود، شلیرنگذشتە منطقە در مریوان بە بانە از حرکتمان مسیر در "خالدی طاهر"

 نپینجوی شهر در اکنون هم و آمده در عراقی نیروهای اسارت بە فوق افراد كە شدیم

 دشمن عنوان بە آنزمان در عراق دولت بە ما چند هر .هستند عراق بعث حکومت نزد

 آنها اینکە از .ننمودیم ارزیابی نادرستی کار را آنها شدن تسلیم اما میکردیم، نگاه

 خوشحال بودند پیداکرده نجات تلفات بدون فوق درگیری در ما تصور برعکس

 هنگام بە .نمود آزاد را آنها عراق دولت کە نکشید، طول یکهفتە از کمتر .بودیم

 .بودند ما برای عراق حکومت جانب از شفارشی و پیام حامل آنها ما نزد بە برگشتن

 و قید بدون آنها باشیم، آنها با ارتباط بە حاضر ما چنانچە کە بود، این عراق دولت پیام

 قبال در عراق دولت سیاست این .بود خواهند ما بە کمکی نوع هر بە حاضر شرط

 ـ ج علیە حاضربودند کە میشد، جریاناتی و نیروها کلیە و ایرانی اپوزسیون همە

 جبهە پشت خدمات دیگر و پول و اسلحە میتوانست کمکها این .کنند مبارزه اسالمی

 چنین هنگام درآن ، داشتیم مورد این در کە جلسەای طی ما .باشد شامل را الزم

 هر .کردیم رد اکثریت با را فوق پیشنهاد و کردیم، ارزیابی ضروری غیر را ارتباطی

 با ارتباطی هیچگونە ما شرایط آن در .کردیم اعالم ممنوع را عراق با ارتباط نوع

 درست .نمودیم  اتخاذ را فوق تصمیم آنها بە مراجعە بدون و نداشتیم سازمان مرکزیت

 کردستان دموکرات حزب نام تحت افرادی مریوان منطقە در زمانى مقطع همان در

 "آشتیانی محمود" اسم بە شخصی مسئولیت با و کردند عراق با ارتباط برقراری بە اقدام

  .میکردند دریافت پول فراوانی مبلغ ماهانە و اسلحە زیادی مقادیر

 

******* 

 

 لە کومە بە ب -ش  گروه شدن ملحق

 

 پیچیدەای و سخت بسیار شرایط با بودیم، شده مبارزه از جدیدی فاز و مرحلە وارد ما

 و  دایرکردن بە شروع .بود نموده اشغال را مریوان منطقە تمام  دشمن .بودیم روبرو

 وجود  منطقە در شاه زمان در کە بود کرده مراکزی و پاسگاها درکلیە نیرو استقرار

 داده تشکیل بسیج و پاسدار و محلی نیروهای از مرکب واحدهائی همزمان .داشتند

 روبرو برای ما .پرداختندمی ەجول و گشت بە منطقە در و نداشتند ثابتی محل کە بودند

 پیش را همەجانبەای و دقیق  ریزی برنامە بایستیمی وضعیتی و شرایط چنین با شدن
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 از بعد .بود یافتە تقلیل کمی تعداد بە ما نیروى سخت شرایط همین بدلیل .میبردیم

 عمال کە "گاگل" اطراف جنگلهای در  وکافی الزم استراحت و بانە سفر از برگشتن

 جمعا کە ما نیروی  کلیە .مینمودیم استفاده آن از ما مخفی اما پایگاهی منطقە ونهمچ

 در فواد با همراه دور چندان نە زمانی مدت کە نبود تعدادى همان بیشتراز آنها تعداد

 در تنها تفاوت .بودیم نموده مسلح نیروی  ایجاد بە اقدام بار اولین برای محل همان

 البتە .بودند باختە جان فواد جملە از ما رفقاى بهترین از ادىتعد .بود افراد جایگزینى

 در .بودند كرده ترك را ما صف  بود آمده پیش كە سختى شرایط دلیل بە هم تعدادى

 داده توضیح هم قبال همچنانکە .گرفتیم مهمی تصمیمات و آمدیم گرد  هم دور بە آنجا

 ادامە کومەلە نام تحت بعد بە مرحلە این از را فعالیتمان کە بودیم گرفتە تصمیم ما شد

 کومەلە بە ب - ش  گروه رسمی شدن ملحق نشست این تصمیمات این از یکی  .بدهیم

 در و همراه بود، داده رخ برایمان کە اتفاقاتی و حوادث اکثر در عمال آنها هرچند بود،

 منحل ار خود و بودند مستقل گروه یک همچون هنوز لحظە آن تا اما بودند، ما کنار

 اهداف بە کە کردیم تازه پیمان همدیگر با دیگر بار نشست این در .بودند نکرده

 نیز جانباختە عزیزان دیگر و فواد آرمانهای و اهداف همانا کە مشتركمان وآرمانهای

 یک برای را خود و منشوی دستبردارآنها سختی شرایط هیچ تحت و  بمانیم وفادار بود

 ضمن نشست این در .سازیم آماده دشمن با نیطوال و سخت نبرد و مبارزه

 همیشە مثل و سازماندهی آن برای خود وظایف کار، پیشبرد چگونگی برنامەریزی

 اشاره آن بە کە سختی بسیار شرایط با شدن رودرو برای . گرفت انجام الزم کار تقسیم

 آغاز را ەمسلحان جنبش اول دور و مرحلە  بدینوسیلە و زدیم باال را آستینها گرید،

 آن زمان مدت نە و بود میان در حرفی آن نتیجە از نە هنگام آن در کە جنبشی .کردیم

 بود معلوم آنچە داشتیم، خبرى كردستان مناطق دیگر از حتی نە بود، معلوم برایمان

 در تودەای  وسیع حمایت پیشبینی و از جانب ما آن شروع برای قوی بسیار اراده

  .نداشتیم یشک آن در کە مردم میان

 

  اول بخش پایان                                                                    
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