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!مصطفی سلطانی   ناصر یاد نامەی  

تیمور مصطفی سلطانی: تهیە و تنظیم   

 

 
.از طرف راست نفر شمارەی دوم رفیق ناصر مصطفی سلطانی میباشد : ەشاکرما  

  !دوران کودکی 

در روستای آلمانە از توابع شهر مریوان چشم شمسی  ٤٣٣١کاک ناصر درسال  
کاک . تا کالس ششم را در همین روستا خواند دوران ابتدائی و . بجهان گشود 

والدین کاک ناصر . ناصر،فرزند آقای مصطفی بیگ و  خاتون بهیە ایران خواە  بود 
اوضاع اجتماعی و سیاسی و  نگران آیندەی فرزندانشان بودە و در همین راستا

اید کوچ بە شهر مریوان ش  .اقتصادی خانوادە ، دوران سخت و دشواری را می گذراند 
یگانە راە حل بود و بهمین علت خانوادەی کاک ناصر بە شهر مریوان کە وتنها 

دوران غریبی و ناآشنائی شروع . فاصلەی چندانی و دور از آلمانە نبود  کوچ نمودند 
.گردید و والدین فرزندشان را در دبیرستان اسم نویسی کردند   

سازگاری با محیط تازە و از خصایل ارزشمند و نیکوی کاک ناصر قدرت انطباق و 
کاک . بیگانە بود ، کە همزمان توام با احترام و ارتباط با طیف جوانان نیز بود 

ت  و انسانی صبور و ناصر قلبی مهربان و احساسی پاک و بی آالیش و صمیمی داش
. بود  باگذشت و متین  
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!بیرستان دوران د  

سپس در راستای . رفیق ناصر تا کالس نهم در شهر مریوان بە تحصیل ادامە داد
در هنرستان صنعتی پذیرفتە شد و در بخش .ادامەی تحصیل بە شهر سنندج رفت 

سپس  دیپلم فنی  را با معدل باالئی در . مکانیک بە فراگیری علم و تکنیک پرداخت 
. رشتەی مکانیک اخذ نمود   

طرف ساواک ، شهربانی و ارگان های امنیتی کنترل و بهمین هنرستان صنعتی از 
کاک . علت سایەی گستردەی سانسور و تفتیش عقاید در این مکان برجستە بود 

ناصر در برابر تحقیر و اهانت و بی حقوقی هنردوستان و همکالسی هایش حساس و 
و قدر و این خصوصیات جایگاە و محبوبێت . همیشە مواضع روشن و رادیکالی داشت 
در دوران تحصیل موفق و با اخذ مدرک  .منزلت خاصی بە کاک ناصر دادە بود 

 معتبر از هنرستان صنعتی و در رشتەی مکانیک بعنوان  آموزگار فنی  فارغ 
.التحصیل گردید   

! ەشانکرما درتحصیالت دامەی ا  

سطح و پتانسیل تحصیل در شهرهای کردستان ، بعلل گوناگون و از جملە مجبور 
نگاە داشتن کردستان در عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی و همزمان میلیتاریزم 
وحشتناک و سانسور بی مرز  و حاکمیت سیاە سیستم شاهنشاهی ، نە  در راستای 

جوانان کردستان . نی داشت شکوفائی جامعە بود  بود و نە با رشد جامعە همخوا
. ناچار بودند برای کسب علم و دانش و فراگیری مهارتها بە شهرهای دیگر سفر کنند 
کاک ناصر کرمانشاە را انتخاب نمود و در انستیتوی کرمانشاە ثبت نام نمود و در 

باالئی کسب نمود و موفق بە اخذ گواهی نامە و فوق  فراوان واین مکان تجارب 
در این دوران با تفکرات چپ آشنا میگردد و .فنی گردید در رشتەی  تیتودیپلوم انس

در دیدگاە کاک ناصر منافع و سرنوشت .   اددطح دانش سیاسی خویش را ارتقا س
رنجبران و تهیدستان ایران و کردستان ، مهم تر و با ارزش تر از  همەی منافع دیگر 

. قایل بود بودە و برایش ارج فراوان  

!شهر مریوان برگشت بە   
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سمسی برابر سال  ٤٣٣١بعد از اتمام تحصیل در انستیتوی کرماشاه و ، در سال  
مال  "بعنوان معلم فنی در مدرسەی. میالدی کاک ناصر بە مریوان بر گشت  ٤٧١١
مشغول ور پروردە نمودن و اموزش جوانان و در رشتەی حرفە و فن و بمنظ "آوارە

در شهرهای هیجدە ماە  توظیفە و سربازی را بمددوران خدمت نظام .  بکار گردید 
ضایتی های ن دوران مصادف با اعتراضات و نارای.سنندج و کرماشاە سپری نمود 

کاک . یواش یواش  زمینەهای قیام ایران فراهم گردید . تودەهای مردم ایران بود 
داشت این فرصت تاریخی را  ساسات پاک و بی آالیش و مواضع روشنیناصر کە اح

مغتنم شمرد و همراە تودەها در  مبارازت شرکت نمودە و امر مبارزە در اولویت 
.برنامەهایش قرار گرفت   

!ترک پادگان و خدمت سربازی   

در این دوران کاک ناصر  تفکرات سیاسی و اجتماعیش منجر بە اتخاذ مواضعی 
مخالف انجام خدمت . خردمندانە و جسورانە در راستای خدمت بە تهیدستان گردید 

بهمین . سربازی در پادگان ارتش و همسوئی با نظام و سیستم شاهنشاهی گردید 
مبارزات و فعالیت های   .نمود  منظور از پادگان بیرون آمد و خدمت سربازی را ترک
با محافل روشنفکران مریوان  .کاک ناصر بسوی مرحلەای دیگر سمت و سو پیدا کرد 

اندیشەی در زمینەی ارتقای  همزمان. م و ادامەدار بر قرار نمود ارتباطی محک
 ،و یس راکە شاهکاری های جهانی بودندسیاسی خویش ، مجموعەای از کتاب های نف

.مطالعە کرد  می راکتاب های عل  

!موضعی جسورانە و تاریخی    

بستر بر احمد  کعالوە بر پیوندی فامیلی و خانوادگی حلقە ارتباط  کاک ناصر با کا
شمسی هر دو موضعی اتخاذ کردە کە  ٤٣٣١در سال  .بود  استوار تفکرات سیاسی

مبارزات خویش را در تشکیالت اتحادیەمیهنی برای مبارزە باستم ملی و طبقاتی 
یهنی را بطور مخفی  و زمینەهای رفتن و ملحق شدن بە اتحادیەی م. ادامە دهند 

اما موج اعتراضات و روند مبارزات تودەای یواش یواش هویدا گشتە  .  فراهم نمودند
در این .  یاسی این دو همرزم را مهیا ساختو در بستر خویش آرزووها و خواست س

این  مقطع لزومی بە  ارتباط و رفتن بە صفوف اتحادیەی میهنی نبود و مستقیما 
ات خویش را در محافل سپس مبارز.  اولویت خویش را ازدست دادپیوند و سفر 
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وگروهای مخفی در مریوان ، بگونەای مخفی انجام دادند و در آستانەی قیام این 
بر علیە دیکتاتوری شاهنشاهی  دوهمرزم  بە سیماهای تابناک مبارزات شهر مریوان 

.مبدل شدند   

!اندیشە و احساسات بی آالیش  هنرمندانە   

در بستر هنر نقاشی و . اشت ر دیلپذکاک ناصر احساس و اندیشەای هنرمندانە و د
تابلوهائی کە ترسیم نمود جملگی محتوی و . موفق و ماهر بود " نی " ساز  نواختن

 بە کلتور و فرهنگ   .با نواختین نی آشنائی کامل داشت. ساختار سیاسی داشتند 
وارد با لباسهای  ملی و سنتی و کردستان ارج گذاشتە  ودر بیشتر م کالسیک مردم

.و اعتراضات ظاهر می گشت  سیک در مجالسکال  

  

 
. ایستادە است در کنار دریاچە آب شیرین زریوار  ر صمریوان ،کاک نا  

                           !بعد از سقوط سیستم شاهنشاهی 
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زمانیکە قدرت و هژمونی سیاسی ایران توسط آخوندها قاپیدە شد ، کاک ناصر      
بە صفوف پیشمرگان و جنگ رهائی ستمدیدەگان . گرفت  موضع انقالبی خویش را

کاک ناصر جوانی متواضع ، فروتن ، اومانیست، کاردان، پیشرو و کادری . پیوست 
شهر مریوان را  ،گردید و شهروندان  زمانیکە کوچ تاریخی مریوان شروع .الیق بود 

ناصر با ارادەای ، کاک  اسکان یافتند" کانی میران " خلوت کردند و در اردوگاە 
در . در سنگر دفاع از کرامت شهر حاضر و آمادە و جان بر کف بود   پوالدین و مصمم

دورانی کە مذاکرات نمایندگان شهر مریوان با نمایندگان جمهوری اسالمی بە بن 
بست رسیدە بود و، دشمن وقت کشی میکرد ، کاک ناصر در سطح باالئی وظیفەی 

کوچ تاریخی مردم مریوان باسخنرانی کاک فوآد .ود را بعهدە گرفتە بپیشمرگی 
کاک ناصر در ادامەی مبارزات .بپایان رسید و مردم کوچ کردە بە شهر بر گشتند 

خویش در ماموریتی کە از طرف کومەلە بە او سپردە شدە بود ، بە مدت چند ماە  
رب کولەباری از تجا در این ماموریت  .بەمنطقەی سقز و روستای تورجان رفت 

در گردان کاک . سپس بە منطقەی مریوان بر گشت . سیاسی و نظامی بدست آورد 
   .وظایف سیاسی و تشکیالتی خویش را در روند مبارزات ادامەداد  فوآد 

کاک ناصر اعتماد فراوانی بە رهبری و اندیسە و مواضع کاک فوآد داشت وهمیشە 
در گردان کاک فوآد همەی توانائی  .خودش را یکی از رهروان افکار او میدانست 

عرصەی نظامی و سیاسی، توانائی ها هایش را بخدمت گرفت و طولی نکشید کە در 
                              .و مدیریت و رهبری خویش را در سطحی شایستە نشان داد 

ری و وانائی رهبتدرت و ناصر در واقع و بدون بزرگنمائی ق کاک                       
همیشە این پتانسیل و ظرفیت را از خود نشان . هدایت گردان کاک فوآد را داشت 

میداد و میتوانست بعنوان فرماندەی گردان در خدمت جنبش رادیکال و چپ کردستان 
اما متاسفانە نە  بەاو چنین شانس و فرصتی  دادە شد و نە بە گردان کاک .باشد 
نستند بر ارادە و عزم راسخ او تاثیر منفی همەی عوامل بازدارندە نتوا.  فوآد 

ی و سدر سنگر مبارازات سیا ین علت جسور تر  و مصمم تر از پیشبهم. بگذارند 
کاک ناصر یکی از کادر های الیق و  .نظامی آمادە فداکاری و از خود گذشتگی بود 

در   .ن ، چپ، سکوالر،سیاسی و خردمند صفوف پیشمرگان بود شصاحب مواضع رو
                       .سالح های سنگین کومەلە بود  شمسی مسئول ٤٣٣٧سال ر بها

!مانە خانوادە در آل دیدار  



6 
 

در عرصەهای سیاسی و نظامی  مستمر کاک ناصر بعد از مدتی طوالنی و فعالیت های
در ان موقع بندە .و تشکیالتی ، برای مدتی کوتاە و دیدار خانوادە بە آلمانە برگشت 

تیمور مصطفی سلطانی ، کە پیشمرگ و کادرسازمان چریک های فدائی خلق ایران 
مقر و تشکیالتی داشتیم ، برای دیدار کاک ناصر بە " قەاڵجێ "بودە و در روستای 

. سیر نشدیم گر بودە و هرگز از دیدار همدیگر باهمدی یچند روز. گشتم آلمانە بر
جند روز باهمدیگر . مادرم نیز برای دیدار ما بە آلمانە بر گشت و بە ماملحق گردید 

همین دیدار انرژیبخش و . مان گذاشتیم فراوان بودیم و مرهمی بر زخمهای
نقطە نظر روانی و روحی برای  کە این دیدار از. امیدوارکنندە و شادی افرین بود 

.بود  انش مفید و عذاب شکن و فرزند ممادر  

!ر صی کاک نازندگ مراحلخرین آ  

در مکانی  ەپس از دیدار من و مادرم ، کاک ناصر میخواست نزد پیشمرگەهای کومەل
کاک ناصر از مقر چریک های فدائی در روستای قەاڵگا نیز . برگردد " بیەکەڕە" بنام

آخرین دیدار و مالقات من و کاک . کرد و مدت چند ساعت باهمدیگر بودیم دیداری 
ر نمیکرد کە دیدار کاک ناصر از مقر ستای قەاڵگا بود و هرگز بمغزم خطوناصر در رو

زمانیکە از همدیگر جدا . ما باشد    چریک ها در قەاڵگا ، آخرین دیدار و خداحافظی
ر بطرف بیەکەڕە ، مرا بعد کاک ناص آغوش گرفتە و لحظاتی مدیگر را درشدیم ه

در آن زمان چند پیشمرگ زخمی کومەلە در مقر و پایگاە حزب . ترک و بەجا گذاشت 
کاک ناصر با یک پیشمرگ .تحت مداوا و کنترل بودند " دزڵی"دمکرات در روستای 

بە روستای دزڵی  ،دیگر بعنوان مسئول و کمک کنندەی پیشمرگەهای زخمی کومەلە 
. رفتند   

بعد از چند روز روستای دزلی کە مقر و پایگاە حزب دمکرات منطقەی مریوان و 
و پیشمرگ های زخمی کومەلە بود ، اری از مردم آوارە و بی خانمان عدەی بیشم

در عمل روستای دزلی کە   .قرار گرفت  مورد هجوم سپاهیان اسالم و مزدوران محلی
آشکار بە بطەای مزورانە ونظامی داشت ، در را موقعیت سوق الجیشی حساس

در این معاملە نازل و تاریخی افراد قیادە موقت . جمهوری اسالمی فروختە میگردد 
در حملە و هجوم بە . و سپاە پاسداران و مزدوران محلی شرکت مستقیم داشتند 

 و دەها پیشمرگ  بە اسارت و سپس  روستای دزلی دهها جوان و شهروند آزادیخواە 
کاک ناصر در این هجوم موضع نهائی و انقالبی خویش را نشان . ند تیرباران میگرد
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دادە و با ارادەی پوالدین و مصمم و ایمان و اعتماد فراوان بخود ، از زخمی ها 
بار  برای چند . حفاظت کردە  و میکوشد کە پیشمرگ های زخمی را نجات دهد 

 سنگین و و جنگمرگ های زخمی تالش وکوشش کردە و در پروسەی دفاع نجات پیش
زخم کاک ناصر در سطح عمیقی بودە ، کە مانع . شدید بسختی زخمی میگردد 

 ٤٧٩١)  شمسی ٤٣٣٧سال  در روز هیجدە آذرماە ادامەی دفاع  گردیدە و متاسفانە
.در روستای دزلی با سربلندی  جان باخت ( میالدی   

!روایت و جگونگی جانباختن کاک ناصر   

بە روستای ک ناصر بعنوان یاری دهندە و همراە کاک ناصر پیشمرگی کە همراە کا-٤ 
ردە و کاک ناصر را  در نگ شروع میگردد خودش را پنهان کدزلی میرود ، زمانیکە ج
در این گیر و دار کاک ناصر بسختی . تنها گذاشتە است  جنگ  تهاجمی و سنگین

.جان می بازد  ،زخمی میشود و در پروسەی جنگ و خونریزی شدید  

. ک ناصر در محاصرە مقر و پایگاە حزب دمکرات و بیمارستان  زخمی میگردد ک-٢
سپس عوامل مزدور در روستای دزلی او را شناسائی کردە  و بە سپاە پاسداران و 

و قیادە موقت خبر میدهند کە کاک ناصر پسر عموی کاک فوآد و از  محلی مزدوران
محلی در توطئەای آشکار و  مرتجعین و مزدوران. خانوادە مصطفی سلطانی است 

.میکنند  را برای مهاجمین و مزدوران رنگارنگ فراهم  تیربارانش بستر  خصمانە  

!جسد کاک ناصر در روستای دزلی   

دوستان و آشنایان خانوادە ،جسد کاک ناصر را بدور از کنترل و چشم 
سیستم  دیکتاتوری . سپاە پاسداران بە شهر مریوان انتقال میدهند 

اسالمی و نمایندگانشان در کردستان و مریوان  با تهدید و ارعاب ، 
خانوادەی کاک ناصر را در جریان گذاشتە کە اجازە ندارند ، جسد کاک 

ناصر را بە آلمانە انتقال دادە و مراسم یادبود و خاک سپاری برایش 
.تدارک بینند و انجام دهند   

!پاسداران  ەسپا توطئەی مسئول   
پاسداران در مریوان ، در شیوەای دیگری از نیرنگ و توطئە  مسئول سپاە

: دوبارە  خانوادەی کاک ناصر را در جریان گذاشتە و باطالع میرسانند کە
اما .  اجازە دارند جسد کاک ناصر بە آلمانە بردە و در آنجا دفن نمایند 
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این توطئەی آشکار بمنظور در کمین انداختن و برنامەای گستردە و حساب 
دە ، کە پیشمرگ های کومەلە، آزادیخواهان و اعضا خانوادەی مصطفی ش

محاصرەی  سلطانی را در گورستان تالە سوار و در مراسم خاک سپاری 
همزمان دادە و  رمورد هجوم و حملە قراجمعیت بزرگی را  کامل نمودە و

.در آورند  اکشتار وقتل عام را بمرحلەی اجر  
! دارسیران  ستانرگو  

و بعد از مشورت های منطقی و الزم ، تصمیم نهائی  خانوادەام  سرانجام
گرفتە کە جسد کاک ناصر در قبرستان روستای داسیران کە بە شهر 

 جسد کاک ناصر اکنون در قبرستان. مریوان جسپیدە است بخاک بسپارند 
.دارسیران بخاک سپردە شدە و آرامش ابدی را یافتە است   

!ن جانباختە در راە آزادی گرامی باد یاد کاک ناصر و همەی عاشقا  
جعفر                         کمک های بیدریغ رفیقگرانبها واطالعات  * 

مصطفی سلطانی در زمینە نگارش این یاد نامە، شایان تقدیر و 
.سپاسگذاریست   

...................................................................... 
!رانیان  ضر و سید حسین پیرخصکاک نا کوتاە از  خاطراتی  

  مصطفی سلطانی  -شاد ر: از

ن در شهر سنندج معلم بودم و برای دیدار خانوادە گاە و م: خاطرەی اول  
در یکی از این   .بیگاە بە روستای  آلمانە کە  زادگاهم  بود بر میگشتم 

تداعی میگردد،  با نام بیەکەڕەبرگشت ها تصادفا در سە راهی دزلی کە 
بعد از سالم و روبوسی و . و کاک ناصر را دیدم  از اتوبوس پیادە شدم

بایست منتظر ماشینی باشیم کە بە المانە رفت و امد احترام فراوان ،می 
ماشین نیامد و تصمیم گرفتیم با پای پیادە و از طریق راە عادی ، . ت داش

را طی کنیم  و بە کوهستان سخت و پر پیچ و خم   وو مسیر رودخانە
و  ەاز مهمانان چایخانە کە آشنا هم بودند خداحافظی نمود.آلمانە برسیم 

تقریبا چایخانە تا روستای آلمانە . حرکت کردیم  بسوی آلمانە پیادە
کاک  .فاصلەی نسبتا دوریست کە یک ساعت و نیم پیادەروی می طلبد 

د ، احترام ناصر کەانسانی  خیلی بدل نزدیک و صمیمی و متواضع بو
مدان سفرم کە چندان چ حتی بیادم میآید. زیادی برایم قایل گردید 
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قبول نکرد و زحمت حملش را بر ە اصرار کردم چسنگین نبود برداشت و هر
در گفتگو و صحبت هایمان ،  برایم مسجل گردید کە   .عهدە گرفت 

ا گفتەهایش ب.  معلومات و دانش سیاسی کاک ناصر در سطح باالئی است 
زمینەی مسایل سیاسی و  ارزش و خردمندانە و ترجمە و تفسیرهایش در

راستش من  از میزان آگاهی سیاسی . منطقی وبدل می نشست اجتماعی 
انسانی در آن سن و سال و . ایشان تعجب کردم و در مجموع غافلگیر شدم 

مسایل و  دقیق خوش برخورد و صمیمی و با نزاکت ، بدرجەای از تحلیل
رویدادهای  ایران و کردستان رسیدە بود ، کە بی اغراق برای من سرسام 

زمان بسرعت در گذر بود و تا چشم باز کردیم  خستە و کوفتە بە . آور بود 
منزل جانوادەی کاک ناصر در مسیر . نزدیکی های روستای آلمانە رسیدیم 

، کە از بروم مرا دعوت نمود کە بمنزلشان. ورودی روستا قرار داشت 
انوادەاش ند  برنامەی دیدار خقول دادم کە مطمئن باشایشان تشکر کردم و

  .از همدیگر جدا شدیم  و هر کدام  بطرف  خانەی پدری رفتیم  . را دارم 
 

یک بار در خیابان های سنندج سید حسین پیرخضرانیان  : خاطرەی دوم  
وتن و بدل نزدیک و سید حسین انسانی فهمیدە ، فر. را مالقات نمودم 

بنظرم خیلی آگاە  و سطح دانش سیاسی و .  خردمند و صمیمی بود 
هکارهای جاویدان ادر زمینە کتاب ها و ش. اجتماعیش ، باور کردنی نبود 

کە بوسیلەی دو مترجم توانای کردستان بنام های محمد قاضی و ابراهیم 
کتاب های  پیام هائی کە از  . حبت کرد صیونسی ترجمە گردیدەاند 

اساسااین  .نفیس گرفتە بود  و ، بازگو میکرد  قابل ستایش وستودنی بود 
خصیت شو کاراکتر و  بر داوری ها و مواضعم تاثیر فراوانی گذاشت دیدار

انسانی سادە ، . سیاسی کاک حسین پیرخضرانیان ، مرا مبهوت نمود 
و اومانیست ، متواضع و فروتن ، صمیمی و بی ریا و صادق و خیلی رئوف 

طولی نکشید کە سیمای تابناک خویش را در جنبش چپ . مهربان بود 
.کردستان اثبات کرد و نشان داد   

!با او آشنا شدم  از رفیقی کە تازە خاطرەای   
(تورجان ) احمد بهرامی  :از  
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شمسی  ، تازە شهرها توسط پیشمرگ ها تسخیر  ٤٣٣٩پاییز سال 
سەماهەی کردستان  شکست بعد از جنگهای  جمهوری اسالمی. شدەبودند 

مقر و پایگاە کومەلە حتی قبل از شهر سقز  در روستای . خوردە بود 
بیشتر از یک سال بود کە مردم رنجبر . تورجان تاسیس گردیدە بود 

در آن موقع . تورجان مایحتاج پیشمەرگەهارا تدارک و تامین میکردند 
 واحدی از پیشمرگ های منطقە مریوان بە منطقە سقز آمدە بودند کە

و در تورجان بودندتعیین کردە  رجان توتای در روس ماموریت آنها را 
آنوقت من هنوز . کاک ناصر مصطفی سلطانی  با آنها بود . ماندگار شدند 

در شورای روستای تورجان فعالیت داشتم و بە شیوەهای گوناگون پیشمرگ 
در آن .م اداران کومەلە را نیز سازماندهی میکردها را کمک کردە و هو

دوازدە . جادە ی روستا را هموار و درست کرد پاییز کومەلە خیلی زود 
سالی سپری شدە بود کە حکومت شاە مخارج آنرا تامین ، اما از طرف 

ودال ها بود، استانداری سنندج و مدیر عامل تورجان کە یکی از فیئ
اما .  بلعیدە میشد و جادەای هم درست نمی شد  امکانات و پول ها 

اتومبیل ها و ماشین ها . ار و درست کرد کومەلە اقدام نمود و جادە را همو
مسئول هموار کردن و . بە آسانی می توانستند در این جادە حرکت کنند 

ت و ریش سیاهی داش. پیشمرگی ریشو بود درست کردن جادە بە عهدەی 
این پیشمرگ تصویر کوچکی از . مرتبا برای کارگران و مردم صحبت میکرد 

من پس از مرگ کاک فوآد ، . وبیدە بود کاک فوآد را روی قنداخ تفنگش ک
خیلی هم مشتاق بودم . شهرت خانوادەی مصطفی سلطانی را شنیدە بودم 

مردم این پیشمرگ را کاک ناصر . کە این خانوادە را از نزدیک بشناسم 
بعد از ظهر کە  همەی  پیشمرگ ها بە . مصطفی سلطانی خطاب میکردند 
کاک ناصر خستە نباشید و من شما را  :مقر بر گشتند ، جلو رفتە و گفتم 

امااز اسم و فامیلت . نمی شناسم و بە منطقەی مریوان هم نیامدەام 
مگر اینطور نیست ؟ کاک ناصر .  است کە ، از اقوام کاک فوآد باشیدپید

آیا شما کاک احمد ومسئول  .  بلی این طوراست : مرا تماشاکرد و گفت
شورامشغولم ، اما  در تم بلی فعالشورا  هستید؟ منهم جواب دادم و گف

من و  بە بعد از آن لحظە. تصمیم دارم در شورا نمانم و پیشمرگ شوم 
کاک ناصر در آن موقع  بمراتب بیشتر . کاک ناصر دو رفیق صمیمی شدیم 
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از مسئول مقر تورجان آگاە تر و صاحب نظر تر بود  و همیشە  برای 
صبح روز بعد گروهی از . میکرد  اطرافیان نظرهای تازە و جالبی را مطرح

 می بایست کسی جواب. بە تورجان رسیدند  خبرنگاران و روزنامە نگاران
لە بردم  و بە کاک من خبرنگاران را بە مقر کومە. سواالتشان را بدهد 

لطفا کاک ناصر  . ا سواالت عجیب و غریبی می پرسند ناصر گفتم اینه
چە مطالب و سواالتی دارند ؟ شما جوابشان را بدهید و توجەکنید کە 

ت صمیمی و ک ناصر و مسئول خبر نگاران کە محمد نام داشرابطە من و کا
تا . بالندە و سریع پیموداما دوستی من و کاک ناصر مسیری . رفیقانە بود 

 . یم بهمدیگر نوشترا، ما دو تا سە نامە  کاک ناصر جان باختزمانیکە 
فی سلطانی و کاک فوآد  را از رگ من از طریق کاک ناصر خانوادەی مصط

از آن روز اعتماد و ایمان فراوانی بە این خانوادە پیدا . و ریشە شناختم 
این . کە این اعتماد و باور تا لحظەی مرگ با من خواهد بود . م ەاکرد

. خانوادە و کاک فوآد نزد من محبوب و بزرگوار و شایستەی احترامند   
 

 


