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!بودپوالد آبدیدە  ،گیشگدازان زند  كورهمادرم در   
(سال از مرگ مادرم ٠١گذشت )   

 

 
 
 

٠٨٣١بهار . یملکە مصطفی سلطان: نوشتە  
 

مریوان  شهر از توابع" رەشەدە"در روستای ( میالدی ٠٢٩١)خورشیدی  ١٨١٣ مادرم سال
عدم إمكانات  بە دلیل .دوران کودکی را در همانجا بسر برد و چشم بە جهان گشود

مادرم از تحصیل  آنزمان  و بطور اخص برای زنان در  بطور عام  برای همه تتحصیال
کە برای  ،ایام کودکی مادرم مصادف بودە با خفقان و دیکتاتوری رضا شاە. محروم شد

فشار آوردە مردم  زندگی و معیشت  بهحدی  ەب خود مستبدانەقدرت و حاکمیت  تثبیت
مردم   فارسی صحبت كردن و پوشیدن لباس فرنگی در أماكن عمومی به  به  كه بود

حقوق انسانی افراد دخالت در زندگی خصوصی مردم و پایمال كردن  ،بود  تحمیل كرده
در کردستان نیز زبان و لباس کردی را . زندگی را بر مردم ناگوار و حزین نمودە جامعە

  حاشیه  با تمركز تمام قدرت در تهران و به  ی كردستان كههمەی فئودالها  .ندمنع کرد
 دانینرا دستگیر و زاختالف داشتند   راندن و سلب قدرت از انها با حكومت رضا شاه

کردستان  د و بە خانوادگی از ایران کوچ می کن( هنەپوشیشیخ احمدک) مادرم  پدر. كرد
.از توابع شهر  پێنجوێن مستقر میشوند" نزارە"عراق پناە بردە و در روستای   

مردم . وضعیت اجتماعی و سیاسی عراق نسبت بە ایران تفاوت زیادی داشتە است
از  رهبری  حكومتهای مركزی عراق به  خاطر جنبشهای كردها علیه  بهکردستان عراق 
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از آزادی  و  در اوضاع و احوال دیگری زندگی می کردند" شیخ محمود حفید"  جمله
 .لباس کردی آزاد بود پوشیدن و كردی زبانصحبت كردن با . برخوردار بودند ینسب

آزادی و این . نسبتا بازتری داشت ی سیاسیفضا .نشریە و روزنامە کردی منتشر می شد
مردم تاثیر خوبی داشتە   زندگی همهدر سطوح مختلف بر  فضای نسبتا باز سیاسی

.است  
دوران نوجوانی خود را در چنین محیطی بسر می برد و شخصیتش شکل می  مادرم
ذكاوت و  مادرم با درک و . رودبمدت کوتاهی بە مدرسە   كه فرصتی پیدا می کند .گیرد
ماموستا قانع  هر بار. میکندرا از این شرایط  برداری و بهره خود بیشترین استفادە خرد

کە ( شاعر نامدار کرد کە هم نسبت فامیلی و هم دوست صمیمی پدربزرگم بودە است)
 .را آوردەام، بیا و گوش کن  ی تازهبهیە جان قطعە شعر :بە دیدار آنها رفتە گفتە

همیشە . ماموستا قانع یک بار شعر را خواندە و فوری مادرم آنرا بخاطر سپردە است
یە بهیە بە نسبت سن و سالش از دا. پدرش آرزو کردە کە این دخترش پسر می بود

 در  مشكالت زندگی خانواده در .همسال هایش باهوشتر، زیرکتر و فهمیدەتر بودە
انسانی  عاقالنە و برخورد خیلی سنجیدە و و  إحساس مسئولیت كرده و دربدری آوارگی

مگی از همین کاراکتر موجب محبوبیت و اعتماد ه .است داشتەبە معضالت و مشکالت 
مشاورە و  زیادی از ردادشوار مو و و در آنروزهای سخت  شدهجملە پدر و مادرش بە وی 

.همفکری با هم داشتەاند  
 پسرش تبعید می کنند و را رضا شاەپایان می یابد و دولت انگلیس  جنگ دوم جهانی

و  تغییراتی موقتی در کشور بوجود می آورداین وضع . را جانشینش می کنندرضا محمد 
خفقان و دیکتاتوری تا حدودی کاهش پیدا می کند و مردم نفسی راحت می کشند و 

. بر می گردند" رەشەدە"خانوادە مادرم نیز بە ایران و روستای  
 

تشکیل زندگی مشترک  
  

 « آلمانه»در روستای  (محمد رشید مصطفی سلطانی)با پدرم  ٠٨٩١سال در مادرم 
  كهی با مردی کە زن دیگرمشترك مادرم  از بدو زندگی. میدهد مشترك تشکیل زندگی

ی خاص خود هابا گرفتار ، مشقتبار، ، مادرم را با زندگی پیچدهداشت  بچهچند تا 
مزید . در همزیستی با هوو امری طبیعی و بدیهی است اصطکاک و گرفتاری .روبرو شد

دشواری مشکالت و  با محدودیتها و عدم إمكانات زندگی مدرن بر آن زندگی در روستا
خانوادەای پر خانە و زندگی سرپرستی كار  مدیریت و مسئولیت. زیادی داشتە است

 احتیاجات و کردن خواست بر آورد.  هبر عهدە دایە بهیە بودجمعیت و رفت و آمد 
زحمات زیاد و طاقت فرسایی را از  انپذیرای از مهمان  بهاین جمع و رسیدگی  زندگی

کردار و سلوک مادرم بە افراد .  او تحمیل شده  و رنجهای زیادی به  مادرم  طلب كرده



 3 

و بخصوص افرادی کە در خانە ما کار می " آلمانە"دور و بر و زحمتکشان روستای 
 است  انسانی،مهربان، توام با احترام و فارغ از تبعیض و تمایز بوده فوق العادە کردند

این ت فئودالی و در زندگی روستای او در فرهنگ و مناسب مقطع تاریخیدر آن . بود
منش و خصلت اتوریتە معنوی زیادی را بە دایە بهیە دادە بود، بطوریکە اگر روزی 

ە محسوس بود و همگی احساس می مریض می شد و یا خانە نبود جای خالیش برای هم
 در واقع چرخ زندگی این خانوادە پر جمعیت بر شانەهای وی. کردند گم شدەای دارند

فرزند بود بە نامهای فواد، حسین،  ٠١حاصل وصلت مادرم  .در حرکت بود استوار و
.ماهگی فوت کرد ٣کاوە در  .فایزە، امین، ماجد، ملکە، امجد، رضا، حشمت و کاوە  

 

 
 
 

مادرم مشوق و مروج بچەها . همگی بچەها بە موقع در دبستان قانی آلمانە مدرسە را شروع کردند
و مواردی همراهی می کرد بود برای درس خواندن، بطوریکە شبها ما را برای انجام تکالیف مدرسە 

خیلی عالقە مند بود  جالب اینکە مادرم. در انجام دادن تکالیف کمک می کردپیش می آمد کە ما را 
همیشە کتاب داشت و خودش هم . تالش می کرد کە سواد بیشتری داشتە باشد بە خواندن و نوشتن و

کە چگونە فرد بە یاد می آورم طرز نامە نوشتن را بە ما یاد می داد، توضیح می داد  .درس می خواند
جمع ما را  ،مادرم شبانە بعد از انجام درس و مشق. کوچکتر را مورد مخاطب قرار دهیم بزرگتر و یا

با زبانی  داشت و حکایتهای جالب و آموزندەکە از بر" ماموستا قانع"با شعر های شاعر نامدار کرد 
ە ب. از گذشتە و مخصوصن زمانی کە در کردستان عراق بودە تعریف می کرد. شیوا و بلیغ گرم می کرد

فصیح و روان آن شعرها را می خواند و در تعریف و توصیف کردن مسلط بود کە سرپای وجود ما قدری 
گوش می شد و در اعماق توصیف های او غرق می شدیم و هزاران فکر و خیال شیرن ذهنمان را می 

تا کە در هم آرزو می کنم قدرتی می بود و تاریخ را بە بە آن روزگاران بر می گرداند  حاال.  گرفت
  .پای شعرها و گفتەهای مادرم بنشینم و لذت ببرم
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 دور و نقش مادرم بر ما بچەهایش
 

چەها داشت و این هم یکی بتاثیر مثبت و خوبی بر شخصیت، طرز تفکر، و اذهان  و رفتار مادرم منش
بە دنیای پیرامونی خود بنگریم و از بدو نوجوانی ما از منظر دیگری  واقعأ بود کە از عوامل دیگری

کە روزانە در زندگی  و ناعدالتیهای جامعە را ستمظلم و . جامعە را درک کردیم تبعیضاتفرق و 
تفاوت و  رب همین هم انگیزەای شد کە .دریافتیم حس و مردم فقیر و تهیدست روی می داد عمیقأ

واضح و صریح  ای شیوه  به محرومین و تهیدستان جامعە یزندگ ثروتمندان بازندگی ستمگران و  تمایز
تالش و کوشش برای تغییر  و دگرگونی وضع موجود و بنیاد نهادن این درک و احساس . واقف باشیم

دنیایی کە دیگر تهیدستان و . یکسان، آزاد باشند، شعلەور کرددنیایی کە همە احاد و افراد جامعە 
.ظلم قرار نگیرند مشغلە ذهن همگی بخصوص کاک فواد شدمحرومان جامعە مورد استثمار و   

آنطور الزم و مطلوب بود   هایش و بچه مادرم ،دوران بچگی مااز همان  می توان گفتاما بە جرئت 
می بایست بچەها ، زیرا کە وقتی برای مصاحبت شادیبخش و نشاط آور متقابل با همدیگر نداشتند

دوری بچەها برای  .راهی سنندج می شدندای ادامە تحصیل برکالس چهارم دبستان  اتمام بعد از
مادرم خیلی سخت و جانگداز بود، از طرفی ادامە تحصیل الزم و ضروری بود ولیکن متاسفانە در محل 

وجود نداشت، از طرف دیگر بچەهای کم سن و سال در  تحصیلزندگیمان هیچ امکانی برای ادامە 
ی و دلواپسی بوجود خیلی نگران می کردندپدر و مادر زندگی  رحضو فرسنگها راە دور و غربت و بدون

همیشە فکر و   ی كهدیگر عددیمت سواالت مبادا و پدر و مادرم بە فکر بودند کە بطور مداوم .می آورد
  .ذهن مادر را بە خود مشغول کردە بود

برای ادامە  شهرو تدارک باز گشت بچەها بە  سازیمادر در فکر آمادە  ،دو ماە قبل از شروع مدرسە
ی برای بچەها ترراحت و کم دردسربرای زندگی  تسهیالتی و ملزومات کە بود تالشدر . تحصیل بود

انجام این  در حین. ، فراهم كندکە تنها و دور از والدین در شهر زندگی می کردند و درس می خواندند
و   آماده ،بر شستن مادرم. راجع بە دوری بچەها زمزمە می کرد متناسب وجالب و  کارها شعرهای

البتە کە . می کرد نظارت و دخالت  مواد غذایی  و رختخواب لباسها و كردن بندی و فراهم بسته
می روند و از پدر و مادر جدا می شوند خیلی ناراحت بودند و سعی  غربت  به همگی بچەها از اینکە

فضای خانە را عوض  روزهای آخر با آواز خوانندن و رقصیدن جو و. ورندمی کردند بە روی خود نیا
بودند،  ایران در تمام آن سالها کە بچەها برای ادامە تحصیل پراکندە شهرهای مختلف .می کردند

. همیشە فرستادەای از والدینم در راە بود، با نامە و سوغات و برای هر کس خواستە مورد عالقەاش
.ها خاطرە و یادگاری زیبا و جالب آن روزها را داریمهر کدام از ما دە  

   
ام  مادر به شیوەهای مختلف کمک  

 
فواد با مسایل سیاسی آشنا می شود، با شور و شوق فراوانی  مقوالت کاک ارشدم  برادر موقعی کە

نسبت بە  .می شود مطالعە و پرس و جوبا اشتیاق مشغول بە و  کند می دنیای پیرامونی را دنبال
و دیوان  «پیر مێرد»نویسندگان کرد مانند هایکتابآثار و ، عالقمند بودە کە یشودجکاوی منهمە چیز ک

مادرم . در آنزمان این گونە کتانها در ایران غیرە مجاز بودەاند .را بخواند «ماموستا قانع» شعر
. فواد تهیە می کندمخفیانە کسی را بە کردستان عراق می فرستد و این کتابها را برای کاک   

از آن بە بعد مسایل سیاسی، انقالب، دفاع از کارگر و زحمتکش و زنان بخشی از زندگی ما شد و از 
رازدار و پشتیبان  مادرم .می کردیم، این مقولە ورد زبان شدە بوداین دیدگاە بە همە مسایل برخورد 
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همەی چیزهای مخفی مانند کتاب . او تنها مادر نبود بلکە مانند رفیقی از ما حمایت می کرد. ما بود
از رونویسی كتابهای  بیشتر نوشتەهادر آن زمان ) پنهان می کردو جزوە و دستنویس ها را او 

درم خیلی وقتها می گفت فواد ما. (میشدند  دست میشد تهیه  در محافل دست به  محدودی غیر مجاز كه
.خیلی از این دست نویسهای ریز می ترسم جان  
و  «دوستدار» اسم   كسی به ساواک افسر مامور .کاک حسین از طرف ساواک دستگیر شد٠٨١٢سال 

یە خانە را بە هم ثاثهمکارانش بە آلمانە آمدند و خانەی ما را تفتیش کردن و همە اسباب و ا
مادرم بالفاصلە در کمال خونسردی  .رای محکوم کردن کاک حسین گیر بیاورندریختند تا کە مدرکی ب

کتاب و نوشتە هایی کە اگر بە دست ساواک " ممنوعە"شکیبایی کم نظیری تمام مدارکو با کاردانی و 
آب گذاشت و بە دختری کە در  خالی می افتاد برای کاک حسین مشکل ایجاد می کرد را در کوزە

از  و گفت برو بە چشمە آب اگر مامورین پرسیدند چکار میکنید بگو میروم  داد خانەی ما کار میکرد
کرد بدون اینکە آنها متوجە  دوربدین شیوە همە مدارک را از جلو چشم ساواکیها . رموآب بیا  چشمه
هیچ مدرکی از او  یها نتوانستنددیگر ساواکهمین کار مادرم کمک زیادی بە کاک حسین کرد و . شوند
. و بعد از چند ماە مجبور شدند آزادش کنند کنندپیدا   
با دستگیر شدن کاک فواد از طرف ساواک در شهر سنندج، دوبارە دریای از غم و غصە و  ٠٨١٨سال 

پدرم در زندگی بر مادر رنج دیدەام جانگداز شد و مدت طوالنی با . گردید مرارت دامنگیر مادرم
کاک فواد در کدام  و هر چە در توان داشتند انجام دادند تاکە خبر پیدا کنندبە هر دری زدند تهران 

مادرم مرتب . سال زندان را گرفت و اوایل در زندان قصر تهران بود ١کاک فواد محکومیت  .زندان است
راە طواڵنی و دور و درازی بود  از مریوان تا تهران. دقیقەای ٠١در آمد و رفت تهران بود برای دیداری 

میشد، افزون بر آن مالقات خواهر و برادر را فقط  سفرها خیلی دشوار و خستە کنندە بە همین دلیل
در نوروز می دادند و برای اینکە کاک فواد مالقات داشتە باشد و دلتنگ نشود و بە موقع پول و دیگر 

. تالش می کرد این کمبود را جبران کند و همیشە در راە بود  بهیه  دایهوسایل الزم بە دستش برسد، 
در آن موقع موهایش کم کم سفید می شدند، موقع . مادرم خاطرات زیادی را از این مسافرتها داشت

در زندان خانم افسر نگهبان عاشق موهای فرفری و سیاە و سفید مادرم می شود و مادر دید بدنی زبا
دهد کە با چە شامپوی موهایش را می شوید و کدام آرایشگاە موهایش را  را مورد پرس و جو قرار می

دایە بهیە هم خیلی آرام و جدی جواب می دهد کە زندان قصر این آرایش و مو را . درست کردە است
.برایش درست کردە است  

ە داخل خانوادەها اجازە نداشتند بیرون از زندان برای زندانیان خرید کنند و می بایست از فروشگا
مادر تعریف می کرد همیشە میوە و چیزهای زیادی را می خریدم و فروشندە . زندان خرید میکردند
مالقات   اجازه  هر روز كهدایە بهیە بە فروشندە می گوید . چرا این همە را میخرماعتراض می کند کە 

  .خرید کنمپسرم  بگذار برایندارم 
زندان سنندج برای کاک . کاک فواد درخواست کرد سال آخر محکومیتش بە زندان سنندج منتقل شد

بعد از . فواد و همگی ما بهتر بود، چون همگی می توانستیم بە مالقات برویم و راە هم نزدیکتر بود
و  انهدایت و رهبری کاک فواد بە اعتراض بە وضعیت بد زندمدتی زندانیان سیاسی شهر سنندج با 

کشید و تا بە سر روز طول  ٩١اعتصاب غذا . اعتصاب غذا کردند محدودیتهای بیشماری کە داشتند
وضع وخیم زندانیان و بە دراز کشیدن اعتصاب غذا کە چە . ادامە دادندانجام رسیدن خواستهایشان 

بهیە آرام و دایە . عاقبتی خواهد داشت همگی خانوادە و بستگان آنها را آشفتە و نگران کردە بود
قرار نداشت بخصوص موقعی کە با خبر شدی وضع جسمی چند نفر از آنها وخیم است و در بهداری 

فقا و دوستان زندانیان، در جلو زندان رجمع زیادی از خانوادە و بستگان و  .زندان بستری شدەاند
متیشان با خبر سنندج تجمع کردیم و خواستار مالقات با آنها شدیم تا کە از نزدیک از وضع سال
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 و در تالش بود برای خبری و  گریە و زاری می کرد ،دایە بهیە پریشان و نگران وضع کاک فواد. شویم
افسر نگهبان جلو زندان می گفت آنها کار غیر قانونی کردەاند بە همین دلیل  .مالقت او  رفتن به

است در چنین شرایطی کە  گفت چگونە ممکن  با اعتراضی جسورانهمادرم . اجازەی مالقات ندارند
با . باشد اجازە مالقات ندهید و من نتوانم پسرم را ببینم بی خبر مادر از وضع سالمتی فرزندش

: خواند را کردی دو بیت شعراین  نواهمان لحن و   
تی راريه ی چي قه تی      دايک بؤ ڕؤڵه کاريه  وه س زاڵم بێت ئه ر که هه  

ک  له ی مه ره دايه  ن بخاته ک          شێوه له فه  گاته رونم به ی ده قرچه  
     :تقریبأ بدین معنی

! ش بیقرارهمادر برای دیدار فرزند، این پیشە ظالمین است  
                !درنوردد را بنیاد سالطین شیون ، فلکبرسد بە  درونم نالەام سوز و

مک گفتند دو نفر بیاد داخل زندان فواد را کاین برخورد دایە بهیە چنان تاثیری گذاشت کە بالفاصلە 
بە تنهایی توان راە رفتن را اواعتصاب غذا طوالنی و خشک بود .)کند تا کە بە دیدار شما بیاید

.(نداشت  
 ها بچه  زمانیكه .تمام زندگانی مادرم ماالمال بود از دلهرە نگرانی و آە و حسرت برای بچەهایش  

شدند  تربزرگ ها بچه  زمانیكه. راهی شهرها و غریبی می شدند برای تحصیل خیلی زودکوچک بودند 
را  اسالمی یک لحظە آرامش برای مادرم رژیم ساوامای شاهنشاهی و رژیم ساواک از ترس و اضطراب

.در بر نداشت  
 

 آزادی کاک فواد از زندان
رژیم شاە، این اوضاع جدید عامل کاک فواد از زندان مصادف بود با مبارزات مردم ایران علیە آزادی 

کاک فواد باشد و اشتیاق سالها دوری و زندانی  با  كه نیافت كافی مهمی شد کە دایە بهیە مجال
کاک فواد بعد از زندان بە . التیام بخشد و مدت حتی چند ساعتی با هم باشندبودن کاک فواد را 

کاک فواد بود برای خوابیدن، مابین کاک  شب اول مادرم در پشت بامی کە مورد عالقە .آلمانە برگشت
فواد و کاک حسین خوابید و تا صبح بازوهایش بالین آنها بود و این بیت شعر مولوی را زمزمە کردە 

  .است
وه عقوب، يوسف دێمه ت يه زره ک حه وه             وه بێمه  ، زيندهۆبووم ج ن  رده مه  

     :تقریبأ بدین معنی
!دیدم   دوباره زندە شدم و چون حضرت یعقوب ، یوسف رامردە بودم از نو   
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از زندان روز آزادی کاک فواد ٠٨١١پاییز سال   

خروش انقالب و وقوع رویدادها بە قدری سریع بود کە کاک فواد تنها یک تا دو هفتە نزد جوش و 
مادر آرزومند دیدار فواد روز شماری میکرد . شروع کرد از نو کار و فعالیت سیاسی اخانوادە بود، فور

و  افرتمس از هرگز این مجال پیش نیامد و دایە بهیە بعد. و چشم بە راە بود کە روزی پسرش برگردد
افزون بر آن خیلی نگران و دلواپس بود کە ساواکیها و  .جلسات کاک فواد را در جمع مردم می دید

خیلی وقتها از . فئودالها و مرتجعین محل توطئە و ساخت و پاختی علیە کاک فواد انجام دهند
" ی میرانکان"تمام مدت کوچ اعتراضی مردم مریوان مادرم در اوردوگاە . نگرانیهای خود می گفت

ماندگار شد تاکە عصرها و موقع برگشتن کاک فواد از مذاکرە با عوام رژیم و بحث و تبادل نظر با 
.مردم، در آنجا کاک فواد را ببیند  
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 کاک فواد هنگامی گزارشدهی از مذاکرە برای مردم 

 
فواد در میان  نگرانیهای خود را با کاکبعد از پایان کوچ و برگشت مردم بە شهر مادرم اضطراب و 

گذاشت و گفت اوضاع خیلی نابسامان و آشفتە است، معلوم نیست چە پیش می آید تو در دوران شاە 
می ترسم بالیی بە سرت بیاید و مانند . مبارزە کردید، زندان و شکنجە و رنج زیادی را تحمل کردید

خندەروی توضیح داد و  کاک فواد با .پوستر عکست برایم بماند تنها جانباختە اسماعیل شریفزادە
گفت من نیز تو را خیلی دوست دارم و برای عاطفە و احساس مادرانەات احترام زیادی دارم اما 

اما   میدانم سخته. مبارزە ما بە سرانجام نرسیدە و هنوز اول فعالیت ماست و مبارزە زندگی من است
. مباشسعی کن بە این چیزها فکر نکنید بچەهای دیگر هستند و نگران من   

تراژدی در بە او القا شدە بود کە چە فاجعە و انگار  در آن مدت ترس و وحشت مادرم فوق العادە بود
تیر با جنازە رفیق جانباختە رئوف کهنەپوشی بە  ٩٨روز . می شودراە است و بە زودی دامنگیرش 

وحشتزدە و خیلی در آنجا مادرم . رفتیم رئوف رفیق ما و پسر عموی مادرم بود" ڕەشەدە "روستای 
در جواب حرفهایم گفت درست کە . ناراحت بود با وی حرف زدم تاکە تسلی پیدا کند و دلجوییش کنم

پسر عمویم و رفیق شماست، فعالیت و تالش زیادی کرد و خیلی زود است برای از دست دادنش  رئوف
عالوە بر آن وحشت روزی را دارم کە مانند مادر  .مرگ نابهنگامش برای همگی ما خیلی سخت است

شومی را پیش روی  رئوف بە چنین فاجعەای گرفتار شوم، برای خودم ناراحتم و می دانم چە روزهای
روز بعد از آن  ١١همین طور هم شد جانیان جمهوری اسالمی ثمرە زندگیش را بە تاراج بردند و . دارم

امین و کمتر از دو سال دو برادر دیگرم ماجد و اد، حسین و روز سە پسرش کاک فو ٣گفتگو در عرض 
.را از دست داد امجد  
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 تراژدی و جنایتهای رژیم جمهوری اسالمی بی غایت بود

 
 
 

حائز اهمیت است جرم و جنایت دو رژیم پهلوی و جمهوری اسالمی بر علیە فرزندان دایە بهیە در 
رژیم مادرم از دست مگر انسان در فیلم و رومان دیدە یا خواندە باشد آنچە . جهان کم نظیر بودە است

کە کاوە آهنگر از دست ضحاک  است ، بە مانند افسانە جور و ستمیکشیدجنایتکار جمهوری اسالمی 
و با این وصف روحیەی فوق العادە قوی و محکمی داشت  ،متحل رنج و مصایب زیادی شدمادرم . کشید

در عرص کمتر از دو سال بە دست  .دین و مقاوم در مقابل آنها استقامت و پایداری نمودبا ارادەی پوال
بە اسمهای فواد، حسین، امین، ماجد و  ی خود راجنایتکاران جمهوری اسالمی پنج پسر جوان و  برنا

الگو و سرمشق مبارزین و انقالبیون جنبش عدالتخواهانە مردم این پنج برادر . امجد از دست داد
اسم آنها هنوز هم سرلوح آنهایست کە برای آزادی و برابری جانفشانی می . یران و کردستان شدندا

  .کنند
و  حسین و امین بە دست خون آشامان این رژیم و مزدوران محلی دستگیر  ٠٨١٣مرداد سال  ٩٣روز 

خلخالی جالد و  این مدت مادرم تالش و فعالیت زیادی کرد بە دیدار. در پادگان مریوان زندانی شدند
رفت و از آنها التماس و استدعای آزادی " شیخ عبدل کهنەپوشی"بە خانەی یکی از جاشهای محلی 

مادرم  .دادگاهی تیرباران شدندروز بدون محاکم و  ٣برادرانم را کرد ولیکن فایدەای نداشت و بعد از 
بل از ظهر بە پادگان رفت برای روز یکبار آنها را مالقات کرد و در روز سوم شهریور ق ٣در مدت این 

مالقات ولی موفق نشد زیرا کە وضعیت پادگان خیلی آشفتە و نابسامان بود و تعداد زیادی از 
همگی مردم با . برای پشتیبانی از جنایات رژیم بە آنجا رفتە بودند و قیادە موقت مزدوران محلی

 از کردستان آمدن او بە هر شهریآمدن خلخالی جالد خیلی نگران و دلواپس بودند و می دانستند 
یکی دو روز قبل در شهر پاوە تعدادی از  تار آزادیخواهان و مردم بی دفاع،عام و کشیعنی قتل 

. ز را تیرباران کردە بودمبارجوانان انقالبی و   
 هوای حتی گرفتە بود وفرا را و رعب و وحشت همەی شهر ج آن روز را بە یاد می آورند مردم مریوان

بعد از  همانروز نزدیك غروب  .حکایت از راە رسیدن فاجعەای باور نکردنی را می داد تاریک گرفتە و
 ٢خبر رسید کە . گوش رسید  از پادگان بهر صدای تیراندازی و رگبا از پادگان، در شهر برگشت مادرم

اعدام شدگان احمد و حسین  .نفر را تیر باران کردەاند و جنازەهایشان را بە بیمارستان آوردەاند
پیرخضری، بهمن اخضری، جالل نسینی، فایق عزیزی، علی داستانی، احمد قازیزادە و برادرانم حسین 

.و امین مصطفی سلطانی بودند  
بودند و  انباشتەجنازە را روی هم  ٢. مردم شوک شدە مریوان جلو بیمارستان ازدحام کردە بودند 

همە جیغ می کشیدند، گریە می کردند و فحش و ناسزا نثار  .حمام خون بوجود آمدە بود ادور شاندور
می همگی آنچنان شوک و منقلب بودند ن. می کردند مزدوران و جیرەخوارانشجمهوری اسالمی و 

مادرم در میان جمع کثیری از مردم بە بیمارستان رسید و بالفاصلە ایشان . می کنند کار چەدانستند 
" را سوار ماشینی می کنند و جنازە لت و پار برادرم حسین را در آغوشش می گذارند و بە مسجد 

دیگر دنبال در حین گریە و زاری برای حسین بی صبرانە در میان جنازەهای . می برند" حاجی نجیم
مادرم فکر . بە دایە بهیە می گویند امین را بە آلمانە بردەاند. امین می گردد و از وضع او می پرسد

می کند امین اعدام نشدە، در تالش بود هر چە زودتر امین را ببیند و با در آغوش کشیدن او زخم 
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می داد در مسیر راە مریوان  مادرم توضیح. حسین التیام یابد و از تیرباران شدن حسین برایش بگوید
جنایت رژیم . تا آلمانە مچ دست حسین را دو دست محکم گرفتەام تا کە دستش از مچش جدا نشود

مادر برای . حد و مرز ندارد غیراز تیرباران کردن بدن اعدامیها را تکە تکە و لت و پار کردە بودند
کاک حسین وارد مسجد روستا شد  موقعی همراە جنازە. خیلی عجلە داشت بی صبرانە دیدن امین

تا آن لحظە نمی دانست کە امین هم تیرباران شدە  .متوجە شد کە جنازە امین قبل از او رسیدە است
هر زبان و قلمی در وصف آن صحنە مادرم موقعی کە متوجە شد دو پسرش را با هم اعدام  .است

متوجە نبودند کە حسین هم تیرباران شدە البتە افراد خانودە در آلمانە نیز ). کردەاند قاصر است
من و رضا جنازە امین را تا آلمانە همراهی کردیم ما هم بە  (.است فکر می کردند فقط امین است

  .قدری شوک و ناراحت بودیم کە نتوانستە بودیم همە چیز را برایشان بازگو کنیم
این بار شروع بە شیون غوش گرفت و مادر داغدیدەام سر امین و حسین تیرباران و لت و پار شدە را آ

رنج و زندگی خود و بچەهایش را بازگو می کرد کە چە سختیها و  کردن و زاری کرد و در حین گریە
مشقتی را کشیدە، سالها دوری از همدیگر و هیچ وقت دلی سیر با هم نبودەاند و همە این مرارت و 

. آرامش زندگی کنند تحمل کردە استایش و بزرگ شوند و در آس بچەهایش محنت را بە امید روزی کە
مالمت و مغایر با دین اسالم و  در مسجد مادرم را حضورروحانی روستا بنا بە رسم و سنت مذهبی 

اما مادرم گفت من . شریعت توصیف کرد و در این زمینە توضیح زیادی داد گفت نباید تو اینجا باشید
صوص این دو پسر دلبندم فقط امشب مهمان مهر و هستم بخ بچەهایمتشنە دل و در حسرت بودن با 

آسمان هم بە زمین بیاید پیششان می مانم و باید سرشان در آغوشم نوازش مادر داغدیدە خود هستند
قرچ باشد تا کە از نزدیک جوش و خروش قلب آکندە از درد و رنجم را بشنوند، باید تا صبح شاهد 

و تا صبح سر امین و حسین را در آغوش داشت و با سوز  قرچ جگر سوختەام باشند، همین کار را کرد
   .دل گریست و شعرهای کوردی فولکلور را خواند

جێ نشينتان  م شينتان           فوئاد گيان خؤش بێ، له ت ، تێر بکه من دڵم نايه  
كاتدا زه  كانمي، برد له جوانه  واڵتدا                 رؤڵه  ، به خاڵخالي هاتوه  

گانم رؤ كان، پاده خسير كێشه و جوانم رؤ           يه ي بێدا ، نه داد ههي  هه  
ور ماڵيان ده  بارێت، له حاڵيان              ئاگر ئه  کان، چي يه دايک ئيعدامييه  
زانم ، من باش ئه و كؤسته واڵ ئه كان، بێن بؤ دووكانم          هه دايك ئێعدامييه  

     :تقریبأ بدین معنی
فواد عزیز سالمت باشد و جای خالی شما را پر  امیدوارم -برایتان  خیلی گریە و زاری کنم نمیاددلم 
   .کند

ربودخالخالی  بە منطقە آمدە و فرزندان نازنینم را   
 ای داد و بیداد نوجوانانم رفتن   اسیر شدگان پادگانم رفتن
 مادر اعدامیها چە حالی دارند   دور وبرشان آتش می بارد

  کردەاممادر اعدامیها نزد من بیایند  درد این فاجعە را خوب لمس 
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در آنجا از  .دو پسر جوان و نازنینش را همراهی کرد" تالەسوار" دایە بهیە تا قبرستان  روزفردای آن 
ایی کنند اول با کدام یک از ممردم شرکت کنندە در مراسم خاکسپاری درخواست کرد کە او را راهن

می کرد و زندگی و  در ایام مراسم سوگواری خیلی گریە و زاری .پسران دلبندش خداحافظی کند
توصیف می کرد و همزمان حواس و دقت این را داشت کە  یجالب و با مسمشان را با اشعار اتمبارزە

بە بهترین نحوە ممکن بە همە مهمانها برسند و بە موقع همگی ناهار و شام بخورند و موقع خواب 
بە ما همەی خواهر و برادران تذکر دادە بود کە ابدأ . جای مناسب و رختخواب داشتە باشندهمە 

می گفت این عزیزان برای همدردی و . موقع غذا خوردن کسی گریە نکند و صدای کسی بلند نشود
دلجویی از ما آمدەاند، همگی باید استراحت کامل را داشتە باشند و بە موقع احتیاجاتشان رفع و 

. همسر حسین شکریە خانم حاملە بود و همیشە مواظب او نیز بود. ع گرددرجو  
 

من نه جوێنی  ی بێ باوک، به دوێنی      النکه ردم نه ده ،ئامان حسين گيان»  
.ا بمێنڵرون، با د گان ئه هی پاد سابخانه قه ۆب مما ب ته  با به رون، الس ئه که ۆب  

 ی ئازيزم بؤ ؤڵهڕکوشت  تؤ خؤت دابه مرواری  يشهڕگيان   ؤڵهڕمين  رت، ئه سه *ی جامانه
«!واری کورده  

     :تقریبأ بدین معنی
.امان حسین جان دردم را کاری نکنید و جنباندن گهوراە بی پدر را بە من نسپارید  
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بە کالس میروید تا کە چشم انتظارتان باشم، بە قصابخانە پادگان می روید قطع امید 
! کنم  

!جان خودت را نثار کردستان  کردید  ،دستار سرت امین عزیزم، ریشەی مروارید    

کاک فواد، برادرم ماجد را با نامەای از یک . گذشتە بود چند روز از جانباختن برادرانم حسین و امین
کە موقع تیرباران برای " ش هجەمال ر" مبارز جانباختە عضو کومەل رنجدران کردستان عراق بە اسم

برای مادر داغدیدەمان مادرش نوشتە بود، نزد مادرم فرستاد تا کە خواندن آن نامە تسلی خاطری 
روز نهم شهریور چند فروند . آمدن ماجد تاثیر خوبی بر روحیە مادر داشت. باشد، همین طور هم شد

ضعیتی اضطراری و غیر عادی منطقە تمام روز در رفت و آمد بودند کە این خود دال بر و کوپتریهل
انگار بە وی القا . این وضعیت دایە بهیە را بیشتر آشفتە و دلواپس کردە بود و خیلی نگران بود .بود

مادرم استعداد خاصی داشت و برای هر چیزی خیلی سریع . شدە بود کە تراژدی دیگری در راە است
.شد و مرتب تکرار می کرد می توانست چند بیت شعر بگوید و آن روز هم این طور  

کات ريوان ئه کان مه کات           داوای جوانه و شان ئه مران شانه ی چه ياره ته  
  هۆبااڵی ت  گيان وه  نا،  فوئاد ڕؤڵه  رمه ساتێک سه     هۆن  ت وه زره مردام ، عه ئاخ من نه
ی زووخاڵم ۆک  م له که چوه رنه ماندوو ده  ن ڕؤڵه که ڵ ئه الن سه ر و ماڵم    مه سه  له  ر بووه ئاگرێک به  

     :تقریبأ بدین معنی
.میکند  را شكار جوانان  مریوان ند، پرواز درهواپیمای چمران   

می نهادمفواد کاش نمی مردم ،  لحظەای سرم را بر قامت دلبندم   
هراسانند پرندگان هم  از درون آتشینم  - فرگرفتە چنان آتش را موجود   

کە آنها هم دو  همدردی و تسلیت بە خانوادە پیرخضریها ابراز یکی از خالەهایم برایهمان روز 
موقعی کە برگشت . رفتە بود" پیرخیران" پسرشان احمد و حسین تیرباران شدە بودند، بە روستای
ما تمام شب مشغول بودیم کە او را کمک . خیلی ناراحت بود و گریە می کرد و گفت خیلی مریضم

برایمان تعریف کرد موقع برگشتن در بین راە یک مزدور مریوانی سرش را  اای نداشت، بعدکنیم فایدە
.این مسئلە را بە ما بگوید بود نتوانستە او همو می گوید فواد را کشتەایم و بردە بە داخل ماشین   

 
. صبح روز دهم مهمان خیلی زیادی داشتیم و در میان آنها خانمی بود کە از شهر بانە برگشتە بود

دایە بهیە سواالت زیادی را راجع بە کاک فواد از آن خانم پرسید و گفت گویا فواد در بانە است، شما 
موقعی کە متوجە او را دیدید؟ حالش خوب بود؟ این مهمانها از جانباختن کاک فواد خبر داشتند اما 

شدند ما بی خبریم چیزی نگفتند و این خانم نیز همینطور گفت کاک فواد را دیدەام و حالش خوب 
و مرا بە گوشەای برد و گفت خیلی می ترسم چرا این همە  جواب این خانم مادرم را قانع نکرد. بود

، گفتم امروز روز هفتم مردم بە اینجا آمدەاند؟ من هم خبر نداشتم کە چە مصیبت دیگری پیش آمدە
همزمان با برادرانم ) گفت خانوادە نسیمی چرا؟ . اعدام برادرانم است و بە این مناسبت آمدەاند

من هم توضیح دادم شاید خواستەاند روز هفتم ( جەالل نسیمی پسر آن خانوادە هم اعدام شدە بود
ل از رسیدن جنازەاش بە نزد ما مردم از جانباختن کاک فواد خبر داشتند و قب. جالل پیش ما باشند

هنگامیکە متوجە شدند ما از این فاجعە خبر نداریم هیچ کس بە خود اجازە نمی داد  اماآمدە بودند 
.است همچون خبر فجیعی را بدهند بە مای کە کمتر از یک هفتە از تیرباران دو برادرم نگذشتە  

د یکی از بستگان فریاد کشید این هم طولی نکشید کە تعداد زیادی ماشین بە سمت روستا می آمدن
همە شوک و هاج و واج می آمدند و می رفتند و از همدیگر سوال می . ماشین جنازەای با خود دارند

کردند جنازە چە کسی است؟ یکی می گفت امجد برادرم و دیگری می گفت ناصر پسر عمویم آن دو 
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داشتند اما بە ذهن هیچ کس خطور نمی پیشمرگ بودند و در میان واحدهای نظامی کومەلە فعالیت 
همگی سراسیمە و هراسان بە . کرد اسمی از کاک فواد بیاورند و هیچ کس اسم او را بە زبان نمی آورد

دختر عموی مادرم از داخل یکی از ماشینها نعرە کشید دایە بهیە جنازەی  .استقبال ماشینها دویدیم
نی وحشت زدە فریاد کشید و بازویم را فشرد و گفت مگر مادرم با چشما. کاک فواد را برایت آوردەایم

ود؟ موقعی کە متوجە شد این فاجعە حقیقت دارد دست بعد از امین و حسین پسر دیگرم کشتە می ش
موقع آمادە کردن جنازە برای . خواهر بزرگم فایزە را گرفت و گفت باید برقصیم عروسی فواد است

ەاش و یک لنگە کفش را آغوش گرفتە بود و با گریە و زاری این دفن زیر پیراهن کاک فواد را روی سین
    .  شعرها را تکرار می کرد

!ی کوردان چه ي، بنه هو هر هحيا ك ئه         ری روی جيهان  ێمن فوئادم بوو،ش  
سپاری؟ کی ئه  ه گيان بهڵڕۆکانت فوئاد  فيقه زمی کویداری   ره وی عهڕ کوی ئه ۆب ۆت  

ۆت ناسه و هه ن ئهۆب  نا به م نهۆب            ۆت تاسه  هام به  هڵند سا چه وه ئه  
!مگينی  بؤ وا خه، قز ر شيوو سه سه  له  ی چينی      هو ته نه ن، که ۆک  رهاده فه  
نيا تاق و ته  به، شتێه ێيان جۆسيا   وا ت ێکتا بوون، روويان ب ته  هی ل هوان ئه  

 
:    تقریبأ بدین معنی  

 فوآد را داشتم ، شیر روی جهان  زندە کنندەی اصل و نسب کردان 
 کجا میرید و خیال چە دارید فواد جان،رفقایت را بە چە کسی می سپارید ؟

  نشد بوی شما و نفست را استشام کنمچندین سالە اشتیاق دیدارت را دارم 
غمگینی ؟مات وچرا در سرشیو سقز  فرهاد کون کن ، نسل و نژاد چینی   

!کە شما را تنها جا  گذاشتند بودند ، رویشان سیاە  همراهتآنهائی کە   

موقعی کە قبر آمادە شد رضا خودش را بە . در کنار حسین و امین منزل ابدی کاک فواد ساختە شد 
زد من را بە جای او دفن کنید بە سختی رضا را بیرون آوردند این بار  داخل آن انداخت و فریاد می

بە قبر انداخت و فریاد می زد آن سنگ و خاکی را کە گذاشتەاید فواد را زیر آن دفن  مادرم خودش را
مگر نمی دانید فواد اول عمرش است و هنوز . کنید رو سری من بریزید و من را بە جای او خاک کنید

خیلی جوانە؟ مگر نمی دانید هنوز خستگی زندان از تنش بیرون نرفتە ؟ رفقای فواد چشم بە راە او 
با مکافات مادرم را . کی می تواند فرزند نازنین و دلبندم را خاک کند .هستند وکارهای ناتمامی دارد

.بیرون آوردند و مراسم خاکسپاری تمام شد  
*ی( جامانە)  .با وجود این همە مصیبت دایە بهیە خود را نباخت و همچنان محکم و با روحیە بود  

متوجە شد کە . پست سر کاک فواد آویزان کرد * "قەزوان"سمبل پیشمرگ بە درخت کاک فواد را چون 
کە خود داشت مرا  هیمن حالم خیلی بد است و دارم از حال می روم با وجود آن همە غم و اندو

آغوش گرفت و سرم را روی سینە گذاشت و مرا دلداری داد و گفت تو همفکر و هم عقیدە برادرانت 
دەاید برای رسیدن بە اهداف و آرمانهایتان، تو هم دل و هم رنج و مشقت زیادی را تحمل کربودید و 

. نظر فرزاندان بە آماج نرسیدەام هستید و نباید خود را ببازید  
 

 مادرم دریا دل بود
هیچ کس دل  ولیکن سفرە را چیدن بە خانە کە رسیدیم، وقت ناهار بود،بعد از خاکسپاری کاک فواد، 

 همگی شوک و مات و مبهوت از عمق فاجعەما بودند  باجمعیت زیادی  . دماغ غذا خوردن را نداشتو 
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هیچ کس سر . متاثر از حال و وضع مادرم و ما بودند سپاری وخاک صحنە های دلخراش  و نظارەگر
سفرە نرفت اما دایە بهیە در حالی کە هنوز زیر پیراهن و کفش کاک فواد را در بغل داشت، سر سفر 

گفت شما همگی خستە شدەاید و برای اینکە توان و . با هم غذا می خوریم رفت و گفت بفرماید همگی
گفت من شروع می . تحمل همدردی با ما را داشتە باشید باید بە موقع غذا بخورید و استراحت کنید

همگی از این حرکت مادر متعجب و حیرت زدە شدند کە این مادر چە قدرتی . کنم و شما هم بفرماید
و  این رفتار مادرم  التیام و تسکینی بود بر زخمهای عمیق روحی ما. خود مسلط استدارد و چقدر بر 

.  تمام مهمانهایمان  
بود بقیە برادرانم نمی توانستند پیش او  پسر جانباختەاشهمان موقع کە مادر در سوگواری سە 

ە می آوردند بە روستا حملبرای دستگیری آنها  ( مزدورهای محلی) ستونهای پاسدار و جاش. باشند
خود را مخفی کنند و بیرون از روستا بخوابند و در روز موقعی  شبها در نتیجە برادرانم مجبور بودند

.مزدوران در آنجا نیستند بە خانە بر می گشتند کە مطمئن بودند  
 

 خبر جانباختن کاک فواد را مادرم بە امجد گفت
 

در ناحیە مریوان و بانە فعالیت داشتە از تیرباران شدن حسین و امین خبر  امجد پیشمرگ بود و
از جانباختن کاک فواد خبر نداشت و در آن مدت هم مرتب از رفقا در مورد کاک فواد داشت و اما 

می  جوابو هر بار  بگویدرا بە او جانگداز سوال می کند، هیچ کس نمی تواند رخ دادن این فاجعە 
حدود دو هفتە از جانباختن کاک  .جام کاری از این ناحیە بە ناحیە دیگری رفتە استدهند برای ان

مصیبت دردناک جانباختن شتیم و خبر آوردن امجد بر گشتە و از فواد گذشتە بود و مهمان زیادی دا
ن و بە دیدار مزار برادرانما" تالەسوار" قبرستان امجد قبل از آمدن بە خانە بە. کاک فواد خبر ندارد

بعد (. هنوز سنگ قبرها درست نشدە بود و اسمی روی آنها نبود) آنجا سە قبر را می بیند . رفتە بود
دوست و فامیلی کە امجد را   گریە و بیتابی زیادی برای امین و حسین، می پرسد قبر سوم کیست؟از 

ستا فوت کردە و بلکە توضیح می دهند یک نفر اهل رو ،همراهی کردە بودند باز حقیقت را نمی گویند
وقتی کە خبر آوردند امجد بر گشتە همگی دستپاچە   .دوست داشتە منزل ابدیش پیش برادرانت باشد

همەی عکسهای  بالفاصلە   با صبر و بردباریطبق معمول دایە بهیە   ؟!شدە بودیم کە چەکار کنیم
و گریە و  گرفتنهمدیگر را آغوش  ،کاک فواد را جمع کرد و تا جلو دروازە بە استقبال امجد رفتیم

مدتی بعد مادرم از امجد پرسید . کردن، امجد التیام بخش سوز دلهای آتش گرفتە هر کدام بودزاری 
از فواد چە خبر؟ امجد ماجرا را توضیح داد کە موفق بە دیدن کاک فواد نشدەام و هر جایی رفتەام او 

د را نشان امجد داد و با شعرهای پر معنی و با آنگاە دایە بهیە یکی از عکسهای کاک فوا. نبودە
البتە امجد دچار چنان و شوکی شدە بود کە چند نفر . باختن کاک فواد را بە امجد دادمسما خبر جان

باز مادرم با در آغوش کشیدن و حرف زدن او را کمی آرام کرد و . نمی توانستند او را کنترل کنند
.زار برادرانم رفتنددوبارە با هم بە قبرستان و دیدار م  

 
گانی هزيند  ،  ئاو له هاتوه س نه که ۆردی جوانی        ب ه،  گڵد  له  گره مه ۆت  

ۆب مه  م پاسه ورانی دونيا به ده           ۆرگی سپی ن ،  بهێموبارکی ب  
نيا و تاک ی تهڵنز ه، مێماسی ناو خاک       موبارکت بڵ قوربانت بم،  ئه به  
ۆفيقانی ت ره  ،  به وه من شاد ببمه          ۆن  له نێورا ،  دهی خؤا بیهێنی ئه  

:    تقریبأ بدین معنی  
!غصە از دست رفتن جوانیت مباش  زندگی برای هیچ کس ابدی نیست  
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!نخواهد بود د و تازەات  چرخ گردون همین طوریمبارک باد، لباس سف  
!فدایت شوم الماس توی خاک مبارک باد منزل تنهایت  

!خدایا شرایطی را پیش بیارید کە من بە دیدار رفقایتان شاد شوم  
 مسئولیت و وظایف مادرم سنگینتر شد

در عرض یک هفتە سە پسر . مشکالت و دشواریهای بیشتری دامنگیر  دایە بهیە شدبعد از این مصائب 
  وجهبە هیچ کە بود بر روح و روانش آنها آتشی نسوز جوان و الیق را از دست دادە بود و غم جا

هیچ کدام نزد وی  پیشمرگ بودند واز طرف دیگر بقیە بچەهایش فعال سیاسی و . ی یافتتسکین نم
هر صدای  برابردر حاکمیت سیاە جمهوری اسالمی و قساوت و ستمگری آن رژیم در  .نبودند
علت شدە رویدادی برای بقیە بچەهایش  مزید بر هر احتمال از  مادر اضطرابدلهرە و خواهی، آزادی

چند ماە بعد از اعدامها . پدرم نمی توانست خانە بماند و اینجا و آنجا مخفی زندگی می کرد .بود
خواهر بزرگم فایزە . چشم بە جهان گشود"  فرمیسک"دور از محبت و نوازش پدری دختر نازنین حسین 

آگاهانە هم بود اما   دختری سە سالە داشت و حاملەفایزە . تنها فرزندی بود کە نزد مادر ماندە بود
و بنا بە ارادە و تصمیم قطعی خود زندگی مشترک و خصوصی خود را با شوهرش رها کرد و در نزد 

اینها تیتر مشکالتی است کە مادر با وصف فشار روحی و از دست دادن سە فرزند . مادرم ماندگار شد
محاصرە اقتصادی بود و مواد  با تک تک اینها دست و پنجە نرم می کرد و افزون بر اینها کردستان

خوراکی و اولیە زندگی کم یاب بودند و با مکافات زیادی چند کیلو برنج و یا چند لیتر نفت گیر می 
. آورد  

 
خانەی مادرمپاسداران و تفتیش پیاپی   

پیوستە و هر دفعە بە بهانەای بە روستا می آمدند و پاسداران  (جاشها)  از آن بە بعد مزدوران محلی
بار اول همە مردم را در مسجد جمع می کنند و فشار . و برای پاکسازی خانە را محاصرە می کردند

زیادی بە مردم می آورند کە بر علیە کومەلە شعار دهند اما مردم سکوت می کنند و هیچ کس چیزی 
باید یک قبضە تپانچە و مقدار زیادی فشنگ و غیرە و غیرە بە مادرم فشار می آورند کە . نمی گوید

مزدوران . دایە نهیە می گوید من هیچ کدام از اینها را ندارم تا کە تحویل شما بدهم. تحویل دهید
مادرم می گوید آنچە از دست شما برآمد انجام دادید، منتی ندارد هر . ارعاب و تهدید زیادی می کنند

بعد از آن همەی جانیان جمهوری اسالمی بە خانە ما حملە . د کوتاهی نکنیدهر از دستتان بر می آی
تمام  عصای دستیش برای اذیت و آزار دایە بهیە و زهر چشم کشیدن با ەمی برند و مسئول آن گرو

بودند، می  قاب عکس برادرانم و دیگر جانباختەگان، کە مایە تسکین مادر بود و بە دیوار آویزان
مادر تعریف می کرد از این رفتارشان بە قدری ناراحت می شود کە  .ا پارە می کندشکند و عکسها ر

مادر را سوال پیچ می کند همان مسئول برای عذاب دادن دوبارە . طاقت نمی آورد و بە حیاط می رود
ی پرسد تو مادر فواد هستی؟ مادرم این چنین جواب می دهد، فواد در آغوش من بزرگ شدە و از و م

  .کردە استغذیە نەهای من تسیشیر 
و تعدادی از رفقایم می ( ملکە) روزی دنبال من. هر روزە با عذر و بهانەای بە خانە هجوم می برند

روزی دنبال انبار مهمات . گردند کە گویا ما در خانە مخفی شدەایم و می خواهند ما را دستگیر کنند
روزی دیگر تعدادی از  .را بە هم می زنند *حمامحتا آتشدان کومەلە همەی خانە را بە هم می ریزند 

رفتارشان  نمزدوران محلی داخل چمدان لباس را برای پیدا کردن حشمت برادرم زیر و رو می کنند، ای
کە چمدان لباس را بە  دنبال تخم مرغ می گردیدبە قدری مضحک بودە کە پاسداری فریاد میزند مگر 

.چمدان جای می گیرد گرنە چگونە یک انسان تویهم زدەاید و  
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مادر مجبور می شود آلبوم عکس و تمام یادگاریهای بچەهایش را نزد دوستان و کسان محل اعتماد 
تعریف می کرد هر گاە نامەای از ما دریافت می کرد پس . بگذارد و نتوانستە آنها را در خانە نگدارد

در کنترول کردن پاسداران دست از خواندن می بایست فوری آنرا در جای مخفی جاسازی کند تا کە 
و شب پیش  خانە می روندروزی حشمت برادرم با دو نفر از رفقایش برای دیدار مادرم بە  .آنها نیفتد

. مادر می باشند و روز بعد ساعت هشت صبح دختر عموهایم برای دیدار حشمت بە خانەی ما می آیند
می بینند و لحظە اول فکر می کنند  در نزدیکی خانە و بە فاصلەای کمی تعدادی مرد مسلح را

) پیشمرگ هستند و حتی می خواهند با آنها احوال پرسی کنند اما بالفاصە متوجە می شوند کە جاش 
شروع می کند بە گپ زدن با آنها و زن ( سلطنە خانم) دختر عمویم . و پاسدار هستند( مزدوران محلی

د و بچە شروع بە داد و فریاد می کند و تحت نیشگون می زنبچە کوچکش را ( ستارە خانم)داداشم 
عنوان اینکە می خواهد بچە را آرام کند با عجلە وارد خانە می شود و از مادرم می پرسد حشمت 

 کجاست؟
. مادرم می گوید با رفقایش نشستەاند  

. او هم می گوید بیچارە شدیم خانە در محاصرە نیروهای رژیم است  
مادر سریع پیش حشمت و رفقایش می رود و تمام نامە و نشریاتی کە آنها همراە خود داشتەاند در 

مادرم از یکی دیگر درخواست کمک می کند کە او نیز . می کند مخفیزیر لباسها و داخل بدننش 
 هر سە اسلحە را زیر امادرم فورتپانچەهایشان را قایم کند ولیکن آن یک نفر قبول نمی کند و 

حشمت و رفقایش می خواهند فرار کنند دایە بهیە مانعشان می شود و بە . پنهان می کند *قبایش
آنها را . را در هنگام فرار زدند و کشتند( احا رش)احمد ( چور)آنها می گوید همین دیروز در روستای 

رها، یکی از تا جابجای این کا .جای میدهد گندم *یبە انبار غالت می برد و هر سە را در یک کندو
مزدوران محلی کە اهل منطقە بودە وارد حیات خانە شدە و از ماجرا با خبر می شود ولیکن خیلی 

فوری جلو انبار شروع بە قدم زدن . انسانی برخورد می کند و در این رابطە بە مادرم کمک می کند
. ە خانە را بگردیدبە بقیە جاش و پاسدارها می گوید من این انبار را گشتەام شما بقیمی کند و 

مادرم هم نمی تواند جایی برود و در همان انبار خود را با کاری مشغول می کند و تعریف می کرد 
ترس و وحشت اینکە مبادا آنها را پیدا کنند و یا تفتیش بدنی کنند سە اسلحە و این همە نامە و 

. نشریە را پیدا کنند آرامش نداشتم  
مادرم مجال این را پیدا . رژیم جمع می شوند کە از روستا خارج شوندنیروهای بعد از تفتیش خانە 

نمی کند چیزهایی را کە در لباسهایش مخفی کردە بیرون بیآورد سریع دنبال آنها می رود و از 
مسئول آنها می پرسد چرا خانە من را گشتید؟ او هم جواب می دهد برای دستگیری حشمت آمدە 

پیش می رفت و  دایە بهیە و خواهرم فایزە سختترین روزهای زندگی  این وضعیت بدین شیوە. بودیم
.این گونە تجربە کردند  

  
 ارزیابیهای نادرست

 باعث و بانیو درک نمی کردند وضعیت پیش آمدە نداشتند کە ارزیابی درستی در مورد افرادی بودند 
ن رژیم تازە بە دوران تشخیص نمی دادند کە ای. مصائب و فالکت مردم جمهوری اسالمی استتمام 

س و وحشت، کشت و کشتار جوانان آزاد اندیش، دیکتاتوری و رسیدە سبب بوجود آوردن فضای تر
جمهوری اسالمی است کە با احکام قرون وسطی بچەها و وابستگانشان را بیکار  و . خفقان شدە است

زبان خون   .جواب می دهدهر صدای آزادیخواهی را با اعدام و تیرباران  اخراج، آوارە می کند و
همان افراد فکر می کردند چون بچەهای . است با مردم بی دفاعتیر و گلولەآشامان جمهوری اسالمی 

ما  از. مادرم همگی فعال سیاسی و انقالبی بودەاند باعث بوجود آوردن همچون جو و فضای شدەاند
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هم مضاف  اینگونە برخوردها. کردند با طعنە و نیش زبان مادر داغدیدەام را اذیت می دور بودند، کە
   .بر درد و رنجهای مادرم شدە بود

 
 جمهوری اسالمی و تشکیالت مخفی کومەلە در تبریز

بعد از جانباختن کاک فواد، حسین و امین کومەلە سە پسر دیگر دایە بهیە را در تشکیالت مخفی  
در شهریور ماە سال . امجد در اورمیەماجد در تبریز، رضا در اهواز و . شهرها سازماندهی می کنند

در  .هر سە برای شرکت در  مراسم سالگرد سە برادر جانباختەمان بە روستای آلمانە بر گشتند ٠٨١٢
از طرف جانیان رژیم در تبریز دستگیر شد و ماهها سنگینترین شکنجەهای ماجد  ١٢بهمن ماە ساڵ 

تعلق تشکیالتیش تحمل کرد اما زبان بە اعتراف اسالمی را برای شناسای و  جسمی و روحی دژخیمان
ماجد کم  جنایتکاران رژیم همەی شگردهای شکنجە را بکار بردند ولی در مقابل عزم و ارادە .نگشود

  ٠٩روز  از بد شانسی ما در .آوردند و حتی تشخیص ندادند کە اسم واقعیش چە است و کرد می باشد
یز ضربە سنگینی خورد و یکی از خانەهای مخفی از طرف تشکیالت کومەلە در تبر ٠٨٣١خرداد سال 

در آنجا شناسنامەی . رژیم و بە همکاری خیانتکاران حزب تودە ا اکثریتی ها شناسای و لو رفت
در همان ضربە جانکاە . واقعی ماجد بە دست جانیان جمهوری اسالمی افتاد و او را شناسایی کردند

خواهر  یگانەدوست از کادرهای تشکیالت مخفی کومەلە و وشنگ توحیدی، اسماعیلامجد برادرم، ه
.بزرگم فایزە و دختر عمویم فرشتە کە این دو برای معالجە بە تبریز رفتە بودند دستگیر شدند  

دفتر نخست وزیری در تهران منفجر شد و ٠٨٣١ مدتی کوتاە بعد از این فاجعە در هفتم تیر ماە 
خست وزیری قتل عام و کشتار زندانیان را از سر گرفتند در دژخیمان رژیم بە تالفی انفجار دفتر ن

نفر را تیرباران کردند چهار نفر از آنها  ٠٠در تبریز نیز  روز هشتم تیر همە زندانها اعدام کردند
. ماجد، امجد، هوشنگ و اسماعیل از کادرها و اعضای الیق و توانای کومەلە بودند  

و ترک " صادق خدادوست"زیرا کە ماجد با اسم مستعار  دایە بهیە از دستگیری ماجد خبر نداشت
مادرم از  امجد نیز کە در . زبان و اهل بناب خود را بە جانیان جمهوری اسالمی معرفی کردە بود

دستگیریش تشکیالت مخفی رضائیە فعالیت می کرد مدتها بود خبر نداشت اما چند روزی قبل از 
مدتی از هیچ کدام خبری نبودە و سفر فایزە . این خبر داشت تماس تلفنی با سنندج داشتە و مادرم از

و دختر عمویم طول می کشد و بە مریوان بر نمی گردند، مادرم خیلی نگران و دلواپس می شود کە 
مبادا مشکلی برایشان پیش آمدە باشد، بی خبر از اینکە همگی دستگیر شدەاند و آنها نیز اسیر رژیم 

. هستند  
 

شنید هم دیگری فاجعەی خبر  هدایە بهی  
 شیویمضطرب و نگران بی خبری از بچەها بودە از آلمانە بە مریوان می آید تا کە بە هر  ممادر
اتفاقی همان روز روزنامەهای سراسری ایران خبر تیربارانهای تبریز را با عکس . کسب خبر کند ممکن

اعدام ماجد و امجد مطلع شدەاند  اقوام و فامیل مریوان از این طریق از .و مشخصات چاپ کردە بود
در سنندج همگی در . راهی سنندج می کنندرا  ولیکن بە مادرم نمی گویند و با بهانەهای گوناگون او 

مادرم فوری متوجە می شود کە همە گریە کردەاند و دلیل گریە کردن را . خانە برادرم جمع شدەاند
واکنش مادرم طبق معمول . یر  و زندانی شدەاندمی پرسد یکی در جواب می گوید فایزە و فرشتە دستگ

بالفاصلە یکی دیگر روزنامە را . خیلی جالب بودە و می گوید زندان چیزی نیست و گریە نمی خواهد
تیرباران  نیز آخر چە کسی می تواند بە تو بگوید امجد و ماجدجلو دستش می گذارد و می گوید 

 شدەاند؟
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روز مادری کە برای چهارمین و پنجمین بار دو پسر دیگرش را سوال این است کی می تواند حال و 
فاجعە بعد از فاجعە و در مدت  جانیان جمهوری اسالمی اعدام کردەاند بە رشتە تحریر در بیاورد؟

این خون . کوتاهی از دست دادن پنج پسر رزمندە و انقالبی بدست سیاە دالن رژیم فاشیستی اسالمی
ان رنج و مشقت آنها را پنج پسرش را از او گرفتند کە سالها با هزارآشامان پارەهای تن مادری، 

البتە کە این فاجعە و . چەها امید و آرزوی دایە بهیە با بچەهایش بە خاک رفتند. بزرگ کردە بود
آنها . ندخسارت تنها سهم مادرم نبود بلکە جنبش چپ و سوسیالیستی  ایران و کردستان زیانمند شد

متعلق بە همە  کە بە همین سرنوشت گرفتار شدند، گر از همرزمان و همفکرانشاندینفر  و هزاران 
محرومان و ستمدیدگان این جامعە هستند و بە همین دلیل این فاجعە تنها جنبەی خانوادگی ندارد 

جنبە اجتماعی فوق العادەای هم دارد، آنها از جان خود گذاشتند اما بە جنایت و ستم نە بلکە 
.گفتند  

ماجد و امجدجنازەهای  انتقال برایبە تبریز  ادرممسفر   
دایە بهیە بالفاصلە همراە چند نفر از اقوام و دوستان راهی تبریز می شود و بە دادە انقالب می  

هستید، پسرانت خیلی  مادر ماجد و امجد: گویددر آنجا رئیس زندان تا مادرم را می بیند می  .رود
اگر دلت بە . دایە بهیە می گوید تو حقیقت را نمی گوید" می سوزد مادر دلم برایت" شبیە شما بودند

حال من می سوزد چطور حکم اعدام دو پسرم را دادید در حالیکە می دانستید خالخالی دو پسر دیگرم 
در دادگاە . تجهیزات کامل نظامی برای کشتن فواد پسر ارشدم رفت چە را تیرباران کردە و چمران با

. امجد و ماجد را تحویل می گیردانقالب وسایلهای   
برای انتقال جنازەهای عزیزان  زیادی را آنوقت علی رغم تمام غم و غصەاش تالش  و فعالیت

رزمندە و انقالبی  پسر سە در كنارروستای آلمانە  در" تالەسوار"اعدامیش را از تبریز بە گورستان 
. تا کە منزلگاە ابدی امجد و ماجد نیز نزد کاک فواد، حسین و امین باشد .شروع می کند دیگرش را

ادارات دولتی خیلی مخالفت می کنند و می گویند آنها اینجا دفن شدەاند و بە لحاظ دینی گناە دارد 
ادارە بهداشت اجازە نمی دهد چنین انتقالی صورت همچنین  کە آنها را از قبر بیرون بیاورید و 

در تبریز چند نفر از رفقای ماجد و  .خیلی عذر و بهانەهای دیگر گرم است و خطر دارد وهوا بگیرد 
با اسم مخفی  سعید رحمانپور  از جمله .امجد برای انجام این کارها خیلی مادرم را کمک می کنند

.او نیز دستگیر و تیرباران شد ،کە متاسفانە مدتی کوتاە بعد از این فاجعە  «امین»  
دایە بهیە بعد از تالش و کوشش خیلی زیادی و با همکاری رفقای امجد و ماجد می تواند بە هر حال 

روز دفن شدن آنها را از قبر  ٣بعد از . اجازە انتقال جنازەها را از تبریز بە روستای آلمانە را بیابد
آنها . ردندهمراهان مادرم جریان بیرون آوردن ماجد و امجد از قبر را چنین تعریف ک. بیرون می آورد

چند نفر کارگر را می آوردند کە در مقابل پرداخت دستمزد آن عزیزان را از قبر بیرون بیاوردند اما 
تا کارگرها یکی از قبرها را باز می کند مادرم بە تنهایی با چنگ و ناخن آن دیگری را باز می کند و 

، هنگام بلند باربند ماشین بگذارندقرار بر این بودە کە جنازەها را بر . کشدرا بە آغوش می  دلبندش
کردن صندوقها احتیاج بە کمک بودە مادرم سرش را تکیە گاە صندوق می کند کە خون بچەهایش از 

این صحنە خیلی آزاردهند و دلخراش بودە و رفقای ماجد و امجد خیلی  .سر و گردنش سرازیر می شود
گیرد و می گوید هر کدام از شما ماجدی دایە بهیە آنها را آغوش می . متاثر و ناراحت می شوند

. هستید و خیلی خواهش می کند کە از آنجا دور شوند مبادا مشکلی برایشان پیش آید  
از قبرستان تبریز تا بیرون شهر سە دفعە مجبور می شوند با شلنگ آب ماشین را بشورند از بس خون 

قبل از حرکت از تبریز بە اقوام و دوستان در مریوان خبر می دهند کە قبرها را آمادە . پایین می آید
طریق کردستان کنند در نامە دولت نوشتە می شود کە دایە بهیە اجازە ندارد این جنازەها را از 

از تبریز تا . برایشان تعیین شدە بودسنندج را ـ بە مریوان ببرد بلکە مسیر زنجان " سقز و بوکان"
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این بارندگی در آن زمان و در تابستان تا حد زیادی غیرە عادی بودە .زنجان یکسرە باران می بارد
د کە این چهارمین و می شورانندە ماشین کە اهل تبریز بودە و از سر گذشت مادرم با خبر . است

است بە دست جانیان اسالمی از دست می دهد، مرتب بە دایە بهیە می  پنجمین فرزند یک مادر کرد
  .گریە می کند و ظلمی کە بە تو شدە گوید نگاە کن این آسمان برای تو

را حل  در کردستان نیروهای رژیم مشکالتی پیش می آورند کە دایە بهیە با صبر و درایت خود آنها
در مسیر سنندج ـ مریوان بە ستون بزرگی از ارتش برخورد می کنند و ستون خیلی بە کندی . می کند

مادرم خود با فرماندە . حرکت می کند و ماشین حمل جنازە ها در عقب ستون و بە کندی پیش می رود
برای حرکت ستون حرف می زند و او نیز همکاری می کند و بە ستون دستور می دهد کە جادە را 

در نزدیکی مریوان چند ماشین پاسدار و مزدور محلی راە را بە روی  .ماشین حامل جنازەها باز کنند
اما مادرم در . مریوان دفن شوند" داسیران"آنها می بندند و می گویند این جنازەها باید در قبرستان 

لمانە زادگاە فرزندانم دفن تبریز بە ماموران دولتی گفتە بود بنویسید این جنازەها در روستای آ
شوند، در اینجا هم نامە اطالعات تبریز را بە مسئول این مزدوران نشان می دهد، آنها نیز دست از پا 

.درازتر راە را خالی می کنند  
بعد از مراسم خاکسپاری مهمانهای از تبریز برگشتە اقوام و دوستان خیلی " تالەسوار"در قبرستان 

آنجا نیز دایە بهیە استوار و مقاوم بە آنها . شوند و همە گریە و زاری می کننداندوهگین و متاثر می 
از این رانندە و عزیزانی کە این کنید، می گوید بلند شوید بە جای گریە و زاری مهمانداری و پذیرای

.خیلی زحمت کشیدەاند و خستە شدەاندچند روزە با من بودند و   
بقیە  بدون، او تنها و اسالمی درحق بە مادر مصیبت دیدەامبعد از این فاجعەی جانیان جمهوری 

گرچە مشکالت زیاد بود و مرتب ستونهای از پاسداران  ٠٨١٣سال . بچەهایش و پدرم بە خانە برگشت
یم و بار سنگین فاجعە را با آنجا بودبە روستا حملە می آوردند، ماو مزدوران محلی برای دستگیری 

دو پسر دیگرش تیرباران شدە بود و بقیە پیشمرگ بودیم و تنها کسی  اما حالتقسیم می کردیم هم 
کە می توانست همدل و غمخوار مادر باشد و این مصائب و غمها را با هم بە دوش بکشند و تحمل 

اینبار تنها نبود فایزە کە تکیەگاە  .کە او هم در تبریز دستگیر شدە و زندانی بود ،کنند فایزە بود
افزون بر  ود سنگینی نمی کرد، بلکە او و دختر عمویم چە سرنوشتی خواهند داشتمهمی برای مادر ب

هنوز حاکمیت سیاە اسالمی تثبیت نشدە بود و مردمان  ١٣در سال  .معضالت و مشکالت مادرم بود
زیادی آمدند و همدلی و دلسوزی خود را بە ما نشان دادند و ارتباط وسیع تودەها با ما مایە دلگرمی 

در مسیر روستای آلمانە پست بازدیدی گذاشتە " بیکەرە"این بار در سە راهی . لب ما بودو قوت ق
درست در پشت خانەی ما پایگاە بر این   عالوه. بودند و مانع آمدن مردم بە روستا و نزد مادرم بودند

.کنندکنترول  رفت ها راپاسداران را درست کردند تاکە تمام آمد و   
تعریف می کرد با این همە فشار و ارعاب هرگز عوامل رژیم نتوانستند مانع آمد جالب این است مادر 

بعضی ها در شب . و رفت مردم شوند و هر کدام بە نحوی خود را بە آلمانە و نزد مادرم می رسانند
دیر وقت و هنگامی کە همە در خواب بودند یواش در می زدند و تا طلوع صبح پیش او بودند و بعد 

اینکە مبادا مزدوران رژیم بفهمند و کوچکترین  از ترس و نزدیکان البتە بعضی از بستگان .می رفتند
بیشتر از یک سال از اعدام ماجد و امجد گذشتە و جرئت دیدار با مادرم را  مشکلی برایشان پیش آید

ید الزم موقعی هم بە دیدار می آیند و گریە می کنند دایە بهیە خود گریە نمی کند و می گو. نداشتند
.نیست خودتان را ناراحت کنید بچەهای من گریە نمی خواهند  
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                                                    ماجد امجد                                                          

 
 نگرانی دایە بهیە برای زندانی بودن فایزە

 
ماجد و امجد التیام نیافتە بود دایە بهیە در تالش بود کە پیگیر وضعیت غم و محنت جانباختن 

. فایزە و فرشتە برای معالجە بە تبریز رفتە بودند. فایزە باشد کە چرا آنها دستگیر و زندانی شدەاند
با سعی و کوشش زیاد گواهی دکتور و مدارک الزم را تهیە می کند و در تبریز از اطالعات بە دادە 

و از این ور بە آن ور بی نتیجە بود، سە دفعە بە تبریز رفتند تا بالخرە موفق بە مالقات  انقالب
همزمان با این رنج  و گرفتاریها بعد از جانباختن امجد و ماجد خیلی مشتاق . فایزە و فرشتە شدند

.  کردیمبود کە بە دیدار ما بیاید کە در ناحیە بوکان و در تشکیالت کومەلە فعالیت و مبارزە می 
دایە بهیە بعد از مالقات با فایزە بە بوکان آمد و خیلی گفتنی ها داشت و برای ما تعریف کرد، از 

چگونگی با خبر شدن از فاجعە اعدام امجد و ماجد، از سفرش بە تبریز و کولەباری از غم و غصە از 
ا را کسب کند، از برگشتش جازە انتقال جنازە هصبح تا شب از این ادارە بە آن ادارە تا کە توانست ا

اما این دیدار برای همگی ما هم مادرم و هم ما . خالصە هزاران فکر و خیال ناگفتە داشت. بە آلمانە
در اولین دیدار و همدیگر را بە آغوش . کە پیشمرگ بودیم خیلی خیلی تسکین دهندە و خوب بود

شعر گفت کە خیلی بازگوکنند حال گرفتن و گریە و فغانمان چون عادت همیشگی دایە بهیە دو بیت 
.خودش و ما بود  

يدا کرد تيايا په د و ماجيدم، مجه بااڵی جوان ئه  پا کرد   خاکيم وه ورێز، ته ۆمن چووم ب  
وه ينمهرنج بێپ م، ههڵ مه  م به بيکه       وه کانم بنم به سينمه جوانه  هڵرۆر  هاتوم سه  

:    تقریبأ بدین معنی  
!امجد و ماجد را در آن پیدا کردم شكیل خاکش را زیر و رو کردم   قامتبە تبریز رفتم و   

!آمدەام کە شما را آغوش بگیرم تا کە مرهم پنج زخمم باشید  
بیشتر شدە  بر زندگی مادرم پایگاە در پشت خانەمان فشار و آزار و اذیت رژیم اسالمی تاسیسبا 
دایە بهیە . می زدندشبها وارد خانە می شدند و در ایوان جلو منزل قدم  ،ود پایگاەوجعلیرغم   .بود

گرنە و سكوت كنرمی جواب می دادند تعریف می کرد موقعی کە می پرسیدم کیە آنجا؟ در کمان بی ش
مردم روستا و دوستان  اما. این شرایط برای مادرم طاقت فرسا و رنج آور بود .گلولە بارانت می کنیم

تنها نگذاشتن و هر شب چند نفر پیش او می هیچ وقت مادرم را  یر و یاور روزهای سختحقشناس و یا
ماندند و حتی یکی از دوستان خانوادگی ما با عالیق شخصی خودش مدتها هر شب از یک روستای 

جانیان اسالم بە  هر . دیگر آمدە و شب در خانەی ما خوابیدە و صبح زود رفتە دنبال کار و زندگیش
قبرستان . ە از دستشان بر آمد مادر داغدیدەام را عذاب دادند و برایش مزاحمت بوجود آوردندنحوی ک
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میعادگاە و جای هر روزەی مادر شدە بود می گفت خیلی وقتها کە بە آنجا می روم تعداد " تالەسوار"
اینجا می تو کی هستی و چرا : زیادی مسلح دور و بر قبرها را گرفتەاند و من را بازجویی می کنند 

و.. آید و   
 

 
 
 

سنگ قبرهاشکستن  اسالمی و جمهوري   
می رود مشاهدە می کند کە همە سنگ " تالەسوار "یکی از آن روزها کە مادرم بە میعادگاهش 

قبرستان یورش بردە دژخیمان رژیم با یک ستون نظامی کامل بە . قبرهای بچەهایش را شکستەاند
این رفتار وحشیانە و غیرە انسانی رژیم انزجار و تنفر . بودند و سنگ قبرها را تکە تکە کردە بودند

. همەی مردم از این عملکرد جانیان اسالمی بیزار و متنفر بودند .مردم را از آنها صد چندان کردە بود  

 
  سنگهای شکستە شدە
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  سنگهای شکستە شدە

بە  اشانقالبی و رزمندە ، فاجعە جانباختن پنج پسربا مشکالت زیادی دست بە گریبان بوددایە بهیە 
یاسی ما بقیە بچەها کە فعال س برای نگران و مضطربهر لحظە دست جنایتکاران جمهوری اسالمی، 

بخصوص زمانی کە  مبادا باز هم مصیبتی پیش آید و یکی دیگر از ما از بین برویمو پیشمرگ بودیم 
ایران و عراق از کردستان نیز بر پا شد، پیشمرگ بودن خطرات و مشکالت زیادی داشت و با این  جنگ

همە مسئولیت های خانە و زندگی بە عهدە مادر بود . . جنگ خانمان سوز این خطرات بیشتر شدە بود
ە بهیە با دای. اینگونە مسائل هم افزون بر دشواریها بودو در آن شرایط و محاصرە اقتصادی کردستان 

اینکە گرفتاری زیادی داشت اما مرتب اخبار را تعقیب می کرد و برای اینکە هیچ کدام از خبرگزاریها 
در این . را از دست ندهد برای هر کدام رادیوای گذاشتە بود تا کە موقع خبر فقط پیچ رادیو را باز کند

از اینکە برای بچەهایش طریق  میان رادیو کومەلە از اولویت ویژەای برخوردار بود زیرا از این
.مشکلی پیش نیامدە آگاە می شد  

همیشە در جریان رفت و آمد مردم و خانوادەی پیشمرگها بود و بوسیلە  مادر با وصف این دشواریها 
ما نیز نهایت سعی خود را می کردیم کە بە هر وسیلە . نامە و گاهی کاست باند با ما ارتباط داشت

رژیم فشار زیادی بە مردم می آورد کە با پیشمرگ  .ممکن با او در ارتباط باشیم و از ما با خبر باشد
 را یشان ارتباطی نداشتە باشند و اگر از اینگونە روابط اطالع پیدا می کردند مردمو خانودەها

در آن ایام با توجە بە خفقان و وحشتی کە رژیم بوجود آوردە بود ما .  دستگیر و زندانی می کردند
نامە ها را خیلی کوچک تا می کردیم  و دور نامە را چسب می زدیم تا کە حملش برای هر کسی آسان 

شگردهای خیلی مردم نیز . حمل این نامەها آسان بود و راحت می شد آنرا جا سازی کرد. اشدب
مادرم تعریف می کرد کە بارها پیش آمدە کسی از جلو . جالبی را داشتند برای رد و بدل این نامەها
. یدەامطی کبریت را بردار و قسم می خورم من تو را ندودروازە مرا صدا زدە و گفتە در گوشە حیاط ق

تمام وجودم را فرا میگرفت و می دانستم نامە از طرف  دایە بهیە می گفت با شنیدن این حرف شادی
  .بچەهای پیشمرگم است
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 رابطە مادرم با رفقای ما

. ما خانوادەای پر جمعیت بودیم و رابطەی گرم و صمیمی با اقوام و دوستان و رفقایمان داشتیم
بعداز تعطیلی داشت و تابستانها مطبوع و دلپذیری آب و هوای خیلی  آلمانە روستای محل زندگیمان

رفقا و دوستانمان بە آنجا می آمدند و برای مدتی ماندگار می شدند، . مدارس بە آنجا بر می گشتیم
دایە . از این رو رفقایمان رابطەی گرم و نزدیک با همگی افراد خانوادە و بخصوص مادرم را داشتند

دوست داشت و مانند بچەهای خودش را ب و فراز زندگی آنها هم بود و صمیمانە آنها بهیە همراە نشی
ز آن پس از روی کار آمدن رژیم قرون وسطی جمهوری اسالمی تعداد زیادی ا. بە آنها برخورد می کرد

از دست رفتن  .جانباختنگوناگون بە دست جانیان اسالمی بە شیوەهای  آنسانهای رزمندە و مبارز هم
رفیق چندین سالە،  آنها. عزیزان هم ضربە مهلک و حادی بود بر روح و روان مادر داغدیدەام این

تعداد آنها  .همرزم و هم سنگر بچەهایش بودند و از دست دادن هر کدام او را بیشتر داغدار می کرد
زیزشان این نوشتە نباشد کە از همگی اسم برد اما یاد و خاطرە ع ظرفیتخیلی زیاد است و شاید در 

برم جعفر شفیعی، اسم می از آنها از تعدادیبرای نمونە . برای همیشە نزد ما جاودانە و زندە است
، عبداللە نودینیان، وچی، رئوف کهنەپوشی، ایوب نبوی،شهال کالقصدیق کمانگر، پیرخضریها، زکریایه

خیلی های دیگر اینها و . ..و  ناصر و احمد مصطفی سلطانی، عطا رستمی و موسی شیخ االسالمی
دختر و پسر خانوادە  چونکسانی بودند کە مادرم مانند جگرگوشەی خود دوستشان می داشت و 

 اهدافبر  نترسیدند، تا آخرین نفس استوار و محکم و یدندهراسنکسانی بودند کە از مرگ آنها . بودند
و اعتقادات خود و مبارزە برای آزادی انسان محروم پافشاری کردند و جان شیرین خود را فدای 

   . نمودندآرمانهای واالی خویش 
در سال " بیان"، همسرم و پدر دختر دلبندم خانوادگی ماموقعی کە دکتر جعفر شفیعی رفیق دیرین 

از مرگ دکتر جعفر خیلی  .عراق آمدکردستان بە برای دیدار ما جانباخت بالفاصلە مادر  ٠٨٣٣
ناراحت بود و در حین گریە و زاریهایش می گفت جعفر پسر من بود و و با از دست دادنش زخمهای 

همە محرومان این جامعە رهبری توانا و خردمند و  با مرگ جعفر . التیام نیافتەام سر باز کردند
تکرار شدن مصایب ملکە و بی پدری ادەاند و بچەهایم یکی از رفقا دلسوز و مهربان خود را از دست د
. بیان آتش سوزناکی است کە روح و روانم را می سوزاند  

 
 رابطە مادرم با بقیە خواهر و برادرانم

. داشت ،دایە بهیە رابطە خیلی خوب و انسانی با بقیە خواهر و برادرانم کە از مادر دیگری بودند
 ٣ماە از رشاد و امین  ٣کاک فواد . چند تا از بچەها با فاصلە سنی کمی از همدیگر متولد شدە بودند

هم سن و سالی، هم بازی بودن و . بزرگتر بودند (ملکە)ماە از من  ٣و ناجیە خواهرم  ماە از عبداللە
ر خیلی زیادی بر عالقە و تاثی تحصیل در غربت و دور از والدیندر سالهای  ویژەهمکالسی بودند بە 

نیز پای در زمانیکە ما با مسایل سیاسی آشنا شدیم رشاد و عبدللە  .مهر ما نسبت بە همدیگر داشت
سیاسی  یهمین راە پر افتخار نهادند و از آن بە بعد ما تنها خواهر و برادر نبودیم بلکە مبارزان

. لنی کومەلە مبارزە  و فعالیت نمودندآنها سالهای سال در  تشکیالت ع. بودیم آرمانهمفکر و هم 
نتیجە کار و تالش رشاد را در آرشیو نشریات و رادیو کومەلە می توان دید کە مدتهای در این ارگانها 

فعال بود از جملە در صف  ناحیەی مریوان عبداللە در قسمتهای مختلف تشکیالت. ترجمە می کرد
با  .شد و بعد از مدتها معالجە بهبودی پیدا کردبە سختی زخمی  ٠٨٣١سال  و در پیشمرگان کومەلە

این توصیف رابطە خیلی گرم و صمیمی متقابل بین دایە بهیە و این دو برادرم بود بطوریکە خیلی از 
همیشە مادر می گفت خطا می  .رفقا و دوستان نمی دانستند کە اینها فرزندان بیولوژی مادرم نیستند
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همراە دایە بهیە از سوید بە آلمان بە  ٠٢٢٨سال . خودم بگذارم کنم اگر فرقی بین رشاد و فرزندان
" دایە گیان"موقع بازگشت از سفر عبداللە از مادر عذرخواهی کرد و گفت . دیدار عبداللە سفر کردیم

دایە بهیە عبداللە را بە آغوش کشید  .مرا ببخش آن طور کە شایستە تو بود نتوانستم در خدمت باشم
.جای خالی امین را احساس  نمیکنم و گفت با بودن تو  

 
 دایە بهیە همیشە یار و حامی ما بود

در تمام زندگی سیاسی ما چە در دوران خفقان و دیکتاتوری رژیم پادشاهی فعالیت و کار مخفی ما و 
تالش و کوشش شبانەروزی ما در عرصەهای  ،چە در ایام انقالب و سر کار آمدن جانیان اسالمی

، تظاهرات و بعدأ هم پیشمرگ شدن هرگز دایە بهیە مخالفت مختلف مبارزە مانند راهپیمایی، تحصن
. ما را نکرد  

و مادر با ذکاوت و تیزبینی خاص خود خیلی از مسایل و پدیدەها را تشخیص می داد و موضوعگیری 
دهای ما و رفقایمان و کومەلە هم داشت، در این گونە موارد با عملکرخود را در مقابل خیلی از نظر 

.ما بحث و جدل می کرد و مخالفت شدید خود را با ما در میان می گذاشت و هوشدار می داد  
و بعد از جنبش دوم کە همە نیروهای سیاسی و مبارز از شهرهای کردستان بیرون رفتیم و  ٠٨١٢سال 

بی نهایت سخت و طاقت فرسا بود برای تمام زنان فعال و مبارز کە  دورانی. در روستاها مستقر شدیم
نە مثل زمانی کە در شهر بودیم امکان فعالیت و کار . با احزاب اپوزسیون رژیم فعالیت داشتیم

حرفەای در  مرد مسلح بودیم کە مانند پیشمرگ داشتیم و نە مثل رفقای وسیع  سیاسی ـ تشکیالتی
کوتا سخن کار و فعالیت ما زنان فعال کومەلە در  .آن موقع کردستان سهیم باشیم مبارزاتامور 

ناحیە مریوان محدود شدە بود بە فعالیت در میان مردم زحمتکش و بخصوص زنان روستای در مناطق 
رفقای مرد و یا همکاری در کارهای خانە و تحت پوشش پیشمرگان یا کار تدارکاتی و خدماتی بە 

. ی از بچەهایشانامور نگهدار  
مادرم از وضع ما در آن . برای سال روز جانباختن برادرانم با ناهید محمدی بە دیدار مادرم رفتیم

و گفت شما  سرزنش كردتندی ما را   به با ما کفتگوی مفصلی داشت و. روستاها خبر پیدا کردە بود
چە نوع مبارزەای است؟ چرا رید این سابقە فعالیت سیاسی بیشتری از بعضی از رفقای مرد خود دا

شما هم اسلحە بە دست نمی گیرید؟ مگر شما چە چیزی کمتر از هر کدام از آنها دارید؟؟ و اگر کار و 
مادرم فکر . مشغولیت شما شدە نگهداری از بچە، چرا ازدواج نمی کنید کە بچە خودتان را بزرگ کنید

بە جرئت می نویسم . ما مشغول آن بودیم می کرد توانای و ظرفیت ما خیلی بیشتر از آنچە هست کە
.این فکر مادرم پیشرفتەتر از ما و مسئولین ما بود  

  
 دیدارهای مادرم با ما در همە مناطق کردستان

در تمام مدتی کە ما پیشمرگ بودیم در هر نقطەای از کردستان کە مستقر می شدیم در ناحیە 
مریوان، بوکان، سقز تا کردستان عراق و اردوگاەهای ما در آنجا با تمام مشکالت و خطرات سفرها 

عراق  در آن موقع با توجە بە اینکە جنگ ایران و. بهیە بە دیدارمان می آمد  دايههمیشە و هر سالە 
در کردستان هم شروع شدە بود این سفرها خیلی وحشتناک و پر خطر بودند ولیکن مادرم این خطرات 

نشان داد  اینهاالبتە مادرم مادر بودنش را فراتر از . را با جان و دل می خرید و بە دیدرمان می آمد
آشکار واقف بە فشار  و خیلی و با وجود اینکە داغدیدە بودن و مشکالت خیلی زیادی در زندگی داشت

من و  ،نازنین" شرارە"دختر دلبندم و " بیان"و ارعاب جنایتکاران رژیم بود با این وصف در نگهداری 
.حشمت را کمک کرد و سالها در آن خفقان  و دیکتاتوری بچەهای ما را نگهداری و بزرگ کرد  
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٠٨٣١دایە بهیە در اوردگاە مالومە کردستان عراق سال   

 

 
رضا، دایە بهیە، حشمە و بیان دخترم( ملکە)اوردگاە مالومە از راست من ٠٨٣١سال   
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زمانی کوتاە با جگرگوشەهایشزندگی پناهندی و   
 

بە بعد بنابە تغییر و تحوالتی تاریخی و  سیاسی در منطقە خیلی از انسانهای مبارز  ٠٨٣٣ از سال 
خانوادە ما نیز از . اروپا و امریکا شدند و انقالبی مجبور بە مهاجرت و پناهندە شدن در کشورهای

اینکە خانودە ما امکان این را پیدا کند روزی  .جملە این افراد بودند کە بە اروپا و کشور سوید آمدیم
در آرامش و بە دور از خطر دور هم جمع شویم و از درد و رنجهایم بگویم و فرصتی باشد برای بازگو 

دایە بهیە فوری برای دیدار  .ایی دست نیافتنی تبدیل شدە بودکردن آن روزهای شوم بە خیال وروی
 ازفاجعە و مصیبت دلخراش کە همگی ما و بخصوص مادرم  بعد از آن همە . عزیزانش راهی سوید شد

دست خون آشامان جمهوری اسالمی کشیدە بودیم، انتظار می رفت دایە بهیە برای مدتی مجال این را 
، البتە این فرصت تسکین یابد داشتە باشد کە در کنار جگرگوشەهایش زخمهای التیام نیافتەاش 

. بود امن بە همان نسبت حایز اهمیتبرای ما بقیە خواهر و برادران و دیدار با مادرم در مکانی 
انسان باید از . ویژە در اوایل مشکالت و گیر و گرفتهای خاص خود را داردبە ندگی پناهندگی زالبتە 

شروع کند و ملزومات زندگی را از ابتدا بنا نهد، زبان کشور میزبان را یاد بگیرد، دنبال کار یا  اول
اینها دایە بهیە در اینجا  افزون بر .اداب و رسوم ناآشنا کلی دشواری داردتحصیل باشد، فرهنگ و 

نیز با کلی مشکل دست و پنجە نرم کرد، پدرم خیلی مریضی و کهولت داشت، مریض و فوت نیمای 
اما با این وصف مادرم احساس می کرد کە دیگر خطری بچەهایش را تهدید . عزیز پسر رضا و غیرە

با بچەهایس زندگی و امنیت  آرامش در نمی کند و بە دور از ترس و وحشت حملە پاسدار و مزدوران 
موقعی کە با وی هم صحبت می شدید فکر نمی کردید کە این همان مادریست کە این همە . می کند

خیلی با روحیە و سرزندە بود، دیدن چیزهای تازە او را خوشحال می . مصایب را تحمل کردە است
زش زبان سویدی میرفت واقعأ بە کالس آمو. کرد و خیلی عالقەمند بە یادگیری هر پدیدەی نوی بود

هر روز عصر کە از مدرسە بر می گشت بە کمک . برای یادگیری این زبان تازە تالش و کوشش می کرد
نوەهایش فرمیسک و بیان قبل از هر چیزی تکلیفهایش را انجام می داد بە نسبت سن و سالش سویدی 

بخندید امروز معلم سواالتی از من  روزی از مدرسە بر گشت و گفت بیاید و .را خوب یاد گرفتە بود
پرسیدە و درست جواب دادەام همکالسیهایم بە من گفتەاند خوش بە حالت تو مشکلی ندارید و این 

  .زبان را خوب یاد می گیرید

 
در آلمان ٠٢٢٨از راست شرارە، فرمیسک، عبداللە، دایە بهیە و بیان سال   
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زبان سویدیدایە بهیە در حال یادگیری  ٠٢٢٩سال .  

 
سیر سریع حوادث این لحظات آرامش و آسودەخاطری را بر هیچ کدام از ما روا نداشت و برای چندمین 

خائنین نبود بلکە مریضی و مرگ این بار پاسدار و . مان شدربار باز مصیبت و درد و رنج گریبان گی
همەی آرزوهایمان بر . ما گرفتماە پدر و مادر داغدیدە و مصیبت دیدەمان را از  ٣دقیق در مدت . بود

باد رفت واقعأ نە هنوز دلتنگیهایمان و نە حرفهایمان تمام نشدە بود کە آنها رفتن و یک عالم غم و 
.اندوە بە جا گذاشتند  

 
 بیمار و کسل اما محکم چون فوالد در بیمارستان اوپساال در سوید

واضح و روشن است کە رگبار گلولە جنایتکاران جمهوری اسالمی تنها بر پیکر پنج پسر جوان و دلیر 
در کمان . محرومان و تهیدستان جامعە کاری نشد بلکە بر جگر دایە بهیە کاری شدمادرم، پنج حامی 

زند تنها بر تاسف با وجود آن همە استقامت و پایداری کە دایە بهیە داشت درد از دست دادن پنج فر
. كردروح و روان او تاثیر نداشت بلکە جگر مادر را مبتال بە سرطان   

وقتی کە مریض شد در مریوان بود بمحض اینکە خبر دار شدیم دایە بهیە مریض است پافشاری زیادی 
همین طور هم شد بعد از یکی دو هفتە مادر بە سوید بر . کردیم کە هر چە زودتر بە سوید بر گردد

 مثل همیشە عادی بود و از همە چیز و همە بستگانمان برایمان تعریف کرد  روز اول و دوم. گشت
داشت فوری او را بە بیمارستان بردیم در شبی درد شدیدی اما  .ردیمرا مشاهدە نک یاثری از مریض

مطالبی دارم می خواهم با شما ( رضا و حشمت و من همراە بودیم) مسیر راە گفت بچەها گوش کنید 
می دانم چە مریضی دارم اما نمی خواهم عمل شوم و  اول اینکە  در میان بگذارم و توضیح داد گفت

می دانم  شما آرامشی  دوم گفت. تنها مسکنی می خواهم کە تحمل دردهایم را بکنم. مصرف کنم دارو
یهای و توقعی کە حال مطرح می کنم دشوار داشتەاید در زندگی نداشتەاید و  خیلی سختی و مشکل

زیادی دارد، درخواستم این است وقتی کە فوت شدم من را اینجا دفن نکنید بلکە جنازەام را بە 
سوم . بفرستید و دوست دارم در پیش پنج پسرم و پهلو دست امجد بە خاک سپردە شوم" تالەسوار"

کە  فواد کفنهای امین و حسین، چشم بندهای امجد و ماجد و زیرپیراهنیچیزهای را نگهداری کردەام 
. حتمن این کار را انجام دهیدموقع مرگم همراهم باشد   

موقعی کە دکتر بە دایە بهیە . در بیمارستان بعد از یک سری آزمایش و معاینە گفتند سرطان دارد
گفت سرطان دارد مثل همیشە خیلی محکم و مسلط رفتار کرد و عادی با دکترش حرف زد و خواستهای 

یچ عمل و داروی شیمیایی را نمی خواهد بلکە فقط مسکن کە درد را تحمل خودش را مطرح کە اوأل ه
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کند و درخواست دیگرش این بود کە گواهی دکتر بگیرد تا کە فایزە خواهرم بتواند برای مالقاتش بە 
دنیا رو سرمان خراب شدە بود گریە و زاری  و غصە از دست دادن  چندمین بارولی برای . سوید بیاید

بر روح و روان همگی ما، در همین حالت هم دایە بهیە در اوج  آتش سوزناکی بود همچون مادری
متانت و بردباری ما را دلداری می داد و با آوردن نمونە و حرف زدن سعی می کرد مارا بە آرامش 

دکترهای بیمارستان نهایت سعی خود را برای معالجە مادر کردند ولیکن متاسفانە بی . دعوت کند
خودش تمام  عالقەیبنا بە . دایە بهیە فوت کرد ٠٢٢١/  ٣/  ٨روز در تاریخ  ١٨و بعد از  نتیجە بود

 قهرمان و حرمت و احترامی کە الیق این مادر نهایت در راخواستهایش را برآورد کردیم و جنازەاش 
. مو درست پهلو دست امجد فرستادی" تالەسوار"را بە قبرستان   انجام دادیم وایشان بی همتا بود  

 

 
 مقبرە دایە بهیە پهلو دست امد 

این زندگی ماالمال از ظلم و ناعدالتیهای جامعە  کە نشان می دهدهیە زندگی دایە ب بر مروری کوتاە
این زندگی آکندە بودە از بی حقوقی و حق کشی و نابرابری  کە  .است شدەبە وی تحمیل بودە کە 

رژیمهای مستبد و کهنە پرست بە جامعە و بە طبع آن بر زندگی احاد و افراد جامعە بویژە زنان  
دایە بهیە در ایام نوجوانی مجبور بە مهاجرت و آوارگی شدە و در غربت با . تحمیل شدە است

و چون فرزند اول والدینش بودە خیلی ی دست و پنجە نرم کردە مشکالت زیاد اجتماع و خانوادگ
هنگام تشکیل زندگی مشترک بدون خواست و ارادە خود مجبور شدە تمام . مسئولیت داشتە است

عمرش با هوو زندگی کند کە این شیوە از زندگی بردگی کامل و بیچارگی کامل هر دو زن را با خود 
امکانات عادی جامعە  بە دلیل نبودن. ی خاص خود را دارددارد و فزون بر آن مشکل و گرفتار

او زندگی همیشە فرسنگها دور از برای ادامە تحصیل راهی شهرهای دیگر شدەاند و بچەهایش 
، یک لحظە بدون اضطراب و دیگرهم دوری از کردەاند این پدیدە نیز خارج از اشتیاق دیدار بچەها و 

ی ابچەهایش بزرگ شدند آرزوی زندگی آرام و آسودە. نبودە استدغدغە شرایط  و نوع زندگی بچەها 
و  پادشاهیدو رژیم مستبد و جنایت پیشە . در کنار آنها بە خواب و خیالی دست نیافتنی تبدیل شد

یب هزاران مادر فداکار و را نصفرزندان دلبند  اسالمی شکنجە،  آزار و اذیت ، زندان و تیرباران
. ە کردندمهربان از جملە دایە بهی  

قابل توجە است کە دایە بهیە همیشە و در تمام مراحل زندگیش نمونە استقامت و پایداری بودە 
چە زمانی کە بە کردستان عراق مهاجرت کردەاند و هنوز نوجوانی بیش نبود بار سنگین . است

مسئولیت خواهر و برادر از خود کوچکتر و امورات خانوادگی را بر دوش کشید، چە موقع ازدواج و 
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و بچەهای هر دو طرف و کلی رنج و محنت زندگی، دگی با هوو و مسئولیت یک خانودە پر جمعیت زن
چە زمانی کە بچەهایش بزرگ شدند و فعال سیاسی بودند در رژیم پادشاهی آمد و رفت زندان 

قسمتی از زندگی مادر شد و در دوران جنایتکاران اسالمی تحویل گرفتن جنازەهای لت و پار شدە 
  .با این همە خیلی با ارادە، قوی و دریا دل بود نشفرزندا

و مهربانی داشت هرگز نسبت بە کسی نفرین نداشت، حس انساندوستی  بزرگدایە بهیە قلب خیلی 
تمام وجود با  برادرانم رفتناز دست  تیرباران و قوی داشت، بە یاد می آورم موقعی برای العادەفوق 

می گفت از دست دادن بچە و این درد بە قدری سخت و وحشتناک است آرزو  گریە و زاری می سوخت
مادرم انسانی . مادر بە هیچ کس بدی روا نمی داشت. می کنم هیچ مادر این فاجعە را تجربە نکند

برای هیچ مشکلی پشت خم نمی کرد و بر عکس . عاقل، مهربان، با تحمل، متین، روشن بین بود
تا آخرین نفس مثل پوالد قایم و . گز یاس و نا امیدی بە دل راە نمی دادامیدوار بود و هرهمیشە 

. محکم بود  
 یادت گرامی دایە بهیە

!گيان  هداي  
 تا زندەام یادت را گرامی می دارم

5002 هاري هب   
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بندند جامانە سرپیچی کە معموال پیشمرگها بە سرشان می*   
درخت پستە کوهی یا بنە نام دارد*   
.در روستا حمامی داشتیم کە با هیزم روشن می شد و غیر ممکن است تسلیحات نظامی در نزد آتش نگهداری شود*   
.قبا تکە لباسی است بلند شبیە پالتو و در لباس کوردی استفادە می شود*   
.کنندمی ظرفی را گویند مانند خم بزرگی که آن را از گل سازند و پر از غله  کندو*   


