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  پيشگفتار

  
  

نـام او شـايد در ميـان       . چشم از جهـان فروبـست     » هيمن « 1365 فروردين ماه    28در       

ايد چيز زيادي ، و يا حتي هـيچ          ش .ديگر خلقها و ملل ايران به حد كافي شناخته نشده باشد          

 اما آوازه نام او سراسر قطعات كردسـتان را تحـت پوشـش              .از او نخوانده و يا نشنيده باشند      

 سال، مبارزين خلق كرد در هر گوشه اين سـرزمين،           45 هنوز پس از گذشت بيش از        .گرفته

رانـه هـاي    را در سـرود و ت     » هيمن« در عرصه هاي گوناگون مبارزه حق طلبانه خود، شعر          

 شعر او همگام با مبارزه خلق كرد، چارچوب مرزهاي كردستان           .خود زير لب زمزمه مي كنند     

ايران را شكست، و در ديگر قطعات كردستان نيز به سرود مقاومت تـوده هـاي مـردم بـدل          

  .شد
 

  گه رچي تووشي ره نجه رويي و حه سره ت و ده ردم ئه من

   زم مه ردم ئه منقه ت له ده ست ئه م چه رخه سپله نابه

  ئا شقي چاوي كه ژال و گه ردني پر خال نيم

  ئا شقي كيو و ته الن و به نده ن و به ردم ئه من

  گه ر له برسان و له به ر بي به رگي ئيمرو ره ق هه ليم

  نو كه ري بيگانه نا كه م تا له سه ر هه ردم ئه من

  من له زنجير و ته ناف و دار و به ند باكم ني يه

   تم كه ن بمكوژن هيشتا ده ليم كوردم ئه منله ت له
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  :ترجمه فارسي 
 

                               گرچه اسير رنج و حسرت و دردم من

  تن به شكست از چرخ سفله پرور نخواهم داد، مردم من

                         )هرگز(عاشقي بر چشم شهال، گردن مرمرين 

  )آري(هاي سرزمينم عاشقي بركوه و دشت، غارها و كلوخ

                                 اگر از لختي و گرسنگي خشك شوم

  تا جان در بدن دارم، خدمت بيگانگان هرگز

                        از زنجير و طناب و دار و زندان باكم نيست

  كردم من: بكشيدم، تكه تكه ام كنيد، همچنان خواهم گفت

 .نيازي به معرفي او قاعدتا نمي بايست باشـد      » هيمن«گرافي  در مقدمه اي كوتاه بر اتوبيو      

 اين اتوبيوگرافي، كه ترجمه آن را طي اين مطلب خواهيد .هرآنچه گفتني است، او خود گفته

هنوز دوران تبعيد در عراق را سپري مـي كنـد، در            » هيمن«  ، زماني كه     1352ديد، تا سال    

   .بر دارد

در ميـان اسـتقبال بـي       » هـيمن «گوني ديكتاتوري شاه،     و سرن  1357     پس از قيام بهمن   

 در كنگره چهارم حزب دمكرات كردستان .نظير توده هاي مردم كردستان به مهاباد بازگشت

 طي .گرفت» شاعر ملي« عنوان .ايران به عضويت افتخاري كميته مركزي حزب گزيده شد      

د و به آنكـه عـشق مـي         ناچار شد مجددا شهر و خانه را ترك گوي        » جنگ سه ماهه  «دوران  

 در طي سالهاي آخر حيات نيز اقـدام بـه انتـشار          .سرزمينش پناه برد  » كوه و دشت  « ورزيد،  

  .نمود» سروه« مجله كردي 

 در جريـان  .اما در سالهاي پس از قيام بهمن خالي از خطا نبـود » هيمن«     حيات سياسي  

نيـز در ميـان گـروه هفـت     » هـيمن «، نام »پيروان كنگره چهارم  « انشعاب گروه موسوم به     

تا همين چندي قبل، عضو دفتر      (  اين گروه به سردمداري غني بلوريان        .نفري منشعبين بود  

در جهت اجرا و پيشبرد سياستهاي حزب توده در كردستان دسـت بـه              )  سياسي حزب توده    

نار خيلي زود از ميان گروه هفت نفري حذف شد و در ك           » هيمن« البته نام    .1هر خيانتي آلود  

 اين گروه پس از اينكه خدمات كامل خود را بـه جمهـوري اسـالمي انجـام داد،                   .آنها نماند 

                                                           
تا حد طرح ريزي و اقدام براي ترور رهبران حزب دمكرات در همان مقطع زماني، همكاري با پاسداران در  -  1

 از جمله اشنويه، همكاري 0تهاجمات مسلحانه به شهرهاي مختلف كردستان، و بازپس گيري آنها توسط رژيم

ين مقيم شهرهاي كردستان در زمان خروج پيشمرگان از شهر و اطالعاتي و معرفي و شناسائي افراد و فعال

 0اقامت در روستا و كوه
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خودبخود از حيز انتفاع افتاد، و باقي ماندگان بـه حـزب مـادر پيوسـتند، تعـدادي در كميتـه                     

و به شوروي و يا ديگر كشورهاي اروپـاي  ! مركزي و برخي در دفتر سياسي جاخوش كردند    

لقب گرفتـه   » جاش«كه از سوي رهبري حزب      » هيمن« اما   .اهنده شدند پنشرقي مهاجر و    

، و از سوي ديگر عملكرد خائنانه اين گروه را در مقابل داشت، سـرخورده و پريـشان در                   2بود

نويسي   سالهاي پاياني عمر به آنكه سالها جهت حفظ و اشاعه آن كوشيده بود، يعني كردي

  .پرداخت

يك شاعر  » هيمن« در درجه اول     . به امور زير صورت گرفت          ترجمه اين مطلب با توجه    

بلكه مرزها را   ) كردستان(كرد ايراني است كه تاثير اجتماعي كالم او نه تنها بخشي از ايران              

پشت سر گذاشته، و در عراق، تركيه، سوريه و هر آنجا كه كردي زنـدگي مـي كنـد، بـاقي                     

ه جز در ميان خلـق كـرد، در هـيچ كجـاي             بشاعر كرد ايراني     در حالي كه اين      .مانده است 

از سوي ديگر در ميان خلـق كـرد نيـز در اثـر سياسـتهاي               .3ديگر ايران شناخته نشده است    

                                                           
هـر چنـد   ( در ميان جمع منشعبين اعتباري كاذب به آنها بخشيد، و همراهـي      » هيمن«عليرغم اينكه نام     - 2

ناميـدن  » جـاش « اما حزب دمكرات با      0او با اين گروه، دوره اي از حيات سياسي او را آلوده نمود            ) كوتاه مدت 

 افـرادي كـه     0راه را بر تغيير سياست برخي از افراد اين گروه مسدود نمود             همه گروه، بدون قائل شدن تفاوتي،     

 0شايد پس از آگاهي از سياستهاي ضد مردمي اين گروه، حاضر نمي بودند با آنان ادامه دهند و جدا مي شـدند     

 0 تداوم خود مي تواند به فجايعي نيـز منجـر شـود            اين نحوه برخورد كه فقط مختص حزب دمكرات نبوده، در         

شهادت فدائي خلق رضا پيراني توسط پيشمرگان جزب دمكرات، در دوره گذشته و در دوره اخير كمين گذاري                  

هر كدام نشان از نوع برخوردي دارند كه راه را بـر توافـق              » رهبري انقالبي « و حمالت مختلف به پيشمرگان      

راه را بر اعضاي صادق، اما نا آگاه آنها براي جدايي » پيروان كنگره چهارم«  جماعت ميان دو گروه، و در مورد     

 0از سياستهاي رسواي رهبري مسدود خواهد كرد، و دود آن مستقيما به چشم ملت كرد خواهد رفت
طبيعي است كه نه رژيم سلطنت و نه جمهوري اسالمي هيچ انگيزه و عالقه اي به شناساندن و معرفي  -  3

 كه خصوصا بخشي از زندگيشان صرف مبارزه ملي شده  دبا، نخبگان و روشنفكراني از مليتهاي غير فارس،ا

كانون نويسندگان « اما 0باشد، و يا در راه حفظ و شناسائي فرهنگ ملي خود كوشيده باشند، نداشته باشند

مي گذرد، و به همين » عيددر تبكانون نويسندگان ايران «  چطور؟ در طي حدود يك دهه كه از عمر»ايران

از آزادي عمل نسبتا بيشتري برخوردارند، به قدرداني و بزرگداشت كداميك از نويسندگان، شعرا » تبعيد«علت 

نيز » كانون نويسندگان ايران«و روشنفكران ديگر مليتهاي ايران پرداخته شده؟ آيا به نظر گردانندگان 

ويسان مي شود؟ يا اينكه ديگر مليتهاي ساكن ايران، از جمله تنها شامل فارسي زبانان و فارسي ن» ايران«

آغاز جدا «باشند؟ » ايراني«ملت كرد نيز مي توانند زبان، فرهنگ و ادبيات خود را حفظ كنند و همچنان 

بخشا (  اما اين تنها يك نمونه از نحوه برخورد بخشي از روشنفكران 0هرگز از جانب خلق كرد نبود» سري

 تنها آثاري كه تا كنون در اين رابطه ديده شده، از جانب شاعر بزرگ ايران 0ن مهم بوده استبه اي) مترقي

شيركو بيكه «احمد شاملو در جريان برگزاري مراسم كمك به آوارگان كرد بود، كه به شعر خواني ترجمه آثار 
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سركوبگرانه حكومتهاي سلطنتي و جمهوري اسالمي، كردي نويسي و كردي خواني تنها در             

تقل شده يا در اثـر   اختيار عده معدودي باقي مانده، كه آنهم سينه به سينه از پدر به فرزند من              

 در دوره ديكتـاتوري     .پنهاني بوده است  ) و تا همين چند سال قبل     ( تالش و كوشش فردي     

قلمداد شـد، و تنهـا بـراي        » تجزيه طلبي «شاه چاپ و انتشار هر نوشته اي به كردي معادل         

نصب يك سوپاپ اطمينان در ايران و همينطور جلب كردهاي عراق، راديو كرمانشاه روزانـه          

 در جمهـوري اسـالمي بـا توجـه بـه            .ساعت برنامه به زبان كـردي پخـش مـي كـرد           چند  

گستردگي مبارزه و مقاومت خلق كرد، اجازه انتشار محدود به زبان كردي صـادر شـده، امـا                  

        . 4همچنان تدريس آن ممنوع است

،      به نظر مي رسد اين سياست در جهت جلوگيري از انتشار كردي نويسي و كردي خواني

با هدف فاصله انداختن و ايجاد گسست ميان دو دوره فرهنگ، تاريخ و ادبيات ايـن ملـت و                   

 اگر در تركيه حكومت آتاتورك بـا        .تحليل بردن تدريجي آن در ملت غالب صورت مي گيرد         

تغيير الفبا و خط زمينه هاي اين گسست تاريخي را نه فقط براي ملت كرد، بلكه براي ملت                  

د، در ايران شوونيسم حكومتهاي مركزي با جلوگيري از تدريس زبـان و             ترك نيز فراهم آور   

نوشتار ديگر ملل ساكن كشور، و تحليل بردن تمامي ديگر ملل در ملت فارس قـصد ايجـاد             

اينگونـه    به ايـن ترتيـب و در اثـر         .را پيش برده است   ) معادل ملت فارس  ( ملت واحد ايران    

بخـصوص در ايـران و      ( روشنفكران خلق كرد    سياستهاست، كه بسيارند تحصيل كردگان و       

كه بدليل عدم آشنائي با خواندن و نوشتن زبان مادري خود بناچار مفاهيم و مطالـب                ) تركيه

است كه به سر ادبيات ملتي       و قابل توجه  ! خود را مي بايست به زبان ملت غالب ارائه دهند           

چه خواهد آمد؟ بغيـر از اينكـه   كه روشنفكرانش قادر به مطالعه آن نيستند، پس از چند سال     

آن را در موزه هاي باستانشناسي و براي محققين و متخصصين امـر بگذارنـد، آيـا كـارآيي                   

  ديگري نيز مي توان برآن متصور بود؟

 .اشارات مكرر و نگاه مثبت او به حزب توده قابل توجـه اسـت             » هيمن«     در اتوبيوگرافي   

 و دهه پس از آن تنها جريان ترقيخـواه و           .132اي  اين امر واقعيتي است كه در مقطع ساله       

                                                                                                                       
 اما 0ن نوشت سيد علي صالحي نيز مطلبي در رابطه با شاعران كرد عراق در دنياي سخ0پرداخت» س

 0هنوز خبري نيست» كانون نويسندگان ايران«از
حزب دمكرات و كومه له در سالهاي اوليه پس از سرنگوني ديكتاتوري شاه، اقدام به برگزاري كالسهاي  -  4

 اما با حاكم شدن شرايط جنگي بر منطقه، كه الزامات جابجايي سريع 0آموزش خواندن و نوشتن كردي كردند

حمالت وحشيانه عوامل رژيم به روستاها و قتل عام ساكنين را بدنبال داشت، و از سويي مدارس، در پي 

كمبود كادر آموزشي، و بسياري ديگر الزامات يك سيستم آموزشي علمي، طبعا اين امر محدود و محدود تر 

 0شد
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 در اين دوره تاريخي هر آنكسي كـه جلـب           .پيشرو سراسري در ايران حزب توده بوده است       

مبارزه اجتماعي شده و در راه مخالفت با سلطه دربار، ارتجاع و امپرياليسم حركت كرده خواه        

 و اين امر البته نـه بـه         .ن قرار گيرد  ناخواه مي بايست يا در صفوف حزب توده و يا در كنار آ            

علت انقالبيگري و يا اصالت حزب توده، بلكه تنها بدليل منحصر بفـرد بـودن ايـن جريـان                   

باقي مانده بود، » هيمن« تاثيرات اين دوره تاريخي و تصوراتي كه از اين دوره در ذهن  .است

» پيـروان كنگـره چهـارم     «مي تواند يكي از داليل اصلي حمايت اوليه او از گروه موسوم به              

 اما سنگ سخت واقعيـت ضـد مردمـي بـودن رژيـم جمهـوري اسـالمي، خيلـي زود                     .باشد

كه نه يك تحليل گر و متفكر سياسي بلكه تنها شاعري توانـا و پـر احـساس                  ( را  » هيمن«

از سياستهاي ضد مردمي اين گروه جدا كرد، و واقعيت وجودي حـزب تـوده و عوامـل                  ) بود

 از همين رو مدت كوتـاهي پـس از انـشعاب و مـشاهده               . را بر او گشود    كردش در كردستان  

   .ار آنها نيز كناره گرفت» هيمن«خوش خدمتيهاي اين جماعت به عوامل سركوب رژيم، 

     از ديگر مقاطعي كه طي اين مطلب مورد اشاره قرار مي گيرنـد، جنـبش دهقـاني سـال                 

 جنبش خودبخودي كـه در اينـدوره بـه           اين . در منطقه بوكان و فيض اهللا بگي است        1331

مصادره اراضي زمينداران بزرگ توسط دهقانان و زارعين انجاميد، طي ايـن سـالها يكـي از                 

جدي ترين عرصه هاي مبارزه طبقاتي در كردستان بوده است، و توسـط زمينـداران بـزرگ                 

كنـون   در مورد ايـن جنـبش تـا          .5اين دوران، و تحت حمايت رژيم شاه به خون كشيده شد          

عموما سكوت شده است، نه حزب توده و نه جريانات انقالبي منطقه اي فعال در ايـن دوره،                  

 شايد در فرصتهاي آينده بـه نحـو   .نه مدارك و اسنادي ارائه داده اند و نه به آن پرداخته اند     

 دوره ديگري كه مـورد اشـاره قـرار مـي گيـرد،              .گسترده تري بتوان به اين جنبش پرداخت      

 ايـن جنـبش بعلـت       . در كردسـتان ايـران اسـت       1347 -  1346انه سالهاي     جنبش مسلح 

شاهنشاهي به مـدت بـيش از يكـسال داشـت در          » جزيره ثبات «گستردگي و تاثيري كه بر      

                                                           
 گـسترش  در كردستان ايران هرگاه كه نشانه هاي ضعف حكومت مركزي پيدا شـده، و زمينـه اي بـراي        -5

مبارزه ملي فراهم بوده، جنبش دهقاني نيز با مصادره اراضي زمينداران بزرگ همراه و همگام جنبش ملي شده                 

 نيز جنبش مصادره اراضي در منطقه مكريان به دستگيري زمينداران بزرگ            59  -  1358 طي سالهاي    0است

و همينطور تشكيل اتحاديـه     ) يم بودند كه اين بار توسط آيت اهللا حسني مسلح شده و مشغول همكاري با رژ             ( 

 براي درك نقش افـرادي چـون شـهيد فـواد مـصطفي سـلطاني در       0هاي وسيع دهقاني در كردستان انجاميد     

اتحاديه هاي دهقاني كردستان، مي بايست فدائيان شهيد توماج، مختوم، واحدي و جرجـاني و نقـش آنـان در                 

  .اهاي تركمن صحرا را يادآوري نمودستاد شور
 



 از کجا تا به کجا ؟

8 

 اولين نطفه هـاي مبـارزه چريكـي         .ميان مبارزين ديگر مليتهاي ايران شناخته شده تر است        

 سـركوب ايـن جنـبش توسـط ارتـش و      .عملي عليه ديكتاتوري شاه در اين مقطع بسته شد  

ژاندارمري شاه از سويي، و عوامل مال مصطفي بارزاني از ديگر سوهرگز از خاطر ملت كـرد                 

ايران زدوده نشد، و مال مصطفي و افرادش ديگر نتوانستند اعتبار و محبوبيت سابق خـود را                 

  .6نزد توده هاي مردم كرد ايران مجددا كسب كنند

 اين مطلـب از پيـشگفتار   .تي در رابطه با مطلب ترجمه شده الزم است         در پايان توضيحا  

 نگارنده  .)7 (7برداشته و ترجمه شده است    ] سايه روشن  [ »تاريك و روون  « مجموعه اشعار   

 اما پس از جند بـار       .اين سطور كوشيد تا شايد چند شعري از اين مجموعه را نيز ترجمه كند             

وانايي اين كار در من نيست و تنها يك شاعر قـادر            كوشش عبث به اين نتيجه رسيدم، كه ت       

در ترجمه شاعري ديگر، گوشه هايي از احساس سراينده در زمان سرودن شعر را               خواهد بود 

 و براي من كه در اين زمينه از ذوق هنري كـامال بـي بهـره ام، توقـف در                     .انعكاس بخشد 

گوشـه   و انقالبي وطنمانشايد روزي شاعران مترقي    ! همين جا حاوي صرفه بيشتري است       

چشمي نيز به ادبيات غني اين تكه از سرزمين كثيرالملله ايران بيندازند، و ادبيات و هنر ملت 

  .كرد را به ديگر ملل ايران بشناسانند

اسـت و توضـيحات متـرجم       » هيمن« از نويسنده   ( )      در اين مطلب تمامي نكات داخل       

ه توضيحي احساس شده در زيـر صـفحه بـه مطلـب             آمده است، و هرجا كه نياز ب      [ ] درون  

 اسامي ماههاي سـال بـه       . در نتيجه تمام توضيحات زير صفحه از مترجم است         .اضافه شده 

 اشـعار كـردي اي كـه در         .گذاشته شده اسـت   [ ] كردي آمده ، و معادل فارسي شان درون         

                                                           
 در سركوب مـردم و پيـشمرگان، دوش بـدوش پاسـداران و ارتـش                »قياده موقت «شركت فعال عوامل     -6

جمهوري اسالمي طي سالهاي اوليه جنبش مقاومت خلق كرد در ايران، و سپس همكاري و نزديكي بـيش از                   

ارتجـاعي  عليرغم مواضع مترقي و ضـد       (  با رژيم ايران     »اتحاديه ميهني كردستان عراق   « پيش ميان رهبري    

 در حـالي كـه در سـالهاي گذشـته     0اعتبار اين جريانات را در كردستان ايران به شدت كاهش داده   ) اوليه آنها   

بسياري از مبارزين كرد ايراني، با پذيرش رنج و مرارت بسيار مرز را پـشت سـر مـي گذاشـتند تـا در صـفوف                          

 امروزه بـا ايـن سـوابق و عملكـرد در            0پيشمرگان اين جريانات جهت كسب حقوق ملي خلق كرد مبارزه كنند          

نيـز  رابطه با مبارزه ملي كرد در ايران و تركيه، اعتماد به آنها از جانب گروهها و احزاب كـرد ايرانـي و تركيـه                         

 .بسيار محدود و مشروط شده است
س  اما براي خواننده فار0 نيز پرداخته مي شد»هيمن« در اين مقدمه شايد مي بايست به مقام شعري  -  7

 به 0زبان كه هنوز اطالعات كافي در مورد ادبيات، شعرا و نويسندگان كرد ندارد، اين امر نقض غرض مي بود

توسط دكتر قاسملو در ) تازيك و روون (در پيشگفتار همين مجموعه » هيمن« هر صورت مقام شعري 

ورد بحث قرار گرفته،  م»شاعر خلق« سالهاي پيش از سرنگوني ديكتاتوري سلطنت، در مطلبي تحت عنوان 

 .ندان را به اين مطلب رجوع مي دهمكه عالقم
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 فارسـي  بودند، ترجمه تحت اللفظي شده و در همه جا هر دو صورت كردي و        ضمن مطلب 

 البته همانطور كه اشاره شد، اين ترجمه ها نه در حد ترجمه يك شـاعر، امـا                  .آن آمده است  

  .براي جلوگيري از سكته در مطلب در حد امكان و توانائي بوده است

     سيامند زندي         1993 فوريه 18
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 وقتي شعري از شاعري يـا       .     من خودم اينطورم، شايد خيلي هاي ديگر هم اينطور باشند         

نوشته اي از نويسنده اي مي خوانم، چه زنده و چه مرده، دوسـت دارم درسـت بـشناسمش،                   

، چگونه ؟   بدانم كيست؟ اهل كجاست ؟ شغلش چيست ؟ چگونه زندگي مي كند و اگر مرده              

  در كجا دفن شده ؟

 از  .     به همين دليل فكر كردم، سرگذشت خودم را در مقدمه اين مجموعه اشعارم بنويسم             

  چه كسي مي خواستم اينكار را بكند؟ چه كسي من را بهتر از خودم مي شناسد ؟

 ديدم قصه اي مي شـود طـوالني، شـيرين و پـر     .     قصد داشتم خيلي طوالني بنويسمش 

 چه قصه اي از وقايع حيات يك انسان به واقعيت نزديـك تـر اسـت ؟ آنهـم وقـايع                      .هحادث

زندگي انساني كه نزديك به پنجاه سال از سالهاي قرن بيستم، اين قرن عجيـب و پرثمـر،                  

اين قرن پر دردسر و پر شر و شور، اين قرن پر مسئله و مبارزه، اين قرن پـر انقـالب و پـر                        

 كردي بي حقوق و نگونبخت، . بخصوص اگر اين انسان كرد باشد    .تحول را بياد داشته باشد    

 امـا  .كه دوره اي از حياتش را هم در مبارزه رهايي بخش خلق تحت سـتمش سـهيم بـوده          

 اگر زنده . عمده اش بدليل تنبلي خودم، بگذاريم بماند براي فرصتي ديگر.متاسفانه نتوانستم

  .ماندم، حتما اين كار را خواهم كرد

ري، اگر هيچ سودي براي من نداشت، حداقل اين را داشت، كه من را از شـر ايـن                        شاع

   ... . خالصي بخشيد »سيد محمد اميني شيخ االسالمي مكري« نام طوالني 

نيمه [ » برات«  ميالدي در شب جشن      1921 خورشيدي، معادل    ..13بهار سال        

   ....در دهكده الچين نزديك مهاباد بدنيا آمدم ] شعبان

 پـنج خـواهر و دو بـرادر         . خوب به ما مي رسـيد      .     پدرم ثروتي داشت و دست و دلباز بود       

در [  در دوران بچگي كمبودي نداشـتم، امـا        . برادر و يك خواهرم از من بزرگتر بودند        .بوديم

   . اسير قفس طالئي، اسير راه و روشهاي كهنه.اسير و دربند بودم] عين حال
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يمان اجازه نميداد كه با همساالن خودم بازي كنم ؛من بچـه پولـدار                   راه و روش خانوادگ   

 . من پسر شيخ االسالم بودم و آنها پسر يك دهاتي بي نـام و نـشان                .بودم، و آنها بچه ندار    

 من خوش لباس و تر و تميز بودم و آنها لخت و .»كرمانج«من سيد طباطبايي بودم ، و آنها 

 .پاپتي
 آنها نمي دانستند كه بـا ايـن         .جه نبودند كه من تا چه ميزان معذبم        بزرگترها متو  ...     آه  

اعمال خود چگونه احساسات من را جريحه دار مي كنند، جراحتي كه تبديل به آزار روح مي                 

   ....شود و تا دم مرگ عالج نخواهد شد 

ت ميـان        نگوئيد ماشااهللا پسره در اين سن و سال هم آزاديخواه بوده، و جدائي و تمـايزا               

طبقات را درك مي كرده و از آن تنفر داشته، خير، از اين خبرها نبود، نه آزاديخواه بودم و نه            

   ....كشك، دلم بازي و تفريح مي خواست و بس 

 برادرم معلم سر . كه آن موقع معلم بود ياد گرفتم»استاد سعيد ناكام«      الفبا را در خدمت 

راري بود، چيزي نمانده بود كه من را هم فراري كند، و خانه داشت، خيلي از درس خواندن ف 

 نه تنها ترسم را از درس خواندن ريخت، بلكه »ماموستا ناكام«  اما .به مسير خودش بياندازد

 قبل از اينكه الفبا را به من بـشناساند،          .به من فهماند كه خواندن شيرين و لذت بخش است         

اينقدر برايم خوانده بود كه همه را از حفظ مـي  حسين حزني را  8»بزنوكه و مه روكه« قصه  

» شـيخ رضـا  «  شـعرها و هجويـات   . كتاب انجمن اديبان امـين فيـضي را داشـتيم      .خواندم

 يادم هست قصيده بلند عارف سايي را كه با اين مطلع شروع .را به من ياد مي داد] طالباني[

  :مي شود 

                                     ئاواره يي خاكي وه ته ن و سه ير و سه فا خوم 

  ]آواره ام از وطن و سير و صفا[   

  .را تماما حفظ شده بودم، و بدون فهميدن چيزي از معنايش مثل طوطي آن را مي خواندم

     وقتي كمي بزرگتر شدم، پدرم من را بـه مهابـاد فرسـتاد كـه در مدرسـه دولتـي درس                     

 اما از روز اولي كـه بـه   .نام نويسي كردم» سعادت« اول خيلي شاد بودم، در مدرسه  .بخوانم

 مـن يـك بچـه    .مدرسه رفتم زهره ام تركيد و چيزي نمانده بود از فرط وحشت ديوانه شوم             

 در مدرسـه هـم      .دهاتي نازپرورده بودم، از زبان كردي بيشتر، هيچ زبان ديگري بلـد نبـودم             

   .هيچكس حق كردي حرف زدن نداشت

و سياه زياد ديده ام، اما روزي تلخ تر و سياهتر از روزي كه              من در زندگي روزهاي تلخ      

 معلم مان خودش كرد بود، و بعد فهميـدم كـه فارسـي را هـم                 .به مدرسه رفتم به ياد ندارم     

                                                           
 های قديمی فولکلور کودکان بزغاله و بره، از قصه -  8
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 همكالسـي هـايم   . به فارسي با من حرف مي زد و من هيچ نمي فهميـدم   .خوب بلد نيست  

 مـدتي  . خيلي خجالت مي كـشيدم .كه وضعشان كمي بهتر از من بود مسخره ام مي كردند          

شبها از ترس مدرسه رفتن، زير لحاف گريه مي كردم و صبح ها هم به زور و كشان كـشان         

 . صدايم مـي كردنـد     »كرمانج«  شده بودم مايه خنده و تفريح بچه ها،          .به مدرسه مي رفتم   

 بعد  .رند و واژه سبكي به حسابش مي آو       »كرمانج« در مهاباد به ساكنين روستاها مي گويند        

 شانس داشتم كه سـه      .برايم تعريف كردند كه به فارسي فحشت مي داديم و نمي فهميدي           

چهارتا پسر عمه و پسر خاله ام در همين مدرسه درس مي خواندنـد و هـوايم را داشـتند، در        

 حاال هم نفهميدم چطور شد كه فارسي را يـاد           .غير اينصورت ديوانه دست بچه ها مي شدم       

  .يت منطبق شدمگرفتم و با وضع
 تنها يك چاه توالت داشت و هيچوقت        .     مدرسه مان ساختماني بزرگ، كهنه و ويرانه بود       

از [  اما نه فراش مدرسه اجـازه مـي داد           . به مسجد نزديك بوديم    .نوبت به كسي نمي رسيد    

 يـك   .خارج شويم، و نه خادم مسجد مي گذاشت از توالـت مـسجد اسـتفاده كنـيم                ] مدرسه

گنديده رودخانه گوشه يكي از ديوارها گذاشته بودند، يك ظرف حلبي هم رويـش           بشكه آب   

 هميشه سر توالت رفتن و آب خـوردن         .بود، همه بچه ها با اين ظرف حلبي آب مي خوردند          

ميان شاگردان دعوا بود، ناظم هم كه آدم خيلي ظالمي بود، بهانه مناسبي بـراي چوبكـاري                 

   ....بچه ها بدست مي آورد 

 يك پنجره داشت كه بجاي شيشه، كاغذ بـه          . كالس درسمان اتاقي تنگ و تاريك بود          

 .آن زده بودند، براي اينكه كمي روشن تر شود، كاغذ را آغشته به روغن و چرب كرده بودند                 

 معلم مان   .نيمكتها زوار در رفته و شكسته بودند، ميز و نيمكت معلم هم بهتر از مال ما نبود                

 هميشه سه چهارتا تركه آلبالوي تر و تازه روي ميزش           .عصبي مزاج بود  يك پيرمرد عينكي    

 تـا  . هر كس درس را بلد نبود يا جيكش درمي آمد، بيرحمانه بجانش مي افتـاد               .گذاشته بود 

 اما بعد از اين ديگر .فارسي را ياد گرفتم، چند باري از هر چه درس و مدرسه بود، بيزارم كرد

مـي  » مبـصر « س خارج مي شد يكـي از شـاگردان كـه او را               وقتي معلم از كال    .كتكم نزد 

 همه . وظيفه او اين بودكه هركس شلوغ كند، به معلم بگويد.خواندند به جاي او مي نشست

 دليلش هم اين بود كه معلم با كسي پدر كـشتگي            .مان از مبصر بيش از معلم مي ترسيديم       

فها سرش نمي شد، از هركـسي       نداشت و بي دليل كسي را كتك نمي زد، اما مبصر اين حر            

خوشش نمي آمد، حاال اگر كاري هم نكرده بود، گزارشش را به معلم مي داد، و معلـم هـم                    

   ....بدون سئوال و جواب به جان طرف مي افتاد 
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 تابستانها هم نزد پدرم در ده، خـط و         .     چهاركالس را در مدرسه سعادت و پهلوي خواندم       

 .ط امير نظام گروسي و ميرزا حـسيني سرمـشق مـي گـرفتم              از روي خ   .انشا ياد مي گرفتم   

انشاي فارسي را خوب ياد گرفته بودم و خطم هم خيلي خوب بود، از حاال خيلي خوش خط                  

   .تر مي نوشتم

پدرم وقتي دسـتخط و انـشايم را ديـد،          !      مي گويند پرنده زرنگ از منقار به تله مي افتد           

ي و تحصيل در مدرسه ديگر كافي است، برو مدرسه           شده ا  »ميرزا« گفت پسرم حاال ديگر     

 از اينكه مدرسه را تـرك كـنم، خيلـي           .را بگير » مال جامي چوري  « ديني ادامه بده و جاي      

 از سر و لباسشان خوشم . نمي دانم چرا، ولي اصال دلم نمي خواست مال بشوم     .ناراحت بودم 

 9 خانقـاه  سـال در  4، ...رمـان   اما چاره چه بود؟ حكم حاكم اسـت و درد بـي د           ...نمي آمد   

اين چهارسال خوش ترين ايام  ...درس خواندم، يا بهتر است بگـويم درس نخوانـدم           

 نفري همسن و سال بوديم، همـه        9 -  8 يك گروه    . خيلي خوش گذرانديم   .زندگيم هستند 

 را از با ما بود كه قوم و خويشمان نبود، امـا او         » هه ژار « پسر عمه و خاله و دايي زاده، فقط         

 بشكند دست و پايم، اينكه امروز مي دانم اگر آن زمان مي دانستم،       ...خود جدا نمي كرديم     

 بواقع خانقاه دانشگاه بزرگي بـود و مـي          .كارم جاي ديگري بود، و من هم آدم ديگري بودم         

   .ياد بگيرم] آنجا[ توانستم خيلي چيزها 

ردم مـي آمدنـد و مـي رفتنـد، و      مـ .خانقاه در اين دوره خيلي پر آمد و شـد بـود         

 يكبار گفتـه ام و تكـرار        .هيچكس به ديگري برتري نداشت، تفاوت و تمايز بسيار اندك بود          

 پنـاه بـي كـسان،       . از همه تخم و اصل و نژادي آنجـا بـود           .مي كنم، گويي كشتي نوح بود     

يلكرده،  آدم خوب، زاهد، متدين، مسلمان، مـال، سـيد، دانـا، تحـص    .شوريدگان و آوارگان بود 

راهزن، دزد، آدمكش، نادان، ديوانه، بيكاره، معلول، كور، چالق، حتي بيدين همـه زيـر يـك          

  .سقف جمع شده بودند، با هم زندگي مي كردند ويك جيره غذايي مي گرفتند

 كرد از همه مناطق كردستان، كه بـه         .     افغاني، ترك، آذري و حتي هندي هم آنجا بودند        

ي زدند، و بعضي بودند كه به زحمـت حرفهـاي يكـديگر را مـي      لهجه هاي مختلف حرف م    

« ، » ماموستا فوزي«  مردان بزرگ و دانشمندان سرشناس آن دوران مكريان، مثل.فهميدند

علـي خـان    « ،  » حـاج مـال محمـد شـرفكندي       « ،  » پيشوا قاضي محمد  « ،  » سيف قاضي 

بـه خانقـاه رفـت و آمـد     و بخصوص زمينداران تحصيلكرده و داناي فيض اهللا بگي        » اميري

 مالهاي بزرگي آنجا بودند و تدريس مي        .داشتند، و هر بار يكي دو ماه آنجا مقيم مي شدند          

                                                           
 تبديل به مركزي مذهبي شد به قصد 0 بودشيخ بورهانخانقاه قريه اي است حدود بوكان كه مسكن  -  9

 تحصيل و استفسار طالب و عالقمندان علوم ديني
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 كسي اگر به قصد تحصيل . پر بود از آدم هاي مستعد و استخوان تركانده هاي معتبر  .كردند

قت دايي زاده  اما من از كيسه ام رفت و رفا     .جاي فراگيري بود  ] اينجا[و ياد گيري آمده بود،      

 به غير   .هايم، و پز و افاده نوه شيخ بودن، اجازه نداد از اين فرصت به اندازه كافي بهره ببرم                 

 يـك   .از اين در مدت اين چهار سال دو بار به سختي بيمار شدم و از درس خواندن بازماندم                 

آمـاده  بار تيفوس گرفتم و از مرگ بازگشتم، حتي مي گفتند برايت آب گرم كرده ، و كفـن                   

 يك بار ديگر روي گردنم دمل بزرگي درآمد و شش ماه بستري شدم، بعد هـم                 .كرده بوديم 

 ايـن دمـل قـدرت و انـرژيم را بطـور             .عملش كردند، و مدت زيادي ضعيف و بيجال بـودم         

 در سـالهاي كـودكي تپـل،        .ناگهاني كاهش داد، و ديگر هيچوقت به اوضاع سابق برنگشتم         

مـوقعي كـه     امـا از .متر بچه همسن خودم در كشتي همپايم بودسرحال و پر انرژي بودم، ك  

  .اين دمل را درآوردم انرژي و توانم رو به كاهش گذاشت

را مي شناختم، به مغازه پدرش » هه ژار« از همان موقعي كه در مهاباد درس مي خواندم،  

[ ر را  موقعي كه بـه خانقـاه رفـتم يكـديگ    . مالي پير خوش صحبتي بود    .رفت و آمد داشتم   

دسـت  ] با بقيه بچه هـا    [  گاهي مواقع از بازي و شيطنت        .پيدا كرديم، و رفيق شديم    ] دوباره

 همه آثار سعدي ، حافظ ، مولوي ، كليم ، صائب و شاعران .مي كشيديم و شعر مي خوانديم 

 هرجا هم به مشكلي برمي خورديم، حل مـشكل خيلـي            .بزرگ فارس را با هم مي خوانديم      

مـال قـادر      يك .خانقاه ادباي بزرگي بودند، آنان را مورد سئوال قرار مي داديم          آسان بود، در    

 اگـر   .به زحمت زنده بود   ] از فرط كهولت  [ پير و لقوه اي داشتيم كه صدايي گرفته داشت و           

بگويم كه اين مال آثار سعدي را از خود سعدي بهتر مي دانست فكر نمي كنم مبالغه كـرده                   

شعر سعدي را از او بپرسي، با آن صداي گرفته و لرزش بدنش              كيف مي كرد كه يك       .باشم

] اصـال [ دايي ام شيخ محمد اديبي بود كه مـن           .يك ساعت برايت تجزيه و تحليل مي كرد       

 آن موقع هنوز بازي روزگار با من اينطور نكرده بود كـه             .قادر به ستايش و توصيفش نيستم     

 .دم، فوري در ذهنم جا مـي گرفـت         هر شعري كه مي خوان     .اسم خودم را هم فراموش كنم     

هـه  «  شعر كردي هم هر جه گيرمان مي آمـد، بـا             .هزاران بيت شعر فارسي از حفظ داشتم      

  . مي نوشتيم و از بر مي كرديم»ژار

ديگر جدا شده بوديم و شـب       ] شيوخ[  بطور كامل از جمع پسران       »هه ژار « در آخر من و      

ستان كوچـك و بـزرگ مثـل اسـكندرنامه و            چند قصه و دا    .و روز مشغول شعرخواني بوديم    

 شـبهاي سـه شـنبه و جمعـه          .اميرارسالن و شيرويه و حسين كرد را گير آورديم و خوانديم          
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 طرف ديگر و مشاعره     »هه ژار « اينطور بود كه همه طالب خانقاه يك طرف بودند و من و             

   ... باور كنيد بورشان مي كرديم .مي كرديم

 او از اول تجزيه ام كرد، درهم كوبيد و از       . هستم »فوزي« ست       بايد بگويم من ساخته د    

 بي ترديد اگر    . او راه زندگي را نشانم داد      . او درك دانش و يادگيري را به من داد         .نو ساخت 

 نرفته و نزد اين استاد درس نخوانده بودم، مسير زندگيم اينكه هست و              »فوزي« به خدمت   

   .هنوز تداومش مي دهم، نمي شد

كردم، و كرد هم ملتي محروم، نگونبخت و تحت ] خلق[ او به من فهماند كه من فرزند          

 او به من    .ستم است، و فرزندانش مي بايست در جهت رهايي فداكار و از خود گذشته باشند              

 او به من ياد داد چگونه بنويـسم و          .ياد داد چگونه ذوق ادبيم را صيقل دهم و آن را بپردازم           

 او بـه مـن      . او به من ياد داد به سرزمينم عشق بورزم و مـدحش كـنم              .مچگونه شعر بسراي  

فهماند كه كردي زباني است غني، روان و توانا و مي تواند ادبياتي معتبر و دنيا پسند داشـته                   

  .باشد

« ، » حريـق « ، » مولـوي « ، » سالم« ،  » كوردي« ،  » نالي« ،  » حاجي قادر كويي  « او   

را به من شناساند و شعرهاي آنان را برايم تجزيه و تحليـل             » وفايي« و  » ادب« ،  » محوي

 او ديوان شعراي انقالبي فارس را برايم تهيـه  . او به من ياد داد روزنامه و رمان بخوانم        .كرد

 اما قسم ام داد هرگز شعر فارسي نگويم و تـا جـايي              .كرد، تشويقم كرد بخوانم و فرا بگيرم      

   ...كه مي توانم به كردي بنويسم 

يكي از بزرگمردان تاريخ كردستان است، كه متاسفانه آثارش از          » فوزي«      به اعتقاد من    

 در دوره پادشاهي رضا خان پهلوي كه به تقليد .ميان رفتند، و خودش هم از يادها محو شده

آتاتورك قصد داشت خلق كرد را در كردستان ايران تحليـل بـرد، و يكـي از آن سـه شـعله               

مان سعدآباد را پايه نهادند، آن جواناني كردي كه در اين دوره شـجاعانه بـه      آتشي بود كه پي   

 بخـصوص   .بودند، يـا شـاگرد شـاگردان او       » فوزي« مبارزه پيوستند ، يا مستقيما شاگردان       

  .افتخار مي كرد» فوزي« هميشه به شاگردي »پيشوا قاضي محمد« شهيد

د؟ چكـاره بـود؟ چـرا بـه منطقـه مـا              كه بـو   »مالي سليمانيه « يا  » مال احمد فوزي  «      

 . آنزمان اينقدري در فكر سر در آوردن از اين مـسائل نبـودم             .مهاجرت كرده بود؟ نمي دانم    

 . خودش هم اصال چيزي از خودش برايم نمـي گفـت           .روي سئوال از خودش را هم نداشتم      

سـالم  همينقدر مي دانم كه مي گفتند اهل سليمانيه در كردستان عراق است و بـا شـيخ اال                 

« بـوده، بـه     » مال جـامي  « بزرگ، كه قبل از پدرم شيخ االسالم مكريان و از اصل و نسب              

او را بـه عقـد خـود درآورده و يـك      ] بيوه[  بعد از فوت شيخ االسالم همسر        . آمده »مكريان

 يك زن ديگرهم گرفت و يـك دختـر ديگـر هـم از او             .دختر از او داشت، كه جوانمرگ شد      
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در )  مـيالدي  1943 (1322 خودش در سال     .ي دانم زنده و متاهل است      تا آنجا كه م    .داشت

 كتـب و    . دفـن شـده اسـت      » شيخ بورهان «  فوت كرد و در خانقاه       »حاجي كند « روستاي  

 آنطور كه شنيده ام پس از       .نوشته جاتش به دامادش رسيدند كه اميدوارم از بين نرفته باشند          

   .... او باقي مانده  تومان پول نقد و دو ماديان از پس.14مرگش 

 بـوده، ايـن را هـم        »عـارف صـائب   « از خودش نه، اما شنيده ام يكي از دوستان نزديك            

 آمـده، در منـزل او مخفـي بـوده و            »مكريـان «  به   »محمود جودت « شنيده ام چند بار كه      

انجمـن  [ » كومـه لـه ي ژينـه وه       «  حتي شـنيده ام      .تماسهاي سياسي خود را گرفته است     

 اما اينها تنها شـنيده انـد، و ميـزان وثوقـشان مـشخص               .را تاسيس كرده اند   ] تجديد حيات 

 ماموستا يكي از غزليات حافظ را تخميس كرده بود كه بيش از ديگر اشعارش مـورد                 .نيست

 اين قطعه اي از آن تخميس است كه به عقيده من استادانه سـروده               .پسند و عالقه من بود    

   .شده

  سوبگهي شوي ز اميران پادشه مح

  گهي وزير و به درگه پادشه محبوب

  گهي شوي به سر دار ناگهان مصلوب

  به چشم عقل در اين رهگذار پر آشوب

  جهان و كار جهان بي ثبات و بي محل است

 يك استاد ديگر هم داشتم كـه خيلـي از او يـاد              »كوليجه« من در   » فوزي«      به غير از    

ت زشترو و كج و كوله و بسيار شلخته و درب و   مردي بغاي  »سيد عبداهللا سيد مينه   «  .گرفتم

 شايد بگوييد بيسواد و دانا جمع اضـدادند، و          . بيسواد بود، اما بسيار فهميده و دانا       .داغون بود 

 .چگونه ممكن است؟ بله اين مرد تحصيالتي نداشت، حتي حروف الفبا را هم نمي شـناخت               

زي را پـس از يكبـار شـنيدن، از           هر چيـ   .اما در ادبيات فارسي و كردي دست بااليي داشت        

نظامي   بخش وسيعي از شاهنامه فردوسي ، خمسه.حفظ مي كرد و هرگز از خاطر نمي برد

چيـزي از  ] حـاال [، مثنوي ، غزليات سعدي و بخصوص سرتاسر ديوان حافظ را از حفظ بود،         

يـه و    مشكلترين ابيات را هم از او مي پرسيدي، فوري معني و تجز            .شاعران كرد نمي گويم   

  : يادم هست يك بار يك مالي فكسني اين شعر را از من پرسيد .تحليل مي كرد

                    آنچه بر من مي رود گر بر شتر رفتي ز غم

  مي زدندي كافران در جنت الماوا قدم 
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     من نه حاال و نه آنموقع ها از اينگونه اشعار خوشم نيامده و نمي آيد، جواب را ندانستم و          

 از دايي عبداهللا پرسيدم، گفت اي بابا ، اين شعر اشاره به اين آيه دارد كه                 .تمسخرم كرد مال  

 يعنـي آنچـه بـر سـر         .كفارتنها زماني به بهشت مي روند كه شتر از سوراخ سوزن عبور كند            

شاعر آمده اگر بر سر شتر مي آمد، كوچك و باريك مي شد و مي توانست از سوراخ سـوزن                    

   . كفار هم بهشت را تسخير مي كردند]آن زمان[رد شود و 

 شـعرهايش   .     خودش هم شعر مي سرود، و به وسيله دانش آموزي روي كاغذ مـي آورد              

 اما موقـع    .مثل اشعار شعراي متقدم پر بودند از ريزه كاري هاي شاعرانه و واژه هاي بيگانه              

ن كردي، اسـتعارات     واژه هاي سهل و آسا     .آواز خواندن چنان ابياتي مي خواند هم ارز گوهر        

  . اين دو شعر را از او به ياد دارم.و قافيه هاي زيبا و مضامين ظريف داشتند

                جه فا و وه فا، راستي و درو

  بوونه كرده وه ي ئه من و ئه تو 

                              جه فا پيشه ي تو وه فا پيشه ي من

  ئه من ره پ و راست ئه تو دروزن 

                فا ، راستي و دروغجفا و و[ 

  نامه اعمال من و تو

                 جفا پيشه ات، وفا پيشه ام

  ]من صادق و روراست، تو هم دروغ زن

 مـن هـم از   . رفـت »كوليجـه «  ساله بـودم، معلمـم از   17 ، زماني كه جواني    1317سال   

 زمـان خانـه      در ايـن   .تحصيل دست كشيدم، به خانه برگشتم و شروع كردم به كسب و كار            

 برادر  . اما همتش باقي بود    . پدرم صاحب ثروت قديمي نبود     .بود» شيالن ئاوي « مان در ده    

] در اين دوره   [ .و پسر عمو هايش از او جدا شده بودند و تنها يك ده برايش باقي مانده بود                

 روزها كار مـي     .حسابي مشغول كسب بودم، و امور مربوط به كشت و زرع را زود ياد گرفتم              

 بـاور   . هر چقدر كتاب و روزنامه مي خريدم، پـدرم اعتراضـي نداشـت             .كردم و شبها مطالعه   

از من دلگير و عصباني شده      ] كه [ .كنيد وعده با دختران را بخاطر مطالعه فراموش كرده ام         

 روزهايي كه خدمتكارمان از شهر برمي گشت و كتاب و روزنامـه بـرايم   .اند، و قهر كرده اند 

           . راه را به پيشوازش مي رفتممي آورد، نيمه

 چند مجله مصور و قشنگ منتشر مـي شـدند،           .    صنعت چاپ آن دوره ايران پيشرفته نبود      

 كتـب   .كه حمايت سفارت آلمان نازي را پشت سر داشتند و به سـود نازيـسم مـي نوشـتند                  

ول تبليغـات    روزنامه ها هـم مـشغ      .سياسي آن زمان هم همه در باره هيتلر و موسوليني بود          

براي آلمان نازي بودند، و در ضمن توصيف قد و باالي پهلوي بخش ديگرمشغولياتـشان را                
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 تنها مجله اي كه شيرين و دوست داشتني بود، و تا زنـده بـود، همچنـان                  .در بر مي گرفت   

 ايـن مجلـه روزهـاي       .، توفيـق بـود    »مـرگش « شيرين و شيرين تر شد، و لعنت بر عامـل           

شب جمعه دو چيـز يـادت نـره،          « : شد، و در هر شماره هم مي نوشت         پنجشنبه منتشر مي    

 من عزب بودم، وگرنه بعيد نبود آن يكي را فراموش كنم، امـا توفيـق را                 .»دوم مجله توفيق  

 رمـان نـويس خـوب هنـوز در          . داستانهايي كه ترجمه مي شدند، عموما پليسي بودند        .هرگز

 به مهاباد هم رفت و آمد       .همه چيز را مي خواندم     اما من تفاوتي قائل نمي شدم،        .ايران نبود 

 طبق سفارش پدرم، هر باري كه به مهابـاد مـي            .مي كردم و دوستان خوبي پيدا كرده بودم       

 رفته و سالم پـدرم      »ميرزا رحمت شافعي  «  و منزل    »قاضي محمد « رفتم حتما به محكمه     

ودنـد و مـراجعين زيـادي     اين دو محل پر رفت و آمد تـرين منـازل مهابـاد ب      .را مي رساندم  

 آنهـا هـم     . كم كم چشم و گوشم باز مي شد و با مردان معتبر منطقه آشنا مي شدم                .داشتند

 بغير از اين دو محل، كه اگر سـفارش و دسـتور پـدرم               .به احترام پدرم، محترمم مي داشتند     

 .ارمزياد هم نمي رفتم، جاي ديگري هم بود كه نمـي تـوانم از آن پـرده بـرد                  ] شايد[ نبود،  

« ، » ذبيحـي «  .اينجا محل گردهم آيي جواناني بود كه هواي وطنپرسـتي در سـر داشـتند              

و بسياري ديگـر را     » سيدي « و» الهي  « ،  » نانوا زاده   « ،  » قزلجي  « ،  » رسول مكائيلي   

جلـسات  ] به اين [ هم هر بار كه به شهر و منزل ما آمده بود،            » هه ژار   «  .در اينجا شناختم  

ين رفقا يك محفل كوچك ادبي سازمان داده بودند، و مخفيانه شـعر كـردي مـي          ا .مي آمد 

 سفارش مي دادند هر كتاب كردي كه در كردستان عراق چاپ و منتشر مي شد، به .خواندند

 هيچوقت نپرسيدم چه كسي آنها را مـي         .دستشان مي رسيد و مي دادند من هم مي خواندم         

چند شاعر هم بودند    ! ربزه خور بودم نه بستانچي      فرستد و يا چه كسي مي آوردشان ؟ من خ         

 بخصوص غوغا مـي     ...و  » سيف قاضي «  اشعار   .كه اشعارشان را مخفيانه توزيع مي كردند      

  .كردند

 در كار كشت و زرع و دامـداري         .بود و من جواني بالغ بودم     )  ميالدي 1941 ( .132   سال  

 يك ديوان شعر بـزرگ      .حب مهارتي   كارآمد شده بودم، و در ادبيات فارسي و كردي هم صا          

 پدرم گرچه خودش اهل ذوق بود و شعر را مي ستود، اما بشدت بـا شـاعر                  .ترتيب داده بودم  

 نزد او به هيچ قيمتي حرفي از شعر خودم نمي زدم، دفتر شـعرهايم را               .شدن من مخالف بود   

   .مثل بچه گربه از پدرم مخفي مي كردم

، كاري برايم پيش آمد، محل را ترك كـردم و دفتـرم        روزي مشغول نوشتن شعري بودم    

 چيـزي   . فكرنمي كردم پـدرم در اينموقـع سـر و كلـه اش پيـدا شـود                 .سرجايش باقي ماند  
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 پرسيدم، گفتند پدرت برش داشت      .نگذشت كه برگشتم و ديدم از دفتر كذايي خبري نيست         

 .يها خالصي پيدا كنم فكر نمي كردم به اين سادگ.قدرت پاهايم زايل شد] از ترس [.و رفت

 همـه  . شعرهايم ناپخته بودند، از شعراي قديمي تقليد كـرده بـودم           .در بد هچلي افتاده بودم    

جور شعري گفته بودم، بخصوص در گنده گويي از شيخ رضا و ايرج ميرزا شاعر فارس تقليد                 

راف  شوخي نبود، من هم شاعر بودم و هم اعت         .كرده بودم، به همين دليل حق داشتم بترسم       

 من هم مثل شـيخ رضـا بـه خـودم            .به گناه كرده بودم، هرچند كه در عالم خيال بوده باشد          

بهتان زده بودم و پدرم اينگونه مسائل را برنمي تافت ؛ اما به نظر مي رسيد آنها را نخوانـده                    

 پرسـيدم پـدرم   . داخل شدم و فكر كردم اگر گندش درآمد مادرم را ميـانجي مـي كـنم          .بود

با غرولنـد و در     ] پدرم[ در گوشه اي پناه گرفتم،       .د با عصبانيت به مطبخ رفته     كجاست؟ گفتن 

مـي خواهـد از     ! حالي كه مي گفت ؛ بيكاره، ببين چه چيزهايي ياد گرفته، شاعري، شاعري              

 به مطبخ دويدم، ديدم دفتر كذايي طعمه شعله هاي آتش تنور و             .گرسنگي بميرد، خارج شد   

   .تماما خاكستر شده بود

 اما بعد ها فكر كردم كه دستش درد نكند، چون بـي ترديـد               .  آنوقتها خيلي پريشان بودم      

 . درست كه همه موزون و داراي قافيه بودند        .اگر تا حاال مانده بودند خودم مي سوزاندمشان       

 از آن به بعد هـم خيلـي هـاي           .اما تماما تقليدي بودند و چيزي از احساس خودم را نداشتند          

   ... را دور انداخته امديگرنظير آنها

 11»ره شـبه لـه ك     «جـشن و    دختر شوهر دادن  ، حنا بندان و     10عروس آوردن      ايام اعياد،   

 هر دفعه يكي از  ريش سفيدان و معتبرين را نزد پدرم مـي فرسـتاديم تـا                  .ترتيب مي داديم  

 اينكـه   مي كرديم، تـا     اما اينقدر التماس   . هر دفعه هم مخالفت مي كرد      .اجازه مان را بگيرد   

 اما به اين شرط كه جشن در محلي دور از ديدرس منـزل مـا صـورت                  .باالخره مي پذيرفت  

 مـن   .خوش مي گذشت، دختر و پسر، زن و مرد روستايمان مي رقـصيدند              براستي كه  .گيرد

 روستا خيلي دوست داشتم كه مرد، مگـر اينكـه زنـي او را               »ره شبه له ك   « اين رسم را در     

 مرد هميشه مي بايست .صورت حق نداشت به صف دختران وارد شوددعوت كند، در غير اين

 امـا   .از جلوي صف وارد جمع شود، در غير اينصورت عملي خارج از عرف و قبيح انجام داده                

                                                           
ه در عروسي هاي روستايي در بسياري موارد عروس از روستاي ديگري مي آيد، در نتيجه از آنجا ك -  10

 در عين اينكه در دو روستاي متفاوت برگزار مي شوند، معناي دختر شوهر دادنو هم عروس آوردن هردو لفظ 

 0را دارندعروسي 
 0تناوب قرار مي گيرند زماني است كه در صف رقص كردي يك دختر و يك پسر بطور مره شبه له ك  -  11
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 .مي بايست از عقب صف وارد شوند و انتخاب همراه رقص به عهـده آنـان اسـت               ] ان[دختر

  ... صاحب آزادي بيشتري بوده است اين رسم به زماني برمي گردد كه زن در جامعه كرد

روزي سر خرمن بـودم، كارگرانمـان       )  ميالدي 1941 (.132] شهريور [خه رمانان      در ماه   

 و باد دادن كاه بودند، من هم كنارشان نشـسته بـودم و              12»مالوسك«مشغول برق انداختن    

يده هاي عجيبي   پد] و در نتيجه  [ آن زمان ماشين و هواپيما خيلي كم         .اسبم مشغول چرا بود   

 ما تا آن موقع هواپيماي به    . ناگهان دو هواپيماي غول پيكر و سياه پديدار شدند         .مي نمودند 

 ديديم هواپيما ها    . همه دست از كار كشيدند و مشغول تماشا شدند         .اين بزرگي نديده بوديم   

از  همه دويدند كه ببينند چيست؟ يك زن قبـل           .ارتفاع كم كرده و كاغذ هايي پخش كردند       

ديگران برگشت و يك برگ كاغذ به من داد و گفت، قربانت برم بيا بخوان ببـين چيـست و         

  چه نوشته؟ 

 اين كاغذ بيانيه اي بـود كـه بـه زبـان             .     باور كنيد نزديك بود از خوشحالي پر در بياورم        

 رويا بود يا واقعيت؟ دولت بزرگي مثل اتحاد شوروي به زبان كردي،             .كردي نوشته شده بود   

  .بيانيه پخش كند؟ براي من اين كم نبود

     براي من كه ديوانه و شيداي زبان كردي بودم، اين كاغذ كافي بود تا از خوشـحالي پـر                   

 آن زمانها هنوز اينطور به اين قضيه نپرداخته بودم، اما در واقع از نظر سياسي اين                 .در بياورم 

نشانه از اين داشت كه ايـن دولـت        كار دولت شوروي مضموني بغايت آزاديخواهانه داشت و         

      .آگاه و ناظر به وجود خلقهاي متفاوت در ايران است

 هـر چنـد بيانيـه       . معلوم بود ارتش سرخ وارد ايران شـده        .     اين بيانيه بوي جنگ مي داد     

مردم را دعوت به آرامش كرده و حاوي هيچ تهديـدي نبـود، امـا مـا خيلـي از روسـها مـي               

استان جنايات، بي رحميها و قساوت ارتش تزار را در جنگ اول برايمـان               پيرترها د  .ترسيديم

در تمامي دوران حكومت پهلوي روزنامه هاي ايران فقط عليـه شـوروي             .تعريف كرده بودند  

 بخـصوص بعـد از شـروع        . بلشويك در اين دوره بدترين فحش بود       .منفي بافي كرده بودند   

ايران سراسر بـه نفـع آلمـان        ] دولتي[  جات   جنگ ميان آلمان نازي و اتحاد شوروي، نوشته       

 مدتي هم بود كه شهرباني مهاباد يك راديو مستقر كرده بود، و       .نازي و به ضرر شوروي بود     

را به زبان فارسـي پخـش مـي كـرد، كـه سراسـر فحاشـي بـه                   » برلين«برنامه هاي راديو    

  .كمونيسم و بلشويسم بود

                                                           
 0قطعه اي فلزي كه در آسياب گندم، نقش مجراي خالي شدن آرد را دارد: مالوسك  -  12
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 مهم ايـن    .ل ذهنم را به خود مشغول نمي كرد            اما در اين موقعيت هيچيك از اين مسائ       

بود كه كرد ملتي است كه نزد ديگر دول جهان شناخته شده است و به زبانش بيانيه پخـش       

  .و توزيع مي كنند

 .     نمي دانم چطور خودم را به اسبم رساندم، سوار شدم و چهار نعل به سمت خانه تـاختم                 

پسرم : الف من رنگش پريد، به نرمي و آرامش گفت           اما او بر خ    .بيانيه را براي پدرم خواندم    

 جنگ مي شود، همـه  .اوضاع خراب شد، اينطور بنظر مي رسد كه روسها وارد ايران شده اند        

 موجودات بدي هستند، آدمكش     . پسرم تو نديدي و نمي شناسيشان      .چيز بهم خواهد ريخت   

ارم چطـور مـردم بـي پنـاه و       و سياهدل، من كشتار مهاباد را به چشم خودم ديده ام و بياد د             

 بايد زود جمع و جـور كنـيم و خـود را بـه               .بيچاره را با شمشير هاشان شقه شقه مي كردند        

 براي همـين روزهـا بـود كـه اصـرار            . روز مردان است   . خدا به دادمان برسد    .برسانيمقايمه  

هه رزن  : دو سه بار زمزمه كرد      ] سپس[ ساكت شد و     .داشتم سواري و تيراندازي ياد بگيريد     

  .13و بزن چيايه مه زن

 او كـشتار بيرحمانـه      .پدرم حق داشت نگران باشد، چون او ارتش تـزاري را ديـده بـود                   

 او مثل بسياري ديگر از مردم ايران خبـري          .ژنرالهاي مرتجع روس را در كردستان ديده بود       

ارتـش سـرخ     نمي دانست    .از تغيير و تحوالت پس از انقالب اكتبر در اتحاد شوروي نداشت           

  .چگونه تعليم ديده

 آنهـا هـم كـه       .     همانروز بعد از ظهر چند نفر از مردان سرشناس مهابـاد پيدايـشان شـد              

را بيـاد داشـتند، خيلـي بيـشتر از پـدرم            ] جهاني[دوستان و همساالن پدرم بودند جنگ اول        

ا طـي يكـروز    مـ  نفر از افراد خانواده9و مي گفت  يكي از آنها تعريف مي كرد        .نگران بودند 

  .هاي روس كشته شده اندسالدات بدست 

 اما شوق آن بيانيه ، شادي را در درونم همچنان .اين حرفها من را هم كمي نگران كرده بود

  .مي جوشاند

 اما هراز چند گاهي بيانيه را از جيبم خارج مي كـردم،             .مشغول پذيرايي از مهمانان بودم      

  .مي خواندم و باز در جيبم مي گذاشتم

اقـوام  ] همينطـور [     شب برادر بزرگترم و خدمتكارانمان رفتنـد و خـانواده ميهمانانمـان و              

  .خودمان را از شهر بيرون آوردند

                                                           
 اين اصطالح در زمان خـود را        0ارزن و بز، دشتها گسترده اند     : معناي تحت اللفظي آن مي شود        - 13

  0به تقدير سپردن بكار مي آيد
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 ارتـش  .     صبح روز بعد دو فروند هواپيما آمدند و چند نارنجك كوچك روي شهر انداختند   

زي تقليد مي كرد، يـك      شاهنشاهي، ارتشي كه در كشتار ملت ايران از اشغالگران مغول و نا           

لحطه هم مقاومت نكرد و قبل از رسيدن ارتش سرخ به مهاباد، سالح را به زمين گذاشت و                  

 :همان وقت چه زيبا گفت هه ژار  .همانند بذر و ارزن پراكنده شد
                   به بالو بووني دوو په ر ئاگاهي 

  بوو بالو ئه رته شي شه هه نشاهي

                   گاهيبا پخش شدن دو برگ آ[ 

  ]شد پخش و پال، ارتش شاهنشاهي 

     تفنگ برنو را مي دادند و يك نان مي گرفتند، تازه اين كـار شجاعانـشان بـود، و گرنـه              

  !ترسوها يك چيزي هم مي دادند كه تفنگشان را بگيري 

هر چه   پدرم خيلي خوب استقبالشان كرد،       .   عمده مردم مهاباد به روستاي ما سرازير شدند       

 درب انبــار گنـدم را بــاز كــرد، و آســيابهاي دهمــان را در  .داشـتيم در اختيارشــان گذاشــت 

   . هر كس به هر ميزان آرد مي خواست، مي گرفت.اختيارشان گذاشت

     هر روز در ده جار مي كشيدند، هر كس به آرد نياز دارد، بدون شرم و رودرواسي تقاضـا                   

ـ      .كند درم را هرگـز فرامـوش نكردنـد و تـا زنـده بـود، بـسيار                  مردم مهاباد اين بزرگواري پ

  .محترمش مي داشتند

 اول ارتش انگليس به مهاباد رسيد، و يكراست رفـت  .     چهار پنج روزي هركي هركي بود     

 بـرخالف بـسياري     . بعد ارتش سرخ رسيد    .سراغ سربازخانه و همه سالحهاي سنگين را برد       

 بحدي خوب بـا مـردم   .رتي و آزاري صورت گرفتپيش بيني ها نه كسي را كشتند، و نه غا        

 داستان جالبي يـادم آمـد،       .رفتار كردند كه كسي به چشم ارتش اشغالكر نگاهشان نمي كرد          

يك باباي دزد، راهزن، آدمكش و ناصوابي پيدا شده بود، به تنهايي بـه             ] پدر[در زمان پهلوي  

ش مي گشت و هر غلطي       يك پنج تير كهنه و قراضه داشت، براي خود         .همه زور مي گفت   

به ] اين فرد [ اما اگر  . پليس ايران قادر به دستگيري اش نبود       .هم دلش مي خواست مي كرد     

 يك پيرمرد بيچاره    .هرخانه اي پا مي گذاشت، صاحبخانه را مي گرفتند و زنداني مي كردند            

اني اي را به اين جرم كه يك شب اين يارو، يعني همين راهزن، در منزلش غذا خورده، زنـد                  

 به ديـدارش رفـتم و گفـتم عمـو     . برگشته بود .كرده و دو سال بود كه در اروميه در بند بود          

چه مي دانم، فرشته اي بور و چشم آبي آمد،          : جان باالخره چگونه نجات پيدا كردي؟ گفت        

   .درب را برويم باز كرد و گفت برو
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ل هـم پريدنـد و از        اول عشاير تا مـدتي بـه سـر و كـو            .ارتش تهران در مكريان نماند      

 اما رفته رفته اوضاع آرام شد و فضاي مناسبي براي حركـت سياسـي               .يكديگر كشتار كردند  

  .پديد آمد

     ما يعني اين دسته جواناني كه در زمان پهلوي يكديگر را يافته و محفلي داشتيم، عرصه                

دي محـض   از عـراق روزنامـه و مجلـه كـر          .برويمان باز شد و گسترشي به حركتمان داديم       

 من اشـعار خـودم و شـاعران         .مطالعه و بر طبق سفارش برايمان مي آوردند، و مي خوانديم          

از كردستان عراق برگشته بود، و      دلشاد رسولي    .ديگر را دستي مي نوشتم و توزيع مي كردم        

پيره ميرد ، ئه     ،   بي كه س   بسياري از اشعار     .امالي كردي اش از ما بهتر بود ، و خطش نيز          

 .را از حفظ مي دانست و دست نويس توزيعشان مي كـرد           حه مدي    و   وختاري جاف حمه د م  

 تالش و   .رل خوبي داشت، و جوانانمان كردي خواني را ياد گرفتند         ] گالويژ [گه الويژ مجله  

  .كوشش براي تاسيس يك حزب ناسيوناليستي كرد در مهاباد شروع شده بود

ين حزب هم مبـادالت فكـري را در جامعـه         پس از تاسيس حزب توده ايران، انتشارات ا      

 حتي چند نفري كرد و ارمني كوشيدند شاخه ايـن حـزب را در               .كردستان گسترش داده بود   

 بـا برنامـه اي   حـزب آزادي  حزبي هم بنام .تاسيس كنند، اما مردم استقبالي نكردند  مكريان  

  .چپ سربرآورد، كه عمر كوتاهي داشت

 كـساني  . تاسـيس شـد  » ك.كومه له ژ«  1321]  مرداد25 [گه الويژ   25     تا اينكه روز    

 در اين زمان من در تبريز بـودم         .كه اين تشكيالت را بنيان نهادند، دوستان قديمي ام بودند         

كه دوست چندين ساله ام بود      ذبيحي   در بازگشت بوسيله     .و در زمان تاسيس حضور نداشتم     

كه بعد ها فهميـدم عـضو شـماره يـك            در منزل يكي از دوستانم       . معرفي شدم  كو مه له  به  

است، و براستي مبارزي شجاع، آزاده و تسليم ناپذير بود، به قرآن، پرچم، شرافتم و               كومه له   

خيانت كومه له شمشير سوگند خوردم كه نه زباني، قلمي و نه به كنايه و اشاره به ملتم و به                 

 امـا   .يچ سـئوالي نداشـتم     من حق ه   . 55بود و رده عضويتم     هيمن   نام تشكيالتي ام     .نكنم

است و نيازي به مخفي كومه له هم عضو هه ژار آنان اينقدر به من اعتماد كردند كه بگويند 

  .كردن هويت حزبي خود از او ندارم،و اين امر را به او هم اطالع دهند

 سياسي و ادبي ام پا به مرحلي اي نـوين گذاشـتم             -     به اين ترتيب در زندگي اجتماعي         

....  

 .به غير از اينكه تشكيالتي سياسي بود، انجمني اجتماعي و اخالقـي نيـز بـود               كومه له        

 دزدي،  .به سوگندشان پايبند و گريـزان از اعمـال ناشايـست بودنـد            كومه له   بيشتر اعضاي   

خالف و درگيري ميان افراد رو به كاهش گذاشت و مي توانم ادعا كنم كه در برخـي نقـاط                    

  .وداثري از آن باقي نب
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سراسر كردستان را زير پوشش گرفت و در بخشهاي ديگـر           كومه له        چندي نگذشت كه    

 بسيار گـسترش يافتـه و       كومه له  بخصوص در كردستان عراق شاخه       .كردستان ريشه دواند  

  .قدرتمند بود

 تنها و تنها حق عضويت ماهانـه اعـضا ، مبـالغ حاصـله از فـروش                  كومه له      منبع درآمد   

 . كه با اين وجود خيلي خـوب اداره مـي شـد            .وديه تئاتر و نمايشهاي هنري بود     نشريات، ور 

دليلش هم اين بود كه همه با كمال ميل حق عـضويت ماهانـه را پرداخـت مـي كردنـد، و                      

 ..2را  نيشتمان   من شاهد بوده ام تكشماره       .را چند برابر قيمت مي خريدند     كومه له   نشريات  

كومه له   . هيچوقت حتي يكدانه اش هم باقي نمي ماند        ان  نيشتم .برابر قيمت آن خريده اند    

كـه  ك  .هديـه كومـه لـه ژ      در ابتدا يك كتاب كوچك شعر چاپ و توزيع كرد، تحت عنوان             

 در آن آمده بود كه      شيخ احمد حسامي  و  حاجي قادر ، مالي بزرگ كوي ، هه ژار          اشعار ملي   

   . منتشر كردكومه له را بمثابه ارگاننيشتمان  و بعد مجله .فوري هم ناياب شد

 بـه جمـع   توزيع شـد، و       »  هيمن   . ش .م« به نام   نيشتمان   2     اولين شعر من در شماره      

  .مجله پيوستم و در هر شماره شعر و گفتار داشتم هيئت تحريريه اين

بود و براستي براي انتـشار ايـن مجلـه زحمـت كـشيد و مايـه                 نيشتمان  سردبير  ذبيحي       

را نمي شـناخت    نيشتمان  و چند فرد مطمئن ديگر كسي تحريريه        ذبيحي   به غير از     .گذاشت

مثـل اعـضاي هـر حـزب        كومه له    عضو   .و اطالع نداشت كه اين مجله كجا چاپ مي شود         

  .مخفي، جدي و با ديسيپلين همان ميزاني اطالعات داشت كه ضرورت ايجاب مي نمود

اشعار خودم و مي پرسيد، پسر      را براي پدرم مي خواندم، بخصوص       نيشتمان       يادم هست   

كيست؟ در دلم مي خنديدم، اما نمي توانستم بگويم همانكسي است كه تو دفتـر               هيمن  اين  

را هم منتشر ] آرزو[ئاوات مجله كومه له ! اشعارش را در تنور با آتش پشكل و پهن سوزاندي

  .كرد و در آنجا هم نوشتم

 ايـن نمـايش     .كردكومه له   يلي خوبي براي    تبليغات خ ] مام وطن [دايكي نيشتمان        تئاتر  

مي توانم بگويم از نظر آفرينش هنري ناقص و ناكامـل بـود، سـه               ] حتي[كه خيلي ساده، و     

 كمتر كـسي بـود كـه آن را          .روي صحنه ماند  مكريان  چهار ماه در مهاباد و شهرهاي ديگر        

اش يتـي   كردانديده باشد و هر كسي هم به ديدنش مي رفت، گريـه مـي كـرد و احـساس                    

 دايكـي  .آمدنـد  از روستاهاي دوردست مردم براي ديدن اين نمـايش مـي   .تحريك مي شد 

  .حسابي ثروتمند شدكومه له  به غير از تبليغ سياسي درآمد زيادي هم داشت و نيشتمان
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با همين عايدات توانست يك دستگاه چاپ دسـتي بخـرد و در مهابـاد مـستقر                 كومه له        

  .كند

 در  .كار مي كردم، محدوده آگاهي ام نيز وسـعت مـي گرفـت            كومه له    در        هر چه بيشتر  

نزديكتر مي شـدم و     كاك رحمن مهتدي    و  پيشوا قاضي محمد    آنجا با دانايان و ادبايي چون       

 هيچكدام از بزرگان كردي كه از ديگر قطعات كردستان مـي آمدنـد، از               .از آنان مي آموختم   

و بسياري  شهيد قدسي   و  صطفي خوشناو ، مير حاج      حمزه عبداهللا ، شهيد م     .من مخفي نبود  

 نشرياتي كـه در ايـران چـاپ و توزيـع مـي              .ديگر را مالقات و با آنان مراوده فكري داشتم        

 مخصوصا نشريات حزب توده ايران در شفافيت        .شدند، مترقي بودند و مطالب نويني داشتند      

فرهنگي ايران و شوروي شاخه     روابط  ] دفتر [.بخشيدن به اعتقادات سياسي من تاثير داشتند      

 هرچنـد  . من هم يكي از آناني بودم كه در آنجا كار مي كردم.اي نيز در مهاباد تاسيس كرد    

 امـا   .متاسفانه اين مركز به پيشنهاد من توجهي نكرد و اقدامي به انتـشار بـه كـردي نكـرد                  

 شعر  .سود بردم مطالب مفيد بسياري به فارسي چاپ و توزيع نمود، كه من هم بسيار از آنها                

 يكي  .و مطلب كردي به آذري و روسي ترجمه شدند، همين هم براي ما دستاورد خوبي بود               

بود، كـه   هه ژار   از  ئاله كوك،   از مطالب ترجمه شده كه من هم در تهيه آن همكاري داشتم             

توسط انساني واقعي و يكي از شاعران خوب آذربايجان استاد جعفـر خنـدان بـه آذري و بـه              

  .مه شدنظم ترج

     جنگ ويرانگر دوم با كمر شكن شدن فاشيـسم و نازيـسم، درهـم شكـستن و نـابودي                   

 آرزو و اميد    .هيتلر، كشته شدن موسوليني، دستگيري و نابودي جنگ افروزان به پايان رسيد           

 در حاليكه جنـبش     . ارتش متفقين از ايران خارج شد      .خلقهاي دربند و تحت ستم شكوفا شد      

  . ايران روز به روز رو به گسترش داشترهائي بخش خلقهاي

     خلق كرد هم يكي از خلقهايي بود كه هر روز بيش از روز قبل به آينده روشن اميدوارتر                  

  .مي شد

به اين نتيجه گيري رسيدند كـه عملـي         ك  .كومه له ژ       گروهي از روشنفكران و اعضاي      

 بـه همـين     .عيد به نظر مي رسد    در شرايط كنوني جهان و كردستان ب      كومه له   نمودن برنامه   

خـه زه  دليل هم برنامه اي جديد و مختصر منطبق با شرايط آن دوران تهيه شد، و روز سوم   

 در شهر مهاباد حزب دمكرات كردستان، اولين كنگره ) ميالدي1945 (1324]  آبان3[ لوه ر 

ن روي همـا  حـزب دمكـرات كردسـتان        تـشكيالت    .تشكيل و اين برنامه به تصويب رسيد      

پايه گذاشته شد، تنها در كادر رهبـري تغييراتـي صـورت            ك  .كومه له ژ  بنيانهاي تشكيالت   

بـود، بـه    بينـايي   با نام تشكيالتي    كومه له   كه يك عضو ساده     پيشوا قاضي محمد    گرفت، و   

كه فردي بسيار كوشا، آزاده و پاك نهاد بـود در           كومه له    رهبر   .دبير كلي حزب برگزيده شد    
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اين تحوالت هيچ تغييري در او به وجود نياورد، و همچنـان در رده              ] اما [.كادر رهبري نماند  

هاي پايين تر حزبي به مبارزه و تالش خود ادامه داد، و رنج و مرارت بسياري نيـز متحمـل                    

  .شد

 .     در اجتماعات مربوط به كنگره من براي اولين بار در زندگيم در مقابل جمع شعر خواندم

برايتان شـعر مـي خوانـد، و مـن بـا            هيمن  حاال آقاي   : ه اعالم كرد    موقعي كه مسئول جلس   

هـم حيـران    پيشوا  خجالت براي شعر خواني روي منبر مسجد سرخ مهاباد رفتم، همه، حتي             

سـيد محمـد    همان  نيشتمان،  شاعر و نويسنده    هيمن  ماندند و از خودشان مي پرسيدند، پس        

م وقتي اين را شـنيد، حـرف خـود را پـس              بود و ما نمي دانستيم؟ پدر      اميني شيخ االسالمي  

  .شاعر خوبي نيستهيمن گرفت و گفت 

 انتخاب كرد، كه من نيز يكـي از         هيئت رئيسه ملي  جمعي بنام   حزب دمكرات كردستان         

كه پير ترين عضو بود، بعنـوان رئـيس و          حاجي بابا شيخ     در انتخابات داخلي     .اعضايش بودم 

 چند ماه در اين جمع كـار كـردم،          .نشي انتخاب شديم  من كه جوانترين عضو بودم بعنوان م      

همينقـدر زحمـت    حاجي بابا شيخ     فقط من به تنهايي به امور مي رسيدم و           .كار مشكلي بود  

 هرچند از نظر شـناخته شـدگي و امكانـات كـار             .مي كشيد كه نوشته هاي من را امضا كند        

از خـود   حاجي بابـا شـيخ      با   مخصوصا راه آمدن     .خوبي بود، اما با ذوق من جور در نمي آمد         

  .راضي و كله خر كار ساده اي نبود

شد مي خواهم يـك نكتـه تـاريخي را هـم وضـوح              حاجي بابا شيخ         حاال كه صحبت از     

 در نوشته هاي چند فرد بي اطالع ديده ام، و همينطور از مردم عامي هـم شـنيده ام                    .بدهم

 بـا  .خوشـم نمـي آمـد   اجي بابا شيخ ح من از .نسبت خيانت مي دهندحاجي بابا شيخ كه به  

اينكه مي گفتند در علوم ديني استاد است و رياضيات قديم را هم خوب مي داند، ولي فردي         

 .بسيار مرتجع، كله شق ، از خود راضي و ناوارد ، اما خيلي صادق و پاك، آزاده و مومن بـود                    

ان دولـت مركـزي بعيـد        در زمان مذاكره با نمايندگ     .بهيچوجه اتهام خيانت به او نمي چسبد      

  . اما از مسير درستي و صداقت كنار نرفته .نيست فريب خورده و اشتباه كرده باشد

حاجي بابا       دست كشيدن از محاصره سقز و سردشت و خورخوره كه گناهش را به گردن               

مي اندازند، مربوط به مسئله اي خاص و محرمانه سياسي است، كه در اينجا هم نمـي                 شيخ  

حـاجي بابـا   از اختيارات ] فقط بگويم [ را طرح كرد، و بگذاريد فعال سرپوشيده بماند،          توان آن 

اينقدري اختيارات نداشت كه فرماندهان جبهـه هـاي         حاجي بابا شيخ     .خيلي باالتر بود  شيخ  

 ارتـش  . تازه او هيچ مـسئوليت نظـامي نداشـت   .اين شهر ها به دستور او عقب نشيني كنند    
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تشهاي ديگر از فرماندهانش دسـتور مـي گرفـت، نـه از نخـست               كردستان هم مثل همه ار    

 اميدوارم با ايـن چنـد كـالم خواننـدگانم را           .غير نظامي ] در ضمن [وزيري بدون اختيارات و     

  .روشن كرده باشم

كشيدم و در كميسيون تبليغات حزب شروع به هيئت رئيسه ملي      من دست از منشيگري   

آواي [كوردستان ، هـاواري كـورد        در روزنامه    .نوشتم در همه نشريات حزب مي       .كار كردم 

] آالله[هه الله ، ]حرفهاي بچگانه[گر و گالي منداالن ، ]آواي وطن[ هاواري نيشتمان ، ]كرد

 در گروهـي كـه مـشغول تهيـه          .شعر و گفتار داشتم، در ميتينگهاي حزب نيز سـهيم بـودم           

 اعضاي اين گروه تا آنجا كـه  .كتابهاي درسي براي مدارس كردستان بودند، عضويت داشتم 

و چنـد  پيـشوا   خـود  .و من بـوديم ذبيحي ، هه ژار ، ابراهيم نادري ، دلشاد رسولي      بياد دارم   

 هرچند هيچ كدام در اين كار حرفه اي نبوديم، اما چون بـا      .كارشناس هم ياريمان مي دادند    

 چـاپ نرسـيدند، بـد       اشتياق و دلسوزي كار مي كرديم، فكر مي كنم كتابها، كه متاسفانه به            

  .نبودند

ري پرچم كردستان در مهاباد به اهتزاز درآمـد و روز دوم   ] آذر  26[ سه رما وه ز      26     روز  

 مـن قـصد نـدارم در ايـن مـورد            . جمهوري كردستان تاسيس شد    1324]  بهمن 2[به ندان   

سـهيم  چيزي بگويم، چون از آن زياد گفته شده، تنها مي گويم كه در ايـن خجـسته روزان                   

  .بوده ام و شعر خوانده ام

هم خانه بوديم، شب و روز با هـم مـي گـشتيم، يكـدوره اي     هه ژار      در اين زمان من و     

 من كه . ساعات بيكاري و استراحت را خيلي خوش مي گذرانديم.هم همراهمان بودقزلجي 

 مـي بـردم و   ميزان تحصيالت و دانسته هايم خيلي كمتر از آنها بود، از همنشيني آنها سـود      

در همه جا با هم ظـاهر مـي شـديم و بـا هـم                هه ژار    از آنجا كه من و       .چيز ياد مي گرفتم   

هستيم، و اگر يكيمان تنهـا   هيمن و كدامهه ژار نمي دانستند كدام   ] بدقت[بوديم، خيلي ها    

  مي بود، از او مي پرسيدند، آن ديگري كجاست؟

جمهوري كردسـتان، كردهـاي نـواحي ديگـر      و تاسيس   ] بهمن[ري به ندان         بعد از دوم    

با مردان سرشناس كردستان روابط دوسـتي  هه ژار  و من و    .كردستان به مهاباد روي آوردند    

را شناختم، از دانش ادبي او بهره هـا بـردم، بـسياري خـاطرات               ماموستا قانع    .برقرار كرديم 

ال فرصـت بـازگويي     دارم كـه متاسـفانه در ايـن مجـ         ماموستا قانع   دلنشين از همصحبتي با     

  .نيست

     مادرم مدت زيادي بود كه اصرار داشت ازدواج كنم، و تا نمرده من را در لباس دامـادي                  

 اما من گردن نمي گذاشتم و زير بار نمي رفتم، خودم را تحصيلكرده حساب مي كردم                .ببيند

انتخـاب   خـودم هـم در   .و فكر مي كردم كه درست نيست كه پدر و مادرم برايم زن بگيرند      
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 اين اواخر كه    .سختگير بودم و هرچه بيشتر پا به سن مي گذاشتم سختگيريم بيشتر مي شد             

 هيچ دختري طبع زيبا پرست .اصال به اين نتيجه رسيده بودم كه ازدواج نكنم و مجرد بمانم        

اما آنسال  ! مادرم نمي بود، هنوز هم باكره مي بودم       ] اصرار[من را ارضا نمي كرد، و شايد اگر       

خوشـت بيايـد يـا نـه، مـن برايـت زن مـي        «: گفت  . درم هر دو پا را در يك كفش كرد          ما

عليه من تحريك كرده بود و شب و روز در گوشم مـي              را هم هه ژار   از طرف ديگر     .»گيرم

از نظر سني اختالف زيادي با من نداشت، اما سرد و گـرم روزگـار را بـيش از       هه ژار    .خواند

 تندي و قاطعيت مادرم، و .رفته بود و در اين زمينه پر تجربه بودمن چشيده بود، دو بار زن گ

  .دلم را نرم كردهه ژار نرمي كالم 

     مادرم يكي از برادرزاده هايش را كه دختر مردي متنفـذ و صـاحب ثروتـي بـود، بـرايم                    

ر  دروغ چرا ؟ يكبـار دورادو      .ديده بودم و نه مي شناختم     ] او را [خواستگاري كرده بود، كه نه      

 . فقط مي دانستم كوتاه قد اسـت . آن هم نه صورتش را.در حين دوشيدن گاو ديده بودمش 

  :اينهم جالب بود، من آن كسي نبودم كه گفته بود 

  سه د نه حله ت له حاله تم هه ر ئيي كورتم خوش ده وين

  ]ها را دوست دارد) قد(صد لعنت براحوالم كه فقط كوتاه [ 

از هر چيز ديگري توجه من را جلب مي كند، هيكل زيبا و قد      آن چيزي كه در زن بيش  

پسر جان، ايـن چـه حرفيـست ؟ طـال هـم             « :  گفت   . اين را به مادرم هم گفتم      .بلند است 

 فك و فاميـل  . مادرم زني دنيا ديده، مجرب، كارآمد و بسيار با صالحيت بود      .»كوچك است 

 .بـرادر زاده اش را انتخـاب كـرده بـود          و دوست و آشنا هم زياد داشتيم، در ميان همه اينها            

 او مي خواست يك عـروس خـوب،         .معلوم است كه او بدنبال يك عروسك زيبا نگشته بود         

  .خوش اخالق، زرنگ، كاردان و خانه دار داشته باشد

گرفت، هماورد رقص زيبارويان     14سه رچوپي   رقصيد،    هه ژار شروع شد،   هيمن       عروسي  

شبها هم با شوخي هاي شيرينش جمع گردآمده در سرسـرا را  شد، به دختران چشمك زد، و     

نگران بود، نگران آينده خودش، و به ايـن فكـر مـي كـرد كـه                 هيمن   اما   .به خنده واداشت  

                                                           
يعني ره شبه له ك  معموال در اعياد و عروسيها، 0استچوپي نام رقص جمعي كردي : سه رچوپي  -  14

سه رچوپي  0اختالط يك در ميان جمع زنان و مردان، كه دست در دست يكديگر مي رقصند، صورت مي گيرد

فردي است كه در انتهاي بااليي صف رقص، دستي در دست جمع و دستمالي در دست ديگر، با حركات 

 0موزون خود صف رقص را هدايت مي كند
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او را نديده و نمـي شناسـد، مـي          ] هنوز[ چگونه با زني كه منتخب مادرش است، و خودش          

  .يا فرشته رحمت نمي دانست طوق لعنت برايش مي آورند .تواند زندگي كند 

 البتـه اوج زيبـايي،      . عروس را به خانه ام آوردنـد       1325]  آبان 25[ خه زه لوه ر      25     روز  

 امـا   .طنازي و دلبري نبود كه طبع شاعرانه من بدنبالش مي گشت، و هنـوز هـم نيافتـه ام                  

خيلي زود توانست صاحب دل من بشود، و چنان كند كه از صميم قلب دوستش بدارم، و يار                  

 سال با هم زندگي كرديم      23 .هميشگي و شادي بخش روزهاي تلخ و مشكل زندگيم بشود         

 هيچوقت اينقدري نـاراحتم نكـرد كـه تـا عـصر             .و در پناه او بود كه احساس آرامش كردم        

 اقرار مي كنم    . از حيات دوران تاهلم خيلي راضي هستم       .همانروز از او دلگير و رنجيده باشم      

 چون من مي دانم كه فـردي حـساس،          . ما بيشتر او بوده است     كه عامل اصلي زندگي خوب    

 تنهـا   .عصبي و حتي بهانه گير هستم، اما او آرام و عاقل بـود و بهانـه اي دسـتم نمـي داد                     

 اسمش را صالح گذاشتم، حاال هم كـه مـدت درازي از ديدارشـان               .صاحب يك پسر شديم   

  . يادشان بخير.محرومم، و همدم درد دوريشان

ك ماه از شب داماديم نگذشته بود، و طبق حرفهاي امـروزه مـاه عـسل را تمـام             هنوز ي 

 و آنكه آرزو داشتم     .نكرده بودم، كه بدبختانه آنكه هرگز آرزو نمي كردم روي دهد، روي داد            

 تمـام رشـته هايمـان پنبـه شـد، آشـيانه مـان ويـران،         .بميرم و شـاهد آن نباشـم را ديـدم    

  .ندگيمان مسلط شدجمهوريمان سرنگون، و دشمن بر ز

 چنـد زمينـدار     . جبهه سقز و سردشت تقويت مي شدند       .     مدتي بود احساس خطر مي شد     

 .مشهور و خائن به عراق فرار كرده بودند، و يكي دو مال و شيخ ترسـو مخفـي شـده بودنـد            

حكومت آذربايجان يك لشكر آماده براي حمايت پيشمرگه به جبهه سقز فرستاده بود، چون              

 قبال هم دشمن چنـد      .ردپيش بيني مي شد كه تنها از اين جبهه خطر حمله دشمن وجود دا             

 جبهه حمله كرده بود، اما ضرب شست پيشمرگه را چشيده و به سـختي شكـست                 بار از اين  

  .خورده بود

 . حكومتي بزرگتر، پر قدرت تر، مجهزتر و مسلح تـر از كردسـتان بـود               آذربايجان     

تحت اين شرايط از ذهن كمتر كسي مـي  .خطوط دفاعي آذربايجان هم خيلي قدرتمندتر بود  

  .گذشت كه جنبش رهائي بخش خلقهاي ايران، از آذربايجان مورد تهاجم قرار گيرد

، كـه   پيـشوا   ي، شبها بعد از اينكـه       امورات حزب ] برخي[ مدتي بود براي سرعت بخشيدن به       

بسياري از شبها تا دير وقت در دفتر حزب مي ماند، به خانه اش برمي گشت، يكي از كادرها 

برسـاند و   پيـشوا   را ، در صـورت ضـرورت، بـه          ] حـزب [در دفتر مي ماند، تا گزارشات پايـه         

 در دفتـر حـزب   . آن شب نوبت مـن تـازه دامـاد بـود       .را به پايه اطالع دهد    پيشوا  دستورات  

بودم، افسري جـزء، امـا دوسـتي گرانقـدر و           كوردستان  نشسته و مشغول تهيه مطلبي براي       
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 از اينكـه دسـت بـه راديـوي روي ميـز بـرد و       .عزيز، و عضوي وفادار براي حزب وارد شـد      

  . اما اعتراضي نكردم، و قلم را روي كاغذ گذاشتم.تمركزم را به هم ريخت، دلخور شدم

 راديـو تهـران مـشغول خوانـدن         .زي شنيديم كه نزديك بود خشكمان بزنـد            ناگهان چي 

تلگراف تبريك دكتر جاويد، وزير داخله آذربايجان به مناسبت بازگـشت ارتـش شاهنـشاهي               

دو نامي بودند كه در اين شب بـه          ماجراجو   ومتجاسر   .را گفت متجاسرين   بعد خبر فرار     .بود

ايجان اطالق شد، و هنوز هم دستگاه تبليغاتي        رهبران جنبش رهايي بخش كردستان و آذرب      

  .رژيم آن را تكرار و نشخوار مي كند

 گفت خودت بيا اينجا و به ديگـران هـم خبـر          .رساندمپيشوا       فوري تلفني اين خبر را به       

صـدر   .رفـتم پيـشوا   كسي را به دنبال ديگران روانه كردم و خودم بـه منـزل            .بده كه بيايند  

ه نماينده مجلس در تهران بود، و در واقـع نمـي بايـست از ايـن واقعـه      كپيشوا برادر  قاضي  

 او فوري به تهران برگشت كه در .دلهره اي به خود راه دهد، از همه بيشتر وحشت كرده بود

  .همانجا دستگيرش كردند و به مهاباد آوردند

هاني كارآمد چرا        آذربايجان تا بن دندان مسلح و مجهز، با ارتشي آماده و مقتدر و فرماند             

به اين سرعت تسليم شد؟ پيشه وري دانا، انقالبي، مجرب و آزاده و همينطور ديگر رهبـران                 

سئواالتي اسـت كـه هـيچكس بـه         ] اينها[ جنبش آذربايجان، چرا با اين عجله فرار كردند؟         

 15فـدايي  امـا معتقـدم اگـر        .كمال به آنها پاسخي نداده، و من هم قادر به اين كـار نيـستم              

گيده و فرقه مقاومت مي كرد، ارتش از هم گسيخته تهران نه تنها قـدم بـه تبريـز نمـي                     جن

گذاشت، و قادر به چنين كشتاري نمي بود، بلكه كنترل تهران را هم بـزودي از دسـت مـي                    

نمي بود كه جنبش رهايي بخش سراسري ايران بر ارتجـاع تفـوق يابـد، و                 داد، و هيچ بعيد   

 اما همانطور كه دانايان گفته انـد، تـاريخ          .ورميانه ريشه كن شود   حتي نفوذ امپرياليسم در خا    

  .آن است كه روي داده، و نه آنكه ما آرزو مي كنيم

 پـس از    .تسخير شد، و كردستان هم از همه سو محاصـره شـد           ] بي دردسر [      بله، تبريز   

ن در  نمي دانم چرا؟ به تهران برگشت، رهبران حزب دمكـرات كردسـتا           صدر قاضي ،    اينكه  

 شـوراي جنـگ تحـت فرمانـدهي         . آن شب روحيه همه خوب بـود       .جمع شدند پيشوا  منزل  

 امـا هنـوز مركـب       .تشكيل، و صورت جلسه اول با قرار مقاومت امـضا شـد           حاجي بابا شيخ    

    .فرار كرده استشورا تصويبنامه خشك نشده بود كه خبر رسيد يكي از اعضاي اين 

                                                           
اميان داوطلب ارتش جمهوري خودمختار آذربايجان، برگرفته از سنت حيدر خان عمو اوغلو و ظن -  15

 0ناميده مي شدندفدايي انقالبيون دوران مشروطه 
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، تصويبنامه مقاومت كنار گذاشـته شـد و بـه پيـشمرگه                  فرداي آن روز اوضاع تغيير كرد     

  . مردم هم به دو دسته تقسيم شدند.دستور عقب نشيني بدون مقاومت فعال داده شد

كـه  فـدائيان    امـا    .     پيشمرگه در دو جبهه سقز و سردشت با نظم تمام عقب نشيني كـرد             

ده شده بودند و عشاير هم فرماندهانشان فرار كرده بودند، مثل گوسفندان بي سرپرست پراكن 

به جانشان افتاده و همه را غارت كرده بودند، و نگذاشتند حتـي يـك فـشنگ بـا خودشـان                     

 جلـوي   منگـور هـا    تنها در ميان     . اما جرئت تعرض به پيشمرگه را در خود نيافتند         .برگردانند

 .ودنددر حال عقب نشيني ب    زرو  يك دسته از پيشمرگان را گرفته بودند، كه تحت فرماندهي           

هم كه خودش دله دزدي بدتر از آنها بود، با آنها درگير شـده، چنـد روستايـشان را هـم               زرو  

آذربايجان را لخت كردند، كسي را      فدائيان   آنهايي كه    .غارت كرده ، و سپس به مهاباد رسيد       

 تا جايي كه من به ياد دارم طي اين جريانات تنها يك پيشمرگه عراق شهيد شد، و                  .نكشتند

 فرمانده ارتش بدون برخورد با هـيچ        .ي را هم ناجوانمردانه مورد غارت قرار داده بودند        تعداد

  .در آنجا به مالقات او رفتپيشوا رسيد و حماميان مقاومتي به روستاي 

 امـا در شـهر      .نـرفتم حماميان   طبعا با او به      .بودمپيشوا       در اين دوره من هميشه همراه       

  .كه آشفته است، اما نه از ترس، بلكه از ناراحتي و نااميديتنهايش نمي گذاشتم، مي ديدم 

 از نظـر    .را مي شناختم، در روزهاي دشـوار او را ديـده بـودم            پيشوا       مدت زيادي بود كه     

 قبل از تاسيس جمهوري، مهاباد چند بار مـورد حملـه            .دست به سالح بردن، فردي كارآ بود      

 پس چرا اينبـار تـسليم       . سنگر مقدم دفاع آماده بود     هر بار در  پيشوا  عشاير قرار گرفته بود، و      

 اما دوست   .شد؟ خودم از او شنيدم كه مي گفت، از ما نخواهند گذشت و ما را خواهند كشت                

  .تنها بگذارم و مي خواهم در ميان آنها بميرمندارم مردمم را 

ر قدرت،       درست است كه كردستان پس از اشغال آذربايجان و از دست دادن اين متحد پ              

از همه سو محاصره شده بود، درست است كه بخشي از عـشاير پـا را ازگلـيم خـود بيـرون                      

گذاشته، و پيش بيني مي شد كه ضرباتي بزنند، درست است كه خزانه جمهوري تهي بود و                 

همه آن صرف خريد توتون و تنباكو از كشاورزان شده بود و در انبار مانـده و هنـوز فـروش                     

است كه از هر نوع كمك خارجي قطع اميد شده بـود، امـا مـن همچنـان                  نرفته بود، درست    

معتقدم كه اگر جنگيده بوديم، و صاحب كمي تجربه انقالبي بوديم، تاريخ جمهوري مهابـاد               

  .بدينگونه به پايان نمي رسيد

ارتش درهـم شكـسته و بـدون        )  ميالدي 1946 ( 1325]  آذر 26[ سه رما وه ز      26     روز  

، حدود يكسال پس از به اهتزاز درآمدن پـرچم كردسـتان، شـهر مهابـاد را                 نظم شاهنشاهي 

   .اشغال كرد
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     تعدادي از مسئولين و كادرهاي حزب از شهر خارج شده و مخفي شدند، برخـي هـم در                  

 . من در اين روز از شهر خارج شده و به خانقاه شمس برهان رفـتم               .انتظار دستگيري ماندند  

 در خانقاه بودم كه خبر      .مد مخفي ام كرد و مرا زير بال و پر گرفت          در آنجا دايي ام شيخ مح     

روانـه كـردم،    هه ژار    كسي را در پي      .و رهبران حزب و جمهوري را شنيدم      پيشوا  دستگيري  

  . او هم مخفي بود، و نتوانستم پيدايش كنم.شايد پيدايش كنم و قادر به كاري شويم

ياري مبتال شده بودند، چند نفري هم تلف شـده               بيماري تيفوس در خانقاه شايع بود، بس      

 من يكبار ديگر هم در همين خانقاه به اين بيماري مبتال شـده بـودم، و خيلـي از آن                     .بودند

 چيزي نگذشـت كـه مبـتال و         . مي گويند از هر چه بترسي به سرت مي آيد          .وحشت داشتم 

مي توانست بـه خانقـاه    برف زيادي باريده بود، و به همين دليل هيچ دكتري ن           .بستري شدم 

] پوست [ . موهاي سرم شپش آورده بود و هذيان مي گفتم         . دو ماه تمام بستري بودم     .بيايد

 اما اين دفعه هم از چنـگ عزرائيـل فـرار            .تنم به رختخواب مي چسبيد، پوست مي انداختم       

  .كردم

 .ز شده بودند     هنگامي كه عالئم بهبود در وجودم پيدا شد، برف هم كم شده بود، راهها با

اينطور مصلحت ديدند كه با توجه به نزديكترين بودن خانه خودمان بـه شـهر، و                ] ديگران[ 

قابل دسترس بودن دارو و تنوع مواد خوراكي در آنجا، براي بهبود كامل ، مخفيانه بـه خانـه      

  ! درست بخاطر ندارم چه مدت در خانه مخفي بودم .خودمان برگردم

 مشغول مطالعه بودم، ناگهان صداي شيون و زاري در ده بلند شـد،                 روزي در مخفيگاهم  

آنهايي كه از : فرستادم ببينم چه اتفاقي افتاده، قاصد بر سر زنان بازگشت و گفت ] كسي را[ 

شهر برگشته اند مي گويند شهر محاصره شده و به هيچكس اجازه ورود و خروج به شهر را                  

پيـشوا ،   چندي نگذشت كه معلوم شـد  .شهيد كرده اندرا پيشوا نمي دهند، و شايع است كه     

   .ي مهاباد به دار آويخته اندچوار چرا پسرعمويش را در سيف قاضي برادرش و صدر قاضي 

 او را رهبري دلسوز و مجرب، كـردي پـاك و    .را از صميم قلب دوست داشتم     پيشوا       من  

سرزمينش و اشتياق به خدمت      از عشق بيكرانش به      .مصلحي بزرگ و واال مقام مي دانستم      

 بسيار آرزو داشت كه كرد هم در رديف ملل خوشبخت جهان قـرار              .به آن بخوبي آگاه بودم    

 به او اميد زيادي داشـتم، كـه خلقمـان را بـه سـوي ترقـي رهنمـون مـي شـود، و                         .بگيرد

 در همين مدت كوتاه زمامداري هم منـشاء خـدمات مـوثري             .سرزمينمان را آباد خواهد كرد    

نه فقط براي ملت كرد، بلكه بـراي جنـبش رهـايي طلـب و ضـد                 پيشوا   براستي مرگ    .بود
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 دريايي آگاهي و هنر، دريايي انديـشه        .امپرياليستي سراسر ايران ضايعه اي جبران ناپذير بود       

  .و ايده بدست ظالمي نادان و بي مغز ريشه كن شد و از ميان رفت

 سـيزده بـدر از قفـس پريـدم ، و بـا فـردي                يعني در روز  پيشوا،       سه روز پس از شهادت      

 طي كمي بـيش از دو       .زحمتكش و رفيقي عزيز حزبي، به سمت كردستان عراق راه افتاديم          

 اما . هيچ تفاوتي نديدم. از اينسوي جوي به سوي ديگر پريدم.روز مرز را پشت سر گذاشتيم

 بـه   .ارد شده بـودم   در واقع مرز سياسي سرزميني را پشت سر گذاشته و به سرزميني ديگر و             

رسيدم، هنوز وارد بازار شهر نشده بودم، پليس از اوضاع ظاهريم       ] قلعه ديزه [ قه ال دزه    شهر  

من را شناخت و فهميد كه از آنسوي مرز آمده ام، پاپي ام شدند، و چيـزي نمانـده بـود كـه                       

 و  گرفتارم كنند، اما يك مال و يك حاجي بدون اينكـه بـشناسندم، تحـت حمـايتم گرفتنـد                  

مال خيلـي   ! داستاني شده بود، از وحشت مار به اژدها پناه آورده بودم            ] عجب [ .نجاتم دادند 

 معلـوم   .دوست داشت بشناسدم، من هم عليرغم تمايل شخصي، خود را به او معرفي كـردم              

 آن شب احترامم را به حـد كمـال بجـا آورد، در              .بود كه ماموستا دورادور من را مي شناخت       

 مـن   .رفتيمگردبوداغ   فرداي آن روز به راهنمايي خودش به روستاي          .بيدمحجره طالب خوا  

بيابم، راستش پـيش خـودم فكـر        دلشاد  و   هه ژار ، ذبيحي ، قزلجي        اميدوار بودم  نشاني از      

 خـوب معلـوم اسـت كـه     .كرده بودم، با پيدا كردن يكديگر از اول دست به كار مـي شـويم         

 .ا گفته بودم كه دلم مـي خواهـد رفقـايم را پيـدا كـنم         اغراضم را به ماموستا نگفته بودم، ام      

كه بـه   ] عراق[ ماموستا گفت كه فعال حساسيت ها باالست و صالح نيست، كردهاي اينجا             

ايران آمده بودند، تازه برگشته اند، در نقاط مختلـف پراكنـده مـي شـوند، در نتيجـه پلـيس                     

 رفيق همراهم را روانـه كـردم و         .فتدمترصد است، فعال كمي اينجا بمان تا آبها از آسياب بيا          

 خوب درس مي خواندم، هم سرم گرم        .خودم مشغول درس خواندن شدم، و از نو طلبه شدم         

بود و بي حوصله نمي شدم، و هم اينكه در صدد بودم آنچه در جواني باختم، اينبـار بدسـت                    

 اما  .ي مي رسيدم  اگر درس مي خواندم، باالخره به نتيجه ا       ] شايد[  هنوز جوان بودم و      .آورم

 شنيدم كه در ايران اوضاع آرام شده، و بگير و  .هم زياد طوالني نشد   ] مجدد[دوران تحصيل   

 با خودم فكر كردم همين جا هم كه من مخفـي زنـدگي مـي كـنم و                   .ببند كمتر شده است   

جرئت تحركي ندارم، پس چرا سري به واليت خودمان نزنم ؟ اگـر احـساس كـردم امنيتـي         

 به تنهايي كوهستانهاي خوش منظر كردستان را در پيش گـرفتم،            . مي مانم  هست، همانجا 

 در اين گشت و گـذار       . زيبارويان مرمرين گردن ديدم    .از ميان چادر و اوبه و گلزاران گذشتم       

را نوشتم، كه خودم خيلـي دوسـتش داشـته ام و فكـر مـي كـنم                  بهار كردستان   قطعه شعر   

ارم و پليس برخورد نكردم و بي دردسر به ده خودمان  در هيچ كجا با ژاند.بهترين كارم است

 يكسره پـشت درب اتـاق پـدرم         . منتظر شدم تا شب شد، و در تاريكي به خانه رفتم           .رسيدم
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رفتم و براي اولين بار در زندگي گوش ايستادم، چون پدرم از گـوش ايـستادن و خـود را از                     

هيچكـدام جرئـت فـالگوش       زنهاي منـزل از تـرس پـدرم          .ديگران مخفي كردن متنفر بود    

 از درز درب ديدم كه پدرم ايستاده .ايستادن، كه آن زمان در ده خيلي مرسوم بود، را نداشتند

بود و با آن فردي كه من را در سفر به كردستان عراق همراهي كرده بود، صحبت مي كـرد              

 پاسخ  او هم.و به او مي گفت، پسرم به من بگو كجاست؟ من خودم آدم دنبالش مي فرستم

داد، دو روز ديگر خودم مي روم و برش مي گردانم،به او قول داده ام كه جايش را به كـسي            

 پدرم كمي تند شد و با عصبانيت گفت، به من هم نمي گويي ؟ در پاسخ گفت، خيـر        .نگويم

 به او قول داده ام و بـه قـولم عمـل مـي               .به شما هم نمي گويم، به مادرش هم نمي گويم         

 در دل گفـتم، ببـين در        .ي راه ، درد غربت، ناراحتي و مالل را از ياد بـردم             تمام خستگ  .كنم

  ميان زحمتكشان كرد چگونه افرادي يافته مي شود ؟

     بله ، در مبارزه آزاديخواهانه ملتمان بسيارند چنين قهرمانـاني كـه شـريف زيـسته انـد،                  

[  از اول    .ش و بيسواد بود    اين فرد، مردي فقير، زحمتك     .شريف مي ميرند، و گمنام مي مانند      

با ايماني محكم و تمام به مبارزه پيوسته بـود، و بـدون انـدك تزلزلـي              كو مه له    ] موجوديت

 هيچكس او را خوب نمي شناسد، من هـم در اينجـا جرئـت          .منشاء خدمات بزرگي شده بود    

نـده   چون اطالعي ندارم كه زنده است يا خير، و مي دانم در صـورت ز .گفتن نامش را ندارم 

  .بودن دچار دردسر و گرفتاري خواهد شد

 پـدرم، مـادرم و آن فـرد حيـرت زده            .     ديگر نتوانستم جلوي خود را بگيرم و داخل شدم        

 اما پدرم، مـردي كـه هرگـز در          . مادرم در آغوشم گرفت و يك شكم سير ماچم كرد          .شدند

رويه را داشـت،  در      مقابل فرزندانش ضعف نشان نداده بود، و در مقابل مشكالت نيز همين             

منطقه به متانت و خودداري مشهور بود، و حتي ما به احترامش تا زماني كه در قيـد حيـات                    

بود، در حضورش سيگار نكشيديم و بدون كسب اجازه نمي نشستيم، قادر به خودداري نـشد           

 بعـد از  .و اشك از چشمانش سرازير شد و براي مدتي اصال نتوانست كالمي بر زبان بيـاورد              

ين براي اولين و آخرين بار در حياتم، خوش آمـد گـويي ام كـرد و گفـت خـوب شـد كـه                         ا

براي عـشاير اعـالم عفـو عمـومي         ] چرا كه [ دنبالت مي فرستادم،    ] كسي[ برگشتي، داشتم   

 درست كه ما عشيره نيستيم، اما روستايي هـستيم و مـي تـوانيم از ايـن فرصـت                    .كرده اند 

 فعال .، امروزه هم مي توان هر چيزي را با رشوه بدست آورد مال و منالي دارم    .استفاده كنيم 

  .براي مدتي در خانه بمان و به شهر رفت و آمدي نكن، تا ببينيم چه مي شود
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[      در خانه ماندم و هيچ خبري نبود، كم كم دستگير شدگان را آزاد مي كردند، مـن هـم                    

  .ابق برگشتمبه كار زراعت و دامداري پرداختم و به اوضاع س] دوباره

     حزب توده ايران بطور علني مبارزه مي كرد و روز بروز جمعيت بيشتري بر گرد آن جمع                 

  . در روزنامه هايش ارتجاع و امپرياليسم را افشا و تئوري علمي را ترويج مي كرد.مي شدند

     حزب دمكرات كردستان هم كم كم جاني مي گرفت و كادرهاي جوان شروع به مبارزه               

 . حق را بايد گفت، حزب توده در اين دوره در تجديد حيات حزب رل خـوبي داشـت                  .ندكرد

كم تجربه قصد تغييـر  ] ولي[بخصوص در حفظ نام حزب، چون عده اي از جوانان آزاديخواه      

را داشتند، و از قراري كه من شـنيده ام رهبـران            كو مه له كمونيستي كردستان      نام حزب به    

  .حزب توده مانع شدند

چاپ و توزيع شد، بدستم رسيد و به گسترش مجدد مبارزه اميدوارم نيشتمان  يك شماره     

 هرچند گزارش شده بود كه در تهيه آن شركت داشته ام و كمي هم مزاحمم شـدند، و                   .كرد

دستي به سر و گوشم كشيدند، و پول چاي اي هم گرفتند، گذشته امـا حـاال هـم نفهميـدم         

  .حوه نگارش، نويسندگانش را شناختمكجا تهيه شد، تنها از روي ن

 يكي از نويسندگانش را ديـدم و        .منتشر شد و به دستم رسيد     ] راه[ ريگا       يك شماره هم    

  .قول همكاري به او دادم، اما از بخت بد او هم سر به نيست شد

 ناصر فخرآرايي در دانشگاه تهـران بـه شـاه           1327]  بهمن 15[ ري به ندان     15     در روز   

را به حزب تـوده نـسبت دادنـد و          ] ترور[  اين   .اندازي كرد و كمي پشت لبش را خراشاند       تير

اجازه فعاليت قانوني اين حزب را لغـو كردنـد، رهبرانـشان را دسـتگير، روزنامـه هايـشان را                    

 اين هم ضربه اي بود كه بـا نقـشه           .تعطيل و در سراسر ايران حكومت نظامي برقرار كردند        

  .رتجاع به جنبش آزاديخواهانه مردم ايران وارد آمدامپرياليسم و توسط ا

     اما طولي نكشيد كه نشريات حزب توده مخفيانه منتشر شدند، و رهبرانش از زندان فرار               

  .كردند

     جالب اين بود، من براي اولين بار پس از سقوط جمهوري مهاباد، دو روز قبـل از واقعـه                   

اد بروم و در روز روشن در شهر گردش كنم، كه ايـن             دانشگاه جرئت كرده بودم علنا به مهاب      

 بگير و ببند دوباره در مهاباد شروع شد، بناچار مجددا مخفي شـدم، در               .اتفاق در تهران افتاد   

گفتم كه  ] وعده ي خان  [  16ژواني ئاغا اين دوره حيات مخفي شعر بسيار خوبي تحت عنوان          

                                                           
ماموستاي  مجله 10جمع آوري و در شماره )  ئاشتي0ج( اين شعر توسط كاك جعفر شيخ االسالمي  -  16

 0ده است چاپ و توزيع ش1990به تاريخ پائيز كورد 
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ه آن را دارند، خواهش مي كنم حفظش از بخت بد، خودم به آن دسترسي ندارم، از كساني ك 

  .ا در صورت امكان برايم بفرستندكنند، و ي

 من به عمرم زمـستاني بـه ايـن سـختي در     .، سالي بسيار سخت و سياه بود  1327     سال  

 هنوز پانزده روز به آخر پائيز مانده بـود كـه برفـي خـشك و سـنگين                   .واليتمان نديده بودم  

 سـوز و سـرما و       .نواخت در همه جا بيش از يـك متـر بـود           بطور يك ] ضخامت برف  [ .باريد

دوبـاره روي ايـن     ] چون[هواي خشك بدنبالش آمد، و تازه اين اليه تحتاني را تشكيل داد،             

آب منجمد شد، و مردم ناچار      ] منابع[  راهها بند آمد، مواد غذايي ناياب شد،         .اليه برف باريد  

ت و مواد سوختي گير نمي آمد، دام و احشام           نف .شدند براي آب آشاميدني برف را ذوب كنند       

تلف مي شدند، ذخيره ها در حال پوسيدن بودند، بذر از بين مي رفـت، و بـدنبال ايـن همـه            

  .فالكت گراني وحشتناكي از راه رسيد

     من شخصا از تجارب مردي كهنسال و دنيا ديده سـود بـردم و توانـستم بخـش اعظـم                 

 هوا گرم شده بـود، امـا   . بهار خيلي دير آمد.ن نجات دهم  محصول و برداشتمان را از پوسيد     

رفـتم ديـدم پيرمـردي در گوشـه اي          ] روسـتا [  روزي به مـسجد      .برف اصال ذوب نمي شد    

بچه هاي اين دور و زمانه ما را خرفـت بـه حـساب مـي          :  تا من را ديد، گفت       .چمباتمه زده 

ن تو، چند روز است به اين پسران        به جا :  پرسيدم، عمو جان چه اتفاقي افتاده ؟ گفت          .آورند

گيج خودم مي گويم، بروند برف روي زمين شخم زده خودمان را سوراخ سـوراخ كننـد، بـه                   

مگر تـو هـم     : پرسيدم، خوب براي چه برف را سوراخ كنند ؟ گفت           ! حرفم گوش نمي دهند     

ر گرم شده طوالني مي شود، بذ] زراعي[گفت ، موقعي كه سال ! نه واهللا : نمي داني ؟ گفتم 

و بخار مي كند، برف هم نمي گذارد اين بخار خـارج شـود، و بـه درون برمـي گـردد، و در                        

 حرف اين   . اگر برف سوراخ شود، بخار خارج مي شود و بذر نمي سوزد            .نتيجه بذر مي سوزد   

 هـوا  . چند روز مردان را برداشتم و رفتم سـراغ سـوراخ كـردن بـرف         .پيرمرد به دلم نشست   

 چرا كه برف يخ زده و سفت شده بود، و با تيشه هم سوراخ               .كار خيلي مشكل  خوب بود، اما    

:  اما بعد از اينكار بود كه فهميدم پند پيشينيان چعدر با مسما است كه مـي گويـد                    .نمي شد 

  .دست خسته روي شكم سير است

  .     بخش اصلي زراعت ما در آن سال نپوسيد و نان و قوت خود را داشتيم

 آن زارعيني كه زمين آبي داشتند، ارزن و         .ر هيچ كجا محصولي برداشت نشد          آن سال د  

 من هـم ارزن و شـاهدانه زيـادي كاشـته     .شاهدانه كاشتند و خرده ناني به سفره شان رسيد 
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 امـا از دهمـان هـيچ چيـزي گيرمـان نيامـد، چـون               .بودم و محصول خوبي برداشت كـردم      

   ...هم به ما بدهند خودشان چيزي برداشت نكرده بودند، كه سهمي 

     با اينكه دستگاه تبليغاتي سلطنت در ايران، طي سالها شب و روز وقت و بـي وقـت بـه                    

دولت شوروي حمله مي كرد، اين دولت همانند يك همسايه خوب مقدار زيـادي گنـدم بـه                  

     . با رسيدن اين گندم خطر تا حدودي رفع شد، قحطي و نداري از شهرها رانده شد.ايران داد

     دولت هم در تقسيم اين گندم روستائيان را از ياد نبرد، از روي شناسنامه مقداري گنـدم                 

 اما مي بايـست زمينـدار بـا وعـده سـر خـرمن آن را                 .بمثابه سهميه به هر خانوار مي دادند      

 خانهـا هـم گنـدم را     .دريافت مي كرد و سند مي داد، و بعد ميان اهالي ده توزيع مـي كـرد                

مثل يك آدم حسابي در مقابل مامورين دولتي به نزول خورها و مال خرهاي شهر      گرفتند، و   

 آنها سير شدند، نزول خورهاي شهر سودهاي سرشار         .پولش را هم به جيب زدند      فروختند، و 

هيچ چيـز   . بردند، سبيل مامورين دولتي چرب شد، و آن كه اين وسط سرش بي كاله ماند                

  .ي روستا بودنددستش را نگرفت، فقير و گرسنه ها

     در بهار اهالي روستاهاي آذربايجان، در حالي كه مثل برگريزان پائيزي، از گرسنگي بـه               

 .خاك هالك مي افتادند، و دردي جانسوز به هر انساني مي داد، به كردستان سرازير شـدند                

  .خلق كرد يكبار ديگر مردانگي و مهمان نوازي خود را نشان داد

 آبادي مي رسيد، مردم آن آبادي به پيشوازشان مي رفتند، يك وعـده                   هر گروهي به هر   

 بسياري خانواده هـا بودنـد كـه در همـان وعـده              .كردند شكمشان را سير و راهي شان مي      

و ژاژ   .خودشان چيزي نمي خوردند و در عوض به مهمانان فقير و گرسنه شـان مـي دادنـد                 

 خانواده هاي خيلي خسيس و گدا مسلك         تنها .مختص به آنان بود   ] گويي [  17پنير و لورك  

  .بودند كه در اين سال خيرشان به كسي نرسيد

     اگر خلق كرد خودش در اوضاعي نبود كه بتواند به شيوه اي در خور پذيراي ميهمانانش                

باشد، در بهار كامل، وطنش، كردسـتان رنگـين و زيبـا، آغـوش مادرانـه اش را بـراي ايـن                      

 در دشـت و دامنـه       .محرومان الغر، اين ورشكستگان آواره گشود     گرسنگان و ژندگان،  اين      

 ، كوراده ، زره     ]قارچ[ هه لز ، مه ندوك ، بيزا ، كارگ          كوههاي حاصلخيز، سفره نعمت را با       

 ، ريـواس ، ئـه       ]كنگـر [  ، كه نگر     ]يونجه وحشي [ مه ندي ، سيوه لووكه ، وينجه كيويلكه         

    .18آنان گشودبر  ترشوكه وسپينگ ، ئاله كوك ، دوري 

                                                           
 از مواد لبني و از مشتقات شير -  17
براي تمام گياهان كوهي و خودروي نامبرده، هر جا كه معادل فارسي در اختيار داشتم، در مقابل نام آن  -  18

 0ذكر كردم
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     بله در قرن بيستم، در قرني كه انسان هسته اتم را شكافت، رادار ساخت، ماه را تـسخير                  

 مي ديدم كه بـا خـوردن        .كرد، شاهد چراي انسان همانند دام و احشام در كوه و دشت بودم            

  ...آماس مي كردند، اما نمي مردند ] مختلف[گياهان 

ت چنان مردانگيهايي از زحمتكشان و نـداران ديـدم كـه                 من در اين دوره سختي و مرار      

 اما متاسفانه بـسياري دنائـت ، پـستي و ناجوانمرديهـا هـم               .براستي مايه افتخار بشريت بود    

 من انساني ديدم كه از فرط نيـاز         . من شاهد مرگ انسان از فرط گرسنگي بودم        .شاهد بودم 

ينطور بسياري جانوران دو پا ديـدم،       قصد داشت نور چشمانش را در مقابل آرد بفروشد، و هم          

كه در ظاهر انسان، از اين اوضاع ناگوار براي پر كردن جيب و يا ارضاي هوسهاي خود بهره      

  .مي گرفتند

با تركه اي خـاك را بـه        ] از سر بيكاري  [      روزي كنار ديواري قديمي، در سايه نشسته و         

 به اوضاع فالكت بار .نفس نكشيده بودبود و زمين ] فروردين[ خاكه ليوه هم مي زدم، هنوز 

 چند بچه ي روستا آمدند سـراغم و يكيـشان گفـت فالنـي قـصد                 .اين مردم فكر مي كردم    

 هـيچكس بـه او      . اين فالني پيرمردي بود بد طينت، و از افراد شرور ارباب ده              .ازدواج دارد 

ا همه با هم بصدا بچه ه! عجب دروغي :  خنديدم و گفتم .دختر نمي داد و بي زن مانده بود

آمدند، با شتاب و قسم اصرار مي كردند كه دروغ نيست، همين االن مشغول است دختر اين                 

   . ماشااهللا خوشگل هم است.را بخرد و به عقد خودش دربياورد 19يارو عجمه

  !چي چي ، بخرد ؟  - 

  .بله، بله، بخرد و به عقد خودش دربياورد - 

 وقتي بـه حيـاط خانـه مـردك         . دنبالم راه افتادند        مثل فشنگ از جا پريدم و بچه ها هم        

رسيدم، ديدم خودش روي يك صندلي نشسته و پاها را روي هم انداخته و لبخندي هم بـه                  

 پيرمردي بلند قد و استخواني، زير ديوار چمباتمه زده و چهـار بچـه لخـت و پتـي،       .لب دارد 

ه و زيبا، اما الغر و استخواني  يك دختر بلند قد، سبز.الغر و بي حال دور و برش ولو هستند

  .هم به ستون ايوان تكيه داده، بدبختي و نكبت از اين منظره مي باريد

  هان، كدخدا چه خبره ؟ - 

  .قربان از شما چه پنهان، اين دختره را از اين مشدي خريده ام - 

  خريده اي ؟ چند ؟ - 

                                                           
  0واژه اي است كه در محاوره كردي براي آذريها به كار مي رودعجم  - 19
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  )لبخندي هم زد ( . آرد20 يك پوط.واهللا گران قربان، گران - 

 .ش گرفت، لرزشي از كف پا تا مغز سرم را طي كرد، جلوي چشمانم تيـره شـد                      جگرم ات 

نزديك بود اين مردك سياهدل را مورد حمله قـرار دهـم، امـا حرصـم را فـرو خـوردم و از                       

اين دختر را چرا مي فروشي ؟ با گردني كج، آه سـردي كـشيد، اشـك در                  : مشدي پزسيدم   

 خـودش هـم اوضـاعش       .ل از گرسنگي مرد   مادرش چند روز قب   : چشمانش حلقه زد و گفت      

 دستش را بطرف بچه هـا دراز        .هالك شود ] از گرسنگي [ خراب است، و شايد همين روزها       

اينها هم گرسنه اند، براي اين او را مي فروشم تـا خـودش هـم از گرسـنگي                   : كرد و گفت    

اش نمـي    سربسر بـا طـال معاوضـه         .نميرد، و اينها هم خوراكي براي چند روز داشته باشند         

تو به اين كار راضي هـستي ؟          :از دخترك پرسيدم     .كردم ، حاال در مقابل آرد مي فروشمش       

نيـنم  : شرم گفـت     حاضري همسر اين مرد بشوي ؟ اشك از چشمان زيبايش فرو ريخت، با            

اگر نيكو كاري همين مقدار آرد به پدرت بدهد، بـازهم حاضـري              ، گفتم  21ئوشاقالر ئاچدالر 

  22يوخ واهللا: شوي ؟ با بيزاري گفت زن اين پيرمرد ب

 .     در همين اثنا زن و بچه هاي ده دور من جمع شده بودند، حرفهايمان را نمي فهميدنـد                 

اي واي، مگـر چـه خبـر        :  زنان همه با هـم گفتنـد         .داستان را از اول برايشان تعريف كردم      

دهـان گرفتنـد و همـه    است، مگر در سرزمين كفاريم ؟ پيرمرد نوكر ارباب را زير بـاران آب              

 ثروتمند و فقير، هيچكس دست خالي . انسانيت به اوج رسيد.دوان به خانه هايشان برگشتند

 هركس به اندازه خودش، نان و كلوچه ، آرد گندم، جـو ، شـاهدانه، ارزن، مـاش،                    .برنگشت

  .نخود، عدس ، بخصوص برنج، روغن و لباس نيمدار با خودشان آوردند

 آن زمـان مـن از شـادي اشـك           . سير كردند، كيسه مشدي را پر كردند            شكم بچه ها را   

] قاپ بازي [ جگين  ريختم كه ديدم بچه هاي آتش پاره ده كه بر سر دو شاهي تيله بازي و                 

و شير يا خط سر همديگر را مي شكستند، با عجله دهنه كيسه هاي پارچـه اي آويـزان بـه                     

د داشتند، توي دست مشدي پيرمي ريختنـد،        دور گردنشان را باز مي كردند و هرچه پول خر         

  .و خودشان مفنگي و بي پول مي ماندند

     احساس انساني اين زنان كرد، اميال شيطاني آن ديو بد طينت را كه براي اين دختـرك               

 كمك اين انسانهاي ساده و پاك چند برابر .بي پناه دندان تيز كرده بود، حباب روي آب كرد

 چقـدر  .رگ پير مي خواسـت در ازايـش ايـن بـره بـي آزار را بخـرد        آن نرخي بود كه اين گ     

                                                           
 0 كيلوست16معادل حدود  حدوداً پوط -  20
 .چه كنم، بچه ها گرسنه اند - 21
 نه واهللا -  22
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خوشحال شدم كه همگي با هم نگذاشتيم در ده كوچكمان انسان در مقابل آرد بـه فـروش                  

  .برود

 . سختي ها به سر آمد، قحطي و نايـابي بـه پايـان رسـيد               .     دوران كوتاهدستي گذراست  

ياري از گرسنگي هـالك شـدند، بـسياري          اما بس  .مردم دوباره مشغول كار و كسبشان شدند      

بزرگان از بزرگي افتادند، بسياري خانه ها بي بنيان شدند، بسياري از هستي ساقط شـدند، و                 

 چه كاخها كه بنا شـد، و        . بسياري جيب ها پر شد     .بسياري ناكسان نيز رخت مكفي بربستند     

  .چه قاليها گسترده شد و چه اتوموبيلها خريداري شد

ي بي حساب و كتاب، در نظامي زمينداري و كهنه، هميشه باليـاي طبيعـت ،                     در مملكت 

  .ظلم و تعدي و دست اندازي نا كسان را نيز به همراه دارد

  -     اين رويدادهاي ناخوشايند، هم بر طبع ظريف و شاعرانه من و هم بر اوضاع اقتصادي            

  -الكـت بـار اقتـصادي        ااوضـاع ف   .اجتماعي و بخصوص سياسي كردستان تاثير گـذار بـود         

اجتماعي و سياسي منطقه ، فقر و تنگدستي مردم، ظلم و زور مـامورين دولتـي و شـرارت و               

خيانت فرادستان، زمينه اي بـراي يـك جنـبش فكـري بـي سـابقه در ميـان زحمتكـشان                     

   .كردستان، و احساس مسئوليت روشنفكران فداكار و انقالبي خلقمان شد

س مسئوليت، عللي شدند بر اينكه طبقات زحمتكش و اقـشار                اين جنبش فكري و احسا    

 پس از سرنگوني جمهـوري      .روشنفكر كرد مصمم تر از گذشته به گرد حزب دمكرات بيايند          

 شرايط از نظر عيني و ذهني بـراي         32  - 31  - .3  - 1329مهاباد، هيچگاه مثل سالهاي     

  .وده استمبارزه حق طلبانه خلق كرد در كردستان ايران آماده نب

     هر چند در اين سالها حزب دمكرات كردستان، زير تاثير حزب توده ايران بـود و اينقـدر                  

كه بدنبال مبارزه طبقاتي مي رفت، براي وجه ملي مبارزه كمتر نيرو صرف مي كرد، و آنقدر                 

درگير تالش براي سرنگوني ارتجاع و استقرار دمكراسي در ايران بـود، كـه مطالبـه حقـوق                  

 خلق كرد را به درجه دوم موكول مـي كـرد، امـا همچنـان حمايـت طبقـات و اقـشار                       رواي

  .ستمكش خلق كرد را با خود داشت

     من هرچند كه در حد توان خودم در اين مبارزه سهيم بودم، اما به دليـل نبـود نـشريات                   

 كـه    در دوره اي   .كردي، نتوانستم آنطور كه بايد هنرم را در خدمت بـه خلقـم بكـار بگيـرم                

روزنامه هاي فارسي مخفيانه توزيع مي شدند و پليس قادر به كشف آن نبود، حتما تهيه يك 

چاپخانه كردي هم كار مشكلي نمي بايست باشد، اما رهبران آن دوران حزب به دليـل بـي                  

  .تجربگي به اين امر اهميت درخوري ندادند
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 ام كه زحمتكشان كرد را مـي             آنزمان اينطور فكر مي كردم، و حاال هم بر همين عقيده          

داد، و روشنفكران كرد مي بايست به زبان ساده ترين           بايست به زبان خودشان مخاطب قرار     

خلقمـان را راهنمـايي و        و اقشار مختلـف    .انسان كرد مسائل سياسي و اجتماعي را بنويسند       

اهي  براستي هم در زمينه خدمت به زبـان و ادب كـردي و هـم در زمينـه آگـ               .رهبري كنند 

     .طبقات ستمكش كردستان، وظايف سنگيني بعهده داريم پراكني ميان

     حزب و جريانات سياسي ايران، بخصوص حزب توده ايران و جبهه ملي و افراد آزايخواه               

 . روزنامه ها حقايق را بيـان مـي كردنـد          .و مستقل، مبارزه گسترده اي را شروع كرده بودند        

 ارتجـاع كهـن و جـان        .كارانه امپرياليسم را افشا مي كردند     خيانتهاي رژيم و تالشهاي فريب    

 دولتهـاي سـاخته     .سخت ايران روز به روز در حال عقب نشيني و از دست دادن مواضع بود              

 .دست امپرياليسم و نماينده ارتجاع، دوامي نداشتند و يكي پس از ديگري ساقط مي شـدند               

 . آخرين تير تركش ارتجاع به سر كار آمد        رزم آرا افسر پر قدرت و مختار ارتش ايران، بمثابه         

اما بدون ترديد اگر كشته هم نمي شد، قادر نبود جلوي امواج نيرومند مبارزه آزاديخواهان را                

را حفـظ و حراسـت كنـد و قـدرت و اختيـارات دربـار       ] انگليس[ بگيرد ، منافع شركت نفت      

خ راه خود به پيش را مي گـشود و  تاري] بهر حال [ .مرتجع وابسته به امپرياليسم را بازگرداند   

  .او نابود مي شد

    مبارزه گسترده و بي وقفه خلقهاي ايران، ميهن پرست پر آوازه دكتـر محمـد مـصدق را                  

 اين مرد شجاع و مبارز ، حركت خلقهاي ايران را داهيانـه رهبـري كـرد و بـا                   .بسر كار آورد  

 را يك بـه يـك تـسخير كـرد،           سازمان دادن تهاجمي سنگين عليه امپرياليسم، سنگرهايش      

اختيارات شوم شركت نفـت     ] به اين ترتيب  [  و   .كمرش را شكست و نفت ايران را ملي كرد        

انگليس را كه مدتها بود بمانند دولتي كوچك ولي پر قدرت درون دولت ضعيف ايران مستقر 

  .شده بود، الغا نمود

 آن هـم اينكـه آنقـدري    .رد     به اعتقاد شخصي من، اين مرد بزرگ يك اشتباه تاريخي ك     

[ پوو شـپه ر   .3 آن كسي كه در .كه متوجه دشمن خارجي بود، به دشمن داخلي توجه نكرد 

فداكاري ، جانبازي و پشتيباني خلقهاي ايران را ديده بود، نمي بايست به سـادگي از         ]  تير .3

هـان   ارتجاع در همـه جـاي ج       .ارتجاع بگذرد و مي بايست رگ و ريشه اش را مي خشكاند           

 بـه همـين دليـل هـم      .براي حفظ منافع خود از هيچ جفا و جنايتي رويگردان نخواهـد بـود             

مـي توانـست در همـان       ] او [ .آزاديخواهان نمي بايست در چنين موقعيتهايي مجالش دهند       

 اثر و نشانه اي از ارتجاع در ايران باقي نگذارد           1331]  تير .3[ پووشپه ر    .3روزهاي پس از    

ش كند، كه ديگر كمر راست نكند، و باري ديگر چون چماق دست امپرياليسم     و آنقدر تضعيف  

  .به قدرت بازنگردد
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     با تداوم حكومت دكتر مصدق، ارتجاع در ايران رو به تضعيف گذاشت و در برخي نقـاط                 

 اما متاسفانه در كردستان، عليرغم اينكه بـرو بيـاي           .ديگر اصال كاري از دستش ساخته نبود      

  .اشت، اما هنوز بتمامي از توان نيفتاده بودسابق را ند

بسياري مواقع متعرض مبارزه خلق كـرد مـي         » همواليتي«      ارتش به حمايت زمينداران     

   .شد و ضرباتي به آن مي زد

بر عليه ظلم و زور زمينداران به )  ميالدي1952 ( 1331     زارعين كردستان ايران در سال 

 در تاريخ كردستان ايران تضاد طبقات به مرحله انفجار رسيد و             براي اولين بار   .حركت آمدند 

طبقه ستمكش سرزمينمان براي مدتي كوتاه توانست در بخشي از كردستان بر طبقه ستمگر  

  .مسلط شود

فيض اهللا بگـي ، رود بوكـان ، رود مجيـد         زارعين فقط با اتكا به خود توانستند در حدود    

بدون  خـونريزي و هـر نـوع آزار و اذيـت زمينـداران را از                 محال  و بخشي از    خان ، شامات    

با خانواده هايشان بـه بوكـان فـرار كردنـد، در آنجـا هـم در                 ] اينان[روستاها بيرون بريزند،    

  .محاصره زحمتكشان روستايي كه به سرعت در حال مسلح شدن بودند، قرار گرفتند

 دوره تجربه مبارزه انقالبي مـي            بدون ترديد اگر رهبري حزب دمكرات كردستان در اين        

 طبقـات و    .داشت، شعار مبارزه مسلحانه را طرح كرده و رهبري آن را نيز بعهده مي گرفـت               

 ايـن جنـبش مـي       .را به پشتيباني و حمايت زارعين فـرا مـي خوانـد           ] اجتماعي[ اقشار ديگر 

در سراسـر   انقالبـي  .توانست بسرعت تبديل به نطفه انقالب شود، انقالبي اصـيل و فراگيـر         

 و دور نمي بود كه توانايي احقـاق حقـوق رواي خلـق كـرد در چـارچوب ايرانـي                     .كردستان

 هيهات، اين .دمكراتيك را در مدت كوتاهي داشته باشد، و زارعين كردستان را رهايي بخشد

 بي تجربگي خودمـان  .موقعيت مناسب و اين فرصت با ارزش مورد استفاده بجا قرار نگرفت     

 طبقات و اقشار ديگر . ديگري انقالب را در كردستان ايران به تعويق انداختبيش از هر چيز

حمايتي از جنبش زارعين كردستان نكردند و تنها دست روي دست گذاشـته و نـاطر وقـايع                  

  .بودند

     سرتيپ مظفري فرمانده تيپ مهاباد، با سپاه و لشكر و توپ و تانـك بـه داد زمينـداران                   

  .كشاورزان را بيرحمانه سركوب كردرسيد و جنبش زارعين و 

و محـال  تحت حمايت ارتش و ياري خرده مالكان دهبكري  و   فيض اهللا بگي       زمينداران  

به جـان زحمتكـشان روسـتاها افتادنـد، كتكـشان زدنـد، اخـراج و                ] شهر ويران [ شارويران  
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و مبـارز را   جنايتها كردند، و جسد بيجان دهها زحمتكش روستايي انقالبـي          .غارتشان كردند 

  .به رودخانه بوكان انداختند

 حـزب تـوده ايـران       .     حكومت ملي دكتر مصدق نتوانست مانع اين جنايت آشـكار شـود           

عليرغم تمام قدرت آن دوران ، توانايي حفظ و حراست اين جنبش را و اهـداي كـوچكترين                  

  .كمكي به آن را نداشت

 اگر گفتم اصيل تـرين،      . خلقم بودم       يكبار ديگر شاهد درهم شكستن اصيل ترين جنبش       

فكر نمي كنم به خطا رفته باشم، چون اين جنـبش در ميـان زحمتكـشترين اقـشار كـرد، و                     

 بجز يكـي دو نفـر، نماينـده هـيچ طبقـه و قـشر ديگـر                  .كامال خودبخودي شروع شده بود    

 درست است كـه بخـش عمـده ايـن           .كردستان، حتي خرده بورژوازي هم، در ميانشان نبود       

تكشان روستايي اعضاي وفادار حزب دمكرات كردستان، و همينطور دوستان بـا ايمـان              زحم

 اما بدبختانه رهبري حزب دمكرات كردستان دير جنبيد، و نتوانـست            .حزب توده ايران بودند   

 بي شك اگر اين جنبش بدرسـتي رهبـري شـده            .اين جنبش اصيل را بدرستي رهبري كند      

 اوج ضعف و ناتواني خود بود، خيلي زود مي توانـست بـه              بود، در اين موقعيت كه ارتجاع در      

زمان زيـادي نمـي   ] تا پيروزي[ سراسر كردستان گسترده شود و نقطه آغاز انقالبي شود كه   

  .برد

 مبارزه خلقهاي ايران به رهبري مصدق توجـه جهانيـان را جلـب كـرد و     1322     در سال   

  .مصدق به عنوان مرد سال شناخته شد

 حزب دمكرات هم وارد مرحله نويني شد، و تا مدت زيادي جلوي چـپ رويهـاي                      مبارزه

  .كودكانه، كه كامال به نفع ارتجاع تمام مي شد، گرفته شد

     من هم پس از سالها با جواني روشنفكر و مبارز آشنا شدم، از آنجا كه آزاديخواهي پيگير                 

    .خوب زبان يكديگر را مي فهميديم] بالنتيجه[بود، عميقا به حل مسئله ملي اعتقاد داشت و 

     مدت زيادي بود فرياد مي كردم، درست است كه مطبوعات حزب توده نشريات خوب و               

 بخش عمده مردم مـا      .، اما درد ما را درمان نمي كنند       )براستي هم اينطور بود   ( غني هستند   

آگاه نمي شوند، اما    فارسي نمي داند ومضامين نشريات را درك نمي كنند، و در مورد مسائل              

متاسفانه گوش شنوايي نبود و حتي چنان چپروهايي داشتيم كه در عين بيسوادي و نـاداني،                

  .23خنديدند، و سنگ به زانو مي زدندبه اين نكته مي 

                                                           
  0اصطالحي كه در زمان تمسخر ديگري به كار مي آيد - 23
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     اين جوان حرفهـايم را مـي فهميـد، مـسئوليت بـااليي هـم داشـت، تـصميم گـرفتيم                     

ي زنده يادمـان را از نـو        پيشوا  دگار و محبوب    نشريه حزب دمكرات كردستان، يا    كوردستان  

منتشر كنيم و به زبان سهل و آسان كردي با زحمتكشان خلقمان حـرف بـزنيم و در مـورد                    

 چيزي نمانده بود آرزوي دراز مدت من به نتيجه برسـد،            .آگاهشان سازيم ] مختلف[ مسائل  

 مدت خيلـي طـوالني از       براي]  مرداد 28[ گه الويژ    28كه از بخت بد كودتاي شوم و سياه         

  .هركداممان را به سويي پرتاب نمود] باد[يكديگر دورمان كرد، و همچون قاصدك 

را منتشر  كردستان       اين جوان مبارز پس از چند سال آرزوي من را عملي كرد و توانست               

 آن كـسي كـه      . چهار شماره از آن بدستم رسيد، اما شماره پنجم هرگز نرسـيد            .و توزيع كند  

 .ه را توزيع مي كرد، با نشريات يكجا دستگير شدند، و همه شماره هايش از ميان رفتند        نشري

شرايط و روابط  ] اما[ گرچه بشدت تمايل به همكاري و تهيه مطلب براي اين نشريه داشتم،             

  .مخفي و امنيتي اين امكان را از من گرفت

نوشـته و گفتـه     ]  مـرداد  28[گه الويژ    28     بسياري مطالب در مورد كودتاي سياه و شوم         

 اما از آنجا كه اين كودتا تاثيري جدي در زندگي من داشته             .شده، تكرار مجددشان بيجاست   

و من يكي از كساني هستم كه تهاجم، رنج و آزار و سيه روزي حاصل از كودتـا مايـه درد و          

  .ماز كنار آن بگذر] بي تفاوت[مكافات و حتي ضرر و زيان مالي من شد، قصد ندارم 

 .     در رفراندوم مصدق توازن قواي ميان ارتجاع و نيروهـاي مترقـي بخـوبي روشـن شـد               

 مثال در شهر مهاباد كه انتخابات آزاد برقـرار بـود، و همـانطور كـه                 .بخصوص در كردستان  

 آن  .گفتم ارتجاع و ارتش تنها نيم نفسي داشتند، فقط دو نفر به سود آنان راي دادنـد                ] قبال[

شاهد زنده مي گويم، كه يك جوان خوب و صادق از حرص چپرويهاي يكي              هم بمثابه يك    

راي داد، و بيش از پنج هزار راي به سـود مـصدق بـه               ] به نفع دربار  [از اعضاي نادان حزب     

 از همين جا معلوم مي شود كه ابعاد مبارزه ضد امپرياليستي تا چه حـد                .صندوقها ريخته شد  

  .گسترش يافته بود

 بود كه مشغول آمادگي براي برگـزاري جـشن سـالروز تاسـيس حـزب                  مردم مدت زيادي  

 در اين .عيد مردم، دو تا شد]  مرداد25[ گه الويژ 25 كه خدا خواسته در روز   .دمكرات بودند 

 .روز بود كه شاه در مقابل امواج خشم توده ها نتوانست مقاومت كند و بطرف بغداد فرار كرد    

 بازار و مغـازه هـا تعطيـل شـدند،           . براستي روز خوبي بود    .تدر آنجا هم نماند و به ايتاليا رف       

 زن و مـرد و      . سرور، شادماني، رقص و پايكوبي شروع شد       .مردم به كوچه و خيابانها ريختند     

 يك اجتماع بزرگ حزبي در ميدان شهر صورت گرفـت،           .پير و جوان دراين بزم سهيم بودند      
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 البته  . بار براي جمعيت شعر خواندم     من هم از پس سرنگوني جمهوري كردستان براي اولين        

اشعارم را با عجله سروده بودم و از نظر هنري خوب نبودند، اما چون از مـردم الهـام گرفتـه                     

بودم و براي مردم بودند، دو ساعتي نگذشته كوچك و بزرگ و زن و مـرد شـهرمان ترجيـع            

  :بند شعرم را مي خواندند 

  ي يه ت بيده برو  ئه ي شاهي خائن به غدا نيوه ي ر

  ]برو اي شاه خائن، بغداد نيمه راهت باد[ 

     سه روز صداي دهل و سرنا، شليك خنده و اجتماع رقـص و پـايكوبي در مهابـاد قطـع                    

]  مـرداد  28[ گـه الويـژ      28 اما بدبختانه اين شادي ، سرورو بزم ديـري نپاييـد و روز               .نشد

 زاهـدي  .ي به آساني موفق شـد     زاهد  -  اشرف      -كودتاي شوم، سياه و ضد خلقي داالس        

اين افسر فاشيست و مرتجع كه در دوراني بـه جـرم جاسوسـي بـراي آلمـان نـازي توسـط                

آمريكائيها و انگليسيها دستگير شده بود، حال به سود آنها و دربار مرتجع رهبـري كودتـا را                  

تيباني اخراجيهاي ارتش و دسته اي اوباش مزدور و با حمايت و پش           ] توسط[ بعهده داشت، و    

امپرياليسم انگليس و امريكا توانست جنبش دمكراتيك گـسترده و وسـيع ايـران را مجـددا                 

بدست ارتجاع بسپارد و شاه فراري و شكست خورده، شاه خونريز و آدمكش را بر سر تخـت                  

را بـه آغـاز دورانـي سـياه، شـوم و         ]  مرداد 28[  گه الويژ    28شوم پادشاهي برگرداند، و روز      

  .خ ايران بدل كندخونين در تاري

     من بالشخصه فكر نمي كردم با فرار شاه از ايران، ارتجاع ريشه كن شـود و امپرياليـسم          

 اما هيچوقـت    .جهاني به همين سادگي دست از منابع و ثروتها و بركات اين سرزمين بكشد             

 چـون جنـبش   .به خيالم هم راه نمي يافت كه به اين سادگي مجددا بر اوضاع مسلط شـوند     

  .كراتيك مردم ايران خيلي قدرتمندتر از اينها به نظر مي رسيددم

     قصد ندارم به جوهر قضيه بپردازم، فقط همين را مي گـويم كـه اگـر رهبـران جنـبش                    

دمكراتيك در تهران، به دست و پا مي افتادند، و در مقابل كودتاچيان مقاومت مـي كردنـد،                  

 شاه به ايـران     .جنبش دمكراتيك مسلط شود   بر  ] به اين سهولت  [هرگز ارتجاع نمي توانست     

 خونهـاي   . اينهمه انسانهاي شـريف را نـابود كنـد         . سرزمينمان را درياي خون كند     .بازگردد

     .پاكان را بريزد و چنين خيانتهايي در حق خلقهاي ايران بكند

اد خارج از مهاب] مخفيانه[ بزحمت زياد توانستم    ]  مرداد 28[ گه الويژ    28 بعداز ظهر روز        

 مدت زيادي در كوه بودم، شبها خودم را بـه دهـي مـي               .شوم و راه كوهها را در پيش گيرم       

 پلـيس بطـور مـستمر    .رساندم، نان و آبي مي خوردم، و روز باز هم به كوهها پناه مي بـردم    

 ايـن در  . اما موفق به يافتنم نمي شدند.بدنبالم بود، تهديد كرده بودند كه مرا خواهند كشت       

 همه كس پناهم مي داد، غذايم مي دادند، پنهـانم مـي             .حمايتهاي بي دريغ مردم بود    سايه  
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در رفتـه بـود، براسـتي در حقـم          » شاهپرسـت « كردند، بخصوص آنان كه نامشان بعنـوان        

 اما از آنجا كه شايد راضـي نباشـند، از گفـتن نامـشان               .مهربانيها كردند و ممنونشان هستم    

  .پرهيز مي كنم

 .خيلـي عـذابم داد    ] امر[ اين   .ستش به من نمي رسيد، به آزار پدرم پرداخت             پليس كه د  

 حال به خاطر من مورد بي احترامي .پدري پير و محترم كه خانه اش پناهگاه درماندگان بود         

 در اين حد هـم  .قرار مي گرفت، حاال هم وقتي به ياد اين مسائل مي افتم ناراحت مي شوم           

  ...ه دهمان را به آتش كشيدند كوتاه نيامدند، و ذخيره علوف

رو منگـوران  ] منطقـه [ بسياري از اعـضاي حـزب بـه    ]  مرداد28[  گه الويژ 28     پس از   

و رعيـت، دارا و نـدار آغوشـشان را بـروي آنهـا              ] خـان [ئاغـا   تماما از   منگور   عشاير   .كردند

  .گشودند

[ ند، و به ياد دارم نامه اي             هر چند تعدادي از مبارزين پيشنهاد آغاز مبارزه مسلحانه كرد         

از [بدستم رسيد، كه منتظر باش بزودي سالح توزيع خواهيم كرد و مبـارزه              ] با اين مضمون  

در ايـن  منگور  بي ترديد در اين شرايطي كه عشاير  .شروع مي شود، اما هيچ خبري نشد      ] نو

 .حالي نبود مسير سخت و جانفرسا با حزب همكاري مي كردند، شروع مبارزه مسلحانه امر م             

تصور مي كنم دولت هم اين قضيه را احساس كرد، كه زندانيان را آزاد و اخراجيان را به سر                   

 در . من هم پس از چهارماه دربدري توانستم به خانه بازگردم و استقرار يابم            .كارها بازگرداند 

  .اين دوره با رنج و مرارت زيادي روبرو بودم و قوايم رو به تحليل رفت

 سالگي پيرم كـرد،     .3 چون رنج و مالل زندگي در        .بود سرگذشت كودكي و جوانيم         اين  

موهاي سر و ريشم سفيد شده و دندانهايم نيز يك در ميان شـدند، قـوه بينـايي ام كـاهش                     

همه قوايم رو به تحليل ] در يك كالم [.يافت ، نيرو و تواناييم روز به روز رو به تحليل است    

ام كه به اعتقاد خودم تا كنون هنوز در حـال رشـد اسـت و كـم                  است، اال احساس شاعرانه     

  .نشده است

 به بعد هميشه تحت نظر پليس بـوده ام و يـك دسـته خبـرچين دور و بـرم       32     از سال   

  .گشته اند

 دراين سال سازمان امنيت بزرگتـرين  . سال بسيار تلخي در دوران حياتم بود 1338     سال  

ستان و جنبش دمكراتيك خلـق كـرد وارد آورد، كـه در ايـن               ضربه را به حزب دمكرات كرد     

  .دوره نيرومندترين و متشكل ترين جريان صحنه سياست ايران محسوب مي شدند
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 نااميدي سياهي، افق زنـدگي و تفكـرم را   .     من هم در اين دوره دچار بحران روحي شدم 

 قـضد نـدارم   .پـيش بـرد   اين نااميدي بسياري مواقع مرا حتي تا حد خودكشي       .در بر گرفت  

 فقط همينقدر مي گويم تضاد و اختالفات درون خانواده و فاميل     .تقصيري متوجه كسي كنم   

 چنان خطاهايي كردم كه هرگز و به هيچ قيمتي نمـي            .خودم، بسيار روي من تاثير گذار بود      

ب بايست مرتكب مي شدم، و در چنان تله هايي افتادم كه قاعدتا مي بايست از آنـان اجتنـا                  

 امـا   . هـزاران بـار آرزوي مـرگ كـردم         . دو سال بسيار سخت و رنج آور گذراندم        .مي كردم 

  .ناگهان اين ابر و مه ناپديد شد و تابش اميد از نو در افق زندگيم هويدا شد

     روشنفكري جوان، و كردي پاك و شريف كه متاسفانه از گفتن نامش معـذورم، خـود و                 

 از نـو مـشغول شـدم،        .134 در سال    .م بودند و نجاتم دادند    رفقايش در ايندوره بسيار مواظب    

همكاري با آزاديخواهان را مجددا آغاز كردم، دسته اي رفقاي جديـد، فهميـده و روشـنفكر                 

  . اشعارم در بعد هنري نه تنها بهتر ، بلكه خودم معتقدم كه عالي شدند.يافتم

كـه مـشغول تحـصيل در خـارج از      جواني بسيار عزيز، و از اقوام نزديكم     1344     در سال   

  . رويدادي كه بسيار پريشانم كرد.كشور بود، و اميد بسياري به او بسته بودم، فوت كرد

 نمـي تـوانم     .     چندي نگذشت، دز سفر بودم كه خبر دردآور مرگ پدرم را دريافت كـردم             

بزحمت  االن هم كه اين خطوط را مي نويسم          .تاثير اين خبر را بر احساس خودم شرح دهم        

 همينقدر مي گويم كه درد مرگ پدر بـسيار سـنگين   .قادرم جلوي ريختن اشكهايم را بگيرم 

  .است، و فرد در هر سني پس از فوت پدر احساس يتيم شدن مي كند

 پدرم مردي مقتدر و با ديسيپلين بود، هرگز به فرزندانش رو            .     دو سال بعد مادرم هم مرد     

 سيگار نكشيدم، مادرم خيلي خوش برخورد بود و من را     حتي در پيري هم در حضورش      .نداد

بيش از همه بچه هايش دوست داشت، هر چند كه برايم عجيب اسـت، ولـي مـرگ پـدرم                    

  .برايم مشكلتر بود و پريشانترم كرد

 كه دارا و به اندازه اي بيش از نياز خودم ثروت و مال و منالي داشتم، پير           1347     در سال   

ظلم و اجحـاف    ] اما [.د گوشه گيري و پرداختن به خانواده ام را داشتم           و ضعيف شده، و قص    

 چگونـه مـي     .رژيم به خلق كرد به حدي رسيد كه هيچ انسان شريفي قادر به تحمـل نبـود                

توانستم شاهد كشتار جوانان روشنفكر و مبارز كرد، تنها به جرم مطالبه حقوق مشروع ملـي                

به اين هم قانع نباشند، پيكر خونين و سوراخ سـوراخ            تازه   .خودشان در مقابل ديدگانم باشم    
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شده شان را در شهر و ميادين، بـا هلهلـه بگرداننـد و در اطـراف آن بـه رقـص و پـايكوبي           

   .24بپردازند

بناچار در سالهاي پيري و كهولت، عصازنان راه سرزمين غربت در پيش گـرفتم، و دسـت از                  

 االن پنج سال و چند ماه است كه آواره    .داشتمهمسر و فرزندان و كس و كار و يار و ديار بر           

هه ر شه وه ميواني خانه خويه كم و هه ر روژه له جي يه ك                «  هه ژار   و دربدرم و به قول      

 بسياري  . بسياري سختيها متحمل شده ام     .] هر شبي ميهمان خانه اي و هر روز در جايي         [ 

سالم   اگر همين چند   .نداري شده ام   بسيار مواجه با فقر و       .شبها و شب نداريها به سرم آمده      

  .را بنويسم، خود صدها صفحه خواهد شد، اما زندگي در خفا اين اجازه را به من نمي دهد

 روشـن اسـت     .     خواننده عزيز، اميدوارم توانسته باشم خود را تا حدودي به شما بشناسانم           

  .شمكه از من انتظار نداريد كه همه اسرار مگوي خود را برمال كرده با

 گريـه   . شاد و دلگير مـي شـوم       . مي خوابم  . مي خورم  .     من انسانم، نه مالئك و نه پري      

 در دوران حيـاتم بـسياري       . سنگ نيـستم   . مي ترسم و نااميد مي شوم      . مي خندم  .مي كنم 

اعمال مثبت كرده ام، اما كارهاي بدي هم از من سرزده، تنها كـاري كـه مـي دانـم هرگـز            

 .ن هم هيچوقت تا اين حد محتاج نشده ام كه ناچار به دزدي شوم              آ .نكرده ام، دزدي است   

از كجا معلوم كه زندگي اينقدر محتاجم نكند كه دچار اين گناه هم بشوم، كه از نظرم بسيار                  

  .سنگين است

 1394 و اول محـرم      1974 ژانويه   24 معادل   1352]  بهمن 3[ ري به ندان     3     نيمه شب   

 در حال حاضر در شهري دور دست بـه تنهـايي در      .تمام مي كنم  نوشتن اين اتوبيوگرافي را     

 مجموعه دارائي ام يك تخت و يـك دسـت رختخـواب و دو             .اتاقي خالي و لخت نشسته ام     

دست لباس كهنه و تازه، چند پيراهن چرك، يك چمدان و يك ساك دستي، چند جلد كتاب 

 امـا   .ول غـزل خـواني اسـت       شپش در جيبم مـشغ     .و مقدار زيادي اوراق پراكنده در اطرافم      

 چون دوستاني هم دارم كه لقمه نـان را از  .نگرانم نباشيد، اين نحوه زندگي را خود گزيده ام    

  .جلوي خود بردارند و به من بدهند

                                                           
 كردستان ايران و شهادت كاك اسماعيل شريف زاده، 47  - 1346اشاره به جنبش مسلحانه سالهاي  -  24

ر شهداي اين جنبش را به  مزدوران ارتش و ژاندارمري پيك000برادران معيني، مال آواره ، مال محمود زنگنه و 

قصد ارعاب مردم كردستان، در شهرهاي مختلف كردستان در ميادين عمومي و در معرض ديد مردم آويزان 

 0متصل مي نمودند» اين سزاي خيانت است« كرده، و به سينه آنان پالكاردي با مضمون 
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] هـم [     تا گذاشتن اين نقطه زنده بودم و نفس مـي كـشيدم، هـيچ رنـگ و روي مـردن         

مين خواهم نهاد و سفر آخرت مي فرمـايم          حال اطالعي ندارم كه چه زمان سر بر ز         .نداشتم

  ؟!

 بر خالف بسياري از هنرمندان كـرد، مـن از           .     در اينجا يك نكته ديگر را نيز بايد بگويم        

 هيچكس تا كنون  مرا مورد بي حرمتي قرار نداده، از كسي هم تـا كنـون                .ملت خود راضيم  

شواري هـم حمـايتم كـرده و در         تقاضاي مالي نكرده ام تا ببينم مي دهند يا نه؟ در مواقع د            

  .كنارم بوده اند

 كـسي   .     شعر را هم تنها براي بيان احساس خودم گفته ام و حق منتي بر كسي را ندارم                

  .خوشش بيايد يا نه، من هر موقع دلم خواست شعر مي گويم

  گه ليك قسه م له دال بوو، حيكايه تم مابوو

  كه چي له به ختي كه چم خامه نووكي ليره شكا

  چه بسيار حرفها در دل داشتم، حكايتم باقي بود[ 

  ]كه از بخت نگونم، نوك خامه در اينجا شكست

 مـن هـم     .     بدليل شكستن نوك خامه نيست كه از بازگويي حكايت دلم دست مي كشم            

مثل هر انسان كرد، بخصوص يك كرد ايران، در دنيايي پر اسرار زندگي مي كـنم، و نمـي                   

كرد به جايي برسد، و من ] مبارزه خلق[ فكر مي كنيد .م را بيرون بريزمشود همه اسرار درون

  اينقدري زنده بمانم كه بازگويي آنچه مي دانم، سودش بيش از زيانش باشد؟

  .     انسانم

  .     به زندگي عشق مي ورزم

 .     دوست دارم در شهرهاي آباد، در خيابانهاي تميز و پاك همراه با عزيزانم گردش كـنم               

 دوست دارم سر بر بـازويي نـرم و     .دوست دارم در خانه اي گرم روي تختخوابي نرم بخوابم         

 دوسـت دارم بهتـرين شـرابها را در          . دوست دارم غذاهاي لذيذ بخورم     .مرمرين داشته باشم  

 زيبا تـرين بالـه هـا را         . مي خواهم رقص و شادي زيبا رويان را تماشا كنم          .جام داشته باشم  

 . مي خواهم عاليترين سمفونيها بـرايم نواختـه شـود        .اپراها گوش فرا دهم    به بهترين    .ببينم

 در غارهـا و     . به تنهايي در كوههـا و صـحراها بگـردم          .نمي خواهم دربدر و سرگردان باشم     

شكاف كوهها بخزم، روي سنگ سخت بخوابم، قنداق سرد و سفت تفنگ را بالش زير سـر                 

 دوسـت نـدارم جـان دادن و         .رم بنوشـم   نان خشك و كپك زده بخورم، آب شور و گـ           .كنم

 دوسـت نـدارم بـا صـداي         . خون و اشك جلوي چشمم باشـد       .تكانهاي نيمه جانها را ببينم    

  .شليك تفنگ، انفجار بمب و غرش طياره از خواب بپرم

       اما ،
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  چه كنم، كردم

  اسيرم

  .اينها همه و بخصوص كشته شدن و كشتن را از اسارت بيشتر دوست دارم

  

      3 / 11 / 52   

   هيمن            
 
 

    
 


