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 (1979امبرنۆڤه.)  ١٣٥٨ یرەوەڵزەخ یکانییەتاۆک ەل

 ەسن یشارۆب ەوەهاتن کانەناو شار ۆب ەوەهاتن یوتووەک رەس ەب ەمانانەقار یاگرۆڕمانگ خ ێپاش س ەڵەمۆک ەیرگەشمیپ1979

 یخرە. فەوە( هاتنزاواەی)فەروەواندید یگاڕێ ەل ەبوو ک یوەبەن وبەیکاک ئ چووەن ریب ەل یزامین یشتەرەپ رەس ەدا ب ەژانڕۆ مەل

داهاتوودا  یؤژانڕ ەل زانم،ەئ یمۆخ یانیژ ینگیگر ەرەه یؤژانڕ ەل کێکەبەرؤژ وەئ ەک ابووڕب منەب یختەت نۆرسالەب کردنەقس

 نەبک یباس یکورت ەب نەرچەه ەریبەل انەیژانڕۆ وەئ ەک کێستانۆو د انێهاور ایبر ،ەوەنووسمەئ ەوژانڕ وەئ یرەوەریب کڕێب

 ەیوەرانێگ ەکورد، ب یتەلیم یمەردەس یباتەخ یخێارت رەسە(لیت ەیە)وه ەبوو ەیورەگ یکیێرەگیکار ەژانڕۆ وەئ یچوونک

 وەئ ەک ەیانڕێهاو وەئ ۆب تەرمۆوح زڕێفراوان و  یکێسپاس ە. بوەتێبەئ مندەولەد ەورانەد مەئ یفاهەش یخێتار کانیەرەوەریب

 .نین المانەل ستایو ئ قاندۆڵخ انەیژانڕۆ

 ینبو وبیرا کاک ا شمرگانیپ یشهر سنندج افتخاررهبر ەب ەڵەکوم شمرگانیم.( در بازگشتن پ1979)نوامبر١٣٥٨ ەآبان مااواخر 

 یروز هم برا نیباشم، ا انڕبود سخن ەشد یاعالم قبل یدر جلو سالن تخت ینگیدر مت ەبود ک ەشدەافتخار داد نیهم ا منەداشت و ب

 ەروزهارا بازگو خواهم کرد، چ نیازا یخاطرات کوتاه ەندیآ یدر روزها ست،یزندگ یدفراموش نش یاز روزها یکیخودم 

 خیتار ەنورزند و ب غیروزها در نیخاطراتسان ازا یدارند، در بازگوئ ادیروزرا ب نیا ەک یودوستان رفقاەخوب خواهد شد ک
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 ەک یرفقائ یتمام ەبا سپاس و احترام ب .دکردستان است غنا ببخشن ریاخ خیتار ەسازند یاز دورانها ەدوران ک نیا یشفاه

 ستندیآنروزهارا ساختند و اکنون درکنار ما ن

. پردازم مطلب می ەادام بە ەک بودەآور شد ادیرا  یجالب ەخاطر یخصوص یامی( در پویکاک خالق احمد نژاد)خالق انتشارات، راد

متن جالب را منتشر کرد  ۆد ەلەمۆآتش بس وامکان مذاکرات بود ک زصحبت ا ەدر اواخر آبان ماه ک ەبشوم ک ادآوریرا  ەنکت نیا

را مد نظر قرار  یشروط یعنیبود  ەکرد یحالج راەمذاکر طیوشرا یاز خطوط کل یتیکل ەصلح"، ک امی"ازفرمان هجوم تا پ - ١

 تیرسم ەپادگانها، ب ەب یمانظ یروهاین ینیعقب نش رشیپذ ە)ازجملبودەخوش نشان نداد یوشرط رو دیق یبودوبامذاکرات ب ەداد

هم قرار  رانیا ستیالیچپ وسوس فیط دییو مورد تائ داکردیپ یعیبازتاب وس ەنوشت نیو...(، ا یاسیفعال س یروهایشناختن ن

 ەبان قیسردشت( از طر -ێژوێاز )ب ستیبایم ەک یگروه ەبودک ریمتن درحال تکث نیمتن"ما ومذاکرات" بود ا نیدوم بودەگرفت

 شەوەش وە:)ئدیگو یبودند کاک خالق م یو صحاف ریانتشارات رفتم، رفقا مشغول تکث ەحرکت بود، من ب ەعازم سنندج باشد آماد

،  ەبان یشار ەل یمخف ینتشاراتیئ ۆب مانۆب نایما ومذاکرات ه ەیجزو ەو یژوێب ەل یوەمول عبدەللا دیهەش ەڵگ ەل رێخەب یادی ەک

 وەئ م،ەبب مۆخ ەڵگ ەل تێبەد کانڵەئسەستی، ئ مۆبر ەسن وەرەب یانەیب تێبەمن ئ ن،ەچاپ بک تانۆخ یشەب وەش مەئ تێبەوتت ئ

"ما ومذاکرات" را ە" جزوێژوێ" در"بیمولو "عبدەللا ادەی( )آن شب همراه زندەوەخاتەد ریب مەکات وەو ئ ەوەش وەدروست ئ ەکسەع

 دیچون من صبح زود با د،یکن یسهم خودتان را کپ امشب یتو گفت ،ەشهر بان یمخف نیفعال ەجهت ارسال ب ریتکث یبرا میبود ەآورد

آن  ادیمرا ب -است یجلو سالن تخت ەک ستیعکس_ منظور عکس نیرا باخودم ببرم ا یاصل ەنسخ دیسنندج حرکت کنم وبا طرفەب

 .نقل قول انیشب انداخت( پا

را  با اکاناتی بسیار محدود کوچک یاەاز جزو ەچند صد نسخ ریتکث یبرا یریناپذ یخستگ یتالش ەظاهر ساد ەب ەخاطر نیهم

سرانجام  ەکار را ب ەو کم بازد یابتدائ یتوانستند با آن ابزارها ەچگون ەبود ک یباورنکردن میاکنون هم برا . همدهد ینشان م

 .برسانند

 ٣ساعت  ەبود ک ەدر شهر سنندج منتشر شد یایەاطالع م،یسنندج رساند ەدر ظرف دو روز خودمان را ب ەسردشت واز راه بان از

جلو سالن  یدرفضا ەلەکوم یاز کادرها یکەیبود ک ەدعوت کرد ینگیمت ەکنم( مردم را ب دایرا نتوانستم پ قشیدق خیبعد ازظهر)تار

 یهاەبود. دست ەمنتشر شد نگیروز قبل از مت ٥حدود  یەاطالع نیکند،ا یم یانڕبود( سخن ەدنش ەاسم برد ی)ازکس یتخت یورزش

 ەس ایندارم دو  ادیاسمشان را ب ەمتاسفان ەهمراهم ک قیمن و دورف آمدند، یسنندج م طرفەاز محور سقز ب ەلەکوم شمرگیمسلح پ

" انیاریهوش کاک "عبدەللا مانەجان باخت قیشهرسنندج رف اردر کن میبود ەدیسنندج رس ەب شمرگیپ یها یروین دنیروز قبل از رس

 ەک یخوش برخورد ، مطمئن، آرام با لبخند یبیبطور غر دمید یاورا م ەگرفت ، غروب هنگام بود اول بار بود ک لیمن را تحو

بود سراسر روز را چند  یمخف نیاز فعال یکی ەمتفاوت گذراندم اوک ەآنشب و دو روز را در دوخان آراست،  یمهربانش را م ەچهر

کامل از  نانیمردم از وحشت پاسدارها و اطم یباال یەاز روح گفت، یم میشهر برا قیو از احوال دق زد یمن سر م ەبار ب

 ەختیر نیبرزم یچون خلخال یبدست جالد ەهنوز خون جانباختگان شهر ک ەدارم ک دیازآن رو تاک ەنکت نیبرا نگ،یمت یبرگذار

. روز کرد یرا محتمل م یندیهر اتفاق ناخوشا یەارعاب وکشتار پاسداران جهل وسرما ەبود و ادام ەنشد خشکبود بقول معروف 

 یلیهم زد!. اتومب یچرخ شودیم میزودتر گفت برو یهم کم دیبعد ازظهر شا ٢ساعت  میموعود ناهار را طبق معمول باهم خورد

در  اند،ەا بستبالبخند آرامش گفت فلنگ ر میدیرا ند یپاسدار ریدر مس میدآن بود سوار ش ە( رانندانیاریهوش خودش)عبدەللا ەرا ک

 ٢٠ لی"قرار داشت اتوموبیمقر "جهاد سازندگ عهدیول ابانیدر خ م،یدیرا د یپاسدار یوتای( وانت بار توعهدی)آن زمان ولەچهار را

!، جوانک ندیب یآنها را م ایگو ەآنچناک دندیرس شمرگانیزد پ ادیدر سر چهار راه فر یجوان ەداشت ک ەمقرشان فاصل ەمتر ب ٣٠ ای

آنقدر  ەفرار گذاشت، صحن ەسابق( پا ب ی)پهلوابانیخ طرفەشد و ب ەادیپ لیاز اتوموب ابانیهمانجا وسط خ وتایتو ەرانندپاسدار 

 یگرید یدر آنجارفقا میشهر از محور سقز رفت ی" ورودآباد ضیطرف "ف ەما ب میرا سرداد ەقهقه دلەازت یدونفر ەبود ک آورەخند

 وبی"ا قیرف یسرپرست ەها ب ەشمرگیپ ەک دیکمتر طول کش یکم ایساعت  مین دیوستند،شایما پ ەشهر هم ب نیوفعال یمخف ەتیاز کم

 مساعتین نیدر ظرف ا دندیکاک صالح" رس - ینیگلچ ی"عل قیکاک شوان" ورف -یمائ نیالد یچون رفقا"مح ی" و فرماندهانینبو

 یایەاست با روح شمرگانیبازگشت پ ەعلت بستن جاد ەک دیشنیو م دیرس یم ەک یلیهر اتومب ەبستن را انیدرجر میبود ەرا بست ەجاد

درهمان مدخل  شمرگیپ زانیبا ورود عز شدند،یم هاەشمرگیو همراه ما منتظر ورود پ رفتند یم ەکنار جاد ەب یسرشار از شادمان

 یبرا ەک یانبوه تیجمع یوو بازتاب سرور وشاد دیپراز ام یقلب ەافراشت یبا سر ەبود ک نینچنیبود، ا ەبر پاشد یشهر غوغائ

 .میشهرمان سنندج وارد شد ەبودند ب ەگردآمد نگیمت

 

 علی گلچینی  -ایوب نبوی -زندەیادان از چپ: عباەلل هوشیاریان
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را  شمرگانیپ خواستند یو جوانها م رندیرا در آغوش بگ شمرگانیپ خواستند یم یادیز ەعد میطرف شهرحرکت کرد ەب آباد ضیاز ف

 یاەنبود،عد ەستیاز نظر فرم با ەو چ یتیازلحاظ امن ەچ ەکار چشم بپوشند چراک نیازا شدەهمگان گفت ەب ەک رندیبرسر دست بگ

را  ەرا ەک تیانبوه جمع انیبا نظم خاص خود از م ەلەمۆک شمرگانیکردند. پ شانیها اسلحە نتیز ەبودند ک ەگل آورد شانیبرا

 ەبودند، لحظ ەگرفت اریرا در اخت یاحوال سالن تخت نیداخل شهردرهم نیفعال م،یرفت نگیطرف محل مت ەبودند ،ب ەبازکرد مانیبرا

 یفیتوص رقابلیغ یدرون یجانیاز شوق و شور دچار ه ەلحظات من هم مانند هم نیدرا شد، یم ەاضاف تیجمع ەبرانبو ەلحظ ەب

 کروفنیم یپا ەخودش را ب ەدادند ک ەاجاز اوەرا شکافت مردم و انتظامات ب تیانبوه جمع یمادر یدر جلو سالن تخت بودم،ەشد

شما  یرا برا نیا تداد گف منەبود ب ەداشت ەمدتها نگ ەرا ک ی(ش را گشود و فشنگیروسر -چارقد)لچک  ەبرساند در آنجا گوش

 .!امەنگهداشت

درهمان  لیتفص ەب ەک یگریو نکات د یو دمکراس یاسیو س یاجتماع یهایآزاد نیو تضم تیدر چارچوب بازگشت امن میصحبتها

بودم واز  ەدیشهر رس ەب نگیزودتر از مت یروز ەکردم دوس ەاشار ەمن چنانک ەکردم، اما ازآنجا ک انی"ماو مذاکرات" بود ب ەجزو

را  یپاسداران آن چنان فضائ ەرفتار خصمان ەبود، کامال روشن بودک ە( دادیاریهوش ەللا)عبد قمانیرف ەک یحاتیبا توض کینزد

بود، و پاسداران هم نا متجانس بودن خودرا  ریرفتن پاسدار از شهر چشم گ رونیمردم شهر در ب خواستەود کب ەبوجود آورد

اسم  دنیبا شن ابانیدر وسط خ لشیاتومب شتنشگذا یو برجا وتایتو ەکوچک آن فرار رانند ەنمون کردند، یشهر حس م نیدرا

 .در کار باشد یدیتهد ایو یریدرگ یحت ەنکیبود، بدون ا ەشمرگیپ

وسط شهرمستقراست و مسلط  یسنگ ەبر تپ ەآنها )باشگاه افسران( ک یمحل مرکز ەژیحضور پاسدار و بو میدر صحبتها ەجیدرنت

روبرو شد،  تیجمع دییتائ ویبا غر ەکردم، ک انیشهرب تیامن یبرا یجد یدیباشد را بعنوان تهد یاطراف آن م یها ابانیخ ەب

ساعت باشگاه افسران  ٢٤درظرف  امەگفت ندیگو یم ەهستند ک یباشم اما بعدها رفقائ ەددا یمۆماتیالت ەخاطر ندارم ک ە)خودم ب

 ەگفت نیخروج پاسداران از شهر بعنوان شرط مذاکرات با حکومت قرار نداشت و در واقع ا ەکنم ک ەگردد(الزم است اضاف یەتخل

. در دشدیبودن ودرست بودن آن گفتار تائ یافتاد منطق ەک یاتفاقات ەب بنا یزودەب ەمنطبق نبود، البت التیتشک یمن با موضع رسم

 .)تحصن و...(میپرداز یآن هم م ەب ەندیآ

 یطرف سالن آوردند ، همگ ەبودند و ب ەرا برسر دست گرفت یجوان مرد مسلح قد بلند یاەعد ەبود ک ەدیرس انیپا ەب نگیتیم

لباس  ەبر داشت ک ەب یلباس فاستون ایبرسر دست بلندش کنند و ثان دهدینم ەاجاز یاەلەمۆک شمرگیپ چیاوال ه میتعجب کرد

 ەوب استەمنطق گانەاز راهزنان و بدکار یکیجناب)احمد لرک(  نیمعلوم شد ا سرعت ەب ەچند نگذشت ک ینبود، لحظات ەشمرگیپ

 .بازخواهم گفت( باشمەتداش خاطرەب ەجا بزند!)داستانشرا تا آنجاک شمرگیخودرا بنام پ ەشهر هرت است ک الشیخ

مستحکم  ەبود جز در همان قلع ەدر شهر نماند یپاسدار دیرس انیپا ەب نگیکردند و مت ریآن مردک را دستگ شمرگیپ یرفقا

برادرم  ەک م،یپدر ەخان ەبردند)ب یاەخان ەبود، رفقا من را ب ەسراسر شهررا فراگرفت یکوبیشهر. در هرحال جشن وپا ەمشرف ب

فقط  ١٣٥٧آنها جدا بود وحتا پس از بازگشت از ندان سال یاز زندگ میزندگ ەچرا ک تمنرف کرند یم یدر آن زندگ اشەو خانواد

 یدر شاد میاز حضور مستق یتیومسائل امن اطینبود(، بنا بر احت یمناسب یجا یتیازنظر امن ایرا در انجا بودم و ثان یمدت کم

 ما)من وعبدەللا ەک یاەتلفن خان ەپاسداران را ب زمرک یتلفن خط تلفن ەخاطر دارم کارمندان ادار ەمردم محروم بودم اما ب

 شانەاز هر جمل یتوز ەنیداشتند، هراس و نفرت و ک یالئیبودند واو ەوصل کرد می...(در آن بود ینبو وبیکاک ا انیاریهوش

 ەمکالمات ب میگو یم ەمکالمات ک نیهمراه آن نباشد ا ەوناسزا بدهها فحش  ەنکیبدهند بدون ا یگزارش توانستند ینم زبود،یسرر

 ەبود از گفتار چال یونیدر تهران بودند کلکس ەک یآنهائ ەپادگان بودند وچ ایدر شهرسنندج  ەک یآنهائەبود چ ەاصطالح سران سپا

 .بودند ەاز آنجا آمد تیجهل و جنا یهاەجرثوم نیا ەک یهمانجائ یدانیم

 نیا دمیشن ەک یقرار ەاز آنها ب یکی ەبودند ک ەشب را گذراند ەمنطق ەس ایدر دو  شمرگانیپ یتیامن- یحاد نظام تیوضع ەب بنا

 یاەو عد اندەحمام رفت ەهمان شب ب یجملگ ایبودند و گو ەقرق کرد شمرگانیپ ی")عبدالحسن( را برانەسەولەبود: حمام "ئ ەگون

 بودندە" و...رفتخانمە"آمەمشهور ب یسردار ەمنزل خانم رباب ایو ،یجمال، کمال وبهزاد فدو گانەتاز آنها شب را در منزل جانباخ

را با  یانقالب کالیشاد راد یەآن روح ەستیشا یریتصو شود ینم یراستەبودند ب ەنوش جان کرد میهل ایو ەپاج ەو صبح هم کل

 ن،بازنمود کرد. از آن شب تا چند روز بعد ازآ ینینچنیا یجمالت

 .بود ەلەکوم شمرگانیپ اریدر اخت یمانند مقر یتخت سالن
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 ەراجع ب یکوتاه حیتوض دانم یالزم م میبعد ازآن را دنبال کن یوروزها سنندجەب ەشمرگیخاطرات روز بازگشت پ ەنکیقبل ازا

کنم ،  یخود داراز قضاوت  عیدر باز گوکردن وقا ەخواهم کرد ک یسع نیروهای پیشمرگە دادە شود.  یحتمالا یخشونت ها

 .کنند قیتحق ەبار نیبخواهند درا ەک گذارم یم یوپژوهشگران نیرمفس ایو گانەخوانند ەعهد ەقضاوتها ب

 ستمی)در س ەحرکت جامع ەمحرک یروهاین یعنی باشد،ەافتیخودرا ن یبروزات طبقات یاجتماع ەنبرد ومبارز ەک یجوامع در

،دولت  خیدر کتاب آغا، ش نسنیوان برو کیقول لودو ەباشد ) ب ەمتشکل نکرد زخودرایصفوف متما ە( درکل جامعیداریەسرما

 ەطبق یاقشار ب ،یطبقات یصف بند ابی!(، درغستندیدر کردستان ن چکدامشانیه ەدار و کارگر دارند ک یەکردها سرما دیگو یم

جوالن دادن  یبرا یدر دهات و...( فرصت ریدر شهر ها وعشا یداریەطبقات ماقبل سرما یهاەبورژوا، پس ماند ە)لمپن، خورد

در  سمیکالیاقشار راد نیا یکنند ، برا دایبرتردست پ تیموقع ەو ب ە" زدُبر انی"م کنند یتالش م یبحران طیودر شرا کنند، یم دایپ

 ای( هرکس خشنتر گویوآزار روح ریو تحق نیتوه ەو چ یکشتار وآزار جسم باە!)چکند یم دایخشونت معنا پ

مدعا است: )"...اگر ما از اول كە رژیم فاسد را شكستیم و  نیبرا یروشن ەگوا ١٣٥٨مرداد  ٢٦در  ینی!!.سخنان خمتراست یانقالب

بسیار فاسد را خراب كردیم، بە طور انقالبي عمل كرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شكستە بودیم و تمام مجالت فاسد و  داین س

یم و روساي آنها را بە محاكمە كشیده بودیم و حزب هاي فاسد را ممنوع اعالم كرده بودیم و مطبوعات فاسد را تعطیل كرده بود

بودیم و چوبە هاي دار را در میدان هاي بزرگ برپا كرده بودیم و مفسدین و فاسدین را  اندهروساي آنها را بە سزاي خودشان رس

 ەب ەآن اسلح یبرا ەک ستیاهداف کند یم کیجنگ را تفک یت هاخشون ەک یدرو كرده بودیم، این زحمت ها پیش نمي آمد...( عامل

 ەک داستیپ ە. اما ناگفتەبشرحماس یورهائ یآزاد نیدافعو در طرف م ندیافریم تیاشغالگران جنا ە. در جبهشود یم ەکار برد

 نیمستحکم تر باشد اعمال ا یرهبر ای التیتشک ەک یاەدرج ەهم ممکن است فعال شوند ب خواهان ی" زنها در صفوف آزادُبر انی"م

 .افراد کم اثرتر خواهد بود ەگون

بنام  یکشتارهائ ەچ گریسبقت از همد یوجاقوکشهاو... برا زنهاەنیو س هاەکاریالتها و ب ەانبو ەتود امیبعد ازق مینیب یم ەچنانک

 .نکردند ەک یاسالم یگریانقالب

 ،یرولیپ یسیع شیدرو د،یناه د،احسنیناه اریشهر ،یخچالی لیجم ،یامجد مبصر ،یمی: ناصر سلادانەیخون زند هنوز

 یسلطان ی: برادران مصطفادانەیبود هنوز داغ زند ەسنندج خشک نشد ەفرودگا ەبر پهن یمی، مظفر رح یزند عطاەلل ،یفوالددەللای

بر دوش مردم ... ،یزیعز قیفا ،یطهمورث اکبر ،یرخضریاحمد پ دیس ،یخضر ریپ نیحس ای، و نیو حس نیکاک فواد، ام

حکومت بود،  یشدن ما بازتاب لشکر کش مسلح ەچنانک هم میرا بگو نیا توانم یجرئت م ە. بکرد یم ینیسنگ وانیسنندج ومر

 .باشدەنداشت یدر کردستان بازتاب احساس یحکومت اسالم یتهایانتظار داشت جنا شود ینم

 ەالزم است ب تیدرک موقع یآن برا یاصل یهاەنکت یست ولا یمفصل یها کردم مستلزم بحث انیب ەک یهرکدام ازمقوالت طبعا

 شدطبعا یم ەدیشن وکنارەاز گوش یریاانتقام و جاش بگ ادیفر هاەشمرگیپ ربدستیگ ە"احمد لرک" گردنیریهر حال، با دستگ

شهر سنندج با  التیو تشک ەلەمۆک شمرگانیو اکثر پ انیاریهوش عبدەللا ،ینیگلچ یعل ،ینبو وبیا ادانەیچون زند یباوجود کسان

 .شد یم یریداشتن با حکومت جلو گ ەرابط ایعنوان جاش و ەب یتعرض ەاز هرگون یاقناع حاتیتوض

 ەک یمردم اتیشکا یژاندارمر یهاەپروند انیبودند ، در م ەخودرا رها کرد یدفتر ها یژاندار مر یوپاسداران حت ها یجیبس

 دونی)فرایبوجود آمد مرکب از کاک ور یقاتیتحق ەتیبودند روشد، کم ەمثل "احمد لرک" قرارگرفت یمورد تعرض راهزنان

 ی"و...، بوجود آمد، سرپرستیتەسرەن ێدیە" ینصرت دەللایجالالدب آموز،  دی،سەبرازند قی،فایفی: صالح ک ادانەی(،زندیناظر
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 ەک ریگ ەندارم(گردن نیقیپنج نفر)در مورد تعداد  ەهفت کیکمتراز  دیشا یکم اریداست. در مدت بس ەعهد ەب ایرا کاک ور ەتیکم

 .شدند ریهم بودند دستگ ەباسابق یهمگ

استواراز  نیبود، ا ەشد ی( سازماندهامە" )اسم کوچکش را فراموش کردیلیبنام"...اسماع یاستوار ەلیبوس ریگ ەگردن ەگرو نیا

وسنندج همدان،  ارانیبود و در محور سنندج کام ەسازمان داد نهارایا ەبا اشرار داشت ەک یا یبود" با آشنائ ەزاد ی"احمد مفت روانیپ

تجاوز  یودر مورد ربودند، یو...را م ەزنان وریاموال و زرو ز ەشمرگیبنام پ ەشمرگیبدنام کردن پ یوبرا ەجلو اتوبوسهارا گرفت

 .بود ەهم صورت گرفت

 جوانانەبود ک نیمزدورچن نیا کیشد. تاکت ری" دستگینیدفتر "خم نی" از ماموریدزل یبنام "مال مصطف یروز دوم شخص در

 ای نیکردن والد ەسی!طبعا با سر کشدند یآخوند آزاد م نیبا شفاعت ا یول کردند یم ریدستگ یلیدل جیروستاهارا بدون ه ایو وانیمر

 بود. ەکرد ەمردک معمم را بلند آواز ەمدت کوتا نیدر ا ەک یفیکث یباز ی. شامورتهاەشد ریوا بستگان دستگ

        
بنام  ەزاد یمفت نیاز ُمسلَح یکیبود(  ەشد ریشهرها دسگ ەب ەشمرگی)قبل از بازگشت پ،یدزل یمالمصطف یریبعداز دستگ

 ەتیجزو کم ٥٨تا نوروز ١٣٥٧بهمن امیق ەدر فاصل شخص نیشد، ا ری" معروف بود دستگینەتم "محمد پنچ ە"محمداستاد جعفر" ب

 ەب یاسالم نیاز ُمَسلَح گری( همراه با چند تن د١٣٥٨بهشتیارد لیشهرسنندج)اوا یانتخابات شورا ەبود، درهنگام یاسالم

 یاەمسلحان ەشهر سنندج حمل یشوار ەب ١٣٥٨شد، در خرداد  یرا ١٢٠٠٠رفتن  نیازب ەمنجر ب ەکردند ک ەحمل یرا یصندوقها

  .حضرات بودم( نیدر گروگان ا ریحق یاعتچند س ەنماند ک ەبود. )ناگفت نشانیتر ازفعال یکی"محمد..."  ەانجام شد ک

خاک  اندەانتظار داشت ایمرداد و پس ازآن،گو ٢٨هولناک  اتیپس از جنا ەشود ک ەحوادث آن روزها الزم است گفت یازبازگوئ قبل

 یدست خال بایتقر زێناچ یئها مردم با سالح میعظ ەتود ەچگون ەک میدی! دیانتظار عبث ەچ هاتیمرگ بر کردستان بپاشند! اما ه

 ەانبو یهاەسفاک وتود ینابرابر با ارتش یهم جنگ رفت آن یازآنها نم یجنگ یاروئیتوان رو تظارانسجام ان ازنظرەک یدرتشکلهائ

 ەکردستان هجوم آوردند ب ەمغول وار ب ەک ەسرافراز بدر آمدند. همانگون شیآزما ەبوت ازە، چگون یجیو بس یسپاه ەمسخ شد

 .شدند اتشانیجنا یناکارائ ەهمان سرعت هم متوج

  :بازرگان ەنیکاب ەسازمان برنام سیرئ یسحاب عزت ەللا ەگفت ە، بنا ب١٣٥٨درمهرماه

 ئتی"ه ەبود ب ەمعروف شد ئتیه نیبرود. ا کردستانەب ەژیو ئتیه کی ەقرار گرفت ک نیبرا یرأعزت ەللا سحابی : }... -         

 ەک ەسازمان برنام سیچمران و رئ یدفاع آقا ریوز ان،یصباغ یکشور آقا ریدولت، وز ئتیجهت ازطرف ه نیا ە". بتیحسن ن

مورد سوء ظن بود.  ستیکمون یکردها مخصوصا کردها شی:"...چمران پدیگو یم ەمصاحب نی.) در هممیبودم، انتخاب شد ەبند

مالک  پیسرت ەبود ک نی. ادیاینفر از طرف او ب   کی ەبلک د،یایخود چمران ن ەموافقت کردند ک زیانقالب ودولت موقت ن یشورا

 یەعل رانیا ینظام یروین ە.]فرمانداستەجزو فرماندهان ظفار هم بود ەدر زمان شا ەبود ک یازطرف چمران باما بود، آدم وارد

  ... .باشند ەو استخدام داشت ەپروژ یاجرا ،ەانحالل ادار ای سیعزل، نصب، تاس اریاخت دیبا نهایجنبش ظفار[ گفتند ا

  ...کرد یفکر عقالئ دیبا گفتند یم ...
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 نییما تع ەنکیاز ا شیپ ی. کممیهم بود ە. در ضمن مامور مذاکرمیکردستان رفت ەب ەکامل و بودج اراتیما بااخت ەنظر بود ک نیا ...

کردستان  ەخود ب ەژیعنوان مامور و ەفروهر را ب یآقا ،ینیانقالب، شخص امام خم یدولت و شورا ئتیه ەخارج از برنام میشو

کند و  یرا راض ینیحس نیتا عزالد ەمامور بود ەما گفت ک ە. بعدها فروهر بکرد یشورا هم کار م ازمستقل  ینیخم یفرستاد. آقا

 .از داخل کردستان خارج شود ەتا با او صحبت کند در واقع فتن اوردیقم ب ەب

 کنند؟ رشیدستگ ەک:-سحابی  

خارج شود ، اوضاع خود  ەفتن اگرەدرست بود، چرا ک یکیاز لحاظ تاکت دیباشد شا ەتحت نظر باشد. درواقع محاصر ەنفروهر :  

  "...شود یمساعد م خودەب

 ەب آمد، شیانقالب پ یشورا ەدوبار لی[ و کنار رفتن دولت موقت، تشککایپس از اشغال سفارت]آمر یعنیآبان،  ٢٦ خیدر تار ...

آبان  ٢٦.". ما یتر صادق ەاز هم نهایا انی. تو در مای: "بلند شو و زودتر بەزنگ زدند ک ەبند ەب یاەخامن یدفتر امام، آقا یەتوص

 ەک نبودیاو گزارش سفر را بدهم. ا ەب ەنبود ک یمقام چی...هبودەنگرفت خو ەب دیانقالب شکل جد یشورا وز. هنمیاز کردستان برگشت

  ."کرد؟ دیگفتند: " حاال چکار با ینیخم یامام گزارش دادم...."آقا شیرفتم پ

و  یخلخال یآقا یها اعدام خاطر ەب نهای. ادیاز مردم کردستان بکن یو استمالت دیبده یەاعالم کیشما  ەاست ک  نیمن ا شنهادی: "پگفتم

 ....اندەبمباران آزرد

 یە. اعالمدمیرا شن ینیخم یآقا یەاعالم ویاز راد ەبرگشتم، دررا ەک ە". بندکنم یفکر م ەمسئل نیا نیا یگفتند: " من رو ینیخم امام

ما  شیپ یگل ەمحمد ... با دست یداماد قاض ،یرازیآمدم . دکتر ش ەسازمان برنام ەآبان(ب ٢٧آن روز) یآبان بود. فردا ٢٦معروف 

 .نقل قول انیاست"{ پا ەموثر افتاد یلیخ یاآق یەاعالم نیبود. ا یکوبیو سنندج جشن و پا مهاباد شبیآمد وگفت : " د

 طیبازتاب شرا یاەتا انداز ەاست. ک یسحاب با عزت ەللا١٣٨٢ نی" فروردرانی"چشم انداز ا ەمجل ەاز مصاحب یباال بخشهائ سطور

 ەب ەشمرگیاختصار دربازگشت پ ەب ەمردم ) ک یکوبیجشن و پا ەنکیو جالب ا افت،یدر توان یان روزهارا اززبان خودشان م

 یروز وبطور کل نیخاطرات خود را از ا ە! ]از دوستان تمنا دارد کگذارد یامامشان م یەحساب اعالم ەسنندج بازگو کردم(را ب

 .رشد جنبش در سراسر کردستان [ یابیارز یاست برا یاریحد اقل مع ەمشخص بازگو کنند ک یازروزها

و  یفدائ یکهایدمکرات، سازمان چر ،ەلەاحزاب )کوم نیب یطوالن یها در کردستان هم پس از گفتگوهاوبحث ەمهر ما ازهمان

حزب  ،ەلەاز کوم یندگانیخلق کرد" مرکب از نما یندگینما ئتیبنام "ه یئتیه ینیحس نیعزالد خیو..( ودفتر ش کاریپ

 یو سخنگو نیعزالد خیآن جناب ش سیرئ ەشکل گرفت. ک ینیحس نیزالدع خیخلق و دفتر ش یفدائ یکهایدمکرات،سازمان چر

خلق کرد" و  یندگینما ئتی"ه انیگفتگو م ەآذر( جلس لیروزها)اوا نیجناب دکترعبدالرحمن قاسملو بود. قرار بود در هم ئتیه

اردالن" قبل از  وسفی ،ەزادیعل میابراه ،یمهتد مرکب بود از"عبدەللا ەلەکوم ئتی"! در مهاباد برگذار شود. هتیحسن ن ئتی"ه

)مساجد  ە. هرشب در چند نقطمیبازگرد عیوقا ەدنبال ەبازگو شود،ب تیحسن ن ئتیخلق کرد وه یندگینما ئتیمذاکرات ه ەب ەنکیا

از  یکی رفتندیآنجاها م ەب یسخنران یبرا هایاەلەکوم ەک گرفت یشکل م یهائ یآئ درآنها جمع شد( گرد هم شد یم ەک یتنها مکانهائ

 گرید شرویشاعران پ ایاز اشعار قانع و یبائیز یهاەگاها با دکلم ەبود ک انیدیخسرو رش ادەیسخنرانها زند نیا نیتر یدوست داشتن

 .آورد یبوجود م یحال و شور خاص

بود  رمسجد پ( یکی از جوانان آن زمان یاد آوری کرد کە مسجد داروغە بودە است)رفتە بودممساجد نیازا یکیدر یسخنران یبرا

 کی توانم یم ،یبود گفت: "فالن کرفنیم یکیدر نزد ەک یصحبت را شروع کنم کس ەنکیهم پر بود، قبل از ا اطیو باوجود سرما ح

 ە". من ک؟یەچ نتیگفت: "د کرفنیدر پشت م ەاو بال فاصل ەبکنم جواب مثبت دادم، ک یتامل ەنکیسوال بکنم ؟" من هم بدون ا

مسلمانها  ،یبود گفتم: " اگر تو مسلمان باش نیوآن ا دیرس نظرمەب یمکث جواب مناسب ەلحظ کینبودم بعداز یسوال نیمنتظر چن

جا قبر است  نیا ەون امەمن مرد ەن ست؟یک تیوخدا ست؟یچ نتید پرسند یشب اول قبر دو ملک خواهند آمد و از تو م ەمعتقدند ک

 ەبوجود امد ەک یا یاما آن شور و شوق و اوج مناسبات انسان ستمین ی!. من آدم حاضر جوابی( هستنیریاز نک یکیتو ملک) ەو ن

 .موقع صحبت خواهد شد ەآنها هم ب ەراجع ب ەآمد ک شیهم پ یگری. موارد دکرد یرا هم حاضر جواب م یگریبود هر ادم الکن د

 ە)ک یازفرماندهان نظام یکی ە( بەلەشهرسنندج )کوم ەتیو محمد(ازطرف کم یشد)مال مصطف ەازآنها اسم برد ەک یدونفر

حکم  ەب ەفرماند نیکردم ا ەآن اشار ەمختصر ب نیشیدر بخس پ ەک یفضائ ەشد. بنا ب ەداشت( سپرد ەعهد ەزندان را ب تیمسئول

! ەساد یلیخ لیدل کی ەکرد. ب ستین ەدو نفر را سر ب نی( ابرالیرا ل گرانید و کرد ی! تصور مکالیخودش را راد دیخودش)شا

 !.دکر دیهاآزاد خو نهارایو ا دیرویگفتگو م ەجلس ەشما فردا ب ایمن گفت: تو  ەخطاب بروز بعد 

 .باشد ە!" داشتتیحسن ن ئتیخلق کرد" با"ه یندگینما ئتیقرار بود ه ەک یا ەشرکت در جلس یبرا میمهاباد رفت ەآن روز ب یفردا
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خلق  یندگینما ئتی!" با"هتیحسن ن ئتی"ه ەک یاەشرکت در جلس یبرا ١٣٥٨ەمذاکرات: حدود دهم آذرما ەمهاباد و جلس ەرفتن ب

 . شدم ەمهاباد فراخواند ەکرد" قرار بود برگذارکند، ب

 ستیگرید عیوقا ەمنوط ب شود یم فیاز آن تعر ەک یاتفاقات ەخاطرات دشوار است چرا ک یروزها بعنوان بازگوئ نیا بازگوکردن

خلق کرد تالشها و  یندگینما ئتیه بیترک نییتع یمورد نظر موثر است مثال؛ برا ەواقع حیاست و در توض ەآمد شیقبال پ ەک

( مقر حزب دمکرات شەر ەدر)قاسم ەگفتگو ها ک نیاز ا یکیبود، در  ەدر گرفت یهااحزاب وسازمان نیب یفراوان یگفتگوها

رف حزب دمکرات. از طرف حزب و دکتر قاسملو ازط انیبلور یغن یو آقا میو من بود یمهتد عبدەللا یصورت گرفت آقا

با حضور  یمخالفت چیما ه گفت ەدارم ک ادیرا ب یمهتد یآقا یدرمذاکرات شد، حاضر جواب ەحضور حزب تود شنهادیدمکرات پ

" باشد تیحسن ن ئتیهمراه" ه ەاگر حزب تود یعنی! میکن نییتع میتوان یدولت را ما نم ئتیه بیترک میدر مذاکرات ندار ەحزب تود

 کاریو شرکت سازمان پ میخلق کرد هست یندگینما ئتیخلق در ه یفدائ یکهایخواهان شرکت سازمان چر ی!. ولمیندار یمشکلما 

 یموجود در جنبش مقاومت خلق کرد بود(. درهر حال با رفت وآمد ها و گفتگوها یروهاین یە)استدالل بر پا میکن یم سنهادیپ مراه

حزب دمکرات ،  ،ینیحس نیعزالد خێباشرکت دفتر ماموستا ش یئتیعمل آمد، ه ەکرد" توافق بخلق  یندگینما ئتی"ه بیبا ترک ادیز

 یگو و دکتر عبدالرحمن قاسملو سخن ئتیه سیرئ ینیحس نیعزالد خیدر آن ماموستا ش ەک خلق یفدائ یکهایوسازمان چر ەلەکوم

 .بود ەدیرس یدولت یئتهایه یآگاه ەب بیترک نیباشد. ا ئتیه

حکومت  یئتهایدر مهاباد با ه یدارهائیشود، حد اقل دوبار د لی" تشکتیحسن ن ئتیبا"ه ەمذاکر ەآذرجلس ٢٠روز  ەنکیاز ا قبل

 ری)وز انیازطرف دولت بازرگان( هاشم صباع ئتیگفت ه شود ی!") متیحسن ن ئتیبود، بار اول "ه ەصورت گرفت یاسالم

من  یبا مهندس سحاب یقبل یآشنائ ەبنا ب ەدر آن جلس ەدارم ک ادەیرا ب( ەوبودج ەسازمان برنام سی)رئیسحاب کشور(و عزت ەللا

 تی"،و مسئولستیآنها باما)دولت بازرگان( ن تیو او گفت: "مسئول دمیازاو پرس التانەو قتل عام قارنا وق یخلخال اتیجنا ەراجع ب

من و  یوگو آشکارا از گفت انیصباع کردم یصحبت م یابمن با سح ەک یانداخت. هنگام ینیفرستادگان خم ەعهد ەب میمستق ریرا غ

 .بود ەآشفت یسحاب

  :دیگو یکند او م ی" بازگو م١٣٨٢بهار رانیانداز ا "چشم ەبا مجل یاەحالت را سالها بعد در مصاحب نیا یسحاب ەللا عزت

درزندان  ەک ٤٦و  ٤٥و  ٤٢ یدانشجو بود وسال ها ەاردالن ک وسفی اسمەها ب یاەلەکوم یداشتم تو یآشنائ کی}" ... مثال من 

 ەها ب بچە کردم، یبااو صحبت م یآشنائ ەسابق ەمن بنا ب یبود... وقت ەشد قیدرزندان بامن رف ەبود ک یبودم. او هم جزو دانشجوهائ

  نقل قول انی".{پا؟یکن یبا او صحبت م اچر ەک کردند یمن اعتراض م

در  ەک است اما بیاد دارمەگذشت ەسال ازآن واقع ٤٠ بیو من( قر ەزادیعل میابراه ،یمهتد ) عبدەللا میبود نفرەس ەلەکوم ئتیه

 نیشود ا ەگفت دیبا ەباالخرەهم ک یاە!. )نکتکنم یصحبت م یمن با سحاب ەک امدیخوشش ن یمهتد عبدەللا یطرف خودمان هم آقا

 ەلەاز کوم یارگان چیمن در ه ەبود، چراک کیسمبل یفقط حضور ەلەکوم یحضور من ازنظر رفقا درواقعزمان  آنەاست ک

بازگوئی این واز  ەجداگان یبحث ەب ماند یآن م یابدی یخوب آوردم، یبودم و دم بر نم ەرا خودم آگا نیمشخص نداشتم.) ا تیمسئول

 (است رونیب خاطرات 

دونفر  ەلە(و ازطرف کوم -ینیداماد خم یاشراق- ینیازطرف خم ئتیهش ) ه بود و چند جوان همرا یاشراق ەللا تیآ گرید ەجلس

از  یو اعالن صلح طلب یعموم ی)درخواستهایکل یهم نبود( فقط صحبتها یطوالن ە)ک ەجلس نیو من درا یمهتد عبدەللا یآقا

آن وموقع هم جوان بود  ەاز سنش ک اشەافیق یمهتد ی)آقایجوانان ەنکیازا ضایت( اظهاریاشراق ەللا تیجانب ما ، ازطرف مقابل)آ

 ...مسائل حل خواهد شد و یزود ەب ەنکیا ەب دواریو ام کنند یصحبت م یدر مورد مسائل اجتماع ەگون نی( ادادێتر نشان م جوان
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 ەما بدون محافظ وبدون اسلح ەبود ک نیوقرار برا کردند، یدرساختمان کاخ جوانان مهاباد بود پاسداراها ازان حفاظت م دارید نیا

 کمرەبود و شال ب یاز پر شالش)لباسمان کرد یمهتد یآقا ،رفقا ەبعد از خروج از ساختمان و ملحق شدن ب م،یآنجا برو ەب

 ەرا ک یقرار اطیمن محض احت میباش ەهمراه نداست ەاسلح میبود ەهرچند قرار صادر کرد گفترا در أورد و ی( رولورمیبودەبست

بودم درآوردم و گفتم درعدم  ەدر پر شالم پنهان کرد ەرا ک ی! من هم رولور کوچکبودم را نقض کردم کیخودم در صدور آن شر

 (!یستیتنها ن التیو نقض قرار تشک ها یحکومت ەباور ب

با  نیعزالد خیمنزل ماموستاش اطیدرح شانیازا یبودم پس از خداحافظ ەرفت نیعزالد خیش ادەیزند دارید ەروزها ب نیاز ا یکی

کلت و کمر  کی ەشیوجود داشت در آن هنگام من هم یقبل یبود، آشنائ ەماموستا آمد دنید ەب ەفروهر روبرو شدم ک وشیدار یآقا

بودم،  ەشد یبارها در آنجا بازجوئ ەک --یمشترک ضد خرابکار ەتیکم -- یشهربان ەتی)از کم بستم یکمر م ەبوفالو ب مڕاز چ یبند

مختصر  یپرس مردم درتهران بودم ( بعد از أحوال امیدر آن هنگام درتهران و همراه ق -بود ەآمد رمیگ١٣٥٧بهمن  ٢٢ای٢١روز

گفتند  ەک یفروهر از وقت یکلت ( من هم در جواب گفتم آقا ەب ەرقلم است؟ بااشا نی)ا؟ەمل  ق   نیا یگفتند فالن ەطعن ەفروهر ب یآقا

 یم!.را ببند نیا میمجبور شد دیقلمها را بشکن

روز نفت  کی میبود ەک یاەدارم در خان ادینبود، احتماال سرشان شلوغ بود!، ب ەسیرفقا با سنندج قابل مقا تیوضعمهاباد  در

 دیخر یرا برا یتریل١٠ ەلنگ دب یبا پا ەسرد من مجبور شدم ک یدر آن هوا مینفر در آن منزل بود ەتمام شد هرچند س یبخار

 ەب یبردرد پا و ناآشنائ ەدادند!، عالو منەنفت ب دیخر یبرا یاەحاضرچند سک یرفقا ەالبت تمپول هم نداش ەک نینفت ببرم جالب ا

 یصف طوالن کیدر ەنبود(، مجبورشدم ک میبود ەک یدوراز منزل ەخوشبختان ەنفت)ک میتقس ەکردن شعب دایشهر مهاباد، پس از پ

 ەلەاز کوم یمهاباد بعنوان "عضو ونیزیبا تلو یدوشب متوال ەنکیا ەقابل تحمل بود( اما نظر ب ەمسئل نی)ا ستمیانتظار با ەب یمدت

از من سوال  ینفر با ناباور کی یو حت گذشتند یاز کنارم م شخندیر ەب یبودم عابران ەکرد ەخلق کرد" مصاحب یندگینما ئتیدر ه

 یمن برا ەنکیجواب دادم و از ا یادگس ەطبعا من ب ام،ەداشت ەمصاحب ونیزیدر تلو شبیپر ای شبید ەهستم ک یمن همان ایآ ەکرد ک

 .است ەدیمهاباد ند ەلەکوم ەتیرا کم یسادگ نیا ەب ەمسئل ەبود ک پاەب ی. اما در دلم آشوبنمیب ینم یمشکل چیه امەنفت آمد دیخر

هم آنجا بودند  یریصادق وز نیصارم الد یبودم و آقا ێمامل زیعز یآذر )آن شب را در منزل آقا ١٣روزها  نیهرحال در هم در

 .و از آن ببعد پدر شدم( استەآورد ایدن ەب یو پسر ەخبر دار شدم همسرم فارغ شد ەک

بود، متن صورت  ەو نظرات از أوضاع برگذار کرد لیتحل ەراجع ب ەلەکوم یمرکز ەتیاز کم یاەروزها جلس نیازا یکیدر بازهم

" معروف دی"اوزال ریتکث ەب ەک ینبود و با دستگاه ەکردن ساد یتها کپمناطق بفرستند، آن وق ەکنند و ب یکپ خواستندیهارا م جلسە

 یهاەمغاز ایو یمعمار یمهندس یثبات ( در کارگاهها عی)کاعذ حساس و مامانبود درواقع مثل ظهور عکس آن ز

مهاباد بود، متن ( فکر کنم مسئول شهر یحسن قادر دی)سیحسن قادر یدر دسترس بود، آقا یفروش و کتاب یرفروشیالتحر لوازم

 هاەصورت جلس ریمنتظر تکث اظروخودش ن ەنکیبود بدون ا ەهم داشت داد یفروش کتاب  ەدوستش ک ەمعاز ەب هاراەجلس صورت

 نیازا یکپ کی ەطرف مربوط ەنکیبود! غافل ازا ەهارا گرفت یبود و بعد ازظهر کپ ەگمانم قبل از ظهر آنها را داد ەباشد. ب

 .!کرد یآنرا پخش عموم ەبعدها هم حزب تود ەبود!.ک ەداد یدولت یها ئتیه ەب قیوازآن طر ەتود حزب ەرا ب هاەجلس صورت

(، ینیخم ەندیفروهر)نما وشیدار انیآقا ەجلس نیاصطالح مذاکرات! درا ەب ەآذر و جلس ٢٠روز  ەب میرس یمختصرم حیتو ض نیباا

 نفرەدفاع( س ری)وز–چمران  یجاەب -مالك  پیکشور( سرت ری)وزانی( هاشم صباغەوبودج ەسازمان برنام سی)رئیسحاب عزتاەلل

 .ینیخم ەندینما یکردستان" و اول ەحل مسئل ەژیو ئتیه یقول ەب ایو تیحسن ن ئتی"هریاخ

( دکتر عبدالرحمن ینیحس نیعزالد خی)دفتر شیاالسالم خیو فاتح ش ینیحس نیعزالد خێخلق کرد ماموستا ش یندگینما ئتیه و

و...)سازمان  ینور سلطاناو  یمانی( بهروز سلرانیو...) حزب دمکرات کردستان ا یمامل زیعز ،ەزاد حسن عبدەللا انیقاسملو و آقا

 -رانیزحمتکشان کردستان ا یاردالن )سازمان انقالب وسفیو  ەزادیعل میابراه ،یمهتد ەلل( ، عبارانیخلق ا یفدائ یکهایچر

 ریبا برخورد غ ەخلق کرد پرداخت، ک یندگینما ئتیاعضائ ه یمعرف ەب ینیحس نیعزالد خێش ادەیزند ە( در آغاز جلسەلەکوم

ذکر  ەچنانک ەکیرا مغشوش کردند، در حال ە!" جلسمیکن ی: "ما با أحزاب گفتگو نم ەنکیا ەبهان ەدولت روبرو شد ، ب ئتیه ەمنتظر

هم  یدارهائیشد د ەاشار ەبود و چنانک ەدیدولت رس ئتیاطالع ه ەاعضا قبال ب بیخلق کرد" و ترک یندگینما ئتی"هئتیشد اسم ه

شد و  لیتعط ەجلس مساعتین ایربع  کیدر امد و حدود  قیحال تعل ەموقتا ب ەبود. جلس ەبا أحزاب و سازمانها قبال صورت گرفت

 یبود ول ەکرد ریتکثشهر مهاباد  ەتیکم ەبود ک یایەهم اعالم افتاد و آن یحکومت ئتیدست ه ەب یدیجد ەبهان ەدرشروع مجدد جلس

 نیرا داشت( متن ا یرهبر سمتە)کبودندەآورد یمهتد عبدەللا یآقا یازآن را برا یاەبودند، نسخ ەبرگ آنرا پخش نکرد کی یحت

 ی. آقااستەبود ەدکتر جعفر نوشت ادەیبودم زند ەدیشن ەوآنطور ک استەمذاکرات بود یحکومت و دروغپرداز یافشا ایگو یەاطالع

 یب یمهتد یبودند. آقا ەداد راەشد ریتکث یهایەبردن اطالع نیبرازب دیبا پخش آن مخالف بودند و تاک ەزادیعل میوابراه یمهتد عباەلل

 ەقطع جلس ەفاصل نی! در همیقیطر ەبرگ ب ەگانی نیبود، ا ەخودش فراموش کرد یشدستیپ یرو راەتنها نسخ نیو ا ەکرد یمباالت

 ەمذاکر زنندیحرف م ەنگونیا ەک یفروهرباتوپ پر گفت ما با کسان یآقا ەبود! در آغاز دور دوم جلس ەحکومت افتاد ئتیه دستەب

 .!میکن ینم

بود و  ەاستعفا داد کایسفارت آمر ەب ەدولت بازرگان پس از حمل -١بود  ەحکومت صورت گرفت استیدرکل س یجهت رییتغ درواقع

 -٢بود  ەخود را ازدست داد تیکردستان" موضوع ەحل مسئل ەژیو ئتیبعدا بر آن نهادند "ه ەک یاسم ای!" وتیحسن ن ئتی"هگرید

 یخودرا برا ەبود ک ەقرار گرفت نیبرا ینیشدن حکومت در دست خم ەکاس کیو  کایرآم سفارتەب ەحکومت با حمل یاستراتژ

 دایسازمان پ دیتجد یزخم فرصت الزم برا یو گذاشتن استخوان ال ەمذاکر زیکند. وبا ترک م یکردستان سازمانده ەب ینظام ەحمل

 ەک یایەاطالع ایحزاب وابا  ەمردم ! صحبت کنند ن با اندەخواستیآنها م ایگو ەک یصحبتهائ ەهم شد، وگرن نیچن ەمتاسفان ەکنند ک
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موش  ەکو بیترت نیا ەبود. بمحض  یاەو بهان ی( دروغپردازنبودهم  ەلەکوم کمیتە مرکزی بود) و موضع ەهرگز پخش نشد

 .دیبن بست رس ەبود، ب ەشد ەدیازطرف دولت تدارک د ەما کیاز شیب ەک یو مذاکرات د،یزائ

!(در آن زمان از درد")آرترز( پا بشدت در یالتیخاص تشک ەفیوظ چیکردم بدون ه ەاشار ەسنندج بازگشتم )چنانک ەازآن ب پس

قرار  یتهران بروم و مورد عمل جراح ەب ەانیمخف یبیترتەب ەسالها قبل از آن و منتظر بودم ک ەب گردد یبازم ەعذاب بودم ک

 . رمیبگ

 

 میباهم داشت یکامل ینوائ دادم هم ەمسئول مقرسنندج بود ادام ەک ینبو وبیبا کاک ا یهمکار ەسنندج همچنان ب ەدر بازگشت ب

سنندج هستم، من هم  التیمن مسئول تشک ایگو ەبود ک ینداشتم( طور یالتیسمت تشک چیآن زمان ه درەبامن)ک ەرفتارش در رابط

 طیمسلح شرا یاسیبا بازگشت احزاب س دادم، یانجام م آمد یاز دستم بر م ەک ید او کاریبا مشورت و صالح د ەشیگمان هم یب

نداشتند )مورد  یقدرت اجرائ یازطرف! و دادند یم ەخود ادام کارەب یادارات و انتظامات شهر یبود از طرف ەبوجود آمد یخاص

بود،  ەبوجود آمد یانقالب طیشرا ەدوبار ەاز آنجا ک اام ست،یمورد دردست ن نیدر ا یگزارش ای یابیاعتماد مردم نبودند(، ارز

جرائم  گمان یبود، ب ریو...( چشم گ یو غدائ یمواد سوخت می)تقس یعموم ەمردم در حفظ نظم و رفا یو هم دل یکار هم

. شد ینم ەدید یگرید میجرا ی)بجز پخش مواد مخدر(آن هم بطور قاچاق و پنهانیو...( درحد اقل بود جرائم جنائ ی)دزدەجنح

نبود، ازآن  یشهر کاف تیحفظ امن یروبرو بود، اما برا ەلەکوم ەب وستنیداوطلب پ یادیز ەدر شهر سنندج هرروز با عد ەلەکوم

 .بصورت احزاب مسلح حضور داشتند گرهمیمسلح( داشت احزاب د ی)اعضاشمرگیپ ەنبود ک ەلەمۆتنها ک ەگذشت

 ("،کاریکارگر)پ ەطبق یآزاد یبرا کاری"، " سازمان پرانیخلق ا یفدائ یکهای"، "سازمان چررانیحزب دمکرات کردستان ا"

خلق بعدا بنام "ارتش  یفدائ یکهایاز سازمان چر ی)راه کارگر("، بخش رانیا ی"، "سازمان کارگران انقالبستهایکمون یە"اتحاد

" . یرزگار ە"سپا ەداران" معروف بودند،وباالخر "جانب ەدادند، در آن هنگام ب ەادام تیالفع ە)آرخا(" برانیا یبخش خلقها یرهائ

 یاسیس تیفعال یشکل علن ەدرسنندج ب ەبودند ک ی( نداشت. احزاب و سازمانهائشمرگیعضو مسلح)پ یدفتر داشت ول ەحزب تود

  .( داشتندەشمرگیمسلح)پ یاعضا یهمگ ەتند وبجز حزب تودداش

دمکرات چپ  الیچپ بودند )حزب دمکرات هم خودرا سوس فیاز ط یهمگ یرزگار ەبجز سپا یاسیس نیفعال مینیب یم ەچنانک

مصداق  ەب اندەمرتکب شد یاتیجنا ەو چ اندەکرد یهائ غلط ەچ دانستند یقرآن( و پاسداران خود م ە)مدرسەزاد ی( گروه مفتدینامیم

 .بودند ەشهر، شهر را ترک کرد ەب ەشمرگی" با بازگشت پرهیدر م ەدزد ەگرب یبردار ە"چوب را ک

افسران  ەبودند و در باشگا ەدیشهر پاسداران خود را از مالء عام پس کش ەب ەشمرگیازهمان روز بازگست پ ەشد ک ەابتدااشار در

 هم مانع از رفت و امد یبا پادگان در ارتباط بودند و کس ینظام ینفر برها ەلیودند و بوسب ەمسلط بر شهر بود( مستقر شد ە)ک

 یمفت ەب ەکرد مسلمان(ک شمرگانی)پیبودند بانام جعل ەرا برخود نهاد ەشمرگیپ یمسما یب نامەها ک یقرآن ەمدرس ەآنها نبود، گرو

در بهم زدن  یاەبودند، وتالش مذبوحان ەبساط خود را پهن کرد ەودر کرمانشا ەسنندج را ترک کرد یمعروف بودند بطور کل هایچ

 ەروزان یدهایپاسداران درخر اجاتیاحت ەپاسداران بودند ازجمل پادوهوادارانشان در سنندج عمدتا  کردند، یشهر م یعموم تیامن

  .کردند یآمد نم . خود پاسداران در داخل شهر رفت وکردند یم ەرا برآورد گرپاسدارانید اجاتیاز بازار و احت

بود و در شهر  ەزاد یگروه مفت یاز اعضا یکەیشهر ک یشورا یاز اعضا یکیو  یمعروف شبل ەاول بود ک یروزها نیهم در

سر  رانیاز دب یکیشهر سنندج و یشورا یاز اعضا یکی ەنژاد ک ایجبار آر یبود، آقا ەشد ری" دستگقیبود توسط "گروه تحق ەماند

 ەاست وب ەدر سنندج نبود یخلخال اتیهمکارجنا یمعروف شبل ەآمد و شهادت داد ک ەلەمقر کوم ەبود بسنندج  شنامۆشناس و خ
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الزم  نجایانجام دهم. درا دیا یازدستم بر م یکار یمعروف شبل یآزاد یبرا ەو از من خواست ک استەخاطر در سنندج ماند نیهم

 :مرا بازگو کن یاەشهر سنندج بودند نکت یدر شورا ەک یوجود افراد  ەاست دربار

(نفر آنها طرف دار مشخص ٣)ەس ەنفر بود ک ١١بوجود آمد مرکب از ١٣٥٨نیدر اواخر فرورد ەمنتخب شهر سنندج ک یشورا "

ارسالن پور قباد از  ،یشیقر ەدیفر -چپ فی( نفراز ط٣) ەس – یو معروف شبل یمراد یهاد ،یفواد روحان–بودند  ەزاد یمفت

مال  ،یبیغەشا مینژاد، ابراه ایجبار آر انی( نفر آقا٥پنج نفر)  ،ەلەازکوم ردالنا وسفیخلق،  یفدائ یکهایهواداران سازمان چر

بودند اما در طول عمر شورا از  ەزاد یمفت یشنهادیپ ستیجزو ل ە)درست است ک یزاهد دیس ،عمادیقیمحمود آهنگر،احمد خل

در  ە. بعنوان نمون(نبودند ەزاد یمفت روهخودرا نشان دادند وتابع نطرات گ یاستقالل را ١٣٥٨مرداد  ٢٨تا  ١٣٥٨ نیفرورد

و هشت  ەلەکوم یساعد وطن دوست اعضا ەنفر ازآنها ازجمل ٨) رشدندیدستگ وانینفر توسط پادگان مر ١٦ وانیهنگام کوچ مر

 یبانیآنها شد پشت یازاد یبرا ەک یشنهادیپ زا از اعضای شورای شهر،نفر نجپ نی، ا(حزب دمکرات بودند ەب ەوابست گرینفر د

  ".کردند

شهر سندج  یدر شورا یدر مدت همکار ەک یتیو شخص یبودم واستقالل را لینژاد قا ایآر یآقا یبرا ەک یاحترام ەهم بنا ب من

کاک  دید کردم .)طبعا با مشورت وصالح ە" مراجعقیتحق ە"گرو یرفقا ەمنظور ب نیاەب سعی خودم را کردم و بودم ەدید شانیازا

 (ینبو وبیا

 ەشد ک ەبودند( خواست ەادغام نشد ەلەنژاد از آن رفقا)هنوزدر کوم ایآر یندارم( و باحضور آقا ادیرا ب ە)محل جلسیاەجلس در

  ." را ازاد کردندیشبل"معروف  یبود، ول یناراض ی" اندکایآنها "کاک ور ەندیرا آزاد کنند. هر چند نما یمعروف شبل

 ١٣٥٨در شهر سنندج است، در زمستان  ەلەکوم یاز راه آمدن و رفتار معقول وانقالب یمختصر ریتصو ەنکت نیا انیازب منظور

 یشهردار ەو معابراز برف بود، چرا ک هاەبامردم پاک کردن کوچ ەلەکوم شمرگانیپ یهایاز همکار یکیبود،  ەدیبار یادیبرف ز

 .بودندەباز ماند تیشد از فعال ەاشار ەچنانک یو تمام ادرات دولت

مسافر  یاەعد اتیشکا ەبود از جمل ەماند جاەب شانیدر مقرها یو خروج پاسداران ازشهر دفاتر و اسناد شهرەب ەشمرگیورود پ با

 ەاشار ەبودند، چنانک ەتجاوز قرار گرفت یمورد دستبرد وحتا مورد ەشمرگیپ یبنام جعل ەافتیسازمان  یاشرار ەلیبوس ەک ەباخت مال

آن دستبردها  انیو آدرس قربان یاسام ەاشرار بود. طبق اسناد بدست آمد نیا یری" دستگقیتحقە"گروریگ چشم یاز کارها یکیشد 

 .وجود داشت

ضبط  رهایگەهمراه گردن ەازسرقتها ک ەماندیباق ەایاش یەشد و کل لیشهر تشک نیاز معتمد یئتیه ەلەشهرسنندج کوم ەتیپشنهاد کم با

 ەاهل کردستان نبودند(رساند چکدامیه ە)ک انیاطالع قربان ەتلفن و تلگراف ب قیاز طرو دادە شدقرار ئتیه نیا اریبود در اخت ەشد

 ئتیر ه..؟. درمسجد جامع سنندج حاضر شوند ودر حضوخیدر تار ەعمل آمد ک ەو از آنها دعوت ب ەشد افتیاموال شما باز ەشدک

 ادیرا ب قشیدق خیموعود)تار خی. درهرحال در تارستندینگر یم ەمسئل نیا ەب ەها ناباوران یلی. خرندیبگ لیامنا اجناس خودرا تحو

آنها  ەب ەک ەآنچ دندیباکمال تعجب د یبودند ول ەآمد ەهم ناباوران انیقرباناز  یشد و تعداد لیدر مسجد جامع تشک یاەندارم( جلس

 ەنکیتصور ا ەب نیو هم چن یحکومت غاتیتبل ریتحت تاث -١مشترک بودند  ەآنها در چند نکت ەواقعت دارد، هم استەشد ەگفت

 همانیم نیچن و مردم و هم ەشمرگیپ ەرابط -٢. اندەمتن تلگرام را باور نداشت ایو یتلفن ی، صحبتها اندەبود ەشمرگیراهزنان هم پ

 ەگفت ەک یلیدالەب -٣بود.  ەقرار داد ەناباوران یریبودند، آنهارا تحت تاث ەدیروزشان در سنندج د ەاقامت دو،س یدر ط ەکیا ینواز

را کشف  یانسان یتگو همبس یپر ازدوست ییایدن ەنکیسنندج کشاند و خوشحال ازا ەمارا ب یکنجکاو دیحس شد گفتند یم یشد همگ

 هاەشمرگیپ ەب نهارایا ەامنا بازگرداندند و گفتند ک ئتیه ەبود ب ەشد ەندآنها بازگردا ەب ە( کوری)زر وزیائیاش یهمگ -٤. اندەکرد

  .کرد یم یامنا همکار ئتیباه ەفعاالن یحرکت کاک محمد نبو نیبدهند. درا

اتفاق افتاد، پاسداران  ەمتاسفان رفت یانتظارش هم م ەک یناگوار ەبود، حادث ەسنندج نگذشت ە" بەشمرگیاز بازگشت "پ یاەدوهفت

فردوسی )کرد  یانداز ریبودند ت ەبود، تجمع کرد یاەمتروک یفضا ەک" یدر"فردوس ەک یاەعد یافسران بسو ەمستقر در باشگا

 ە( و چند نفر کشتەوقلع یفردوس ابانیخ یهاەپشت مغاز ،یباشگاه افسران، پشت مسجد وال ەتپ یواقع در پا یاەمحوط

 هاەدارها حجر ەو مغاز انیخروش واداشت. بازار ەمردم شهر را ب یەو تجاوز آشکار و بدون توج تیجنا نی. اشدند یوزخم

کردند خواستشان خروج  نو اعالم تحص ەرفت یاستاندار ەاز اشخاص سرشناس و معتبر شهر ب یا ەرا بستند و عد هاەومغاز

  .خواهند داد ەتحصن خود ادام ەتا خروج پاسداران ازشهر ب ەافسران بود واعالم کردندک ەپاسداران از باشگا

کوچک  اریبس نیتعداد متحصن ەنسبت ب یدار سالن استان ەبود. ازآنجاک ەصورت نگرفت یحزب و سازمان چیدعوت ه ەاقدام ب نیا

شد  ەاشار ەشد، چنانک ەمحل تحصن اضاف ەمسجد جامع سنندج هم ب دادیآزاد را نم یتحصن درهوا ەهم اجاز یزمستان یبود و هوا

در خدمات  یهمکار ەشرکت در تحصن وچ ەچ یبود جوانان باشرکت در امور اجتماع سلطبر شهر م یانقالب یکامال شور و هوا

 شیماندن ادیو ب بایبود و با اشعار ز ەشد یاەدارم "جالل ملکشا" چهر ادەیبودند ب ەدیشهر بخش ەب یانقالب یاەشهر چهر یرفاه

افکن بود،همرزم  نیطن جاە" در همەگران وردانک یردەهاوار د ی"هاوار ارینظ یبود، سرودهائ ەدیتحصن بخش ەب یرنگ و بوئ

روزهابود، افراد  نیا یروبخشهایاز ن یکیجالبش  اریبس یهاەکلمید ەکوبند یبا انتخاب اشعار انیدیکاک خسرو رش مانەباخت جان

نقش داشتند.  نیبا متحصن یدر همکار ەلەکوم ەب شانیوابستگ یدر ورا یو محمد نبو یگلریب دەللای انیمثل آقا یسرشناس و معتبر

نماز  یو صحن مسجد را برا میاز صحن مسجد خارچ شد ەهم ١١بود و حدود ساعت  یاەتحصن روز جمع یروزهااز یکیدر

 ەو گفتارها و ... ادام میداخل مسجد رفت ەنماز خوان نبودند ب ەک یمجددا کسان ەنماز جمع ەکردند، پس از خاتم ەو آماد زیتم ەجمع

پس از  ەپدران یبالحن بودەبود در کنارم نششت یوخوشنام فیانسان شر ەاقبال( بود ک ینظرم حاج ە)بنیناز متحص یکی داکرد،یپ
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 شد یازت کم م یبود گفت : " فالن ەتنها رنگ تعارف نداشت و کامال مهر بانان ەو... ک میما تورا دوست دار ەنکیا لیازقب یتعارفات

 یدر جوابش گفتم : حاج کرد، یمارا خوشحال م کار نیا یخواند ینماز م رکعتما دو  ەوهمرا یماند یم یاگر درداخل مسجد باق

اهانت ها  نی(را بدترایو من دروغ )ر دیمن قابل احترام هست یبرا ەدوست دارم بلک ەمانیتنها شما را صم ەمن ن زیاقبال عز

و  یریام را بگ ەقی ستیبا ی،م خواندم یم نمازماندم و  یدهم. اتفاقن اگر م یشما نم ەرا ب نیتوه نیا ەخودم اجاز ەو ب دانم یم

  " !یشو یگول زدن ما دوال راست م یحاال برا یخوان ینماز نم میدان یم ەما ک ەفالن شد یبگوئ

 یگفتگو را برا نیبروم و ع بونیآنروز پشت تر ەوادارم کرد ک ەمانیصم یگفتگو نی" همیگوئ یگفت:" راست م ەمانیصم

 . در صحن مسجد بازگو کنم نیحاضر

خلق  نیسازمان "مجاهد ە" بود کرانیا یاسالم یجمهور استیبود، انتخابات "ر ەآمد  شیهمزمان با تحصن پ ەک یگرید مورد

بود  یعیداشتند، طب ینیتعارض با حکومت خم نیمجاهد ەبود. از آنجا ک ەکرد ی" را معرفیخود"مسعود رجو دی" هم کاندرانیا

 ەنماند ک ەکند)نا گفت یبانیبود پشت ەنشد ەداد ەاجاز شیرسم یداتوریهنوز کاند ەک داتوریکاند نیاز ا یاسیس کیبعنوان تاکتکومەلە 

و... ( درهرحال  ، ایرج فرزادیاله روح بیط ان،یزدی دیرفقا سع ەنبودند از جمل یراض کیتاکت نیازا ەلەکوم یاز اعضا یاەعد

در سالن  ینگیگمانم مت ەکنند، ب غیتبل" ی"مسعود رجو یداتوریکاند یبرا ەسنندج آمدند ک ەخلق ب نیاز سازمان مجاهد یگروه

بود  ەکرد شنهادیبود پ ەدید نیچن نیارا اضف ەاز آن گروه ک یکینداشت.  یتحصن اصال نمود یدر آن فضا ەکردند ک گدارەب یتخت

 بود.  ەمورد قبول واقع نشداین پیشنهاد   عتایطب  ،باشد نگیتیم نیران ا سخن ،ەلەکوم یاز کادرها یکی ەک

 

 

را  یعیعقب برگردم وقا ەب یاندک ەبپردازم، الزم دانستم دوبار اددارمیاز تحصن مردم شهر ب ەمطلب و آنچ ەادام ەب ەک نیقبل از ا

 .درآن دوران کمک کند یاەتود یجنبش یواقع ریتصو ەب تواند یم ەبازگو کنم ک

نوع  کینمونەای از آن کردم،  یاەاشاربود، مردم  انیحکومت درمکە بازتابی از خشونت  وجود خشونت  ەب صفحات پیشیندر

 یماسال ی( فرهنگ مردم داشت با آمدن حکومت جمهورەماند در اعماق )بخش عقب ەشیر ەک ەعقب ماند یگرائ ەفرهنگ منز

بخورد  یمشروب الکل یاست و اگر کس حیقب یخوردن مشروب امر ایگو ەتصور بود ک نیا و آن ،بود ەداکردیامکان بروز پ

کە مخالف نوشیدن مشروبات الکلی  و مسلمانان ها یحرکات داعش معنا یتزب نیباا شود یم ە! چگونشود یم تیمرتکب قتل وجنا

ضبط  ەلەکوم شمرگانیپ ەلیبوس یبود وانت بارپر از مشروبات الکل ەدراواخر آذرما هرحالە! بداند یداد خدا م حیرا توض هستند

 ەو...( ظاهرا پلمب شد نیج اک،یکن ،یسکی)و یمشروبات الکل یگالن عرق کشمش دست ساز و مقدار معتنابه نیچند یحاو ەشد ک

 یتینا مطمئن بودن و احتمال ناسالم بودن آنها حتم لیدل ەعرق ب یبود در مورد گالنها ەدش ەآنها گرفت ینابود ەب می. تصماستەبود

 لیدال نیاگرا ەنماند ک ەداشت، ناگفت نانیدرست بودن پلمبها اطم ەب شود ینم ەبود ک ەشد ەگفت هایو درمورد بطر استەوجود داشت

وجود  ەک ەب همان فرهنگ کهنگفتم بازتا ەکرد. اما چنانک ودآنهارا ناب یاەگوش ایدر خارج شهر و شد یباشد م ەهم درست بود

 یخودرا نشان دهد، ول نیچن نیبود( ا ەغالب شد رانیدر تمام ا ەمخالفت با محرمات)ک ەداشت، سبب شد، در مالء عام تظاهر ب

  .تکرار نشد گریمورد بود ود کی نیفقط هم ەشنختانۆخ

قراربود  نیازا یەداد، قض ەلەکوم یهاەشمرگیکار دست پ ەفرهنگ عقب ماند ەنیزم نیبر هم ەبود ک یبدتر هم اتفاق ناگوار نیازا

( مشرف بر شهر و مناظر ەدگای)دەواقع بر تپ ەک یا یستیدرهتل تور ەبود ک ەگزارش داد ەناشناس هم نبود ەک یکار ەمقاطع ەک

و آن  ەدست بکار شد ەلەکوم شمرگانیاز پ یاەعد ەاند! بال فاصل ەفسق و فجور آمد یبرا ینهمراه ز ەب یاطراف آب بود، مرد

در  یاەمعلوم شد توطئ ەبال فاصل ەبودند!، البت ەگرداند ابانیدر خ ەدیو باسر تراش ەوانت بار کرد کیبخت را سواربر  مرد نگون

 نی. ااستەبود کارەمقاطع نیا ەدرمقاطع ەپروژ ارآنازک یبخش است کە ەبود یاەژۆمهندس پر ەاست. آن مرد فلک زد ەکاربود

 یەرا عل اشەوپس از استقرار آنها نقش ەوآن مهندس وآن خانم را دعوت کرد ەبود ەکارنابخرد، هتل را رزرو کرد ەمقاطع

 لیدل ەب ە. متاسفانشود!( )یعنی بە دفتر کومەلە اطالع دادەاست کە درهتل توریستی فسق و فجور میاستەاجرا کرد همانانشیم

را  عیحرکت شن نیا وافتادند  ەتوطئ نیشود منکر شد در دام ایآنزمان نم ەر کوملازآن را د یهائەوجود رگ ەک یفرهنگ ەنیهمان زم

  ند.باعث شد

حزب دمکرات کردستان  ەلیوسەاو ب یریدج و دستگننس ەدارم. آمدن مظفر پرتوماه ب خاطرەدو اتفاق را ب گرید یهاەنیدر زم واما

 .رانیا
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 ەبرگشت رانیا ەب ە( بود کی)نهضت آزادیزدیناسا و دوست چمران و دکتر  یاتم کیزیف نیاز متخصص یکی" ەمظفر پرتوما"

 ەندیبود و بعنوان نما ەسنندج بود همراه خود آورد ەمتولد و بزرگ شد ەاورا ک سنند ج نیانقالب در نوروز خون یبود. شورا

شهر سنندج و عمرش  ەنفر ١١ یتدارک انتخابات شورا اشەفیوظ ەشهر سنندج ک ەپنج نفر یانقالب( در شورا یدولت)شورا

رغم  ڵیع ەبودم ک ەشد ەمتوج میبود گرید کیساعت با  ١٠از  شیهر روز ب ەما کیماه بود، منصوب کرد. درآن مدت  کیحدود 

 .کار کند رانیا یبا حکومت اسالم خواهد یبودن(نم نیمسلمان بودن)اخوان المسلم

بود، مادرش  ەشد ریدستگ رانیبود، وازطرف حزب دمکرات کردستان ا ەآمد سنندجەازمادر وبستگانش ب یخداحافظ یبرا او

کاملن دوستانە وبا  یادداشتی ینبو وبیآمدند و کمک خواستند، با مشورت کاک ا ەلەمۆمقر ک ەخواهرش ب ەرا واحتماال هم

ازایشان شد و ەدرسنندج( فرستاد رانی)مسئول آن زمان حزب دمکرات کردستان ا یبغداد میرح یآقا یبراتوضیحاتی مختصر

را  ەمظفر پرتوما یبودند آقا ەبرد راەنام ەها ک شمرگەیهم همراه پ شانیا خواستە شد کە آقای پرتوماە را بە دفتر کومەلە بفرستند.

 یاند وبرابم رانیدر ا خواهد ینم ەفقط گفت ک دیبگو یزیخواست چ   میاو ن میباهم کرد یفرستادند، صحبت کوتاه ەلەمقر کوم ەب

بعد ازآن  ەدر آن موقع ون ەاتفاق ن نی. امیداد لیمادرش تحو ەاوراب لموسا حیهم بود(. وما صح نینچنیا ە)کاستەآمد یخداحافظ

)سوژە مناسبی برای نشان دادن سیاست صلح طلبانە  نام برد از آن طلبانە نە کومەلە بعنوان عملی صلح] .نداشت یبازتاب چیه

ان چریکهای فدائی خلق" ونە "پیکار..." از آن بعنوان سازش یاهر چیز مرقبای کومەلە از جملە "سازونە کومەلە بود( 

و پیرهن  هم امامزادەبا شارالتان بازیهایش  ،خواست بالئی سر پرتوماە بیاید گفتند. طبیعی بود حکومت هم از خدا می مطلبیدیگر

حکونت اسالمی و کسان کرد،  است با آنها همکاری کند نجات پیدا میخو کە نمی از شرکسی شد کە خوشحال می عثمانش کند وهم

را کە تبلیغات نادرستش چ در نتیجە حتی اسمی ازآن بە میان نیاوردکردند،  داد می دیگری هموارە کومەلە را بە عنوان آشوبگر قلم

  (.برد علیە کومەلەرا بە زیر سوال می

پاسداران و تحصن  یراندازیت ەبود)قبل از حادث یاو درسالن تخت یران سنندج و سخن ەآمدن دکتر عبالرحمن قاسملو ب ەحادث نیدوم

شد  ەاشار ەبود و باز چنانک ینیحکومت د رفتنیو نپذ یشهر سنندج مملو از شور انقالب یاسیس یشد، فضا ەاشار ەمردم(، چنانک

 .بودند ەشهر را ترک کرد یبکل ەزاد یبودند و طرفداران مفت ەرفت رونیازشهر ب ناز همان آغاز پاسداران خودشا

، هرچند فضای سیاسی حاکم بر کردستان از جملە مهاباد بودند ەبود پاسداران در شهر ماند یگرید یدر مهاباد فضا ەک یحال در

( در مهاباد این حکم را بە وضوح نشان داد ١٣٥٨اردیبهشت ١١)اول ماە می بە نمونە تظاهرات عظیم  فضائی چپ و الئیک بود

 یمطرب ەکداد، بەیاد دارم  اما در هر حال بە دلیل دست باال داشتن حزب دمکرات، فضای مدارا با حکومت بیشتر خودرا نشان می

پاسدارهم  ەک ---یخود مختار نیا ە///// بنازم بیەشار ناوەل پاسدار—یەختارۆم دۆخ مەل ەیبود: )ئ ەرا گنجاند تیب نیا اشەدر تران

 .دندیرقص یم یآهنگ چوپ نیهم با ا یاەدر شهراست(.وطبعا عد

 ەجمل نیا م،یگوئ یم کیلب ینیامام خم امیپ ەما ب ەبود ک ەدرسخنانش گفت ینیآبان خم ٢٦ یەدکتر قاسملو درمهاباد در جواب اعالم

 یسازمان دادن شوراها ەو مشغول دوبار شناختند یسراز پا نم شهرەب ەشمرگیبا بازگشت پ ەک یبر جوانان پرشور یادیزریتاث

. ، و باعث شذە بود کە در برابر دکترقاسملو عکس العمل نشان دهندبودەراندن پاسدار بودند گذاشت رونیب یمحالت و در آرزو

 ەکردن جوانان و قانع کردنشان ب آرام ەبودند. راه چار ەقاسملو شد یآقا یبودند و مانع سخنران ەرفت یسالن تخت ەب یادیجوانان ز

چند از رفقا مثل  ینهمراه ت ەب ەکمانگر بود ک قیصد ادەیکس زند نیتر مناسب انیم نینظرات مختلف بود ، درا ەگوش فرادادن ب

دکتر عبدالرحمان قاسملو  یران سخن یرا برا طیو مح ەرفتند وموفق شدند جوانان را آرام کرد یسالن تخت ەفرزاد، و...ب انیک

 بیوط یبهرام میکر انادەیکمانگر، زند قیصد ادەیزند د،فرزا انی(، کدیمنصور بهزاد مطلق)سع ادەیکنند. در عکس زندفراهم 

 .شوند یم ەدید یرزائیحاج م

 ەک ینیبش نودرک جوان بودن جن ەب المیآن زمان در مناطق مختلف کردستان از ماکو تا ا یاسیس یفضا یگون نا هم یبررس

تحصن و اتفاقات  یادآوری ەب. در ادامە است خاطراتەمورد خارج از مقول نی. بحث دراکند یبود وهست کمک م انیدرجر

  .شود پرداختە میگرید
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 یدادهائیرو نیبنا بر ا یعموم خیتار ەاست و ن یخاطرات فرد ەنوشت نیازنظر دور نداشت ا دیرا با یمطلب نکات ەاز ادام شیپ

 .شود یم انیب امەستیدارم، وخود آنرا ز ادی ەب ەآنچنانک افتاد، یمدت درسنندج اتفاق م نیدر ا ەک

 اجاتیاحت ەب یدرحفاظت و جوابگوئ امیقبل از ق ەک یاەسابق ەشهر، درسطح شهر بنا ب ەب ەشمرگیاز همان آغاز بازگشت پ مثال

 ەادام هاەتا بوجود آمدن بنک ەمحالت" بوجود آمد ک یورا( وجود داشت اکنون هم "شیو خوراک یو مواد سوخت تیمردم)امن

 یدر زمستان( خدمات ضرور ەژیبو یعموم یدر مساجد) تنها مکان گرد همآئ تجمعجوانان( با شتریبارهم مردم)ب نیداشت. ا

بود  ەشد یاسیوس یحزب یبار اندک نیتفاوت ا نیزد و فعال شد با ا ەجوان ەدوبار ەمحل ەادار ەدیپد نی. ادادند یرا سازمان م یستیز

 .بود ریچشـمگدر باز سازی شورای محالت چپ  فیط تیاز جوانان حزب دمکرات خبر ندارم اما فعال

شب ومراقبت ها در  ی)نگهبان درکیشرکت م ەفعاالن ینوع خدمات شهر نی( خود دراهاەشمرگی)پەلەمۆک یعلن التیتشک ەک ازآنجا

 نیا یهایرا در گردهمائ ەلەمۆک یبخش مخف تیکارفعال (شد وخواهد شد ەاشار آنەگربید یدر جاها ەک یگریو خدمات د روز

 .بود ەشوراها آسان تر کرد

 ەوجود پاسداران ک ەاعتراض مردم شهر ب ەازجمل ،یو تدارک تجمعات عموم نگهایاکثر مت تیحفظ آرامش وامن ەجینت در

 ەدر آغاز اشار ەنکیبود، و ا یبخش مخف نیمحالت( و فعال یجوانان)شورا نیبود بردوش ا ەخود گرفت ەب یعیوس یگستردگ

 یو چگونگ یریگ میدر تصم مای: مستقمیبگو ەعلت است ک نیاەب اشتمدرسنندج ند یمشخص یالتیتشک ەفێمن وظ ەک بودمەکرد

 ەلەکوم تیبخش از فعال نیا ەراجع ب توانمیم ەآن انداز ەخاطرب نیهم ەوب امەشرکت نداشت التیآن بخش از تشک یسازمانده

از  یتر روشن ریتا تصو اندەددست اندر کار بو مایمستق ەواگذارم ک یرفقائ ەوآن بخشهارا ب ام،ەدر آن شرکت کرد ەصحبت کنم ک

 .کرد میآن روزهارا بشود ترس

دوران ندارد و  نیا ەوط بمرب یدر خاطرات خود مطلب ەک ە( بودیو علن یسنندج)مخف یالتیفرزاد مسئول تشک رجیدوران ا نیا در

( ساعد وطن دوست ارانیکام وان،ی)سنندج، مرەلەجنوب کوم ەدارد وبس. و مسئول منطق ەروز ٢٤جنگ  ەب یکوتاه ەفقط اشار

 .وبس ەکرد یرا سپر یاستیدوران ر یگوئ استەنشد ەدی!ازاو دی!، مطلبیبعدها سخن ەدر آن دوران ون ەن ە. کاستەبود

 .ستیکاف ەاشار نینشدن مطلب هم ەکسست یاکنون برا یموارد بپردازم ول نیا ەممکن است ب گرید یدرفرصت

مردم  یبود. از آغاز تحصن اعتراض ەقرار داد یوانقالب یبحران یطیو درشرا یرعادیبازاروتحصن أوضاع شهرراغ لیتعط

وضع  ەک عستیو معقول مردم، طب یحرکت مدن نیافسرانبا سنگر گرفتن پاسداران در مقابل ا ەوخواست خروج پاسداران از باشگا

اشرف  یآقا ریخ ەب ادشی میمیدارم دوست قد ادەیبود.)ب ەدرآمد لیتعط ەمیحالت ن ەب رستانهایدوم دب ەدور ەژیمدارس و بو

 ای لیتعط حالەرا ب شانیکالسها ەک دیجوانها بکن ەب یایەتوصەگفت بلک منەب یشاهپوربود تلفن رستانیدب سیرئ ەک یراعظمیظه

گذار باشد اما  ریتاث شدتەب یاجتماع کالیدر جهت رشد حرکت راد توانست یم یهرکس طیشرا نی!( اما درااورندیدر ن لیتعط ەمین

 ەاز جوانان دعوت ب یا یاسیسازمان س ایندارم، شخص  ادەینبود، ب یاوضاع عمل نیسکون کشاندن ا ەهم نشان داد، ب ەتجرب

اعتراض و خواست خروج  ەک کنم یم یەتک ەنکت نیمدارس شود.بر ا لیموجب تعط ەباشد، ک ەتظاهرات کرد ایشرکت در تحصن و

محرز  اتیجنا امدیو معقول پ یمنطق یحرکت مدن ەو سپس در مسجد جمع یافسران وتحصن ابتدا دراستاندار ەاز باشگا اسدارانپ

خود  ەو إحساس اعتماد ب ەشمرگیبود، طبعا وجود پ ەو برحق واداشت ەو شجاعان یآرام مدن یاعتراض ەب هاراەتود ەپاسداران بود ک

 .دحرکت بو نیا بانیپشت یرویمردم ن

 یانیجر ایشخص  ەندارم ک ادەیب نیگرفت. و همچن ستیبا یو نم شدیرا نم یرهائەب دیشد جلو موج شور وام ەاشار ەچنانک آن اما

 .!شرکت نکنند اندەپدرانشان در آن شرکت داشت ەک ینگهائیتیها و م در تحصن ەباشد ک ەکرد یەجوانان توص ەب یاسیس

 .آمد شیبود پ ەلەوتحرک کوم بودنەاززند یناش ەاز تهاجم پاسداران دو اتفاق جالب ک قبل

 یاەامو احتماال برن ندیایسنندج ب ەب خواهندیخط امام م یدانشجو ٥ ەازتهران خبر دادک یقیهمان أواخر آذرماه بود رف در

سنندج  ەروز بعد ب نیسرنش ٥نو با  ی، لند روور نیسرنش ٥نو، با  یراهم گفت "الندروور" لی. مشخصات اتومبباشندەداشت

شدند، پنج  تیهدا ەلەمقر کوم ەپادگان بروند ب ەب ای ەپاسداران در باشگا ەب ەمنتظرشان بودند قبل از آنک شمرگیپ یرفقا د،یرس

بلف  ە)کاندەاز دفتر امام آمد ەنکیمسلح از اول باتوپ پر و ا ریغ یول یپاسدار ەدینتراش یشهایبا ر ەدوسال یکیو ستیجوان ب

اهل  یوبرا ەتهران برد ەبروند وگزارش کارشانرا ب اشگاهپاسداران ب دارید ەخبرهارا چک کنند و ب ەبودند ک ەودروغ بود( آمد

از کردستان و جنبش  یکاف حاتیتوض ەک دیکش شترطولیهم ب دیمسجدشان در شمران بازگو کنند، درهرحال دو ساعت شا

شد،  ەداد حیوضآنان ت ەو...ب یخلخال اتیندارد واز جنا یآنها در کردستان جائ یانقالب اسالم ەنکیدر کردستان و از ا کیدمکرات

خط امام  ەمنطق نیدرا ەک استەچگون ەنکیمتعجب بودند از ا ەبرعکس آغاز آمدنشان ک یشدند و ل تیهدا یک منزلەندارم ب ادیب

 ەب ە. صبح روز بعدبخاطر ندارم کاندەکار آمد ەچ ەپاسداران در کردستان ب ەنکیمتعجب بودند از ا دیشا داریندارد در آخر د یجائ

از  انیدانشجو نیتهران شدند، ا ینشد)دوران آتش بس! بود( راه ەدر نظر گرفت شانیبرا یممانعت ،چونەن ایرفتند  انپاسدار دارید

 ەشهر"شمران" عد ەدربند(، امام جمع–صالح)شمران  ەدر صحن امام زاد تهرانەشمران بودند در بازگشتشان ب یها یخط امام

مردم  یکردها برا بیعج یوکارها اتیاز جنا انیدانشجو نیدر بازگشت ا ەک ەبود ەکرد یەته یاەو برنام ەبود ەرا جمع کرد یادیز

 ەب مایومستق رسند یشمران م ەبودند عصر همان روز ب ەافتاد ەصبح زود ازسنندج را ەک ەامبردن انیکنند ، دانشجو یران سخن

و ازآنها  اندەدیجواب سواالت خود رس ەب دجدر سنن ندیگو یمردم صحبت کنند. آنها م یبرا ەک شوند یم ەصالح برد ەزاد امام

شارالتان  ەب کند یشروع م شنود یصحبتهارا م نیبرخالف انتظارش ا ەصالح ک ەآخوند امام زاد ەاست و خالص ەهم شد یرائیپذ
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 قی! رفزنند یحرف م نیچن نیا ە! کاندەپاسدار را "دوا خور" کرد انیدر کردستان دانشجو ەگفتن ک نیحس ایو یوزار یەو گر یباز

حتا  ەک استەتعجب کرد ەک گفتیرا بازگو کرد و خودش هم م انیجر یبود همان شب تلفن ەدراصل خبر راداد ەما ک یتهران

 .!اندەنگفت یسخن ەانیاند  ەپاسداران رفت شیپ ەنکیازا

مختلف اطالع  یراازکانالها ەزاد یخبرمحافل مفت ەبودند ک یکسان ەزاد یمفت انیاطراف ەبود، درحوز ەاتفاق دوم از کرمانشا واما

  .دیرس یم یداشتند هم خبر هائ ینفوذ ەکرمانشا یدر محافل مذهب ەکرد چپ ک ریغ یاز رفقا دادند، یم

 یاەبا عکس کاک فواد تازنداز یاەشیش یهستند، تابلوئ ەلەهوادار کوم ەنکیعنوان ا ەبودند و ب ەآمد ەروز دو جوان ازکرمانشا کی

را گذاشتند  شانیپشت ەربع کول کیآوردند ، بعد از  ەلەمقر کوم ەب یەبودرا بعنوان هد ەبر آن نقش بست ەشیباش ەهم هنر مندان

 ینیگلچ یعل ادانەیزند ەاز در خارج شدند، بال فاصل همانیدونفر م نیا ەنکیمحض ا ەشدند. ب خارجگشت در شهر از مقر  یوبرا

 ەدرآنجا بو خارج کردند و دست بکار شدند، در داخل کول یپشت ەکول ەرا از سالن و اطاق جنب سالن ک ەو کاک شوان آمدند و هم

 ەآورندگان بمب پرداختند، البت بیتعق ەب ەرا خنثا کردند وبال فاصل مبرفقا ب ەبود و خوشبختان ەشد ەکار گذاشت یساعت یبمب یپشت

را مورد عتاب قرار  گرانیومن ود وبیتمام کاک ا ریصالح( باتغ دی)شهینیگلچ یکاک شوان برخالف آرامش کاک عل ادی ەزند

 دیاەشود گذاشت یشان بررس ەکول اخلد ەنکیرا بدون ا شانیپشت ەدو ناشناس کول ەک دیاەداد ەوااجاز دیاەنکرد ەچرا توج ەداد ک

حرف  ەبود ک یعیمقر را ترک کنند!. طب یسادگ نیاەرا بگذارارند و ب ەکول ەک دیتر گذاشتا ازآن هم مهم ایداخل مقر بشوند وثان

دست بکار شدند و آن دو نفر را در حال  عی. طبعا رفقا سرمیرا نوش جان کرد حقەب تیحساب جواب نداشت وما آن عصابان

 .کردند ریدستگ ەکرمانشا مقصدەشدن بر اتوبوس ب وارس

 یکی رسد یم تانیبرا یایەهد ەبود ک ەدیمقر خبر رس ەلحظات ب نیکاک شوان برسند چون در هم ایصالح  دیشه ەنکیقبل ازا ەالبت

رفقا  ەکند ک دایرا پ ەصاحب کول ەبود ودر حال پرس وجوبود ک ەشد صاحب یب ەکول ە( متوجیخاطر ندارم ک ەاز رفقا)ب گرید

بود  ەخودمان درکرمانشا قیاز آنها رف یکیبود  ەدیقا از دو کانال مشخص همزمان خبر رسی. دقدندیصالح رس دیکاک شوان و شه

اند خبر  ەبود ینفوذ ەمانشاکر یها یکارگر( معروف بودند ودر گروه حزب اله ەداران طبق )جانبەب ەاز"آرخا" ک یقیرف یگریود

 یدوستان واقع یعیطورطب ەخواه ب یآزاد ەک جنبش زندیشود  ەگفت ەک ستین یادیز حیتوض ەبودند. الزم ب ەموقع رساند ەرا ب

  .خواهد کرد دایپ یادیز

مادر وفرزند  ەبود ک ەماه کی میاسمش را فواد گذاشت ەبود ک ەآورد ایدنەب یآذر همسرم پسر١٣در موقع مذاکرات  ەکردم ک ەاشار

احمد" او  ینام "عل ەب یآرام و مهربان ەبامابود رزمند ەک یانسانهائ نیفتریاز شر یکیمن ملحق شدند  ەسنندج آمدند و ب ەازتهران ب

 میبعد از شکست و تسل کسالی ١٩٧٦" در سال ەعێش ی"عل ە( بود، و معروف بەهلبج ەخورمال)منطق هلا یاەدراصل از خانواد

 کیشل ەعیش یتفنگ عل ەاز لول ریاول ت ندیگویبپا خاستند م ە" دوبارە"هلبج یەاز ناح ەنفر بودند ک ٧آنها  یبارزان یمال مصطف

 ەلە"کوم ەرساندن ب یاری یبرا ە( بود ک یهنیم ەاتحاد پرنجدران" )بخش چ ەلە"کوم یرویاز ن یاو فرمانده است،ەشد

 میبود ەسنندج بازگشت ە" با من بود، باهم بێژویسردشت"ب ەبود از منطق ەوستیپصفوف ما  ە" برانیزحمتکشان کردستان ا

 ەک ستیبزرگ ادرتر بود اما انگار بر ازمن مسن یمحبت داشت اندک یلیمن خ ەبود. او ب ەداد لیتشکەخواهرش در سنندج خانواد

 یبود، پتو ە"فواد" آمد دنید یبرا ەبود ک یکسان نیجزو اولاو آمدن همسر وپسرم  دنیمحض شن ەبرادر کوچکش را دارد. ب یهوا

 ەداشت ەرا نگ یەهد نیاو ا ادیاروپا ب ەبا آمدنمان ب یتا سالها حت ەبود ک ەآورد شیبرا یەهد عنوانەرا ب یرنگ یصورت یکوچولو

 یقیرف ەهمرا ە،بەعیش یکاک عل -٢ ەآن هفت فرماند ادەیب ستیپوستر -١ نیریز ی.در عکسهاستیگرامەشیم همیبرا ادشیبودم 

کاک  ٥و ەعیش ینفر دوم ازطرف چپ کاک عل ٤ ،ەهلبج کی"نزدەاریدر"ب ١٩٧٤همراه خوشناو پسرش ەعیش یکاک عل ٣ گرید

 خواهرش ەخانواد ەهمرا ١٣٥٨درسنندج زمستان ەعیش یعل
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همراه  ەعیش یکاک عل ٣ گرید یقیرف ەهمرا ە،بەعیش یکاک عل -٢ ەآن هفت فرماند ادەیب ستیپوستر -١فوق  یدر عکسها

درسنندج  ەعیش یکاک عل -٥و ەعیش ینفر دوم ازطرف چپ کاک عل -٤ ،ەهلبج کی"نزدەاریدر"ب ١٩٧٤خوشناو پسرش

 خواهرش ەخانواد ەهمرا ١٣٥٨زمستان

  بشود: ەگذشت ەچند ما ەب یکوتاه ەاشاردارد باز هم ضرورت 

 امیاستاندار کردستان بعداز ق نی" )اولیونسی می"ابراه یاستاندارکردستان را عوض کردند وبجا ەرمایت لیاوا ای ١٣٥٨أواخر خرداد

شهر  ەب شمرگەیپ تسنندج فرستادند، با بازگش ەبود را ب یاسیس ریغ یخوشنام ول یها یاز قاض ە" کبای"شک ی( آقا١٣٥٧بهمن 

 ە" بود ودر أواخر دهی"بدوح لشیقبال فام ەبنام دکتر "مهراسا" ک یقبل از آن اورا هم عوض کردند و دکتر دارو ساز دیوشا

 یودولت یشد، ادارات و مقامات ادار ەاشار ەبودند ، چنانک ەکردستان منصوب کرد یاستاندار ەداشت، را ب ەدرسنندج داروخان٣٠

نباشد،  ەاز استاندار ساخت یکار یطیراش نیدر چن ەهم بود ک یعیبودند، طب ەمردم شهر از دست داد انیشان را درمیاعتبار وکارائ

،عضو  یسیاوەشا نیبنام مهندس حس یبرگرداندند و شخص تهرانەدکتر مهرآسا را هم ب ،یدر اوج تحصن مردم شهر دراستاندار

 یاستاندار ەبود، را ب ەرادر آلمان گذراند شیدانشگاه ەدور ەبود، ک تین  حسن ئتیفروهر( و همکاره ی)رهبررانیحزب ملت ا

بود  نیاستاندارها ا ضیتعو نیجالب در ا ەنبود. نکت یاسیفعال س ایو ەشد ەشناخت یبود ول یکردستان منصوب کردند، او هم سنندج

ها  انتصاب نیبودن نداشتند، ا نیدر متد یوشهرت دبودن یسنندج یەبود بق یاەبان ەک یونسی میابراه یاستثنا ەکرد بودند و ب ەهم ەک

 یمذهب ریسنندج غ ەژیکردستان وبو یاسیس یفضا ەک بودەرفتیرا پذ ەمسئل نیحکومت آن زمان ا ەک دهد  ینشان م یازطرف

 ەرا حل کند! )متاسفان یاەمسئل تواند یباشد م یسنندج ایاگر استاندار کرد  ەنکیتصورا ەب ەشانیاند ەساد یاست( ول کیاست)الئ

در أوضاع  یرییباشد تغ یسنندج ایاگر استاندار کرد  ەک کنند یتصورم ەلوحان ەساد ەک ستندیسال هنوز هم کم ن ٤٠بعداز حدود 

 .!(شود یحاصل م

 یو پادگان ارتش و دولت)شورا نیمتحصن نیب ەک یمذاکرات ەهر روز بنا ب د،یروز بطول انجام ٢٩ ەتحصن ک انیجر در

) مجددا شد یبود برگذارم نیمتحصن ئتیتحت نظارت ه ەک ینگهائیجلسات و مت گرفت یصورت م یاستاندار یگریانجیانقالب(با م

 یشورا یمحالت با سرپرست یجوانان شورا ەعهد ەآن ب یزیرەو برنام اماتانتظ نگها،یمت نیخدمات ا یەکل ەکنم ک یادآوری

  .بود( نیمتحصن

 قیاز طر نیمتحصن ندگانیاز نما یکەیبودم درست در آن لحظ ەرفت یاستاندار ەب یسخنران یبرا ەدارم ک خاطرەروز را ب کی

از شهر  ەشمرگیرفتن پ رونیافسران را بر ب ەلشکر شرط خروج پاسداران از باشگا ەتلفن با پادگان درحال صحبت بود، فرماند

 کیاالن  نیگفت جناب سرهنگ هم ەناگاەتلفن را دردست داشت( ب یگوش یکسەندارم چ ادەیوارد شدم )ب ەبود، من ک ەقرار داد

 ەک هاەشمرگیپ گریود اوەب ەک رسد یبنظر نم یمنطق نجاستیا اند،ەشهر بود نیگذار ا انیو جدو آبادش بن ستینندجس ەک ەشمرگیپ

 نیمسلح ەک میکن یم شنهادیاز شهر باشد پ نیمسلح تنرف رونیبروند، اگر قرار بر ب رونیشود از شهر ب ەشهرند گفت نیاهل ا یهمگ

 .!خودشان برگردند یشهرها ەب یپاسدار و نظام ەو چ ەشمرگێپ ەچ

هزاران  یمترحاو ٣٠طول  ەب یتومار ەپادگان ب ایروز بود، ازطرف دولت  نیدر هم شد، ینوع گفتگوها بارها رد وبدل م نیازا

 نیدر آن خواهان استقرار پاسداران در شهر سنندج بودند، اتفاقا هم ەک شد،یم ەبود( اشار ەشد یەقم ته یهاەطلب ەلیامضاء )بوس

 یجایوسعت کردستان و جا ەب میدار یاەما عرص ەشود، ک ەتومار مذبور اشار ەآنروز ب  یران سخن یدر ط ەشد ک یاەمورد سوژ

 مفهوم را عىذآەللا نی) اد؟یکش یما م رخەب یمتر ٣٠تومار  ەنکیازا دیشرم ندار م،یاەرا با خون خود امضا کرد نمانیسرزم

و  ویشەپ اما آن زمان عبدەللا است،ەسرود انیب نیباتریز ەسرباز گمنام" ب ---ون یباز رەکرد در شعر " س وشاعرێشەپ

ما )تمام  یکل یاز ضعفها یکی ەبود( متاسفان ەنشد ەسرود١٩٨٠شعر در آن زمان نیا دینبود و شا ەما شناخت یبرا شیهاەسرود
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 پشتنشد واکنون در  یسینو ەخالص یوحت صحبتها، صورت جلسات و... ضبط ەبود ک نیموجود در کردستان( ا یاسیس یروهاین

  .میکن  یبازگو م ەختیوگر ەمهم را جست یدادهایرو  نیدورا یغبارخاطرات

 شد یتحصن بودند برگذار م یحام ەموجود درسنندج ک یاسیس یروهایو ن نیمتحصن ندگانیمتشکل از نما یاەهر روز جلس غروب

در مورد تحصن  ەک یاتفاقات و گفتگوهائ یەجلسات کل نیآن را بازگو خواهم کرد( و در ا ی" چرائیرزگار ە"سپا ەندی.) بجز نما

 شد یتا قبل ازشام اعالم م یریگ میتصم ەجینت شد، یم ەگرفت میتحصن تصم ەخاتم ای ەادام دو در مور شد یم یبود بررس ەانجام شد

. 

مصمم  یرویو مشخص و ن یباخواست منطق یانجام شد. تحصن ەممکن بود ک یشکل مبارزات مدن نیاز جالبتر یکیتحصن  نیا

 یبرا یجد یخطر ەرفتن پاسداران از باشگاه افسران، ک رونیبود وهم ممکن. )ب یهم منطق ەک ەشد نییهدف تع ەب دنیرس یبرا

 .(بودندەشهر بود. وعمال چند نفر را کشت تیامن

اما،  غیدر یب یبود، کمکها ەقرار گرفت یبیغر یاقتصاد ەاصرو بخصوص در دوران تحصن شهردرمح شمرگانێآغاز ورود پ از

 یفضا شدنەزیکالیدر راد ەک د،یرس یسنندچ م ەب نیریقصر ش اران،یکام ،ەمناطق کرمانشا ەژیو ەنقاط کردستان ب یاز اقص

 .داشت ینقش باالئ یمبارزات یواحساس همبستگ ،یاسیس

موافق  یاعتصاب غذا مطرح شد، پس از گفتگوها شنهادیجلسات غروب پ نیاز آخر یکیمکرر، در  یبا تکرار گفتگوها ەباالخر

 ،ە. باالخردیطول انجام ەاعتصاب غذا قرار گرفت، پنج روز اعتصاب غذاب یتحصن بر اجرا ندگانینما یرا ەومخالف باالخر

 یشود و ل ەسپرد یاستاندار ەافسران ب ەپادگان بروند و باشگا ەرا ترک کنند وب رانافس ەپاسداران باشگا ەک رفتندیپذ انیحکومت

 ..!خواهد گرفت ەعهد ەرا ب ەباشگا یدژبان ازطرف ارتش ورود یباشد لذا پست محافظت ەآنجا را نداشت ەحق ورود ب یکس

پادگان،  ەو فرماند یاز استاندار یاەندینما نیاز متحصن یندگانیشامل نما یئتیافسران ه ەپاسداران از باشگا یەاز تخل نانیاطم یبرا

خلق  یفدائ یها کیاز جانب سازمان چر یاکبر مراد یعل ن،یو قابل قبول متحصن ەلەمۆ، من از طرف ک میافسران رفت ەباشگا ەب

 ادی ەمشخص حزب دمکرات را ب ەندیازطرف حزب دمکرات، نما حایو تلو یاسیس تیشخص عنوانەب یقیدکتر خل یران،آقایا

اگر اخم بکند ابهت  ایبود گو نیبودعبوس، تصورش ا یسرهنگ ەلشکر ک ەفرماند ەکفش" وباالخر نیندارم، فرماندار سنندج "زر

 .بود ەداکردیپ یمضحک ەافیبرعکس ق یخواهد کرد ول دایپ

 نهایگفت ا یقیداشت، دکتر خل واروجودیخون بر د یها ەاست، لک ەبود ەظاهرا محل بازداشتگا ەک ی، در اتاق میدیها را د اتاق تمام

خون  تەدر جواب گفت: " مگر نن یقی!" دکتر خلەم ەگفت : "خون نن اشەمسخر ەیافیسرهنک مضحک با همان ق ؟ەخون

  "داشت؟

 ینیقبل هم برف سنگ یو پاسدار(. آنروز وروزها ی)اعم از ارتشیمسلح دولت یروهایمردم ون ەبود از رابط یگوبازتاب گفت نیا

  .شهر ها کامال مسدود بود نیب یارتباط یهاەکم بود، جاد اریبس هاەبود ورفت وآمد در جاد ەرا پوساند نیزم

 یاەنکت ەمجبورم ب نجایبود. درا ەشهر را در بر گرفت ینفس کامل ەاعتماد ب یو فضا دیرس انیپا ەب تیهر حال تحصن با موفق در

 .!گردد یمهر ماه بر م ەب اشەنطف ەبپردازم ک

باشگاه افسران درشهر سنندج مورد  میدی( شنالتیتشک میس یب ای) ویاز راد ەسردشت بود ک ە" منطقێژوێدر "ب ەمهر ما أواسط

بود، من  یاەو تکان دهند حیاست، اخطار صر ەبود(، قرار گرفت یعثمان نقشبند خیش ەمنتسب ب ە" )کیرزگار ە"سپا ەخمپار ەحمل

  .یحسن قیکاک فا یو همراه یائیزکر بیشع قمانیرف یسرپرست ەب دمبو ەلەدر آن موقع در انتشارات کوم

 ەمقابل ینید یاسیبا وجود سازمان س دی" بایبی"هر ترت ەب ەک ەمسئل نیگذشت برا یائیزکر بیمن و کاک شع نیب ەک یصحبت در

مناسب آنها  یدرفرصت ەلەکوم ەالقول بودند ک و متفق ەداشت ەگانی یبازتاب یمرکز ەتیکم یرفقا ەخبر در ذهن هم نیکرد، انعکاس ا

آنرا  قیدق خیدرآن شرکت نداشتم وتار -)در شهر مهاباد یالتیتشک یاەدر جلس یاەپروژ نیطرح چن یرا خلع سالح کند! برا

 یاجرا خیوتار شود، یم یها درمناطق مختلف بررس کیتاکت ،یالتیمسئول تشک یو کادرها یمرکز ەتی( باشرکت کمدانم ینم

  .ماند یقبل از اجرا( کامال پنهان م روز کیتا روز اجرا)درواقع  میتصم نی. اشودیبعد ازتحصن سنندج موکول م ەبەپروژ

کردن از حد  ەبا حکومت عراق و استفاد یاەرابط ەگون چیبعد از آن هم ه ی( آن زمان وتا مدتەلە)کوم ەک نجاستیجالب ا ەنکت

 ەامساک ب وندندیبپ ەلەصفوف کوم ەب خواستند یم ەمشتاقان ەک یجوانان رشێر در پذخاط نیهم ەبعدا فراهم شد نداشت. و ب ەک یاقل

  .شاهد بودم( نندجرا در مقر س ە)آنچداد یخرج م

از  رانیخلق ا انیفدائ یها کی" سازمان چریرزگار ەتحصن، همگان شرکت داشتند بجز "سپا ەدر جلسات روزان ەکردم ک ەاشار

درست آنها  یریموضع گ نیمخالف هستند، ا ها نگیدر مت ەدر جلسات و چ ە" چیرزگار ە"سپا ەندیهمان آغاز گفتند با آمدن نما

  ینم یخلق، ضرورت یفدائ یکهایسازمان چر میبا تصم یعمل یراه ما با هم ەک بیترت نیا ە( را راحت تر کرد، بەلەکار ما)کوم

  .می" آشکار کنیرزگار ەخود صراحتا مخالفتمان را در برابر حضور "سپا ەک میدید

واپسگرا، خودرا در پشت  یمذهب یاەفرق ،یاسیاسالم س تیدر ماه ی! ولیظاهر مدن ەبود، ب ی" تشکلیرزگار ە"سپاەآنجا ک از

را نشان داد( باامکانات  تیواقع نیا ریاخ یسالها ەبود)تجرب ە!( پنهان کردبخش ی= آزادی)رزگارەخواهان یآزاد ینام

 .یاسیس تیو فعال یاجتماع ەنی(، بدون زمیلوامکانات ما ەفراوان)اسلح
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  .دیتاب یرا بر نم ینید یاسیبود و تشکل س کیکردستان الئ یاسیس یفضا

 دید با صالح یادیجوانان ز ەبود ک ەبدست آمد یجوانان در صفوف خود بود فرصت مناسب رشیپذ ەمحتاج ب انیجر نیا ەک ازآنجا

هم  یگرانید دیحزب دمکرات، وشا ەو باالخر رانیخلق ا یفدائ یکهایسازمان چر ستها،یکمون یەاتحاد ،ەلە)کوم شان،یالتهایتشک

بودند تا در  ەجا خوش کرد یعبارت ەب ایبودند و ەنفوذ کرد دیسازمان جد نیندارم( درا ادەیب یزیبطور مشخص چ یول اندەبود

" را در یرزگار ە"سپا نینفر از مسلح ٣٠ببرند. ) حزب دمکرات در اورامان حدود  غمایخوان  نیمناسب سهم خود را ازا طیشرا

 .بود( ەاورامان خلع سالح کرد ەمنطق

  .بود ە" بستیاسیتشکل "اسالم س نیا ە" بیکار ەکمر بر "ضرب یدرست ەبطور قطع و ب ەبود ک ەلەآنها فقط کوم انیدرم

 :"یرزگار ەتحصن و خلع سالح "سپا انیپا

و مقلد  یەهمانند فق –در اهل سنت  یو مراد دی) مرەعقب ماند یاز سنتها یریگەبابهر یحزب تیشد، خطرموجود ەاشار ەچنانک

مجبور  است،ەمنتشر نشد یمثل اکثر موارد در آن زمان اسناد ەقرار گرفت. متاسفان ەلە( از همان آغاز در دستور کار کومەعیدرش

  .کنم ەدارد مراجع یاشارات ەواقع نیا خیو تار لیدال ەب یاەتا انداز ید فراوان دارد، ولعم ەب یوناگفتن نادرستەک یشدم از کتاب

 ە" بیرزگار ەخلع سالح "سپا یو مسئول طرح واجرا ینظام یفرمانده شود، یدرشهر مهاباد برگذار م ەلەچهارم کوم کنفرانس

 .شود یم ەزمان( سپرد آن ەلەکوم یاجرائ ئتی)عضو ه یگیمراد ب نیحس یآقا

  :دیگو ی" مەزند خیدر کتاب خاطراتش بنام "تار یگیب مراد

آنان،  ینظام یاز تعداد مقرها یرزگار ەمسلح سپا یروهاین تی، قرار شد از وضع٥٨سال ەطرح در آذر ما نیا یقبل از اجرا "}

و  قیدق یابی...ارز ەلەکوم یمقر ها ەب گر،ید هم ەمقرها ب نیا یکیو نزد یمقرها در شهرها، در روستاها، دور نیا تیموقع

 ....میبعمل آور یمفصل

امکان  ەک یآنان در مناطق یتمام مقر ها ەرانیزمان و غافلگ خودرا بر خلع سالح هم یطرح اصل ەک میگرفت میحال تصم نیدرع...

 ...میاجرا در آور ەب میتوانست یداشت و م

خصومت  یەروح یرزگار ەافراد مسلح ساد نیدر ب ەک میکرد یم ەتوج ەمسئل نیا ەب یستیبا ینبود . م ەساد روین نیخلع سالح ا ...

سران  یادعا ریتحت تاث یاسیس یبود آگاه بعلت کم ەبودند ک یاە. اکثر افراد آن زحمتکشان ساداتدیبا ما بوجود ن یو دشمن

 .. .بودند ەآنان مسلح شد یبودند وتحت رهبر ەآنها قرار گرفت ینفوذ مذهب ەژیوبو ردستاندر مورد دفاع از مردم ک یرزگار

 ان،یاریهوش عبدەللا ،یمحمد مائ ەجان باخت یشهر سنندج رفقا یسنندج آمد...با رفقا ەمنظور ب نیهم ەهم ب ەزادیعل میابراه...

 ... میگرفت ەجلس ەریبابان و غ عبدەللا ارانیشهر کام یو... با رفقا ینیصالح گلچ

تا  میتوانست یحال ما نم نی... در عم،یرا شروع کن یرزگارەخلع سالح سپا میتوانست ینمقبل از اخراج پاسداران از شهر سنندج ...

قبول خروج پاسداران از شهر سنندج  ەومنجر شدن ب زتحصنیآم تیموفق انی. ... مهم پامیخروج پاسداران از شهر سنندج صبر کن

 ... میتحصن شو نیا انیطرح خود تنها قرار بود منتظر پا یاجرا یبرا نی.بنا براشهربود نیاز ا یاسالم یتوسط جمهور

 ...قرارشد طرح خلع سالح شروع شود٨/١١/٥٨روز  ...

 بودندەرا شروع کرد اتیعمل ٥٨/اا/٧ یعنیروز زودتر  کی... ە"جانور یدر روستا...

  نقل قول انی({ پا١٦٣،١٦٤،١٦٥ص " )صەزند خیاز کتاب "تار ەگرفت بر

 (االول است عیرب ١٢آن روا روا قبل از  ەاست ک نیا شیاست چرائ ٩هشتم و نهم٨ خهایرتا ادیاحتمال ز ەب)

 ادانەیاز زند یاسم یشهر سنندج و حت یحرکت مدن میعظ تیموفق نیا ەب ەکتاب عدم اشار نیدرا هاەکوچک از ناگفت یلیخ ەنمون )

 (شود ینم ەحرکت برد نیدرا ینبو وبیا ایکمانگر  قیصد

 .میکرد یم ەفرداآماد یو خودمان را برا م،یبازگشت ەک یافسران و استاندار ەبود ، از باشگا ەدیروز موعود فرا رس ەباالخر

 یەتراکت و اعالم یاەباشم( همراه با بست ەنکرد ەاشتبا دوارمی)امیفرهاد امانت ادەیزند ەبود ک میو ن٢ ای٢از نهار ساعت حدود  بعد

 روزیاز د ەو مختصر گفت ک عیبود، و سر دایو حالتش هو مایمفرط از س یبود و آثار خستگ ەسنندج رساند ەخودد را ب وانیازمر

 نیازا میبود ەمتعجب شد یاست! هرچند همگ ەاجرا در آمد ەطرح خلع سالح ب وانیمر ەدر منطق بحو از امروز ص ەدر جانور

 .میشد یم کارەفورا دست ب ستیبا یاما م یناهماهنگ

مقر  ەطرح خلع سالح ب یخبر شروع اجرا ەها موجب شد ک ەنامساعد زمستان و انسداد جاد اریبس یما(هوا یبرا ە)البتەنخوشبختا

 ." سنندج نرسدیرزگار ە"سپا
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 ەودر کرمانشا ەسنندج را رها کرد یبا خلخال فشانیسخ یها یخاطر همکار ەب ەزاد یمفت ەگروه منتسب ب ەبودم ک ەکرد ەاشار

 ێچ ی)مفتەگرو نیا ەنکیشد، غرض ا ەناموفقشان قبال اشار یبمب گذار ەبودند ، ب ەانداخت ەکرد مسلمان" را ەشمرگیبنام "پ یتجمع

 یچند ی" عوامل نفوذیرزگار ە"سپا دادند، یم لیتشک یدر آنجا هم جلسات ەگاەب ەداشتند و گا یران"برازان" طرفدا یها( در روستا

رفقا  ەشد ک ەوجود داشت اشار ەک یمیاز کانال مستق ریغ ە)هر چند بدادند یما م ەرا ب تشانیفعال قیآنها داشت و اخبار دق انیدر م

 .(گذاشتند یخبر نم یآنها مقر سنندج را ب یها تیاز فعال ەها ک یچ یمفت ەها وچ یجیبس انیدرم ەهم بودند چ یودوستان

بود  ەآمد انیم ەسنندج(ب یشمال شرق یلومتریک ١٥در  ی"برازان" )روستائ ەب ەصحبت از ارسال اسلح ەبود ک یاەهفت ادوی یکی

 ەکانال خود" سپا ەاز چند کانال از جمل ەعیشا نی"برازان" بفرستند، ا ەب ەاسلح یمقدار خواهند یم ەزاد یطرفداران مفت ایگو ەک

 .بود ەدیمقر سنندج رس ە" بیرزگار

 نیاز مسئول یکی ە( کینقشبند ینیاسعد سراج الد ی" )آقایرزگار ەمسئول " سپا ەک بودەشد یزیمبنا طرح ر نیما بر ا یویسنار

 .میمقر دعوت کن ەکردستان هم بود، را ب ونیزیتلو یەبلند پا

 خێش ەخانواد ەب شیرغم وابستگ ەب شناختند،یکردستان( م ونی)تلوشیشغل تیموقع ەاسعد(را بنا ب خێ)شینیالد سراج یشهرآقا مردم

فرد  یوابستگ ەاست ک یبصورت لقب نجای" در اخی"ش ەکلم میکرد بگو ری. جهت اطالع خوانندگان غشد ینم ادی یبد ەعثمان از او ب

  .ندارد ینید ضیو حتا بجا اوردن فرا ەعبا وعمام ەب یو ربط دهد ینشان م شیدراو قتیاز طر یا ەفیطا ەمورد نظر را ب

رد گم  یآداب بود، واتفاقا برا یو مباد یپوش و کراوات کیش یمرد ش،یواستطاعت مال یشغل یمقتضا ەاسعد بازهم بنا ب خیش

  .بگذارد شینما ەرا ب یاسیاسالم س یارتجاع یاز محتوا ریغ ەب یاەچهر توانست یم نیکردن جوانان و مردم ظاهر ب

قرار بود  ەک یهائ ەاسلح ەک ەدیما خبر رس ەب میبگوئ اوەوب میوجود داشت، ازاو دعوت کن یدورادور یآشنائ ەبود ازآنجا ک قرار

پاسداران از شهر خارج  ەامشب سپا ەوازآنجا ک رسد یبودند( امشب م ەگفت راەعیشود)خود آنها اصل شا ە"برازان" فرستاد ەب

 ەو شما "سپا میدار یم ەرا درشهر نگا ەلەکوم یهاەشمرگیپا کنند، ما تمام پ ەب یبخواهند آشوب یحکومت یادیو ممکن است ا اندەشد

 ەب ەلەکوم یهاەشمرگیاز پ ی"کاک شوان" و معدود یبا فرمانده ە، ک دیخودتان)بدون استثنا( را فرابخوان نیمام مسلح" تیرزگار

آنها  اندەاز شهر جارج شد ەک یزمان ەشد ک نیببندند. وقرار برا ەمانشاازکر یارسال ەاسلح نیراه را بر حامل ەطرف "برازان" رفت

 .را خلع سالح کنند

 [(.میبود ەکرد ی)کاک شوان( بررسیو کاک محمد مائ ینبو وبیبا کاک ا ورایقبال جوانب طرح سنار ەنماند ک ەناگفت]

ما هم  یفالن ەمن تلفن زد ک ەب یمانیبهروز سل ادی ەزند ەک میشدن بود ەشد. درحال آماد ەمن سپرد ەدعوت ب یویسنار یاجرا

 یفدائ یکهایچر با مرکز کردستان "سازمان ەک خواهد یم یفرصت ەگفت ک یول رفتم،یاگر واما و بحث نبود فورا پذ یجا میهست

بفرستند  ەلەمقر کوم ەب ەنا خواست یبا حالت ها یاروئیطرح و رو یاجرا یبرا یکسان ای سوبا موافقت آنها ک ردیخلق" تماس بگ

کارمان  شبردیدر پ یریتاخ چیدار خواهد بود. هرچند ما ه ەعهد ەلەرا کوم ەکل پروس تیریمد ەاز همان اول مشخص است ک یول

 ەخبر دادند ک یبا تماس تلفن ەبعد از ظهر بود ک میو ن٥ ای ٥حدود ساعت  میبود کهایاما کماکان،منتظر جواب سازمان چر مینکرد

و  میبود ەا شروع کردما کار ر ەک دیرس یوقت کهایسازمان چر یطرح شرکت نخواهد کرد. )جواب منف نیدرا کهایسازمان چر

 بود!( ەلەاسعد در آن زمان در مقر کوم خیش

 یاەبرسر مسئل ەک میبود ە" خواستیرزگار ەشهر، از"سپا ەب یاسیبعد از بازگشت سازمان و احزاب س ەبود ک یبار نیاول نیا

  .میصحبت کن

و  ەجمع شد ەلەدر مقر کوم یرزگار ەمسلح سپا ٦٠ -٧٠از  سیب یو در مدت واقعا کوتاه رفت یم شیسرعت پ ەکار ب مقدمات

 ەسپا شمرگیپ ٣٠خلع سالح حدود  ەصحبت ب ەک میگفت یم یسخن یاز هر در ینیالد اسعدسراج یبودند! باآقا یمنتظر سازمانده

هنگام  نیدرا کرد یحزب دمکرات را بازگو م یاقدام ناروا نیبود، و او ا ەدیدر اورامان بدست حزب دموکرات رس یرزگار

باخبر  ریت یصدا انیتا از جر ەو آمد راهر ەب میمشغول گفتگو بود ینیالد سراج یآقا ەهمرا ەک یشد من از سالن ەدیشن یریت یصدا

 :دمیپرس ەتمام شد! متعجبان فتآرام گ یا ەافیبا ق کرد یم یباز لشیبا سب یکم ەکیکاک شوان در حال دمیشوم د

 :تمام شد؟ گفت ەچ

با  ەبش بالفاصل ەبودند، پس از فرمان آماد شانیها ەدر خان ەهم ک یادیز ەدر مقرشان بودند وعد ەک یآنهائ ەچ نشانیمسلح اکثر

رخ  یناگوار آمد شیخارج شهر ببرم و آن زمان هم ممکن بود پ ەرا ب تیجمع نیا ەک ستیکار ەچ دمیآمدند، د نجایا شانیها ەاسلح

 یسر جا زیچ ە. هممیخلع سالح کن ەک میفرصت دار اندەامدیهنوزن ەک یکسان یو برا میخلع سالح کن نهارایا ەک دمیدهد، بهتر د

 .باشد یچز تحت کنترل م ەخودش است و هم

 .خواهم داشت شیرا در پ یلحظات سخت کردم یطرح فکر م یاز اجرا قبل

 ەشوند و او با هم یاور جمع یرزگار ەسپا نیبود، تا مسلح ەدیساعت طول کش ٢حدود دو ەزمان ک نیاسعد تا ا خیآغاز آمدن ش از

دعوتشان  باشەبود وبا فرمان آماد ەدر منازلشان بودند فرستاد ەک یمنازل افراد مسلح ەرا ب شیهایاز دورو بر یامکاناتش افراد

  .ندیایب ەڵەمقر کوم ەب ەبود ک ەکرد
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 یاسالم ینید یحزب واپسگرا کیپاک کردن شهر سنندج از وجود  یعنیطرح را  نیا ەگفتم واز آنجاک یرا م تیواقع ستیبا یم

تعرض و وحتا ابرو  چیتوانستم بدون ه یراحت ەب یاگر وامائ چیه یب م،یبود ەبرد شیپ ەب تیرا با موفق یخواه یدرقالب دموکراس

در  دیاەداد لیحزب تشک یخواه یدموکراس یبرا ایگو ەک یتوهم بود نیاگر خودت درا حتا ەدهم ک حێتوض شیبرا یدنیدر هم کش

و  یتر بود نیسنگ یماندیم ونیزیاسعد تلو خیهمان ش ینبود ەنکاریتو ا اوگفتمەب ینرم ەخاطر دارم ب ەب د،یاەبود یسخت ەاشتبا

 نیعزالد خیش یپا خواست یم ەنکیرا بدست اورد و ضمن ا شتعادل یبود تا اندک ەشد ەابتدا شوک ە. او ک ەنیزم نیدر ا یصحبتهائ

 .بکشد انیم ەرا ب

با نظرات  ەدر رابط یادیز یوندهایو پ یدوست ەرابطکومەلە   ەدرست است ک ەنکیو ا کردم یم یدور من از خلط مبحث

، این هستند ەاز دولت و مدافع طبقات محروم جامع نید یمدافع جدائ شانیا ەک یتا آنجائ یعنی د،دار نیعزالد خیش ەخواهانیآزاد

 .ددارایشان ن ینیاعتقادات دیوند هیچ رنطی بەپیوند غیر قابل انکار است، وباز هم روشن است کە این پ

 ندارد و برعکس آن است. یهمخوان نیعزالد خیشما مطلقا با نظرات جناب ش یاسیس ەگرو نیاما ا 

  :گفت ەباالخر

آن  یاالسالم خی"ش خیکاک فاتح ش شد،ەتماس گرفت نیعزالد خیبا دفتر جناب ش یتلفن ەصحبت کنم؟ بالفاصل نیعزالد خیبا ش توانمیم

هم اکنون درتمام  ەخواست باور کند ک  یبود و نم ەگفتم متعجب شد شیتلفن را برداشت ، ماجرارا مختصر برا یگوش "زمان

 .اندەخلع سالح شد ە" بودی"رزگار یگاهایپا ەک ینقاط

 وانی) مخصوصا مر ارانیو اورامان و کام وانیبود، در مناطق مر شینهایتر از مهم یکیسنندج  ەداشتند ک ەگایپا ١١ دیشا

 ەبعدها کار ب وانیمثل مر یداشتند ودر مناطق یادیز نیو مسلح ەگایبود( پا یعثمان نقشبند خینفوذ ش شترتحتیب ەواورامان ک

 .شد ەدیکش همەمسلحان یریدرگ

 ەک یسوال نیاول عیسر یصحبت کنم، بعداز سالم و احوالپرس نیعزالد خیمختصر خواستم با جناب ش حاتێهر حال بعداز توض ەب

( میگو یدانست راست م یم ەاست!)مطمئن بودم ک ەامدین یخون از دماغ احد ەکامل گفتم ک نانیبا اطم ؟ەنشد ەکشت یکرد، گفت کس

اسعد دادم.  خیش ەرا ب یو گوش رفتندیپذ شانیاست با شما صحبت کند وا ەخواستاسعد  خیمختصر گفتم ش حاتیضمن توض

است،  ەکار تمام شد ەبود ک ەدیباور رس نیاەب گریاسعد د خیو ش دیطول کش یربع ساعت کی دینشد شا یطوالن یلیصحبتشان خ

 ەنفر١٨ ینهار خور زیم میبود ەک یسالن رها شروع شد ، د ەاسلح یکردند و جمع آور تیهدا ەلەدر همان مقر کوم یاطاق ەاورا ب

 .شدیآن تلنبار م یبر رو شد یم" ضبط یاز افراد "رزگار ەک یهائەوسط سالن بود و مدام اسلح یبزرگ

مسئول حزب دموکرات در سنندج  "یبغداد میرح" یآقا ادەیزند ەبود ک هاەهنوز آغاز تلنبار شدن اسلح یساعت چند بود ول دانم ینم

من گفت:  ەوجود داشت، رو ب یقبل یآشنائ ەک یآمد و از آنجائ ەلەمقر کوم ەب ریمتغ یبا حالت یخبر خلع سالح رزگار دنیبا شن

در کنار  زیم یرا باز کرد و رو شیکمر ەحالت اسلح نی! و درادیمن را هم خلع سالح کن بفرما دیخواه یاگر م د؟یکن یچکار م

 میگفتم کاک رح یآرام ەننشست ، ب ندیبنش ەاصرار کردم ک ەبود گذاشت، هر چ شیدر حال افزا ەک یو درشت زیر یها ەاسلح

خاطر  نیا ەخواهم شد! الاقل ب ەمن شرمند ەکنم آنگا شیدایپبشود، ونتوانم  گرگمید یهاەاسلح انیر مات را بردار اگرد ەلطفا اسلح

استکان  کیو الاقل  ندیبنش ەنکیبدون ا ەقهر گون یباحالت یبود ول ەکم شد یاندک تشیاز عصبان گریرا بردار، د اتەاسلح ەهم شد

  .را ترک کرد ەلەبنوشد مقر کوم یچا

بود شب  ەآمد شیپ یبیبود( انطباق غر١٩٨٠یەژانو ٢٩و١٣٥٨بهمن  ٩)برابر  یقمر١٤٠٠االول  عیرب ١١شب  ەدوشنب آن

 یجلسات نامند، یمذهب تولد محمد است و آن شب را در کردستان شب مولود م یسن نیقول مسلم ەب ەاالول بنا ب عیدوازدم رب

 انیخاطر پا ە. آن شب اوال بخوانند یدروصف تولد محمد م یهمراه بادف اشعار ەک یخوانەبنام مولود نام کنند یبرگذار م

را در  یتحصن، جشن مفصل ەتیابتکار همان کم ەتقاربش با شب مولود ب ایاز پاسدارها وثان ەباشگا یەتحصن و تخل ەروزمندانیپ

 دیبود، اوائل صبح بود)شا ەع سالح مهم شدخل نیا ەمتوج یدر سرتاسر ان شب کمتر کس ەنکیمسجد جامع برگذار کردند، جالب ا

 ەبود ەشد ەکنار گذاشت ەلەمقر کوم یبرا ەشب گذشت ە)کینیریش ەجعب نیبا چند ەهمرا یمحمد نبو قمانیرف ەزودتر( ک ایصبح  ٤

رو  است،ەشد ەبپرسد چ ەنکیقبل از ا یول دیهمگان در آن وقت راد یداریب یعاد ریمقر آمد و حالت غ ەب ەاز واقع خبر یاست( ب

مولود  ەرفتن پاسدار بود اگرچ رونیجشن ب د،یآمد یم یدوساعت یکی شبیازشما د یکی شد یگفت نم ینبو وبیا ادەیمن و زند ەب

درکنارمان  ەشبان یگفت و خودش هم با تمام خستگ کیتبر یهمگ ەب ەشد شادمان ەرا متوج انیجر یوقت یهم بود. ول یخوان ەنام

  .نشست

باشد.  ەدیخواب یمثل مقر سنندج تا صبح کس ارانیو اورامان وکام وانیدر مناطق مر ەلەکوم یشب گمان نکنم در مقر ها آن

محروم  یهاەتود یمبارزات وندینفوذ وپ ق،یدق کیمهم وازنظر تاکت یاسیدرست و از نطر س یازنظر نظر ،ینیچن نیا یحرکات

 ەرا ازآن خود کرد چراک یخیتار ەنیزم نیا ەب یافتخار جوابگوئ ەلە. وکومزندیرا محک م شیوانقالب شرویکردستان و سازمان پ

 .استەرفتیرا نپذ ینیکردستان تاکنون احزاب د یاسیس یفضا

 میخود شاهد مستق ەک یکسان ەرا ب آن شتریب حاتیبوجود آمد، توض یخلع سالح رزگار امدیدر پ ەک یعاتیضا ەب ەکوتا یاەاشار با

 ە) مگر ب کنم یبازگو م امەخود شاهد بود ەاز حوادث سنندج ک ەبعنوان خاطر ەو آنچ گذارم یوا م نیمحقق ایو اندەحوادث بود

 .روشن شدن مطلب( یضرورت برا
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همگان بدون در بند ماندن  یرزگار ەسپا نیبود. اما مسلح ەلەکوم یاسعد بند خیآن شب و چند شب بعد ازآن هم ش ،کالم خالصە

 ەب ەبلک استیس یبرا ەاند و ن نیارتجاع د انیوقربان یاعتقاد یرویدر پ نانیشد مسلح شدن ا ەگفت ەک ەهمان گون ەآزاد شدند. چراک

 یاسیعمل س یبرا یاەدیآنها بالفعل ا گرید شانیارتجاع یرهبر ەکردن الن یبودند با متالش ەتاددام اف نیا ەب وخیاز ش تیتبع

 .امر را ثابت کرد نیهم ا ەنداشتند وتجرب

 کیبدر شدن  دانیاز م خاطرەب ەتحصن وچ یروزیپ خاطرەب ەبودچ ریگ شعف مردم شهر چشمـ یروشن ەب ەحادث نیبعد ازا روز

 .یاسیمرتجع س یروین

 شدتەب ە" منتشر شد، کرانیخالق ا یفدائ یکهایاز طرف "سازمان چر یجالب یەاعالم یدوروز بعد از خلع سالح رزگار ای کی

 :بود ەگفت استەارتجاع را رها کرد یقربان ەبخت برگشت نیمسلح ەنکیاز ا ەطعن ەبود و ب ەکرد ەخلع سالح حمل نیا ەب

 ەک یتا جائ یمعن ەمرتجعند" )نقل ب ەها هستند ک ەاسلح نیا ایگو استەرا ازاد کرد نیاست و مرتجع ەهارا گرفت ەاسلح ەلەکوم ەک "

خود  تیو اقل تیمتفاوت در صفوف آنها وجود داشت و ىعدها بصورت اکثر تیغاەنظرات ب ەک داد ینشان م نیدارم( وا خاطرەب

 .را نشان داد

 ەلەکوم یروهایفرصت)مشغول بودن ن نیتوانستند از ا انیحکومت ارانیدر کام م،یبود یندیناخوشا یبعد اما شاهد خبر ها یروزها

 یو صابر بدوح یحسن ە دوقهرمان ط ەکردند ک ەحمل ارانیکام ەوب ەکرد ە( استفادیرزگار ەاز سپا یهاد خێبا ارتجاع فعال ش

  .شدند ەخاک سپرد ەدو جان فدا در زادگاهشان سنندج ب نیا کرینبرد بود. پ نیا انیجزو قربان ەلەکوم شمرگانیازپ

فرزاد  انیک شوندیم ەدیدر عکس د یبهرام میو کر ینبو وبیا ادانی ەزند ،یو صابر بدوح یحسن ەط ادانەیزند ەجناز عییتش عكس

 هستند ریاردالن هم در تصو وسفیو

زندەیادان کاک شوان و منصور بهزاد مطلق)سعید( 

 

 ەخوشبختان ەبودندک ینظام یهایریدرگ ایانتظار آشوبها  ەها ب یلیکرد خ دایدر کردستان پ یعیانعکاس وس یخلع سالح رزگار

 :دید ەگون نیا توانیرا م ەپروس نیعوامل موثر در ا انینشد، ازم نیچن نیا

اند  ەحکومتها بود اروهمکاریتابع،  ەهموارەعثمان ک خینقشبند" ودرحال حاضر تابع ش خیتابع مطلق "ش ینقشبند یایتکا ەشبک

 .نداشتند یاعتراض کیو تکن ەویش ەب یمطلقا آشنائ

بود از ساواک و  یاەشعب شیمرکز ەخانقا ەنکیبر ا ەعالو م،یاوریب ادی ەرا ب ەعثمان در زمان شا خیش تیاز موقع یکوچک ەنمون

 خێنکنم سفر ش ەو ترکمن صحرا )اگر اشتبا النیمناسبت گسترش نفوذش تا توالش گ نیهم ەو ب یتام حکومت پهلو تیمورد حما
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را  اشەسال ١٣ازترکمن صحرا فرزند دختر یابله ی( و پس ا ز آن صوف٤٦ ای١٣٤٥ یهاتالش و ترکمن صحرا در سال ەعثمان ب

 تیفعال یهاەویبا ش ەشبک نیکرد!. ا یەهد ەسال ٧١عثمان  خێش ەمحمد ب غمبرشانیسنت پ رسمەعثمان! ب خیش ە" خانقا"دو رود ەب

 دازیتقل ەب نهایهر حال ا ەمس!". ب یەو باد سخر ەقول معروف:" خان ەبودند ب ەگانیب یفنون اعتراض ومبارزات مدن ،یاسیس

 وسنندج انجام دادند، وانیمر یدر شهر ها یاندک یها یابانیتحصن واعتراض خ ەانیناش ،یمبارز اجتماع یسازمانها وگروهها

محالت و دانش آموزان  یدر سنندج شوراها ینقشبند یها یصوف یمائیکردن راهپ یدر خنث د،یگرائ یخاموش ەب یسادگ ەب ەک

  .کردند فایا ینقش

 وانیمتحصن درمر یها یدر اقناع صوف گرانیو د یرستم ادعطاەیمثل زند یمبارز یها تیو رفتار آرام کادرها و شخص تیدرا

محالت  ەادار ،ەشد ادی یراه با کل جنب و جوش ها در آن دوران بود، هم ەلەکوم تیمتنوع فعال یها ەجنب انگریترک تحصن، ب ەب

 1 .بود ەگرفت خودەب یباشکوه ەسنندج جلو ەژیبو نکردستا یآن روزها یاسیس یو شهر، فضا

هم داشت  ینقشبند ەفیبا طا یلیقرابت فام ە" کشوکت حاجی مشیر" یهنیم یەاز طرف اتحاد ،یاحتمال یاز تشنج ها یریجلوگ جهت

  ." رفتیرزگار ە"سپا یمتوار یروئسا دارید ەب

 ینابود، اوهم جزوکس ەلەتبع آن کوم ەوب رانیدر کردستان ا ەخواهانیجنبش آزاد یمیصم ارانیاز یکی" حاجی صفر"بکر ادەیزند

 خیاز تار یگریدوران د١٩٧٦صدام در کردستان درسال  یو قتل وعامها ١٩٧٥درسال  یبارزان میبعد از ادبار تسل ەبود ک

 .در کردستان عراق را آغاز کردند یمبارزات

از سنندج کە  ( بود، یهنیم یەرنجدران" )جناح چپ اتحاد ەلەفرماندهان "کوم نیاز معتبر تر یکی همصفر"  ی"بکر حاج ادەیزند

خرسندم.  یەو پرما یەرایپ یب یانقالب نیواز مالقات با ا دمیدو شب ماند ، من درسنندج او را د ای کیبود ودرسنندج  ەکرد دیدار

  .باد یگرام ادشی

 زندە یاد "بکر حاجی صفر"

 ەبود( ک ەدو روزاز آن گذشت یکیبعد از خلع سالح) شد، یشکوفا تر م روزەکردم روز ب ەآن اشار ەب ەنفس مردم سنندج ک ەاعتماد ب یەروح

من  ەعهد ەو... ب دارهایمقر سنندج آمد، طبق معمول د ەسوور( ب ەرەفەمظفر الهور پور)مز ادی ەزند یجذاب و دوست داشتن اریبس یجوان

 " :کرد انیب ەگون نیرا ا دارشید لیدل نجوا نیبود، ا

زمان با  نیا طیاما شرا میاەگرفت ەعهد ەب راەو حفاظت محل ینگهبان امیقبل از ق ی( مانند شوراهایباغ مل ە") محلیباخ مل رەما جوانان "ب"

مردم را  شدیو سوت م ەبا چراغ قو ەصحبت از حفاظت کرد ، آن زمان ک شودینم ەو اکنون بدون اسلح کند، ی( فرق مامی)قبل ازقەسال گذشت

زنگ در  ستیبا یشود نگهبانها م ەمشاهد یرعادیاگر حالت غ ەک بودەگون نیشوراها ا ینگهبان امی)قبل ازقاستەهاکشاند گذشت ەکوچ ەب

 چیه ەما جوانها متعلق ب کنند، ینم تیاحساس امن ەکنند( اکنون مردم بدون اسلح زیپره یریبزنند و سوت زنان از هر نوع درگ هاراەخان

 یوشرط وابستگ دیبدون ق دیتوان یشما م ایآ م،یباش یاسیحزب وسازمان س چیهوادار ه ای ەهم شاخ میخواه یو نم م،یستین یحزب و سازمان

 .[میاە" گذاشتەو اسمش را "بنک ستین ەمحل یاسمش شورا گری" دد؟یما کمک کن ەب یسازمان

 فیرا تعر انی"! آمد و مجددا کاک مظفر جرەخودش آمد میدیدو یدنبالش م ەآن ک ایب دیرا صدا زدم وگفتم: " س ینبو وبیا کاک

گفتم: شما  م،یبگذار انیرا در جر تیمرکز ەوشرط، بهتراست ک دیق یاست و ب ەگفت: چون موضوع دادن اسلح وبیکرد، کاک ا

هم آمدند  ینیگلچ یکاک شوان وکاک عل ،یخواهیم ە!گفت: باشد هر طور کمیرا شروع کن رکا ەبااجاز یرا بکن ول تیالتیکار تشک

 ە( با دو قبضینیگلچ یدار شدند، و همان شب کاک شوان کاک صالح )عل ەرا عهد ینظامآموزش  تیخودشان مسئول ەو با عالق

 یبا خلع سالح رزگار هاەمسلح کردن بنک ەب قداممسلح شد. ا ەبود ک یاەبنک نیاول نی" رفتند، ایباخ مل رە"ب ەیبنک ەب ەاسلح

 ەلەکوم ەک میدیما د یبازگو کرد، گفت : " راستس را بخواه میرا برا یاەمظفر نکت ادەیماجرا زند نیبود. مدتها بعد از ا ەممکن شد

جهت  نیعصا است ازا ەدست ب یلیخ هاەشمرگیو در مسلح کردن پ استەقیخودش در مض ەاسلح ثیندارد واز ح یامکانات چندان

اگربعنوان حزب  ەآنها گفتند ک میگذاشت انیبا آنها در م میشما مطرح کرد باەرا ک یسراغ حزب دمکرات و خواست میاول رفت

ما  ەک میکرد دیما تاک یول میگذار یم ارتانیومهمات و آموزش در اخت ەاسلح دیخودتان را سازمان بده دیدمکرات بخواه

آنها  م،یخلق رفت یفدائ یکهایسازمان چر شی، آنها قبول نکردند، پس از آن پ میکن تیفعال یو سازمان بحز چینام ه ەب میخواه ینم

تر از  ما ارزان دیداشت اجیاما اگر بعد از مسلح شدن فشنگ احت میرا مسلح کن التیعضو تشک ریغ ەک ستیما ن ەگفتند در برنام

 دیرا خلع سالح کرد یشما رزگار ەک یوقت ی، ول میبر گشت یهم دست خال هاآن شیازپ م،یگذار یم ارتانیبازار فشنگ در اخت متیق

 میخواست یم ەطور ک آن ەو خوشبختان میآمد ەلەپئش کوم ەبود ک نیا ەآمد رتانیهم گ یریو مهمات چشم گ ەاسلح ەک میحدس زد

شکل گرفت و جوانان با  ەدوبار محالت یمثل شورا یشهر نهادهائ ەب ەشمرگیبا بازگشت پ ەشد ک ەدرست شد. ) قبال اشار انیجر
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 نیاز ا دینهاد جد نیاکنون ا یموجود، در آن شرکت داشتند ، ول یاسیس یتشکل ها و سازمانها  ەخود ب یعنوان کردن وابستگ

 نیا اام کردند یم تیمحالت فعال یدر شوراها ەبودند ک ینهادهمان کسان نیا نیبود، هر چند اکثراعضا و فعال ەفرا تر رفت ەمرحل

نبود  ەبوجود آمد ەبنک نی( اولی)باغ مل ەبنک ە. البتیالتیتشک یها و شرط دیتر و بدون ق ە! گستردیاسیس یبار بدون اعالم وابستگ

آن روز دهها  یکرد، از فردا افتیدر یو آموزش نظام ەاسلح یالتیتشک یوشرط وابستگ دیبدون ق ەبود ک یاەبنک نیاول ەبلک

ها  ەبنک ەک دیطول کش یاە" مسلح شدند دو هفتیسازمان یوشرط وابستگ دیبوجود آمدند "بدون ق ای تندوجود داش ەک گرید ەیبنک

 ەآباد درست شد ضیدر ف یاەبنک ەدارم ک ادەیب قایپرداختند، دق یو خدمات عموم ەادار ەب ەسراسر شهر را پوشش دادند و فعاالن

 یافراد )درست یبعد از شناسائ عتایبودند، طب کهایسازمان چر اننفرشان ازهوادار٥هر  ەبود مرکب ازپنج جوان اهل محل ک

هر پنج  نهایا ەحاضر در مقر آمدند و هشدار دادند ک یهاەشمرگیموافقت شد، پ ەاسلح ەاظهاراتشان و آدرس و...( با دادن دو قبض

  رند؟یگ ینم ەاسلحخلق هستند و چرا از سازمان خودشان  یفدائ یکهایهوادار سازمان چر میشناس ینفرشان را م

 نیا ەک دی. مطمئن باشمیبدهەاسلح انیمتاقاض ەب هاەبوجود آمدن بنک یگر واما برابدون ا میاەشد قرار گذاشت ەجوابشان گفت در

 نیهم یاجرا ەاست ک یهیبدون استثنا اجرا شود، پر بد ەاتخاذ شد ەک یدرست استیس دیها مال خور نخواهند شد، بگذار ەاسلح

مردم شهر  ەرا با تود ەلەکوم وندیپ هاەبنک میبوجود آمدن وتحک ەب غیدر ید وشرط و بیق یوکمک ب یبانیدرست پشت استیس

  .مستحکم تر کرد

 ادیبا اعت ەمبارز ،ەروزان حتاجیو ما ەآذوق میبامردم در تقس یو همکار ەمحافظت از محل نیبر کار روت ەعالو هاەبنک کار

 .کردندیم ادیترک اعت شگاهیآسا ەب لی( را تبدەازسکن ی)خالەمتروک ەاز شهرخان یکار انها قرار گرفت در محالت تیدراولو

 یبهدار ست،یقابل وصف ن یسادگ ەب شگاههایآسا نیا یەو تغذ ی)بخصوص زنان ودختران( در نگهدار یعموم مشارکت

 ەنیمعا ەب ،یبستر مارانیب ەب یدگیبر رس ەعالو یریناپذ یباوفا" بطور خستگ نی"شه ادی ەمانند زند یکسان مارستانهایوپرستاران ب

  .پرداختند یم نیمعتاد یو مداوا

 ەب نی، مثال حمل و نقل معتاد رساندیم یاری هاەبنک نیا ەدر حد امکاناتش ب غیدر یب ەلەمقر کوم تهایفعال نیباا ەرابط در

داوطلب شرکت در  شدند یم ادیترک اعت ەموفق ب ەک یبعدها اکثر جوانان ەنکی. جالب اشگاهیآسا ەوبازپس آوردنشان ب مارستانیب

 .دندیها آفر ەکردند و حماس ها یقهرمانشدند و در نبردها  ەلەومصفوف ک

در خدمات و  ەوچ شگاههایآسا ەآدوق یەبودند ودر ته ادیمشوقان فرزندانشان در ترک اعت نیوپدران معتادان بزرگتر مادران

  .مشارکت داشتند ەفعاالن شگاههایآسا ینگهدار

ناسح مردوخ با  ادەیبود زند ەخود مشغول کرد ەرا ب یجوانان پرشور ەانتشارات بود ک ەلەکوم یعلن یها تیاز فعال یگرید بخش

در انتشارات  ەدارم ک ادیرا ب یگرید یبود، رفقا یاز شور وشوق، جسارت ومهربان یسمبل ەروزان یگزارشها یەو ته نشیدورب

 ەک یگرید یو رفقا مقدم یبهروز شاد ،یعابد دیوح ،یاحمد خیبود(، انور ش قیصد ارش)اسم مستعیقباد زیفعال بودند، کامب

 .بود ریبخش چشـمگ نیدر ا تسانینامشان ناتوان است، فعال یآور ادیدر  امەاکنون حافظ

 ەتحوالت روزان لیاخبار وتحل ەژیو رفت یانتظار م ەک شد ی" منتشر مەنام "سن ەب یگریمختصر د یە" و نشرەلەکوم ەخبر نام"

آن  استی( ورە)سنیەنشر نیانتشار ا شنهادیپ شد، یمنتشر م یلیتحل چیناقص اخبار، بدون ه یدر حد بازگوئ ەسنندج باشد اما متاسفان

( ارانیسنندج و کام وان،یجنوب، شامل مر ەبود)منطق وانیدر مر استشانیمرکز ر ەداشت ک ەهدع ەساعد وطن دوست ب یرا آقا

 ەک بودیمعنا م نیا ەرهبرب ایمسئول  نوشتم یاگرم ەچرا ک افتمیا نر یگرید ەکلم ەک دمیرا ازآن رو برگز استیر ەراستش کلم

از آذر تا  ەما ٤دهند ودر مقابلش هم پاسخگو باشند، در  ەارائ ار لیقب نیاز یزهائیوچ ەرا ەنقش ل،یتحل شنهاد،یپ ستیبا یم شانیا

 ەمنتشر شد سیدوسال پ ەک ی. )در کتابدمیکردم ند ەاشار آنەب ەک ارهایازآن مع یاثر چیمن در سنندج بودم ه ەک١٣٥٩نوروز 

نقد آن کتاب  ەخود ب یندارد.در جا تیواقع ەک امەکرد یکار م ەسطور در انتشارات و خبر نام نیا ەسندینو ایگو ەاست ک ەشد ەاشار

عدم حضور  ،یبر خالء مسائل نظر ەعالو شود، یم ەمشاهد ەلەکوم التیاز تشک یضعف بزرگ نجایدرا ەخواهم پرداخت( متاسفان

 یشد ب ەاشار ەک یهائ تیفعال یە. درکلگنجد یجا نم نیونقد آن در ا یبررس ەتاسف بار بود، ک ەلەکوم تیبخش از فعال نیزنان در ا

 توانم یلذا نم ام،ەمن درآن بخش نبود ەک یداشت، از آنجائ یسزا ئ ە( سهم بیمقر علن تی)جدا از فعالیشهر التیگمان نقش تشک

 انیب یمطلب ەلەکوم تیفعال یو چون یندەچ لیدر تحل یممکن است زمان سم،یخاطرات بنو ەمثاب ەب یزیتالش آنها چ فیازکم وک

با تشکالت  ەلەدر آن زمان کوم هایبا تمام کم وکاست ەاست ک نیا ستیتکرارآن ضرور ەک یمهمەکتگنجد، ن ینم نجایدرا ەشود، ک

مسائل  ەب یدر مجموع توان جوابگوئ ەلەکوم ەدر آن هنگام خوشبختان ەشود، ک ەسیقام دیو کردستان با رانیدرا گرید یو سازمانها

 .هارا از خود نشان داد استیس گرید وحاکم  ینیبا حکومت مرتجع د ەبا مبارز ەمهم در رابط یاسیس
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 رفیق ناصح مردوخ)سمت چپ( -زندەیادان رفیق عطا رستمی)سمت راست(

 

 انتخابات:

 یهرروز ول میشهر نسبتا آرام بود گاها اگر نگوئ یها وضع عموم ەآمدن بنک دیو پد یرزگار ەاز تب وتاب خلع سالح سپا بعد

بخاطر  ایعمد  ەافراد شرور) ب نیب آمدند،  یبازار م ەب دیخر یبرا ەک یانینظام انی، در م آمد یازطرف پادگان بوجود م یکاتیتحر

 فیخف یکیزیف یریدرگ انایو اح یلفظ یهایریدرگ ەمنجر ب ەک آمد یبوجود م یبرخوردهائ یدسخت پادگان( ومردم عا طیشرا

محض  ەب ەاز حفظ نظم آنچنان باالبود ک یودرک عموم تیاحساس مسئول ەخارج از مبالغ ەمعنا ک نیا ەب فیخف میگو یم شد، یم

 یمعموال درموارد ضرور ەرابط نیدر ا شد، یآرام م تیهگذر وضع کسان ر ای هایخود بازار ەبا مداخل یکیزیف یریدرگ ەمشاهد

مقر  یمسئول روابط عموم شد، یبرقرارم یپادگان تماس تلفن ەبا دفتر فرماند ەلەاز مقر کوم ینیچن نیا یو گرفت ها ریرفع گ یبرا

 .(یگرام ادشیرا بدرود گفت،  یزندگ ەاست ک یروزها سالگرد روز نیبود)ا یفیصالح ک ادی ەزند

خطا اعالم شرکت  ەدر انتخابات مجلس خبرگان ب رایز یدرست ەب میگو یشرکت در انتخابات بود ، م یدرست ەب ەلەکوم استیس

 تیشهر سنندج مو ضوع یبار مانند شورا نیا یالزم( ول یمجلس خبرگان وهم عدم آمادگ تیماه ەبود،)هم بنا ب ەدر انتخابات کرد

آن زمان  ەواندری)د ەدر وانیسنندج ود اران،یشهرکام ەس یاشد در استان کردستان براادم بیبود، اگر  یشرکت در انتخابات ضرور

 دایکاند کی ،هرکدامەسقز وبان ەقرو جار،یب وان،یبود( مر نیچن نیا ەبود)درزمان شا ەمنظورشد ەندی( دونماشد یشهر محسوب نم

 م،یشد یمعرف ،ەواندرید اران،سنندجیکام ەدر حوز ەلەکوم یدایکاند عنوان ەکمانگر ب قیصد قیرف ادەیحال من و زند هرەداشتند ب

 یفرمها ستیبا یکار م نیا یندارم، ، برا خاطرەرا ب ەسقز وبان یداهایکاند ،یاالسالم خێکاک فاتح ش وانیمر ەدر حوز

 ەک میبود ەرفتیو پذ میدانست یمورد را م نی( بود، هر چند انید ە)تعلق ب ەسوال آزار دهند کیدر آن  ەک میرا پر کن یداتوریکاند

و رسما وارد  میفرم هارا پر کرد ەنوع سواالت هم جواب داد بهر حال با اکرا نیا ەب دیبا یشرکت درانتخابات رسم یبرا

 .میشد یمبارزات! انتخابات

 ادیرا ب گری یدایبود و کاند ەشد دیحزب دمکرات در سنندج کاند ەندینما یبغداد میرح یآقا ەک رسد یحزب دمکرات بنظر م از

 .ندارم

و سفر  یانتخابات غاتیتبل ەنیدرزم یمحمد قطب ادەیدهد، زند یاری امەو اگر حافظ یمحمد نبو قمانیرف ،یبهرام میکر یآقا ادی ەزند

بود  ەلەکوم التیبر دوش تشک ەک یفراوان فیو وظا یبا امکانات اندک مال رایز شدند، یرا متحمل م یادیروستاها زحمات ز ەب

 .! "خود را نشان داد، "عدم حضور زنان التیتشک یازکمبودها یکیباز  ەمرحل نی. درادتر بو ریگ چشم نانیزحمات ا

" ومبارز رانیخلق ا یفدائ یکهایشهرسنندج از جانب "سازمان چر یشورا ەندیو نما ەختیفره انی" ازفرهنگیشیقر ەدی"فر ادەیزند

 ەطبق یآزاد ەدر را کاریسنندج بود ازجانب "سازمان پ ەختیفره انیاو هم از فرهنگ ەدوست" ک یقادر نی"شهکارگریپ

 نیا ەکنند ب یبخواهند کمبودهارا واکاو ەک یکسان ەتوج ەرابط نیشدند، درا یمعرف مجلسانتخابات  یدای( بعنوان کاندکاریکارگر")پ

 ەنشان شودیسنندج را م ەژیوەب ەلەکوم جنوبەمنطق نیمسئول ایواپسگرا درمسئول  نشیب یها ەوجود رگ ەک کنم یجلب م ەنکت

ومبارزدرتمام  ەمردم، مشارکت صدها زن فرهخت یهاەتود یبا زندگ شیختگیاز آم ە( با آن درجەلە)کوم التیتشک ەگرفت، وگرن

 .باشد ەنداشت یداتوریکاند ەستیشا ەختیدهها زن فره رسد یبنظر م دیبع ،ەروزان یها تیفعال
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 یداهایجوانان طرفدار کاند نیبودند و بحث ب ەرا در شهر بوجود آورد یبیو جوانان جنب و جوش غر یدانش آموز یشوراها

!، دادند یم یگریخورد د ەرا ب داشتندەآن عالق ەب ەک یو نظرات سازمان ەگفت عنوانەطبعا هرکدام نظرات خودرا ب ەمختلف، ک

  .نوشتند یم وارهایرا بر د كردندیم انیب هایدر سخنران شانەرد عالقمو یدایکاند ەرا ک یشعارهائ ایو هاەجوانان نکت

 نیقیمنحل اعالم شد، )کامال  یغرب جانیکردستان و آذربا یشهر ها یانتخابات ەدو روز قبل از انتخابات از طرف دولت حوز یکی

 اران،ی)سنندج ،کام ەهر حال حوز ەب (ەجداگان ایفرمان منحل اعالم شد  کیروز و با کیدر یانتخابات یهاەحوز ەهم ەندارم ک

از  یانتخابات نگیمت نی( در آخرکاریدوست" )سازمان پ یقادر نیانحالل انتخابات خانم "شه ز( منحل اعالم شد، قبل اەواندرید

 .اردالن بدهند وسفی ەرا ب شانیرا ەواز مردم خواست ک دیخود کنار کش یداتوریکاند

 ادەیزند ایازما، من و یکی ەک کرد، ینفر صحبت م کیبود فقط  ەکرد یمعرف دایکاند ەک یمشترک ازهرتشکل یها نگیمت در

 ایو نگهایمن در مت شتریداست ب ەعهد ەرا هم ب ارانیکام تیکمانگر مسئول قیصد ادەیوچون زند میکرد یکمانگرصحبت م قیصد

  .کردم یتجمعات در مورد انتخابات شرکت م

 یاەبرگذار شد، بخاطر دارم جمل یاستاندار اطیدر ح یاعتراض نگیتیاز انتسار خبر انحالل انتخابات در سنندج م پس

 :بود نیا ەآن جمل دمید واریبر د ەروز بعد، آن را بصورت نوشت ەشد ک ەگفت میدرصحبتها

آنها را در صندوق  دیخواهند شد و برو ەگلول ەب لیتبد ها یرائ م،یزیبر یرا در صندوق رائ مانیها یرائ دیگذار ینم ەاکنون ک "

  ."دیبشمر تانیپاسدارها ەنیس

بوجود  زیآم دیناروشن و تهد یو فضائ بود،ەاسفند بود، درواقع با حذف انتخابات حکومت حرف آخرش را زد ٢٤انتخابات  خیتار

 یتا پشت استاندار ە" از پادگان خارج شدحالت "دو ەازارتش ب یروز گروهان کی شد، یم تر حیپادگان صر کاتیبود. تحر ەآمد

 ەو آنهارا مجبور ب بودندەرا بر آنها بست ەرا خانیو ش آباد یبودند، جوانان محالت حاج ەآمدپادگان است(  -مرکز شهر ریمس درە)ک

 نیا اشەخشن رد وبدل شد، خالص یو اندک یاەچند دقتق یاەمقر تلفن زد و مکالم ەپادگان ب ەبودند. فرماند ەپادگان کرد ەبازگست ب

 ەسر آخر او)سرهنگ؟؟؟ فرماند ەدر داخل شهر، ک ینظام نورما ەجوانان اعتراض داشت و ما ب یسنگ پران ەاو ب ەبود ک

جوانها  نیهم ەک یروز دیام ەجناب سرهنگ ب دیشد گل گفت ەمن است"! در جواب گفت یسرا رانیا یجا ە:" همەپادگان( گفت ک

  .!کنند یمشق پادگان فوتبال باز دانیودر م ندیایب

هم باز  دیبود، شا یسنندج ەبنام "نصرت پور" ک یبعد ازانتخابات بود، وپس ازآن سرهنگ ەحادث نیا ەک اورمیبخاطرم نیچن نیا

 ە( تماس گرفتند کەلەبا مقر)کوم شانیهم بود، ا نیدر دوران تحصن رابط پادگان و متحصن ەبود ک یبود، کس ەنشست شد

 ەودرکدام محل یک ەخان ادندارمیب ەک یاەشد درخان ەباشد. قرار گذاشت ەداشت ی( مالقاتەلەدارد با شما)کوم لیپادگان تما یاندهفرم

 .بودند( مالقات صورت گرفت ەدیتوافق رس ەپور ب و سرهنگ نصرت ەلەکوم یمحل رفقا نییبود )در تع

 محلەب یمنته یهاەکوچ اەیو کوچ ەطبعا اطراف خان میمحل مالقات رفت ەب ینبو وبیا ادەیزند ەرا  هنگام بعد ازشام هم شب

نبود و  یبود، آن زمان تلفن دست ەتحت مراقبت کامل قرار گرفت ینیگلچ یکاک شوان وکاک عل ادانەیمالقات قبال با نظارت زند

در آن مالقات  ەک یاەتلفن ثابت خان ەب ەقیدق ەهر د ەدرفاصل ەشد ک نیبودند، قرار برا ەاربد قو یلی(هم خیواک ی)تاک مهایس یب

 نبود( یخبر یشود.)آن زمان هنوز از تلفن دست ەزنگ زد میداشت

 ەکاغذ هم همراهمان نبود وفکرش راهم نکرد ی. و حتمیبود ەما ضبط صوت همراه خود نبرد گرید یادیمثل موارد ز ەمتاسفان

  .!(ها یتجربگ یاز ب یگرید ەنشان نهمی.)امیکن ادداشتیصحبت را  یالاقل اسم طرفها ەک میبود

صورت  یکوتاه ی. ابتدا معرفمیمکالمات را ضبط کن میخواهیشما م ەبودند و گفتند با اجاز ەآورد ەآنها ضبط صوت همرا هرحالەب

گفتند و  ت،یاز رسالت خودشان)ارتش ( در حفظ امن یاەداشت. مقدم یسرهنگ ەازآنها درج یکی ەنفر بودندک٦ای٥گرفت، آنها 

چون در آن صورت  د،یپادگان دامن نزن یەعل کاتیتحر ەب د،یخواه یرا م انیهمشهر امش(هم آرەلەگفتند اگرشما)کوم ەمودبان

 !.دیخواهد د بیو شهر آس میببر ەاسلح ەدست ب ەشد ک میمجبور خواه

 ەبود ک نیا دندیشن ەک یجواب دیرس دیدته ەصحبت ب ەک یبود، وقت میمستق دیبود ودر آخر با صراحت تهد میاول مال گفتارشان

شد  یآور ادی( ١٣٥٨نی)نوروز خونەاست،کشتار نوروز گذشت دینظر تهد ەشهر ازهم یخود پادگان برا تیموجود ەمتاسفان

هارا  دیتهد نیشما ا ست،ین دیتهد ەب اجیگراحتیشد د ە. گفتدفاعش یشهر ومردم ب ەمرداد ب ٢٨همراه با پاسداران درهجوم ورشیو

را  نیساخت. ا میاگر خراب شد آنهارا باآجر ازنو خواه دیمردم دل نسوزان یخشت وگل یها ە. واز بابت خاندیاەدر آورد عملەب

هر  ەحاضر ب دیبر یآخوند رنج م یمشت ەب میتسل رتاز حقا ەک تانیەروح ینیاصطالح باز آفر ەب یشما برا میدان یم یخوب ەهم ب

 کیمالقات حدود  نی. ادینکن ەخون مردم آلود ەب شتریو دستتان را ب دیائیبخودتان ب ەک میکن یم حتیشما نص ەب دیهست یکشتار

  .دیطول کش شتریب یکم دهمیساعت شا

 آنها خفت بار و حقیرانە اسفند ماە اطالعیەای از جانب طرفداران مفتی زادە منتشر شد کە محتوای ارتجاعی و همکاری سطدر أوا

 کند. ترین صورت ممکن بیان می با زبونانە رابا نیروهای مترقی بویژە کومەلەخود و دشمنی دهد  نشان میبا حکومت اسالمی 

 ٥٨زاده در کرماشان در سال  یاحمد مفت یآقا یماده ا ٨ ەیاطالع]"

 میەللا الرحمن الرح بسم
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 .میخلق و كوملە و امثال آن هست یفدائ یهاكیمطلق خود فروختگان حزب دمكرات و چر یـ ماخواهان اقدام قاطعانە دولت جهت سركوب1

 .میمان هست رفتە مسلمان كرد در جهت بازپس گرفتن كردستان از دست شمرگانیبخصوص پ یانقالب و یمردم یروهاین تیـماخواستار تقو2

 .میباش یهموطن خود م نیمسلمان در جهت بازگشت مهاجر شمرگانیبا پ یهمكار نەیمسلح در زم یروهایـما خواهان اقدام ن3

 .میآنها هست یكردستان و اهداف ضداسالم ەیتجر یبە احزاب فوق جهت تا آنان مسلح شدن برا شتریـما خواهان عدم فرصت ب4

 تیحسن ن اتیجانبە از طرف ه كی یازهایسازش با سردمداران كفر در منطقە و دادن امت ـ ماخواهان متوقف كردن هرگونە مذاكره جهت5

 .میباش یم

 .میهست یآموزش و پرورش كرمانشاه و كردستان از عناصر چپ نما و ضد انقالب عیسر یـ ما خواهان پاكساز6

مسلح  یژاندارمر یروهایهرچە زودتر پرسنل سازشكار و منافق كە درن یدر جهت پاكساز یمقامات مملكت عیـ ماخواهان فرمان سر7

 ".میهست شوند یمانع خاتمە دادن فاجعە كردستان م یبخصوص ژاندارمر

از عبور ضد انقالب ورود اسلحە بە  یریتوسط ارتش بە منظور جلوگ یبر بستن مرزها یمبن ینیفرمان قطعنامە امام خم یـ ما خواهان اجرا8

 "[( ٦.١٢.١٣٥٨.) میباش یداده شده است م شیكردستان در هفت ماه پ عیوقا لیمنطقە كە در اوا

تهران  ەلگن(ب–مفصل ران  دی)آرترز شد ەجهت معالج ەک شدم یم ەمن هم آماد ەو باالخر میشد یم کیآخر اسفند نزد ەکم ب مک

 .بروم

 ەسقز ب ەاز جاد یمحمد قطب ادەیهمراه زند ەماه٤ور" همراه همسرم وفرزند  -"لند رو کیبا  ەصبح زود بود ک دیروز ع درست

 ەک ەواندریسقز ود نیب ەبود و جاد ەدیبار یادیآخر اسفند برف ز یوهمدان نا امن بود، روزها ەکرمانشا ەجاد م،یافتاد ەرا ەتهران ب

 میگدشت ەسنندج و سقز( ک ەب لومتریک ٧٠ ەرا ەانی)درست مەواندریبود از د ەپوشابد یادیرا برف ز داوباتو قرار دار ەدر منطق

 نانی" با اطمی"محمد قطب ادەیزند قمانینگران بودم اما رف یاست، کم ەاز آنجا رد نشد یلیدوروز اتومب یکی نیدرا ەمعلوم شد ک

 ەادام مینتوانست ەدینرس ەرانشایا ەخان ەقهو ەنخواهد امد! ب شیپ یاست و... مشکل الیفرنسینو است و دو د نیماش ەنکیکامل ازا

 توانست یبکنم و همسرم فقط م یکمک توانستم یپا نم دیشد یناراحت لیدل ەمن ب میبود ەشد یبیغر ەدچارحالت نگران کنند میبده

 یچ ەشد قهو داینفر از دور پ ٤ ای ٣ یەسا ەبود ک ەبعد از ظهر گذشت٢دارد کم کم ساعت از  را در آغوش گرم نگە اشەبچ

 ەتوقف در قهو یدند و پس از اندکدرآور ریرا ازگ نیماش ەمحل، با کمک آنها باالخر ینفر از اهال ەس ایو دو  ەرانشایا ەخانەقهو

 .میبود ەکرد یساعت ط ١٢از  شیمتر را در ب لویک ١٧٠. میدیسقز رس ەشب ب لی، اوا ەرانشایا ەخان

بودن درتهران و  یکنم ، دوران مخف یچندان دور موکول م ەزمان ن ەآن را ب ەو دنبال برم یم انیپا ەدوران را ب نیا خاطرات

 ...کردستان و ەو...بازگشت ب ەمعالج
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  دەیاد صالح کیفی سمت راست زن -زندەیاد صدیق کمانگرسمت چپ 

                                                           
1
در مورد خلع سالح"سپاە رزگاری" در سالهای اخیر تحلیل هائی در مخالفت با این حرکت درست پیشرو بیان شدەاست کە نمونەای ازآن  -  

 شود: تر شدن مطلب عینن بازنویسی بازنویسی می را کەدر پانوشتهای فیس بوک  ارائە شدە بود برای روشن
 نویسد: کاک رشاد مصطفی سلطانی می

 ریو تقد یسپاسگذار ەیستیاردالن شا وسفیشهر سنندج ، توسط کاک  یعنیکردستان و مرکز ثقل ان  یجنبش انقالب خیتار یرسزحمات و بر
 لیها بر اساس و تحل یها مورد استقبال قرار گرفت .اگر داور تیو در سا ەکرد یرا بررس ەلەطرح کوم نیا یاەدر مقال شیاست .چند سال پ

 ەزد .چونک شیخو التیتشک ەب یمهلک ەیطرحش ضرب نیدر ا ەلەمۆک قاینخواهد آمد .دق شیپ یل و دل آزردگطبعا مشک رندیصورت گ یعلم
 میتقد ەلەمۆک یرا برا عیوس یکانال ارتباط کینقش  ورامانەمحروم کرد . ه ورامانەه کیاسترتژ ەیرا از منطق ەلەمۆک التیبافت و تشک

نمود  یخصوصا جنوب کردستان وصل م رو،وە،گاوی،دزل ەاز کرماشا یبزرگ رو،بخشە، ژاو ارانیمناطق کام ەرا ب التشیتشک ەنمود ،ک یم
کمک  ەلەمۆک ەب کیاتومات یانقالب یعناصر ەیلیبوس یرزگار التیتشک نیبود . هم چن الەدیا ەلەمۆک یو برا ی. بافت مناطق مزبور کارگر

دهات  ەرا ب ەلەمۆک التیو توانا ،تشک قیدق یو نبود رهبر یماجراجوئ یاست هایس ەکینمود . در حال یدادومیم یواطالعات ینظام یها
 یکردند ،اما بافت اجتماع ەلەمۆک ەب یفراوان یآطراف بوکان کمک ها  یروستاها فیشر نیساکن ەنمود .اگرچ یاطراف بوکان محدود و زندان

 لیآطراف بوکان امکانات کم و پتانس یاختالف داشت . روستاها یلیخ ەو کرماشا ارانیو کام ورامانەه یبا روستا ها ەسیان روستاها در مقا
(  ەو حلم آباد گرفت ینام بردبار ەسخت دارد ک یآباد ) انچنان زمستان ها ،حلمەڵیرەق یکنند .روستاها ەتوانست عرص ینم ەلەمۆک ەرا ب یباالئ
 رباریت کینمود . با  ەسیدارند مقا یهشت هزار نفر یها تیجمعاکثرا ەجنوب ک یتوان با روستاها یآباد را چطور م یو حش راندولیو ر
کنند . در  ریتسخ یرا باسان ورامانەه یو روستاها یتوانستند دزل یاساسا نم ەسپا یروهای،ن ەکیکردند در حال ینیعقب نش ەرا مجبور ب ەلەمۆک
ستون فقرات جنبش در سنندج  ەک ی.در صورت نندک یم یو بوکان خود نمائ انیموکر سمیسکتار ینوع ەلەمۆک ەیرەان د یها استیس

 شیها یانتقال زخم یبرا ەلەمۆالزم را داشتند . ک یها یتوانائ یکشور یرهبر یبرا ینواح نیا یبود و کادر ها وانی،مر ارانی،سقز،کام
موضوع  یرزگار شمرگیپ یروی.در ضمن ن رساندیجنوب کردستان م ەانهارا ب یبود باسان یم ورامانەه ەو اگر د رفتیرا پذ یها بتیمص
 یمذهب شاتیو گرا ەو خلس یفکر التیتما یکردستان بودند .منها ینوایب یلیخ یها فیو از ط یکارگر یآنها براست بیبود و ترک ەلەمۆکار ک

در  ەلەمۆک ەنشان داد ک یخیکنم .اما روند تار یم یابیارز یرا در سطح باالئ وسفیبودند . زحمات کاک  ەلەمۆهوادار ک کیدر عمل و پراکت
 و محروم نمو د . ەبهر یخودش را ب نیقرار گرفت ، و از مناطق کارگر نش یسخت ریمس ەچ
 

 یافتادن گفتگو ها ەها سبب برا یبازگوئ نیا ەنکیخوشحال از ا و یسلطان یسپاس از کاک رشاد مصطفبا ] جواب نگارندە بە کاک رشاد[: 
گرفت!، خصلت و جوهر نقد  ادی شود یگرفت هرگز از موافق نم ادی شود یاز مخالف م ەرا ک ەباورم آنچ نیبر ا ەموافق ومخالف بشود چرا ک

نکات مثبت  تیو تقو یوباعث دلگرم ستیو چقدر هم ضرور ند،یب یقوت هارا م ەو همراه معموالنقط قیاست ، رف ەنهفت ەپروس نیدر هم
استقبال نقدها  ەب دیبا ەگشاد یرو با آغوش باز و رو نینشان دهد. از ا تواند یهارا م ضعف ەوحتا مخالف نقط ەنقادان یاما نگرش ها شود، یم

 ەب کیاتومات یانقالب یعناصر ەیلیبوس یگاررز التی: ) " ..تشکەنکیازا -١ پردازم یازبحث کاک رشاد م ینکاتەها رفت. من ب وحتا مخالفت
 ەب ەوابست ایافراد منفرد  ەکردم ک ەاشار نیشیپ یروزها ادداشتیدر  میبگو دینمود ." ( با یدادومیم یواطالعات ینظام یکمک ها ەلەمۆک

. در رندیبگ یاەخوان احتماال پر برکت بهر نیبودند تا ازا ەآورد ی" رویرزگار ە"سپاەتاز التیتشک نیا ەب التشانیتشک یەتشکالت چپ با توص
در مورد  یروشن ەبود، نمون ەآمد شیپ ەبود ک یتیاز موقع یناش ە" بلکیرزگار ەوهر "سپاج ەبنا ب ەن ها یکمکها و اطالع رسان نیا ەجینت

 یروشن ەدر آنجاب میبود! بگو ەو مازندران" در کردستان علم کرد النیزحمتکشان گ یانقالب-کی" بنام "جنبش دموکراتی"حسن ماسال ەک یتشکل
  یبودند. نم ەآورد یمقرش رو ەاز خرس ب یکندن موئ ی" اما براێ"حسن مام سال گفتندیم یحسن ماسال ەب ەبودند ک یانیروستائ میدید یم

! التیتشک نیا ەب تیقعاز مو ەمنظور استفاد نیهم ەب ەک یبود. اما کم نبودند کسان یسازان کارتون نی" مثل ایرزگار ە"سپا ەک میخواهم بگو
درکردستان  یخواه یجنبش آزاد ەب یربط چیه ەک یاز باور و اعتقاد ەاستفاد" با ی"رزگار ەبود ک نیمهم ا ەبودند. واما نکت ەآورد یرو

 یمکارو ه ەشا میبارژ یبر همکار ی ریآب تطه خواستیباآن م ەک ینید یسنت یاەبود دردست خانواد ەشد یاعتقادات ابزار نینداشت، وا
 ەازجمل یهائەکردستان بکنند) در نوشت ەخواهان یمبارزات آزاد ەرا وارد عرص ینید یتر حزب . وا آن مهمزندیباساواک را بر سر خود بر

در  ەک یتیماه ەب نانی(. پر واضح است اگر در آن زمان ظاهر بامەسنت چپ در کردستان پرداخت یچرائ ەب ژوێم ەیوان -خیازتار یدرسهائ
 گری. اکنون اما دنندیب ی را نم ایستند و عمق قضانگر ه یگت سطح شودیم فیتخف ینداشتند با اندک یتوجه استەپنهان شد التیتشک نیپشت ا

از  ەکاک رشاد نکت -٢دفاع بکند.  یاسالم یاسیاز تشکل س ەجرائت را بدهد ک نیخودش بتواند ا ەب یشدن" داعش"گمان نکنم کس انیپس از ع
 یدر بخشها استەهم نبود نطوریا ەک اندەنوشت یخلع سالح رزگار یپاەرا ب ەوهم اند،ەکرد ریتصو زیرا اغراق آم وراماندست دادن مناطق ا

با  خواهند یم گرید یارینام آمدست( و بس یایجوانان)جوان است وجو ژهیوبو دگانیرس ەتاز یانقالب یدر دوران ها ەکردم ک ەاشار ەگذشت
عام هم  رشیگسترش وپذ یرسطحیتعب نیا ەخشونت را دارد)متاسفان یآنان معن یبرا یبزنند و حرکت انقالب بر انینشان دادن خود م کالیراد
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 ایدارم: آ یشوند ، از کاک رشاد سوال  یم یحرکت انقالب ەکدر کردن چهر ایشکست کشاندن  ەالزم باعث ب ریبا ارتکاب خشونت غ ەدارد( ک
! شقدمی!و پنیدارد؟ بگذار آنها اول یگرید ریکردم تعب ەآن اشار ەب ەک ریتعب نیجز ا ەاقدام زدند ب ەاز موعد دست ب شیپ ەدر جانور ەک یکسان

و  کرد یخودش کار م ەیقیسل ەدر کار نبود و هرکس ب یکاف یالتیرفتارنشد، در آن زمان آموزش تشک کسانیجا  ەدر هم ەباشند!، مطمئنم ک
مگر  ەصحبت خواهد شد. از آن گذشت ەبار نیدر ا شتریب ەندیآ یروزها انی، در ب داد یانجام م آمد یم کالینظرش چپ و راد ەب ەهر آنچ
 یشکستها ەک رسد ینظر م ەب یواقع ریغ ؟ەلەداشتند بهتر از کوم یسرنوشت ە" خود چگرانیو د یاورامان ماندند "رزگار ەدر منطق ەکیآنهائ

 ەلەکوم یواپس رفتنهاعثمان !( باعث  خیغضب ش میبگوئ ەنکی)مگر ا م،یده تنسب یسالح رزگار خلعەرا ب یاسالم یجمهور میدر برابر رژ

 !سنگ نشد ەلەکوم ە!!؟ خدا رحم کرد کباشدەشد
 ە... چ ای ەآمد ایدن ەدر سنندج ب یفالن ەنکیا دیفرمائ یم یشوخ انشاەلل میبگو ەنکیندارم جز ا یو... حرف یو سنندج یانیدر مورد موکر -٣

 میبگو ە. سر بستطلبد یم یاەقوت و ضعف آن بحث جداگان یها ەو نکت ەلەکوم التیدارد؟ بحث در مورد تشک یاسیس یمش نییتع ەب یربط
 ..!نینبودند هم یبوکان گمان یب ەشرکت در جلس یاول!!" انتخاب کنندگان برا ەگذاشتند "کنگررا بعدا اسمش  ەک یا ەهمان جلس

نوع  نیو زحمتکش بودند کامال درست است و اتفاقا خطر ا دست یهوادارانشان از اقشار ته ای" یرزگار ە"سپا نیمسلح دیگوئ یم ەنکیا -٤ 
 ینم لیاروپا را تشک یازاحزاب راست افراط یریگ بخش چشم نوایو کارگران ب دستانیمگر ته دوجود دار جاەدر هم بیتشکالت عوام فر

 یتیآنچنان موفق ەلەوکوم ەخواهان یجنبش آزاد یبرعکس در مجموع برا ەنکرد بلک جادیمشکل ا یخلع سالح رزگار یدهند؟ کاک رشاد گرام
نتوانست در اورامان  ەلەکوم التیسازمان بدهد. اگر تشک دیکردستان تجد رق( نتوانست در شستی)پوپولبیتشکل عوام فر نیا گرید ەبود ک
 ەساد ەدهند نمون حیهم را توضامر م نیا ینتوانستند بدرست ەبود ک یکادرها و رهبران یناکار آمد ەبلک یخلع سالح رزگار ەن شیاصل لیدلد بمان
! ندیب یرا درشهر سنندج نم یومدن یحرکات انقالب یگذارد ول ی"!!مەخ زندیو اسمش را "تار سدینو یم یکتاب یکردم، کس ەآن اشار ەب ەک یا
 ەلەدر سرنوست کوم ەها ک یلیخ یکور ەگنا زیدوست عز ،ە. نندینایناب نیچن نیا ەداشت ک یگریاز امثال او وکسان د شود یم یانتظار ەچ

و نقد  لیتحل یجاەبد خواهانمان ب ەکرد ک میسقوط خواه یچاه انهم ەب ەوگرن م،یبکار نبر یکدر کردن حرکات انقالب یرا برا اندەموثر بود
بحث را  نیا ە. بازهم سپاس از کاک رشاد ککشند یم انیم ەرا ب نیاستال یمرکز ەتیاعدام کم ایگوالک و ەریفالن جز سمیالیو سوس سمیمارکس
 .گشود

 جواب کاک رشاد:
وصف  نینقل مکان دهم .با ا نجایا ەب یزگارڕرا در مورد  امەمقال ەندارم ک یگردد . اکنون فرصت یم میتقد وسفیکاک  ەسپاس فراوان ب

 ەمۆک اریبوکان در اخت یرا از روستاها یتر عیو امکانات بمراتب وس لیانسینام دارد ،و پ امانروەه ەرا ک یمهم کیاستراتژ ەیمنطق ەلەمۆک
توان مردم  ی.نم دینما ریبنفع جنبش نفوذ کند و تسخ یزگارڕ یآبک التیدر تشک ەخزند ەیویتوانست ش یم ەلەمۆدست داد . و ک زگذاشت ا یم

 ەاوردند ک یم یمرکز ەیتیکم ەرا ب یگذاشتند ،قانع کرد . افراد یخودشان ارج م ەیحوم ەسکت بوکان ،تنها ب ەرا ، ک ەلەمۆک التیو تشک
 شانی،بنا بر اعتقاداتشان کمک ها ەلەمۆخواستن ک ایبدون گفتن و  ەشناسم ک یرا م یپنج و شش جنوب بودند . افراد ەجدر ی،در سطح کادر ها

 شیاز دستاوردها شتریبمراتب ب شینبود و ضررها ەخردمندان یزگارڕباورم ، طرح خلع سالح  نیبود ود . االن هم بر ا ریسراز ەلەمۆک ەب

 . نداشت یەو اوضاع مشخص تک یواقع یها لیبر تحل ەالزم بود ،ک ریبود .کمند تدب
و درمان دردها الزم  ەنبود یدرد ها کاف انیب ە،ک شمندانیاند یبر اساس اندرزها یروشن است ،اما حت ە، بر هم انیجر نیو تار و پود ا تیماه

 دیهم آزاد نما یمناطق کوچک دیبر گرداند و شا یسال ها از حالت دفاع رو ورامانەه ەیدر خط توانستیم ەلەمۆ.ک دینگرد کیاست پراکت
بودم  روەدر چم شار و ژاو قیو کاک صد وبیا دیدر خدمت س ەک یموافق هستم .مدت وسفیاز مطالب ، با کاک  یاەپار انیدر ب رت.بهر صو

و محبت  یگانگی. و  ستین هاەپزخانەکور ەمتروک واکثرا مهاجر ب یاست وروستاها یاتمسفر نیچن ەلەمۆک یرشد و بالندگ طیمح افتمی،در
 داشت تیآن زمان سنخ ی ەلەمۆک یکرڤها و خط  کیاما،با تاکت ستندین یآطراف بوکان،هر گز فراموش شدن یتاهامردم در روس یهاەتود یها
. 
 جواب نگارندە بە کاک رشاد: 

 یعنی" تیاز "واقع نیطرف ەتبادل نظر است چرا ک یهاەویش نیبهتر از یکی ەگدشت ثونقد حواد یگمان بررس یبازهم سپاس ازکاک رشاد ، ب
 هاەدیپد یو شناخت قانونمند یو سپس درک نظر تیشناخت واقع ەجوانب مختلف مارا ب یکنند، لذا بررس یمصحبت  یقیکنکرت وحق یامر

 ەاز آنجا ک داند، یم یاز خلع سالح رزگار یرا ناش ەکند وهم یم یاورامان پافشار ەقاز دست دادن منط ەرهنمون خواهد شد. کاک رشاد ب
 ینیزمان مع یط روهاین نیمتقابل ا ریعامل وبازهم تاث کیفقط  ەهستند ون یعوامل فراوان یعملها وعکس العملها ەجینت یخیتار یها ەدیپد

کنند وگاها  یم ەچند عامل مهمتر جلو ای کی هاەدیپد راتییباشد هرچند در تغ ەدیپد کیعامل  تواند ینم یتنهائەب ەواقع کیلذا  ردیگ یشکل م
ازدست دادن  - ١نامر تبط  ەدیدر گفتار کاک رشاد از دو پد ەاست ک نیا یطوالن ەمقدم نی. غرض از اشوند یم ەشناخت یبعنوان عامل اصل

 نیا ەمن را بعنوان خوانند ەک میگو یم ەمانیاست. صم ە"! بودە"نابخردانیخلع سالح رزگار ەک ردیگ یم ەجیسکت بوکان! نت -٢اورامان و
در  ەخزند ەویرا هم راهم در مورد ش یهر حال طرح آرزو مانند ەباشد. ب ەقانع کنند لیاز بازگو نکردن دال بیع دیشا کند یمختصر قانع نم

هم  گریتشکالت د ەبلک ەلەتنها کوم ەن استەشد انیدر خود مطلب هم ب ەک ەرا همان گون یئابتدا دید نیا کند یمطرح م یرزگار یآبک التیتشک
طرح خلع  ایخواهد آمد. ثان شیپ ەو معلوم نبود چ آمد یگندش باال م ەعوامل خزند نیزود ا ای ریداشتند، و د یدر داخل رزگار ەعوامل خزند

 تیبر ماه ریکند و آب تطه دایرا پ یاسالم ید با جمهورفرصت نبر یرزگار ەاسپ ەموفق هم بود مانع از آن شد ک ەخوشنختان ەسالح ک
 ەک ینقشبند یایتکا ە)دوو رو( و شبک خانقا یارتجاع تیماه، گریکاک رشاد و دوستان د ە. متاسفانزدیخود بر یبودن و سلطنت یساواک

 ەب ینقشبند شیدراو یآور یموجب رو یخلع سالح رزگار ەککنند  یوتصور م رندیگ یم ەدی(ساواک بودند رانادەن از بد ی)جزئەگایپا
. دوستمان نهفتە است ها( )تکایا و خانقاهآنهاست تیسرکوبگر در بطن و ماه یباحکومتها یهمکار ەکیدر حال است،ەشد یحکومت اسالم

 :کند یم ریوصرا ت یرزگار ەسپا یدرست ەنوستس ب ی( در پاای)عارف آر
 ەبودند ، ن ینقشبند ەخانقا ەمردم متوهم ب ەتود انیدر م یارتجاع ەخفت انیجر ەمسلح نبود بلک یسازمان علن کیتنها  یرزگار ەسپا التیکتش"

در مسجد جامع  رویتوانستند با داشتن ن وانی، پس از خلع سالح در مر ادیز یو مالها ەتنها در اورامان در تمام کردستان با داشتن مساجد خانقا

  ! تحصن کنند

 یخوب از طرف عراق و در صورت تداوم عربستان سعود یمال یەو بن یغیتبل ەمشخص و داشتن کادر با تجر یبا داشتن رهبر یرزگار ەسپا
از طرف  ەشد ە( و تمام افراد راند ەلەمۆ) ک ەافتیچپ سازمان  یەهم عل ەعیش ینیخم یەهم بر عل کردیم یمال تیمانند داعش از آنها حما

بودند و.. . باخلع  ەشد کینزد ەزاد یاحمد مفت ەب ەک یتیەگاەب ەدر ەها و باز ماند یو ساواک یاخراج انینظام خصوصأم یاسالم یجمهور
 نیاز بزرگتر یکی ینقشبند ە! خانواد ەلەمۆک ەجسوران استیبودند از س ەشد ەجیدچار سر گ یکردستان تا مدت نیمرتج یرزگار ەسالح سپا
 ەرابط یکردستان دارا تیو با روحان رانیا یو پادشاه صلیعراق ملک ف ی، پادشاه یعثمان یباحکومت ها ەککردستان بودند  یمذهب ەخانواد

تا مهاباد و  ەلیو طو ەاریب ەپسر داشتند از منطق ١٢_١٠هر کدام  ەبرادر بود ک ١٢ یدارا یعثمان نقشبند خیداشتند و..... و ش ەصد ها سال
تلسم  نیتوانست ا ەلەمۆساز شود و... ک ەحزب دمکرات مسئل یچپ و حت یروهاین یبرا توانستیم یررزگا ەبودند، جا افتادن سپا ەپخش شد

 . "است ەخواهان یآزاد ەاز مبارز دی، ترد یرزگار ەاز خلع سالح سپا دینظر من ترد ەمحدود اما جسور بشکند ب یرویرا ، با ن ەچند صد سال
 


