راد مردی ازدﯾار نور
بمناسبت چھل و پنجمين سال تيرباران انقالبی نستوە دارﯾوش نيکگو از اھالی کرماشان و
ﯾارانش در پاوە

دوست دارم بر رە خلق دليــرانە بميـرم
ھــمراە پلنــگان  ،پلنــگانە* بمـــيرم
شعری از دارﯾوش نيکگو
در کشاکش رقابتھای سياسی و قدرت طلبی محمد رضا شاە پھلوی و سرانجام کودتای ٢٨
مرداد  ٣٢عليە مصدق و ﯾارانش ،در منطقە )اورامانات ( ھورامان و جوانرود ،جز محمد امين
فرزند جعفر سلطان سردار معتضد ] [١و حسين بيگ وکيلی ،دﯾگر شخصيتھا و بيگزادگان
منجملە محمد بيگ وکيل )جوانرود( ] ،[٢ازکابينە دکتر محمد مصدق حماﯾت ميکردند .
پيداست در پيش گرفتن سياست پشتيبانی از سپھبد زاھدی در آن زمان ،با توجە بە نفوذ
شخصی نامبردگان حائز اھميت شمردە ميشد.
محمد امين سلطان پس از وقاﯾع شھرﯾور  ١٣٣٢بهسبب ھمکاری با ستونھای اعزامی از
مرکز بدرﯾافت درجە نظامی "سرگرد افتخاری" نائل ميشود  .اﯾن ﯾورش کە عنوان "خلع سالح
عمومی" را داشت ،در واقع برای سرکوب عشاﯾر با حملە سنگين و ھمەجانبە بە جوانرود آغاز
شد .
متعاقبا در اﯾام حکمرانی محمد امين بيگ بهسبب شيوە حکمداری متکی بە اجحاف و دخل و
تصرف نابجای اموال ،اراضی و باغات اھالی اسباب بروز نارضاﯾتی عمومی و شورﯾدن
شخصيتھای ذینفوذ و بخشی از مردم عليە خود ميشود .در اﯾن راستا برخی از مردم پاوە
مقيم کرماشان با تجمع در ادارات دولتی و تقاضای دادخواھی و اقدام بە تحصن اعتراضی در
مراکز ارتباطی ،نوشتن و امضای تومارھای متعدد ،با پشتيبانی مراکز دﯾنی و علمای پاوە و
تاﯾيد اقدامات معترضين،عاقبت منجر بە انتقام شدﯾد وی )محمد امين سلطان( در اﯾن راستا و
بقتل رسيدن ﯾکی از رھبران مخالفين بنام قاضی انصاری ميشود .
اﯾن روﯾدادھا ومجموعەای دﯾگر از قبيل حرکات سلطان لھون ]  [٣با ھدف گسترش اقتدار و
سلطە منطقەای خوﯾش ،از جانب تھران )دولت مرکزی( مواجە با آن چنان تقابلی ميگردد کە
عرصە را بر نامبردە تنگ و ناچار به کشور عراق پناەميبرد.
از آنجاﯾیکە در طول زمانھای نە چندان نزدﯾک اختالفات و کشمکش ھای منطقەای با
دولتھای تماميت خواە مرکزی ھميشە پاﯾدار بودە است ،کشورھای ھمجوار ازاﯾن اختالفات
و نارضاﯾتی مردمان ساکن در نوار مرزی برای امتياز گيری از ﯾکدﯾگر استفادە نمودەاند ،لذا در
چنين مواردی نە از روی اعتقاد بەموازﯾن حقوق بشری بلکە با ھدف کسب امتيازات و
سواستفادە از وضعيت پناهجوﯾان و تحت تعقيب ،آنان را پناە دادە و وسيلە رسيدن بە اھداف
فرصتطلبانە خوﯾش ساختەاند .
*)پلنگانە گردنەای مرتفع حد فاصل جادە پاوە و روانسر(

از طرف دﯾگر در اﯾن برھە از زمان با توجە بەمقارن بودن حرکات "پارت دمکرات کردستان
ـ عراق" بهرھبری بارزانی ،پس از بازگشت از شوروی و بە نتيجە نرسيدن مذاکرات وی باسران
عراق ،و عدم نيل بەخواستھای سياسی و شروع مجدد ناآرامی ھا ،بروز انتظار و توقع
ھمکاری از اﯾن فرارﯾان )از آن جمله محمد امين بيگ ( عليە حکومت پھلوی کە آنزمان ھمگام
با عراق کوشش در سرکوب کردھا را ،مطابق پيمان بغداد ،داشت اوج تازەای میﯾابد.
حکام تھران ھمکاری دوطرف )محمد امين بيگ و بارزانی( را عليە خود پر ھزﯾنە تشخيص دادە
و در صدد تضعيف حرکات داخلی و خارجی نھضتھای مخالف خوﯾش مانند حزب دمکرات
کردستان اﯾران کە اﯾنک کم کم تيمور بختيار نيز بە آنان اضافە و فعال شدە بود بر ميآﯾند.
ی محمد امين سلطان
الزم بە ﯾاد آوریست که پس از بر چيدە شدن حاکميت منطقەا ِ
برادرمحمد رشيد بيگ حاکم قبلی پاوە ،فرزند جعفر سلطان حاکم بالمنازع قبلی اورامان در
جرﯾان استقرار ژاندارمری و بعدا حضور ساواک و فشارھای ھمە جانبە و روز افزون بر مردم،
عرصە را چنان از خفقان و اختناق پر ساختە بودند کە زمينە مساعدی در شکل گيری غير
مستقيم جنبشی جدﯾد بر بستر نارضاﯾتی بخش عظيمی از مردم ،و اﯾنبارعليە حکومت
مرکزی کە سوابق تارﯾخی نيز داشت شکل ميگيرد.
کاردار سفارت اﯾران در بغداد در جھت نيل بەاھداف تھران با برقراری تماس ،محمد امين بيگ را
تشوﯾق بەبازگشت بە اﯾران کرده و نامە شاە را مبنی بر عفو و ارتقاء درجە نظامی به وی ارائە
ميدھد.
[کودتاھای مکرر در عراق] ،کودتای عبدلکرﯾم قاسم  ١٤فورﯾە ١٩٥٨ـ  ٢٣تيرماە ١٣٣٧و
عبدلسالم عارف  ١٩بھمن  ١٣٤١و عبدلرحمن عارف مارس  ٢٥ ،١٩٦٦فروردﯾن  [١٣٤٥و
آمدن عبدلرحمن عارف در تارﯾخ  ٢٣/١٢/١٣٤٥بهاﯾران و امضای قرار داد ھمەجانبە ھمکاری ،از
آنجملە عودت اﯾرانيان مقيم عراق ،ھر چند در اندک زمانی بعد از اﯾن سفر ٢٦/٤/١٣٤٧ـ
 ١٩٦٨/١/١٧احمد حسن البکر نيز عليە وی کودتانمود [.
محمد امين بيگ در مجموع وضع نابسامان عراق و شراﯾط مثبت و متفاوت داخلی اﯾران را
برای تعقيب اھداف خوﯾش مناسب شمردە پيشنھاد سفارت اﯾران در بغداد را ميپذﯾرد .
در اﯾن بحبوحە محمد امين لھونی ،متعاقب قول و قرار کاردار سفارت اﯾران در بغداد ،پائيز ١٣٤٧
پس از بازگشت در خيابان سعدی کوی زنگنە در کرماشان  ،تحت نظارت ساواک اسکان دادە
ميشود .
ھمزمان افراد بارزانی بهفرماندھی ﯾکی از ساکنان نواحی مرزی ھورامان بنام قادر اﯾناخی
حرکاتی مسلحانە را دراﯾن خطە راە اندازی ميکنند.
در بھار ھمين سال و دقيقا در روز  ١٢ارﯾبھشت  ١٣٤٧دانشجوی مبارز اسماعيل شرﯾف زادە
عضو کميتە انقالبی حزب دمکرات کردستان اﯾران اھل سنندج ھمراە با مال آوارە اھل
سردشت و گروھی دﯾگر از ﯾارانشان در مناطق بانە و سردشت حضور فعال خودرا بهنماﯾش
گذاشتە و متاسفانە در اثر خيانت مزدوری از اھالی منطقە کە محل استراحت آنان را لو داده
بود ،شھيد ميشوند.
مغـتنم شمردن اﯾن وضع از طرف تيمور بختيار رئيس متواری ساواک به عراق برای سامان
دادن و تالش براندازی ،با بھرەگيری از نارضاﯾتیھای رﯾشەدار مردم در قالب تماسھای
گستردە با سران و شخصيتھای بنام از اھواز تا اورميەشروعی تازە مييابد .
پاﯾيز ھمان سال  ١٣٤٧فردی بنام محمد خان از منطقە نوسود نامەای از طرف تيمور بختيار
را تحوﯾل ھمسر ُورﯾا لھونی فرزند محمد امين سلطان ،مقابل در منزل اﯾشان در کرمانشان
ميدھد بدون آنکه داخل خانه شود .شاﯾان ذکراست که نامە ﯾاد شدە قبال در اختيار ساواک
گذاشتە شدە و از آن کپی برداری کردە بودند] .جغرافيای تارﯾخی و تارﯾخ مفصل کرمانشاھان ـ
محمد علی سلطانی  ،کرماشان[.
بھر حال حاکم قبلی پاوە محمد امين سلطان بار دﯾگر مصمم بە شروع و گسترش دوبارە قيام،
اﯾنبار با ھمکاری افرادی مومن و معتقد بهرفع ستم از زحمتکشان منطقە بر عليە حکومت
مرکزی شدە و به اتفاق ﯾکدﯾگر ﯾک ھستە مرکزی اوليە به تعداد  ١٣نفر را تشکيل ميدھند .

بھمن بيگ لھونی بعنوان مسئول شاخە تدراکات نظامی ،مجيد مجيدی کاسبکار بعنوان رابط
با گروە دفتر مرکزی و افراد آنان در عراق ،انتخاب ميشوند .در اﯾن فاصلە افراد دﯾگری از جملە
سھراب بيگ لھونی ،امين بيگ لھونی  ،احمد بيگ لھونی و جعفر کرﯾمی معلم اندﯾشمند و
انقالبی ،عطااللە پياب آراﯾشگر و حاج نيازی لھونی جذب گروە ميگردند .
ُورﯾا لھونی فرزند محمد امين و داود بيگ اﯾراندوست از طواﯾف اﯾناقی بعنوان اعضای آزماﯾشی
عضو گيری و دارﯾوش نيکگو دبير دبيرستان محمد رضا شاە پاوە از اھالی کرماشان بعنوان
چھرەای شاخص و بسيار پیگير و انقالبی ،قسمت اعظم سازماندھی ،تبليغات ،روابط
عمومی و ھماھنگی با گروھای داخلی کشور را با ھمکاری) بھمن بيگ شخصيتی مردمی(،
بهعھدە ميگيرد.
ائتالف فعاالنە انقالبيونی چون جعفر کرﯾمي معلم در منطقە نوسود و نيکگو کە اعتقاد راسخ
خود را در خدمت بە محرومين و اثبات دلسوزی در تامين رفاە و ھمگامی با آنان از خود بروز
دادە بودند از طرفی و از سوی دﯾگر روش خشن ژاندارمری و ساواک بستری مناسب از
ھمسوﯾی در راستای ھمکاری مستقيم و غير مستقيم با حرکت جدﯾد و به ضعف کشيدن
سوابق دو دستگی پيشين در ارتباط با دادخواھی از رژﯾم ،خود عامل دﯾگری بر اميــدواری
اقشار اجتماعی و پشتيبانی از حرکت آنان عليە سيستم شاھنشاھی را توسعە ميبخشد.
البتە بهجاست در اﯾن بخش از فداکاری و از خود گذشتگی فعاالنی چون سروان نقشبندی
شناختە شدە بە سروان روشن قلب فرزند استاد فتح اللە ،از قدﯾم پاوەایھای ساکن
کرماشان ،فرماندە گروھان ژاندار مری نوسود نيز ﯾادی بهميان آﯾد که از انقالبيون مومن و
ھمفکر دارﯾوش نيکگو و جعفر کرﯾمي بودە است  ،متاسفانە در ھمان اﯾام ،قبل از دستگيری
نامبردگان در جادە نوسود  -پاوە با ماشين بدرە سقوط نمودە و جان ميسپارد.
اوج گيری اغتشاشات مرزی و خودنماﯾیھای قادر اﯾناقی از پيشمرگان مرحوم مصطفی
بارزانی ،وسعت گرفتن و الحاق عدە بيشتری بەحرکت جدﯾد لھونی ،ترس ساواک را از خارج
شدن توان کنترل بر آنان افزودە و با طرح ﯾورشی ھمزمان در نھم آبانماە سال  ١٣٤٧در پاوە و
کرماشان اقدام بە دستگيری افرادی کە قبال از کانال ھای مختلف توسط عوامل خود
شناساﯾی شدە اند مينماﯾد.
دارﯾوش نيکگو سازماندە تبليغات و مسئول ھماھنگی چه جنبشی بود ؟
تيرماە  ١٣٤٣قرﯾە کيـلە از توابع ثالث باباجانی شھرستان اورامانات .گوشە کوتاھی از خاطرات
ﯾک سپاھی دانش:
"اول صبح اھالی دە برای دارﯾوش اسب زﯾن کردند تا بروستای دﯾگری برود  .پسر بچە ھشت
نه سالەای برای برگردانيدن اسب ھمراە وی شد .
عبدالرحمن صاحب خانە من از ميان گروھی کە در وسط قرﯾە جمع شدە اند با دﯾدن پسرک
فرﯾاد زد خستە شدی؟ بيا چای بخور .پسرک در جواب گفت  ،نە خستە نشدم  .آقای نيکگو
بهمحض اﯾنکە بە پشت تپەھا رسيدﯾم از اسب پيادە شدو مرا سوار کرد .پدر پسر بچه جلو آمد
دستی بەکفل اسب کشيد وبەباروبنەترک آن اشارەکردو پرسيد اﯾنھا جيست؟ پسرک گفت
آقای نيکگو اﯾنھارا در قرﯾە شيخ سلە خرﯾد ،برنج و قنـد است و بعد با خوشحالی وصف نا
شدنی کفشی را ھم نشان داد و افزود اﯾنرا ھم برای من خرﯾدە است .شادی و
حقشناسی را در چشـم روستاﯾيان دﯾدم و با خود گفتم ،آقای نيکگو ،راھنمای تعليماتی
سپاھيان دانش ،با حقوق ناچيز معلمیاش چە معجزەای ميکند! اصال چرا اﯾنکار را ميکنـد؟
معنی اش را نمی فھمـم ،عجبا ! او کيـست ؟"
چھل و پنج سال قبل  ،صبحگاە بيست و ھفتم اردﯾبھشت ماە  ١٣٤٨پادگان جلدﯾان پيرانشھر،
در آخرﯾن لحظات تارﯾکی شب و آرامش ظاھری بعـد از قيـام مسلحانه اسماعـيل شرﯾف زادە و
ﯾارانش از کميته انقالبی حزب دمکرات کردستان اﯾران را دوبارە بهھم رﯾخت.
ھر چـند در ظاھر امر شب ﯾاد شدە آخرﯾن ساعات عمر خود را طی مينمود  ،روشناﯾی کم
کم بر تارﯾکی چيرە ميشد ولـی اﯾنبار ھم مثل ھميشە طبيعت سرکش سيستم ستمگر
پادشاھی و کارگردانان ستمپيشەاش ظھور روشناﯾی را تاب نياوردە و تارﯾکی شب بیانتھاﯾی

را ھمانند لکەای ھميشگی بر چھـرە تارﯾخ شاھنشاھی در کنار دﯾگر صفحات ننگين اعمال
تارﯾکی پرستان حک نمود.
در چنين شب غم انگيزی دارﯾوش نيکگو دبير تنھا دبيرستان نە کالسە پاوە  ،جعفر کرﯾمی
معلــم  ،بھمـن لــھونی پيشەور  ،مجــيد مجيدی کاسبکار ،حاج نـيازی لــھونی کشاورز و
عــطا پــياب پيشەور آراﯾشگر ھمراە عدەای دﯾگر از ھمفکرانشان بهاتھام مبارزە مسلحانە
علـيە پادشاھی پھلوی در ادامە دستگيریھای آبانماە  ١٣٤٧ساواک غافلگيرانە بازداشت و
ضمن شـشماە شکنجە بيرحمانە و کم نظير برابر جوخە و شليک تفنگھای خونرﯾز مزدوران
آرﯾامھری قرار گرفتند.
پدر ،برادر ،دوست ،دلـسوز و معـلم سالھاﯾی از اﯾام دبيرستان نوﯾسندە اﯾن سطور دارﯾوش
نيکگو ،غمخوار اقشار بی بضاعت و تحت ستم کردستان روز چھاردھم بھمن ماە سال ١٣١٥
در محلە فيض آباد کرماشان بهدنيای رنج و مصيبت سر نھاد .وی فرزند حاج سيف اللە از
بازارﯾان شناختە شدە شھر و زھرا خانـم بود .
در دوران شھرﯾور بعداز سالھای  ١٣٢٠و کشمکش شاە با مصدق احــمد برادر بزرگتر دارﯾوش
ھمراە بااعالميەھاﯾی از حزب تودە دستگير و زندانی شد  .در اﯾام زندان ،بد فتاری ،شکنجە و
ضربات شدﯾد بر جمجمـە احمد سبب ابتال بە بيماری روانی و در نھاﯾت پس از شش ماە،
جوانی معلول و نامتعادل از نظر فکری و جسمی را از زندان آزاد نمودند.
احــمد نيکگو در سن  ٥٧سالگی زندگی پر از رنج و طاقت فرسا بخصوص برای خانوادە را
بدرود گفتە و گمنام از دنيا برفت .تاثير اﯾن غم جانکاە و عميق بر روح لطيف دارﯾوش جوان کە
شاھد وضع و زندگی رقت بار برادر بود سبب کشت بذر نفرت اوليە در اندﯾشە اوشد و اﯾن خود
در ابتدا انگيزە ای قوی برای کاوش و رﯾشەﯾابی علل بروز چنين مسائلی برای وی در جامعە
خوﯾش شد .
ھمزمان با وضع پيش آمدە در خانوادە ،اوضاع سياسی اﯾران در فاصله سالھای  ٣٠تا  ٣٢و
کودتای آمرﯾکا و شاە در  ٢٨مرداد  ١٣٣٢و اوضاع بحرانی آنزمان را در مدت تحصيل دبيرستان
تجربە نمود .بهراە انداختن اعتصاب با دﯾگر ھمکالسیھا و تنظيم طرح ھواپيما رباﯾی و
احتماال پرواز بکشور ھمساﯾە )عراق( کە در لحظات اخر بعلت عدم جدﯾت ھمفکران بدون
سرانجام ماند سرآغاز جامە عمل پوشانيدن روﯾاھاﯾش در ارتباط با مبارزە عليە ستمگران بود.
روی آوردن به ورزش ،بروز لياقت و شاﯾستگی با کسب عضوﯾت تيم منتخب فوتبال کرماشان
در او متجلی ساخت  .ھمزمان در رشتەھای مختلف ورزش از جملە شنا تواناﯾی و استعداد
خود را بهنماﯾش ميگذارد ،سفر بهمناطق مختلف در قالب بازﯾگری تيم فوتبال کرماشان
شناخت ویرا از مشکالت بهاصطالح قومی مناطق بيشتر نمود .
رشد فراست و ذکاوت انساندوستانە ،درک رنج و مصيبت زندگی مشقت بار اطرافيان بزودی از
وی کاوشگری توانا در ردﯾابی رﯾشهھای چنين آالم جانکاھی کە جامعە را در نوردﯾدە است،
پرورش ميدھـد .
بعد از اخذ دﯾپلم ،سال  ١٣٣٨در سن  ٢٣سالگی درجە افسری وظيفە توپخانە را ھنگام
سربازی در اصفھان با توجە بهاھدافی کە اﯾنک بيشتر در تفکر او شکل گرفتەاند کسب
مينماﯾد دوران سربازی فرصت دﯾگری برای کاوش مشکالت نظاميان است  .طبع سرکش و
طغيانگر وی در اﯾن دوران بهعنوان جوانی کە اکنون شناخت بيشتری از محيط و سيستم
سياسی آن بدست آوردە بود سبب عدم تمکين در برابر امرو نھی و اطاعت کورکورانە از
فرماندھان با بروز اولين جرقەھای طغيان در گسترەای جدیتر و در واقع وزش توفان
انقالبيگری با بیپرواﯾی جسورانە و در نتيجە بهزندان افتادن بعلت نافرمانی از مافوق خود کە
غير قانونی در ارتش شمردە ميشد گشت .با اﯾنھمە در خالل مدت سربازی ،آن زمان کە
ميباﯾست بعنوان دورە آموزشی در پادگان بسر برد ،فراگيری و کاربرد سالحھای جنگی را
غنيمت شمرد .
انتخاب شغل معلمی و گرفتن مامورﯾت تدرﯾس در مناطق اورامانات )ھورامان( منطقەای بسيار
محروم از امکانات ولی غنی از گذشتەای مملو از مقاومت و فرھنگی دﯾرﯾن فرصت انس و
الفت و در ھم آميختگی سرﯾع وی را در درک آالم و ھمنواﯾی با ساکنان براﯾش فراھم نمود.

در کوتاە مدت آقای نيکگو بخشی از روح و پيکر جدا نشدنی از درد و رنج و خواستەھای در
گلو خفە شدە اﯾن محرومان شد .با اطمينان ميتوان گفت بيشتر درآمد حاصل از شغل معلمی
خود را صرف کمک بە محصلين و خانوادەھای نيازمند آنان ميکرد .
در ساڵ  ١٣٤١ابتدا در منطقە ثالث بابا جانی از توابع اورامانات و بعدا در پاوە بعنوان معلم
مشغول بهکار ميشود  .ترس و وحشت حاصل از رفتار ساواک و برخورد ژاندارم کە ساﯾە شوم
مرگآور خود را چنان بر کليە شئون زندگی مردم گسترانيدە ،ﯾارای اظھار کمترﯾن نارضاﯾتی را
از آنان سلب گردانيدە است .
اھم تفکر و اندﯾشە دارﯾوش حول برھم زدن و شکستن طلسـم مرگ آفرﯾن سکوت حاکم و
شکستن سکوت سھمناک در اﯾن برھە از فعاليت جانبی او در کنار تدرﯾس و ھمفکری با
تودەھای زحمتکش جامعە است  .عليرغم کوشش در تفھيم دانش آموزان با استفادە از شيوە
ھای گوناگون در کنار تدرﯾس روزانە کوشش در بر پاﯾی نماﯾشنامە و جلسات ورزش ،ھمدلی و
دوستی عميق خود را با آميزش مداوم مردم کوچە و بازار از ھر قشر ،صنف و طبقەای ویرا
بهمراتب بيشتر و بيشتر با آنان مانوس ميگرداند .
ھنوز ھم تالش پر جوش و خروش او برای پيادە نمودن نماﯾشنامە " اقتلە موزی قبل انيوزی"
کە زندگی مشقت بار کارگری را با خانوادەاش در نظام حاکم بە تصوﯾر ميکشيد ،تاثير و نوعی
از رﯾشە دوانی ھمدردی را با اﯾن طبقە ستمدﯾدە در ذھن دانشآموز دارﯾوش )راقم اﯾن
سطور( ،پس از گذشت دەھا سال حفظ نمودە است .نزد اﯾن معلم فرزانە قھرمانان تارﯾخساز و
انقالبی امثال اسپارتاکوس ،زاپاتا ،مائو و چگوارا جاﯾگاە خاصی دارا و بعنوان الگو محسوب
میگشتند .کاوە آھنگر ،بابک خرمدﯾن و خسرو روزبە را از استادان راھنمای خود در اﯾجاد و
حرکت بسوی تغيير میشمرد .
اصالحات ارضی سال  ١٣٤١را بەعنوان محرک مردم زحمتکش و توليــدکنندگان روستاﯾی
برای مھاجرت بسوی شھرھا و در نتيجە وابستگی اقتصادی و سياسی بە غرب و در نھاﯾت
بیھوﯾت کردن مردم ورفتار بردەوار با جامعە بخصوص مناطق روستاﯾی از آن جملە مردم
بی بضاعت ھورامان ميدانست .
بر اﯾن اعتقاد استوار بود کە غارتگری واستبداد قدرتمداران مرکزی و جيرەخواران اطراف دربار
پھلوی توان تحمل سکوت ھميشگی از جانب مردم راصلب و روزی خواھد رسيد کە قيام
عمومی بر ضد آنان بوقوع خواھد پيوست و در اﯾن ارتباط شعر زﯾر را زمزمە ميکرد.

مپندارﯾد اﯾن آرامش آرامش جاوﯾد است،
چنين ھر گز مپندارﯾد ای ﯾاران،
کە ھرشب با صدای گرم خود بر مردمان ميھن ما،
پيام شورشی ﯾا جنبشی را بر ھمی خوانيد .
چنين ھرگز مپندارﯾد،
درون اﯾن شھر توفان است.
زمان آبستن است اﯾن دم
و بازوھای پوالدﯾن انسانھا
گور نظم کھنە را کندە است.
دارﯾوش نيکگو معتقد بە اﯾجاد تغيير در سيستم استبدادی برای استقرار دادپروری ،از ھر
فرصتی برای مقابلە آزمونمند ھمراە با سختيھاﯾش با ھدف کسب آمادگی از پای نمی
نشست .ھمگام ارگانيزە کردن وسيستم بخشی بە حرکات انقالبی جامعە و فراھم نمودن
ف بينی خود را فرصتی
اسباب الزم را شرط اساسی برای مقابلە ميپنداشت .معالجە انحرا ِ
مناسب ميشمارد تا بدون بيحس نمودن حين جراحی بينی توان مقاومت خود را مقابل
شکنجە در صورت و ﯾا احتمال دستگيری در برابر شکنجە گران بيآزماﯾد  .بدﯾنصورت عليرغم
اسرار دکتر جراح تن بەبيحس کردن موقع عمل نمی دھد و درپاﯾان از آزماﯾش خود خواستە
ھمانطور کە بعدا ثابت نمود سرفراز در پاﯾداری و بروز ارادە استوار دشمن را مستاصل
مينماﯾد.

او اعتقاد داشت استبداد رضاشاھی جز اﯾجاد رعب و وحشت و بهزانو در آوردن مردم ھدفی
ندارد بھمين جھت ھر صدای حق طلبانە ای را بنام تجزﯾە طلبی و اخالل در امنيت کشور
توسط جالدانش خفە مينماﯾد  .نقل از کتاب جاودانگان  ،نوشتە مـ ح داداری تھران  ١٣٧٩نشر
نخستين.
نامبردە بر اﯾن باور بود روز قيام فرا خواھد رسيد  .شاە و نوکرانش تغاث خيانت و جناﯾتھای
خود را پس خواھند داد .بهھمين مناسبت شعر "آتش کين" ،سرودە ﯾکی از ﯾاران ھمرزمش
ھميشە ورد زبانش بود .شکی نداشت اگر مردم فرصت ﯾابند از تاج و تخت شاھنشاھی اثری
نخواھند گذاشت] .منبع فوق[
معلم فرزانە و پشتيبان مردم محروم کردستان ميگفت „ تا آخرﯾن نفس ميجنگيم  .اگر از بد
حادثە اسير شدﯾم ﯾا بە شکنجەگا رفتيم نباﯾستی بشکنيم  .خرد شدن ارادە ما ﯾعنی نابودی
و ادامە سلطە استعمار و استبداد و در نتيجە نابودی ھزاران ھمرزم دﯾگر] .نقل از کتاب
جاودانگان [.
سرانجام مزدوران بسيج شدە جيرەخوار از آنجملە کسی بنام احمد نژاد ،خزﯾدە در صفوف آنان
ھماوا بادﯾگر ھمدستان ساواک را در شرف شروع آزادسازی منطقە با خبر ساخت .بدﯾن طرﯾق
دژخيمان ساواک کە مدتھا بود تالش آنان را تحت کنترل قرار دادە بودند با ﯾورش ھمە جانبە
متفکرﯾن ضد نظام استبدادی را دستگير و زندانی مينماﯾند .آقای نيکگو در منزل خواھرش در
کرماشان نھم آبانماە سال  ، ١٣٤٧پس از مدت دوماه و دو روز انتقال از پاوە بە زادگاھش
دستگير و در مدت زندان در زندانھای اوﯾن ،قزلقلعە و جلدﯾان پيرانشھر وحشتناکترﯾن
شکنجەھای آن زمان را برای در ھم شکستن و اعترافگيری بر روی وی بدون اخذ نتيجە بهکار
ميگيرند.
ھنگام بازجوﯾی بوسيلە ﯾکی از شکنجەگران ساواک بنام منوچھر افتخارﯾان مادرش مورد اھانت
قرار ميگيرد  .دارﯾوش جان بر کف و از خود گذشتە در مقابل توھين بازجو چنان با خشونت لگد
بر پای اﯾن مزدور ميکوبد که ناچار افتخارﯾان را بە بيمارستان منتقل و پای نامبردە را گچ
ميگيرند .بە نقل از اعضای مالقات کنندە از خانوادە زندانيان .
البته در اﯾنجا باﯾد ﯾادآور شد کە بعصی ازافراد مالقات کنندە از خانوادە زندانيان بر اﯾن باوراند
که نامبردگان دستگير شدە تا زمان تيرباران فقط در زندان جلدﯾان پيرانشھر نگھداری شدە اند
ماموران رژﯾم ،خشونت و عصبيت خود را متقابال با بستن بدن عرﯾان دارﯾوش بە پشت ماشين
و کشيدن وی بر روی سيم خاردار ،آوﯾزان کردن وارونە بە سقف در سلول عمومی زندان قزل
قلعــە برابر حضور خانوادە دﯾگر زندانيان بهنماﯾش ميگذارند .غافل از اﯾنکە چنين اعمالی
اسطورە شجاعت را در پاﯾداری بر اندﯾشە واالی خوﯾش ھمانطور بعدھا با استوار ماندن بر
اعتقاد خود ثابت نمود  ،بسی استوارو مقاومتر ميگرداند .عالوە بر آن محبوبيت او را در
صفوف زندانيان افسانە ای و جاودانە خواھد ساخت.
در بيدادگاە جلدﯾان پيرانشھر دارﯾوش نيکگو ضمن حملە شدﯾد بە سيستم حکومتی شاە
کليە مسئوليت ھارا با ھدف نجات دوستانش بعھدە ميگيرد بھمين دليل بعنوان متھـم ردﯾف
اول حکم اعــدام برای او صادر ميگردد .
نتيجە تحقيقات نوﯾسندە اﯾن ﯾادوارە درمورد برخورد رژﯾم پھلوی حاکی از آنست که ابتدا
ساواک آنان را محاکمە و شدﯾدترﯾن حکم را برای دارﯾوش نيکگو مبنی بر دەسال زندان صادر
مينماﯾد ولی مداخالت اوﯾسی فرماندە ژاندار مری موجب خارج ساختن رسيدگی نھاﯾی پروندە
آنان به گفتە او بدليل حساس بودن وضع منطقە و مصالح رژﯾم شدە و در نھاﯾت پروندە را بە
دادگاە نظامی منتقل و ھمين امر سبب تجدﯾد نظر و صدور حکم اعدام و زندانھای
طوالنیبرای آنان ميگردد.
مسئولين حکومتی در مقابل تالشھای حاج سيف اللە پدر دارﯾوش برای رھانيدن فرزندش از
وی برای تخفيف مجازات مرگ اظھار پشيمانی اورا طلب مينماﯾند  .پدر نتيجەی آخرﯾن تالش
خود را طی مالقاتی کە به او ميدھند با دارﯾوش درميان ميگذارد ولی محکوم بە اعدام ھر
چند گفتە تيمسار اوﯾسی فرماندە ژاندارمری را ھمگام باحضور پدرش در زندان تائيدی بر
گفتەھای پدر ميداند اما با تکيە بر اعتقاد خلل ناپذﯾر و استوار خوﯾش پيشنھاد ماﯾوسانە پدر
پير خود و تيمسار را را برای امضای برگە آمادە شدە مبنی بر پشيمانی از اعتقاد و ڕوش

انتخابی مبارزە بر عليە نظام شاھنشاھی بدون تزلزل پاسخ منفی ميدھـد  .طبق گفتە
ھمشھرﯾان دارﯾوش )از جمله آقای ﯾدی بلدی(  ،دارﯾوش در اﯾن مالقات بە تيمسار اوﯾسی
ميگوﯾد "گيرﯾم مرا اعدام کردﯾد پس با ٣٢مليون اﯾرانی چکار خواھيد کرد؟“.
باز ھم چنين رواﯾت شدە است که ھنگام بازجوﯾی توسط بازپرس رژﯾم شاھنشاھی
دارﯾوش نيکگو معلم نترس و آزادە اﯾن غمخوار راستين محرومان کردستان و اﯾران محاصرە
ماموران نظامی را شکستە و با وارد آوردن ضربە سر بر تنە بازپرس دادگاە ھمزمان بر سر وی
غرش سر ميدھد که" :تو و قدرت پوشالی اربابتان صالحيت محاکمە من و امثال من را ندارﯾد".
دارﯾوش در مسيری کە آگاھانە انتخاب نمودە بود تا آخرﯾن دقاﯾق زندگی ھمانطور کە خود
بارھا گفتە بود استوار ماند و در ھمان راە مبارک بعھد خود وفادارانە پابرجا ماند  .افسوس کە
عمر وی وفا نکرد تا درستی پيش بينی و گفتەھای سندوارش را در ارتباط با سرنوشت نھاﯾی
محمد رضا شاه شاھد باشد.
افسوس کە دست خونرﯾز جالدان پھلوی اﯾن فرصت را از وی گرفت تا شاھد اﯾن واقعيت پر
افتخار باشد کە شاگردان او در پاوە ﯾکی از پيشتاز ترﯾن ساکنان شھرھای اﯾران بودند کە عليە
سيستم دﯾکتاتور و ستمگر پھلوی و اﯾادﯾش بپا خواستند .
افسوس کە بعد از سقوط شاە و بوقوع پيوستن نظرﯾات و پيشگوﯾیھای دقيقش در قيد حيات
نبود تاببيند دانش اموزان دست پروردەاش باز ھم از ساکنان اولين شھرھای اﯾران بودند که در
برابر دﯾکتاتوری جدﯾد اﯾنبار در لباس والﯾت فقيە قد علم نمودە و ندای دﯾکتاتورستيزی و آزادی
و عدالتخواھی را حتی قبل از دﯾگر شھرھای اﯾران در پاﯾبندی بە نصاﯾح او ادامە دادە و
ميدھند.
دارﯾوش نيکگو سحرگاە بيست و ھفتم اردﯾبھشت ماە سال  ١٣٤٨با ھمبندان ھمراھش در
زندان جلدﯾان آقاﯾان  :جعـفر کرﯾمـي متفکر انقالبی و معتقد بە رفع ستم ملی از ستمدﯾدگان
کردستان ھمچنين محرومان شھری و روستاﯾی با پشتوانە خيزش عمومی و مسلحانە عليە
ستمگری ،بـھمـن لھونی شخصيت متين و مردمدارو انقالبی  ،مجيـد مجـيدی کاسبکار و
برخوردار از تفکری آميختە با عالﯾق ملی و کسب رفاە اجتماعی  ،حاج نيازی لھونی از
شخصيتھای محترم و مردمی محل ،وعطا پياب کسيکە زندگی پر دغدغە معيشتی و رنج
آور آن زمان را در راستای تامين عدالت اجتماعی تحمل مينمود مقابل جوخە تيرباران
ماموران شاە قرار دادە شدند .ﯾاد اﯾن قربانيان و ھمە آنانيکە به زندانھای ابدو طوﯾل المدت
ھمراە با تحمل شکنجە در راستای مبارزە با ستم و ستمگران متحمل رنج شدند گرامی و پر
ارج تر باد.
تعدادی از اﯾن افراد قيامگر عبارتند از :محمد امين بيگ) سلطان (مشھور بە سرگرد لھونی
محکوم بە اعدام که به علت کھولت حکم او بە دە سال زندان با اعمال شاقە تخفيف ﯾافت.
سھراب بيگ لھونی اعدام  ،که حکم او نيز بعلت سن زﯾاد بە دە سال زندان با اعمال شاقە
تخفيف ﯾافت .امين بيگ لھونی اعدام  ،وی نيز بدليل فوق دە سال زندان و اعمال شاقە
تخفيف محکوميت درﯾافت داشت .احمد بيگ لھونی بە اعدام محکوم و با ﯾک درجە تخفيف
زندان ابد درﯾافت گرفت .محمدﯾوسف کرﯾمي برادر جعفر کرﯾمی کە بعدا ھمراە عدەای دﯾگر
دستگير شد تا زمان پيروزی قيام  ١٣۵٧رنج زندان شاھنشاھی را تحمل کرد ُ .ورﯾا بيگ
لھونی فرزند محمد امين سلطان پس از نە ماە زندان آزاد گشت  .داود بيگ اﯾراندوست نيز پس
از تحمل مدت نە ماە زندان آزاد شد .داود بيگ ﯾکی از شخصيتھای شناختە شدە و مورد
احترام وعزت مردم منطقە بود .شاﯾان ذکراست در اﯾام حبس اﯾن جوانمردان عدە بيشتری از
اقشار مختلف مردم اورامانات نيز بعناوﯾن مختلف تحت تعقيب ،زندان ،تبعيد و محروميت از
مزاﯾای احتماعی قرار گرفتند .
صدﯾق باباﯾیSadigh Babaee
مالحظات:

١ـ بااستناد بە تارﯾخ ھﯚرامان نوشتە عبدللە قازی ملقب بە شيدا اورومون ـ ھﯚرامان کە
بفارسی ) اورامانات( ناميدەاند بخشی از شرق کردستان واقع دراستان کرماشان و سنە
)سنندج( از ھزار سال پيشتر توسط فرمانرواﯾان اﯾن منطقە ادارە شدە است  .کتاب ﯾاد شدە
نام فرمانرواﯾان را از از بھمن فرزند بھلو تا جعفر سلطان ملقب بە )سردار معتضد ( آخرﯾن
فرمانرواﯾی کە حدود چھل سال ادارە منطقە را بعھدە داشتە باذکر تارﯾخ و مختصری از
خصوصيات اﯾن حاکمان حکاﯾت دارد .
جعفرسلطان کە بخشی از بازماندگانش از آن جملە محمد امين بيگ مورد بحث اﯾن نوشتە
قرار گرفتە فردی مدﯾر  ،مردمدار و باکياست بودە است  .نامبردە عالوە بر مناقشات و
درگيریھای فیمابين با قدرتھای عثمانی ،برﯾتانيای کبير در عراق و قدرتمداران مرکزی اﯾران
بعلت نفوذ خاص و در ارتباط با سياستی کە پيشە کردەاند ماھيانە از ھرکدام مبلغی بعنوان
کمک مالی درﯾافت داشتە است .
ناگفتە نماند طبق گفتە مينورسکی مامور سياسی انگليس ]بنقل از وی در کتاب سفرنامە
ابودلف[ کە بهمنظور تعيين مرزھای ساختگی بە شھر نوسود رفتە و با جعفر سلطان مالقات
داشتە است مینوﯾسد سال  ١٩١٤ميالدی ميھمان جعفرسلطان در النە عقاب )نوسود( بودە
است .مينورسکی اضافە مينماﯾد که استمالت و تطميعھای دولتين بر وطنپرستی او تاثيری
نگذاشت و تا انقراض قاجارﯾە و ادامە سلطە سياسی انگليس در اﯾران و بر سرکار آمدن پھلوی
ھيچگاە قرارداد مزبور )تقسيم دوبارە کردستان( را نپذﯾرفتە و بر آن خط مرزی تحميلی
اعتناﯾی نداشتند و بر ضد عثمانیھا بدون پشتوانە دولت مرکزی تھران مدتھا جانفشانی
کردند.
جعفرسلطان از مجموع شش ھمسر خود صاحب  ٣٦فرزند بودە است  .ھرکدام از آنان را
مامور ادارە قسمتی از قلمرو خوﯾش گردانيدە و شھر پاوە مدتی توسط ﯾکی از فرزندانش بنام
محمد رشيد بيگ حکمرانی شدە و در اﯾن مدت موجبات رضاﯾت اھالی را فراھم و از محبوبيت
خاص برخوردار بودە است .
پس از وی ﯾکی دﯾگر از فرزندان جعفرسلطان بنام محمد امين بيگ )سان( رشتە امور اﯾن
شھر را بدست ميگيرد  .اﯾشان بنا برواﯾات و نقل قول عدەزﯾادی از اھالی شھر نە تنھا در ادارە
امور و برخورد با مردم موفق نبودە در شيوە قدرتمداری سبب بروز عکس العمل نارضاﯾتی و دو
دستگی بين مردم شدە کە ھمين امر با توجە آنچە در باال اشارە شد در مقطعی سبب
خروج وی از منطقە شد .
٢ـ دکتر مصدق بوسيلە غالمحسين خان اردالن چند شب پيش از وقوع کودتا محمد بيگ
وکيل و تنی چند از دﯾگر شخصيتھا از قبيل فيضاللە بيگ رستمی پسر عموی وکيل ،رستم
بيگ وکيلی ،عموی او و برادرش ،قادر بيگ را کە با او ھمصدا شدەبودند بهتھران دعوت کرد .
در ھنگام مالقات ،مصدق از محمد بيگ خواستە بود عدەای از تفنگچيان جوانرودی را بعنوان
گارد حفاظت منزل او به تھران برساند تا احيانا در درگيری عليەکودتاچيان بەﯾاری طرفداران او
عمل نماﯾند  .ولی بعلت کمی زمان اﯾن خواستە جامەعمل نپوشيد .
شبی کە کودتا بوقوع پيوست )٢٨مرداد  (١٣٣٢غالمحسين اردالن و محمد بيگ جوانرود و
ھمراھان در منزل دکتر مصدق بودند  .در جرﯾان زدو خوردھا ی منزل اﯾشان جان سالم بدر
بردە از تھران خارج ميشوند.
٣ـ )اوروموون( ﯾا ھؤرامان کە گوﯾش فارسی آن اورامانات شدە است ابتدا ﯾک بخش واحد
بودە و لی بعدھا عالوە بر تقسيم آن بين کشور عراق و اﯾران  ،بخش اﯾران آن نيز خود بين
استانھای کرماشان و سنە )سنندج( کە بفارسی استان کردستان ناميدە شدە است تقسيم
ميشود  .البتە آن بخش از ھورامان در استان سنە نيز بين شھرھای مرﯾوان و سنندج
تقسيم میگردد .بدﯾن ترتيب بعدا آن بخش کە جزو استان کرماشان قرار ميگيرد بە ھﯚرامان
لھون نامگذاری ميشود .
٤ـ )کرماشان( ھمان تلفظ فارسی شدە کرمانشاە ميباشد کە مردم اﯾن شھر و دور و بر
ھنوزھم عليرغم تالش تغير نام اﯾن شھر از جانب قدرتھای مرکزی در مقاطع مختلف نام کردی

را بيشتر ميپسندند.در جمھوری اسالمی نام کرمانشاە نيز برای مدتی بە باختران تغير ﯾافت
کە در اثر اعتراضات مردمی دوبارە نام قبلی تثبيت گردﯾد.
منابع مورد استفادە :
١ـ خاطرات نوﯾسندە از دوران دبيرستان در پاوە از معلم خوﯾش زندەﯾاد دارﯾوش نيکگو.
٢ـ گفتە و شنيدەھای مردم منطقە ھورامان در رابطە با چگونگی حکمرانی محمد امين بيگ و
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