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 به یاد رفیق ناصر حدادی
 

تا چشم . کرد یم جادیمن ا در  یبیآشنا که حاال حس عج یشدم خانه ا  ییوارد خانه دا یبا تعجب و سر در گم

به . رخت بسته خانه  واریبر در و د یاهیبودند انگار پارچه س  دهیپوش اهیبود، همه س اهیس زیهمه چ  کردیم کار 

غم  د،یآیغم م یصدا. زانیهمه اشک ر  ارو سوگو شانیها چنگ خورده همه پر  یبعض کنمینگاه م صورتها 

که قراره  ییونهایو ش ناله   .شده زانیآو نیسنگ یشهر مثل بختک  نیا واریاست بر در و د  یکه مدت ینیسنگ 

اعماق  نداره، از آن غمها که  یغمهاست که مرحم غم از آن  نیا. باشه یاهال نیا تک تک  مهمون  یمدت طوالن

در  یمدت طوالن یرا برا دیکه ام  ییاز آنها شکافهیم یحنجره رو مثل خنجر و   برهیم سنف زنه،یوجودت را چنگ م

. نینگاه سنگ  نیو غم آخر دارید نیغم آخر ت،یخال یجا تو،  یمظلوم غم نبود تو، غم . کنهیحبس م  نهیانبار س

 بلعه  یذره وجودت رو م شده و مثل خوره ذره  که با درد آغشته  ینگاه

خته شده یقطرات ر ید، بویآ یخون م یبو. نهکینش تجسم میخسته و خون یهاکر پلین تو را زیرهن خونیمادرت پ

دلخراش نه مثل  یصدا. دندیف و زخم خورده تو مالیلودشان رو بر تن نحآ یه دستهاک یدانیپل یراهنت بویبر پ

زل زدم به . لرزاندیاز وجدان م یرا با زره ا یدمآه تن ک ییروزمره، صدا ی، نه از ان صداکیر و شلیتفنگ و ت یصدا

ا را در خودشون یه دریه حاال ک ییشنا شده و نفرت رو در وجودش پرورانده، چشمهاآ یدیه به پلک ییچشمها

ه مادر داغدار از همه بلندتر به گوش یزجه  یصدا. زندینند و برکان یتو مدام طغ یه هر روز براکنگه داشته اند تا 

ده رو یستم د ُکردستان یوههاکل کدرست انگار  ینیبت سنگیچه مص. (*)"انم بمرم ناصریناصر ، ناصر گ"رسه یم

  !ناصر ،ناصر. یولبر بر دوش دارکه یدرست مثل 

 

 یا او در خانواده. چشم بر جهان گشود( رانیا ُکردستان)شهرستان سقز در  999١متولد سال  یناصر حداد

 یده خانه دار و مادریمادرش فر. ات سقز بودیارمند اداره دخانک یحداد یپدر او مصطف. متوسط بزرگ شد نسبتا

ن مظهر مقاومت یا ُکردستانناصر در . پلم داشتیخانواده بود و دناصر بچه سوم . ردکیفرزند را اداره م ٦ه کار کفدا

   57-5٦سالهای  دن انقالبین زمان بعد از دزدآدر . یمکل گرفت، فقط کبزرگ شد و ش یمک یستادگیو ا

و تحت سلطه نیروهای سرکوب ان یجانن یامل اکبه اشغال  ُکردستانهنوز  خمینی دیلدسته پدارو توسط 

رو به رو شده  یادیز یبا چالشها ُکردستانژه در یجاها بو یدر بعض جمهوری اسالمی .بود امدهیدر نحکومت، 



سقز در . هنوز ادامه داشت 57 در سال کضحا ینیرد و پاسداران خمکُ ر یان مردم دلیجنگها و زد و خوردها م. بود

، رنگ یگرید یبرا ثار و رنگ از خود گذشتنیبر تن داشت، رنگ ا یگریداشت، رنگ د یگریل دکن زمان شآ

رنگ انقالب برای آزادی و  .ده بودندیسرخ را بر خود مالرنگ ه ک ییهاکماشه و باروت با سنگفرش و خا یسترکخا

ه کموخته بود آاو هم . ن رنگها بودیشاهد همه ا جوانشدرشت و  ین چشمهاآناصر هم با  یرآ  !رهایی

فرزندان مردم با ن یب یریدرگ.  دن را ندارنیو سرزم کن خایاجازه ورود به اسرکوبگران و آزادی ستیزان 

ن آ ُکردستانتشنه به خون در  یگرگان وحشمزدوران سرمایه و ن یا ،شمرگان و پاسدارانیپدشمنانشان، بین 

ه ک یدیشنیو م یدیدینار مکابان در حال قدم زدن ناگهان از گوشه و یدر خ یگاه. بود یعاد یده ایسالها پد

د و می خواستند که دادنیمحمله نیروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی را اد به مردم هشدار یشمرگها با فریپ

  .شدیغاز مآات تن به تن ینند و عملکن یمکمردم مسلح 

خواستند هر طور ینها مآرده بود و کن یو خشمگ ینها دشمنان توده ها را عصبانآمقاومت مردم و  یستادگیا

به . رندیر بگیست ناپذکشخلق ن یاتوده های به پاخاستۀ  از  یزهر چشم ه هست،ک یمتیبه هر ق شده،

بعد از صدور  5١در مرداد  ،و مزدور جدید امپریالیسم در ایرانف یثکو  یخ جانین شیا جالد، ینیدستور خم

م یرژ ین چهره هایدتریاز پل یکیشاه ساخته  ارتش توسط ُکردستانحمله به و رد علیه خلق کُ " جهاد"دستور

با شتار را کن یه ماشکشد تا  ُکردستانخون اشام عازم  یح ، زالوین جالد قبیا یخلخال ،یاسالم یجمهور

  .ندازدیبراه بریختن خون جوانان مبارز و پیشمرگان انقالبی 

 یبور درست مثل گندم یبا موها یپسر. داشتسن سال  02متر از ک یمکناصر  5١در سال در آن زمان یعنی 

تنها و من . زدیموج م ین شوق زندگآه در ک یا معصومانه ین هست و خنده هاآ نان یارگر در جستجوکه ک

و تمام  یشدیه سوار مکت بود ی"پژو"ن زرد رنگ ین ماش، آیاد دارم ناصر دوست داشتنیه از تو به ک یزیچ

ه ک یبلند قامت با نامزه اما یزه میر یتو پسر  .یردکین مییاند باال و پا یسترکنون سرخ و خاکه هم اکابانها را یخ

ه همه کردند کیف میم تعریبرا.  یزادگانآتو از تبار  . ثبت شده است کشور ما خیو تار ُکردستانن یدر قلب خون

همه تو را دوست . یگذراندیه میبق و( منوچهر اویسیرفیق جانباخته چریک فدایی خلق )تابستان را با منوچهر 

  .ابندیمکه مرغوب و ک یینهاآاز جنس خوبها از  !یزیزعشد دوستت نداشت تو مهربون و یمگر م، داشتند 

 

در . غاز شدآ ُکردستانن و یران زمین فرزندان ایبهترجمعی از اعدام  ،ُکردستانبه  یبعد از ورود صادق خلخال

قرار داشت در پنج  یاردکبران یه مجروح و روک یازدهمیشده و نفر زده ر دستبند یمرد اس 92فرودگاه سنندج 

 "به شورش و قتل کیقاچاق اسلحه، تحر"های واهی قه به جرم یدق 92و پس از  ییمه صحراکور محایشهر

وان در سه ینفر در شهر مر 1شهرستان پاوه، اعدام  ینفر از اهال 99اعدام . شدند ییاعدام صحراوحشیانه 

ار در محل کتیجنا یخلخال. 995١ور یشهر ٦بامداد  7ساعت  در نفر در شهرستان سقز 02ور، و اعدام یشهر

پ یشمرگها به تیحمله پ) در حوادث سقز به زعم آنها ه ک یرشدگانیقتل عام دستگ یپ سقز برایتاستقرار 



 (لشکر کشی کرده بودند ُکردستانسایر مزدوران ارتش که برای کشتار مردم به  و یدار ژاندارمر سقز، به درجه

 .ردکخود را شروع  ییدادگاه صحرایب" دست داشتند"

 ین مرخصیخرآن یه اکنیغافل از ا یول .یبردیبه سر م یدر مرخص و یفه بودیزمان گروهبان سوم وظ نآتو 

ت را یببوس و با پدرت همه حرفها را ن، مادرتکخواهر و برادرانت رو بغل سیر دلت ان یناصر گ. اتت خواهد بودیح

 لذت ببر .نندکخواهند گلوله بارانش یمچون ! یوردآن یینت رو پایپنجره ماش ین وقتکت رو پر از هوا ین، ششهازب

 ییپسر دا  ...مهکچون وقت  !نک یر زندگیدل س و یک نکدر باد خوب تماشا  ارقص پروانه ها ر  !از ترس دشمن

خبر  ، مردم رنجدیده ولی مبارز و به پا خاسته بودتو در زمانی که داس مرگ در حال دروی زندگی ! زمیعز

! یت حاضر نبودتسر خدم ، تو اصاله به پادگان حمله شده بودک یهم جرم است چون زمان یه مرخصک ینداشت

انم جرم تو یناصر گ. یمان شده بودینشتمبارز  یشمرگهایپ یعنی" مهاجمان "با  یارکدر انتها متهم به هم ولی

 ریدستگهم زمان منوچهر  نآقا یدق. بودرا داشتن، رد و همه خلقهای تحت ستم آرزوی آزادی خلق کُ و رد بودن کُ 

و رد کزاد آه شناسنامه منوچهر متولد تهران است او را کد یشام فهمآخون  یه خلخالکنیبه محض الی شده بود و

 او را بگیرند یاگر دفعه بعد نم منتهاکیزادش مآازش ندارم  یزیچ هست و "عهیش"ه چون کبه مادرم گفته بود 

  .مینکیاعدامش م

در زمان حمله ارتش جنایتکار و مزدوران زرد رنگت  یه با همان پژوکدم یشن یناصر جان خوشحال شدم وقت

ه ک ییهمان پژو. یبرده بود یامن یبه جاها او مجروح ها ر یو زخم یشمرگها بودیپ کمکجمهوری اسالمی 

می توانستی مثل هر ه ک ییابانهاید همان خی، شایردکیم یرو باهاش ط ابانهایو خ یدوست داشت یلیخ

در یک  حتما. شدندیشاهد ازدواج تو مبعدا ه ک ییابانهایهمان خ ،یه باشداشت ین عشقآدر جوان پر شور دیگر 

ر یردن و پک یزندگ به شوق پدر شدن، ،یشدیدار میخوب ب یینده و فردایآبه شوق جامعه آزاد و فارغ از ستم 

همه ران همه و یا یاسالم یسم جمهوریالیم وابسته به امپریار و رژکتیجنا یاما خلخال. نار فرزندانتکشدن در 

در قلب پر از شور و شوق تو   .ردندکرا تا ابد متوقف دیگر نظیر تو این آرزوهای پاک تو و هزاران هزار دختر و پسر 

 عزیزانت برای  م، زمانکزیعز . ردندکر باران یتو را ت کوچک ن جثهآتو را، . ستادیاز تپش ا 5١ور یشهر ٦سحرگاه 

که بی وقفه سراسر دژخیمان  داس مرگ ش و یاز شمارش خ ده ها هم شرمسار شدنیستاد، ثانیروز ا همان

را به چهره  تونظیر گلبرگ هایی ن رنگ خون سرخ تو و یزم ! را شیار  میزدانقالبی  ُکردستانو خاک کشور ما 

و طنین   مردمانی که بر چهره او گام می زنند تپش قلب تو را در زیر گامهای خسته خود حس کنندتا لید ام

هسته و آ  !خشم ببارر ببار، یت ن، ببار، یابر خون یببار ا: که می خوانیصدای جوان و پر طراوت تو را بشنوند 

ن ظالمان را ینه ایر و سیبگ هدفچشمان کینه توز استثمارگران را  ! مردمدشمن  سیاه بر قلب وسته بباریپ

 .ابرها هم سوگوارند  !نک کیشل . وانه وار بدرید

د و از نرسانشرمی را به عرش آسمان  بی و ندخواندفرا  را فداکارمهربان و ده یه فریمادرت دا شب پرستان،سپاه 

ر تو را در کیشده بر پ کیشل یرد و هم پول گلوله هایل بگیرا تحوجگر گوشه اش هم جسد تو  تا نددایه خواست

ند که فراموش نکنشان دادند تا به چشمان اشکبار او تو را  یان و زخمیتن عر . بپردازد ل جسدیقبال تحو

بر این جنایت خود قهقهه زدند اما مغز کودن شان نها آ . ن رایخون ُکردستانن فرزندان یرتریاز دل یکی یخاموش

و غیر رد کُ ده یه مردان و زنان ستمدکردند کگمان نو گز نمی فهمید که آنکه باد می کارد طوفان درو خواهد کرد هر

شعله ور دایه فریده خشم ایستادگی و تا سالها از آنان با گلوله های انتقام که باروتشان رد در این سرزمین کُ 

لود آدن جسد خون یده بعد از دیه فریدا . میردکم و فراموش نیدیما هم هرگز نبخش . د کردنپذیرایی خواههاست 

 ،اومهربان  طرف صورت کیدر  . ماند بازاز حرکت ور یشهر ٦صبح  7ن اطرف از صورتش در همیک رد و کته کتو س

داشت و  یعصب کیش تیچشمهاشه یاو هم . زمان بیرحم عبورستم و درد ناشی از  یگریدبر و  یتو نشست



در گذر زمان و در دامان بست و تو را  یش را میچشم بهم زدن چشمهاهر نم با کیگمان م. زدیان میدر م یکی

وار صاف باال یو از د یردکیطنت میه شک یزمان ،تیسالگ کیروز در الدت، یروز مرا در و ترد، کیتجسم مخود 

از اد و خاطرات تو را هرگز نتوانستند از او و ی یرا از او و او را از تو ربودند ولنها تو آو حاال . به یاد می آورد یرفتیم

هم در  یپدرت مصطف . رده بودکش پنهان یهاکر پلیه از تو ربودند زکرا  یاو همان شور و شوق زندگ  .رندیما بگ

ه کهمه سخت بود و متاسفم  یتحمل نبود تو برا. ردکفوت  ١/9/٦9در  یته مغزکبعد بعلت س یکغم نبود تو اند

یعنی انسان " تجسد وظیفه"نقطه ای که و رسیدن به  وچ تو را ک و نتوانستمبودم  ام یکودکن زمان سرگرم آدر 

 نارمکشتر وقتها یه بک یه بدانکخواست یدلم مامثال توام ولی سوگوار تو و   .کنمحس  استپیشرو بودن 

زمان مرگ تو  و دقیقه ها در ه هایگر چه ثان  !ذهنم یه ایچند ثانوتاه و کخاطرات در بطن قلبم، درون ، هستی

چرا . ردندکو تو را در اعماق وجودم ثبت  دردنکجبران  ، این غم راذهن من در توبا تثبیت وجود شرمسار شدند اما 

وجود شرمسار از تا ابد همانان که بر پاهای نیرومند ایمان ایستادند و دشمن را  ! ستادگانمیمن از وابستگان اکه 

ر یز( ران خواهد نوشتین فرزندان ایتو و از تو و از بهتر یه براک یدست) نار دستمکهستی و  نارمک. خود کردند

نبار یا ؛رباران شدیبعد از تو ت یمکه کخوبان، از اسم تو، از اسم منوچهر  یه پر شده از اسمهاک یدستبند

برای به چنگشان افتاد، او نیز به جرم ازادیخواهی و تالش برای نجات محرومان از استثمار و ستم هنگامی که 

در سال  ، دایه فریدهمادرت همبدنبال پدر رنجدیده ات  . ردکیت نمیفاکبودنش  "عهیش"دیگر بهانۀ  ،جانیان خونخوار

 یدادخواهبدون داشتن فرصت و قاتالن تو  جالدان ومه کدن محایبعد از تحمل سالها رنج و درد و بدون د ١9/92/١

قلبش برای سرنگونی تمامی دستگاه  نها هنوز هم ادامه دارد وآه بعد از تو و ک یجهان. از جهان بر بستچشم 

 ید براناز مرگ ندار ید و هراسنجنگیمان مین دژخیه در مقابل اک یسانکجهان . انیان می تپدظلم و ستم این ج

به اهتزار در  ُکردستانران و یا یه پرچم سرخ را در تمامک یباشد تا روز. یاز ظلم و بردگ یعار یجهانبرقراری 

در شورشهای توده ای در  ،زنان و مردان دلیر میهنمانتو و دیگر خته شده یسرخ رپرچمی که از خون همان  .میورآ

 یابانهایدر خسرودهای آزادی که ، در اعتصابات بزرگ کارگران به جان آمده و در تهران و شیراز و تبریز و زاهدان

 .طنین می افکند، در اهتزاز است  نیخون ُکردستان

  ینم ده ویه وا شکم کله سه ر خا یان بگریه گیدا

  ینم ده وینیخو یکسیان فر میه گیه دایزور بگر

  است"  انیه گیدا" ُکردی  از شعر یتیامه بکشعر باال چ

 رواست یه زارکن بر مزارم زار، که یمادرم گر

 نت بجاستیخون کن مادرم، سرشکه یفراوان گر

 !د گرددیر غارتگران، نابود باکشان، نوک، دشمن زحمتیاسالم یجمهور

 !رانیقهرمان ا هایخلقزنده باد و  یزادآزنده باد  

 0202 یمسوم 

 :زیر نویس

 ، گیان یعنی جان و نشتیمان یعنی وطنیعنی بمیرم ُکردی  به "ممر  ب  "  )*(


