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برای ابراهیم لطف الهی! مرتضی صادقی

• . به مادری كه تازه از روز سه شنبه به جمع مادرانی كه سالهاست در سوگ عزیزانشان

می سوزند و می سازند وارد شده و انگاری بناست نگذارد سلسله این مادران انقراض
یابد ...

گر به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو 
شرح دهم غم تو را نكته به نكته مو به مو 

میرود از فراق تو خون دل از دو دیده ام 
دجله به دجله یم به یم جشمه به چشمه جو بجو 

طاهره قره العین 

، عنوان خبری است كه در اداره اطال�عات سنندج یک دانشجو در زیر شكنجه كشته شد
بر پیشانی سایت اخبار روز نقش می بندد. خبر بر اساس گزارشهای رسیده از
كردستان تنظیم شده و در ادامه آن بیانیه كانون روزنامه نگاران كردستان ایران كه در
، آمده اعتراض بقتل یک دانشجوی كرد در باز داشتگاه اطال�عات سنندج صادر شده
، ولی بال�فاصله با است. اگرچه یک لحظه صحت خبر در ذهنم تردید ایجاد مكند
شناختی كه از گردانندگان «اخبار روز» دارم چاره ای ندارم جز پذیرش صحت خبر. برای
، دانشجوی مقتول فكر می كنم. «ابراهیم لطف لحظاتی در خود فرو می روم و به دانشجو
اللهی». اگرچه در عرصه های حقوق بشری بصورت ارگانیک فعالیتی ندارم ولی همواره
� اسامی آنان بخاطرم می ماند. اما با این اسامی بازداشت شدگان را مرور می كنم و معموال
؟ به اسامی افرادی كه نام ناآشنا هستم. از خود می پرسم او كه بوده چرا دستگیر شده
، نام او را در بازداشتگاههای ایران بسر می برند و نامشان منتشر شده مراجعه می كنم
نمی بینم. طبیعتا برایم محرز است كه هر چقدر هم شخصی پیگیر باشد نمی تواند
مدعی باشد همه اسامی را دارد. در این موقع است كه با دوستان دیگر تماس می گیرم.
آین نام برای آنان نیز نا آشناست. در تماس با دوستانی كه مسائل كردستان را با
دقت بیشتری دنبال می كنند هم از عدم انتشار نام او در لیست بازداشتیها اطمینان
نسبی حاصل میكنم در نهایت به سراغ ماشین جستجو گر گوگل رفتم و در آنجا هم تا
آن ساعت نشانی كه حكایت از دانشجوئی بنام «ابراهیم لطف اللهی» كند نیافتم. هر

، در همین حال ذهنم پروازی داشت به سنندج.  چه بیشتر گشتم كمتر یافتم
، شهر سنندج را می بینم. قبل از همه نگاهم به گورستان از بلندی های صلوات آباد
، جمشید خزدوزی كه در تابستان شصت و هفت بهشت محمدی می افتد به مادر جمشید
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جان باخت و تعریفی كه او از پیدا كردن جسد فرزندش در بیابانهای اطراف قروه می
كرد. هم یادم به دستان لرزان مادر جمشید و اشكهای جاری از دیده گانش و هم به تكرار
، یادم به حمیرا خانم می افتد. مادر محمد نسترنی. همانی این حادثه برای مادری دیگر
كه در اعدامهای شصت جان باخت. او با اینكه از گریختن دیگر فرزندش خشنود بود اما
پس از سالها باز در سوگ «حمه» می سوخت و می گریست. در سنندج ال�زم نیست تو
زیاد جستجو كنی. اینجا و آنجا این مادرها را به وفور می بینی. مادرانی كه اشک و
، چشمان مترنمشان ، مادرانی كه حضور خمیده شان دردشان نشان از بربریت حكام دارد
نشان ننگ حاكمیت و نامیزانی ترازوی عدالت در ایران است. مادرانی كه حق دارند از من
و تو سئوال كنند آیا ما برای میزان كردن این نامیزانی ترازوی عدل چه كرده ایم. و
دوباره یادم به مادری دیگر می افتد كه نه او را دیده و نه می شناسمش ولی غم و اندوه
مادر جمشید و خاطره او و هق هق گریه او كه عشق فرزند جوانش را داشت برایم
كافیست تا بتوانم احواال�ت مادر ابراهیم مدفون شده در بهشت محمدی را ترسیم كنم.
به مادری كه تازه از روز سه شنبه به جمع مادرانی كه سالهاست در سوگ عزیزانشان می
سوزند و می سازند وارد شده و انگاری بناست نگذارد سلسله این مادران انقراض یابد،

می اندیشم. 
به شهر می رم. به جای جای سنندج به آنجائی كه دانشجوی جوان با چه عشقی در آن قدم
می زد. انگار من همواره همراه او بودم در «دور میدان» و در« خیابان فرح» در كنار«

، و در خیابان ادب و تپه۲۲باشگاه» و در«خیابان سیروس در میدان   بهمن و در جور آباد
، قرار بود قاضی ، او قرار بود وكیل شود كرباسی» آخر او دانشجوی رشته حقوق بود
، او قرار بود كوشش كند این ترازوی نامیزان میزان شود. او قرار بود از نسلی شود
باشد كه قلم سال�ح سبک و زبان سال�ح سنگینش باشد. او قرار بود از نسلی باشد
� كه دیگر سال شصت كه صال�ح جامعه را در مبارزه مسالمت آمیز جستجو كند. حاال
نیست كه جوانان و نوجوانان را دسته دسته در شكنجه گاهها قربانی كنند. جامعه ایران
برای فاصله گرفتن از دوران ترور و وحشت هزینه های بس گرانی را متحمل شده. پس
این جنایت از چه روست. نه توان این را دارم كه همراهی با ابراهیم در سنندج را رها كنم و
نه اینكه آن مادر هرگز نادیده از ذهنم می رود. ابراهیم از من فاصله می گیرد او فهمیده
� در سه فضای مختلفم. از طرفی دوان دوان در پی دیگر در «سنه» نیست. من حاال
ابراهیم می دوم و از طرفی در كنار مادرش نمی توانم جوشش اشكهایم را پنهان كنم و در
عین حال جویای نام او در لیست بازداشتیها. اسمش را نمی یابم ولی به او می گویم
ابراهیم جان نامت را یافتم همین اآل�ن برای فعالین حقوق بشری و آنها برای سازمانهای
یبن المللی می فرستند. با انتشار نامت گزمگان می فهمند كسانی به فكر تو
هستند و شرایط تو را تعقیب می كنند. و حتما این موضوع باعث می شود بدانند
، او میرود. به او می گویم سرعتت را كم قصد جان تو كردن برایشان هزینه بردار است
، كه چرا نام تو را ، از هم دانشگاهیهایت ، می دانم گله داری از نزدیكانت. از دوستانت كن

منتشر نكردند من همراه او می دوم. 
ابراهیم! من به تو قول می دهم كه به همه بگویم كه نباید ترسید.باید نام دستگیر
� ممكن است بر اثر این انتشار دو سیلی اضافه هم به شده گان را منشر كرد. حاال
، اما انتشار نام از تیزی دندانهای خوناشام می كاهد. او می رود و می گوید زندانی بزنند
و من همواره فریاد می زنم تو درست می گوئی همانگونه كه جامعه برای پیش گیری از
بیماریهای مهلک نیاز به آگاهی دارد برای مقابله با این حاكمان بیمار نیز باید آگاهی
داد. باید گفت یكی از راههای مقابله با وقوع چنین جنایاتی انتشار گسترده نام
كسانی است كه دستگیر می شوند. باید امكاناتی فراهم آید تا هر كسی بداند
انتشار نام این افراد اقدامی در راه پیشگیری از فاجعه است. تنها پس از شناسائی و
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انتشار نام این قربانیان فرداست كه می توان امروز برایشان حصار امنیتی فراهم
آورد. كوشش در راه انتشار گسترده نام این عزیزان چه در سطح داخلی و چه بین

المللی از جمله راههای موجود است برای پیشگیری از چنین فجایعی. 
� می رود و در این حال است كه یک بار دیگر فضای اما ابراهیم به سرعت از آبیدر باال
آبیدر با طنین صدای زیبای نجم الدین غال�می آنجائی كه شعر خانم هوری غمیان در
، به لرزه در می رسای برادر جانباخته اش اسعد غمیان «شهید آرام» را به آواز می خواند

آید. شعری كه ترجمه فارسی تحت اللفظی اش از این قرار است. 
در حالی كه لباس كردی در بر داشتم 

دنبال تو گشتم. كوه به كوه دره به دره دشت به دشت 
راههای سنگال�خ و دره ها را زیر پا گذاشتم 

نه تو نمرده ای و در درون دل من هستی 
خونی هستی كه در رگهایم من جاری ای 

....تا هستم یاد تو روشنائی چشم من است 

morteza1343@yahoo.com 

..
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بۆ هه موو كۆردیكی ئازادیخواز و نیشتمان په روه ر ئه مه زه نگێكی به خۆدا هاتنه وه
یه ... ده نگێكه كه ساال�نیكی دوور و درێژ له ال�یه ن داگیر كه رانی وه ال�ته كه مانه وه
، هانایه كه كه هه ر رۆژ و هه ر سات له گه رۆی دانیشتویه ڕ ده كریت  كۆردستان كپ و ك
ڵ بنه ماڵه ی ال�وی تازه شه هید بووی گه ، هاو ده نگ بوون له گه  كی ئه م خاكه ده خنكیت 
ڵ هه نیسكی بیده نگیی له كه مان كه به هه ر تاوانیك شه هید كراوه ده بیت بخرێته پا
باوكی ئێبراهیمی شه هید و فرمسیكی شاراوه ی دایكی ئازیزی ئه م رۆڵه له ده ست
چووه مان... با یادی ئێبراهیمی ال�و و ئازادیخوازی گه له كه مان بكین به ره مزی یه ك
بوون و یه ك رێزی به دژی سۆپای داگیر كه ری نیزامی جه هل و فساد.با هه موومان پێكه
وه رێگه ی ئه م ال�وه شه هیده مان درێژه ده ر بین و هه ر ده م یادی بكه ینه ره مزی سه

ركۆتن و دژایه تی بكۆژه كانی ئه م سه هیده

سڵاو له گیانی پاكی كاك ئێبراهیم لۆتفڵاهی و سه رجه م شه هیدانی سوور خه ڵاتی
رێگه ی ئازادی كۆردستان ... مردن و نه مان بۆ شه مشه له كویره كانی جه ماران و

چڵكاوخۆره كانی دۆر و پشتیان.
بۆچون لهسهر ئهم بابهته

ئهو بۆچوونهی كه دهینووسی دهبێ لهال�یهن بهڕێوهبهرهوه چاوی لێبكرێ و گهر شیاو
بڵاوكردنهوه بێت، بڵاو دهكریتهوه، تكایه بۆچوونهكهت بنووسه و كرته له بنێره

بكه، دواتر چاوهڕوانی بڵاوبوونهوهی بۆچوونهكهت به!

 ناو:

 ئیمهیل: 
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تكایه كۆدهكانی خوارهوه وهک خپی بنووسهوه

بینێره

  
ههموو مافهكانی ئهم ماڵپهڕه پارێزراوه 


