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 ت از فرزاد کمانگريحما اران دريه معلمان کاميانيب

           
   م آذرماه هشتاد و ششدو بيست                                                                                      فعاالن حقوق بشر

 
 

 یبه نام قلم و آزاد
م ي خواهی، ماراني کامیان وفعاالن فرهنگيرهنگما فن بارياما ا.  دشوار استیگروه  ویجمع، کارامکشورچه دراگر

و فعاالن عرصه فرهنگ  اني، فرهنگ داشتیشه سعي نمود و همیجمع کاریم که خود را فدايسيم و بنوي بگوئیانساناز

 . ديو ادب را جمع نما

انجمن  ني ایتهايفعالريسا، وتجمع هادر. اران بودي معلمان کامیانجمن صنفگذارريتأث فعاالنمؤسسان وازفرزاد کمانگر

ست ي زیتهاي فعالیخودش انجمن ئاسک را برا دوستانازآن به همراه چند نفرازشتريب. خود گذشته بودکوشا و ازاريبس

 ی، علمی، ادبیه فرهنگيه گذاران نشريپا ازفرزاد.  نموده بودیزيه ريپا ستنيدن و سبز زيشياندسبز و دفاع ازیطيمح

ان دل يدر م   توانست ار زودياما بس. اران بود ي و پرورش کام  آموزشی برا ی داخلیه ايکه اگر چه نشر ان بوديرو

 ی صادقانه بود که فرزاد هم بخش یتالش ازیناش نهايهمه ا و. رديآن جابگازن منطقه و فراتري ایازخانواده ها یاريبس

 معلمان ی صنف انجمن ه وينشر  باعث بسته شدن یوابستگ م عد صادقانه ویتالشها نيچه هماگر. آن بوددرموثراريبس

 یح و قلميصر یاني و ب  سوختهیدل فرزاد . دست برنداشت  ی کار گروهیو کوشش برا چگاه از تالش ياو ه  اما .شد

 .اران بودي کامی و صنفی، فرهنگ ی مدنیتهايعالعرصه ف و مؤثری از فعاالن جدیکي او یستراستگو داشت و برا

د يچگاه نا اميبود ، اما ههمراه همدل و با اویچه کمتر کساگر .بود؛ عاشق کار شناختی را نمیت خستگيو فعالکاردر

 .  برساندیواقع بتواند جامعه را به آرام و قرارنداشت تا بلکهقرار آرام و.  شدینم

خود  ی را برایچي، هی نه پولیني، نه زمینه مال. نهاده بود را کناری عادیزندگ.  سپرده بودیموشبه فرا راروزشب و

ن باعث يهمح داشت ويصر سرخ ویزبان .کرده بود جامعه اشهمه مهمترازرا خود را وقف خانواده ويز.  خواستینم

 . ش شديگرفتار

 نيا.  کسین مادر بيهن خاک پاک کردستان ايش هم مام مي خوهم مادر. پرستش دوست داشت  فرزاد مادر را در حد

ش ي مادر خویماري و بیياو تنها «.کمارد ، اما فرزند دلسوخته و دلسوزاد ديزه داريداع« :  گفتیشه مي که همیمادر

گسترش  دریسع شناخت ویرا مرا آن تفکريرا دوست داشت ز یفرزاد تفکر. هن کردي مام میماريب  ویي تنهایارا فد

 تيش را در انسانيت خويرا فعاليز.  داشتی روا نمی حرمتین و بيتوه گري دیگروه و تفکر چگاه بهياما ه. آن داشت

 .  خالصه کرده بودی و دموکراسی، آزاد

 نداشته ی جامعه پنهان کاریتيامنط سخت ويشران باعث شد که دريهمو صادق بود به افکارش به ملتشفرزاد متعهد و

ثابت قدم . ده بوديتن زمان را. ترس و واهمه نداشت.  پرده بودیح و بي و صریميده و صمرفتارش ساقلم و ،انيب. اشدب

 .ش کرده بوديزندگورا سرلوحه کارشعور ،نبوداهل شعار.  داشتیر قابل تصوري غیانرژ. بودو فداکار
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،  شدیح و شفاف او باعث ميمواضع صرچه گاهًا اگر. ک بوديعمل و پراکت اهل.  کردی نمیشلوغ بود اما شلوغ کار

ر يدلسوخته و کم نظ  یاما زمان نشان داد که او عاشق.  با او نا مهران و به مجادله پردازندیحت. برنتابند  او رایعده ا

 .  انسان و کردستان بودیش آزادياست و هدف نها

ان يدر م شه به وضع موجودياما هم. ن بود ي راستیر چه خود معلماگ. معلم و معلم بودن را داشت   سال غم١۴فرزاد 

 . دينالي معلمان می اجتماعیکم کار، و، فعال نبودنترسشه ازيهم.  داشت ی جدیيران نقدهاي ایمعلمان و نظام آموزش

 به حرکتزين امعه رات جيو فعال کار  و د با مطالعهيما با. ميأس شويو   یروزمرگ د دچارينبا ما معلمان  «: گفت یم

  ».ميوادار

 . کند ارياما غم انسان بودن نگذاشت سکوت اخت. ما غم نان داشت ازیاريهم مثل بساو

نوز  گذرد و هیمبازداشت فرزادکمانگر ماه که از١٧نک بعد ازياران اي کامیالن فرهنگمعلمان و فعا ازیحال ما جمع

 و صداقت ی، راست فقط بخاطر انسان بودنیگروه ویساي سیکار هطچ مالحيبدون ه. ف استيبالتکل نشده ویدادگاه

را از   به در آورده ما و خانواده اشیفي را از بالتکلیعتر ويم که هر چه سري خواهیمسئوالن م بدستان وکارفرزاد از

  .ميتان داربدسکار مسئوالن وکه ما از. حق است و بری انسانین خواسته ايرند و اآو به درینگران
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