
 فدایی خلق مرضیه احمدی اسکویی
 ....–1350 

 بلکه میخواهم قصه هایم را بازندگیم بنویسم من نمی خواهم با نویسندگی زندگی کنم
 
 

. اسکو درنزدیکی تبریز تولد یافت      درخانواده ای کشاورزدرشهر کوچک    1324مرضیه احمدی اسکوئی درسال     
تحصیل دوره ابتدائی    پس از پایان  . ائیان فقیرآشنا گردید   درد ها ومحرومیت های روست     و غم   بادردوران کودکی   

عالقمند و با عده ای ازمردم آگاه درمسائل          به دبیرستان رفت ، دراین دوره از تحصیل بود که به مطالعه کتاب               
پس ازپایان رسانیدن دوره اول متوسطه وارد دانشسرای         . مسائل سیاسی تا تسلط یافت    ه  اجتماعی آشنا گشت و ب    

 .گردید دوره دو ساله آنرا به پایان رسانید بعنوان معلم استخدام و به اسکواعزام                      ی گردید و چون     مقدمات

متوسطه نائل شد و آنگاه وارد دانشگاه        پس از سه سال معلمی و آشنائی با زندگی فقیرانه روستائیان به اخذ دیپلم              
بواسطه وضع نابسامان مالی مجبورشد      مشغول بود تا اینکه       تبریز گردید، ولی همچنان به تدریس وآموزگاری        

از این زمان به روستاها و مدارس و رامین رفت و آمد داشت و با مردم                   . گردد وارد دانشسرای عالی سپاه دانش    
  .آشنائی بیشتری یافت و برای کودکان و مدرسه های روستائی کتابخانه ایجاد می نمود                                روستائی

عمده داشت ازاینرو     سهمی 1349راه انداختن اعتصاب دراسفند ماه      ه  درفعالیت های سیاسی صنفی دانشجوئی و ب      
ازاحترام فراوانی برخورداربود، ماموران از      مورد شناسائی دژخیمان رژیم قرارگرفت، اما چون درمیان دانشجویان        

با شروع تعطیلی    1350 خودداری کردند تا اینکه درخرداد ماه            وی ترس اعتصابات بعدی موقتاً ا زدستگیری        
 وی را توقیف و پس ازبازجوئی های بسیارآزاد نمودند وبرای محدود ساختن فعالیت های                    نشسرای عالی دا

 رفیق مرضطه در این دوره به سازمان پیوسته و به عنوان یک کادر باارزش                    . سیاسی وی را به اسکو فرستادند      
مان هایی بود که در اوایل انقالب انتشار        او یکی از زیباترین ر    » دالغای  « عالوه بر ادامه نوشتارهای ادبی ، داستان        

بعد از مدت کوتاهی به تهران باز می گردد و زندگی             . یافت ، در عملیات مسلحانه نیز فعاالنه شرکت می نمود           
 .مخفی را آغاز می نماید 

 در محاصره نیروهای ساواک قرار می گیرد و           1354مرضیه احمدی اسکوئی درروز ششم اردیبهشت ماه         رفیق  
  .می گرددقهرمانانه شهید   وپیش بردهبا مزدوران رژیم ین رزم خود را به شایستگی آخر

 !یادش گرامی باد 
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