
  :مقدمه

 ساله و مثل همه هم سن و 14 ، هنگامی که من نوجوانی 1357با شروع مبارزات مردم ايران عليه رژيم شاه در سال 
سالهايم پشت ميز مدرسه بودم، عليرغم سن و سال اندکم، درس و مدرسه را رها کردم، با بزرگترها همراه شدم و به 

کم . بود در آن شرکت می کردم... ع های اعتراضی ، يا سخنرانی وهر جا که تظاهرات،تجم. صف قيام کنندگان پيوستم
. کم سازمانها و گروهای سياسی،يکی پس از ديگری به صحنه وارد می شدند و هوادارانی را به خود جذب می کردند

ين تشکيالت به زمان زيادی از اعالم فعاليت علنی کومه له نگذشته بود که من تقريبًا بطور مداوم، ابتدا در دفتر اصلی ا
 روزۀ شهر سنندج، آن هنگام که کومه له تشکيالت مسلح خود را 24انجام کارهای گوناگون مشغول شدم و بعد از جنگ 

به خارج از شهرهای کردستان انتقال داد، من نيز همراه نيروهای پيشمرگ از شهر خارج شدم، ازآنجا که تا آن زمان 
 پائين بودن سنم کومه له از مسلح کردنم سر باز زده بود، با عوض شدن شرايط و ، بدليل1358يعنی حدودًا اواخر پائيز 

باوجود اين يازده ماه طول کشيد تا باالخره . حضور دائمی ام در صفوف پيشمرگان، مسلح شدنم ديگر ضروری شده بود
ل از جان باختن اش، کاک شوان که فرماندهی واحدی را به عهده داشت و من همراه اين واحد بودم، چند ساعت قب

نام داشت و همانطوری که " لق شهيد سعيد"واحد ما . س شدم.سالحی به من داد و برای اولين بار صاحب يک قبضه ژ
ازاين زمان تا حدود سالهای دهۀ هفتاد، در صفوف کومه له و در بخش .اشاره کردم تحت فرماندهی کاک شوان بود

سالها من نيز مانند همۀ رفقا و همرزمانم شاهد لحظه های تلخ و شيرينی بوده ام در اين . نظامی آن بيوقفه فعاليت داشتم
قبل ازوارد شدنم به اين . در اينجا سعی می کنم تعدادی از اين خاطرات را مکتوب کنم. که در خاطره ام نقش بسته است

  .خاطره ها، اشاره به چند نکته ای راخالی از لطف نمی دانم 

له درکليت خود، صدها عمليات کوچک و بزرگ، موفق و نافرجام عليه نيروهای پرواضح است که کومه  
من در اينجا چند نمونه از آنهايی که خود مستقيمًا درآن ها . جمهوری اسالمی را در خاطرۀ تاريخی دارد

  .شرکت جسته ام را ثبت می کنم
آنهايی را که با تمام وجود و با همچينن اين فرصت را غنيمت ميشمارم که ياد و خاطره همۀ آن همرزمانم و 

برکف نهادن جان خود، اراده کرده بودند در مقابل اين ارتجاع سياه مذهبی بايستند و با خون خود به حاکميت 
ننگين شان ُمهرباطل بزنند، گرامی بدارم و بگويم امروز نيز کماکان افتخارمی کنم که روزی در کنارشان و 

  .ام و آوازه ای داشتند و چه عزيزانی که گمنام ماندندچه آنهايی که ن. همرزمشان بودم
طبيعتًا خاطرات من همه وجوه فعاليت های کومه له را در بر نمی گيرد و اساسًا دراينجا کمتر به تجزيه و  

اين کار يعنی ارزيابی از فعاليت نظامی کومه له در همۀ ابعاد و بررسی درستی يا نادرستی . تحليل پرداخته ام
  .ه بعنوان بحثی باز و قابل تعمق پيش روی رفقای صاحب نظر قرار ميدهمآن را ب

چنين تصميمی را به . اين خاطرات به هيچ وجه قصد تشويق يا بازدارندگی کسی به مبارزه مسلحانه را ندارند 
. ستخود افراد واميگذارم، اگر چه خود نيز در اين باره نظرات خود را دارم که جای طرح آن در اين مجال ني
خاطرات من گويای صحنه هايی است که در يک دوره تاريخی روی داده اند وفعالين آن با تمام وجود به 

بنابراين اگر برای درج در تاريخ هم شده است، من عين . درستی راهی که در پيش گرفته بودند اعتقاد داشتند
  .ودآنچه را که شاهد بوده ام ، می نويسم تا شايد به نحوی مفيد واقع بش

چنانچه من در مواردی براثر عدم حضور ذهن نتوانسته ام تمامی تاريخهای وقايع را به دقت وبا ذکر روز وماه  
بازنويسی کنم و يا احيانًا نام همرزمی را از قلم انداخته باشم؛ پوزش می طلبم و به اميد آنکه دوستان و رفقای 

  .ديگری دراصالح ويا تکميل آن بکوشند
وضيح را الزم می دانم که من از اسامی کردی سازمان نيروی نظامی پيشمرگ کومه له استفاده در خاتمه اين ت 

کرده ام که ترجمه فارسی آن را در زير می آورم که هرگاه به آنها برخورد می شود ، مفهوم آنها به لحاظ 
  .کمّيت حدودًا معلوم باشد

  .ترکيبی بود ازسه يا چهار گردان) نيرو(هيز  
   .دو يا سه دسته تشکيل می شد که از) قسمت(په ل  
  .که بعدها به گردان و همان معنی فارسی آن تبديل شد) شاخه(لق  
 .اسامی بعضی از روستاها ومکانهای ديگر را بسته به تلفظ آنها به شيوۀ نوشتارکردی آورده ام 



  

 

  :  به فرماندهی کاک شوان59درگيری روستای هاله دره درشهريورسال 

اشاره کردم اولين سازمانيابی من در کومه له، در لق شهيد سعيد که مقر آن در روستايی در اطراف شهر همانطوری که 
يک صبح زود که کم کم برای کارها و . سنندج، بنام افراسياب بود و فرماندهی آن را کاک شوان به عهده داشت
امی، مجهز يه سالح های سنگين به روستای مأموريت های روزانه آماده می شديم، اطالع يافتيم که يک ستون بزرگ نظ

کاک شوان همه واحدها را فرا خواند و . هاله دره باال که فاصله زيادی با محل استقرار ما نداشت، حمله کرده است
چند واحد را برای کنترل بلنديهای اطراف روستاهای افراسياب و زلکه فرستاد و . سريعًا به آرايش نظامی آنها پرداخت

حدود ساعت دوازده يا يک بعدازظهر بود که صدای درگيری . اه يک واحد حدودًا سی نفری راهی هاله دره شدخود همر
بلند شد، يعنی دشمن سريعتر از آن چيزی که فکر ميکرديم، خود را به هاله دره رسانده بود و در فاصله کوتاهی خانه 

ستون هنگام ترک روستا و در بازگشت .سر آتش و دود بودهای مردم را تمامًا به آتش کشيده بود، بطوری که روستا سرا
. خود، با يکی از پيشمرگان لق شهيد رحمان به نام ستار فيضی که در آن زمان به مرخصی رفته بود، درگير می شود

 درگير. ستار بين روستاهای هاله دره و تيطاخ به تنهايی سنگر می گيرد و تا آخرين فشنگ مقاومت می کند و می جنگد
شدن ستار باعث می شود که ستون نتواند به سرعت از منطقه دور شود و واحد تحت فرمندهی کاک شوان خود را به 

رفقا جنازه شهيد ستار را . ستون نظامی با دادن تلفات زيادی تار و مار شد. آنجا برساند و ستون نظامی را در هم بشکنند
آن جمله کاليبر پنجاهی سوار بر يک تويوتا را به پايگاه خود که در همراه خود می آورند و سالح و مهمات زيادی و از 

خبر شهيد شدن . در اين ميان يکی از افراد دشمن که تکاور بود، به اسارات گرفته می شود. افراسياب بود انتقال می دهند
بر خشمگين شده بود، يک يکی از رفقا در حالی که از شنيدن اين خ. ستار به سرعت در بين افراد لق شهيد سعيد پيچيد

دستبند اسير را باز می کرد، . کاک شوان از اين کار رفيق ما عصبانی شد. سيلی به صورت تکاور مزبور می زند
پيشمرگ را صدا زد و به اسير گفت که به صورت پيشمرگ خاطی ، سيلی بزند،پاسدار اسير ابتدا ازترس جرأت اين 

من استدالل اورا به دقت گوش می کردم، می . د که حتمًا بايد اين کار را بکندکار را نداشت، کاک شوان اورا وادار کر
گفت ما ضعيف کش نيستيم،اين پاسدار در حال حاضر در موقعيت برابری با ما قرار ندارد، او اسير ماست و زدن و 

 همه دوران فعاليت اين اولين درسی بود که از کاک شوان آموختم و در. آزار اسير کاری است خالف اخالق انسانی
بهرحال با فرارسيدن شب و تاريکی، کاک شوان گفت بايد کاليبرپنجاهی را که به . نظامی ام آن را به ياد می آوردم

همان شب کاليبرپنجاه را به . غنيمت گرفته بوديم، از اطراف مقر دور کنيم، مطمئن هستم فردا دوباره به ما حمله می شود
 صبح صدای هلی کوپترهای نظامی را 9عد همان طوری که پيش بينی می شد، ساعت روز ب. روستای ذلکه بردند

کاک شوان همه افراد را صدا کرد، يک واحد را به فرماندهی رفيق عطا برازنده که آن زمان فرمانده لق شهيد . شنيديم
. ودم و اسلحه ای نداشتم، مسلح شدماينجا بود که من نيز بعد از يازده ماه که در مقر ب. رحمان بود ، روانۀ هاله دره کرد

کاک شوان خود يک قبضه ژس و مقداری فشنگ بمن داد و همراه يکی ديگر از زفقا به اسم علی به تپه ای که بر جاده 
هلی کوپترها بی وفقه اطراف آبادی هاله دره را به رگبار می بستند و چندين بار .  ذلکه مشرف بود فرستاد-افراسياب

کاک شوان رفيق عال فرهادپور را صدا زد و سوار بر يک لندرور به قصد آوردن کاليبرپنجاه .بيدندافراسياب را کو
کاک شوان و عال . دويست متری از افراسياب دور نشده بودند که هلی کوپتر، لندرور را به گلوله بست.حرکت کردند

من و علی .  زيريک درخت خود راپنهان کردپياده شدند، عال روبه دره و زير درختان رفت و کاک شوان هم کناره جاده
هليکوپتر دوم با . صدای کاک شوان را می شنيديم که فرياد می زد کسی تير اندازی نکند، آنها روستا را ويران می کنند

من تا آن زمان جنگ و روبرو شدن با . تقريبًا ارتفاعش با ما که روی تپه بوديم ، يکسان بود. زمين فاصله زيادی نداشت
هلی کوپتر سومی وارد . علی گفت در حالت دراز کش بمان و از خود هيچ حرکتی نشان نده. شمن را تجربه نکرده بودمد

بين هلی کوپتر و کاک شوان چندين رگبار رد و بدل شد و باالخره راکتی را که شليک کرد به کاک شوان . عمليات شد
هلی کوپتر دور شد، کاک شوان . رياد کشيدم کاک شوان را زدمن بدون اراده ف. اصابت کرد و از کنار درختان پرت شد

. قبل از آنکه ما از تپه پائين بيائيم، چند نفر از رفقا به کمک آنها آمدند و اورا اززمين بلند کردند. روی زمين افتاده بود
اثر در. دست راست اوقطع شده بود. حدود ساعت دو بعدازظهردکترمصطفی مشغول پانسمان زخمهای اوبود

انفجارخشابهای اش تمام گلوله ها به شکمش اصابت کرده بود که با تأسف فراوان بعد از دو ساعت من شاهد دردناک 



اوتنها فرمانده ما نبود بلکه دوست و رفيق و دلسوز همه . ترين لحظه های زندگی ام يعنی  ازدست دادن کاک شوان شدم
بدنبال اين . ری برای من اولين تجربه جنگ و رودروشدن با دشمن بوداين درگي. و هميشه برای من مثل پدر و معلم بود

رأی اکثريت ان بود که سيدخالد رحمتی که رفيق و . حادثه دردناک می بايست برای گردان فرماندهی انتخاب می کرديم
 ديگری را به اودر آن زمان در کامياران فرماندهی واحد. دوست نزديک کاک شوان بود، به فرماندهی لق انتخاب شود

  .عهده داشت و تا رسيدن او به منطقه رفيق خسرورشيديان فرماندهی لق شهيد سعيد را پيش برد

  :عمليات در محله حاجی آباد سنندج به مناسبت چهلمين روز جان باختن فخره نوره
باختن اورا توضيح قبل از وارد شدن به شرح عمليات حاجی آباد، الزم ميدانم چگونگی درگير شدن فخره نوره و جان 

، نيروهای رژيم به فرماندهی محمد امين کالتی که از 61ساعت چهار بامداد يکی از روزهای اواخر تابستان .بدهم
. مزدوران بسيار شرور محلی سنندج بود، خانه شهيد فخره را محاصره می کنند و ازاو می خواهند که خود را تسليم کند

مقاوم و انقالبی او اصًال خوانائی نداشت، به مزدوران تيراندازی می کند و در از آنجا که چنين خواستی با شخصيت 
همان ساعات اوليۀ درگيری سه نفرازآنها را از پای در می آورد، سالحهايشان را به غنيمت می گيرد و آنها را در گوشه 

مستقر بود " زنگان"های ما در روستای در اين زمان نيرو. های مختلفی مستقر می کند تا بتواند از همۀ آنها استفاده کند
ما حدود ساعت ده صبح صدای شليک و انفجارها را می شنيديم اما از اصل . که  با محل درگيری فاصله زيادی نداشت

ساعت شش صبح فخره برادر کوچک خود، عال را که پانزده سال بيشتر نداشت ، با يک اسلحه . واقعه بی اطالع بوديم
عال مسافت زيادی از روستا دور نمی شود که .  می کند که خبر درگيری را به کومه له اطالع  بدهدکمری روانه مقر ما

فخره با شجاعت بی نظيری به مقاومت ادامه می دهد و توانسته بود . توسط مزدوران اسالم  اسير ودرجا اعدام می شود
واحدهای ما حدود ساعت دوازده ظهر به . ر بگيردهشت نفراز افراد دشمن را از پا  درآورد و سالحهايشان را در اختيا

مزدوران اطرف روستا را تمامًا  محاصره کرده بودند، . فرماندهی خسرو رشيديان، به طرف روستای نوره حرکت کرد
ابتدا می بايست بلنديهای اطراف را از آنها پاک . نزديکيهای ساعت سه بعد ازظهر با واحدهايی از آنها درگير شديم

ساعت پنج بعدازظهر آنها را وادار به عقب نشينی کرديم اما با کمال تأسف متوجه شديم که فخره قبل از ورود . مميکردي
مردم شما :ما، بدليل تمام شدن فشنگ هايش، خود را به پشت بام خانه می رساند و با صدای بلند خطاب به مردم ميگويد

 وبه دنبال آن، آخرين فشنگ را به سر خود شليک می کند و دردم .بدانيد که من تسليم نشدم و تا آخرين فشنگم جنگيدم
اين حادثه بر همۀ ما سنگينی می کرد که چرا نتوانسته بوديم اين پيشمرگ انقالبی و شجاع که همراه غرش . جان می بازد

رفتيم که به ياد بهمين مناسبت تصميم گ. رگبارهايش به طرف دشمن، صدای زنده باد کومه له سر می داد را نجات بدهيم
عمليات بزرگی طرح ريزی شد که شامل کنترل .جانباختن افتخار آميز اوعمليات بزرگی را در شهر سنندج، انجام بدهيم

در چند صد متری اين محله و در ساختمان قديم ساواک، اداره اطالعات سپاه . در شهر سنندج بود" که له که جار"محلۀ 
هدف اصلی عمليات دستگيری دوازده . ای استقرار نيروهای رژيم به شمار می رفتمستقر بود که از مهمترين مکان ه

در چهلمين روز جان باختن فخره، طرح عمليات را که . نفر از مزدوران محلی ای بود که دراين محله زندگی می کردند
غروب آن روز ما از . آورديمبا همفکری واحد ما و تشکيالت کومه له در شهر سنندج آماده شده بود، به مرحله اجرا در 

 پيشمرگ که همگی 75حدود . کوه آبيدر که مشرف بر شهر سنندج است، به طرف شهر و محله کلکجار روانه شديم
من در واحدی سازماندهی شده . سرشار از عزم و ارادۀ وصف ناپذيری بودند، به اولين خانه های محله نزديک شديم

 مرکز شهر را کنترل و در صورت آمدن نيروی کمکی برای دشمن ، آنهار را تار بودم که قرار بود جادۀ بين ساواک و
چيزی طول نکشيد صدای کاک فه تی . طبق طرح ، همۀ واحدها در مکان های از پيش تعين شده مستقر شدند. و مار کنيم

يشمرگان کومه له تمام مردم شريف سنندج ، ما پ: کاله قوچی از بلند گوی مسجد محله بلند شد که خطاب به مردم گفت
همزمان نيز محل استقرار نيروی . محله کله کجار را در کنترل داريم و به مردم مبارز شهر سالم و درود می فرستيم

تمام مزدورانی که قرار . جی واحدهای ما قرار گرفت.پی.دشمن را در ساختمان قديم ساواک، مورد حمالت موشک آر
همچنانکه پيش بينی کرده بوديم نيروی . يکی از آنها که مقاومت کرده بود، کشته شدبود دستگير شوند، دستگير شدند و 

چند تويوتا بودند، سراسيمه می خواستند خود را به ساختمان اطالعات سپاه  . کمکی از مرکز شهر حرکت کرده بود
 شب طول کشيد، ما در چندين عمليات حدودًا از ساعتهشت تا دوازده. برسانند که از طرف ما مورد حمله قرار گرفتتند

سرانجام عمليات با موفقيت وآنطور که طرح ريزی شده بود، پيش رفت و ما توانسته بوديم سيزده نفر . جبهه درگير بوديم
آنچه شايان توجه بود، استقبال پرشور مردم و پذيرايی گرم . از مزدوران را دستگير و تلفات زيادی به دشمن وارد کنيم



باالخره در ساعت دوازده شب . آنها احساس می کردند که خود نيز در عمليات شرکت کرده اند. عمليات بودآنها در پايان 
  . در ميان گرمترين شوروشوق مردم و پذيرايی های آنها، شهر را به طرف پايگاهای خود ترک کرديم 

  :ديواندره" ابراهيم آباد"تسخير مقرهای رژيم در روستای
رهای رژيم در ابراهيم اباد نگذشته بود که کومه له طرحی را برای گرفتن اين مقرها به اجرا در يک ماهی از استقرار مق

اين طرح عملياتی با شرکت په ل شهيد شوان، و يک واحد از په ل شهيد جالل و هيز کاوۀ ديواندره ، به اجرا در . آورد
لط بر آنها و يک مقر بزرک در خارج آبادی که در ما اطالع داشتيم که چهار مقر در داخل روستا و يک پايگاه مس. آمد

شب قبل از عمليات ما خود را به . واقع تنها مدرسه اين روستا بود که به اشغال پاسداران در آمده و به مقر تبديل شده بود
واحد من . دبو) خسرو اردالن(مسئول واحد ما، رفيق رشيد قروه. روستای ياپا ل که در نزديکی ابراهيم آباد بود رسانديم

من مسئول يک تيم حمله به سنگر اصلی مقر مورد نظر بودم و شهيد صباح . مسئول تسخير دو مقر در داخل آبادی بود
نيمی از کل نيروهای ما، مأموريت درکمين نشستن برای جلوگيری از . نيز مسئول تسخير مقر ديگر) فرهاد مجيدی(

ل کل عمليات محمد شافعی بود که در واقع چيز زيادی در اين باره در مسئو. آمدن نيرو از ديواندره را به عهده داشت
ما در حين در گيری متوجه شديم . نقشه عمليات چنين بود که ما تمامی مقرها را بگيريم و در روستا بمانيم. چنته نداشت

 قرار بود بعنوان ساعت نه شب با شروع عمليات، فردی که. که طرح مان لو رفته است و در کمين دشمن افتاده ايم
راهنما، ما را به خانه کنار مقر ببرد، ما را يکراست به حياط مقر برد و اولين تلفات ما در آنجا بود که شهيد اقبال دادانه 

از ساعت يازده شب تا . ما با جنگی تن به تن مواجه شده بوديم و اين جنگ در تمام آبادی جريان داشت. را از دست داديم
تعداد نيروی دشمن از آنچه ما حدس زده بوديم خيلی بيشتر و شايد به دو . بعد همچنان درگير بوديميازده صبح روز 
 57جی وتفنگ .پی.مقر مدرسه که از همه بزرگتر بود، توسط رفيق غالم زبر دست، مورد حمله آر. برابر هم ميرسيد

بيشتر افراد مقر داخل . ش و دود می سوختقرار گرفت که تعداد شصت نفر از مزدوران در آن کشته شدند و مقر در آت
همچنان که پيش بينی کرده بوديم از ديواندره، . روستا نيز کشته شده بودند اما تعدادی از آنها کماکان مقاومت می کردند

برای مزدوران اسالم کمک رسيد، تعداد بيست و يک تويوتا که همگی پراز سرنشين های مسلح بودند در کمين رفقای ما 
با . سيزده تويوتا توانسته بودند خود را به آبادی برسانند. تار آمدند که تعدادی از آنها با سرنشين هايشان نابود شدندگرف

متأسفانه ما در اين عمليات هفت نفر از . رسيدن نيروی کمکی آنها، در ساعت يازده صبح، ما عقب نشينی کرديم
جانباختگان، رشيد قروه، شاهرخ ناظری، حبيب مسعودی، اقبال : د ازرفقايمان را از دست داديم که اسامی آنها عبارتن

اگر چه ما تلفات زيادی به دشمن وارد کرده بوديم و . که با تأسف فراوان نام رفقای ديگر را به خاطر ندارم... دادانه و 
ما عملياتی ناموفق و دليل  نفر از افراد دشمن کشته شده بودند، ا150از قرار اطالعاتی که بعدها دريافت کرديم حدود 

بطوری که بعد از اين عمليات ايشان ديگر . آنهم ناکارآمدی و عدم توانايی محمد شافعی بعنوان مسئول عمليات بود
    .اتوريته ای در بين پيشمرگان تشکيالت جنوب کومه له نداشت

  :سازماندهی مجدد و تشکيل هيز شوان
 را عليه نيروهای پيشمرگ باز می کرد و از امکانات بيشتری برای مقابلّه به همان ميزانی که دشمن جبهه های بيشتری

با ما استفاده می نمود، کومه له نيز فکر شده تر و در حد امکانات محدودش، مرتبًا در آرايش نظامی  و  سازمان خود 
تشکيل . وضاع تطبيق ميدادبرای دفاع از خود و حمله به دشمن، بازبينی و تجديد نظر می کرد و خود را با شرايط و ا

و "په ل شهيد صالح"،"په ل شهيد جالل:"اين هيز، سه په ل را شامل می شدکه اسامی آنها . هيز شوان در اين راستا بود
اين هيز . که محل استقرار آنها به ترتيب در روستای کوچک چه رمگ، افراسياب و چه تان بود" په ل شهيد حميد"

تقريبًا بال فاصله بعد از اين . ای آن رفقا، حبيب اله کيالنه، خالد رحمتی و طاهر خالدی بودنددارای کميته ای بود که اعض
اين را اضافه کنم که من . سازماندهی، واحد ما نخستين عمليات خود را اجرا کرد که شرح آن را در زير می خوانيد

  .درآن زمان، در په ل شهيد صالح سازماندهی شدم

  :عمليات در جاده تيطاخ
نقشه . واحد ما را رفيق غالم زبردست فرماندهی می کرد و شهيد مظفر الهورپور مسئوليت سياسی آن را بعهده داشت

سقز فاصله -،که با جاده اصلی سنندج"کوله"و" هزارکانيان"عمليات عبارت بود از کمين گذاری برای دشمن در جاده بين



شت صاف و همواری است که زمستانهای پر برف و بسيار منطقه از چهار طرف شامل کيلومترها د. زيادی نداشت
ماشين های برف .برف بسيار زيادی باريده بود. ما می بايست در چنين شرايطی نقشه را عملی می کرديم. سردی دارد

تی برف های جمع شده در کنار جاده به ديواری بلند می ماندند که از پشت اين ديوار ح. پاک کن جاده را پاک کرده بودند
شب در يکی از روستاهای نزديک به نام تيطاخ مخفی شديم و از آنجا . ماشين های در حال عبور در جاده را نمی شد ديد

صاف و دشتی بودن منطقه و برف سنگين . شبانه به طرف محل کمين يعنی پشت ديوارهای برفی کنار جاده روانه شديم
به محض رسيدنمان به کنار . هرگونه عملياتی راحت کرده بوددرآن، خيال دشمن را از بابت ضربه خوردن و انجام 

دو . جاده، در دل ديوارهای برفی حفره هايی درست کرديم که بتوانيم در آنها جای بگيريم و رفت و آمد ماشين ها ببينيم
زارش رفت و آمد مأموريت آنها گ. واحد از په ل با لباسهای سراپا سفيد در دو طرف جاده و  در ميان برفها مخفی بودند

ما تا ساعت نه بامداد . ماشين های دشمن از طريق بی سيم به ما بود چرا که ما در تونل های برفی چيزی را نمی ديديم
اگر چه پيش بينی چنان سوز وسرمايی را کرده و همراه خود پشم گوسفند و الکل برده بوديم تا در . در ميان برفها مانديم

اشيم، اما در عمل متوجه شديم که پشم کارايی پنبه را ندارد و اين تنها وسيله گرمايی را نيز از حفره ها کمی کرما داشته ب
همزمان که سرما تا مغز استخوانمان نفوذ کرده بود، رفقای طرف هزار کانيان . درست ساعت نه صبح بود. دست داديم

بعد از چند دقيقه .  لندرور به طرف ما می آيندگزارش دادند که يک تويوتا با کاليبر پنجاه سوار بر آن و يک دستگاه
با شنيدن صدای ماشين ها که در پنج متری ما بودند،در . دوباره بيسيم به صدا در آمد که دشمن در پنجاه متری ماست

يک حرکت برق آسا بيرون پريديم وبا اولين تير اندازی خدمۀ کاليبر پنجاه  هدف قرار گرفت و چيزی طول نکشيد که 
در اين ميان با کمال تعجب ديديم شخصی غير نظامی از اهالی . ی سرنشين های هر دو ماشين به هالکت رسيدندتمام

ما از اين بابت بسيار خوشحال بوديم . هزارکانيان که فقط بمنظور رسيدن به جاده اصلی همراه آنان بود، صدمه ای نديده
ل ما سريعًا سالحهای آنها را که شامل کاليبر پنجاه و پانزده بهر حا. که اين شخص غير نظامی جان سالم بدر برده بود

به اين ترتيب سرمای حدود يک شبانه روز . قبضه اسلحۀ سبک بود، جمع آوری کرده و خودروهايشان را به آتش کشيديم
ن اي. در جسممان با هيجان خود عمليات ونيز گرمای شعله های خودروهای دشمن، تا حدودی از تن مان خارج شد

در همين شب بود که رفقای گردان شمال پايگاه سنگسار را تسخير . عمليات بسيار دقيق و حساب شده و بدون تلفات بود
  .بعد از عمليات به سرعت منطقه را با اسرايی که گرفته بوديم ، ترک کرديم. کردند

  :سازماندهی مجدد و تشکيل هيز شهيدان کامياران
من در يکی از په ل های هيز که بنام . ر تقويت هيز کامياران به آن منطقه اعزام شد واحد ما به منظو61زمستان سال 

مسئوليت په ل به عهده صالح خه بات و مسئوليت دسته ای را که در . شهيد جميل اسم گذاری شده بود، سازماندهی شدم
، عيسی نجف آبادی و محمد کل هيز را درآن زمان، شهيد يدی ضعيفی. آن بودم، شهيد رضا کرماشان عهده دار بود

  :عملياتهای ما بدنبال اين سازماندهی عبارت بودند از . آسنگران اداره می کردند

 :تعرض به نيروهای ما در نزديکی روستای آساولۀ کامياران )1
 

قبًال اين را ياد آور بشوم که درآن زمان حاجی ميکائيل که يکی از شرورترين مزدوران محلی و مورد اعتماد 
پاسداران منطقه بود، خود دارو دستۀ ويژه ای داشت و در اعمال سرکوب و جنايت عليه مردم شهرتی بهم سپاه 

و سپاه ) از روستاهای اطراف( ساعت هفت صبح متوجه شديم که حاجی ميکائيل، مزدوران نشور . زده بود
آنها توانسته بودند که تمام . د کامياران بود، حمله کردنده ان-پاسداران به روستای آساوله که روی جادۀ سنندج

همزمان يکی از واحدهای کمين ما که در بلنديهای بين دو . ارتفاعات اطراف روستا را در اختيار بگيرند
در خانه باغی کمين کرده بودند، گزارش دادند که ازطرف کوههای پشت "تروه ريز"و" آفريان"روستای

رفيق صالح خبات فورًا واحد را .  به آنها نزديک می شودسرشان مورد حمله قرار گرفته و مرتب نيروی دشمن
من همراه دسته ای از پيشمرگان واحد مأموريت يافتيم که وسايل . برای کمک به طرف آنها حرکت داد

دو نفر از رفقايمان به نامهای رفقا فائزه شهابی و ليال کانی شه که . تدارکاتی را تا آنجا که ميتوانيم، مخفی کنيم
من، شهيد محمد که وانه ای که آن . دند، در روستا مخفی بودند واين مسئله ما را نگران کرده بودزخمی بو

زمان مسئول تدارکات و تسحيالت هيز ويکی ازکادرهای سرشناس  و محبوب کامياران بود ، شهيد محمد 
صالح خبات . رديمحسين هنيمنی، فاطمه که چه له؛ در درۀ روبروی آبادی تمام وسايل تدارکاتی را مخفی ک



که مسلط به روستای "هه زار و هه زار"بوسيله بی سيم به من گفت که همراه چهار نفر ديگر سريع بلندی های
ما راه ميانبری را به . آساوله بود را بگيريم چرا که مزدوران نشوری به طرف اين بلندی ها در حرکت بودند

 ما نگذشته بود که متوجه شديم اين بلندی ها در اختيار چند دقيقه ای از حرکت. طرف اين محل انتخاب کرديم
کوه هه زار و هه زار از سه کوه تشکيل شده است که به . پاسداران است و از آنجا ما را زير رگبار گرفتند

آخرين پله و يا قلۀ کوه به سه روستای ديگر يعنی نجف آباد، ماسان .   حالت پلکانی پشت سر هم قرار گرفته اند
مااز پيشروی به طرف صخره های مسلط به آساوله صرف .  آباد مسلط و يا به عبارتی وصل بودو عصر

اين کار هم چندان آسان نبود، می . نظرنموده و به طرف تپه ای که مسلط به اين صخره ها بود، حرکت کرديم
انه ای و محمد حسين من و فاطمه تيراندازی می کرديم، کاک محمد کهو. بايست با آتش و مانور پيش می رفتيم

حدود صد قدم پيشروی می کردند و بعد آنها ما را حمايت می نمودند تا باالخره بعد از يک ساعت تپه را 
شما به طرف قله . به کاک محمد و محمد حسين گفتم احتمال حملۀ به ما از پشت سر زياد است. تصرف کرديم

شما نيز به محض مستقر . ا آتش کردن حمايت می کنيمحرکت کنيد ما اينجا می مانيم اگر الزم بود شما را ب
  . شدن ما را حمايت کنيد که به همديگر ملحق شويم

بقبه رفقا در کوههای مقابل . ساعت دوازده و نيم بعدازظهر بود، جنگ در تمام جبهه ها به شدت ادامه داشت
تيم ما نيز از کوههای هه زار و . ندبارها حمالت دشمن را برای گرفتن بلنديها، درهم شکست. سخت درگير بودند

روی تپه آبادی که درست روبروی ما بود، سالحهای دشمن مرتب ما را زير آتش می . هه زار حفاظت می کرد
به او گفتم به تپه ی پشت . من و فاطمه که روی تپه بوديم، به شيب تپه و روبه پائين، ديد کافی نداشتيم. گرفتند

فاطمه بيست متری از من دور شد و من نيز با . د بود برود و منتظر من بماندسرمان که بين ما و کاک محم
احتياط کامل ابتدا به طرف پائين تپه رفتم تا ببينم پاسداران از سنگهای مشرف به آبادی به طرف ما حرکت 

جاش و پاسدار حدود پانزده متری که پائين رفتم، خود را در وسط حدود بيست . کرده اند يا در همانجا مانده اند
سرشان . نه راه پيش داشتم نه پس، در محاصره کامل بودم. که سينه خيز خود را به ما نزديک کرده بودند، ديدم

فرياد زدم کاک محمد . که ما آنها را محاصره کرده ايم داد کشيدم فورًا تسليم بشويد، طوری وانمود کردم 
همزمان دو . با اين کار می خواستم روحيۀ آنها را بشکنمدر واقع تنها خودم بودم و . بزنشان، اينجا هستند

دوباره به محل اوليم يعنی آنجايی که من و فاطمه . نفرشان را که به سه متری من رسيده بودند، زدم و افتادند
همين که مرا . در چند متری ام چند نفر خودشان را روی زمين خوابانده بودند. سنگر گرفته بوديم، عقب نشستم

بنظر می رسيد می خواهند زنده مرا . گلوله مثل باران به اطراف پاهايم شليک می شد. د، تيراندازی کردندديدن
. بيشتر از دوازده بار افتادم و دوباره بلند می شدم. دستگير کنند چرا که تمام گلوله هايشان به طرف پاهايم بود

اولين .  کندنی بود خود را به سنگرمان رساندمبا هر جان. پاهايم سوراخ، سوراخ شده بود و خونريزی می کرد
. کاری که کردم پاهايم را با جامانه و شال اضافی ای که همراه داشتم بستم تا کمی جلوی خونريزی را بگيرم

بعد از بستن پاهايم، . فاطمه را ديدم که در پنجاه متری باالی تپۀ دوم بود. سريع دورو برم را بررسی کردم
آنها نيز از پنجاه . ها و پاسداران شليک کردم که بدانند من زنده ام و سنگرم محکم استرگباری رو به جاش

ناگهان صدای نالۀ فاطمه را شنيدم، نگاه کردم، ديدم  .متری از سه جهت به طرف سنگر من شليک می کردند
ماکان در سنگرم به ک. ساعت در حدود سه بعدازظهر بود.  زده بود50دشمن او را با کايبر . که او افتاده است

شلوارم . خون زيادی از پاهايم رفته بود بطوری که کفشهايم پر از خون بود. سنگرهای پاسدارها مسلط بودم
تنها شانسی که آورده بودم، هيچ يک از ترکش ها و گلوله ها به استخوانها يم . سوراخ، سوراخ و خونی بود

اه کردم، ديدم که فاطمه در آنجايی که افتاده بود، نمانده در مجالی ديگر به طرف فاطمه نگ. اصابت نکرده بود
کاک محمد . از سنگرم برای او دستی تکان دادم که بداند من اينجا هستم. خوشحالم شدم که او زنده است. است

ساعت چهار بعدازظهر . آنها به همۀ تپه ها مسلط بودند. که وانه ای و محمد حسين روی تپه آخر مستقر بودند
محمد حسين را ميديدم که به .  بود، بطرف آنها نشانه می رفت50 شدم که آتش سنگينی که عمدتًا کاليبر متوجه

او سه چهار غلت خورد و در . طرف فاطمه از تپه پائين می آمد که در اين فاصله مورد اصابت قرار گرفت
برايم مسّلم بود . قت زير نظر داشتماطرافم را به د. چند ساعتی به تاريک شدن هوا مانده بود. همانجا جان باخت

زخمهای پاهايم، خستگی مفرط، گرسنگی و تشنگی، . که تا تاريک شدن هوا نمی توانم سنگرم را ترک کنم
با اين وجود تصميم گرفتم به . همگی دست به دست هم داده بودند که فکر کنم ديگر جان سالم بدر نمی برم

کشان کشان خود را به درختچه ای که در پنجاه . د، حرکت کنمطرف دره ای که به نجف آباد منتهی می ش
گلنگدن تفنگم از . همه اسناد و کيف و کارت شناسايی ام را زير يک سنگ مخفی کردم. متری ام بود، رساندم



حاال ديگر فقط من بودم و . کار افتاده بود، آن را به دقت نگاه کردم، ديدم که گلوله ای به آن اصابت کرده بود
با خود فکر می کردم اگر پاسدارها پيدايم . آن را در آوردم و انگشتم را در حلقۀ ضامن قرار دادم.  نارنجکيک

کنند، خود را به مردگی ميزنم و به محض اينکه تکانم بدهند ضامن را می کشم و در لحظات آخر زندگی ام چند 
 بسيار سخت، بغرنج و پيچيده ايی بود، تصميم دقايق و ثانيه های. نفر ديگرشان را نيز با خودم از بين می برم

در اين ميان به نظرم رسيد که نامه . گرفتن برايم کار چندان آسانی نبود، سعی می کردم بر اوضاعم مسلط باشم
دفتر صورت جلسات واحدمان را همراه داشتم، مضمون نامه . ای برای مادرم بنويسم، شايد آخرين نامه ام باشد

اگر خبر کشته شدن من را شنيدی، تنها خواهشم اين است ! مادرعزيزم " :ی آورمرا چنين به ياد م
که برايم گريه نکنی، بايد افتخار کنی که فرزندت را در راه رهايی کارگران و زحمتکشان از 

ظلم و زور، راهی که داوطلبانه آنرا انتخاب و با افتخار هم مرگش را قبول کرده است، از 
ين را بدان که تو و هزاران مادر ديگر جزوه مادران افتخار آفرينی خواهيد اّما ا. دست داده ای

بود که فرزندانتان در صفوف کومه له با آرمانی بزرگ و آرزوی بر قراری سوسياليسم، جان 
  ."باختند

در اين زمان هنوز زير هجده سال بودم، اگر چه فضای بسيار سنگينی بود و همه چيز بر مرگ گواهی می داد 
تا آن لحظات مقاومت طاقت فرسايی را به انجام رسانده . ا در خود احساس غرور غير قابل وصفی داشتماّم

بهر حال داشتم نامه را تا می کردم که آن را به اسناد ديگری که زير سنگ پنهان کرده بودم، اضافه کنم . بودم
 نگاه کردم و ديدم که پاسدارها و به اطراف. که سر و صدايی در آن نزديکی ها توجه ام را بخود جلب کرد

. صدايشان کامًال برايم مفهوم بود. مزدوران محلی به سنگری که من و فاطمه درست کرده بوديم، رسيده بودند
بنظر می . دو نفر از آنها را ديدم که از واحدشان جدا شده و از دامنه کوه پائين می آمدند. حدود پانزده نفر بودند
من فورًا آماده شدم و انگشتم را در ضامن نارنجک فرو . دم که به سمت من می آيندرسيد و من فکر می کر

فکر می کردم آخرين لحظه های زندگيم را می . ضربان قلبم باال رفته بود. از جايم تکان نمی خوردم. کردم
من داشتم با خاطرات دوران بچگی ام، پدر و مادرم، دوستانم همگی به سرعت از خاطرم می گذشتند و . گذرانم

به طرف . دو نفر از پاسداران از فاصلۀ پنج متری من گذشتند، مرا نديده بودند. همگی آنها وداع می کردم
به بيست متری جنازه که رسيدند، سينه خيز جلو می . جنازۀ محمد حسين که در سيصد متری من بود رفتند

شدم که کاک محمد که وانه ای آنها را از باال جنازه را پنج متری به طرف پائين کشيدند و من متوجه . رفتند
هوا کم کم داشت غروب می کرد اّما . اسلحه و وسايل محمد حسين را با خودشان بردند. هدف قرار داده است
با تاريک شدن هوا تصميم گرفتم خود را به . من در همانجا که بودم ماندم تا کمی تاريک شد. کماکان روشن بود
  . زخمهای پاهايم آزار دهنده بود. منطقه را تا حدودی می شناختم. پائين دره برسانم

سرازير بودن مسيرم برايم شانسی بود که بعضًا بتوانم خودم را روی زمين . بارها روی بوته ها و خارها افتادم
 با درد احساس می کردم تنها راه زنده ماندنم اينست که. چارۀ ديگری نبود. تمام بدنم پر از خار شده بود. بکشم

. تشنگی داشت از پايم درمی آورد، دهانم آنچنان خشک شده بود که نمی توانستم نفس بکشم. خار و گلوله بسازم
بعد از چهار ساعت توانستم خود را به پائين دره . اميد و اعتقاد به راهی که دنبال می کردم مرا قوت می بخشيد

تای ماسان می آمد و دره را طی می کرد، قرار داشت، در پائين دره جوی آب گنديده ای که از روس. برسانم
حدود نيم ساعت بطور . کمی آب در دهانم غرغره کردم و در آن لحظه، کثيف بودن آن برايم مفهومی نداشت

متوالی چندين بار از آن آب خوردم اّما هر بار به ميزان کمی چون مدانستم خوردن آب هنگام خونريزی کار را 
از صبح آن . دست و صورتم را شستم و حاال ديگر گرسنگی هم بسيار فشار آورده بود.ندممکن است بد تر ک

ماندنم در آن منطقه به معنای . روز چيزی نخورده بودم ولی مهمتر از اين فکر دور شدن از آن منطقه بود
سريع . ع بودنددستگير شدنم بود و هيچ اميدی به کمک رفقايم نداشتم چرا که می دانستم آنها از من بی اطال

می بايست فاصله ای يکصد متری را از دره به طرف باال طی . تصميم گرفتم به طرف آبادی نجف آباد بروم
لحظه . همين صد متر را تقريبًا در دو ساعت طی کردم. می کردم تا به ابتدای دشتهای اطراف نجف آباد برسم

از اسلحه نيز بعنوان عصا .  و پا راه می رفتمخيلی وقتها چهار دست. به لحظه درد جراحاتم بيشتر می شد
به طرف باغی رفتم . ساعت دو نصف شب بود، دو سه ساعتی وقت داشتم تا هوا روشن بشود. استفاده می کردم

قبًال اطالع داشتم که پاسداران ، اهالی روستا را به زور . که در ابتدای روستا بود، صاحب آن را می شناختم
می بايست . حاال ديگر بيست متری با خانه باغ فاصله داشتم.  جوی پشت خانه باغ رسيدمبه. مسلح کرده بودند



پريدن از روی آن حتی اگر سالم و سرحال هم بودم، . از جوی نسبتًا عريضی می گذشتم تا به خانه باغ برسم
می . ستفاده کنمفورًا درآن اطراف يک تنۀ درخت پيدا کردم و فکر کردم از آن بعنوان پل ا. غير ممکن بود

وسط جوی آب بودم که تنه درخت غلتی . بايست خود را خزيده و چهار دست و پا از روی تنه عبور ميدادم
. حاال يک مشکل ديگر هم اضافه شده بود،سراپای لباسهايم خيس شده بودند. خورد و مرا با خود در آب غلتاند

يکی را زيرم انداختم و آن . آنجا دو پالتوی کهنه يافتمدر . به هر جان کندنی بود، خود را به خانه باغ رساندم
صبح بود، هنگامی که چشم باز کردم . در اثر خستگی مفرط همانجا خوابم برده بود. ديگری را رويم کشيدم

. با ديدن اش يکه خوردم اما او را فورًا شناختم. پيرمردی  ديدم که با يک تفنگ برنو روی سرم ايستاده است
تنها چيزی که در آن لحظه بنظرم رسيد، به او گفتم ترا به . د که به زور مسلح اش کرده بودندصاحب باغ بو

من . پيرمرد اسمش سيد بود. جان هر کسی که دوست داری مرا تحويل نده، اين را بدان که به تو پناه آورده ام
با صدای گرفته و . جمع شدهمينکه حرفهای مرا شنيد، اشک در چشم های اش . او را قبًال يکبار ديده بودم

گفت تو بودی روی کوه هزارو هزار می جنگيدی؟ گفتم بله . بغض کرده ای گفت پسرم زخمی هستی؟ گفتم آره
فقط اين را ميدانم که يکی از . گفت پس رفقايت کجايند،گفتم نمی دانم. اما من تنها نبودم، چند نفری بوديم
. اهل روستای که چه له است، نمی دانم بعدًاچه بسرش آمده. رداو فاطمه نام دا.دخترهای رفيق مان زخمی شد

اشک های پيرمرد بر روح و جسمم . از از محمد که وانه ای خبر ندارم. اّما ديدم محمد حسين هنيمن شهيد شد
او با همان صدای بغض کرده گفت پسرم نترس، مگر . توصيف آن برايم درکلمات نمی گنجد. روشنايی بخشيد

من و خانواده ام تا پای جان از تو حفاظت می کنيم و بعد . زه ما رد بشوند که تو را دستگير کننداز روی جنا
من جريان رد شدنم از آب را برايش تعريف . آن وقت متوجه شد که سراپايم خيس است. مرا در آغوش گرفت

 نمی کند و خطری کسی به ما شک. پيرمرد گفت پسرم جای تو امن است. دوباره اشکهايش جاری شد. کردم
تو همين جا بمان من به آبادی ميروم و چند جوانی را که هوادار کومه له هستند ميفرستم تا . ترا تهديد نمی کند

در ضمن عروسم را هم می فرستم که برايت لباس و غذا . به تو کمک کنند و زخمهايت بايد پانسمان بشوند
قبل از هر چيز دو . يد و يک کوله بار همراه خود داشتحدود ساعت سه بعد ازظهرعروس پيرمرد رس. بياورد

ليوان شير وعسل و شير و زرده تخم مرغ بمن داد، بعد از آن لباسهای خون آلود و کثيف ام را گرفت و بجای 
اين خانم بعد از آن همه مهربانی درحق من، گفت بايد بروم اّما نيم . آن لباسهای نوی را که همراه داشت بمن داد

بعد از نيم . آنها مسلح هستند اّما از نوع اجباری آن. ديگر برادر من و چند نفر ديگر نزد تو خواهند آمدساعت 
از آنها سراغ . آنها يکی يکی چندين بار مرا در آغوش گرفتند. ساعت آنها رسيدند، همگی اسلحه همراه داشتند

 اطراف نامه فرستاده ايم تا بچه ها را پيدا کنند که گفتند ما به روستاهای. خيلی نگران آنها بودم. رفقايم را گرفتم
گفتم از درگيری ديروز چه خبری داريد، گفتند دختری که همراه شما بود گويا از ناحيه سينه و . سراغت بيايند

  .جنازه محمد حسين را نيز به شهر کامياران برده اند. بازويش زخمی شده که ميگويند او را دستگير کرده اند
 و انيآفری روستاهای  های بلند در شتريب و مجموع در آنها از نفر پنجاه ايگو که گفتند دشمنی ها کشته از نيهمچن
 نهايا. اند شده کشته آنها زازين نفر چهار وی زخم های نشور از نفر پانزده زين مای روستا در. اند داشته تلفات آساوله
 وتمام دميگنجی نم خود پوست در که بود باال آنچنان ام هيروح. دهندب من به توانستندی م آنها که بودی خبرهائ آن تمام

 دورو کماکان ها بچه بود نيسنگ نيحس محمد باختن جان و فاطمهی ريدستگ درد اّما. بودم کرده فراموش را ميدردها
ی سمپات شمرگانيپ به که ميشناسی م کرمانشاه در رای دکتر ما گفتند. زدندی م حرف من با مرتب و بودند گرفته را برم
 ک يکه بود بعدازظهر چهار ساعت حدود. گردديم بری زود به او. رديبگ دارو او از که ميا فرستاده رای شخص. دارد

 ورم ميپاها. پرداخت ميزخمهاۀ نيمعا به بالفاصله و ديبوس مرا دکتر. دنديرس گريد نفر دو و دکتر همراه کانيپ دستگاه
ی آنت آمپول ک ياند، ندادهی شکستگ تيپاها خوشبختانه گفت او. بود دهيرس برابر دو به آنها حجم کهی طور بود، کرده

 تا من چنانچه داد قول او. کرد پانسمان و شست را ميزخمها و کندی ريگ جلو عفونت از که کرد قيتزر من به کيوتيب
 روستا دری ا خانه به مرا گرفند ميتصم دميجد دوستان. شد شب کم کم. بزند سر من به بمانم، آنجا در گريد روز دو

 را اشکالش تا بردند را تفنگم. بود روستا در پاسدارها مقر کنار در درست که بردندی ا خانه به مرا اتفاقًا. بدهند انتقال
 گفت و آمد ها بچه ازی ک يچهارم روز. زدی م سر من به انهيمخف زين دکتر و ماندم خانه آن در روز سه. کنند طرف بر
 شب. ميده انتقال باغ خانه به را تو ديبا نيبنابرا ببرند، خود همراه را تو تا نديآی م شمرگانيپ ازی گروه شبام که

 برادرم عبداله وی ميرح ميمر قيرف وی خان بهمن قيرف همراه به بود، ل په مسئول که آباد نجف صالح قيرف نه ساعت
 با زين من و داد قرار ريتأث تحت اريبس مرا که داد سری ا هيگر چنان من دنيد محض به برادرم. شدند باغ خانه وارد
ی رفقا به ام دوباره شدن ملحق و ميرفقا دادن دست از . اندوه وی شاد از بودی بيترک منيۀ گر. کردم هيگر وجودم تمام
 بوجود من در ار بيترک نيا بودم، دهيد ميفه و مبارز ،یداشتن دوست مردم نيا از کهی هائ محبت تمام البته و گريد



 و شدم منتقل ارانيکام شهر کنار دری گاهيمخف به آنها همراه بودم، شده ملحق واحدمی رفقا به من الخره با. بود آورده
 تيفعال ارانيکام زيه در کهی هاد دکتر مراقبت تحت گاهيمخف آن در بودند،ی زخم که ميرفقا از نفر نه کنار در ماه کي
 27 حدود گذشت از بعد امروز من. گشتم باز واحد به و کردم حاصل بهبود کامًال ماه ک ياز بعد. گرفتم قرار کردی م

 مخاطره قبول و دادندی ار يمرای تيميصم وی دلسوز چنان با که هستمی مردم آن اد يبه هم هنوز واقعه، نيا از سال
 . گذارميم ارج انميپای بی سپاسها همراه ار شيها هيگر و برمی نم اد ياز هرگز را رمرديپ آنی انسان تمامًا چهره. کردند
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