
  

 :تسخير مقرهای پاسداران در روستای بلوچه ی کامياران )1
 

پاسداران اسالم در مسجد روستای بلوچه و اطراف آن اقدام به داير کردن مقرهائی کرده بودند که درست در 
برای اين کار الزم بود ابتدا موقعيت آنها . ما تصميم گرفتيم که اين مقرها را تسخير کنيم. مرکز اين روستا بود

واحدی که برای اين شناسايی آماده شد که شامل . ناسايی و طرح تسخير را بهرفقای مسئول گزارش کنيمرا ش
واحد ما برای . و من بود) بله شيروانه(رفقا عيسی سور، اسماعيل شاهينی، رضا کرماشان، ابراهيم شيروانه 

فتيم مقر اصلی آنها در مسجد موقعيت مقرها طبق شناسايی ما چنين بود؛ همانطور که گ. شناسايی اعزام شد
قرار داشت که بر پشت بام خانۀ دو طبقه ای پشت مسجد و مسلط بر آن بود، سنگرهای بزرگی از گونی های 

پشت بام اين ساختمان به . چهار نگهبان بطور تمام وقت در اين سنگرها نگهبانی می دادند. شنی بر پا شده بود
اين سنگر، سنگر کليدی و مهم آنها بود که به تمام مقرهای .  وصل بودبامهای ديگری به طول حدودًا پنجاه متر

  . در کنار مسجد نيز خانه هايی را به مقر تبديل کرده بودند. ديگر مسلط بود
دو واحد ديگر که هر . مسئوليت يک واحد که انهدام و گرفتن سنگر اصلی را بعهده داشت، بمن سپرده شده بود

جی که يکی همراه ما و .پی.دو گروه آر. ئوليت گرفتن مقرهای اطراف مسجد را داشتندکدام پانزده نفر بودند مس
تحليل فرماندهی عمليات اين . ديگری مأموريت کوبيدن سنگرهای جلو مسجد را داشت، سازمان داده شده بود

ئول گرفتن واحد تحت فرماندهی من مس. بود که برای گرفتن سنگر اصلی ممکن است سه نفر تلفات داشته باشيم
جی .پی.طبق طرح قرار بود همزمان با شليک اولين آر. اين سنگر بود و ممکن بود يکی از اين سه نفر باشم

شناسايی دو روز به . توسط رضا کرمانشان، من، محمد باوا و شورش کامياران به طرف سنگر پيشروی کنيم
آبادی حرکت کرديم و همۀ واحدها در جاهای باالخره موعد عمليات فرا رسيد و ما به طرف . طول انجاميده بود

بدنبال پيام او، رضا عمليات . کاک عيسی سور فرماندهی کل عمليات را به عهده داشت. تعين شده مستقر شدند
با شنيدن صدای . واحد ما در پنجاه متری سنگر اصلی بود. جی، شروع کرد.پی.را با شليک اولين آر

به پانزده متری ساختمان . ر رگبار گرفته و به طرف آن پيشروی کرديمجی، ما نيز سنگر اصلی را زي.پی.آر
اين را ما در شناسايی و . که رسيديم، متوجه شديم که يک کوچه آن ساختمان را از ديگر خانه ها جدا ميکرد

ها راه در عين حال به او گفتم تن. فورًا ازطريق بی سيم جريان را با رضا در ميان گذاشتيم. کروکی خود نداشتيم
خود مزدوران نيزبرای رفتن به پشت بام ازين . دستيابی به اين سنگرها نردبانی است که در کوچه قرار دارد

ما فورًا مسيرمان را عوض کرديم و خود را به کوچه و . نردبان استفاده می کردند و راه ديگر وجود نداشت
ابتدا خود باال رفتم و به ترتيب محمد باوا و . دممن اولين نفری بودم که به نردبان رسيده بو. نردبان رسانديم

با اولين رگبار . شورش دنبالم آمدند آتش رفقای ما آنقدر سنگين بود که پاسداران در سنگرها دراز کشيده بودند
چيزی که در اين ميان بسيار جالب بود، اين بود که هنگام . من به داخل سنگر، چهار نگهبان آن تلف شدند

آنوقت زياد توجه نکردم راه خودم را ادامه دادم و زمانی که ما . نردبان يک نفر را در آنجا ديدمرسيدن من به 
دقت کردم ديدم يکنفر . سه نفر سنگر را گرفته بوديم قرار بود سه نفر باشيم اما با کمال تعجب ديدم چهار نفريم

گفتم تو کی . ری در کنار ماستکه در حدود چهل سالی سن داشت و يک تفنگ همراه دارد، با لباس پاسدا
در واقع او به نوعی خواسته بود خود را . فورًا اسلحه را از او گرفتم. هستی، گفت من آشپز اين مقرها هستم

رضا و ديگر رفقای واحد او به ما ملحق . من جريان گرفتن سنگر اصلی را به فرمانده گزلرش دادم. تسليم کند
سيزده نفر از افراد . ر ادامه داشت که باالخره هر سه مقر سقوط کردجنگ هنوز در مقرهای کوچک ت. شدند

هنگامی که می خواستيم سالحهای  باقيمانده از پاسداران . پاسدار که همگی اهل خراسان بودند، دستگير شدند
  چند بار در رفت و برگشت هايم شيئی بيضی شکلی را ديدم که در اسلحه خانۀ مقر اصلی را جمع آوری کنيم،

به اندازۀ حدودًا چهل در بيست سانتی متر بود و اين شيئ بدون آنکه به ديوار يا چيز ديگری تکيه داشته باشد، 
کنجکاو شدم و در بار آخر به آن نزديک شدم و چراغ قوه ام . در هوا و در تاريک و روشنايی شب معلق بود

ه شيئی را جلو صورت خود گرفته و خود را پشت آن پاسداری را ديدم ک. را روشن کردم که آن را بهتر ببينم
گفتم نه اينکار را نمی کنم تو اسير ما . بالفاصله گفت جان مادرت مرا نکش. در تاريکی استتار کرده بود

رفيق . آنطرف تر فرمانده پاسداران خود را به طويله ای در کنار مسجد رسانده و آنجا تيراندازی ميکرد. هستی
سيف اله فکر .  او شليک کرد و او زخمی شد لحظاتی صدای شليک از او شنيده نشدسيف اله چند تير به طرف



اما پاسدار زخمی شليک می کند و همانجا رفيق سيف اله جان . کرده بود که او کشته شده، وارد طويله می شود
آخرين مقاومت رفقای ديگر با سوراخ کردن بام طويله توانستند فرمانده پاسداران را نيز به عنوان . می بازد

تقريبًا تمام سالحها و تدارکات مقرها را جمع آوری و آنها را به خارج روستا منتقل . آنها، از پای در آورند
دو کيلومتری . اسرا را تحويل صالح خبات داده شد که همراه چند نفر ديگر آنها را از روستا دور کنند. کرديم

ما به تالفی : رسيد اسيرها کجا هستند؟ او در جواب گفتاز روستا دور شديم، کاک عيسی از صالح خبات پ
کاک عيسی و شهيد يداله ضعيفی از اين کار آنها بسيار خشمگين . کشته شدن سيف اله همه آنها را اعدام کرديم

خبر اين عمليات به سرعت در . روز بعد از عمليات، صالح خبات در جلسه تشکيالتی تنبيه شد. وبرآشفته شدند
  .قه پخش شد و مردم با شور و شوق خبر آن را برای هم باز گو می کردندسراسر منط
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 که حدودًا يک ماه از عمليات بلوچه گذشته بود، طرح گرفتن مقرهای پاسداران در 1361اواخر تابستان سال 
از قبل آماده شده ) بله( رفقا رحمان مرواريد و ابراهيم شيروانه ایکار شناسايی مقر توسط. مرواريد آماده اجرا شد

عمليات . بخشی از اين عمليات ميبايست با شرکت و حضور مستقيم تعدادی از جوانان روستا پيش می رفت. بود
واحدی که مسئول زدن مقر پاسداران بود و واحدی که می . شامل دو بخش بود و به دو واحد نيز احتياج داشت

در اين زمان بخشی از مردم روستاها اجبارًا مسلح می شدند که . ايست بسيجی های روستا را همزمان دستگير کندب
ساعت . من در واحدی بودم که سراغ بسيجی های داخل روستا رفته بود. اصطالحًا به بسيج اجباری مشهور بودند

. عت ده هر شب بايد برای نگهبانی به مقر برونداز قبل می دانستيم که همه آنها از سا.هشت شب وارد روستا شديم
با ورود ما به روستا، جوانانی . ما ظرف اين دو ساعت می بايست همۀ آنها را در خانه هايشان دستگير می کرديم

همۀ انها صورتهای خود را پوشانده بودند که برای ساير اهالی . که آمادۀ همکاری شده بودند، به ما ملحق شدند
ظاهرًا عمليات ما پايان يافته . همۀ افراد شناسايی شده در مدت تعيين شده دستگير شدند.  تشخيص نباشندروستا قابل

عمليات زدن مقر هم که بعهدۀ شهيد صالح نجف آباد و اسماعيل شاهينی بود، شروع شده بود و ما الزم بود به .بود
 را به من نشان داد و گفت اينجا هم يک بسيجی در اين اثنا، يکی از راهنماها خانۀ ديگری. کمک آنها می رفتيم

درب حياط بسته بود، بچه ها به من کمک کردند که از ديوار باال بروم و وارد حياط بشوم، به داخل . زندگی می کند
اين . من به طرف اتاق رفتم. حياط پريدم و درب حياط را باز کردم که عارف يوزی هم که همراه من بود وارد شود

 کردم، ديدم در اتاق را باز. يات وارد مرحله ای جنگی،  تراژدی، سکسی شد که من انتظار آن را نداشتمقسمت عمل
به حساب اينکه اين خانه متعلق به يک بسيجی است خطاب به . زن و مردی لخت همديگر را در آغوش گرفته اند

زن با . از مرد صدايی بلند نشد. ويل بدهفورًا لباسهايت را بپوش و همراه ما بيا، اسلحه ات را هم تح: مرد گفتم
صدای خفه و محزونی گفت راستش را بخواهيد اين شوهر من نيست، شوهرم به مقر پاسداران رفته و اين مرد 

چی شد؟ جريان را برايش تعريف کردم، گفت مرد را : فورًا از اتاق بيرون رفتم، عارف گفت. مهمان من است
بهرحال، آنجا را ترک کرديم و به ياری رفقای . دند و من هم الزم نديدم زياد دقت کنمنشناختی؟ گفتم نه، آنها لخت بو

تا . چندين بار به مقر حمله کرديم اما آنها مقاومت می کردند. جنگ در اطراف مقر بشدت ادامه داشت. ديگر رفتيم
نی کرديم و همراه بيست و عقب نشي. ساعت دوازده شب درگيری را ادامه داديم و نتوانستيم مقر را تصرف کنيم

در راه بازگشت به پايگاه مان هر کسی از . چهار نفری که دستگير کرده بوديم به محل استقرار خود برگشتيم
جالب اينجا بود آن مردی که . من هم جريان آن زن و مرد را بازگو کردم. عمليات داستانی داشت و تعريف می کرد
جريان از . فقای پيشمرگ کومه له بود که من آن قضيه را مدتها بعد فهميدمزن را در آغوشش ديده بودم، يکی از ر

اين قرار بود که اين رفيق پيشمرگ صبح زود در فردای عمليات از بله شيروانه می خواهد هر چقدر پول دارد به او 
نشاه رفتن است، او می بله شيروانه از او می پرسد چه وقت کرما. او گفته بود که می خواهد به کرمانشاه برود. بدهد

اين زن نامزد من بوده و حاال با آن بسيجی ازدواج کرده ،او . گويد آخر خالد ديشب مرا در آغوش آن زن ديده است
بله می گويد صبر کن . مرا کماکان دوست دارد و خالد هم ديشب روزگار ما را به شيوۀ ای کامًالانقالبی،خراب کرد

بله شيروانه نزد من آمد و از من سوالهائی پرسيد ، من به او .  گوشی آب می دهممن با خالد صحبت می کنم و سر و
بله . گفتم هم تاريک بود و هم آنها لخت بودند، بنابراين من نتوانستم و منتظر نماندم که چهرۀ مرد را شناسايی کنم

من آن زمان به سؤال و جواب . دبرمی گردد و به او اطمينان می هد که خالد تورا نشناخته است و او را آرام می کن



سالها بعد از اينکه اين رفيقان شهيد شد، بله شيروانه راز آن شخصی که در . بله اهميتی ندادم وبرايم عادی جلوه کرد
                          .                                                                   شب عمليات، در آغوش آن زن ديده بودم را برايم فاش کرد

:از کامياران تا سردشت، از سردشت تا داالهو) 4  

در . بعد از عمليات مرواريد حدودًا تا پائيز همان سال من در په ل شهيد جميل در پشت جبهه به فعاليتهايم ادامه دادم
ات بود، به کميته جنوب که در روستای حاجی ئه اين هنگام بود که واحد ما که فرماندهی آن به عهده شهيد صالح خب

چند روزی در آنجا بوديم و ازآنجا ماموريت يافتيم که هر چه زودتر خود را به . ول مستقر بود، فرا خوانده شد
ما بعد از دو سه روزی به روستای بيژوی . مقرهای کميته مرکزی که در منطقه آالن سردشت بود،برسانيم

من و شهيد . طبق معمول، پيشمرگان به خانه های روستائيان تقسيم شدند. رگ ئاالن رسيديمازروستاهای نسبتًا بز
اسم او . خيلی زود با پسر خانواده که هوادار کومه له بود، دوست شدم. معروف کمانگر در خانۀ محمدعلی بوديم

 که در محوطۀ اطراف مقر اصلی يکی دو ساعتی نخوابيده بوديم که از بلند گوی مسجد همه را فراخواندند. آزاد بود
نيروهای رژيم حملۀ بسيار گسترده ای را . چيزی بيشتر از دوازده په ل در آنجا جمع شده بود. کومه له تجمع کنيم

په ل شهيد جالل که از ناحيه سنندج بود، . آغاز کرده بودند و اين واحدها می بايست برای دفاع سازماندهی می شدند
ی و معاونت صباح سور همراه يک واحد از پيشمرگان منطقه مکريان به روستای گرويس به فرماندهی جالل کاک

مسئوليت اين . په ل شهيد حميد از چند روز قبل در هومل که دروازه ورودی آالن بود، مستقر شده بود. اعزام شدند
واحد ما همراه دو . دقرار شد په ل شهيد خالد هم واحد هومل را تقويت کن. په ل را عزت ره ش به عهده داشت

راهنمای محلی به اسامی شهيد عباس بيژوی و شهيد کلمل بيژوی به بندروی که به روستاهای زرگه، شلماش و 
ساعت پنج صبح به قلۀ بندروی . ما می بايست سريعًا خود را به آنجا می رسانديم. گرويس مسلط بود، فرستادند

جنگ سخت و تن به تنی در . آنها پيش از ما قله را تصرف کرده بودند. رسيديم و همانجا به کمين پاسداران افتاديم
ساعت حدود ده صبح بود که ما در . منطقه را نمی شناختيم. حداقل صد نارنجک از هر دو طرف مبادله شد. گرفت

ی مبادله آتش مرتبًا ميان ما صورت م. فاصله صد متری، روبروی پاسدارها و مزدوران محلی سنگر گرفته بوديم
فرماندهی کل عمليات خبر داد که په ل شهيد جميل به هر قيمتی بايد ارتفاعات بندروی را از پاسداران پاک . گرفت
شهيد حميد باوه ريز، شهيد معروف و من، هرکدام مسئوليت . ساعت دو بعدازظهر از سه جبهه پيشروی کرديم. کند

. يد از دو جهت حمله کنيم و تيم معروف سنگر قله را بگيردقرار گذاشتيم تيم من و تيم حم. تيمی را به عهده داشتيم
نانجک ها از دو طرف آتش و دود عجيبی . سراسر قله بندروی مثل آتش فشان بود. به ده متری دشمن رسيده بوديم

تيم معروف که خود او، شهيد صديق . صدای انفجارها، همۀ صداهای ديگر را در خود خفه کرده بود. به پا کرده بود
من ديدم که چگونه عبداله پاوه چهار . فريان، عبداله پاوه و شهيد عباس بودند، با پاسداران دست به يقه شده بودندآ

معروف هدف نانجک قرار گرفت، صديق . پاسدار را از پای در آورد و جنازۀ خود او هم روی جنازه های آنها افتاد
زمين افتاد و عباس هم توسط نانجک، در حال عقب در اثر اصابت گلوله به سرش در فاصله يک متری من به 

بنظر می . تعداد پاسدارها بيشتر از صد نفر بودند که در اين درگيری حداقل بيست کشته دادند. نشينی شهيد شدند
شيفتگان « همگی انها به پيشانيشان باندی بسته بودند که روی آن عبارت. رسيد آنها دوره ديده و نيروهای ويژه بودند

تيم ما با پرتاب .تيم حميد باوريز در محاصره آنها بود. تعداد ما در مقابل آنها بسيار کم بود. نوشته  شده بود» دتشها
هوا رو به تاريک شدن می گذاشت که يک . نارنجک حمله ای را آغاز کرده و آنها را از محاصره بيرون کشيديم

ما به .  واحدهای مرزی کومه له بود، به ما ملحق شدندواحد به فرماندهی سيد خالد رحمتی که در آن زمان مسئول
ما در روستا کمی استراحت کرديم و به بلندی های دولکان . بيژوی فراخوانده شديم و واحد سيد خالد در آنجا ماندند

جنگ در آالن سردشت حدودًا پانزده روز طول کشيد و نيروهای رژيم باالخره بر تمام منطقه مسلط . اعزام شديم
در اين زمان تقريبًا تمام تأسيسات . ما دراين موقع چاره ای جز عقب نشينی به طرف خاک عراق نداشتيم. ندشد

آخرين درگيری ما در اين منطقه در کوه . مرکزی کومه له در منطقۀ آالن بود که می بايست همگی آنها انتقال يابند
درگيری بسيار سخت و . داقل پانصد نفر بودندنوری مسلط به روستای ميشکه په روی داد که نيروهای رژيم  ح

کومه له می . شديدی بود و واحد ما بعد از آن، چند روزی بطور موقت در روستاهای گه الله و سه فرا مستقر شد
در اين سازماندهی واحد ما هفت ماه در کنار رودخانه که لوی در . بايست نيروهايش را مجددًا سازمان بدهد

با انتقال مقرهای مرکزی . ی ماند و از آنجا برای عملياتهايی به اطراف سر دشت اعزام می شديمروستايی به نام گاک
کومه له به روستای مالومه درعراق، ما در گردان داالهو که به تازگی تشکيل شده بود،ادغام و په ل ما کماکان به 



. مستقر بود" به مو"و در دامنه کوهگردان دااله. فرماندهی صالح خبات در اين گردان به کارهايش ادامه داد
هنگام ورود به تنگۀ به مو در يک ايستگاه بازرسی عراقی . پايگاهای عراقی نيز در آن نزديکی ها قرار داشتند

قرار بود هر کدام از ما يک اسم و . راهنمای ما گفت منتظر می مانيم تا يکی از افسران عراقی بيايد. توقف کرديم
در ماشين اول ) جی .پی.مشهور به صديق آر(  من، صالح خبات، حميد باوريز و شهيد صديق .اسم پدر به او بدهد

بقيه واحدها را در . در همين ماشين محمد نبوی بعنوان رابط کومه له و نيروهای عراقی همراه ما بود. نشسته بوديم
ای ما را از ماشين بيرون کشيدند دقايقی گذشت نيروهای عراقی دو نفر از رفق. يک مينی بوس جای داده شده بودند

من تحمل ديدن اين صحنه را نداشتم و نمی توانستم ببينم يک مزدور عراقی رفيق . و چند لگد به يکی از آنها زدند
آنها : من به کاک محمد نبوی گفتم. در اساس آنها برای من تفاوتی کيفی با پاسداران نداشتند. مرا کتک کاری کند

بدون اينکه منتظر جواب او بمانم، پايين رفتم وتفنگم را از ضامن خارج و در چهل . زنندرفقايمان را کتک می 
نيروهای عراقی که حدود صد نفر بودند، اسلحه هايشان . همگی شّکه شده بودند. متری سربازان عراقی سنگر گرفتم

مله بين او و سربازان رد و به عربی چند ج. کاک نبوی هم غافلگير و دست پاچه شد. را به طرف من گرفته بودند
به . خطاب به من هم داد می زد که اسلحه ام را پايين بياورم و به سرجايم برگردم. بدل شد که من متوجه نشدم

بمحض رسيدن به بمو، نامه ای اعتراض آميز به کميته . غرورم بر خورد اما دوباره به داخل ماشين بازگشتم
تا هرچه زودتر از اين نوع تحقير و توهين ها جلوگيری کنند و مخالفت خود مرکزی نوشتم و درآن از آنها خواستم 

را با ديپلماسی به هر قيمتی اعالم نموده و تأکيد داشتم که من در راه رسيدن به آزادی و سوسيالزم اسلحه برداشته 
يافت کردم که مرا پس از چند روزی از طرف کميته مرکزی و رفقای دفتر سياسی نامه ای در. بودم نه چيز ديگری

به خاطر حرکتم و عکس العملی که نشان داده بودم، مورد تشويق قرار داده و تأکيد کرده بودند که جريان را پی 
.گيری می کنيم  

بعد از يک هفته ماندن در به مو، گردان داالهو واحد ما را . گردان داالهو حدود پنج ماهی در آن منطقه مستقر بود
از لحاظ اعتقادات مذهبی اهل . مردم آنجا بطور کلی با ساير مردم کردستان متفاوت بودند. بردهمراه خود به منطقه 

يک ماه در تمام منطقه به گشت سياسی و تبليغ و ترويج . مردم بسيار صميمی و مهمان نوازی بودند. حقی بودند
نطقه حساسيت نشان داد و با تمرکز رژيم کم کم به حضور ما در م. شبها را در چادرهای آنان می مانديم. پرداختيم

. تمامی قله های داالهو آتش و دود بود. بيست هزار نيروی نظامی به داالهو حمله کرد و باالخره جنگ در گرفت
نيروهای محلی درحدود ششصد نفر بودند که فرماندهی و رهبری آن را شخصی به نام عسکر گوله که بود و طايفۀ 

برادران عسکر و نمايندگان سيد نصرالدين که رهبر مذهبی . ديک و نزديکتر می شدجنگ نز. انان رستم نام داشت
از صبح تا غروب آن روز مقاومت کردند و باالخره با استفاده از تاريکی شب، . اهل حق بود به محاصره در آمدند

زد چادر نشينها مخفی يکی از رفقای ما نيز در درگيرها زخمی شد که ما او را در ن. خود را از محاصره راهنيدند
پنج روز در اين مخفيگاهای از . ما نيز همراه پزشکيار واحدمان در منطقه ای بنام دشت ليلی مخفی شديم. کرديم

قرار بر اين گذاشته شد که . جايی به جای ديگری تغيير مکان می داديم تا باالخره نيروهای رژيم عقب نشينی کردند
احمد روانسر، جمال اويهنگ، پرويز تروه ريز و شهيد : چهار نفر ديگر به اسامیمن و . واحد ما به، به مو برگردد

من در جلسه مسئولين واحد،با برگشتن . رضا در منطقه بمانيم و اوضاع را زير نظر داشته و به واحد گزارش بدهيم
ت نظامی عليه دشمن به نظر من اين بود که قبل از برگشتن واحد الاقل يک عمليا. واحدمان به، به مو مخالفت کردم

روز بعد واحد به طرف به مو حرکت . انجام برسانيم که نظرم رد شد چرا که تصميم نهايی با کميته کرماشان بود
. ما حدود بيست روزی در منطقه، از نقطه ای به نقطۀ ديگر در جوالن بوديم. ر در منطقه مانديمکرد و ما پنج نف

برای اين کار . سپاه پاسداران از حضور واحد کوچک ما اطالع پيدا کرده و در پی وارد کردن ضربه به ما بود
چند بار به کمين هايشان افتاديم . يب کنندتعدادی تيم های دوازده نفره يا کمی بيشتر را سازمان داده بود که ما را تعق

يک روز شهيد جالل پينجوينی در يک تماس بی سيم گفت اگر ميتوانيد خود را به . که توانستيم خود را نجات بدهيم
نظر او اين بود که با اين کار هم با منطقه آشنا می شويم و هم در صورت امکان . اطراف شهر کرند برسانيد

. من در جواب گفتم چنانچه يک نفر راهنما دست و پا کنيم، اينکار را عملی می کنيم. انجام بدهيمعملياتهای ايذائی 
من يکنفر را سراغ داشتم که قبًال يک گله گوسفند را در منطقه ايالم دزديده و آنها را به داالهو منتقل کرده و چندين 

را يادآور بشوم که دزدی در بين اهالی منطقه داالهو قبًال اين . بارهم در اطراف کرند درگيری مسلحانه داشته بوده
بچه ها از همان بچگی فوت و فن کار را ياد . نه تنها بسيارعادی بود بلکه نشان شجاعت و کارآمدی افراد بود

همزمان نيز پيشنهاد يک عمليات . خالصه ما با اين شخص تماس گرفتيم و مسئله را با او در ميان گذاشتيم. ميگيرند



گفتم من تهيه می کنم و برای اين کار . جی احتياج داريم.پی.او گفت به آر.  شاه آباد به او ارائه کرديم-ادۀ کرنددر ج
جی به .پی.پيش يک نفر ياغی به اسم کاک موالی که تازه با او آشنا شده بودم، رفتم و از او خواستم که يک قبضه آر

قرار شد به طرف کوهی به اسم نوا . راه ده گلوله برايمان آورداو بدون درنگ قبول کرد و آن را هم. ما قرض بدهد
تعداد آنها پنج نفر . آماده کرديم. تداراکات، مواد خوراکی و آب که کفاف سه روز همۀ ما را بکند. کوه حرکت کنيم

ايد قرار و قبل از حرکت مسئول اين پنج نفر به من گفت خالد جان همين ابتدای کار ب. بود که جمعًا ده نفر بوديم
گفت به جاده که رسيديم، هشت نفر از افراد، در دو سمت جاده سنگر می گيرند و من . مدارمان را با هم داشته باشيم
اگر پاسدار يا ارتشی در ماشين ها بودند، آنها را حسابی کتک می زنيم و سالحهايشان . و تو به سر جاده می رويم

ند پول و وسايل آنها را ميگيريم و شما برايشان از برنامه ی حزب چنانچه افراد شخصی بود. را ضبط می کنيم
من بدون تأمل حرفش را قطع کردم و گفتم که ما اهل سرقت و لخت کردن مردم نيستيم و . کمونيست صحبت کنيد

ته به کمي. همينجا همکالری و طرح مشترک بهم خورد. اجازه هم نمی دهيم که مردم مورد اذيت و آزار قرار بگيرند
. گفتند اگر اين طور است به،به مو برگرديد و به ما ملحق شويد. ناحيه اطالع دادم که برنامه به هم خورده است

پيشنهاد من اين بود که واحد پنج نفری ما از همين جا حرکت کند و راههای رفتن از داالهو به کامياران را شناسايی 
به آنها گفتم همين االن با . نيز از بازگشتن به، به مو سر باز زدمکميته ناحيه اين پيشنهاد مرا رد کرد و من . کند

بی سيم را قطع کردم و مسئله را با . رفقای واحد جلسه ميگيريم، هر کدام از آنها تمايل داشت می تواند برگردد
 رضا گفت من شهيد. اين را هم تأکيد کردم که اين کار من خود سرانه و غيرتشکيالتی است. رفقايم در ميان گذاشتم

شهيد جمال گفت خودتان می دانيد که من سه روز است مريض هستم و امکان . با کار غير تشکيالتی مخالفم
من به . پرويز و احمد روانسر که مسئول سياسی ما بود، موافق من بودند. داردحضور من برايتان دردسر ايجاد کند

بنابراين احمد با آنها به، به . ا و شهيد جمال به، به مو برگردداحمد پيشنهاد کردم که يکی از ما بايد همراه شهيد رض
روز بعد آنها . ما نزديکی روستای بره وه ن از همديگر جدا شديم. مو رفت، من و پرويز نيز راهی کامياران شديم

و احمد به دليل تايکی شب، جمال . رضا شهيد می شود. در نزديکی يک چشمه به اسم قمان به کمين دشمن می افتند
جمال باالخره به، به مو می رسد اما احمد خود را به عسکر گله که، که آن زمان ياغی . هم، همديگر را گم می کنند

من و پرويز بعد از اتفاقات زياد، سالحهايمان را مخفی کريم و به . چند روزی نزد او می ماند. شده بود، می رساند
من از کرمانشاه .  احتماًال پيش برادرش رفته بود تا او را به کامياران ببرد.پرويز در آنجا ناپديد شد. کرمانشاه رفتيم

بيست روز در سنندج مخفی بودم تا توانستم خود را به واحدهای گردان . با مينی بوس به طرف سنندج حرکت کردم
اول مخفی بودنم برادر کوچکترم صديق علی پناه در ده روز . در شرايط روحی بسيار بدی بودم. کامياران برسانم

در سنندج، در جريان جنگی در منطقه سردشت جان باخته بود و خبر جان باختن او را از راديو کومه له شنيده 
هنوز ناحيه کرمانشاه از اينکه چه به سر من آمده، . همان شب مادر و تمام خانواده ام دستگير شده بودند. بودم

به . مياران، راهی شلير که کميته جنوب در آنجا مستقر بود، رفتمبعد از سه روز در منطقه کا. اطالعی نداشتند
درخواست کميته کرماشاه به مقر مرکزی فراخوانده شدم و در آنجا به عنوان توبيخ به مدت سه ماه از فعاليت 

در اردوگاه مرکزی کومه له بودم که درگيری های کومه له و حزب دمکرات شروع شده . تشکيالتی محروم شدم
در آنجا به تالفی ضرباتی که به ما زده بود، .  من و صديق هرسين را به هورامان و مقر شوشمی اعزام کردند.بود

. کم کم جنگ تقريبًا به تمام کردستان سرايت کرده بود. تمامی مقرهای آنان در هورامان را مورد حمله قرار داديم
يشمرگا يتی، بايد اعتراف کنم که سخت ترين دوران بعد از پانزده سال تجربه کار نظامی و فراگيری فوت و فن پ

جنگ دو نيروی . جنگی ناخواسته بود، می شد به آسانی جلو آن را گرفت. همان دوران جنگ با حزب دمکرات بود
ضربه ای جبران ناپذير به جنبش کردستان بود که . پارتيزان بمراتب دشوارتر از جنگ با جمهوری اسالمی بود

اين مسئله هيچگاه بطور جدی مورد بررسی واقعی و همه جانبه قرار نگرفت و .(  دمکرات بودبانی اصلی آن حزب
.)جای بحث آن نيز در اين خاطرات من نيست  

:گردان شوان  

همانطور که در باال اشاره کردم درگيری با حزب دمکرات رفته رفته به يک جنگ تمام عياری تبديل شده بود که 
ظاهرًا اين شعله های آتش نه تنها خاموشی نداشت بلکه روز به روز بيشتر . ی گرفتسراسر کردستان را در بر م

من همراه يک واحد بزرگ که فرماندهی اش را رفيق . مأموريت ما در هورامان به سر رسيده بود. زبانه می کشيد
ک تمرکز بزرگ برای کميته جنوب تصميم گرفته بود که همزمان ي. فرهاد امانتی به عهده داشت، به جنوب برگشتيم



مقابله با حزب دمکرات در جنوب داشته باشد و گردانی را برای ضربه زدن به جمهوری اسالمی در پشت جبهه، 
من نيز در . اين گردان به نام شوان اسم گذاری شد که فرماندهی آن به عهدۀ رفيق غالم زبردست بود. سازمان دهد

صله فعاليت و عمليات نظامی خود را آغاز کرد و ابتدا قرعه به نام مقر گردان شوان بالفا. اين گردان سازمان يافتم
.پاسداران در روستای خواشت در آمد  

غالم، طاهر بيساران، شهيد فايق هرسين، من و چند نفر ديگر از واحد جدا شديم و راه شناسايی مقر پاسداران در 
واحدها شبانه به طرف روستا حرکت . ردان برگشتيمطرح و کروکی را آماده و به گ. اين روستا را در پيش گرفتيم

هنگامی که به محل رسيديم، متوجه شديم که . مسئوليت گرفتن مقر اصلی به عهدۀ تيم چهار نفرۀ ما بود. کردند
عمليات کشف شده، پاسدارها محل را تخليه و در پشت بامهای ديگری که مسلط به سنگر اصلی مقرشان بود، 

بعد از نيم ساعت درگيری، تمامی آنها يا کشته و يا . بالفاصله مواضع آنها را زير آتش گرفتيمما . موضع گرفته اند
.اسرا و تمام اسلحه و مهمات آنها را همراه خود از روستا خارج کرديم. دستگير شدند  

ف مدتی در اطرا.  مريوان به طرف منطقه سارال روانه شديم-بدنبال عمليات خواشت، از طريق جاده سنندج
در اين مدت اطالعات زيادی از مردم کسب کرديم که . در منطقه کوماسی بوديم" چاولکان"و"ول"روستاهای 

يک واحد همراه غالم زبردست برای کسب اطالعات . از جملۀ آنها بود" توارمال"استقرار پاسداران در روستای
توجه شده بودند که اطراف پايگاه سيم در اين شناسايی م. روز بعد واحد برگشت. دقيق تر به اطراف آبادی رفت

طرح . با توجه به اين، نظر غالم اين بود که همزمان هم مقر و هم پايگاه را ميتوانيم بگيريم. خاردار کشيده نشده
من آن زمان بدليل آنکه در جريان کارهای غير تشکيالتی ام در  داالهو . آماده شد و وظايف واحدها معين گرديد

من . ليت په ل خلع شده بودم، به تازگی در گردان شوان مسئوليت دسته ای را عهده دار بودمتوبيخ و از مسئو
قرار بود اين واحد تا نزديک خاکريز پايگاه پيش برود و بعد از . فرماندهی تيم تسخير سنگر اصلی را بعهده داشتم

جه شديم که در انتهای روستا و هنگام حرکت متو. رسيدن به آنجا فرمانده کردان را از رسيدن خود مطلع کنيم
گزارش دادم که ما در چند .نزديکيهای پايگاه چهار نفر مسلح کنار جاده ای که برای پايگاه کشيده بود، نشسته اند

غالم گفت اگر تير . متری آنها هستيم و عليرغم اينکه مسلح هم هستند، هيچ عکس العملی از خود نشان نمی دهند
به او پيشنهاد کردم که از هفت نفر تيم، سه نفر را به کنترل آنها . مًا به هم می خورداندازی بکنيد عمليات تما

ما چهار نفر بعد از مدتی کوتاه به طرف پايگاه . اختصاص بدهيم تا در صورت تيراندازی، آنها را فورًا بزنند
فر ديگر از رفقايمان هم پشت سه ن. پيشروی کرديم و با کمال تعجب آن چهار نفر نيز به طرف پايگاه راه افتادند

فرهاد باوه ريز که مسئول تيم . ما به محل تعيين شده رسيديم ومنتظر دستور حمله مانديم. سرمان در حرکت بودند
. ديگر ومستقر در روبروی پايگاه بود، از طريق غالم اطالع پيدا کرد که واحد ما به مکان تعيين شده رسيده است

قبل از شروع عمليات ما دوباره آن چهار نفر را که از . جی عمليات را شروع کند.پی. آرقراربود تيم فرهاد با شليک
جی سکوت را شکست و ما به طرف .پی.صدای آر. کنارمان رد می شدند ديديم و به طرف در ورودی پايگاه رفتند

رفقای . ش می خواستغالم مرتبًا از ما گزار. جنگ تقريبًا داشت تن به تن می شد. سنگرهای آنان حرکت کرديم
در پايگاه تنها يک پاسدار مانده بود که در سنگر خود مقاومت . واحد ديگر، مقر داخل روستا را تسخير کرده بودند

گلوله های آن . يکی از تيرهايش به خشابم اصابت کرد. چندين بار نزديک بود من را از پای در آورد. می کرد
. باالخره اين آخرين مقاومت نيز در هم شکسته شد. ا به من صدمه ای نرساندمنفجر شدند اما خوشبختانه، انفجار آنه

هجده نفر از آنها که در پايگاه مانده بودند، دستگير شدند که همراه سالحها و وسايل تدارکاتی اشان به جای ديگری 
ور و در مخفيگاهی به گردان به سرعت از منطقه د. در اين عمليات به رفقای ما آسيبی نرسيد. انتقال داده شدند

در آنجا متوجه شدم که حمايل، فانسقه و شال دور کمرم همگی در اثر انفجار گلوله ها پاره شده . استراحت پرداخت
.در اين عمليات نيز جان سالم بدر بردم. بودند  

" گوريجه" ناماز آنجا که ما مقر ثابتی نداشتيم و مرتب در حال گشت بوديم، در مسير خود در يکی از روستاها به
طبق . جالل کاکی و فرهاد باوه ريز مأمور شناسايی پايگاه شدند. کار شناسايی آن شروع شد. متوجه پايگاهی شديم

برای کسب اطالعات بيشتر، يک . اطالعات و شناسايی آنها، اين پايگاه هم هنوز سيم خارداری بدور خود نداشت
بچه های گردان . ديم که با دقت بيشتری اوضاع را بررسی نمائيمبار ديگر من، جالل و فرهاد به پايگاه نزديک ش

ما سه نفر بصورت سينه خيز آنقدر به پايگاه نزديک .  متری پايگاه پراکنده و در انتظار بازگشتن ما بودند150در 
به . شده استدر اينجا متوجه شديم که اطراف پايگاه با سيم خردار حفاظت . شديم که نگهبانها در چند متری ما بودند



بدنبال اينکه رفقا طبق اطالعات جديد ما از وجود سيم خاردار مطلع شدند، . همان صورت اول، پيش رفقا برگشتيم
طاهر بيساران به ادامه عمليات اعتراض . بين ما بحث و گفتگويی بر سر درست با نادرست بودن عمليات، درگرفت

راستش . ذاری و سيم خاردار با هم توأم است و اين يعنی تلفات زيادنظر او اين بود که تجربه نشان داده مين گ. کرد
مشخصًا از . اما با حمالت لفظی ای که از طرف فرهاد و جالل به طاهر شد، من جا زدم. من هم چنين نظری داشتم

ا اگر من گفتم طاهر راست می گويد، به احتمال زياد مين گذاری شده است اّم. من سوال کردند که نظرم را بگويم
غالم تزلزل داشت و با بی سيم . شما تصميم داريد که عمليات صورت بگيرد من حاضرم با تيم خودم حرکت کنم

جالل و فرهاد قبل از من او را از . همان چيزی را که به فرهاد و جالل گفته بودم تکرار کردم. نظرم را خواست
 خواهش کرد که بايد خيلی احتياط کنيم و مواظب جان رفقا در مکالمه اش با من،. ترديد و دودلی بيرون آورده بودند

من با تيم خودم که قرار بود در خط مقدم و اولين نفراتی . بهرحال تصميم بر اين شد که عمليات را انجام بدهيم. باشيم
زم نيست جی از جانب رفقای ديگر، ال.پی.باشيم که از سيم خاردار عبور می کنيم، قرار گذاشتيم که بعد از زدن آر

چند دقيقه صبر می کنيم چرا که پاسدارها نمی توانند فورًا عکس العمل نشان . ما بالفاصله از سيم ها عبور کنيم
سنگر اصلی به . ما در پانزده متری سنگر اصلی در نزديکی سيم خار دار بوديم. بدهند و به ما تيراندازی کنند

اين بود که اول من از سيم خاردار می پرم، چنانچه مينی منفجر قرار من با رفقای تيم . اطراف پايگاه مسلط بود
بشود، که شده است در غير اين صورت شما نيز دنبالم خواهيد آمد و در حداکثر سرعت ممکن خود را به سنگر 

 با. جی هستيم.پی.فرهاد گفت ما هم آماده ی شليک آر. من با بی سيم خبر دادم که ما آماده ايم. اصلی می رسانيم
جی .پی.هنوز دود و آتش آر. جی من از سيم خاردار به داخل محوطه پريدم و بچه های تيم دنبالم آمدند.پی.شليک آر

در اين هنگام .چند نانجک و رگبارهای پی در پی، سنگر را تصرف کرديم. هوا نرفته بود که ما کنار سنگرها بوديم
تيم . ايگاه مينهای کنترل از راه دور را منفجر کرده بودنداز داخل پ. صدای انفجار مهيبی از پشت سرمان شنيده شد

بعد از لحظاتی سکوت، صدای ناله و زجه هايی به گوشمان رسيد نمی . فرهاد هنوز به خاکريز پايگاه نرسيده بود
. مآنگاه خود ساختمان پايگاه را با رگبار و پرتاب نارنجک زير آتش گرفتي. توانستيم تشخيص بدهيم که چه شده است

پايگاه سراسر به . يکی از نارنجک ها به مهمات پايگاه اصابت کرده و انفجارهای پی درپی و زيادی را بدنبال آورد
دو نفر از . آتش تبديل شده بود، در ميان آنهمه انفجار بنظر نمی رسيد کسی از پاسداران جان سالم بدر برده باشد

در آنجا متوجه شدم که تعداد زيادی از . جالل نيز با آنها بود رفتمرفقا در سنگر ماندند و خودم سراغ تيم فرهاد که 
غالم بالفاصله با گردان . من جريان را در مکالمه ای به غالم اطالع دادم. رفقا زخمی و از شدت درد ناله می کنند

ه کمک ما آريز که شريف بيساران فرماندهی آن را داشت، تماس می گيرد و از آنها می خواهند هر چه زودتر ب
رفيق صالح دادانه بدليل جراحات شديدی که . بيايند و تعدادی چهار پا بمنظور انتقال زخمی ها، همراه خود بياورند

همانطور که اشاره . سيزده نفر ديگر و از جمله جالل کاکی و فرهاد باوه ريز زخمی بودند. داشت همانجا جان باخت
او در ميان زخمی ها . م که شهيد جمشيد وفايی مسئول سياسی آن بودکردم در آن زمان مسئول نظامی دسته ای بود

من و جمشيد همکالس و دوست دوران مدرسه بوديم و همچنين مدتی هم در باشگاه تختی با هم به تمرين کشتی . بود
 ساق پا و او از. جمشيد را خود کول کردم و او را به پائين کوه منتقل کردم. او دوست بسيارعزيز من بود. ميرفتيم

اضافه بر اين، ناراحتی قلبی هم داشت که از اين بابت شديدًا نگران وضع اش . اطراف زانوهايش زخمی شده بود
بهر حال بعد از ترک پايگاه و . اّما مرتب او را دلداری ميدادم که چيزی نيست و بزودی بهبود پيدا می کنی. بودم

ين بود که زخمی ها را بهر نحوی شده از منطقه دور و به منطقۀ امنی انتقال زخمی ها به پائين کوه، تمام تالش ما ا
جمشيد در برانکاردی به روی يکی از . هنوز کارهای انتقال به اتمام نرسيده بود. هوا کم کم روشن می شد. برسانيم

کوههای مسلط در دامنه . در حرکت بوديم" چل چه مه"من همراه او بودم و به طرف ارتفاعات. چهارپايان سوار بود
در همين هنگام هم متوجه . جمشيد گفت حالم خوب نيست مرا پائين بياوريد" عوالصمدی"و"گوريچه"به روستاهای

کم کم نزديک می شدند طوری که من . شدم که نيروهای کمکی پاسداران داشتند به طرف پايگاه حرکت می کردند
در غير اينصورت آنها ما را . ردم و کمی آب به او دادمبسرعت جمشيد را جايی مخفی ک. در ديد تويوتای اول بودم

. کمی که دور شدم با غالم تماس گرفتم و گفتم که قاطری را که فرستاده ای از پا افتاده و توان رفتن ندارد. می ديدند
اطری بعد از نيم ساعت غالم خود، سوار بر ق. همچنين نشانی مکانی که جمشيد را مخفی کرده بودم را به او دادم

به پائين کوه بين . به غالم گفتم تو و چند نفر ديگر مواظب من و طاهر باشيد که برويم جمشيد را بياوريم. رسيد
او را سوار کرديم و خود را به بقيه . او جواب داد و گفت حالم بهتر است. جمشيد را صدا کردم. سنگالخ ها رسيديم
وقتی بيدار شدم .  من از فرط خستگی، کنار جشيد خوابم برده بودحدود ساعت دو بعد ازظهر بود و. بچه ها رسانديم

اما از او کاری ساخته . پزشکيار را صدا زدم. ديدم جمشيد قلبش از کار افتاده و هيچ حرکتی از خود نشان نمی دهد



ی که توانستم اين صحنه آنقدر برايم زجرآورو تأسف بار بود که در آن لحظات تنها کار. نبود، کار از کار گذشته بود
چشمهای . اين اولين باری بود که اينچنين گريه می کردم. بکنم اين بود که با تمام وجود با صدای بلند گريه کنم

جنازه ی جمشيد را در روستای . جمشيد، اين دوست و همرزم مهربانم را بوسيدم و با او برای آخرين بار وداع گفتم
 سخت در تعقيب ما بودند و باالخره در روستای عوالصمدی با ما نيروهای رژيم. عوالصمدی خاکسپاری کرديم

تعدادی از رفقای زخمی که مسير غلطی را برای يافتن پناهگاهی در پيش گرفته بودند و بازگرداندن . درگير شدند
شان را کشف اما دشمن محل اختفاي. آنها در آن گير و دار ميّسر نبود، ناچارًا همانجا تعدادی از آنها را مخفی کرديم

رفيق سيروس پاشايی که در اثر اصابت گلوله به شکمش در عمليات گوريجه زخمی شده . کرده و اسير می شوند
اين عمليات براستی برای ما گران تمام شد، چرا که سه نفر از رفقايمان جان . بود، هنگام خروج از آبادی جان باخت

به هر ترتيبی بود روز بعد .  از آنها به اسارت دشمن در آمده بودندباخته بودند، پانزده نفر زخمی داشتيم که دو نفر
در راه عقب نشينی متوجه شديم که ساق پای يکی از رفقای زخمی مان . توانستيم خود را به نيروهای تمرکز برسانيم

 يمينان رفيق محمد علی. در اثر عفونت کامًال سياه شده بود و خطر اينکه دچار عفونت خونی بشود، زياد بود
پزشکيار همراه ما بود، اما هيچ دارو و امکانات پزشکی با خود نداشتيم و يا بهتر بگويم همه ی وسايل پزشکی و 

او . را ببرد" باقی"رفيق محمد علی تصميم گرفت به هر نحوی شده پای. داروهای اوليه ی ما بدست دشمن افتاده بود
الزم به يادآوری است که محمد علی . د و او را از مرگ نجات دهدباالخره توانست با سرنيزه اين کار را عملی کن

.يمينان از پزشکيارهايی بود که حضور او در واحدها مايه ی اعتماد به نفس رفقايمان بود  

دادامه دار  


