
  :عمليات آژوان دو و تسخير مقرهای حزب دمکرات
. قبًال اشاره کردم که سخت ترين دوران پيشمرگه ام، بی ترديد دورانی بود که با حزب دمکرات درگير جنگ بوديم

جنگی که لطمات و ضربات قابل توجهی به جنبش انقالبی کردستان وارد کرد و قربانيان زيادی را از نيروی 
سرکشی های حزب دمکرات و سياستهای غلط اين حزب، دودی بود به چشم مردم آزاده . تپيشمرگ دو طرف گرف

ی کرستان رفت و طبيعتًا در اين دوران، رژيم جمهوری اسالمی بيشترين استفاده را از موقعيت بدست آمده به عمل 
ميل شده بود و کومه له نيز به هر حال جنگ تح. از همه بدتر اينکه کومه له ميبايست در دو جبهه درگير بشود. آورد

بر همين اساس تصميم بر اين بود که اردوگاه حزب دمکرات مورد حمله قرار بگيرد . طبعًا نمی توانست ساکت بماند
واحد ما بدليل تلفاتی که . نيروهای ما شبانه بسوی اردوگاه آژوان حزب در منطقۀ شلير حرکت کرد. و تصرف بشود

 واحدهای خط مقدم و پيشروی شرکت داده نشد بلکه حفاظت از فرماندهی کل در گوريچه متحمل شده بود، در
بدليل اينکه نيروهای حزب دمکرات از طرح ما . ساعت چهار صبح درگيری شروع شد. واحدها را به عهده داشت

ی در همان رفيق بهزاد مراد ويس. با خبر بودند، اولين واحد پيشروی  و در واقع واحد اصلی ما به کمين آنها افتاد
اين را به تجربه دريافته بوديم که ما بر نيروهای . لحظات اول جان می بازد و چند نفر ديگرمان نيز زخمی شدند

بر همين اساس عليرغم آماده باش نيروهای . حزب دمکرات در جنگ نزديک و تن به تن برتری چشمگيری داشتيم
در اين عمليات با . دوگاه جنوب حزب دمکرات سقوط کردآنها در اين عمليات، بعد از ساعاتی سنگرهای اصلی ار

يکی از زخمی ها از ناحيه ی شکم . کمال تأسف ما سه تن از رفقايمان را از دست داديم و سه تن ديگر زخمی شدند
بشدت زخمی بود که دکتر درويش با وجود امکانات بسيار محدودی که در اختيارش بود، در همان بلنديهای مسلط به 

حضور دکتر درويش در واحدهای نظامی کومه . اه جراحی و گلوله را با مهارت تمام از شکم او خارج کرداردوگ
بعد از سقوط اردوگاه حزب تمام وسايل . له و در نقل و انتقل های بزرگ، هميشه قّوت قلب و مايه ی دلگرمی ما بود

ر بسيار زيادی مشروبات الکلی نيز از آنها بجای در اين ميان مقدا. تدارکاتی و تسليحاتی آنها به تصرف ما در آمد
اما با انتقال مواد و . اين چيزی بود که در اردوگاه های کومه له تا آن زمان، نمی توانست اتفاق بيافتد.مانده بود

ساعتی .مشروبات الکلی آنها به محل اسقرار نيروهای ما، تمامی رفقا بجز چند نفری، آنشب را در مستی بسر بردند
نيروهای رژيم شبانه تپه های .  مستی نگذشته بود، که با صدای شليک و رگبارهای وحشتناکی از خواب پريديماز

، همان جايی را که ما در آن مستقر بوديم تصرف کرده بود و صبح زود ما را هدف رگبار "کانی شکر"مسلط به
از طرفی همگی ما در تيررس آنها بوديم، اگر چه ما وضع آنچنان جالبی نداشتيم و . تيربارهای خود قرار دادند

بالفصله گردان ما يعنی گردان شوان به طرف ميله ی . خوشبختانه در اين غافلگيری هيچ تلفاتی را متحمل نشديم
فرمانده آن بود بسمت همان تپه ای که دشمن ) فرهاد مجيدی(مرزی و گردان شاهو و په ل شهيد حميد که صباح سور

تقريبًا در . آتش دشمن بسيار سنگين بود اّما پيشروی ما نيز بی وقفه ادامه داشت. روی کرديمدر آن مستقر بود پيش
نيروهای دشمن عقب نشينی کردند و . يک ساعت گردانهای شاهو و شوان ارتفاعات را از دست آنها بيرون آوردند

در . ريبًا تا غروب ادامه پيدا کرددر سمت ميله ی مرزی درگيرها تق. سراسيمه سالحهايشان را به جای گذاشته بودند
مجموع، در دفاع و ضد حمله ای که سازمان داده شد، ما نه تنها تلفاتی نداشتيم بلکه دشمن چنان سراسيمه عقب 

در واقع آنها انتظار چنين عکس العمل سريعی را .نشست که حتی مجال جمع آوری اجساد افراد خود رانداشته بود
در . م که درگيری با حزب دمکرات قرار نبود ما را از ضربه به جمهوری اسالمی غافل کندقبًال اشاره کرد. نداشتند

ادامۀ همين سياست و بدنبال عمليات آژوان و خنثی کردن و نافرجام گذاشتن حمله ی نيروهای رژيم، مجددًا گردان 
هاله دره ی "دشمن در روستایبه منطقه ی سارال که رسيديم، اطالع يافتيم که . شوان به پشت جبهه اعزام گرديد

طرح . غالم همراه چند نفر برای شناسايی پايگاه، عازم محل شدند. به تازگی پايگاهی را داير کرده است" پائين
سازماندهی اجرای عمليات انجام و شبانه پايگاه را درظرف ی نيم ساعت " ذلکه"آماده شد و بعد در اطراف روستای

از دشمن سلب کرده بوديم و از طرفی هم مرتبًا از طريق مردم وضعيت استقرار آنها ما مجال فکر کردن را . گرفتيم
من و جالل کاکی از . نيز پايگاه ديگری بر پا کرده اند" بازی ره وا"اطالع يافتيم که در روستای. راجويا می شديم

هم در روز و هم در شب تا چند دو روز در اطراف پايگاه بوديم و چند بار، . واحد جدا شده و به شناسايی آن رفتيم
به " باينچو"متری نگهبان پايگاه پيش رفتيم و همه ی جوانب پايگاه را بررسی کرديم و دوباره در اطراف روستای

نقشه ی عمليات را با فرمانده ی گردان در ميان گذاشتيم او موافق عمليات بود و گردان را برای . گردان ملحق شديم
ز آنجا که در شناسايی پايگاه دخالت مستقيم داشتم، مسئوليت گروه پيشروی به عهده ی من ا. اجرای آن سازمان داد

. يک بار ديگر جالل، غالم و من، با دوربين موقعيت پايگاه را بررسی کرديم. غروب به اطراف روستا رسيديم. بود



بنابراين سينه خيز . اه می رساندتيم ما می بايست خود را به نزديکترين نقطه ورودی پايگ. چيزی تغيير نکرده بود
خود را به محل مورد نظر رسانديم و با بی سيم به غالم گزارش دادم که ما مستقر شده ايم و نگهبان را از نزديک 

جی تيم ما که .پی.با شليک اولين آر. جی که جالل آن را هدايت می کرد، اعالم آتش کرد.پی.او به تيم آر. می بينيم
وه ريز، شهيد فرهاد تير بار، شهيد زيبا قار و شهيد جمال باينچو بود، در فاصله ی کمتر از سه شامل شهيد حميد با

همزمان به مزدوران اخطار کرديم که خود را . دقيقه از سيم خاردار عبور و سنگر داخل پايگاه را تصرف کرديم
ن هشت نفر زخمی شده بودند و از مزدورا. تسخير پايگاه چيزی در حدود يک ربع ساعت طول کشيد. تسليم کنند

فرمانده ی پايگاه همراه چند نفر ديگر توانسته بودند با استفاده از تاريکی شب خود را به روستا . بقيه تسليم شدند
ما تلفاتی نداشتيم و تيمی که مسئول حمل سالحها، مهمات و وسايل تدارکاتی به غنيمت در آمده بودند . برسانند

طبق معمول به سرعت منطقه را ترک و بطرف حومه ی شهر سنندج حرکت .  دور کردندرسيدند و آنها از آنجا
روبروی آبادی باوه ريز که فاصله ی چندانی با شهر سنندج نداشت، توانستيم با خانواده ی بسياری از رفقا . کرديم

بود اما ديدن آنهمه خانواده از خانواده من کسی نيامده . ی گردان که به ديدن ما آمده بودند، مالقاتی داشته باشيم
در واقع انگار به جشن و مهمانی . رفقايم که خيلی از آنها را می شناختم، بسيار خاطره انگيز و به ياد ماندنی بود

بعد از خوردن غذا و . آنجا توانستم کمی از خانواده ام که در آن زمان در تبعيد بودند، کسب اطالع کنم. رفته بوديم
 -ديم همديگر را ترک کنيم و گردان به طرف جنوب شهر سنندج يعنی محور جاده ی سنندجشيرينی، مجبور بو

باالخره خود را به آنسوی جاده ی فرودگاه به سمت کامياران . مسير زيادی را پيموده بوديم. کامياران حرکت کرد
ه های اصلی کار چندان آسانی در اين زمان تقريبًا تمامی مناطق کردستان ميليتاريزه بود و عبور از جاد. رسانديم

عليرغم اين مسئله، شبانه چندين جاده ی اصلی را پشت سر گذاشتيم و خود را به آن سوی فرودگاه و کنار . نبود
در آنجا چند خانه باغ وجود داشت که من جزو اولين نفراتی بودم که به آنجا . رسانديم) چه م سو(رودخانه سو

. به او گفتم يک تيم را برای بررسی وضعيت اين خانه بفرستيم. ندم تا غالم برسددر نزديکيهای خانه ها ما. رسيدم
چند . غالم گفت بچه ها خسته هستند. ميدانستم که در اين منطقه، افراد حزب دمکرات کم و بيش در رفت و آمد بودند

 حفاظت گردان به روی از من خواست که دو نفر نگهبان را برای. ساعتی استراحت می کنيم و بعد شروع می کنيم
برای رسيدن به آن طرف تپه می بايست از رودخانه ی . شهيد حميد ياسی هم گفت من با خالد می روم. تپه بفرستم

غالم گفت بعد از دو . من و حميد لباسهايمان را در آورديم و از رودخانه عبور کرديم. قشالق عبور می کرديم
تپه ای صاف و . من و حميد به تپه رسيديم.  خانه ها حرکت می کنيمساعت بچه ها را بيدار می کنيم و به طرف

ناگهان مردی . خود را به صد متری محل استراحت رفقا رسانده بوديم. هيچ پناهگاه يا سنگری نداشتيم. هموار بود
ل کارش او مشک دوغ کوچکی را که همراه داشت به درختی آويزان کرد و مشغو. را ديدم که برای آبياری آمده بود

. حميد گفت تشنه هستم، ميروم کمی از دوغ آن کشاورز می خورم. او در فاصله پنجاه متری ما و پائين تپه بود. شد
گفتم ما منطقه را شناسايی نکرده ايم، اين مرد را هم نمی شناسيم و نمی دانيم نتيجه اين کار . من با او مخالفت کردم

ناگهان چند نفر که خود را در آن اطرف مخفی کرده بودند به او . فتاو اصرار کرد و باالخره ر. چه خواهد شد
بی سيم من روشن بود غالم هراسان بالفاصله فرياد زد چه خبر شده، گفتم چند نفر به حميد شليک . شليک کردند

 من نيز به شليک آنها جواب داده ام، حدس می زنم افراد حزب دمکرات. کرده اند و او از ساق پا زخمی است
من در همان حالت . چند دقيقه ای نگذشته بود که چند نفر دور و اطراف من داد زدند که خود را تسلسم کنم. هستند

صدای آنها را می شنيدم که مرا صدا می . بچه ها همه بيدار شده بودند. خوابيده تيراندازی می کردم و غلت می زدم
تا آن زمان من . گر به آب رودخانه زده و به کمک من آمدندحميد باوه ريز و چند نفر دي. کردند خالد مقاومت کن

روبرويمان حزب دمکرات و پشت سرمان . بدجوری در محاصره بودم. چهار عدد از خشابهايم را خالی کرده بودم
من به هر نحوی بود به حميد ملحق شدم و دو نفری خود رابه بقيه ی بچه . پاسدارها و ديگر مزدوران محلی بودند

نيم ساعتی . انديم، خيلی خسته بودم، نفسم بند آمده بود و هنگام رسيدن به آن طرف رودخانه بی اختيار افتادمها رس
می بايست حداقل محاصره ی . حميد در کنار درختان به تيراندازی ادامه داد و بعد از آن به ساير بچه ها پيوستيم

غالم قبًال سه نفر را همراه حميد از طرف . ر شديممن با چند نفر ديگر دست به کا.حزب دمکرات را می شکستيم
زمانی که تيم . جوی واز ميان درختان فرستاده بود که همگی به کمين افتاده و در همان جا، جان باخته بودند

در اين درگيريها . مارسيد، با جسدهای رفقا حميد باوه ريز، جليل زکريايی، ارغوان و محترم کامياران روبرو شديم
ما آنروز .  رفقا غالم زبر دست و جالل پينجوينی که در آن زمان عضو کميته ناحيه بودند، زخمی شده بودندهمچنين

 متر درگير جنگ سخت و مقاومت بی نظيری شديم و توانستيم غالم و جالل 150در محوطه ای به طول و عرض 
بدليل زخمی بودن غالم، شوکی خير .  دهيمکه در آن طرف جاده بود، انتقال" له نجه ئاوا"را همراه خود به روستای 



جريان درگيری ها را به کميته جنوب گزارش کرديم و آنها پيام دادند . آبادی فرماندهی گردان را به عهده گرفته بود
جراحات غالم سخت بود، او را جايی مخفی کرديم که بعدها و همزمان با . که فورًا به مناطق آزاد عقب نشينی کنيم

به روستای تازه آباد او نيز توسط تشکيالت شهر به آنجا منتقل شده بود که او را همراه خود به شلير رسيدن ما 
در تازه آباد رفيق حبيب اله . برگشتن ما چندان هم آسان برگزار نشد، در راه باز گشت چندين بار درگير شديم. برديم

جنگ با . موقعيت بسيار حساسی بود. يان گذاشتکيالنه مأموريت اعزام غالم به اردوگاه مرکزی را با من در م
مخصوصًا اينکه غالم را می . حزب دمکرات ادامه داشت و مسير پر مخاطرهای را می بايست طی می کرديم

خوشبختانه توانستيم غالم را به اردوگاه . بايست روی برانکار به طرف شلير و از آنجا به اردوگاه می رسانديم
  . چند روز مجددًا روانه جنوب شدم و به رفقای آنجا پيوستيممرکزی برسانيم و بعد از

  

  ":ذه لکه" و"قه لوه زه" زنجيره درگيری ها در روستاهای
در اين زمان فضای شهرها و .  نظامی را در منطقه سارال آغاز کرديم-، ما يک گشت سياسی64زمستان سال 

و به هر ميزانی که می توانست پايگاهها و مقرهای خود روستاهای کردستان روز به روز نظامی تر و امنيتی ترمی شد 
حضور ما در ميان مردم و وارد کردن ضربات نظامی ميتوانست در . را مستقر کند، به فشار بر مردم بيشتر می افزود

 . روحيه مردم اثر مثبت بگذارد

دليل دير هنگام بودن آن موقع شب، ب. در اطراف شهر سنندج رسيديم" قه لوه زه" پاسی از شب گذشته بود که به روستای
بخاری را آتش . حضورمان را به اهالی روستا اعالم نکرديم و آهسته همگی افراد گردان به مسجد آبادی وارد شديم

مخصوصًا گرمای بخاری . خستگی مفرط و سوز و سرمای آن شب زمستانی، استراحت خوبی را می طلبيد. کرديم
من مسئول تقسيم کار گردان بودم و در گوشه ای . چه ها برای خوابيدن جا خوش کنندزمينه را بيشتر آماده کرد تا ب

شوکی گفت ساعت پنج صبح بايد دو نفر همراه تير بار قناصه به باالی کوه . نشستم و ليست نگهبانی آن شب را نوشتم
بود، پايگاه و مقر داشتند و می " قه لوزه" نيروهای رژيم در اين روستا که مجاور. بفرستيم" مايندول" مسلط بر روستای

من و فرهاد تير . بايست مواظب حمله احتمالی آنها می بوديم، مخصوصًا شنيده بوديم که آنها يک گروه ضربت هم دارند
ما دو نفر، به خاطر استتار، لباسهای سفيد به . بار اين کار به عهده گرفتيم و شوکی خودش هم همزمان با ما نگهبان بود

با . با روشن شدن هوا ديديم از مايندول حدود بيست نفراز افراد گروه ضربت به طرف قه لوه زه در حرکتند. متن داشتي
گروه ضربت آش و الش و شلخته به راه خود ادامه . گفت تير اندازی نکنيد تا کامًال نزديک می شوند. شوکه تماس گرفتم

ل صباح در اطراف اولين خانه های آبادی کمين کرده په . می دادند و به اطراف خود کمترين توجه را داشتند
حدود پانزده نفر از آنها کشته شدند و چند . سرانجام نخستين رگبار په ل، سکوت صبحگاهی را در هم شکست.بودند

همان . ما هيچ تلفاتی نداشتيم و می بايست آنجا را ترک می کرديم. قبضه اسلحه سبک و يک تير بار به غنيمت گرفتيم
قسمتهای سطحی برفها از شدت سرما يخ بسته بود و . برف زيادی روی زمين بود.  به طرف ذلکه حرکت کرديمروز

ساعت حدود پنج بعدازظهر بود که به روستای ذلکه . همين موجب می شد که هنگام راه رفتن، زياد در برفها فرو نرويم
با آنها نيز . ه ضربت ديگر از افراسياب به ذلکه رسيديک ساعتی از ورودمان به روستا نگذشته بود که يک گرو. رسيديم

از آنجا به روستای علی آباد رفتيم که . در اينجا هم ما تلفاتی نداشتيم. درگير شديم و چند نفرشان را به اسارت در آورديم
ما بدون . ندپا به فرار گذاشت" هانه گالن" انها مقاومتی نکردند و به طرف روستای. با يک گروه ضربت درگير شديم

ساو " روز در بعد در روستای. شديم که باز هم در آنجا نيز در گيری ديگری" ئاليه مان"توقف در علی آباد، راهی
نيروهای . به تعدادی از رفقای گردان کاک فواد برخورديم که همزمان با حمله نيروهای رژيم مواجه شديم" سليمانه

شب را در اين . آنها به اسارت در آمده و بيست جنازه از آنها به جای مانده بودچهارده نفر از . دشمن تلفات سنگينی دادند
. روز بعد مجددًا حمله کردند. و بدليل زياد بودن تعدادمان، از چند جهت کمين گذاری کرده بوديم. روستا استراحت کرديم

ا در بلنديها شديم به طرف ما واحد ما به قصد گرفتن بلندی های اطراف، از روستا خارج شد که متوجه حضور آنه
در قسمت . با کله به زمين افتادم. در اينجا گلوله ای به گوشم اصابت کرد و از پشت گردنم خارج شد. شليک می کردند

باالی کوه خمپاره ای در وسط محوطه ی پيشروی ما به زمين می خورد و يکی از رفقايمان به اسم محمد که به تازگی به 
باالخره واحدهای ما . در اين درگيری احمد شورش از ديگر رفقايمان به شدت زخمی شد. ود، جان باختگردان ما آماده ب

. رفتيم" وشکه الن" از آنجا شبانه به روستای. توانستند حمله دشمن را در هم بشکنند و با دادن تلفات زيادی عقب بنشانند



د روستا می شوند و جلوی مسجد آبادی با بچه های ما صبح زود بدون اينکه نگهبان ما متوجه بشود، گروه ضربت وار
در اين درگيری هم، . بعدًا متوجه شديم که گروه ضربت نيز از حضور ما در روستا، بی خبر بوده است. درگير می شوند

وزی چند ر" نه ر مه الس"در مقر. من و احمد زخمی بوديم. با گرفتن چند اسير توانستيم خود را به مناطق امن برسانيم
با آب شدن برفها و استراحتی که در . من مجددًا به گردان شوان که در نه ر مه الس بود، ملحق شدم. استراحت کرديم

به آبادی قاضی آباد که رسيديم شوکه به من گفت که . اردوگاه داشتيم، قرار شد خود را ه مناطق دوروبر سنندج برسانيم
عمليات در محالت شهر برای . به محله ی فرجه در کنار شهر سنندج برومهمراه يک تيم برای شناسايی مقرهای رژيم، 

از گردان جدا شديم و ) حسين رش( من و شهيد هوشنگ عربی، شهيد نادر سليمانی و حسين زارعی. ما آسان تر بود
 عجيبی به ما هيجان. طبق قرارمان ميبايست بعد از چهار روز، در باغهای اطراف باوه ريز مجددًا به گردان بپيونديم

تمام ان شب را بی وقفه راه رفتيم تا به اطراف روستای اطراف . داشتيم به طرف شهر خودمان می رفتيم. دست داده بود
در باوه ريز پياده . صبح به داخل روستا رفته و يک تويوتا کرايه کرديم تا ما را به م باوه ريز برساند. ماموخ رسيديم

فورًا با يکی از دوستانم در داخل شهر تماس گرفتم و روز بعد به . ر حومه ی سنندج رفتيمشديم و شبانه به محله فرجه د
در . بهانه ثبت نام و تقاضای استخدام در سپاه پاسداران، به همان مقر پاسداران که هدف عملياتمان بود مراجعه کردم

شنگ از گوشه های مختلف، مقر را از روز روشن دقيقًا مقر را شناسايی و شب نيز يک بار ديگر همراه نادر و هو
به بچه های تيم گفتم ما دو روز ديگر در شهر می مانيم چنانچه . بيرون بررسی کرديم و مجددًا به خانه دوستم برگشتيم

بعد از برگشتن بچه . کسی از شما می خواهد خانواده اش را مالقات کند، برود و بعد از دو روز به همين خانه برگردد
شوکی از اينکه ما در شهر، اينطرف و آنطرف رفته . رارمان، در موعد مقرر دوباره به گردان ملحق شديم ها، طبق ق

شب بعد قرار شد به طرف . اما به هر حال مأموريت با موفقيت انجام پذيرفته بود. ايم، از دست ما بسيار عصبانی بود
بار ديگر برای شناسايی نهايی همراه دو نفر از رفقا شوکی گفت امشب نيز يک . مقر فرجه و انجام عمليات حرکت کنيم

به اطراف مقر که رسيديم، با يکی از پيشمرگه های سابق کومه له که قبًال خود را تسليم سپاه . به اطراف مقر برويد
آمده او حدس زده بود که احتماًال برای انجام مأموريتی . پاسداران نموده و با آنها همکاری می کرد، برخورد کرديم

شب بعد به طرف فرجه حرکت کرديم اما به هر دليلی از مسيری که قرار بود، عبور نکرديم و در عوض از محله . باشيم
اتفاقًا زمانی که به فرجه رسيديم، متوجه شديم که مسير تعيين شده قبلی، از طرف دشمن . ی عباس آباد به فرجه رفتيم
خيلی زود . را به اطراف مقر رسانده و در مکانهای الزم مستقر شديمبهر حال ما خود . کمين گذاری شده بوده است

متوجه شديم که نيروی کمکی قابل توجهی شايد در حدود دويست نفر به کمک فرا خوانده شده بودند و گشت ها نيز در 
ا که درگير تصميم درستی بود چر. فرمانده گردان تصميم به لغو عمليات گرفت. کوچه های اطراف افزايش يافته بود

همدان به -روز بعد در نزديکيهای پليس راه سنندج. محل را ترک کرديم. شدنمان بمعنای خودکشی و تلفات زيادی بود
به سرعت محل . کمين گذاری وسيعی دست زديم که در نتيجه آن هفده  تن از افراد دشمن را به اسارت در آورديم

  .ديمعمليات را ترک و خود را به روستای کالنه رسان

 

  و بلنديهای آبيدر"مه ره بزان"درگيری در روستای
 نظامی ما اين بود که بعد از انجام هر عملياتی، سريعًا و تا حد امکان -از خصوصيات اين دوره از فعاليتهای سياسی

دليل آن هم حضور بسيار وسيع نيروهای رژيم در تمامی . منطقه را ترک و دشمن را در جای ديگری غافلگير کنيم
  .شهرها و روستاها بود و از طرفی ما دارای مقر ثابتی مانند گذشته نبوديم

يک شب . بدنبال آنکه به کالنه رسيديم، در همان حوالی و در روستاهای دورو بر با مردم ديدار و گفتگو می کرديم
طبق معمول به قصد صبح زود، صاحب خانه ای که ما در آن بوديم، . تمامی گردان در روستای مه ره بزان مخفی بود

او برگشت و مرا بيدار کرده و خبر حضور نيروهای پاسدار و جاش را در روستا، به من . مسجد از خانه بيرون می رود
من بچه های ديگر را بيدار و . او گفت بايد خيلی مواظب باشيد چرا که آنها در تمامی پشت بامها سنگر گرفته اند. داد

گفت آماده باشيد اما تا جايی که امکان داشته باشد، درگير نمی . شوکی روی خط بود. مبالفاصله بی سيم را روشن کرد
اما در حدود ساعت هفت صبح تير اندازی . شويم چرا که هنوز اول صبح و است و تا غروب نمی توانيم دوام بياوريم

رمی و واحد شهيد صباح درگير يک واحد پاسدار که برای بازرسی يکی از خانه ها می روند، با فتح اله ک. شروع شد
ظرف نيم ساعت توانستيم . شوکی پيام داد که از خانه ها بيرون بياييم و کوچه های روستا را در کنترل بگيريم. می شوند



شوکی پيام داد که بايد روستا را به طرف کوه آبيدر ترک . هفت نفر را اسير و همچنين تعدادی اسلحه به غنيمت بگيريم
آبيدر کوهی ايست نسبتًا بلند و مسلط به سنندج که تقريبًا از همه ی نقاط .( ت و نيم بود که به آبيدر رسيديمساعت هش. کنيم

همچنين اين کوه از دو بخش متصل . روستاهای زيادی هم در پشت اين کوه زيبا واقع گرديده اند. شهر قابل مشاهده است
شوکی در دره ی پايين کوه جايی .) بيدر بزرگ ناميده می شودبه هم تشکيل شده که قسمتی را آبيدر کوچک و ديگری آ

قرار . را سراغ داشت که زاغه مانند با حفره های بزرگی که زمانی ارتش از آنها بعنوان انبار مهمات استفاده می کرد
ی رحمان راه من و محسن عالقه بندان قبل از رفقای ديگر گردان به طرف دره . گذاشتيم که در آنجا خود را مخفی کنيم

شوکی . هنگام رسيدن به قله ی آبيدر کوچک با واحدهای پاسداران مواجه شديم بال فاصله تيراندازی شروع شد. افتاديم
واحدی را به فرماندهی صباح روانه ی پايگاه متروکه ی آبيدر بزرگ نمود که از آنجا ما را حمايت کنند تا بتوانيم عقب 

 بعدازظهر ادامه داشت و همزمان توپخانه ی سنگين شروع به کوبيدن پايگاه متروکه درگيری تا ساعت دو. نشينی کنيم
در فرصتی کوتاه شوکی من و صباح را صدا زد و . امکان ماندن در اطراف آن پايگاه هم از ما سلب شده بود. نمود

به هر حال .  را پيش ببرداين يکی از خوصوصيات شوکی بود که با مشورت کارها. نظرمان را پرسيد که چه بايد بکنيم
که درختان انبوهی داشت، به طرف روستای نه وه ره ، بلنديهای " کوچک قرآن" تصميم بر اين شد که از کناره دره ی

برای اين کار جواد باوه ريز، حسين ره ش، . رفته و به هر نحو شده تا تاريک شدن هوا در آنجا مقاومت کنيم" ته يتور"
 و چند نفر ديگر بعنوان ضد کمين به طرف دره حرکت کرديم و بقيه ی گردان با فاصله ی کم و شهيد فتح اله کرمی، من

به . به جاده ی نه وره که رسيديم دو نفر پاسدار تأمين جاده ما را ديدند و بالفاصله پا به فرار گذاشتند. آرام دنبال ما آمدند
گردان از عرض جاده . ی عبور از جاده به طرف ما بيايندشوکی گزارش داديم که جاده تحت تحت کنترل ماست فورًا برا

همگی در اطراف استخر و باغ استراحت می . عبور و خود را به باغی رسانديم که در آن استخر کوچکی قرار داشت
وديم که کرديم که به ناگاه چند پاسدار در چند متری ما سبز شدند و از ما خواستند تسليم شويم من و فتح اله اولين کسانی ب

انها از . پاسدارها يکی دو رگبار خالی کردند و پا به فرار گذاشتند. شليک کرديم و همزمان به طرف آنها هجوم برديم
بعد از اين درگيری مختصر، شوکی، شهيد خليل و چند نفر ديگر را به طرف بلنديهای . افراد گروه ضربت نه وره بودند

بدليل شدت آتش، انها در ميانه ی کوه گير کردند و امکان يک قدم پيشروی را . دمسلط به جايی که ما در آن بوديم فرستا
تا . به شوکی گفتم لباسهای من خاکی رنگ است و اين استتار مناسبی است تا خود را به باالی کوه برسانم. نداشتند

 و گلوله های توپ به اطرافم باالخره برای آنها کشف شدم و تير اندازی به من شروع شد. دويست متری کوه مرا نديدند
باالخره به قله . هر بار که گرد و خاک اصابت گلوله های توپ بلند می شد من چند متری پيشروی می کردم. می خورد

. با بی سيم به شوکی پيام دادم که من در قله هستم و به آنها مسلطم. رسيدم و خود را به ميان سنگهای بزرگ رساندم
عدازظهر بود که از پايگاه آريز يک تويوتا که طبق معمول کاليبرپنجاه بر روی آن بود همراه ساعت حدود سه و نيم ب

او گفت که خليل و ديگر بچه ها با سينه خيز دارند به تو . به شوکی اطالع دادم. بيست نفر به طرف من در حرکت بودند
 اند، نبايد تيراندازی کنی، در اين فاصله هم تا هنگامی که نيروهای دشمن کامًال به تو نزديک نشده. نزديک می شوند

در اين هنگام آنها را . نيروهای دشمن به پنجاه متری من رسيدند و رفقا نيز پيش من بودند. رفقا به تو ملحق می شوند
بود، جای ما امن . مورد حمله قرار داديم، آنها بی درنگ پا به فرار گذاشتند و در فاصله ی دوری ما را زير آتش گرفتند

ساعت پنج . اما رفقای ديگر گردان کماکان در باغ مانده بودند و امکان حرکت در روشنايی روز برايشان ميسر نبود
بعدازظهر مشغول گزارش دادن به شوکی بودم که صدای رفيق حبيب اله کيالنه را روی خط شنيدم، سوأل کرد کجايی؟ 

فات داشته ايم؟ گفتم همگی سالم اند، باور نکرد و خواست با شوکه سوأل کرد چند نفر تل. من ماجرا را برايش شرح دادم
درگيری های ما در مجموع . صحبت کند اما من او را قانع کردم که همگی آنچه را که می گويم دقيق و درست است

اتی به آنها بزنيم، بسيار خسته بوديم اما از اينکه بدون تلفات توانسته بوديم چنان تلف. حدودًا سيزده ساعت طول کشيده بود
با علم به اين مسئله می . دشمن در قلب مناطق تحت کنترل نظامی خود، پياپی از ما ضربه می خورد. خوشحال بوديم

ما بعد از اين عمليات بجای آنکه همان مسيری را که رفته . دانستيم که شديدًا در صدد تعقيب و ضربه زدن به ما بود
 سنندج که در آن 11رفته و به تيپ " ژاوه رو" مت کالنه بر گشتيم و از آنجا به سمت منطقهبوديم ادامه دهيم، مجددًا به س

در آنجا مسئوليت يا فرماندهی همه گردانهای متمرکز در ژاوه رو را رفيق حبيب اله کيالنه ، به . اطراف بود پيوستيم
  . عهده داشت

 

  :تسخير مقر پاسداران و مزدوران محلی در روستای هرسين



مسئول . که در منطقه ی ژاوه ره واقع است، بودم " بيساران" همراه گردان شوان، چند روزی در اطراف روستایمن
هرسين در همسايگی بيساران قرار داشت که در آن يک . تمرکز درباره شناسايی پايگاه و مقر هرسين با من صحبت کرد
قرار گذاشتيم که من همراه يک تيم به منظور . د داشتپايگاه نظامی در بلنديهای روستا و مقری در داخل آبادی وجو

 11ما دو شب متوالی به شناسايی مشغول شديم و نتيجه را به فرمانده تيپ . شناسايی پايگاه و مقرها به هرسين برويم
قه طبق مشاهدات و اطالعات ما، پايگاه در خارج از آبادی و در بلندترين نقطه ی مسلط به منط. سنندج گزارش کرديم

بعد از بررسی گزارش ما کاک حبيب اله با . واقع شده بود و شبها در اطراف روستای هرسين کمين گزاری می کردند
چندين واحد برای کنترل راه های ورودی به . اجرای تسخير مقر موافقت کرد و قرار شد که عمليات در روز انجام گيرد

که شب قبل از عمليات می بايست در مخفيگاهی بين روستا و پايگاه آبادی تعيين شد و من نيز مسئوليت واحدی را داشتم 
. مخفيگاه جايی خطرناک بود اما کسی گمان نمی کرد که ما در چنين جايی در مسير پايگاه مخفی شويم. مستقر می شديم

 هر گونه در باغ روبروی آبادی رفيق حبيب اله خود با دوربين تمام تحرکات دشمن را زير نظر داشت و ما را از
قرار بود . دره ی کوچکی بود که امکان استراحت در آن نبود. جای ما موقعيت بسيار بدی داشت. حرکتی مطلع می کرد

در پنجاه متری باالی دره و جايی که در آن مخفی بوديم، باغهای انگور فراوانی وجود . عمليات را حدود ظهر آغاز کنيم
در يکی از باغها بودم که . ا نزد بچه ها گذاشتم و رفتم کمی انگور بچينممن فرصتی گير آوردم، اسلحه ام ر. داشت

خواستم خيز بردارم و خود را به رفقا برسانم که از . ناگهان متوجه شدم دو سرباز در صد متری ام من را نگاه می کنند
انگار که . انها مرا صدا کردند. با خود فکر کردم اين کار من آنها را بيشتر به شک خواهد انداخت. اين کار منصرف شدم

ان را نشنيده گرفتم و آهسته به . يکی از آنها هوايی تيری خالی کرد. چيزی نشنيده ام دوباره به چيدن انگور مشغول شدم
با فرمانده تماس گرفتم و جريان دو سرباز را به او . سريع اسلحه ام را بستم و بقيه هم اماده شدند. طرف بچه ها برگشتم

گفت شما آماده باشيد و چند دقيقه ای صبر کنيد و . خود او نيز آنها را از آنطرف روستا با دوربين ديده بود. کردمگزارش 
با نزديک شدن . چيزی طول نکشيد که سربازها به طرف آبادی برگشتند. ببنيد عکس العملشان چگونه خواهد بود

فرض او اين . که سربازها به مقر برسند، شما کار را شروع کنيدسربازها به آبادی، فرمانده پيام داد که فورًا قبل از آن
همزمان واحدهای ديگر را مطلع کرد که در . بود که سربازها به مقر خواهند رفت و مشاهدات خود را گزارش می دهند

را به مقر راه ما به طرف آبادی سرازيری بود و در زمان کمی خود . صورت درگير شدن ما، آنها نيز به آبادی بيايند
جی ها به مقر، تمام افراد .پی.رسانده و در اولين رگبار ما، نگهبان روی پشت بام مقر از پای در آمد و به دنبال زدن آر

که همراه تسليحات و . جمعًا شانزده نفر به اسارت در آمده بودند. آن و دو نفر سرباز تازه از راه رسيده، تسليم شدند
سی پايگاه را زير .کی.جی و بی.پی.در اين فاصله نيز رفقای ديگر واحدها با آر.  داده شدندتدارکات مقر از آنجا انتقال

آتش خود گرفته بودند اما افراد پايگاه از خود هيچ گونه تحرکی نشان ندادند و اين عمليات ما يکی از دهها عملياتی بود 
  .ام گرفته بود عليه نيروهای رژيم انج66 تا 64که در روز روشن در فاصله سالهای 

  

  :تسخيرپايگاه روستای ميانه درمنطقه که الته رزان
به منظور اين کار سه روز پيش از حرکت واحدهای . طبق معمول هميشگی پايگاه می بايست مورد شناسايی قرار بگيرد

 در کوه روز اول.  سنندج، من و کاک توفيق الياسی برای اين کار انتخاب و به روستای مزبور اعزم شديم11تيپ 
با تاريک شدن . روبروی پايگاه مخفی شده و از چند صد متری آن، کروکی و نقشه ی پايگاه را به روی کاغذ آورديم

هوا، به آبادی وارد شده و در تماسهايمان با اهالی روستا تعداد پاسداران موجود در پايگاه را به طور تقريبی بدست 
با آمدن آنان سازماندهی اجرای عمليات انجام .  که واحدها به ما پيوستنديک روز ديگر در همان حوالی بوديم. آورديم
طبق آن قرار شد که يک واحد مأموريت حمله و ضربه زدن به پايگاه را داشته باشد و واحد ديگری بين روستای . گرفت
ن واحد مأوريت داشت اي.  سنندج، به کمين بنشينند-که مرکز نيروهای رژيم در جاده مريوان" نگل"و" ميانه"های 

هرگونه تحرک دشمن و از جمله رساندن نيروی کمکی به پايگاه را زير نظر داشته و با رسيدن دشمن آنها را زير ضربه 
من همراه يک واحد پانزده نفری در . به عهده داشت) فرهاد مجيدی(فرماندهی اين واحد را صباح سور. ی خود بگيرد

اين مکان به دليل نزديک بودنش به پايگاه و اينکه .  پايين جادۀ پايگاه ، مخفی شديمدويست متری پايگاه، ميان درختان
کاک توفيق الياسی . محل عبور و مرور مردم نبود، چندان شکی را بوجود نمی آورد که ما در آنجا مخفی شده باشيم

ما لباس نظامی يعنی . ور داشتفرماندهی کل هم همانجا حض. همراه واحدی در روبروی پايگاه در تپه ای مستقر شدند
بچه ها هريک در . چند ساعتی قبل از روشن شدن کامل هوا، راهی محل تعيين شده شديم. لباس پاسدارها را به تن داشتيم



حاال قسمت بااليی مکان ما پايگاه و در روبروی مان رفقايمان قرار داشتند  بدين ترتيب، . زير درختی جايگزين شدند
. ما تا ساعت يک بعدازظهر در آنجا مانديم.  رفتن ما بالفاصله می توانستند عکس العمل نشان دهندرفقا در صورت لو

ما ظاهری . در اين ساعت فرماندهی پيام داد که از ميان درختان بيرون بياييم و به طور نامنظم به طرف پايگاه برويم
ما تفنگهای مان را روی دوش . ن به ما خيره شده بودنزديکتر که شديم، نگهبا. کامًال  شبيه به واحدهای دشمن داشتيم

حالت گيجی و . گذاشته و رفتاری آرام و عادی از خود نشان می داديم اما طبعًا از درون مصطرب و هيجان زده بوديم
بان من به نگه. حاال ديگر به کنار سيم خاردار و در ورودی پايگاه رسيده بوديم. تعجب از رفتار نگهبان مشاهده می شد

بچه . تفنگش را بلند کرد که در چشم بهم زدنی ما پيش دستی کرده و تيراندازی کرديم. او ما را نمی شناخت. سالم دادم
به افراد داخل پايگاه . جی اول به ديوار پايگاه شليک شد.پی.ها بالفاصله در اطراف خاک ريز پايگاه سنگر گرفتند و آر

کاک توفيق به . همگی گيج شده بودند. فر تسليم شدند وچهار نفرشان زخمی بودندشانزده ن. اخطار کرديم که تسليم شوند
فرمانده ی پايگاه را به . صباح خبر داد که کار گرفتن پايگاه تمام شده و آنها بايد مواظب آمدن نيروی کمکی دشمن باشند

به . بی سيم نگل مرتب تماس می گرفت. کناری برديم و از او خواستيم با ما همکاری کند و در ازای آن او را آزاد کنيم
فرمانده ی نگل مشکوک بود و . فرمانده گفتيم جواب بدهد و بگويد که ضد انقالب حمله کرده و چهار نفر زخمی دارند

به محض اطمينان ، گفت همين االن چند ماشين و آمبوالنسی را به محل اعزام می . اسم و شهرت زخمی ها را پرسيد
طبق قرار نيروی کمکی که شامل کاليبر . رمانده تمام شد و ما بالفاصله صباح را از جريان مطلع نموديممکالمه دو ف. کنم

هفت نفر از آنها اسير و تعدادی موفق می شوند . پنجاه سوار بر تويوتا و آمبوالنس بودند، رسيدند و به دام رفقا می افتند
نگهبان يکی از رفقايمان به اسم پويا زخمی شده بود که در در جريان درگيری با . که به طرف نگل عقب نشينی کنند

بعد از ترک پايگاه زخميهای دشمن را بعد از پانسمان و مداوا، به مردم روستا . غروب آن روز جانش را از دست داد
ی از دشمن وسايل تدارکاتی و سالحهای زياد. تحويل داديم که آنها را به يکی از پايگاه های نزديک و يا بشهر برسانند

بنابراين با دادن اطالعات غلط از مسير عقب نشينی خود به . گرفته بوديم و می بايست آنها را به جای امنی انتقال بدهيم
مردم روستا، خود را به جای امنی رسانديم و از همانجا توسط بی سيم هايی که از پايگاه به غنيمت گرفته بوديم به 

. گاه و تمامی واحدهای شما از ساعت يک بعدازظهر تحت کنترل پيشمرگان بوده استنيروهای دشمن پيام داديم که پاي
نيروهای مستقر در نگل در اثر اطالعات غلط ما، مسيرهای ديگری را بيهوده زير آتش توپخانه گرفته بودند و ما به 

  .راحتی منطقه را ترک کرديم

  

  :ه رتارومار کردن و دستگيری فرماندهان سپاه درمحور ته وريو
طبق اطالعاتی که کسب کرده بوديم، دشمن . نيروهای کومه له موسوم به تمرکز جنوب کماکان در منطقه حضور داشتند

شبکه ی بی سيم ما زير . در صدد بود ما را به محاصره در آورد و برای اين کار نيروی زيادی را متمرکز نموده بود
اگر چه آنها به حضور ما واقف بودند، اما محل دقيق استقرار ما را کشف . کنترل آنها بود و ما به اين مسئله آگاهی داشتيم

تقريبًا تمام . پراکنده بوديم" سه ره س" و در باغهای پشت روستای" که ره سی"ما در کنار گردنه ی . نکرده بودند
کاک حبيب اله . ه بودنددر يکی از ارتفاعات نزديک به ما دو نفر ديده بان نشاند. روستاهای اطراف ما دست دشمن بود

ديد بانها پشت به ما و در سايه لم داده . تصميم گرفت دو نفر از رفقا را بفرستد که آهسته و با احتياط به آنها نزديک شود
ريبوار هورامی و چند نفر ديگر به اين مأوريت . بودند و در واقع به دليل گرمای هوا چندان هم ديده بانی نمی کردند

من مسئوليت واحدی را داشتم که با فاصله برای حمايت ريبوار . يد بانها در طول روز زير کنترل ما بودندد. اعزام شدند
قرار بر اين بود چنانچه تيم ريبوار دو ديده بان را دستگر و خلع سالح کنند، ما نيز به تيم . و ديگر رفقا حرکت ميکرديم

تيم .  کنيم و په ل صباح هم جاده ی سمت ته وريوه ر را بگيرندو طرف مشرف به روستای که ره سی را کنترل. بپيونديم
ما به آنها ملحق شده و در موضع تعين شده استقرار . ريبوار بدون درگيری ديده بانها را دستگير و خلع سالح کردند

مان از دو سمت تنها نيم ساعت گذشته بود که همز. از آن طرف هم واحد صباح به سرعت خود را به جاده رساندند. يافتيم
در محدوده ی ديده ما يک تويوتای پر از سر نشين از . جاده و در جهت عکس همديگر نيروهای دشمن ظاهر شدند

از . طرف شهر به طرف ته وريوه ر و در گردنه ی که ره سی ديده شد که بالفاصله آن را به فرماندهی گزارش کرديم
واحد ما و واحد . جاه همراه يک آنبوالنس، به سمت شهر در حرکت بودطرف ته وريوه ر هم يک تويوتای حامل کاليبر پن
چنانچه هر کدام از واحدها زودتر وارد عمل می شد، امکان داشت . ديگر می بايست کامًال هماهنگ عمل می کرديم

گ می کاک حبيب اله مرتب دو واحد را با هم هماهن. موجب جلب توجه آنطرف دشمن بشود و کار به خوبی پيش نرود



نيروهائی که به طرف واحد صباح می آمدند، لحظاتی زودتر رسيدند و تويوتای سمت ما . کرد که همزمان عمل کنيم
. صدای شليک بلند شد و تويوتای ديگر، پنجاه متری با ما فاصله داشت. حدودًا صد متری هنوز با ما فاصله داشتند

نداديم و آنها را زير آتش شديد گرفتيم و همزمان به طرف آنها سرعت را پايين آورد که توقف کند اما به آنها مجال 
واحد صباح هم هر دو ماشين را در اختيار خود گرفته بودند . آنها فرصت پياده شدن از ماشين را نيافتند. پيشروی کرديم

ر بودند، از همه ی افرادی که عازم ته وريوه . و سرنشينان آن در جريان درگيری دستگير يا از بين رفته بودند
فرماندهان سپاه آن منطقه بودند به طوری که ما در بين کشته شد گان اجساد فرماندهان پايگاه های ته وری وه ر، حسن 

بعد ازبه آتش کشيدن خودروهای آنها، . آباد و فرمانده ی کل محور ته وريوه ر و چند فرمانده ی ديگر را شناسايی کرديم
  . ه ی ديگری انتقال داديمغنائم جنگی و اسرا را به منطق

  

  :تسخير پايگاه که ره سی
اطالعاتی که کسب کرده بوديم نشان می داد که از يک يا . پايگاه در داخل روستا و چسبيده به خانه های روستاييان بود

 در روستای در ان زمان تمرکزما. دو خانه ی هم جوار پايگاه راه و يا راه هايی تعبيه شده بود که به پايگاه وصل می شد
ما در تپه . فرماندهی به منظور شناسايی پايگاه، من، علی کرماشان و صباح را به محل فرستاد. حضور داشت" زنگان"

کاک . ای مشرف به روستا، توسط دوربين پايگاه را به دقت شناسايی کرديم و نتيجۀ شناسايی خود را گزارش نموديم
فکر می . همگی ما موافق انجام اين عمليات بوديم.  نظرمان را بگوييمحبيب اله از همگی ما يکی يکی سوأل کرد که

تنها مسئله ای که . همزمان او از طريق مردم محل اطالعاتی در مورد پايگاه کسب کرده بود. کرديم کار آسانی است
اين . ی روستا بودفرماندهی را مردد می کرد، همانا راه ورودی از خانه های مردم به پايگاه و مسطح بودن قسمت ورود

. قسمت ورودی روستا حدود دويست متری طول داشت و به دليل آنکه زير تپه واقع بود، افراد پايگاه به آن مسلط نبودند
شب هنگام از زنگان به نزديکيهای آبادی گنمان که در فاصله . نهايتًا تصميم گرفته شد که عمليات را در روز انجام بدهيم

. در يک منطقه پر درخت بين گنمان و که ره سی مخفی شديم.  کرمانشاه واقع شده است، رفتيم-ی کمی از جاده ی سنندج
در آن . قرار بر اين بود که يک واحد به پايگاه حمله کند و واحد ديگری بين روستاه های کالنه و که ره سی کمين کند

.  فرماندهی واحد حمله را به عهده داشتممن. زمان گروه ضربت کالنه از مزدوران بسيار شرور محلی تشکيل شده بود
په ل صباح همزمان از ما جدا شده و به محل . پانزده نفر بوديم که با يونيفورم پاسداران به طرف که ره سی راه افتاديم

با او فارسی صحبت . ما وارد آبادی شديم و در راه با يک جوان بيست ساله برخورد نموديم. تعين شده عزيمت نمود
 او را به عنوان کسی که مجرم است بازداشت کرديم و در حالی که مچ دست او را گرفته بودم، گفتم بايد تو را به کردم و

من طوری دستش را گرفته بودم که او جلوتر از من حرکت می کرد و فکر می کرد که ما خود به همه راه . پايگاه ببريم
کردی به او گفتم، تو آزادی به خانه ات برگرد جوان برق شادی در به دو متری پايگاه که رسيديم به . ها آشنايی داريم

نگهبان در ورودی پايگاه اسلحه اش را بلند . چشمانش ظاهر شد، فهميد که ما پاسدار نيستيم و به سرعت از محل دور شد
از . ها آماده بودندرفقا در کنار خاک ريز . کرد که با اولين رگبار ما از برج نگهبانی به محوطه ی پايگاه سقوط کرد

همزمان که آنها يکی يکی از پايگاه خارج می شدند، يکی از رفقای ما به اسم . پاسدارها خواستيم که خود را تسليم کنند
بهمن شيرازی نارنجکی به طرف در ورودی پايگاه پرتاب کرد در اين هنگام يکی از بسيجی های اجباری بيرون آمد و 

او خوابيد و . از او خواستيم که فورًا روی زمين بخوابد که نارنجک به او آسيبی نرسانددستهايش را بلند کرده بود، 
عمليات حدودًا يک ربع ساعت طول کشيد و هجده نفر بسيجی . لحظاتی بعد نانجک منفجر شد و او جان سالم بدر برد

اتفاقًا . ما مواظب گروه ضربت کالنه باشيدرفيق حبيب اله به واحد ديگر پيام داد که کار پايگاه تمام شده، ش. دستگير شدند
گروه ضربت از کالنه به طرف که ره سی حرکت نموده اما به دليل بومی بودن افراد آن، از راه ميان بری خود را به 

آخرين محموله ی غنائم که به بلنديهای پشت آبادی رسيد، اولين . ما از اين مسئله بی اطالع بوديم. پايگاه رسانده بودند
در اين هنگام بود که اولين نفرشان . به نظر می رسيد که انها از تسخير پايگاه اطالع نداشتند. فرشان به پايگاه وارد شدن

 .کشته شد و به دنبال آن، ما از تاريکی هوا استفاده کرده و از منطقه دور شديم

 

   دووه يسهبه کمين افتادنمان و زخمی شدنم در روستای



اطالق " چه م شار"  روستاهائی است که دراطراف سنندج واقع شده اند و به مجموع آنها روستای دويسه از جمله
، تمرکز نيروهای نظامی کومه له در جنوب کردستان در 1368تابستان . ميگردد وبه فاصله های کمی از هم واقع هستند

ندهی مستقيم و با اختيارات کامل از تمرکز، واحدهای نسبتًا زيادی را شامل ميشد که فرما. روستای زه لکه مستقر بود
  .در اين زمان، فرماندهی تمرکز مذکور را رفيق حبيب اله گويلی به عهده داشت. جانب کميته مرکزی تعيين شده بود

معموًال قبل از حرکت کل واحدهای تمرکز از منطقه ای به منطقۀ ديگر، ميبايست مسير حرکت تا حد امکان شناسائی 
يافتم که همراه يک تيم به منظور شناسائی وجمع آوری اطالعات از محلی در اطراف سنندج، پيشتر من مأموريت . ميشد

که بعدها در جريان قيام مردم کردستان عراق عليه حکومت بعث ، در ( اين تيم شامل رفقا، فه تی اويهنگ . حرکت کنيم
حدود ساعت يک بعدازظهر . گو وخود من بود، منصور فرزاد، حسيبه چوپانی ، پرويز راست) شهر سليمانيه  جانباخت

حدود . بود که از رفقای تمرکز جدا شده و از درۀ بين روستاهای قه لوه زه و خاکروزی به طرف دويسه حرکت کرديم
ساعت پنج بعدازظهر که در جادۀ چه تان ـ دويسه در حرکت بويم و قصد داشتيم تا قبل از تاريک شدن هوا خود را به 

از قبل ميدانستيم که در اين روستا، هم پايگاه وجود داشت هم گروه ضربت واز باالی کوه .دويسه برسانيمکوه مشرف به 
هنوز ما در مسير جاده بوديم و هر از گاهی با دوربين اطراف را . ميشد که حرکات نيروهای دشمن را زير نظر بگيريم

. بگذارد تا به راحتی به طرف مقصدمان حرکت کنيمنگاه ميکرديم ودرعين حال منتظر بوديم که هوا رو به تاريکی 
دراين هنگام يکی از رفقا متوجه شد که يک ماشين از پايگاه هه نگه الن به سمت دويسه در حرکت است وبه ما نزديک 

ماشين متعلق به نيروهای دشمن بود و بدون . همگی ما به سرعت خود را به درۀ پائين جاده رسانده و مخفی شديم.ميشود
هوا کم کم داشت تاريک ميشد و ما به طرف دويسه حرکت . ينکه متوجه حضور ما بشود، از کنار محل اختفايمان رد شدا

نظر من اين بود که راه ورود به آبادی را برای عبور انتخاب کنيم، با اين استدالل که هم ميتوانستيم به لحاظ . کرديم
تقريبًا همگی رفقا مخالفت کردند و اينکار را ريسک و . مل بشويمزمانی صرفه جوئی کنيم و هم خستگی کمتری را متح

من مخالفت آنانرا منطقی تلقی کردم و . پر مخاطره ميپنداشتندو از طرفی احتمال داشت همۀ برنامه هايمان بهم بريزد
 که له کان قرار شد قسمت شمالی آبادی را دور زده وخود را به جادۀ روستای. ديگر اصراری در پيشنهادم نداشتم

برسانيم و از آنجا از کنار آخرين خانه های دويسه از يک سراشيبی به طول تقريبی پانصد متری، به قسمت جنوبی آبادی 
سراسراين سراشيبی از سنگريزه هائی پوشيده بود که راه رفتن روی آنها هرآن خطر کشف ما را به دنبال . برويم
در آنجا کمی استراحت کرديم و آمادۀ .  کرده و خود را به باالی تپه رسانديمبه هر ترتيبی بود از اين مسير عبور.داشت

هنگام . من آن منطقه را به خوبی ميشناختم وسعی کردم ادامۀ مسير را برای ديگر رفقای تيم تشريح کنم. حرکت شديم
جی و . پی. ورد حملۀ آرپنجاه متری از تپه پائين رفتيم که ناگهان از چند طرف م. حرکت، من پيشاپيش تيم ميرفتم
بزودی متوجه شدم زخمی . در يک لحظه احساس کردم تمام بدنم دچار شوک سنگينی شد. سالحهای سبک قرار گرفتيم

به او گفتم من تيراندازی ميکنم شما همگی عقب نشينی . فه تی در نزديکی من به حالت درازکش سنگر گرفته بود. شده ام
کم کم . ه تی متوجه زخمی شدن من نشده بود ومن نيز در اين باره چيزی به او نگفتمف. کنيد و روی تپه مستقر بشويد

باالخره  تاب . ضعف و سرگيجه ام هر لحظه بيشتر ميشد. احساس ميکردم دارم بيهوش ميشوم اما ميبايست کاری ميکردم
ه بود و متوجه شدم در کنار جادۀ هنگامی که چشم باز کردم تيراندازی قطع شد.مقاومت نداشتم و تلو تلو کنان، افتادم

چند بار بچه ها را صدا زدم اما . کمی اطراف را نگاه کردم، تقريبًا از هيچ طرفی صدائی شنيده نميشد. پايگاه هستم
شال گردنم . گلوله به وسط زانويم خورده بود و مرتب خونريزی ميکرد.خواستم بلند بشوم اما نميتوانستم. جوابی نشنيدم
راه رفتن برايم خيلی .  و تا آنجائی که زورم رسيد زانويم را بستم تا از خونريزی بيشترآن جلوگيری کنمرا باز کردم

مسير زيادی نبود اما برای من همان مسافت کم در . سخت بود، خزيده و کشان کشان باالخره خود را به باالی تپه رساندم
ندم اما از آنها خبری نشد بنظر ميرسيد بچه ها خيلی از آن نيم ساعتی باالی تپه در انتظار رفقا ما. يک ساعت طی شد

اينرا هم ميدانستم که مردم . تصميم گرفتم به طرف آبادی بروم تا بلکه به کمک مردم کاری بکنم. منطقه دور شده بودند
 به اولين خانۀ با هر جان کندنی بود، ساعت يازده شب. دويسه بشدت مذهبی و عمداتًا طرفدار شيخ عثمان نقشبندی هستند

. زنی از پنجره نگاهی به بيرون انداخت، به او گفتم زخمی هستم و احتياج به کمک دارم. روستا رسيدم ودر خانه را زدم
در . لنگ لنگان وگاهی خزيدده راهم را ادامه دادم. او بالفاصله پنجره را بست و چراغ داخل اطاق را خاموش کرد

به نزديک چشمۀ روستا که در قسمت شمالی و درۀ رو به . دررا باز نميکردندچندين خانۀ ديگر را زدم اما کسی 
. کمی آب خوردم و ذره ای جان گرفتم. سخت تشنه بودم و دهانم خشک شده بود. ارتفاعات مسلط به روستا بود، رسيدم

کوههای آن مناطق روبروی چشمه يک انباری مانندی بود که در آن مقدای پهن و چند بستۀ بزرگ جاروی وحشی که در 
به آنجا رفتم و پشت بسته های جارو دراز کشيدم و پای زخمی ام را نيز روی يکی از بسته های . ميرويند، قرار داشت



از فرط خستگی و ضعف، زمان بخواب رفتنم را اصًال به ياد نمی آورم اما ساعاتی بيش . جارو و به طرف باال نگهداشتم
حداقل پنجاه . از پشت جاروها بيرون را نگاه کردم که ببينم چه خبر است. از خواب پريدمنپائيد که با سر و صدای زيادی 
کم کم مردم . فرماندۀ آنها با صدای نکره ای داد ميزد که مردم روستا را جمع کنند. پاسدار را در اطراف چشمه ديدم

 ميکردند، کف مچراند و مردم را به باد فرمانده، که مردم وديگر پاسدارها او را برادر حيدری صدا. آبادی جمع شدند
فحش و ناسزا گرفته بود و همزمان ميگفت ما رد پای يک ضد انقالب زخمی را گرفته ايم که وارد آبادی شده، هر کس 

يکی از . مردم قسم ميخوردند که کسی را نديده اند اما او گوشش بدهکار نبود. اورا مخفی کرده است بايد تحويل ما بدهد
. وستا که او را کاک صديق صدا ميکردند و شخص چاپلوسی به نظر ميرسيد، کنار فرمانده حيدری ايستاده بودمردان ر

زمانی که حيدری درگير . او نيز خطاب به مردم ميگفت که بايد يکی يکی به قرآن قسم بخوريد که چنين کسی را نديده ايد
ه بودند و چند نفر آنها درست در جلو درب انباری يعنی مجادالت خود با مردم بود، پاسدارها در آن اطراف پراکند
کافی بود يکی از آنها به هر دليلی سری به داخل انباری . مخفيگاه من و دو قدمی تحت تعقيبشان اطراق کرده بودند

 من در عين گرسنگی و تشنگی شديد، نفسم را در سينه حبس کرده بودم و. مکشيد و جايزۀ بزرگ را از آن خود ميکرد
روزگار عجيبی داشتم، تمام وجودم را هيجان و درد فرا . لحظه به لحظۀ صحنه های آنسوی جاروها را نظاره ميکردم

ساعت ده صبح بود . گرفته بود و باالخره شاهد دستور فرمانده بودم ک پاسدارها را به قصد بازرسی خانه ها فراخواند
بازرسی تا ساعت سه بعداز ظهر به .  و بر چشمه را خلوت کردندکه پاسدارها به منظور بازرسی منازل روستائيان دور

با وجود گرسنگی، تشنگی، خستگی و هيجان تمام آن ساعات . طول انجاميدو بعد ازآن، فضای روستا رو به آرامی نهاد
 تعجب االغی زمانی که بيدار شدم، نگاهی به بيرون انداختم وبا کمال. مرگبار، برای چند ساعتی چشمانم به خواب رفتند

فورًا طناب آنرا باز کردم و همزمان . را جلو در انباری ديدم که بدون اراده فکر کردم که آمبوالنسی برايم رسيده است
. کمی باالتر و پشت انباری خانه ای بود که به بنظر ميرسيد انباری و االغ متعلق به آنهاست. کمی اطراف را نگاه کردم

به او . مان کاک صديق را ديدم که در کنار چهار بچۀ ريز و درشت دارند چای ميخورندناگهان روی پشت بام خانه، ه
او مرا با دقت نگاه کرد و .سالم کردم و گفتم من با شما کاری ندارم، فقط کمکم کنيد اين االغ را ببرم و از اينجا دور شوم

ای به خود گرفته بود بدون اينکه چيزی به حالت وحشتزده . کمی جلوتر آمد، طوريکه من فکر کردم ميخواهد کمکم کند
اسلحه ام را به طرفش نشانه گرفتم که او را بزنم اما . من بگويد، دوان دوان و به سرعت به طرف پايگاه روانه شد

برايم مسلم بود که او پايگاه را از حضور من با . صدای گريۀ بچه ها و فريادهايشان مرا منصرف کرد وشليک نکردم
فکر کردم ماندنم در آن مکان ريسک .  در اين گير و دار، االغ هم پا به فرار گذاشت و آنجا را ترک کرد.خبر ميکند
از آنها خواهش کردم کمی . چند زن سر چشمه بودند. لنگ لنگان به طرف خانه های آخر روستا حرکت کردم. بزرگيست

يکی از زنها . ندازی پايگاه به طرف روستا بلند شدهمزمان با رد و بدل اولين جمالتمان، صدای تيرا. آب به من بدهند
حرفهای اين زن روحيه ای برايم باقی . گفت مادر مرده چقدر هم جوان است، دهانش هم خونی شده، به زودی ميميره

پايگاه، درۀ انتهائی روستا را زير آتش سنگين . اما جای تأمل و تأخير نبود و ميبايست سريع تصميم ميگرفتم. نگذاشت
زنی جواب داد . باالخره درب يکی از خانه ها را زدم. شايد گمان کرده بودند که من از آن مسير عبور ميکنم. رفته بودگ

در را باز کرد ومن بدون معطلی . با صدائی آرام و عادی که انگار از اهالی ده هستم ، جواب دادم در را باز کن. کيه
پسری چهارده ساله ويک دختر بزرگتر در . ديدش کردم که سر و صدا نکندخود را به داخل حياط انداختم و با اسلحه ته

گفتم من . زن با وحشت تمام سؤال ميکرد تو کی هستی و از ما چه ميخواهی. حدود هجده سال نيز در خانه بودند
با رفقايم از شما فقط کمک ميخواهم، همين چند دقيقه قبل هم . پيشمرگ کومه له هستم وديشب روی تپه زخمی شده ام

شما بهتر است آرام باشيد و کنترل خود را از دست ندهيد، مطمئنًا . تماس گرفته ام و آنها ميدانند که من در اينجا هستم
زن با ترس و وحشت سؤال کرد آيا کسی مرا ديده است که به خانۀ او رفته ام؟ گفتم مردم . رفقايم بزودی به کمکم می آيند
ه همه به خانه هايشان خزيده بودند وچند نفری را سراسيمه در حال فرار ديدم که متوجه من از ترس تيراندازيهای پايگا

پسرش . زنه خيلی ترسيده بود و مرتب غر ميزد، اين آتشه که به خانۀ من آمده وگاهگاهی هم ميزد زير گريه. نشدند
 خيلی درد داره وباالخره قشنگترين کجايت زخمی شده،. شروع کرد به سؤال کردن. آرامتر بود، کم کم بمن نزديک شد

چای ميخوری؟ قبل از اينکه من جوابی بدهم رو به خواهرش کرد و گفت، چيزی نخورده يک استکان : سؤالش اين بود 
دختره بجای يک استکان دو تا . صدای تيراندازی نزديکتر ميشد و هوا نيز رو به تاريکی گذاشته بود. چای برايش بياور
بعد از نيم . لع هرچه تمامتر چايها را يکی پس از ديگری خوردم که هيچگاه لذت آنها را از ياد نميبرمآورده بود، با و

ساعتی که در آن خانه بودم، سعی کردم با توضيح شرح واقعی ماجرا ورفتاری صميمانه، اعتماد آنها را جلب کنم که 
در اين فضای کمی آرامتر زنه . ار موفق شده امکم کم احساس ميکردم که در اين ک. ديگر احساس ترس و وحشت نکنند

گفتم آنها شبانه بيرون نميايند، ميترسند وشما از اين . جلوتر آمد وگفت اگر االن بيايند ما چکار کنيم خانه ام را آتش ميزنند



غی پيدا کنيد که من هم براستی نميخواهم به شما بيشتر زحمت بدهم، اما اگر ميتوانيد برايم اال. بابت خيالتان راحت باشد
سرگرم اين . گفت ما االغ نداريم شايد بتوانم در اين مورد از برادرم کمک بگيرم. بتوانم با آن از روستا خارج بشوم

بچه به داخل اطاق ديگری دويدند و زن با چشمهای اشکبار در حاليکه . حرفها بوديم که درب حياط خانه به صدا در آمد
به زنه . من اسلحه ام را از ضامن خارج کردم و آنرا به طرف در نشانه رفتم.  چکار کنم نفسش بند آمده بود گفت حاال

اگر به زور وارد . گفتم جواب بده، اگر پاسدار بود در را باز نکن، بگو مرد در خانه ام ندارم وميترسم در را باز کنم
ميمات سريع و قاطع ميگرفتم چرا که در اين لحظات ميبايست تص. شدند، من مجبورم شليک کنم وچارۀ ديگری نيست

اما در درون خود با . مسئلۀ مرگ و زندگی در کار بود و هر اقدام و تصميم غلط ممکن بود با جانم سر و کار داشته باشد
مثًال گريه ها و ترس و وحشت  ان زن در تمام آن مدت مرا متأثر ميکرد اما در آن . خود نيز نزاع و درگيری داشتم

بهرحال؛ من اسلحه ام را نشانه رفته بودم و زن جواب داد کيه، چه . ديگری نميتوانستم از پيش ببرملحظات کار 
منم توفيق، خاله : حرفهايش تمام نشده بود که از آنطرف در صدائی شنيدم که ميگفت... ميخواهی، من زن تنهائی هستم و

. گفت فاميليم، او پاسداره. ال کردم توفيق چکاره استسؤ. جان آمده ام فقط به شما بگويم نترسيد چيز مهمی روی نداده
زنه گفت توفيق جان کار خوبی کردی آمدی، حاال ديگر با . مثًال بگو بچه ها خوابيده اند. گفتم يک جوری ردش کن برود

 که سر بعد از نيم ساعتی. توفيق رفت ومن هم نفس راحتی کشيدم و از اين مخمصه هم رهائی يافتم. خيال راحت ميخوابم
گفت برادرم ميگويد االغش را به شخص . و صدا خوابيد، زنه به خانۀ برادرش رفت و دو ساعتی طول کشيد تا برگشت

اما خود ما يک انباری در روبروی خانه مان داريم، . ديگری قرض داده است و خودش هم امکان کمک به تو را ندارد
شب است وکسی بيدار نيست اما قول ميدهم فردا کسی را پيدا کنم االن ساعت دونصف . من خودم ترا در آن مخفی ميکنم

بدين ترتيب زن همراه دخترش مرا به طرف انباری راهنمائی کردند و دو نفری در انباری را با هيزم چيدند . کمکت کند
گفت . سانيدبه زنه گفتم هوا خيلی گرم است جان بچه هات فردا گاهگاهی به من آب بر. که کسی متوجه حضور من نشود

احساس ميکردم زخم . ساعت سه بعد از نصف شب بود که روی پهن های داخل انباری دراز کشيدم. خيالت راحت باشد
البته فکر اينکه فردا چه اتفاقی خواهد افتاد لحظه ای راحتم . زانويم عفونت کرده، چرا که درد وسوزش عجيبی داشت

تمام بدنم . يگر در آن محيط کثيف ، آدم سالم را هم از پای در مياوردندحال بماند موريانه، کک و حشرات د. نميگذاشت
يک لحظه امان نداشتم و . داشتم به کلی کنترلم را از دست ميدادم و ميخواستم با تمام توانم فرياد بزنم. به خارش افتاده بود

گرسنه . ا سرو صدای مردم چشمانم باز شدبرای دقايقی يا ساعاتی بيهوش شده بودم که ناگهان ب. نميتوانستم چشم بهم بزنم
از البه الی هيزمهای . و تشنه بودم اما ميبايست به آنچه در بيرون اتفاق ميافتاد دقت و بقيۀ قضايا را فراموش ميکردم

هر لحظه آرزو ميکردم يکی از اهالی آن .چيده شده در جلوی در نگاه ميکردم و منتظر هر اتفاق غير مترقبه ای بودم
ميدانستم پسر خانواده . نه از آب خبری بود نه از صبحانه. ساعت يک بعدازظهر شد. برايم کمی آب بياورندخانه 

گرسنگی، تشنگی و . بامدادان گوسفندها را به کوه برده اما چرا از مادر و دختر سراغی نبود، نميتوانستم سر دربياورم
ه گويا بيهوش شده بودم وهنگاميکه چشم باز کردم ساعت پنج دوبار. هوای گرم و کثيف داخل انباری داشت خفه ام ميکرد

صدايش کردم گفتم دارم . از پشت هيزمها نگاهی به بيرون انداختم وديدم دختره جلو در خانه شان نشسته. بعدازظهر بود
مادر و دختر از بعد از چند دقيقه . گفت االن به مادرم ميگويم و به خانه رفت. از تشنگی ميميرم کمی آب به من برسانيد

اين حرکت آنها ترس و . چند بار صدايشان کردم اما جوابی نشنيدم. خانه بيرون آمدند و در حياط را قفل کردند و رفتند
اما خودم را قانع کردم که اگر . با خود فکر کردم شايد نقشه ای در کار است. اضطراب عجيبی در همۀ وجودم ايجاد کرد

همه ساعات وقت داشته اند، بنابراين فکر بيرون آمدن در آن وقت روز را از سرم بيرون کردم قرار بود مرا لو بدهند، اين
تصميم گرفتم تا غروب و هنگام برگشتن گله ها به روستا، در آنجا . و بهتر ديدم کمی صبر کنم که ومراقب اوضاع باشم

هوا داشت تاريک ميشد و من سعی کردم بر . بمانم و بتوانم ال اقل االغی دست و پا کنم واز آن  خراب شده رها بشوم
همين کار را کردم و خودم را به آخرين خانه های روستا که با مقر و پايگاه . اعصابم مسلط باشم و از انباری بيرون بيايم

ل در آنجا ميشد اطراف را بخوبی ديد و به اوضاع کنتر.  متری فاصله داشت، رساندم800 تا 700در پائين روستا حدودًا 
جلو يکی از خانه ها، زن و مردی سرگرم حرف . تفنگم را مثل عصا دست گرفته بودم وبه ديواری تکيه دادم. داشت

زود اسلحۀ کمری ام  . او با ديدن لباسها و صورت خونی من مکثی کرد. مرد را صدا کردم که پيش من بيايد. زدن بودند
گفتم من پيشمرگ . نگ صورتش سفيد شده بود و گفت شما کی هستيدر. را به روی او کشيدم و از او خواستم جلوتر بيايد

دراين هنگام . خالصه ای از وقايع را برايش بازگو کردم و از او کمک خواستم. کومه له هستم و پريروز زخمی شده ام
 است غذا مرد به زنه گفت کمی غذا برايش بياور، يکی دو روز. زنه هم بما نزديک شد و با تعجب به من نگاه ميکرد

مرده گفت من اهل اينجا نيستم، فاميل اين خانمم، ميروم . زنه به طرف خانه اش رفت و ديگر باز نگشت. نخورده است
گفت . باو گفتم تو هم ميروی و بر نميگردی. ديگر نميشد اعتماد کرد. قول ميدهم به تو کمک کنم. ببينم چرا برنگشت



گفتم چقدر منتظرت . بگذار قبل از اينکه شب بشود و مردم بخوابند کاری بکنيم، .اينطوری هم که من نميتوانم کمکی بکنم
به طرف خانۀ . داشتم نگران ميشدم. نيم ساعت گذشت خبری نشد. قبول کردم واو هم رفت. بمانم، گفت حداکثر نيم ساعت

 در را باز کردم و به ايوان خانه که .چفت در بسته بود اما به ان قفل نزده بودند. زنی که قرار بود برايم غذا بياورد رفتم
تصميم گرفته بودم اگر مرد برايم االغ آورده بود که . به سمت برگشت مرده مسلط بود، رفتم و از آنجا نگاه ميکردم

دو ساعت منتظر . کارش درست است و اگرغير ازين باشد، بهر حال جايم را تغير داده ام و امکان دفاع را خواهم داشت
به حياط خانه رفتم و با . با خود گفتم بهر قيمتی شده بايد از اين ويران شده خارج بشوم. ر تحملم تمام شده بودماندم و ديگ

طويله را هم نگاه کردم و االغ مربوطه را هم در آنجا . چراغ قوه ام حياط را گشتم و چشمم به پاالن االغی افتاد
بی ترديد و بيدرنگ راه بلنديهای  روستای . کردم و آنرا محکم بستمپاالن خر را سوار . آهسته آن را بيرون کشيدم.يافتم

علی کرماشان روی خط بود و مرا صدا . به بلنديها که رسيدم بی سيمم را روشن کردم. چه تان ـ دويسه را در پيش گرفتم
 خوشحالی گفت علی با عصبانيت و توأم با. با چشمانی پر از اشک و صدائی گرفته جواب دادم که زخمی هستم. کرد

. سراغ رفقای ديگر را از علی گرفتم، جواب داد همگی سالمند و پيش ما هستند. کجائی ما سه روز است دنبالت ميگرديم
او نشانی خانه باغی را به من داد که در آن . بعد از آن با فرمانده تمرکز مکالمۀ کوتاهی داشتم و آدرسم را به او گفتم

. حدود يک ربع ساعتی طول کشيد تا به خانه باغ رسيدم. بمان تا تيمی را دنبالت بفرستمگفت در آنجا . نزديکيها بود
ساعت حدود دو بعداز نصف شب بود که رفقا هادی اويهنگ، شب بو احمدی نيا، کمال اويهنگ و هه لمه ت دهکانان که 

اشک . ار ومنتظر رسيدن من بودندهمۀ بچه ها بيد.ساعت پنج صبح نزد رفقای تمرکز رسيديم. پزشکيارمان بود، رسيدند
 .شادی در چشمان رفقايم برق ميزد و من نيز تحت تأثير آنهمه احساسات، حسابی گريه کردم
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