
یاد رفقاى گردان شوان گرامى باد

)آنچھ را کھ بھ یاد دارم ( 

سوران

که اگر اين ماجراي از دست دادن گردان شوان بصورت مکتوب  از ما خواسته بود ي از بازديدکنندگان سايتدر مورد گردان شوان يک

.وجود دارد آنرا در اختیار بازديد کنندگان سايت قرار دھیم 

و کمي گشتم و در اين مورد  له اول به سراغ وبسايتھاي کومەله سازمان کردستان حزب کمونیست ايران رفتمبه ھمین خاطر در مرح

.مطلبي گیر نیاوردم و در کل اينترنت ھم چنین مطلبي را نیافتم 

يکي نمیشد که  دقايق اول به دو علت دست و دلم. بعد از اين فکر کردم که به حافظه خودم مراجعه بکنم و خودم مطلبي بنويسم 

اول به خاطر اينکه من اکنون با کومەله نیستم و نوشتن ھر چند خطي باعث برداشت ھاي مختلفي میشد و . مطلب را شروع کنم 

و بنا به ھر دو دلیل باال  يک پیشمرگ ساده آن سازمان بودم و از خیلي مسائل خبر نداشتم¨دوم اينکه من در زمان وقوع آن حادثه 

.راي بازگو کردن اين تاريخ نمیتوانستم باشم شخص مناسبي ب

. باالخره بعد از چند ساعت فکر کردن و سبک و سنگین کردن افکارم تصمیم گرفتم تصوير خودم را از کل حادثه بطور خالصه بنويسم 

من از ماجرا باشد و با  و به ھمین علت میتواند فقط تصوير. اين نوشته ترکیبي از خاطرات و نظرات خودم نسبت به اين حادثه است 

اين توضیحات را میدھم که کساني طبق معمول يقه ما را نگیرند که فالن طرف نوشته اينجوري و  .تصوير ديگران فرق داشته باشد 

به عالقمنداني که به  از نوشتن اين چند سطر ھم ھیچ ھدفي به جز دادن اطالعات کوتاه. فالن تاريخ کج و کوله و غیره میباشد 

.ندارم ايت آزادي بیان مراجعه میکنندس

به احتمال زياد اين نوشته کل ماجرا را در بر نگیرد و به علت گذشت زمان بعضي مکانھا و اسمھاي افراد از يادم رفته باشد ولي با اين 

. ھند در اختیار عالقمندان قرار د کل ماجرا را مکتوب کرده و وصف امیدوارم که ديگراني باشند که در آينده

ھمچنین چند عکس از نقشه منطقه براي تکمیل نوشته .به علت کمي وقت ھم از بابت غلطھاي اماليي و انشايي پوزش میطلبم

.ضمیمه میباشد

عکسھايى از نقشه منطقه

روستاى چناره

 باساک و آموزشگاه ،چناره

بیاره

مسیرھاى حرکت و نقشه کل منطقه

١٣٦٦اواخر سال 

در طول دو سال گذشته کومەله ضربات کاري را بر حزب .  بود و ھنوز جنگ با حزب دمکرات کردستان ايران ادامه داشت ١٣٦٦سال 

مقرات و اردوگاھھاي ھر دو . دمکرات وارد آورده بود و تا حد زيادي عملیاتھاي نظامي حزب دمکرات را وادار به عقب نشیني کرده بود 

. ک عراق را نداشتیم طرف در اين طرف مرزھا و در خاک عراق قرار داشت و بر طبق توافق نامه ايي حق جنگ با ھم در خا

اردوگاھھاي ھر دو حزب فقط در يک نقطه مشخص قرار نداشت و واحدھاي نظامي ھر دو طرف در نزديکي محل فعالیت خود در امتداد 

. مرز و در خاک عراق اردوگاه و يا مقر داشتند 

و تشکیل میشد در يک روستا به اسم چناره آريز و شاھ ،گردان شوان  ٣سنندج که از  ١١آن زمان محل استراحت و يا اردوگاه تیپ 

اين روستا در خاک عراق و در نزديکي سلیمانیه میباشد و سکنه آن بوسیله ارتش عراق به شھرکھاي قابل کنترلي . قرار داشت 

. انتقال داده شده بودند 



اکثر خانه ھاي اين روستا و مسجد . روستاي چناره يکي از آن معدود مکانھايي بود که در دره ايي و مکاني دلنشین قرار داشت 

. سنندج زندان مرکزي کومەله نیز در چناره بود  ١١روستا ھنوز قابل استفاده بود و به جز تیپ 

اينبود که تا حد امکان و در امتداد مرز به غیر از اردوگاھھايي مانند چناره در جاھاي ديگري در  سیاست آن سال کمیته مرکزي کومەله

. جايي حزب دمکرات مقر و يا اردوگاھي دارد ما ھم اردوگاه يا مقري داشته باشیم  نوار مرزي ھر

اردوگاھي داشت که متعلق به نیروھاي اين حزب بود که محل  حزب دمکرات در مرز اورامان و اگر اشتباه نکنم در روستاي طويله

ر جا آنھا اردوگاه داشته باشند ما ھم در حد امکان ھم چنانکه گفتم سیاست اين بود که ھ. فعالیتشان منطقه اورامانات بود 

.براي زدن اين اردوگاه انتخاب شده بود  به ھمین خاطر روستاي بیاره. اردوگاھي داشته باشیم 

و  در پايین روستاي بیاره و در جھت خرمال دو ساختمان قرار داشت که يکي از آنھا ساختمان يک مدرسه بود که در طرف باالي جاده

. که به مقر ما در آن منطقه تبديل شده بودند  در پايین جاده منتھي به بیاره قرار داشت متر ۵٠گري با فاصله شايد دي

در کوھھاي پشت بیاره نیز پايگاھھاي . و دمکرات مقر نیروھاي باقیمانده سپاه رزگاري نیز در بیاره قرار داشت  به غیر از کومەله

.بر کل منطقه مسلط بودند نیروھاي رژيم قرار داشت که 

به ھمین خاطر و براي جلوگیري از تلفات بیخودي پشت بام اين دو . اين پايگاھھا گاھا با توپخانه منطقه و از جمله بیاره را میکوبیدند 

ي بود که ضخامت سقف مقرھا تا حد. مقر ما در بیاره اول با سنگھاي بزرگ و بعد با سمنت کاري روي اين سنگھا پوشیده شده بود 

. حدس زده میشد که از پايین آمدن خمپاره ھا به درون اتاقھا جلوگیري کند 

روزھاي اول و واحدھاي اول به اندازه کافي از دست اين خمپاره اندازيھا خسته شده بودند ولي با اين وصف اين مقرھا تخلیه نشد و 

.شد سنندج سپرده  ١١وظیفه اداره و حفاظت از آنھا به واحدھاي تیپ 

شاھو و آريز وظیفه اداره اين مقرھا را بر عھده  ،کمیته ناحیه سنندج ھم تصمیم گرفته بود که ھر دو ماه يکبار يکي از گردانھاي شوان 

 بعد از اتمام مدت تعیین شده نوبت گردان شاھو بود. اولین واحد که به بیاره رفته بودند فکر کنم از بچه ھاي گردان آريز بودند . بگیرند 

. که جايگزين واحد قبلي شود 

يک روز با میني بوسھاي که براي . مھاباد به جنوب برگشته بودم و در گردان شاھو سازمان داده شده بودم  ٢٤من تازه از گردان 

مناطق کردستان  اولین باري بود که به اين منطقه میرفتم و میتوانم بگويم که يکي از زيباترين. انتقال ما آمده بودند راھي بیاره شديم 

. عراق ھمین منطقه بود 

وقتي به بیاره رسیديم شھر و مکاني دلنشین به نظر میرسید و واقعا ھم دلنشین بود و خاطرات زياد و شیريني از آن دو ماه که آنجا 

. داده شد  تشکیل شده بود و ھر واحدي در يکي از دو ساختمان اسکان) پەل ( گردان شاھو از دو واحد . بوديم را دارم 

در . ساختمان مقر باال قبال مدرسه بود اتاقھا و يک حیاط نسبتا خوب و يک سالن ورزشي داشت.واحد ما در مقر باال اسکان داده شد 

. مقايسه با چناره که در فصل زمستان از ترس گل نمیشد بیرون رفت اينجا مانند يک قصر بود 

در اين مدت به غیر از جلسات فشرده . قھاي بزرگتر براي مقر عمومي انتخاب شد اتاقھا بین دسته ھا تقسیم شد و يکي از اتا

ھر روز براي صبحگاه بیدارمان میکردند و با اسلحه و حمايل . کار عجیب و غريبي نداشتیم  آموزش سیاسى و نگھباني شبانه روزي

. مقر عمومي میشديم  در حیاط مدرسه جمع میشديم و بعد از سرود انترناسیونال براي صبحانه وارد

بقیه طول روز کار ديگري به غیر از والیبال در حیاط . بعد از صبحانه معموال جلسه ايي برگزار میشد که گاھا دو ساعتي طول میکشید 

ه با ھم شبھا ھم چون تلويزيون نداشتیم يا ھم. مقر باال و يا پینگ پنگ در مقر پايین و قدم زدن روي جاده منتھي به بیاره نداشتیم 

برگزار میکرديم يا ھر دسته ايي به اتاق خودمان میرفتیم و بر خالف تمام دنیا تخته و يا ) بگو و بخند و ترانه ( مجالس گالته و گپ 

براي شخص من که تازه در اين واحد . آن دو ماه روزھا و شبھا را اينجوري سپري کرديم . شطرنج دسته جمعي بازي میکرديم 

.ودم بیاره محلي بود که با بچه ھاي گردان شاھو بھتر آشنا شدم و رفقاي نزديک و خوبي يافتم سازماندھي شده ب

در اين مدت از طرف پايگاھھاي رژيم در بلنديھاي پشت بیاره چند بار و آن ھم خیلي کم خمپاره باران صورت گرفت و آسیبي به ما 

.نرسید 

. تعويض شويم و به چناره برگريم که شايعه حمله نیروھاي ايران به منطقه باال گرفتنزديک به دو ھفته مانده بود که با گردان شوان 

مردم منطقه اطالعات مربوط به تجمع نیروھاي ايران را به مسئولین واحد ما داده بودند و تا به ياد داشته باشم اين اطالعات در اختیار 



ات حال به ھر دلیلي از طرف ناوەندي جدي گرفته نشد و در جواب يکسري اين اطالع. قرار داده شده بود) مرکزيت کومەله ( ناوەندى 

.اقدامات امنیتي در دستور کار گردان ما قرار گرفت

خوب به ياد دارم که روزي اسحاق منصوري مسئول نظامي گردان در مقر باال جلسه ايي براي واحد گرفت و به اطالعات رسیده از 

.دستور کار قرار گیرد پرداخت د درطرف مردم و اقداماتي که باي

به قول مردم نیروھاي رژيم در دو محل در آن سوي مرز تجمع کرده اند و گويا ايران در نظر دارد که از طريق رشته کوھھاي دور و بر 

مسئولین واحد  اين اطالعات نه از طرف. و منطقه احمد آباد حمله خود را آغاز کنند ) فکر کنم اسم اين کوھھا شنروي باشد ( ھلبجه 

و نه از طرف ناوەندي جدي گرفته نشد و در مقابل تنھا اقدامي که در دستور کار قرار گرفت به غیر از نگھبان و پاسبخش که قبال وجود 

.داشت اضافه کردن يک واحد گشت دو نفره بود 

باالخره دو ماه . یچ اتفاقي براي ما نیفتاد دو ھفته آخر به ھمین منوال گذشت و حمله ايران صورت نگرفت و وضع خیلي عادي بود و ھ

ماموريت گردان شاھو تمام شد و روزي چند میني بوس بچه ھاي گردان شوان را به بیاره آوردند و ما ھم با ھمان میني بوسھا به 

.کرديم  اين روز آخرين روزي بود که با رفقاي جانباخته گردان شوان براي ھمیشه از نزديک خداحافظي. چناره برگشتیم 

با نزديک شدن سال جديد کم کم . ما به چناره برگشتیم و در دو خانه که به مقرھاي گردان شوان مشھور بودند اسکان داده شديم 

شايعه حمله نیروھاي ايران به منطقه باال گرفت وبا اين وصف از طرف ناوەندي ھیچ عکس العمل عجیبي براي جابجا کردن و يا 

.ز بیاره انجام نگرفت تا يک روز قبل از حمله ايران به منطقهبرگرداندن اين واحد ا

يک روز قبل از حمله نیروھاي رژيم به منطقه کمیته ناحیه سنندج براي آمادگي بیشتر و گفتگو در مورد وضعیت خطرناک در منطقه 

در اين جلسه چه گفته شد و . داشته باشد تمام فرماندھان و مسئولین گردان شوان را به چناره فرا خوانده بود تا با آنھا جلسه ايي 

.چه شنیده شد را مطلع نیستم چون نه از کسي پرسیدم و نه شنیده ام 

خوب به ياد دارم که عصر ھمان روز ھواي نسبتا خوبي بود و اکثر بچه ھاي چناره در بیرون اردوگاه رو به باساک در جمعھاي چند نفره 

.د يا قدم میزدند يا نشسته و حرف میزدن

نادر که بعدھا بوسیله رژيم اعدام شد و يک پسر اھل روستاي باوه ريز که بعدھا به شھر برگشت  ،کا ھاشم پاکسرشت  ،من 

بحث اين حمله شد . براي خداحافظي با کا ھاشم پیش ما آمد ) شکراله خیرآبادى فرمانده گردان شوان ( نشسته بوديم که شوکي 

شوکي خداحافظي کرد و رفت و ما ھمان باال نظاره گر . کسي خبر اين حمله را جدي نگرفته است  و از صحبتھا معلوم بود که ھنوز

دان چند نفر از بچه ھاي گر. شدند و به طرف بیاره حرکت کردند  ر اردوگاه چناره بوديم که سوار ماشینآخرين لحظات بودن اين رفقا د

.ردند و مجبورا در چناره ماندندنتوانستند به بیاره برگ شوان به خاطر پر بودن ماشین

نیروھاي رژيم طبق ھمان شايعات از دو جبھه به . اتفاقي که مطمئن نبوديم بیفتد افتاده بود ،روز بعد وقتي از خواب بیدار شديم 

ه محاصره خود منطقه حمله کرده بودند و با منفجر کردن پل ارتباطي در نزديکي منطقه احمد آباد و با يک حرک گاز انبري منطقه را ب

با شنیدن اين خبر اردوگاه . در آورده بودند و گردان شوان و نیروھاي حزب دمکرات و سپاه رزگاري در وسط اين منطقه گیر افتاده بودند 

.چناره ھم تا حدي در حالت آماده باش قرار گرفت 

از جمله اقدامات اولیه فرستادن يک واحد به .  با توجه به شناخت از منطقه و اطالعات رسیده ھمه نگران سرنوشت اين رفقا بودند

ارگان ديپلماسى ( از طرف ديگر رفقاي آسوس . يکي از بلنديھاي اطراف اردوگاه بود که تماس مستمر با اين واحد را برقرار کند 

.بنددر تالش بودند تا با کسب اطالعات از ارتش عراق و مردم منطقه راھي براي نجات گردان شوان بیا) کومەله 

قرار داشت با توافق ناوەندي کومەله بیاره را تخلیه و به طرف شھر سیروان  باالخره گردان شوان که در وسط اين حلقه محاصره

چه اتفاقاتي در اين مسیر برايشان افتاد را بعدھا از جالل کاکي فرج پرسیدم و چون جالل خودش زنده است امیدوارم . حرکت کردند 

.را تکمیل کند و من از نقل مسائلي که از وي شنیده ام صرف نظر میکنم  روزي خودش اين قسمت

ھمزمان که گردان شوان در حال دور شدن از منطقه و يافتن راه نجاتي بود در اينطرف تالشھا ادامه داشت و ھر لحظه خبري به چناره 

سرتشکیالت کاله گذاشت خبر زدن يک پل سیار بر يکي از اين خبرھا و اطالعات نادرست که حال فکر میکنم دولت عراق . میرسید 

در مراجعه بچه ھاي آسوس به ارتش عراق براي دريافت اطالعات به بچه ھا گفته بودند که منطقه در . روي سد دربنديخان بود 



پل سیار بر  محاصره است و ارتش عراق در نظر دارد براي نجات نیروھاي خودش که در وسط اين حلقه محاصره باقي مانده اند يک

اکنون بعد از سالھا فکر میکنم شنیدن اين خبر بر روي کل پروسه يافتن راه نجات اثر خودش را گذاشت .روي سد دربنديخان ايجاد کند

از اينکه اين نقشه عراق بر تصمیم ناوەندي تاثیر . و به ھمین خاطر بود که مسیر حرکت اين گردان به طرف سد دربنديخان عوض شد 

.ده باشد را ھم تاکنون نپرسیده ام و امید است روزي يکي از رفقاي دست اندرکار اين بخش را تکمیل کندداشته بو

اين . ھنوز چند روز از حمله گذشته بود و نیروھاي ايران فقط منطقه را در محاصره داشتند و وسط اين حلقه را در اختیار نداشتند 

.قبل از ماجراي از بین رفتن کل گردان شوان تالشھا از ھر دو طرف ادامه يافت تا يک روز 

نیز از طرف  بچه ھاي گردان شوان به شھر سیروان رسیده بودند و در خانه ھاي مردم مخفي بودند و کم کم حلقه محاصره منطقه

.رژيم تنگتر میشد 

و  انھاي شیمیايي دولت عراق بر واحدناوه ندي کومەله با رسیدن گردان شوان به سیروان و وضعیت بد جسمي رفقا و تاثیرات بمبار

.تنگتر شدن محاصره منطقه باالخره تصمیم گرفت که واحدي را براي نجات اين گردان روانه منطقه کند 

يک روز قبل از ماجراي گردان شوان در مقر واحد خودمان در چناره بودم که مسئول نظامي دسته صدايم زد و گفت خودت را حاضر کن 

منم بعد از آماده کردن خودم با چک و حمايلم به روابط عمومي . نصوري مسئول گردان شاھو در روابط عمومي برو و پیش اسحاق م

: بچه ھايي که قرار بود با ھم به ماموريت برويم تا بیاد دارم از اين قرار بودند . کم کم به جمع ما بچه ھاي ديگري افزوده شدند . رفتم 

 ،عدنان ھورامي  ،رضا خالديان  ،طاھر بیساران  ،قباد پاوه  ،مام جافر  ،) بوچکل ( حامد خانى  ، سیوان رضايي ،ستار نوري زاد 

.و ھر چه فکر میکنم کس ديگري را به ياد ندارم و امید است يکي ديگر از دوستان اين لیست را تکمیل کند  محمد سیار

سوار ماشین شديم و براي آخرين بار . ين واحد را به مقصد برساند ا در روابط عمومي چناره يک الندکروزر پیک آپ منتظر بود که

اسحاق سرشماري میکرد ناگھان گفت من به مسئولین دسته ھا گفته بودم فقط اعضاي رسمي حزب را براي اين ماموريت بفرستند 

تو ھم فعال پیش عضوي پس  طاھر تو ھم خال عضويت شدي و عضو نیستي و حامد ،و ادامه داد و گفت خالد تو عضو حزب نیستي 

. از او تالش و از ما مقاومت عاقبت تسلیم شد و اجازه داد که با اين واحد برويم . بیايبن پايین به اين ماموريت نمیرويد 

 با. وقتي اين جر و بحث عضويت تمام شد گفت که بچه ھاي آسوس در راه به شما میرسند و با ھمديگر ماموريتتان را ادامه میدھید 

غروب در . اين سخنان به طرف جاده اصلي سلیمانیه سید صادق حرکت کرديم بدون اينکه بدانیم کجا میرويم و قرار است چکار کنیم 

ماشین به طرف زەرەيان  ٤از اين به بعد با . ماشین الندکروز منتظر ما بودند  ٤سه راھي زەرەيان به رفقاي آسوس رسیديم که با 

ھوا تاريک تاريک بود و تنھا نوري که در اين جاده به چشم . نکشید که از کنار اين شھرک عبور کرديم  حرکت کرديم و طول زيادي

میخورد نور چراغ ماشینھاي ما بود و در طول راه به ھیچ ماشین و يا کسي برخورد نکرديم تا به محلي رسیديم که گفتند اينجا پیاده 

.میشويم و بقیه راه را پیاده میرويم 

با مسئول پايگاه عراقي  چند نفر از رفقاي آسوس که عربي بلد بودند براي مذاکرات. ا را کنار يک پايگاه عراقي پارک کرديم ماشینھ

در اين فاصله با بیسیم با . راھي پايگاه شدند و بقیه ما از يک راه باريک راھي پايین کوه شديم تا به آب سد دربنديخان رسیديم 

از طريق بچه ھاي آسوس متوجه شديم که قرار است از  اينجا. چنان در سیروان بودند تماس برقرار شدرفقاي گردان شوان که ھم

اين پايگاه عراقي چند قايق ارتشي قرض بگیريم و بدينوسیله از آب عبور کنیم و بعد رفقاي گردان شوان را با قايق از اين آب عبور داده 

. و نجات دھیم 

ھر ثانیه نور انفجاري در ھلبجه ديده میشد و صداي . ھد بمباران و توپ باران شھر ھلبجه بوديم در جايي که نشسته بوديم شا

در . و ما ھم در اين تاريکي در انتظار تماس بچه ھايي بوديم که به پايگاه عراقیھا رفته بودند  انفجارھا از راه دور به گوش میرسید

. که خودش اھل اين منطقه بود در حال صحبت کردن با رفقاي گردان شوان بود  باالي تپه ايي مشرف بر آب سد نیز عدنان ھورامي

عدنان تمام منطقه را بلد بود و تمام راھھا را حفظ بود و تالش میکرد که بوسیله بیسیم گردان شوان را به طرف محلي که قرار بود 

قیقي واحد را راھنمايي میکرد که از سیروان خارج شوند و به خوب به ياد دارم که با اطالعات د. ھدايت کند  قايقھا را بدانجا ببريم

. طرف محل مورد نظرحرکت کنند 



اسلحه . ھمچنانکه او در حال حرف زدن بود کار گرفتن قايقھا تمام شده بود و نوبت آن رسیده بود که قايقھا را به طرف آب حمل کنیم 

اول که قايقھاي . فاصله محل قايقھا و کنار آب مسافت نسبتا طوالني بود . فتیم و حمايلمان را کنار آب جا گذاشتیم و به طرف پايگاه ر

ھر چند نفر زير يک قايق میرفتیم و از کوه سرازير میشديم و به طرف آب . بادي را ديديم فکر میکرديم سبک است ولي اينجور نبود 

. قايق از کوه پايین برديم  ٧تا  ٦ه با ھزار بدبختي بیش از باالخر.راه ھم کم نبود و ھر بار حسابي ما را خسته میکرد . میرفتیم 

بعد از اين اينکه حمل قايقھا تمام شد فکر میکرديم کار تمام است . ھدفمان اينبود که با يک دفعه ھمه بچه ھا را به اين طرف بیاوريم 

وقتي به پايگاه عراقیھا . وباره بیا و برو موتور بیارد. ولي يک سرباز عراقي از پايگاه پايین آمد و گفت موتورھا را فراموش کرده ايد 

اين موتورھاي سنگین .برگشتیم متوجه شديم که موتور اين قايقھا بزرگ و ھمچنین بد ريخت ھستند و حمل آنھا کار آسانى نبود 

. روي قايقھا وصل کرديم  حسابي ما را خسته کرد ولي با ھر بدبختي که بود موتورھا را ھم آورديم و با کمک سربازھاي عراقي بر

عدنان ھمچنان در حال راھنمايي کردن گردان شوان بود و يکبار بچه ھاي گردان شوان راه را گم کردند و به ھمین خاطر شوکي 

. خیلي عصباني بود و در جواب عدنان که میگفت مستقیم بیايید گفت من ھزار مستقیم دارم يک نشاني درست و حسابي بده 

به ھمین خاطر به بچه ھاي آسوس گفته شد . آنھا در دشتي قرار گرفته بودند و ھمه جا میتوانست مستقیم باشد راستم میگفت 

زمان انداختن نورافکن بین شوکي و عدنان تنظیم شد و پايگاه . اگر امکان دارد به اين پايگاه عراقي بگويید که يک نور افکن پرتاب کند 

ھر از چند گاھي بنا به توصیه بچه ھا اين پايگاه يک نوافکن پرتاب . باره اين رفقا مسیر را پیدا کردند نورافکن را انداخت و بدين شیوه دو

. میکرد تا مسیر راه مشخص باشد 

خو به ياد دارم که يکبار ما از بچه ھاي گردان شوان خواستیم که با گلوله آتش زا رو به آسمان شلیک کنند که ما ھم محل تقريبي 

وقتي که زمان شلیک گلوله ھا تنظیم شد متوجه شديم که گردان در مکان نسبتا خوبي نسبت به محلي که قايقھا . انیم آنھا را بد

اگر وضع  ھمه چیز داشت خوب پیش میرفت و در اين شکي نداشتیم که تا چند ساعت ديگر. قرار بود آنھا را سوار کند قرار دارد

.کرد  اينجور باشد ھمه رفقا نجات پیدا خواھند

ما بلد نبوديم که اين قايقھا را ھدايت کنیم . رسید متري بود فرا  ١٠٠قايقھا که آماده شدند نوبت حرکت بسوي آنطرف آب که بیش از 

محمد سیار يکي از فرماندھان جنوب مسئول اين واحد . و به ھمین جھت چند سرباز عراقي قرار بود که اين کار را برايمان انجام دھند 

يق میرويم آنطرف آب را میگیريم و اول گفت ھمه با ھم میرويم و ھمه سوار شديم ولي بعد از چند دقیقه ايي گفت فعال يک قا. بود 

. بعد ھمه قايقھا با ھم پشت سر ھم حرکت کنند 

رضا و خود محمد سیار حرکت کردند و ما ھم منتظر  ،طاھر  ،قباد  ،در قايق اول کسانیکه با منطقه آشنايي داشتند مانند عدنان 

ط آب رفت و آنجا موتورش خاموش شد و بعد از مدتي با پارو قايق اول تا وس. بوديم که آنھا به آنطرف برسند تا ما ھم حرکت کنیم 

بچه ھا در حال پارو زدن شوخي میکردند و میگفتند نمرديم و نیروي دريايي کومەله را ھم ديديم و . زدن قايق دوباره پیش ما برگشت 

. ما ھم با خنده در اينطرف آب آنھا را ھمراھي میکرديم 

بچه ھا سوار يک قايق ديگر شدند . خبره گفتند که سرباز عراقي میگويد موتور قايق اشکال دارد به خشکي که رسیدند پرسیديم چه 

ولي سرباز عراقي ھمچنان ايستاده بود و سوار قايق نمیشد که ناگھان يک افسر عراقي با عصبانیت به او دستور داد در قايق 

يعني امشب باعث مرگ ما "کاکه ئەم شەو ئەونه بايسمان " شیند گفت اين سرباز کرد زبان بود و قبل از اينکه در قايق بن. بنشیند 

.نمیدانم چرا ما ھم خیلي دو دل بودنش را جدي نگرفتیم فکر میکنم اين سرباز عراقي میدانست آن طرف چه خبر است. میشويد 

م تا فرصت ھست يک قايق ديگر از قايق چند متر که از خشکي دور شد يکي از بچه ھا گفت بروي. باالخره تیم اول حرکت کردند

صداي موتور قايق حسابي .من و حامد بوچکل با ھم در حال حرف زدن شروع کرديم به حرکت بسوي پايگاه عراقیھا . پايگاه بیاوريم 

فنگي که رنگ ھنوز در نصف راه پايگاه عراقیھا بوديم که ناگھان در آنطرف آب يک نورافکن از نوع ت. سکوت اين محل را به ھم زده بود 

چون اين نورافکنھا طول عمر زيادي ندارند در ھمان . قرمزي دارد به ھوا پرتاب شد و اين توام بود با رسیدن قايق به نزديکي آنطرف آب 

.ثانیه ھاي اول قايق را ديديم که به ني زارھاي آنطرف نزديک شده بود 

داشت ولي آنچه ما شاھد بوديم آتش باران اين قايق با انواع سالحھا اکنون ھم نمیدانم چند آرپي جي زن رژيم در آنطرف آب وجود 

. بسمت اين قايق میرفت و ھمزمان با زدن قايق اينطرف آب را ھم زير آتش گرفتند  آرپي جي پشت سر آرپي جي.بود 

و نیروھاي رژيم در آنطرف آب سنگر از زمانیکه ما اينجا رسیده بوديم حرف میزديم و سیگار میکشیديم و به میل خود شلوغ کرده بوديم 

به طرف  ٦٠با زدن قايق شروع به پرتاب خمپاره . گرفته بودند و بدون اينکه بطرف ما گلوله ايي شلیک کنند در کمین نشسته بودند

ار آب جا گذاشته اکثرا چون در حال رفتن بطرف پايگاه عراقي براي آوردن يک قايق ديگر بوديم اسلحه ھايمان را کن. محل ما نیز کردند 



بوديم و وقتي تیراندازي شروع شد باالي تپه ايي بدون اسلحه مانده بوديم تا يکي از مسئولین واحد به من و حامد گفت برويد 

. اسلحه ھا را بیاوريد 

با حامد .رژيم بود حاال بیا و اين را درست کن ھم ھوا تاريک بود و ھم اينطرف آب و محلي که اسلحه ھا قرار داشت زير آتش نیروھاي 

و زير گلوله باران پیدا  از تپه سرازير شديم و به طرف محل با سرعت میدويديم حال ھم نمیدانم چگونه اسلحه ھا در آن تاريکي

خالصه باالي تپه که رسیديم پیش بقیه رفقا سنگر گرفتیم .ھر جور که شد اسلحه ھا را برداشتیم و دوباره روي تپه برگشتیم . کرديم 

.منتظر شديم که ببینیم چه بر سر رفقاي درون قايق آمده استو 

شدت گلوله باران و آن ھمه آرپي جي ھیچ شکي باقي نگذاشته بود که ھمه رفقاي درون قايق از بین رفته باشند ولي باز ھم 

ھرچند شانس زنده ماندن  ،يا بشنويم امیدوار بوديم و منتظر بوديم تیراندازي تمام شود تا بلکم نشانه ايي از زنده مانشان را ببینیم 

.صفر بود

بیسیمھا باز بودند و گردان شوان و واحد تماس چناره را از . تیراندازيھا کم کم تمام شد و بعد سکوت مطلقي منقطه را فرا گرفت 

در کمال ناباوري  قرار داشتواحد ما و واحديکه در بلنديھاي چناره  ،در حین صحبت بین مسئولین گردان شوان . ماجرا با خبر کردند 

در آن لحظه با شنیدن صداي محمد سیار از خوشي اينکه حتما بچه ھا جان سالم به در برده اند . محمد سیار روي خط بیسیمھا آمد 

مظفر محمدي که در آسوس کار میکرد نیز ھمراه ما بود و اولین کسي بود که با محمد سیار بوسیله . در پوست خود نمیگنجیديم 

نفر ديگر در جا و در اولین تیراندازيھا شھید شده اند و  ٤مظفر وضع را پرسید و محمد سیار در جواب گفت بقیه . بیسیم صحبت کرد 

. خودش ھم سالم است و در آنطرف آب است 

ما شروع به تیراندازي  محمد سیار به مظفر گفت نمیداند چکار بکند و توصیه کرد که براي اينکه او بداند به چه طرفي بايد شنا بکند

ما ھم خوشخیال گفتیم تیراندازي بکنیم ولي مظفر از ما مسنتر و عاقلتر بود و گفت نه تیراندازي نکنید و . بکنیم تا او جھت را پیدا بکند

تو آنطرفي نیست حاال که  بعد به محمد سیار گفت عزيز من شنا بلدي ؟ او ھم گفت آره و مظفر ادامه داد که فاصله آب خیلي زياد

. آب ھستي به طرف تپه اينور آب شنا کن و تیراندازي ديگر الزم نیست 

حرف مظفر که تمام شد منتظر عکس العمل محمد سیار بوديم که دوباره تیراندازي شروع شد و اينبار بیشتر به طرف تپه ايي که ما 

در جريان خمپاره انداختن آنھا ضرر جاني به ما .م شروع شد بر روي آن سنگر گرفته بوديم تیراندازي میشد و خمپاره باران اينطرف ھ

از اين به بعد چه اتفاقي براي محمد سیار افتاد را نمیدانستیم و ھر چه بوسیله بیسیم . نرسید و فقط يکي از ماشینھا آسیب ديد 

.تالش شد تماس با وي برقرار نشد 

آيا اين رفقا در دم شھید شده بودند . شدن رفقاي درون قايق نداريم  سال ما خبر دقیقي از چگونگي کشته ٢١اکنون ھم با گذشت 

يا زخمي يا اسیر و بعدا اعدام را اکنون ھم نمیدانم و تنھا شاھد زنده آن ماجرا محمد سیار است که بوسیله بیسیم گفت ھمه در 

.مینويسم میتواند درست نباشداين حرف محمد سیار ھم بنا به داليلي که بعدا . اولین تیراندازيھا شھید شده اند 

تا دم .بعد از اين ماجرا کم کم ھوا رو به روشني میرفت که مجبور شديم عقب نشیني بکنیم و به طرف پايگاه عراقي روي کوه رفتیم 

را ديده ام که  يکي از بچه ھاي آسوس که در پايگاه عراقیھا بود پايین آمد و گفت با دوربین نگاه کرده ام و قايق. صبح منتظر مانديم 

.با اين خبر ديگر مطمئن شديم که ھمه بچه ھا از بین رفته اند .فقط نوک آن روي آب بوده است  غرق شده و

ما کامال خسته خسته . صبح زود بود و تصمیم گرفته شد که ما به چناره برگرديم و بچه ھاي آسوس ھم راھي سلیمانیه شوند 

در . با اين وضعیت و با يک ماشین بسوي چناره حرکت کرديم . فقا نیز حسابي پکرمان کرده بود نفر از ر ۵بوديم و غم از دست دادن 

ھر دو . مسیر و در نزديکي آموزشگاه چناره به يکي از ماشینھاي خودمان برخورد کرديم که در حال حرکت بسوي سلیمانیه بود 

. در ماشین ديگر میباشد ) سنندج  ١١اله گويلي فرمانده تیپ حبیب ( ماشین توقف کردند و متوجه شديم که کا حیب اله کیالنه 

حبیب اهللا ھمه ماجرا را از طريق واحد تماس چناره شنیده بود ولي با اين وصف از ما خواست که با جزئیات ھمه اتفاقات را بازگو 

ش نکنید تا اطالعات دقیقتري بدست مي آوريم و بعد از اين حیب اهللا گفت به اردوگاه برگرديد و فعال اين خبر را در اردوگاه پخ .کنیم 

. از ھم جدا شديم و ما به چناره رفتیم . ادامه داد و گفت کمي استراحت بکنید تا ببینیم امشب چه میشود کرد 

چون  و عاقبت نشد که ھیچي نگفت ھر کسي ما را میديد سوال میکرد. طبق معمول اين چند روز ھمه بچه ھاي اردوگاه بیدار بودند 

ھمه از درگیري شب گذشته خبر داشتند و باالخره ھر کسي براي رفقاي خودش تعريف کرد و طولي نکشید که تمام اردوگاه از 

.با توجه به خستگي بیش از حد بعد از اين تعاريف جايي گرفتم خوابیدم . جزئیات باخبر شدند 



ت کردن ما در چناره اتفاقاتي در آنطرف آب افتاده بود که براي دادن در فاصله آخرين تماس بیسیمي با محمد سیار و رسیدن و استراح

.تصوير بھتري از وضعیت مجبورم که به يک سال بعد از ماجراي گردان شوان برگردم 

و با سازماندھي جديد واحدھاي نظامي ما عازم منطقه شدند و در ھمان اوايل  ٦٧از بین رفت و سال  ٦٦گردان شوان در سال 

که توانسته بودند جان سالم به در ببرند  بود که دو نفر از بچه ھاي گردان شوان نسرين رمضانعلي و جالل کاکي ٦٧سال فعالیت 

.براي ھمه که يک گردان کامل را از دست داده بوديم برگشت اين رفقا خیلي خوشحال کننده وامید بخش بود . برگشتند 

چمه تجمع کرده  ٤٠ھاي نظامي کومەله در ناحیه چه در جنوب و چه در شمال در منطقه و در اوايل تابستان اکثر نیرو ٦٧ھمان سال 

در اين چند روز . مستقر بودند  گردانھاي جنوب در دور و بر آگجه و گوگجه و رفقاي شمال در دور ورھاي فکر کنم شانشین.بوديم 

را گرفته بودند و شايد اولین باري بود که رژيم دقیقا سراغ  نیروي زياد با پشتیباني ھلیکوپتر تمام اين منطقه نیروھاي رژيم با

اين حرکت رژيم حس کنجکاوي کسي را بر نینگیخت و ھمه . مکانھايي در اين کوھستانھا میرفت که محل استراحت نیروھاي ما بود 

. ساده از کنار ماجرا رد شدند 

ھدف از اين حرکت . به طرف روستاھاي چالي سوور و گیلي کران رفتیم بعد از چند روز جلسه يکروز به طرف کاني تمرخان و از آنجه 

چند ساعت قبل از شروع عملیات از طريق بیسیم متوجه شديم که محمد سیار . گرفتن دو پايگاه نیروھاي رژيم در اين روستاھا بود 

خبر . چمه بودند رسیده است  ٤٠منطقه که در جريان درگیري سد دربنديخان تماسش با ما قطع شده بود به واحدھاي شمال که در 

باز ھم اينجا کسي به اين فکر نکرد که محمد سیار که يکي از . زنده بودن محمد سیار باعث خوشحالي عجیبي در میان رفقا شد 

ي مسئولین ناحیه سنندج است چرا به جاي ملحق شدن به رفقاي جنوب واحد شمال را انتخاب کرده است و چگونه محل دقیق رفقا

محمد سیار بعد از اين به اردوگاه . ھمه به جاي فکر کردن در عالم خوشحالي خودمان غرق بوديم . شمال را پیدا کرده است 

.فرستاده شد و با استقبال بي نظیر روبرو شد و ما ھم فعالیتھاي خود در ناحیه را ادامه داديم 

ديواندره و  ،وقوق پیوست لو رفتن تشکیالتھاي کومەله در مناطق سنندج به  ٦٧يکي ديگر از اتفاقات عجیبي که در بھار و تابستان 

چند نفر از رفقا در سنندج اسیر شده بودند و در زندان بودند و ھمه فکر میکردند شايد اين  ٦٦تا به ياد دارم سال . سرشیو سقز بود 

اين ماجرا ھم . رفتن مناطق ديگر کار کي میتوانست باشد رفقا اين تشکیالتھا را لو داده باشند ولي باز ھم اگر اين درست میبود لو 

.چمه و بازگشت عجیب و غريب محمد سیار حس کنجکاوي کسي را بر نینگیخت  ٤٠به اضافه تجمع نیروھاي رژيم در 

گاه چناره که تمام شد به اردوگاه بازگشتیم و وقتي به عراق رسیديم متوجه شديم اردو ٦٧باالخره فعالیتھاي سیاسي نظامي سال 

.تخلیه شده است و ناحیه سنندج در مکاني به اسم زرگويز در نزديکي سلیمانیه مستقر شده است 

. براي گفت و شنود با واحدھاي سنندج به زرگويز آمده بود ) ابراھیم علیزاده دبیر اول کومەله ( در پايیز اين سال کاک سید ابراھیم 

اينجا مسئله ايي : وقتیکه جلسه تمام شد ابراھیم علیزاه گفت رفقا . مملو بود از رفقا خوب به ياد دارم که سلف سرويس اردوگاه 

خوب به ياد دارم که ھمه مات و مبھوت بودند که .برايتان تعريف میکنم و بعد از آن به ھیچ سوالي جواب نخواھم داد  رامحض اطالع

یار وقتیکه به آنطرف آب میرسد بوسیله نیروھاي رژيم دستگیر آن شب محمد س: چه خبره و در کمال ناباوري ادامه داد و گفت 

برگشتن ايشان به درون کومەله ھم با . و در ھمان دقايق اول تسلیم اين نیروھا میشود و قول ھمکاري به اين نیروھا میدھد میشود

ولي شنیدن اين خبر . جلسه خاتمه يافت وبعد از آن  اين خالصه ايي از سخنان ابراھیم علیزاده بود. طرح برنامه رژيم بوده است 

. اردوگاه زرگويز را به جوش آورده بود 

بعد از اين جلسه بود که متوجه شدم که چرا محمد سیار آن شب دوباره رو خط بیسیم آمد و میگفت تیراندازي کنید و کم کم تجمع 

ان شوان بوسیله نیروھاي رژيم داشت جواب خود را چمه و لو رفتن تشکیالتھا و پیدا کردن محل دقیق گرد ٤٠نیروھاي رژيم در 

.میگرفت 

در زمانیکه ما اينطرف آب بوديم محمد سیار در اولین دقايق و بدون ھیچ مقاومتي قول .برگرديم  ٦٦با اين توضیح کوتاه اکنون به سال 

ريوان صادر میشود و بالفاصله يک واحد ويژه ھمان شب خبر به م. ھمکاري میدھد و گويا کل ماجرا را براي نیروھاي رژيم تعريف میکند 

محمد سیار کل اين ماجرا را براي مرکزيت کومەله تعريف میکند ولي متاسفانه تاکنون اين اطالعات در . رژيم به منطقه گسیل میشود 

.اختیار کسي قرار داده نشده است و فقط بصورت شفاھي و اينجا و آنجا مواردي تعريف شده است 



از طريق . د از ھمکاري محمد سیار نیروھاي رژيم به اطالعات کافي براي ضربه زدن و نابودي اين گردان دست پیدا میکنند به نظرم بع

بیسیم محمد ھم از مکالمات گردان شوان و اردوگاه در طول روز نیز لحظه به لحظه خبر دار ھستند و ھمین باعث میشود که خیلي 

.شناسايي کنند سريع محل مخفي شدن گردان شوان را 

بعداظھر در چناره يکي از رفقا از خواب بیدارم کرد و گفت  ٢ساعت دور و ورھاي . در طول روز تالشھا ھمچنان در اينطرف ادامه داشت 

. وقتیکه از مقر خارج شدم جنب و جوش عجیبي اردوگاه را فرا گرفته بود . بلند شو بايد خودمان را حاصر بکنیم که به ماموريت برويم 

تن کنار روابط عمومي ايستاده بود و اکثر رفقا چک و حمايلشان را بسته بودند و بقیه  ١٠چندين ماشین الندکروزر و يک ماشین باري 

ھنوز خسته بودم ولي خودم را جمع کردم و با . بودند  )فالکسھايي که از فیبر درست شده است ( نیز در حال جمع آورى تەپه توره 

.تن شديم و به طرف سه راھي عربت حرکت کرديم ١٠اشین بقیه رفقا سوار م

از  در سه راھي عربت و در نزديکي دکل پارازيت. قرار بود در سه راھي عربت به رفقاي آسوس و کا حیب اله کیالنه ملحق شويم 

که با مسئولیت خالد بوچکل  نفره انتخاب شد ٢٠اينجا سازماندھي ديگري انجام شد و از کل نیرو يک واحد . ماشینھا پايین آمديم 

.قرار بود براي نجات گردان شوان از جھت ديگري اقدام بکند  )علیپناه ( 

 ٢٠تصمیم بر اين بود که اين واحد . در ھمین محل مسئولین جلسه کوتاھي براي اين واحد گرفتند و نقشه امشب را توضیح دادند 

به ياد دارم که در طول . عبور کند و جستجو بدنبال گردان شوان را آغاز کنیم از محلي که فاصله آب کم باشد با شنا از آب  نفره

جلسه من گفتم ديشب من اين آب را ديده ام و بايد شنا بلد بود که از اين آب عبور کرد آيا فکر کرده ايد چطوري بايد به آنطرف 

رضا . و بقیه مثل من در يک استکان آب غرق میشدند  نفر شنا بلد بود ٣نفره اگر درست يادم باشد  ٢٠چون از اين واحد  رسید؟

در جواب سوال ما . و يک پسر سنندجي به اسم عطا فقط شنا بلد بودند و ھمه يکي از آن ديگري بدتر) صداقت ( کا عباس  ،روانسر 

خورد يا نه کمي بحث شد ولي خالصه حول اين قضیه که اين فیبرھا چقدر به درد می. گفتند از اين تەپەتوره ھا به خودمان میبنديم 

ديگر کسي چیزي نگفت چون  بعد از اين جمالت. مسئولین واحد گفتند رفقا بايد فداکاري بکنیم و ھر جور شده از اين آب عبور بکنیم 

.ھمه براي نجات آن گردان حاضر به ھر فداکاري بودند 

از اين به بعد صحنه ھا مانند اين . شھر سید صادق حرک کرديم به سوي  بعد از جلسه و درست کردن کمربندھاي نجات با تەپەتوره

کسي بچه . عبور از جاده خیلي آسان نبود و در ھر دو طرف جاده مردم در حال فرار را میديديم . فیلمھاي دوران جنگ جھاني دوم بود 

که در میان ھواي غبار آلود  و خسته چھره ھاي گرسنه ،کسي شخص پیري را بر روي االغي حمل میکرد  ،ھايش را کول گرفته بود 

.صحنه ھاي غم انگیز و ناراحت کننده زيادي را ديدم که ھیچوقت نديده بودم .ناشي از جنگ به سوي سلیمانیه در حرکت بودند 

رار بود واحد ما که ق. خالصه به نزديکي سید صادق که رسیديم نیروھاي ارتش عراق اجازه عبور ندادند و ھمانجا ماندگار شديم 

کا حیب اهللا با شوکي . دوباره امشب براي نجات اقدام کند از ماشینھا پیاده شديم و منتظر تاريکي ھوا شديم که حرکت کنیم 

دقیق يادم نیست ساعت چند بود . ما ھم دور حیب اهللا حلقه زده بوديم و مکالمات را گوش میداديم . بوسیله بیسیم در تماس بود 

کمي که گذشت گفت که اين عده نیز سرباز . بعداظھر شوکي گفت عده ايي دارند به ما نزديک میشوند  ۵ولي دور و ور ساعت 

حدود نیم ساعت و يا يک ساعت بعد از آن شوکي گفت آمدند و جنگ شروع شد .عراقي ھستند که در اين منطقه پراکنده شده اند 

نفر که بعدھا متوجه شديم که  ١٢متاسفانه در اين درگیري به غیر از بعد از مدتي تمام تماسھا قطع شد و . و بچه ھا درگیر شدند 

.نفر ھم بعدا بعد از زندان و شکنجه اعدام شدند  ١٢اسیر شده اند اکثر رفقا جان خود را از دست دادند و آن 

ذرانديم ولي متاسفانه از آن ما تمام آن شب تا روز بعد را در ھمان مکان و به انتظار يک تماس بیسیمي با بچه ھاي گردان شوان گ

. بیسیمھا ھیچوقت صداي شوکي و بقیه دوستان را نشنیديم 

کسي با کسي حرف نمیزد و لبخندي بر روي لب . ناراحت و پريشان بسوي چناره رفتیم  ،صبح روز بعد مانند لشکر شکست خورده 

رسیده است و با برگشت ما ھم اردوگاه درسکوتي عجیب به اردوگاه که رسیديم متوجه شديم خبر زودتر از ما . کسي ديده نمیشد 

چه دوران و روزھاي سختي بود بعد از اين ماجرا چناره در غم و اندوه فرو رفته بود و بمدت يک ھفته ھر روز اين انسانھا از . فرو رفت 

.ان روز را به شب میرساندند مقرھايشان خارج میشدند به ديوار مقرھا تکیه میدادند و گاھا بدون حتي پچ پچ با بغل دستیش



در ھفته اول بعد از ماجراي گردان شوان گاھا اخباري میرسید که مردم گفته اند فالن جا پیشمرگ کومەله ديده اند و تشکیالت فورا 

.اقدام میکرد ولي ھر بار با دست خالي بر میگشتند 

گذاشته بود و به ھمین خاطر و براي شکستن اين جو مسئولین  بعد از يک ھفته کم کم اين ماجرا تاثیرات منفي زيادي بر اردوگاه

.ناحیه سنندج از ابراھیم علیزاده خواسته بودند که به چناره بیايد 

روزي ھمه را در چادر بزرگي که در چناره داشتیم جمع کردند و ابراھیم علیزاده براي کسانیکه بھترين و عزيزترين رفقايشان را از 

او که ناراحتي و غم و اندوه را در چھره يک يک رفقا میديد براي دلداري و سبک کردن اين غم . راني کرددست داده بودند سخن

خود انقالب میگیرند ولي در  او گفت رفقا در وقت انقالب مردم نیرو و روحیه شان را از. سخنرانیش را با جمله ايي به پايان برد  بزرگ

را از بخش پیشرو خود میگیرند پس اين وظیفه ماست که در اين ايام سخت به مردم و جامعه شرايط غیر انقالبي روحیه و نیرويشان 

.اين سخنراني در شکستن آن فضا خیلي موثر بود و کم کم اردوگاه روال عادي خود را باز يافت .روحیه بدھیم 

:و اما بعنوان نکته آخر 

ونیستمان را از دست داديم و علیرغم ھر کمبودي تقال و تالش ھم کرديم که آنھا عزيزترين رفقاي کمنفر از ٧٠در اين ماجرا ما بیش از 

ھر کسي میتواند خیلي کمبودھا و ضعفھا واشتباھات را رديف کند ولي کسي يا . را نجات دھیم ولي به ھر دلیل موفق نشديم 

 .مقصر نبود  آگاھانهدر از بین رفتن گردان شوان آنوقت  کمیته ايي 

بار ديگر ياد رفقاى جانباخته گردان شوان گرامي  .که اين نوشته مختصر تا حدي ماجراي گردان شوان را توضیح داده باشدامیدوارم 

.باد

..................................................................................

: توضیحات 

و اين تصويري از آن حادثه است که در ته من ھم خالي از عیب و اشکال نیستپرداختن به اين ماجرا کار آساني نیست و اين نوش* 

امید است دست اندرکاران آن تشکیالت که به اطالعات . حافظه من باقیمانده است و میتواند با تصوير اشخاص ديگري متفاوت باشد 

.دقیقتر دسترسي دارند گوشه و زواياي اين حادثه را بیشتر توضیح دھند

ملي باعث اين حادثه ناگوار شد ؟ در جواب اين سوال میتوان به خیلي فاکتورھا اشاره کرد مثال میتوان گفت که چه عوا:

سیاست اينکه ھر جا حزب دمکرات مقر دارد ما ھم داشته باشیم غلط بود.０

فکر نکردن دقیق فرماندھان نظامي به محلھايي که براي اردوگاه در نظر گرفته میشد.１

العاتجدي نگرفتن اط.２

نداشتن نقشه و برنامه دقیق براي روبروي با اتفاقات احتمالي.３

توھم به اطالعات ارتش عراق.４

دير جنیدن.５

ھمکاري محمد سیار.６

ووووو.７






