
 

 
 فراز و نشیب پر  دوران یکاز کوتاه خاطره ای 
 

 مقدمه
و ایستادگی و مقاومت مردم این ، جنبش مردم کردستان 75 قالبسیاسی بسیار مهم جامعه ایران بعد از ان یکی از تحوالت 

شدند و از همان روزهای اول حاضر به پذیرش جمهوری اسالمی نمردم کردستان  .سرزمین در مقابل جمهوری اسالمی بود
که رژیم  همچنین رفع ستم ملی رفاهی خود و هر چیزی به خواستهای انسانی وقبل از نستند که حق مسلم خودشان میدا

 مقامات جمهوری اسالمیجواب این خواست انسانی در .برسند ،بود پهلوی درهمه عرصه ها زندگی به مردم تحمیل کرده 
 .تحمیل شد به مردماخواسته نجنگی  .لین هدیه رژیم به مردم کردستان بوداین او .دستور حمله به کردستان را صادر کردند

 تاریخی در برابر حکومت تیمقاومیک  به   ،سنندج شهر مردم کردستان و به ویژه مقابل این وحشیگری جمهوری اسالمی در
بعد .راه انداخت وسیعیت  ، تبلیغارژیم اسالمی برای بدنام کردن این جنبش در سطح سراسری .دست زدند نوپای اسالمی 

 ل مردم،بعد از تسخیر شهرها از کنتر .از جنگی تمام عیار و به ماهها جنگ شهرهای کردستان را به کنتول خود در آورد
المی  تهاجم جمهوری اس .در شهرهای کردستان راه انداخت بی سابقه ای را عام   قتل و اعدام  ،ستاده ویژه امامخلخالی فر

ی ایران در تهران و بقیه شهر 06کشت و کشتاری که جمهوری اسالمی در دهه  بعد از انقالب .محدود نشد کردستان به فقط
 .از کردستان بود شروع کرد به مراتب بزرگتر

 
سازماندهی مردم علیه حاکمیت سیاه  از جمله کومه له، در فعالیت داشتند در کردستان آن دوراندر که احزاب سیاسی 

.  شدند  رانده دهات اطراف اطق حاشیه ای وبه من از شهرها خارج شده و این احزاب  رفته رفته.ردندنقش بازی ک اسالمی
مردم را  و قرار داد  مورد هجومنظامی وسیعی راه انداخت  وهمه جا آنها را  داماتجمهوری اسالمی  برای پاک سازی آنها اق

کومت از خود وارد نبردی مسلحانه  با ح برای دفاعسیاسی  باحزا. به بهانه وابستگی به این گروهها شدیدا مجازات کرد
از حمایت خود از نیروی پیشمرگ دست  مردم کردستان اما چه جنبش مردمی کردستان سرکوب شداگر  .مرکزی شدند

 .خود به دوش کشیدند در کنار زندگی روزمره جمهوری اسالمیراعلیه  جنبش انقالبیاین  بار سنگین سالها برنداشتند و
و نه  داشته باشند ندنستادوام می تو همکاری و دلسوزیهای آنها، نه بدون مردم ، بدون پشتیبانی آنها، بدون ی پیشمرگنیرو

نه  ،کمک مردم کردستان در واقع بدون. کردندنیروهای پیشمرگ عمل  مردم به مثابه آب و اکسیژن.دنحماسه آفرینی کن
بر کسی  هم جنبش  جنبهای مثبت  و منفی این .نیروی پیشمرگ ماندنی بودداشت و نه می چننین جنبشی تا این حد دوام

 .پوشیده نیست
 
 

. میباشد اتفاق افتاد برای من و شهرام ناظری ومه له که در صف پیشمرگان کاست  داستانی اشاره به  هدف از این نوشته
ای است   هفتهدو این داستان خاطرات .نیش کردجانش را فدای آرمانهای انسا  بعدها .اکنون در قید حیاط نیست عزیز شهرام

ما به گردان  برای رسان واحساس مسئولیت مردم ماسه آفرینی از حپر این مدت .با مردم منطقه داشتیم شهرام من وکه 
 آن منطقه فداکاری و پشتیبانی مردم قدردانی از  چنینباز نویسی این داستان به منظور یادی از شهرام و هم .بودشوان 

 .یباشدم
 

 مرکز آموزشی کومه له
 

آن  .قرارداشت "لهنرگسه  "ایروست (چهل چشمه ) در یکی از کوه پایه های اطراف چل چمه مرکز آموزش جنوب کردستان 
سقز و  شهرهای از فاصله ای چندان این روستا . این ده کوچک سکونت داشتنددرخانواده ای  06تا 57جمعا شاید  زمان

نه مدرسه ای، نه برق ، نه درمانگاهی نه جاده ای نه . به هر لحاظ زیر صفر بود داشت، اما امکانات مردمدیواندره و مریوان ن
مجموعه بلکه  در این وضعیت اسف بارقرار داشت، نبود کهی یها روستااین تن .ارتباطی با تمدن شهری وجود داشت

ما  قیاز طر دیشا .بودند نین شرایطی غیر انسانی ری در چی بدتر از دیگیک ،قرارگرفته بودند   منطقهی  که دراین یروستاها
جمع  ما دور .بردندیلذت م گرید یزندگ یازاطالعات ما در مورد نوع .بودند دهیشهررا ند هاشونیلیخ. را شناختند یگرید یایدن
ما  یچقدر حرفها که کنمیحاال فکر م!! هیچ نیماش ه؟یشهر چگونه است؟ برق چ :کردندیسئوال م جوانها یو گاه شدندیم

 .بعضا مشکل بوده باشد هم فهمیدنش دیشا ،بوده است ییایآنها روئ یبرا
.  
 .وجود داشته باشد یوجود نداشت تا سواد یمدرسه ا .دیده میشد نگاهایشاندر یشهروامکانات رفاه دنید رتسح

امکانات آنها هم  .ربه کرده بودندبه اندازه مسائلی بود که در زندگی تجوسعت افکارشان  .مردمانی ساده و اصیل داشت
 .ساده و ابتدایی بود

صمیمانه رابطه ما با مردم  کشید کهنی طول. بود روستا مردم آن مهمان کومه له برای مدتی مرکز آموزش جنوب کردستان
به مسائل آنها و  به مردم میکردهایی هم اقدام به یاد دادن سواد کومه له نیازهای درمانی آنها را رفع میکرد و جا .شدتر

 ین کارها دردل مردم جا پیدا کردو با ا کردنوع کارها  شروع  نیکومه له در کردستان با ا. رسیدگی می نمود
ر حمله ثازمانی که بر .کردندمیبا ما تقصیم  والزمه زندگی ما بود هرچه داشتند میاز خانواده آنها شده بود یمثل اعضا بعدها 

حرفهای ما مثل  .آنها هم به ما عادت کرده بودند .دنبالمان گریه می کردندتا را ترک کنیم، نیروهای رژیم مجبوربودیم روس
همراه هم  ن مبارزه م عملی داستان لیو شروع شده بود ندگی سیاسی من پیش ترز .مرهمی روی زخمهای آنها بود

 .از همینجا آغاز شد ،مردم یزندگ ریتغ برای رزمهای دیگرم 
 

 ( گردان شوان)در هیز شوان را کاوه دوستکامی  من و. روستا به پایان رسید که دوره آموزشی ما دراین بودیم خیلی خوشحال
. میرساندیم بود "دره گاوان" ای در همان حوالی به نام  گردان که در دهکده واحدی از بایستی خود را به. تقصیم کرده بودند

نمی ، طوری که مبتال هستند جذامهکده به مریضی  ه مردم این دوقتی آنجا رسیدیم، اولین چیزی که شنیدیم این بود ک
پوشانده تماما ای را دیدم که روی صورتش غده ای  درآورده بود که بینیش را پسر بچه  .امکانات آنجا استفاده کنیمتونستیم از

تا بسیار مهربان و مهمانواز مردم این روس. (موضوع جزام شایعهای بیش نبود).زجر آور بود وضفیت این پسر بچه  دیدن. بود
 .رسیدیم "ه رهدوزه غ " روستای ند روز به محل تجمع گردان شوان بهبعد از چ . د رفتنبودند که هیچگاه از یاد نخواه

 
 به مناطق اشغالی (گردان شوان) حرکت هیز شوان



 

 .میشدیم الغ بر صد نفریب .عمق مناطق اشغالی حاضرکرده بودی درشوان خود را برای یک گشت سیاسی نظامگردان  
 را یاین مسیر صدها کیلومتر. برویم سنندج شهر هم به اطراف و بعدها" بان الیالخ" به " سارال " از منطقه این بودبرقرار

مسئول نظامی گردان  خسرو رشیدیانمسئول سیاسی و  مظفر الهور پور  ،یادان آن زمان زنده .بایستی پیاده طی می کردیم
 .شوان بودند

 ،میکردیم عبور مناطقی که از آن. خوبی پیش میرفتهمه چیز ب .نظامی آماده شده بود سیاسی امی مقدمات این گشتتم
 وجود. کردیمحرکت ما شبانه بود و روزها استراحت می مدتاع. بودند نیمه اشغالی هنوز عضا در اشغال حکومت و بعضی جاهاب

 هواهنوز ولی پاسدارها، مشکل میکردروز حرکت واحدها را در طول اطراف هاروی تپه ها و کوهها و دیده بانهای حکومت برکمین
این باعث میشد که مسیر حرکت ما  .میگشتندو به پایگاهای خود باز تمام آن محلها را رها میکردند شان ترس ازتاریک نشده 

 .آسانتر طی شود
 

و  ی معتدل آرامیهوادر قبل از تاریکی.مسطحتر بودشدیم که نسبتا  راهی مناطقیق کوهستانی سارال را ترک کردیم و مناط
زیبا را به آرامی  می  این مسیرهای ،منظمپیشمرگان پشت سر هم  و با فاصله  ی سرسبز،درحاشیه مزرعه ها دل پذیر،
 د  یا درروی مزارع خود کار میکردن هنوز مردم .شنیده میشد در صفآنجا و اینجا گاهزمزمه آواز و سرودهای انقالبی  .پیمودند

جوانان ، رسیدیم  نزدیکی هر روستاییبه  .بدرقه میکردند ما را نهای خودبا دست تکان داد زگذشت به دهکده خود بودند،ه بارا
 .می نگریستند م پیشمرگان را تا رسیدن به روستاصف منظ بر روی پشت بامها مردم .ما میامدند زدسته دسته به پیشوا

مردم دور ما  به محض رسیدن گردان شوان،. نستند که  کومه له یها در راه هستندز قبل می داار اانگ. همه آماده ورود ما بودند
 .ردندصمیمانه از ما پذیرایی میک روبوسیها شروع میشد و .دندجمع میش

 ند،حلقه میبست دور دختران پیشمرگ زنان آبادی به سرعت .ای تازه برای مردم داشتزنان مسلح  در صفوف ما جلوه  وجود 
 .آن انرژی بود که برای تداوم مبارزه مان از مردم دریافت میکردیم این .و به ناز و نوازش آنها می پرداختند بغلشان میکردند

ایستاده  یمردم، چونکه پشت سرما در اراده ما تأثیری نداشتگرسنگی بیخوابی و  ساعتها پیاده روی، خستگی، تشنگی،
کردند ودر میهمراهی در سختیهای این مبارزه بلکه آنها ما را  ،نه فقط این. یم میکردندن شب خود را با ما تقصبودند که نا

 .کردندمیمبارزه نقش بازی  این تأمین شرایطی امن برای تدوام
 
استقبال مردم از ما بی  .رسیدیم  "کور کوره صلوات آباد و" ان الیالخ و بعدها به روستاهایبه ب بعد از گذشت چند شبانه روز، 

روی بلندیهای کوههای اطراف  احد ماآن روز و .میشد ه ما هیجانی ترج نزدیکتر میشدیم روحیهر چه به اطراف سنند .نظیر بود
مالی  آنجا ما وظیفه داشتیم تا حرکت احت .با یستی استراحتگاه گردان را تـأمین میکردیم. دیده بان بودیم  "کور کوره "

، از مدرسه که از آن آمده بودیم محالتی از .رسنندج را ازنزدیک نظاره میکردیمشه .یم تحت نظر داشته باش نیروهای رژیم را
دلمان میخواست آنجا باشیم وخانواده و  .از خاطراتمان در شهر سنندج صحبت میکردیم ،هایی که در آن درس خوانده بودیم

 .را بار دیگر در آغوش بگیریم دوستانمان
 

مردم اعالم کرده  بهآنها قبل از رسیدن ما .آن منطقه محل فعالیت حزب دمکرات بود. رسیدیم "نه ران  "روستای در ادامه به
حزب دمکرات تا توانسته  ماا.دمکرات جنگی نبود حزبآن زمان بین کو مه له و.راه آمدن به روستا میباشدکه کومه له در بودند

زنان روستا از خانه .پریشان بودندو بشدت مصطرب  به روستا از ورود ما طوری که مردم. علیه ما تبلیغات منفی کرده بودند بود
 ...یم میکنند و تقس را می برند، کافرند، اموالتان اینها گفته بودند،. ها بیرون نمیامدند

از افکار  در بین مردم  کردیم این بود که ما کاری که .زحمت زیادی نمیخواست تا ما ثابت کنیم که این حرفها دروغ است
در  که پیشمرک کومه له در مقابل مردم داشت، تمام این تبلیغا ت ن صحبت کردیم و با رفتارو احترام خاصیودماسیاسی خ
ها این نوع حرف .روستا روالتی دیگر را بخود گرفت بعد از مدتی کوتاه، .تبدیل شد( حزب دمکرات)علیه خودشان  کوتاه مدت

وجود  مه له حق داردکوحزب دمکرات تحمل میکرد که جریانی مثل  اگر .بود مه لهاین حزب علیه کوشغل شریف وهمیشگی 
 .فعالیت کند، رشد کند و حق دارد حرفهای سیاسیش را بزند، قطعا جنگی میان کومه له و دمکرات رخ نمیداد داشته باشد،

 
 4تنها  منقر 8از آن  .ودمکه یکی از آنها من ب جهت انجام یک مأموریت فراخوانده شدند نفر را 8از طرف فرماندهی هیز شوان 

جدا .دا شدیم داده شد واز گردان شوان جبه ما  توضیحات الزم  .، بقیه متاسفانه جان سپردندمان در قید حیاط هستیمنفر
طرف جاهایی که برایمان در این به  .نبینیم هرگز هم دیگر را امکان وجود داشت که دیگرچون این  شدن از هم سخت بود

که ازهر  باید کاری میکردیم .اهای رژیم عبور میکردیم ازچند صد متری نیروها و پایگ. ه بودند حرکت کردیمکرد وریت تعینمأم
خسته، . شده رسیدیم به جاهای تعین سرانجامشب را تا صبح پیاده روی کردیم و آن .جلو گیری می شد یی باآنهارو رودر

 . در یک جایی به خواب رفتیم  و گرسنه تشنه
یمان نان و مواد خوراکی طرفهای عصر بود برا .مردم کمک خواستیم خل روستایی در آن نزدیکی رفتیم وازبه دا دو نفراز ما

کردیم که بعد از  را هم تعینای  نقطه .یمراه افتادبرای هدفهای مشحصی  هرتیم .تیم تقصیم شدیم به سههمانجا . آوردند
متوجه ه بازگشت به نقطه تعین شده در را .ما با موفقیت به انجام رسید مأ موریت تیم .آنجا ببینیم راانجام مأموریت همدیگر

از حرف زدنهایشان فهمیدیم که . تیمسکمین گذاشتیم و به انتظارشان نش. به طرف مخفیگاه می آمدند چند نفر شدیم که
 .ر بر یک اسب بودوسوا رام ناظری زخمی شدهشه ه همدیگر که رسیدیم متوجه شدیم کهب. یکی از تیمهای خودمان است

هر صدای را به رگبار می بستند و . گلوله باران میکردند از ترس پایگاهای حکومت به ناحق تا صبح دور و بر خودشان را معموال 
م  شهرا نفری بشوند، ها بدون اینکه متوجه این واحد سهر یکی از این نوع تیراندازید. فکر میکردند که کو مه له ها آمده اند

 .راه رفتنش هم مشکل بود ،بود ابت کردهاص  پایشبه  زخمش زیاد نبود ولی چون .گرفته بود آنها قرار بت گلوله امورد اص
 

ا را بکه شهرام  مسئولین گردان شوان پیام داد. مخواستی رابا گردان شوان تماس گرفته شد و نظر آنها ،بعد از مداوای شهرام
انتخاب برای همراهی شهرام  از طرف واحد مرا .قیه به مأموریت خود ادامه دهندو ب نزد گردان پس بفرستید به همراهک نفری

ه کامیاران ملحق شده بود و در منطقه ای نزدیک ب( هیز شهیدان کامیاران) این میان گردان شوان با واحد کامیاراندر. کردند
 .سنندج مخفی بودیم  در چند کیلومتری آبید در کوههم ما . بودند

. به اولین روستای که رسیدیم از مردم کمک خواستیم. ممکن نبود شود،بیا حمل و ن اینکه شهرام راه برودامکا.شب بود
جلو خانه ای  تراکتوری پارک .ودبنزدیکی های نصف شب . ای آن طرفتر بردما را به چند روستبالخره یکی با اسب نزد ما آمد و

بعدها که مطمئن شد ما کومه له هستیم، . خیلی ترسیده بود او اول .بیایید بیرون خواستیم  مرد صاحب خانه از. شده  بود
راز این راکتوصاحب ت .ازاو کمک خواستیم که ما را با تراکتورش تا جایی قبل از اینکه هوا روشن شود برساند. آسوده خاطر شد



تنها کسی . بکنیم ختیار ما گذاشت که خودمان این کاررااو سویچ تراکتوررا در بود ن کار که ما را تا روستای بعدی برساند راضی

 .تراکتورش را تحویل بگیرد.... گذاشتیم که فردا در آبادی  و قرار نست رانندگی کند من بودماکه میتو
 

 ار یکه بایستی می رفتیممسیر ازتراکتور راهنمایهایی الزم برای عبور ازصاحب. رانندگی میکردممن . شدیم  همه سوار تراکتو
 رژیم که در نزدیکی فردوگاه  قرار داشتند متوجه حرکت ما نشوند، چراغ خاموش  برای اینکه پایگاهای خیلی جاهها .تمیفگر

هوا داشت روشن . رسیدیمآن نزدیک  از کنار فرودگاه سنندج گذشتیم و به یک روستای .منظقه بشدت اشغالی بود .می رفتم
هر دو به  .در همان لحظه راه ما دو نفر از واحد جدا شد .ویل یکی از اهالی روستا دادندرا تح با راهنمایهای گردان، ما .میشد

آن روز را .نمیدونستیم سرنوشت ما چه میشود چ تأثیری برتصمیم گیریها نداشتیم وخودمان هی. شدت احساس تنهایی کردیم
ربط  .ی وجود داشتیم و نه آشنایتختی داشسرنوشت ما دست کسانی بود که نه از آنها شنا. در اصطراب کامل بسر بردیم

نزدیکیهای  .خطر انداخته بودند فکر میکنم این تنها دلیلی بود که آنها بخاطرش خودرا به. اعتبار کومه له بودبه همدیگرتنها  ما
 گفت ینکهاز ا.ولی اسلحه ها را به من بدهید. آماده باشید یک ساعت دیگر حرکت میکنیم :گفتو آمد نزد ما یکی عصربود،

او تجربه  .به شهرام نگاه کردم. شکل داشتیمدهیم ماو باینکه اسلحه هایمان را به  از حرکت میکنیم خوشحال شدیم ولی
مردم از این لحظه به بعد ما کامال دراختیار.آنها خودشان میدانند چه کار میکنندبه من گفت نگران نباش .بیشتری داشت 

ی نداشت شبانه حرکت کنیم ولی لزوم .که چند ساعتی دیگر به گردان ملحق میشویم همه اش در این فکر بودیم  .بودیم
هر شب در روستایی بودیم و آدمهای که قرار بود ما را به گردان شوان برسانند مرتب عوض  .به کندی پیش می رفتکار

بیرون از روستا ما را مخفی  را به ما پس می دادند و ساعتها در جایی ها میشد و اسلحه اوضاع خطرناک گاهی .میشدند
 .میامدند و ما را تحویل روستای بعدی میدادند ما نصف شب دوباره سراغ. میکردند

صاحب خانه با آنها در . ر همان روستا بودندصدها نفر از نیروهای رژیم هم د .استراحت میکردیم "مارنج و موژژ"اطراف  ده دریک

از ما پول خواست و ما معموال پولی همراه  او . پسر بچه همان خانواده نزد ما آمد .یمما از پنجره همه چیز را میدید. گفتگو بود
و  یم پسر بچه را نزد خودمان نگهداریم جبورشدم. پاسدارها اطالع میدهمبه من پول ندهید به  اگر :میگفت .نداشتیم

 !عجب گیری کرده بودیم .سرگرمش کنیم
سیلی محکمی تو گوش بچه   متاسفانه.جریان بچه اش را تعریف کردیم ما . ما آمد رفتن نیروهای رژیم صاحب خانه نزدبعد از

. برایمان تعریف کرد را دلیل آمدن پاسدارها .از با مزه گیهای و شیطنت بچه خوشم میامد !!مگه نگفتم اذیتشان نکنید !خواباند
 .میگفت که میدونند  تعدادی پیشمرگ کومه له تک افتاده اند

قرار شد به  .ما را بر یک وانت سوار کردند. شد سر و کله اسلحه هایمان پیدا .را ترک کنیم آماده کردند که روستا فوری ما را  
اسلحه ها را و من هم پشت وانت بودم  .ندته بودسنش وانت شهرام با یکی دیگر جلو .برویم که نسبتا آزاد بودای  منطقه 

به من گفتند اگر فهمیدند  .از جلو یک ایست بازرسی  بایستی میگذشتیم .بودیم و در دسترس پوشانده  دیک خودمی نزیجا
آنجا تعدادی  پاسدار .مینزدیک نشده بودآنها  تا حال اینقدر با .بشدت تمام میزدقلبم  .نیست یچون راهی دیگر تیراندازی کن

مریض  راننده در جواب گفت  ی روید؟کجا م جلو آمد و پرسید .بود اهای خودشانآشنکسی که بازدید کرد از .ایستاده بودند
 .نفسی راحت کشیدم .از پست بازرسی گذشتیمبعدی  بدون سئوال و جواب  .ده باالیی به  میرویمو  داریم 

  
خودشان با  .را به ما دادند که خود را به او معرفی کنیم را پیاده کردند و اسم و آدرس یک نفر مادر جایی نزدیکی  همان آبادی 

می ماندیم و به محض تاریک شدن  بایستی تا دیر وقت کنار روستا. اینها قبال با هم تماس گرفته بودند. برگشتند سرعت تمام
امکانات درمانی برای پای شهرام را همراه . رفتیمد که مستقیم به خانه همان طرف آدرس چنان دقیق بو. وارد روستا شویم

در  اما. دیگری برویم ود که روز بعد حوالی عصر به روستایبقرار .راه می رفتا با عصو . زخم او کلی بهبودی یافته بود .داشتیم
روزها در حوالی . ندتمام روستا از وجود ما مطلع بود .حاضر شود بعدیتا مقدمات سفر. این روستا دوشب ماندگار شدیم

 .معموال شب کسی نمیدانست خانه کی هستیم. مسجد بسر می بردیم
 
 ولی اول صبححاضر کرده بودند  دو اسب ما انتقال برای .حرکت کنیم صبح زود قرار بود .ابیده بودیمنخو بحشب دوم تقریبا تا ص 

که از آن عبور  به ما نشان داد را با ما طی کند همراه قرار بودمسیری را که  صاحب خانه  .صدای تیراندازی از جا پریدیم با 
آبادی  مطمئن شدیم که تیراندازیها از نزدیک بودن  آمدیمبیرون  خانه  ازی ما تنهایتمام نقشه ها به هم خورده بود  .کنیم

مردم متوجه ما شده . کردیم خودمان را مخفیی روبروی ده در میان یکی از باغچه ها ی همان نزدیکییجا .محاصره است
داخل ز نیروهای  سپاه برای و تعدادی ا دای رژیم پایین ده توقف کرده بوستون بزرگی از نیروه .را میدیدند از پنجره ها ما. بودند

من و  .درگیری ما با آنها صد درصد بود امکان .رده بودیمخودمان را استتار ک به محل مخفیگاه ما نزدیک میشدند روستاشدن به 
." نیدیمگریه بعضی از زنهای روستا را می ش. را دادیم و آماده نزدیک شدن بیشتر آنها شدیم نشهرام قول و قرارهای خودما

آن  .وی ماشه اسلحه به انتظار نشستیمدست ر .برای ما گریه میکردند سر و صورت خودشان را می زدند و "ای دایکتان بمری
 شت قرار گذاشتیم تا آخرین فشنگشهرام شجاعت عجیبی دا.خودم را احساس میکردم  آخرین لحظه های زندگی لحظه،
 .ر گرفتیمنارنجگی را هم برای خودمان در نظ و بجنگیم

ه ستون  حمله باف از بلندیهای  اطر .مله و تیراندازی قرار گرفتمورد ح  به ناگاه ،توقف کرده بود که جلو روستا ستون نظامی 
همین باعث  .نظامی رژیم درگیر شده بودند بودند که با ستون نیروهای حزب دمکرات آنها  بعدها متوجه شدیم که..کرده بودند

مردم . عقب نشینی ما دو نقر باز شدبه طرف نیروهای خودشان باز گردند و راه  ،ما در راه بودندبه طرف ی که یشد که نیروها
 .کردند که حاال وقت رفتن است ره ها با اشاره، به ما حالیاز پنج

ر زحمت خود کوهستانی با هزا و طوالنی از یک مسیرو را هم گرفته بودم  هرام را حمل میکردم و زیر بغل اواسلحه خودم و ش
. حرکت نداشتیم یناکه  از دور یک دهکده را دیدیم ولی آنقدر خسته بودیم . رساندیم باالی بلندیهای مسلط بر روستا را به

ما  .در نزدیکی او جای برای استراحت پیدا کردیم .مردی را دیدیم که روی مزرعه اش کار میکرد .خبری از جنگ و درگیری نبود
وحشت  .اسلحه هارا هم پوشانده بود .بود نیدهبا گیاه پوشا ان رارویم وقتی بیدارشدیم. ندیده است ه ما رافکر میکردیم ک

 به مردی بسیار مهربان هنوز گیج بودیم.گیاه تعجب کرد ایناز وجود اوهم همینطور کردم شهرام هنوز خواب بود او رابیدار کردم
چای حاضر کرده بود برایمامان  حوالی عصر بود او. ر شما نشودحضو متوجهکه کسی  نترسید خواستم  :و گفت شدنزدیک  ما
 .از ما پذیرای کرد یامیوه بابه ما داد وکه مقداری نان همراه داشت   و
 دو روز پیش  زیاد دور نیستندگفت دوستهای شمادر جواب آن مرد گفت . بعداز مقداری گپ زدن سراخ گردان شوان را گرفتیم 

 .این خبر خوشحال کننده ای بود. مین اطراف باشندبودند و باید در هاینجا
ن شوان وهیز فردا صبح زود ما را راهنمایی کرد که به طرف آن روستا که گردا . ی هوا ما را به خانه خودش بردتاریک بعد از

خیلی آهسته مسیر را شهرام با عصا راه میامد و به این دلیل  .راه افتادیم من و شهرام  .برویم ند،بود شهیدان کامیاران آنجا
بعد از . که پایین می آمد اسب سواری را دیدیم ،مسیری که قرار بود برویم همان مسلط  بر روستا، از بلندیهای .طی میکردیم

تمام  .من دنبال دو نفر هستم به اسم صالح و شهرام :در جواب گفت احوالپرسی از وضعیت راه  و نیروهای خودمان پرسیدیم 



کاک خسرو  .خسرو رشیدیان دنبال شما فرستاده است مرا: او گفت .ما خودمان را معرفی کردیم .داشت نشانیهای ما را

اواز شرایط  دیروز ما خبر  .شما را پیدا نکردم دیروز هم آمدم اینجا ولی . دراین حوالی تک افتاده اند گفته که دو پیشمرگ
  .اه افتادیمشهرام را بر اسبش سوار کرد و ر  .یماعتماد کرد با توجه به نشانیهایی که داشت به او. نداشت

 
مزارع مردم هم آسیب دیده  .بودند شدهماشین مختلف شدیم که سوزانده  ، متوجه چندینازمسیری که در حال عبور بودیم

 هایشانمردم با ماشین چند شب پیش :ند؟ در جواب گفته اسئوال کردیم که چرا این ماشینها را سوزاند مرد همراهاز. ندبود
تنها یکی . فات نداشته اند ولی تل. به کمین  نیروهای حکومت افتادند و با آنها درگیر شدند و ن مسیر عبوردادندکومه له از ای

این ماشینها متعلق به مردم .بعداز درگیری نیروهای حکومت ماشینها را به آتش کشیدند.زخمی شده است سطحی ازآنها
 .شمرگان در اختیارگردان قرار داده بودندبودند که برای انتقال پی روستا

گفتند از . اشتباه نکنم معلم آنجا بود اگر کردند که همانجا سکونت داشت  ر آشنا آنجا ما را با یک نف. رسیدیم به یک آبادی
مک کرد تا ما به او ک .ازاینجا رفتند: او گفت.سراغ گردان را از او گرفتیم .  نزد او کمی استراحت کردیم .بچه های خودتان است
 ی دیگر به یک روستا. به حرکت خود ادامه دادیم بعد از استراحت .مناطق اکثرا مناطق آزاد بودند آن.روستایی دیگر برویم 

کمی هم با ما ما را به گرمی تحویل گرفت  .فکر کنم از خانهای آنجا بود. ثروتمند شدیم یم و نهار مهمان یک خانوادهرسید
این حرفها را . ولی می توانید غذا بخورید و بروید .من بدتان میاییدشماها از ؟دانید من کی هستم می: فت به ما  گ. بحث کرد

چند بار  و هستند برجسته ای هایصحبت میکرد که چه شخصیت و صدیق کمانگر عارف موالنایی ازاو .هنوز دقیقا بخاطر دارم
همه جا در .ندداشت وسیعی نفوذ در منطقه  ولی آنها. ندیده بودمرا  و صدیق من هنوزعارف. میشناسد تکرار کرد که اوآنها را

 . میکردند صحبت  آنهامیان مردم از
این آخرین باری بود که مردم اسلحه ها را از  .گرفتند ه اسلحه ها را از ما دوبار. دراین میان ما را به روستایی دیگر انتقا ل دادند

خبر رسید که  کومه له در روستای همین نزدیکیها . بعد از ظهر بود. حت بودیم در یک خانه  مشغول استرا. ما میگرفتند
ما همه اش  .همراه ما دونفر دیگرهم آمده بودند. مذکور حرکت کردیم و به طرف  روستای. نت کردندما را سوار یک وا .هستند

به محل تجمع  دیم وروشن بود به روستا رسیهنوزهوا  .برای حفاظت ما آمده بودند هاولی آنهستند  فکر میکردیم آنها مسافر
اشک  از ماشین پیاده شدیم. کرده بود خود را برای  حرکتی  دیگر به سمت منطقه سنندج آمادهگردان . رسیدیم  گردان شوان

 را بغل میکردند  و خوشما . همه دور ما جمع شده بودند شادی تو چشمم حلقه زده بود کسی باورش نمیشد که ما زنده ایم
 .شوخی میکردند آمد گفته و 

 
به نزدیکی  ما. ولی چنین نشدروز به گردان شوان بپوندیم  0عرض وقتی از آبیدر سنندج حرکت کردیم، قرار بر این بود در 

راه  در واقع ما پشت سر گردان در .برگشتیم موژژ نج وازآنجا به مناطق سنگور و کلیایی و دوباره به منطقه مار. کامیاران رفتیم
ه به گردان خواهیم رسید اینکه دوبار .بود دوهفته ای گذشته. چند روز پیش اینجا بودند: هر جا می رفتیم ، میگفتند .بودیم

ه جای یا کشته شده ایم کفکر میکردند .روزی دوباره به آنها بپیوندیم  که  ناامید شده بود مااما گردان تقریبا از. مطمئن بودیم 
 .بودند تا آن را رسما به رادیو کومه له اعالم کنند تریدقیق آنها منتظر خبر .مهوری اسالمی در آمدیمیروهای جن ارتو یا به اس

 و نیروی پیشمرگ از این جنبش نی مردمی رااگر فداکاری و پشتیبا .این مردم میدانم یزنده بودن خودم را مدیون فداکار
وجود آمد که مستقیم تاریخ مبارزه در کردستان، نیروی به نام کومه له ب دربرای اولین بار. ی در آن باقی نمیماند، افتخاربردارید

اولین تشکیالتی  .کردمیملی به سبک خودصحبت  و از رفع ستم کارگر، از زحمتکش، از حقوق زنان منفعت آنها، ازاز مردم ، از
تجاع ایستاد و برای یک دنیای انسانی تر و مقابل ار .بود که سنت شکنی کرد و زن را از خانه بیرون آورد و به مبارزه فراخواند

. این جریان از اول کوچک بود .را زد از داخل مردم  نشأط گرفت و حرف دل آنها این نیرو.کرد برای تغیر در زندگی مردم تالش
: خیلی ها با مسخره به ما میکفتند. کردند تقویت کردند و در مقابل دشمن حفظشولی همان مردم او را بزرگ کردند، 

خانه  ما را دربودند که جه نبودند که همان مردم میخواهید کمونیزم را در میان این مردم عقب مانده عملی کنید؟ اینها متو
 ردم درک کرده بودند که کومه له همان م. داده و به ما انرژی می بخشیدندپناه  مثل فرزندان خود نگه داشته،  شان های خود

میداند، در آینده کردستان هم  انسانی و مدرن عقب افتاده  مردم را در مقابل ایدههایکسی که  .شان را می زندحرف دل
تشکیل هر حکومتی در  شخصا، .کرد شان بازنکرده، نمیکنند و نخواهدحسابی برای مردم ودخالت مردم در سرنوشت خود

 .توانم تصور کنم نمی دم  و بدون نماینده های واقعی آنها رابدون رأی مستقیم مر را آینده کردستان
 .کند، کسی که میخواهد گردان شوان را توضیح دهد، باید از اینجا شروع تعریف کندکه میخواهد آن دوران را کسی  

 به امید پیروزی
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