
 

 

 

 

 ماموریت یک تلخ خاطره و کمونیست جانباخته رفیق ازسه یادی

 

 نزديکيهای.  کرديم می استراحت ر روده به روستای  به نزديک هاى دره از يکى در ٣١٣١ سال تابستان روزهاى از يکى 

 اسب چند که بود شده روشن نسبتا هوا. بودند خوابيده رفقا بقيه و بودم نگهبان من. شنيدم را اسب چند پای صدای که بود صبح

 و سنندج کاسبکاران از آنها. رفتم آنها بطرف و شدم بلند. بودند نشده ما متوجه آنها. کردند توقف  و رسيده ما نزديکيهای به سوار

 سيد) من اسم کردن صدا با ديد را من وقتى  ميشناختم را آنها از يکى. ميکردند نگاه من به ترس با اول.  بودند اطراف روستاهای

 توشه از مقداری(  بودند تمرکز از خبر بی نيز آنان که) خبرات کسب و گرم پرسی احوال ضمن. کرد راحت را خيالشان(  توفيق

 رفقای چاى نوشيدن از بعد.  پيوست ما جمع به و شد بيدار رفقا از کداميک  ندارم ياد به خوب.  دادند من به را خودشان همراه

 نزديک عميق هاى دره طرف به ظهر از قبل ٣٣ ساعت حدود استراحت کمى از و صبحانه صرف از بعد . شدند بيدار هم ديگر

  . افتاديم راه به چاولکان روستاى به

 مورد رفقا حرکت اين.   کردند تيراندازى به شروع روباه سوی به رفقا از نفر دو يا يک,   ديديم روباهی راهمان مسير در

 کسانی منطقه بر مسلط بلنديهای در که شديم متوجه روباه بسوى تيراندازى از بعد ، گرفت قرار من و دشتی حسين رفيق اعتراض

 توجه بدونه. باشند می ما تعقيب حال در که هستند حکومتی نيروهای آنها که نبوديم مطمئن دارم خاطر به که آنجا تا. شدند ظاهر

 صالح جانباخته رفيق همراه پيش ماه يک حدودا.  داديم ادامه را حاجی نچاولکا آبادی پشت های دره ِطرف به خود مسير آنها به

 مخفی آنجا کنسرو و فشنگ,  دارو مقداری همانزمان و بوديم شده ماندگار آنجا در ديگر رفيق چند و آرندان عثمان و ميرزای

 .ببريم خودمان همراه را اش بقيه و کنيم استفاده شده مخفی امکانات از تا برويم مکان همان به خواستيم می. بوديم کرده

 درست و موجه کامال دليلش. کرد مخالفت آنجا در ما ماندگاری به نسبت جديت با حسين رفيق شديم نظر مورد محل وارد وقتى

 در اين.  بمانيم آنجا در که داشتند اسرار جميل و دمحم رفقا. نگرفتم جدی زياد مالحظاتی به بنا اما بودم نظرش موافق هم من بود

 نداشتند را منطقه از شناختی هيچ رفقا اين که بود حالی

 از نفره ۸ واحدى,   سنندج شهر اطراف در فعاليت دوره يک از بعد ٣١۳١ شهريور ۱٣ ظهر از بعد.  بود شکل اين به داستان

 توفيق و سنه جميل,  نوره اسد,  دشتی حسين,  نوره يدی, بهمنی دمحم,  رش اشرف,  آباد حسن رحيم:  رفقا شوان گردان

 حال در حاجی چاولکان و ر روده به های روستا اطراف در شوان گردان رفقای به پيوستن و استراحت برای پيرخضری

 . بوديم شستن لباش و نظافت و استراحت

 تمرکز جريان در را ما و آمدند ما پيش چاولکان روستای مردم مورد ١ روز طول در.  بود ظهر از بعد يک حدودا ساعت

 اين يا و باشيم داشته را الزم آمادگی که خواستند ما از و دادند قرار اطراف کوههای و مجاور روستاهای در حکومتی نيروهای

 . کنيم ترک اطراف بلنديهاى سوی به را امن نا محل

 حسين نظر موافق من. بمانيم همانجا که بوديم مصمم دشتی حسين يا( عليپناه حسين)  رفقا از يکی از غير به همه متاسفانه اما 

 ۸ سياسی رزمی واحد يک شود می مگر بود اين نظرشان جميل و دمحم رفيق بويژه رفقا بقيه. داشت او که جديتی با نه اما بودم

 دقيقا اما  بودند منطقه همان در شوان گردان از ديگری واحدهای.  باشد داشته دشمن نيروهای از باکی منطقه اين در نفره

  .هستند مستقر نقطه کدام در که نستيمنميدا



 من از مصرانه  و آمدند ما پيش داشتند دوری فاميلی نسبت ما با که چاولکان روستای اهالی از ديگر نفر دو بار چهارمين برای

 را منطقه شما تعداد و اسامی از کامل اطالعات با ضربت گروه چند که شدند آور ياد آنها.  کنيم ترک را محل اين که خواستند

 . نيستيد اطرافتان اوضاع متوجه درختان اين داخل شما که گفتند آنها. اند کرده محاصره

 از يکی بسوی اوضاع کنترل و بانی ديده برای واحد نظامی مسئول بهمنی دمحم رفيق که شد باعث رسيده اخبار  و مردم اسرار

 به جبهه سه از.  شديم محاصره متوجه رگبار يک شليک صدای اب که نکشيد طول خيلى.  برود گاه استراحت بر مسلط بلنديهای

 آماده عجله با.   شنيديم بودند تر پاين مزرعه در که خانواده يک های بچه گريه و فرياد و داد صدای بوديم افتاده دشمن محاصره

 . شديم رژيم نيروهاى با رويارويى

 انواع با ما استراحت محل.  بود شده قطع بود رفته اطراف بلنديهاى از يکى به اوضاع کنترل براى که دمحم رفيق با تماسمان

 خشک هنوز لباسهايمان و بوديم شسته را لباسهايمان دشتى حسين رفيق جز به ما همه تيراندازى از قبل.  بود اتش زير سالحها

  دشمن هاى اسلحه رگبار آتش زير  دميکر باران گلوله را ما استراحت محل دشمن حاليکه در.  شد شروع تيراندازى که بود نشده

 پيدا را لباسها پوشيدن فرصت اشرف و رحيم رفقا اما.   بپوشيم نشده خشک را لباسهايمان شديم موفق جميل و من گوديها داخل در

 . بودند آماده و. بودند شسته لباس ما از زودتر هم نوره يدی و نوره اسد.  نکردند

 نفر ۸ از بيش ما که داشت اختيار در کافی اطالعات دشمن.  شد می تر تنگ و تنگ  محاصره  ودب آشنا نا رفقا اکثر برای منطقه

 .بود محلی مزدوران و ضربت گروههای محاصره در راست سمت و چپ ،سمت پايين طرف ، نيستيم

 تيررس در عليرغم.  دبو رژيم نيروهاى تيرس در آنهم که شکست را محاصره حلقه بتوان آن از که داشت وجود مسير يک تنها 

 مقاومت کمى همانجا.   شکست را محاصره حلقه و استفاده آن از شد می گريز و جنگ با که بود راهی تنها ولى مسير بودن

 دشمن سبک سالحهای و آرپيجی های گلوله شليک اثر بر چشمم جلو اشرف و رحيم رفقا.  نبود جايز آنجا در ماندن اما کرديم

  .باختند جان

 می بيشتری توجه جلب دشمن نيروهای برای بودند نکرده را لباسهايشان همه پوشيدن فرصت که اشرف و رحيم لخت نيمه بدن 

 . بود انان روی اول دقايق در آنها اتش تمرکز بيشتر و کرد

 و من.  کردند حرکت به شروع منطقه بر مسلط کوههای بسوی اسد و جميل و حسين رفقا  رژيم نيروهاى شديد و تند آتش عليرغم

  .بود اشرف و رحيم ما جانباخته رفقای روی بر لحظه اين در تعرض.  بوديم مانده يدی

 اما کردم صدايش رسيدم اشرف نزديک. برويم اطراف کوههای بسوی که بود يدی و من مسير رفت خيز سينه شد می که گودی

 نيروهای که بود لحظه اين در.  است جانباخته هم رحيم گفت رفت رحيم نزديک نيز يدی.  بود باخته جان نبود جواب به قادر

 سالحهای و قناسه و ارپيجی های گلوله صدای و گرما.  بود ما روی اتش تمرکز بعد به اين از.  شدند يدی و من متوجه دشمن

 . کرديم می شليک آنان بسوی گهگاهی و بوديم گودی اين داخل هنوز.  کردم می احساس  را سرم ساتيمتری چند در کوچک

 می سپری را لحظات. کرديم حرکت کوهها طرف به سريع زيگزاگهای با و سرعت با و کرديم استفاده فرصت از کمى از بعد

 طی را رس تير در و لخت مسير اين مانور و آتش و خيز سينه و زيگزاگ با بوديم مجبور سالحها انواع آتش باران زير و کرديم

 شده چی که کردم سوال اسد از خواستم تا. است شده گير زمين اسد که شدم متوجه بعد کمى.  بود تر جلو من از متر چند يدی.کنيم

 برگشتم جى آرپى گلوله انفجار از بعد. بود سطحی اما خورد شکمم زير کوچکی تکه,  شد منفجر من روبروی آرپيجی گلوله يک

 رس تير در کماکان اما شود تر امن اسد و من جای مقداری شد باعث کار اين,  کردم شليک رگبار يک دشمن نيروهای بسوی و

 . بوديم

 جوری هر که کردم صحبت اسد با و کشيدم ،دراز بود برداشته عميقى زخم آرپيجی گلوله ترکش با اسد راست پای پاشنه پشت

 رس تير در کمتر که عميقی دره بسوی و دادم نجات انجا از را اسد مانور و آتش با.  برسيم امنى جاى به تا کند تالش بايد شده

 هم يدی و جميل و حسين رفقا که شدم متوجه  رسيديم دره به وقتى. بود کرده فراموش حدى تا را پايش درد اسد آنجا. رفتيم بود

 . هستند آنجا

 پاى اسد  و بودند باخته جان اشرف و رحيم,  نداشتيم خبری بهمنی دمحم رفيق واحد نظامی مسئول از بود وخيم بسيار شرايط

 مشکل و  بود کافی و شد مداوا شرايط آن در معمولی چسپ يک با و بود سطحی من زخم.  بود برداشته عميقى زخم راستش

 . نداشتم رفتن راه برای جدی



 بودم بلد خوب را منطقه اين من.  کرديم مشورتى کردنها بايد چه و مسير ادامه براى رفقا با دره اين در  کردنی تازه نفس از بعد

 توضيح رفقا برای را منطقه مختصات سريع هم من شود؟ می ختم کجا به منطقه اين پشت که پرسيدند من از رفقا علت همين به و

  .بود ظهر از بعد نيم و ۴ حدودا ساعت و بود روشن هنوز هوا. دادم

 مورد بلندى بر شدن مسلط براى زودتر چه هر که گرفتيم تصميم علت همين به و بود حياتی ما برای منطقه بر مسلط بلندی تسخير

 پيش جميل و حسين و کنيم پيشروی بلنديها طرف به يدی همراه به من که گرفتيم تصميم کوتاه مشورتى از بعد.  کنيم اقدام نظر

 . گيريم می اختيار در را بلنديها ما که زمانی تا بمانند اسد

 کرديم طی را راه نيمه.  رفتيم می اوضاع بر نگاه با گاهی و باسرعت هیگا. کرديم حرکت نظر مورد بلندى طرف به يدى همراه

 هنوز.   ببينيم ميتوانستيم نيز را بود رفته آنجا به دمحم که مکانی. ديد را بوديم شده گير در آنجا در که مکانی ميشد آنجا از و

 روی که نبوديم مطمئن.  نبود خبری کوهها باالی از اما. کردند می تيراندازى, بودند ديدن قابل پايين بلنديهای بر مزدوران

 دشمن نيروهای اشغال در ،الوالخ خنجره. ول و چاولکان روستاهای ،اطراف ر روده به ، مانگاهول روستاهای بر مسلط بلنديهای

 .نباشد يا باشد

 مسافتى با نيز ديگر رفقاى.  داشتيم خود ديد و نظر زير تقريبا را منطقه.  کرديم مکث لحظاتی رسيديم کوه قله نزديکى به وقتى

  برسيم آخر نقطه به که گرفتيم تصميم و  زديم می حرف يدی با.  داشتند هم را اسد هوای و آمدند می ما طرف به متر ۱۲۲ حدود

 در ٣٣ تيپ واحدهاى ديگر جانب از شتافتن ياری به و کمک اميد.  هستند منطقه در سنندج ٣٣ تيپ از واحدهايی که دانستيم می

 اتنظار. نداشت وجود ٣٣ تيپ با تماس برقرارى امکان بود بهمنی دمحم رفيق پيش واحد بيسيم تنها چون اما. کرد می زمزمه وجودم

 شوان گردان مخابرات مسئول مرادی ناصر رفيق شديم ملحق گردان به که بعدها ، بود آرزو حد در فقط شرايط اين در ياری

 مانده آخر نقطه به رسيدن برای متر ٣۲۲ حدود هنوز.  بود شده قطع تماس اما بوده تماس در دمحم با لحظاتی که کرد می تعريف

 اخر نقطه به وقتى بالخره شد ازظهر بعد ۳ حدودا ساعت.  کنيم حرکت بلندی تسخير برای سو دو از که کرديم توافق يدی با. بود

  العمل عکس يک در هم يدی کالغها پرش صداى با همزمان. شديم روبرو کالغ دهها پرش وحشتناک صدای با هو يک رسيديم

  . کرد شليک بسويشان رگبارى آنى

 و گرگ هوا رسيدند رفقا وقتى. بيايند بلنديها روی بر ما طرف به راحت خيال با که گفتيم ديگر رفقاى به کالغها ماجراى از بعد

 پيدا و بهمنی دمحم از خبر کسب و ، اسد مداوای ، ٣٣ تيپ با ماست.  داديم می انجام را اصلی کار سه بايست می و بود شده ميش

 تصميم.  بودند کرده ترک را منطقه حکومتی های نيرو ظاهرا. کرديم کارى تقسيم خودمان بين. اشرف و رحيم رفقا جنازه کردن

 دمحم که ای نقطه و بروند محاصره هاولي محل به هوا نسبی تاريکی و مناسب موقعيت از استفاده با حسين و جميل و يدی که گرفتيم

 و کنم مداوا را اسد پای هم تا بروم ها نزديکی همان در هول مانگا روستای به اسد همراه به هم من و  کنند کنترل را بود آنجا در

 . بگيرم تماس گردان رفقای با مردم طريق از هم

 و من که دادم نشان را حرکت مسير و جهت رفقا به مانگاهول روستای بر مسلط بلندی همان روی  شويم جدا هم از اينکه از قبل

  . شوند ملحق ما به بعدا آنها چگونه و رويم می کجا اسد

 

 راه نيمه در اسد بودن زخمى و خستگى علت به. بود کرده تر ساده را حرکت مسير روشن مهتاب نبود طوالنی اسد و من مسير

 ، منزل اولين به  مانده متر ۱۲۲ حدود  رسيديم که روستا نزديک.  نميکرد قبول و بود معضب اسد اما گرفتم کول کمى را اسد

 واق از حتی و بود مشکوک روستا در سکوت.  شدم روستا داخل روستا کنترل براى  خودم و دادم قرار گودی يک داخل را اسد

 قبال را او من آمد که نزديکم,   کردم صدا ار او و ديدم را نفر يک روستا هاى کوچه در گشت حين در. نبود خبری هم سگها واق

 استقبال مورد و شناخت را من هم ايشان بود مهم بسيار کردن معرفی اينجا کردم معرفی را خودم فاصله بال بودم ديده روستا در

  . گرفتم خبراتی  گرفتم قرار

 پيش برگشتم است امن روستا که شدم مطمئن وقتى.  کرد قبول هم او و بيا ما پيش ١ شماره منزل ديگر ساعت نيم گفتم ايشان به

 ما نزد ديگر يکنفر با بودم ديده را او قبال  که شخصى مدتى از بعد.  رفتيم بودم کرده معرفی رفقا به که منزلی به هم با و  اسد

 جوانها از يکى بوسيله را ها نامه از يکى و نوشتم را نامه دو.   کردند اعالن را کمکى نوع هر براى را خود آمادگى و آمدند

. فرستادم بود معروف منطقه قهم به که استراحت هميشگى مکان طرف به را ديگرى و حاجى آباد تازه در سنندج ٣٣ تيپ براى

 داروى يا و پزشکى وسايل روستا در.  بکنم اسد زخم حال به فکرى که بود رسيده آن وقت استراحت کمى و جوانها رفتن از بعد

 کمى که کردم درخواست خانه صاحب از. بود گرم آب با زخم کردن تميز فقط دهم انجام ميتوانستم که کارى تنها و نداشت وجود



 همان با بعد و کردم تميز را زخم گرم آب با و آوردم بيرون را اسد گردن دستمال آوردند را آب وقتى.  کند حاضر برايم گرم آب

 . بستم را زخم دستمال

 ما از خوبى پذيرايى  قبلی آشنايی و کومهله پيشمرگان با تنگاتنگ رابطه علت به و بودند خبر با امروز درگيرى از روستا مردم

 از اميد نا و گرسنگی و ، تشنگی ، روحی فشار ، خستگی. آمدند ما نزد هم جميل ، يدی ، حسين رفقا شب ۹ حدودا ساعت. کردند

 کامل غدای صرف به قادر ما از هيچکدام دارم بخاطر که اناج تا اما بود آماده نيز آنان برای شام  بود پديدار وجودشان پای تا سر

  . نبوديم

 کمى از بعد و بود نمانده آنجا رفقا جنازه اند رفته درگيرى محل به وقتى که کردند تعريف آنها.  پرسيديم را وضعيت آنها از

  . اند کرده ترک اينجا قصد به را محل جستجو

 با  برخورد در کومهله پيشمرگان سنن و عادت طبق وصف اين با اما بوديم گرفته قرار سختی بسيار روحی وضعيت در ما همه

 نقطه دو به را آبادی اهالی از سوار اسب نفر دو که کردم تعريف رفقا برای. بوديم خوشرفتار و خوشرو خانه صاحب و مردم

 .ام کرده تعيين رسيدن هم به براى را مکان دو آنها با و ام کرده روانه گردان با ارتباط قراری بر جهت

 از يکى مقصد به را روستا,  راه توشه کردن آماده و گرم پذيرايى براى خانه صاحب از تشکر از بعد شب ٣٣ حدود ساعت

 تاريک شبهاى نسبت به روى پياده علت همين به و بود مهتابى شبى.  کرديم ترک ببينيم آنجا را جوان دو بود قرار که محلهايى

 .بود آسانتر

 است اوليه محل همان کنيد می مشاهده که عکسی

 

 

 هم و بکنيم استراحتى هم که بود رسيده آن وقت.  رسيديم بوديم گذاشته را مالقات قرار که مکانهايى از يکى به مدتى از بعد

 و کرد تعريف برايمان بود شنيده که را ارىاخب. شد پيدا جوانان از يکى کله و سر که نپائيد ديريى.  باشيم روستا جوانان منتظر

 هم او و کرده تشکر او از خبر اين  تعريف  از بعد. اند بوده آباد تازه روستاى در شوان گردان رفقاى از تعدادى ديروز که گفت

 .برگشت روستا به و جدا ما از کوتاهى مدت از بعد

 زياد احتمال به باشند بوده آباد تازه در شوان گردان ديروز اگر هک رسيديم نتيجه اين به و کرديم کوتاهى مشورت همديگر با 

 .باشند خنجره روستاى اطراف يا ول روستاى پشت در يا آنها اکنون

 محل آن سوی به گردان به پيوستن امد به و کرديم انتخاب را خنجره روستاى اطراف يعنى مکان نزديکترين اسد پاى زخم بخاطر

 و بوديم خسته. نبود خبرى رفقا از ولى رسيديم باشند آنجا رفقا ميکرديم فکر که محلى به پيمايى راه تىمد از بعد.  کرديم حرکت

 .باشيم داشته استراحتى که شديم ماندگار مکان همين در علت همين به

 طى از بعد. داديم ادامه آباد تازه روستای طرف به را مسير بود الزم که استراحتى از بعد نيم و ٣۲ ساعت حدود بعد روز صبح

 منزل به بودند بيرون که مردمى با احوالپرسى و سالم از بعد.  رسيديم آباد تازه روستاى به باالخره نشيبهايش فراز با راه کردن



 شنيده که کردند تعريف همچنين و بودند شنيده را درگيرى خبر. رفتيم ميشناختيم قبل از را همديگر که ام خانواده آشنايان از يکى

 به فردا که داد قول خانه صاحب. کردند ما از گرمى پذيرايى و استقبال خاطر همين به. هستم شدگان کشته جزو هم من گويا که ندا

 .(بود کرده را کار همين بعدا او)برساند ام خانواده به را سالمتيم خبر و برود شهر

 روستا اتوريته با افراد از يکى چون ولى نداشت دقيقى خبر او  بودند اينجا ديشب. شديم شوان گردان رفقاى جوياى صاحبخانه از

 برايمان را گردان رفقاى از خبرى تا فرستاد بودند رفته رفقا که جهتی ول روستاى طرف به اسب بر سوار را شخصى فورا بود

 .بياورد

 ما رسيدن خبر و بود کرده پيدا را ٣٣ تيپ رفقاى. برگشت روستا به ساعت دو از بعد مذبور فرد مسير نبودن طوالنى خاطر به

 استراحت اينجا. بود خواهند ما منتظر همانجا که بودند فرستاده پيغام فرد همين بوسيله هم آنها و بود داده آنها به هم را آباد تازه به

 درگيرى کل اتجزئي با هم ما و آمدند ما پيش درگيرى خبر گرفتن براى روستا اهالى از ديگرى تعداد مدت اين در. کرديم خوبى

 .کرديم تعريف برايشان را

 بعد نيم و ۵ حدود ساعت نبود طوالنی مسير.  کرديم حرکت گردان رفقای طرف به کافى استراحت و ديدار و نهار صرف از بعد

 که ديمش متوجه رفقا براى ماجرا کل تعريف از بعد.  گرفتيم قرار رفقا گرم استقبال مورد و رسيديم رفقا استراحت محل به اظهر

 تماس در دمحم با لحظاتی که کرد می تعريف گردان مخابرات مسئول مرادی ناصر رفيق. اند شده خبردار درگير از تقريبا نيز رفقا

 دقيق محل اگر و اند بوده درگيری محل به نزديک بسيار گفت می کيالنه حبيب رفيق. ميشود قطع ناگهان او با تماس اما است بوده

 .ميرسيدند محل به ساعت نيم عرض در ندميدانست را درگيرى

 از بعد.  نبود آسانى کار رفقا دادن دست از و درگيرى چگونگى کردن تعريف و بودند زده حلقه ما دور رفقا همه تعريف حين در

 به اينجا رفقا به رسيدن و درگيرى ماجراى و. کردند مداوا را اسد پای زخم پزشکی مرکز رفقای ماجرا کل تعريف و اوليه ديدار

 .رسيد پايان

 !باد گرامى يادشان.  چاولکان اطراف در جانباخته عزيزان ياد و خاطره بود اين
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