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پیشگفتار مترجم
طی یکیدو دهەی اخیددر ادبیددات سیاسددی کردسددتان تحددت تددأثیر انتشددار د هددا
زندگینامە ،اتوبیوگرافی و نگا های تاریخی از درون سددازمانها و احددزاب بە
جزئیات رویدادها و افکار و بینش سیاسی مختلف ،با تحددوالت عمیقددی همددرا
بدددودە اسدددت .نگارنددددگانی کە خدددود بخشدددی از تحدددوالت سیاسد دی کردسد دتان
بودەانددد ،بددا بددازگویی خددداطرات سیاسددی و مبارزاتیشددان بە روایددت تددداریخ
مشترک ملت کرد یاری رساندەاند .کە این اقدام در نوع خود اقدامی مثبددت و
قابدددل تحسدددین میباشدددد و همدددوارە در حدددل موضدددوعات و گرەهدددای کدددور
تاریخی و پردەبددرداری از الیەهددای پنهددان حددوادن گذشددتە نقددش پررنگددی ایفددا
ن مودە است .کتدداب حاضددر نیددز اثددر رفیددق مبددارز ابددراهیم چددوکلی ،ثمددرەی ١٥
سدددال مبدددارزەی مسدددلحاتی ایشدددان ( )١٣٧٥ -١٣٦٠علدددیە جمهدددوری اسدددالمی
میباشد .این کتاب بە گوشەهایی از خاطرات نویسددندە بددر میگددردد کە خددود
در آن حاضر بودە و یا اتفاقات رویدادە بر وی مٶثر واقع گشتە است.
من بە عنوان یک جددوان کددرد از بچگددی بددا خدداطرات افسددانەوار پیشددمرگان
کردستان کە بە طور شفاهی نقل میشد ،آشنا بودم و د هددا خدداطرەی تلددخ و
شددیرین از آن زمددان تدداکنون بددا مددن زیسددتەاند .بارهددا از قدددیمیها در مددورد
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پیشمرگەها سئوال کردەام :چگددونە انسددانهایی بودنددد؟ چگددونە را میرفتنددد؟
چطوری غذا میخوردند؟ حرف زدنهایشان چە جوری بود؟ و  ...در تمددامی
پاسخهایی کە از رهگددذر پرسددشهای کنجکدداوانەی خددود بە دسددت مددیآوردم،
صددفات و ویژگیهددایی همچددون فددداکاری ،ایثددارگری ،سلحشددوری ،صددداقت،
ایمان و باور و سددایر ویژگیهددای از ایددن قبیددل ،مەددرف پیشددمرگان کردسددتان
بود .لذا خواندن و سپس ترجمەی این کتاب برای چددون منددی هددم فددال بددود و
هم تماشا .هم از خواندن گوشەهایی از فەالیت آنان لذت بردەام و هددم ایددنکە
با شنیدەهای دوران کودکی و نوجددوانی خددودم تطبیددق دادەام ،هددم از ایددن رو
است کە نوشتەام افسانەوار چرا کە حماسەهای آنان شبیه افسانە بددودە ،امددا
درواقع حقیقت محض بودە است.
بە طددور حددتم قهرمانددان زندددگی مددا چنددین کسددانی بودنددد ،جانفشددانی و
مبارزات آنان هنوز در یاد و خدداطر مددردم کردسددتان زندددە اسددت و گددوا ایددن
ادعا پیوستن مستمر جوانان کرد بە صفوف مبددارزاتی ایددن احددزاب میباشددد،
کە برخی از آنددان حتددی در سددالهای پددس از آخددرین حضددورهای گسددتردەی
نیروی پیشمرگە در منطقە بە دنیا آمدەاند .بازگو کردن و مرقوم نمودن ایددن
خاطرات جدای از ارزش تاریخی آن ،مشوق اصلی ادامەی ایددن را پرافتخددار
است.
قصد من از تددرجمەی ایددن کتدداب زندددە نگەداشددتن زحمددات و مبددارزات ایددن
عزیزان بددودە تددا از ایددن طریدق نسددلهای آیندددە و حتددی افددراد غیرکددرد نیددز از
سدددتم ملدددیای کە بدددر مدددا روا داشدددتە شددددە آگدددا گشدددتە و هرگدددز خسدددتگی و
جان فشانی این مبارزان راستین ملت کرد را بە باد فراموشددی نسددپارند .چددرا
کە تمامی ملتهای جهان با بە ثبت رساندن زخمهددای خددود را را بددر تکددرار
فجایع انسانی اگر نگوییم بە طور کامل بستە میتوان گفت تنگ کردەاند.
در آخر نە بە عنوان مترجم کتاب بلکە بە عنوان یک انسان کددرد کە خددود
را ادامەدهندددەی را شددهدای جنددگ تحمیلددی کردسددتان و مبددارزان آن دوران
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میپندارم ،دوست دارم بە طور مختصر بە جنگهای داخلددی کردسددتان میددان
دو حزب اصلی این جنبش یەنی دمکرات و کوملە ،کە در این کتاب نیز شرح
چنددد درگیددری میددان افددراد ایددن دو حددزب آمدددە ،اشددارە کددنم آنددچە میخددواهم
بگددویم ایددن اسددت کە آرزومندددم هرگددز چنددین فجددایع تلددخ و ندداگواری تکددرار
نشود و نیز امیدوارم هیچ گا هیچ مادری بە سوگ شهادت فرزنددد بە دسددت
همزبانددان خددویش ننشددیند بە امیددد دسددت یددافتن بە اهددداف و حقددوق واالی
انسانی!
هەردی سلیمی
خردادما ١٤٠٠

سخنی چند
مبارزە و مقاومددت قدددمتی بە درازای تدداریخ بشددریت دارد .مبددارزان کددورد در
صدددفوف ایدددن حدددزب چنددددین سدددال اسدددت کە از جدددان و دل مدددایە گذاشدددتە و
مصرانە مدافع ملت سددتمدیدەی خددود بودەانددد .مقاومددت و مبددارزەای کە بددیش
از چهل سددال اسددت علددیە دشددمنان حقددوق و آزادیهددای ملددت کددرد ادامە دارد.
الزم است هر کسی بە نوبهی خود اتفاقات و حوادن این تاریخ خونین را بە
ثبددت برسدداند ،تددا صددفحات زریددن ،افتخددارات بددزرگ ،حماسددەهای سرشددار از
قهرمددانی و ازخودگذشددتگیها بە بدداد فراموشددی سددپردە نشددوند ،بلددکە حفدد
شدددددوند و نسدددددلهای آینددددددە بدانندددددد ملتشدددددان در را آزادی چە هدددددزینەای
دادە است.
کتاب حاضددر نخسددتین اثددر مددن بە زبددان کددوردین بددودە ،کە آن هنگددام بە
دلیل انجام امددورات حزبددی ،نتوانسددتم تمددامی ابەدداد مبددارزات چنددد سددالە را بە
طوری کە شایستەی آن باشددد بە رشددتەی تحریددر در آورم .مشخصددأ اکنددون
نیز عاری از کاستی نیست ،زیرا آن وقتها اتفاقددات مهددم یەنددی درگیریهددا و
بە شهادت رسیدن فرزندان ملت کورد را در دفترچەی خدداطرات جیبددی خددود
مینگاشددتم بە ایددن امیددد کە روزی مددورد اسددتفادە واقددع شددود .در واقددع اگددر
چنانچە در موقع خود ایددن نوشددتەها بە صددورت گسددتردەتری نوشددتە میشددد
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اکنددون در قالددد چندددین جلددد کتدداب در مەددرض دیددد خوانندددگان گرامددی قددرار
میگرفددت .حددال کە نتوانسددتم تمددامی خدداطرات را بنویسددم ،نخواسددتم بددیش از
ایددن درنددگ کددنم .پددس از  ١٥سددال یددک بددار دیگددر بە ویددرایش آن پددرداختم و
مجموعەای از خاطرات ارزشمند را بدان اضافە کددردم کە اکنددون حجددم کتدداب
بە دو برابر رسیدە است ،و بە همددین دلیددل آن را کددار حددائز اهمیتددی مددیدانم.
البتە الزم بە ذکر است کە این کتاب بە زبان کددردی آمددادە شدددە و ایددن بددرای
نخستین بار اسددت کە بە زبددان فارسددی چدداپ و منتشددر میشددود ،کە ایددن امددر
خطیددر را یکددی از همسددنگران نسددل چهددارم حددزب دمکددرات بە نددام ەهەردی
سلیمیە بر عهدە گرفت.
پس از انتشار کتاب ەاز کوەهای موکریان تا دشددت کویسددنجقە از جانددد
برخددی از همسددنگران عزیددزم بددا مجمددوعەای از نظددرات و پیشددنهادها مددواجە
شدم کە خود را متەهد دانستم در چاپهای بەدی کتاب بر اسدداس ضددرورت
آن را در نظر بگیرم .همچنانکە در خود کتاب بە آن اشارە شدە من از تمددام
حماسەها و فداکاریهای نیروهای پیشمرگەی بوکان مطلع نیستم ،فقط آنددچە
کە خود شاهد آن بودەام را احیا کردە و در اینجا آوردەام.
کتاب حاضر بە بخشی از مبارزەی ملددت کددرد پددس از بددر سددر کددار آمدددن
رییددم جمهددوری اسددالمی در مددنطقەی بوکددان میپددردازد ،مبددارزاتی کە خددود
نویسدددندە بە طدددور مسدددتقیم در آنهدددا مشدددارکت داشدددتە اسدددت .بە مبدددارزات
مجمددوعەای از مبددارزان میپددردازد کە همددرا نویسددندەی ایددن مطالددد پددرچم
مبدددارزاتی حدددزب دمکدددرات را بدددا خلدددق حماسەهایشدددان در مدددنطقەی بوکدددان
همچنان برافراشتە نگا داشتند.
برخدددی از درگیدددری و جنگهدددا در دو یدددا سدددە جدددبهەی مختلدددف بە طدددور
همزمان در جریان بودە است ،کسانی کە در جبهەهای دیگددر درگیددر شدددەاند
مسددلمأ اطالعددات بیشددتری از آن دارنددد و میتواننددد از دیدددگا خددویش آن را
بازگو کنند .هموارە گفتەام ما بە تنهایی قادر بە انجام کاری نبودەایم ،با هددم
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کامددل بددودەایم و هددمەی مددا بددا ترکیبددی از افددراد بددا خلددوش شددهامت متفدداوت
توانستەایم این حماسەها را خلق کنددیم .پیشددمرگەهایی داشددتەایم کە بە سددبد
قهرمددانی و دلیریشددان در میددادین جنددگ روحددیەبخش سددایرین بودەانددد .در
دیگر سو پیشمرگانی نیددز بودەانددد کە از جسددارت کمتددری برخددوردار بددودە و
نهایتدددأ از صدددفوف پیشدددمرگان جددددا شددددەاند .نکدددتەی حدددائز اهمیدددت بدددرای
فرماندددەهان نیددز همددین طددور بددودە اسددت ،جسددارت و مدددیریت و قاطەیددت از
ویژگیهای بارزی بە شمار مددیرود کە هددر فرماندددەای قددادر بە برخددورداری
از آن نبودە و نیست ،اما نکتەی قابل تأمل شددیوەی مدددیریت در میدددان جنددگ
است کە در واقع کنترل و ادارەی میدان جنددگ از سددوی فرماندددەهان الیددق بە
تنهددایی پنجددا درصددد پیددروزی را تضددمین میکنددد ،و نهایتددا لددزوم اسددتفادە از
فرصددتهای پددیشرو در جهددت منددافع خددویش ،گددام مهمددی در راسددتای دسددت
یافتن بە پیروزی و موفقیت محسوب میشود.
عمر را بایددد غنیمددت شددمرد ،مددن نیددز ایددن فرصددت را غنیمددت شددمردم و بە
هنگددددام شددددیوع بیمدددداری ەکروندددداە در قددددرنطینەای خودخواسددددتە بە ویددددرایش
دوبددارەی کتدداب پددیشرو پددرداختم و توانسددتم آنددچە الزم بددود را بدددان اضددافە
نمایم ،ضمن اینکە عنوان کتاب را نیز از ەاز کوەهای مکریان تا دشددت کدویەە
بە ەدشواریهای راە مبددارزەە تغییددر دادەام .بدددون شددک همددان طددور کە گفددتە
شددد کتدداب حاضددر عدداری از کاسددتی نخواهددد بددود ،جددا دارد در اینجددا و از
هماکنددون و پیشدداپیش از صددمیم قلددد از کسددانی کە پیشددنهادها و نظددرات و
انتقددادات خددود را بددرای اینجانددد میفرسددتند ،کمددال تشددکر را داشددتە باشددم و
یقینأ با آغوشی باز از آن استقبال خواهم نمود.
ابراهیم چوکلی
١٣٩٩/٤/٢٢

مقدمە
کتدداب ەاز کو هددای مکریددان تددا دشددت کویسددنجقە ،1نوشددتەی رفیددق مبددارز
ابددراهیم چددوکلی ،منتخبددی اسددت از خدداطرات بخشهددایی از زندددگی مبددارزی
دیرین در حزب دمکرات کردستان .مبارزی کە بیشتر زندگانی خویش را در
سنگر مبارزە و دفاع از ملت تحت ستمش گذراندددە اسددت ،و دارای کارنددامەی
درخشانی از خدمت بە جنبش مبارزاتی کردستان و حزب دمکرات کردستان
ایران است.
چنانچە اشارە شد این کتاب منتخبی از خدداطرات نددامبردە اسددت نە تمددامی
خاطرات سالیان مبارزاتی وی .هنگددامی کە در اعمدداق ایددن خدداطرات غددوطەور
میشدددویم ،علیدددرغم ایدددنکە هدددیچ نوشدددتە و اثدددر ادبدددی و هندددریای نمیتواندددد
رخدادهای یک تاریخ را با همەی جوانددد و جزئیددات آن بە خوانندددە و بینندددە
نشددان دهددد ،بسددیاری از واقەیددات مبددارزەی حماسددی و خونبددار ملددت کددرد و
فرزندان مبارز آن بر ما آشکار میگردد .در ایددن نددوع از خدداطرات اتفاقددات و
تصدداویر زیددادی جلددد تددوجە میکنن دد :از ازخودگذشددتگی جوانددان کددرد کە بددا

 -1همان گونە کە در قسمت سخنی چند آمدە است بخشی از این خدداطرات تحددت ایددن نددام
در سال  ١٣٨٥بە چاپ رسید.
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نهایت بخشندگی و ایثار ،از زندگی و جان خود دست میشویند تددا مبددارزەی
آزادیخواهانەی ملتشان را یک قدم جلوتر ببرند ،تا تحمددل انددواع مصددائد و
مشددکالت و خسددتگی پیشددمرگە در را دسددتیابی بە آیندددەای پددر از کامیددابی
برای ملت کرد .استقبال گرم مردم تشنەی آزادی کردسددتان نیددز از فرزندددان
مبدددارز و خسدددتگیناپذیر خدددود ،علیدددرغم خطدددرات عدیددددەای کە از ایدددن منظدددر
متوجە جان و مالشان میگردد ،واقەیت دیگری است کە ایددن خدداطرات صددحە
بر آن میگذارد .مطمئنددأ مبددارزەای کە ملددت کددرد و حددزب دمکددرات کردسددتان
ایران و نیروی پیشمرگ کردستان بە دنبال بر سر کار آمدن رییم جمهوری
اسالمی در پیش گرفتنددد ،یکددی از درخشددانترین و در عددین حددال خددونینترین
فصل های مبارزەی مردم کددرد بددرای نیددل بە اهدافشددان میباشددد .نسددل جدیددد
بایسددتی هددرچە بیشددتر از کددم و کیددف ایددن مبددارزە آگددا باشددد و از تجددارب و
کاسددتیهای مختلدددف آن درس بگیددرد و در مبدددارزەی کنددونی و آینددددە از آن
بهرە بگیرد .اما تاریخ ایددن دورە اگددر چنددانچە مکتددوب و ثبددت نگددردد ،جوانددان
امروزی از چە طریقددی بداننددد کە ملددت کددرد و فرزندددان مبددارز کردسددتان ایددن
دورە را چگدددونە طدددی نمودەاندددد؟ از کددددام را بدددرای مقدددابلە بدددا دیکتاتورهدددا
استفادە کردەاند ،و نقاط قوت و ضەفشددان در راسددتای دسددتیابی بە آزادی و
حقوق ملی خود چە بودە است؟
از قدددیم گفتەانددد ەملتددی کە تدداریخ خددود را ندانددد ،محکددوم بە تکددرار آن
خواهد بود.ە تاریخ ما نیز باید بددا دقددت مطددالەە شددود تددا از تجددارب ارزشددمند
آن استفادە کنیم و از اشتباهات آن بپرهیزیم .اما برای اینکە بتوانیم بددا دقددت
آن را مورد تحقیق و مطالەە قرار بدهیم بایستی قبل از هر چیددز ،رخدددادهای
آن با امانت ثبت شوند .تدداریخ ایددن دورە نیددز بددرای آنددکە آنگددونە کە سددزاوار
اسددت نوشددتە شددود ،مسددتلزم نگددارش خدداطرات و جمددعآوری اسددناد و مدددارک
مرتبط با آن است .خاطرەنویسی کسانی کە بە طور مستقیم در ایددن مبددارزە
نقش داشددتەاند و از نزدیددک شدداهد ابەدداد مختلددف رخدددادهای روزانە بودەانددد،
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خود یکی از این روشهاست .هرچند کە خاطرات مبارزین ملتی را ،نمیتددوان
بە عنوان تاریخ مبارزاتی آن ملت پذیرفت .اما ایددن نیددز یددک واقەیددت اسددت کە
تاریخ راستین و دقیق را در نتیجە جسددتجو و کندددوکاو در میددان همددین مددواد
خددام کە خدداطرات روزانەی مبددارزین راە آزادی بخشددی از آن اسددت میتددوان
دریافددت .کدداری کە رفیددق مبددارزم ،ابددراهیم چددوکلی انجددام دادە اسددت ،نگددارش
اتفاقات زندگی مبارزاتی وی بە صورت یک اثددر ادبددی یددا هنددری نیسددت ،بلددکە
ثبت اتفاقات مهم زندگی روزانەی خددود بە شددیوەای سددادە اسددت .بسددیاری از
رخدادها ،حماسەها و فاجەەهایی کە نویسندە با چند پدداراگراف و یددا حددداکثر
یک صفحە آنها را بیان کردە است ،برای یک داستاننویس و یا یک فیلمسدداز
می تواند جانمایەی رمانی حجیم یا فیلمی بلند باشد .زیرا کە هر کدام از آنها
نمدددادی از تقابدددل بسدددیاری از خصوصدددیات و ارزشهدددای گونددداگون و حتدددی
متناقض بشری هستند .از جانفشانی در را سەادت هممیهنان تا خیانددت بە
ملت و میهن در جهت دسددت یددافتن بە دسددتاوردهای کددمارزش و دون مددادی،
از مقاومت افراد مەتقد و باایمان با سالحی سبک در برابر سپا تا بن دندان
مسدددلح مدددزدوران ،از تجلدددی زیبددداترین احساسدددات بشدددری همچدددون تدددرحم و
دوست داشددتن و عشددق بە زندددگی گددرفتە تددا جنددون آدمکشددی و خددونریزی و
ویرانگری نیروهای ظلمتپرست.
نکتەی حائز اهمیت اینکە نویسندە اتفاقات را در پددی وقددوع آنهددا یادداشددت
کردە و این خود نیز ارزش اثر را بیشتر کردە است .زیرا کە چنانچە پس از
چندین سال ،آنها را یادداشت نمیکرد ،ممکن بود بسیاری از آن رخدادها را
بە یاد نیاورد و در بازگویی آنها دچددار اشددتباهات مختلددف میشددد ،امددا آنددچە
کە اکنون در دسترس است از آنجا کە در بحبددوحەی درگیریهددای روزانەی
دوران مبارزەی مسلحانە ثبت شدەاند بیشتر قابل اطمینان هستند.
در این پیشگفتار نمیخواهم در مورد تحلیلها ،ارزیابیها و قضاوتهای
نویسندە کە بدون شک تحت تأثیر تربیت حزبی و دیدگا های حزب دمکددرات
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کردسددتان ایددران هسددتند ،قضدداوت کددنم .امددا الزم مددیدانم از ابتکددار وی در
آمددادەکردن منتخبددی از خدداطرات حیددات مب دارزاتیاش تقدددیر بە عمددل بیدداورم.
زیرا کە با این کار گنجینەای از رخدادهای مهم کە در پس پددردەی هددر کدددام
از آنهدددا رندددج و خسدددتگی و فدددداکاری مجمدددوعەای از فرزنددددان نسدددتوە حدددزب
دمکددرات و ملددت کددرد وجددود دارد ،بە نسددل امددروز منتقددل میشددود .شددناخت
گذشدددتە ،تمهیدیسدددت بدددرای اسدددتفادە از تجربید دات آن در را آینددددە .ضدددمن
قددددردانی از ایدددن ابتکدددار نویسدددندە ،آرزومنددددم کە سدددایر مبدددارزین دیدددرین و
بددداتجربەی دخیدددل در مبدددارزات چندددد دهەی اخیدددر ،بە نوشدددتن یادداشدددتها و
خاطرات خود همت گمارند و آنها را منتشر سازند.
قادر وریا
١٣٨٥/٨/١٥
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اصلیت
تددا جددایی کە مددن مددیدانم و در ایددن اواخددر بە دنبددال پیددداکردن اصددلیت خددود
پرسوجو کردەام ،اطالعات من مربوط بە گذشددتەی خیلددی دوری نیسددت ،امددا
در اصدددل مدددا اهدددل روسدددتای ەقدددومقلەەە مهابددداد هسدددتیم .آندددچە شدددنیدەام از
پدربزرگم بە اسم ەابراهیم مامخالیە بودە کە از همسرش بە نام عایشددە پددنج
فرزند بە اسامی :حسددین ،محمددود ،حسددن ،مددریم و احمددد داشددتە اسددت .از ایددن
تەداد تنها حسین در این روستا زادە شدە ،در زمددان رضاشددا در روسددتای
ەحسدددینمامەە تحدددت نظدددارت ابراهیمآقدددا قهرمدددانی از خدددوانین آنجدددا سدددکنی
گزیدەاند .پدربزرگم بە عنوان کدخدای روستا نزد وی کار کردە و اسم خود
را از ابراهیم بە ەکاکەرشە تغ ییر دادە ،مردم آنجا خانوادەی ما را با این نام
میشناسند .طبق آنچە من شنیدەام پدر بزرگم نزد ابراهیمآقا بسیار محبددوب
بددودە و در تمددامی امددور بددا پدددربزرگم مشددورت کددردە .پددس از چنددد سددال از
حسینمامە بە روستای ەداشبندە کوچ میکنند.
داشدددبند در  ١٦کیلدددومتری شهرسدددتان بوکدددان بە سدددمت میانددددوآب واقدددع
گشتە و رودخانەی سیمینەرود (تتهو) در غرب این روسددتا قددرار دارد .مددردم
ایددن روسددتا بیشددتر بە کارهدددای کشدداورزی و دامددداری و باغبددانی مشدددغول
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هستند .درختان سید ،زردآلو ،گوجەسبز ،گیالس و آلبالو سە طددرف روسددتا
را پوشاندە و درختان تبریزی منظرەی زیبایی ایجاد کردە است.
عثمان مەروفی ،بیژن سلیمانزادە ،حسن رحمانپور ،عبداللە جهددانگیری و
کدداوە رسددولپور از اهددالی ایددن روسددتا بودنددد کە در جنددگ تحمیلددی جمهددوری
اسددالمی بددر کردسددتان در صددفوف حددزب دمکددرات بە شددهادت رسددیدند .در
ضدددمن افدددرادی نیدددز دچدددار مەلولیدددت شددددەاند کە اکندددون در اروپدددا زنددددگی
میکنند ،و همچنین چندین نفر از سوی نیروهای رییم دستگیر و بە زندانها
منتقل شدەاند.
در روسددتای حسددینمامە ،محمددود ،حسددن (پدددرم) ،مددریم و احمددد بە دنیددا
آمدەاند .بەدأ بە داشبند رفتە و زندددگی خددود را در آنجددا تشددکیل دادەانددد .هددر
کدام از آنان با همسران خود از سایر روستاهای منطقە ،زندگی مشترکشان
را آغددددداز کردەاندددددد .حسدددددین از روسدددددتای ەگدددددولی مرزندددددگە ،محمدددددود از
ەترکمانکنددددیە ،پددددرم از ەحاجیآبدددادە ،مدددریم در ەگدددولی مزرندددگە و احمدددد از
ەقرەخددانە در مددنطقەی شددهرویران مهابدداد .بدددین ترتیددد رفددتە رفددتە جمەیددت
اعضاء خانوادە بیشتر شدە و حسین با پدرم و محمود و احمد نیز بددا هددم بە
کار کشاورزی مشغول گشتەاند.
تقسیم اراضی در سال  ١٣٤١آغاز شد و در سددال  ١٣٤٢وارد فدداز عملددی
شد ،کە این امر برای کشدداورزان مددنطقەی بوکددان مثددل یددک رریددا بددود .مددردم
این منطقە بر سر مسألەی زمین محنت بسددیاری کشددیدند ،خددانوادەی مددا نیددز
همچون سایر خانوادەها بر زمینهایی کە بە آنان تەلق گرفتە بود ،شروع بە
کار کشاورزی کردند .اکنون هیچ کدام از آنان در قید حیات نیستند.
نام خانوادگی مددا بە خدداطر خدددمت سددربازی تغییددر کددرد .آن زمددان از هددر
چهار برادر سە برادر بە سربازی اعزام میشدند ،از ایددن رو نددام خددانوادگی
مددا از ەمامخددالیە بە ەچددوکلیە تغییددر یافددت تددا دو تددن از بددرادران بە سددربازی
فرستادە نشوند و وقت خود را صرف امرار مەاش خانوادە کنند.
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اما تا جایی کە بە خانوادەی خودم مربوط است ،حسددن کدداکەرش (پدددرم)
در سددال  ١٣٠٩بە دنیددا آمدددە ،بیسددواد بددودە و بددا دختددر حددا سددەید بە نددام
ەهدداجر دارکددوبە اهدل روسددتای حاجیآبدداد سددیمینەرود (تتهددو) ازدوا کددردە
است .پدربزرگم ،حا سەید از پیشمرگەهای دوران جمهوری کردستان بود.
در همان سال تأسیس حزب دمکرات مددادرم ەهدداجرە وارد دنیددای سرشددار از
محنددت و دشددوار کشدداورزی و دامددداری شدددە اسددت .مددادرم سددە بددرادر بە
نامهای صالح ،محمدامین و عبداللە داشتە است.
سال  ١٣٤٣با حسن کاکەرش تشددکیل زندددگی میدهنددد و مددن ەابددراهیمە بە
عنددوان نخسدددتین ثمدددرەی زندددگی مشترکشدددان در  ٤تیرمدددا  ١٣٤٥در اتددداقی
تاریددک و محقددر متولدددد میشددوم و از ایددن پدددس شددریک زندددگی سرشدددار از
اندوهشددان میشددوم .پددس از مددن سددە بددرادر و دو خددواهر بە نامهددای جەفددر،
حلیمە ،انور ،شهال و اسەد بە دنیددا آمدنددد .هددمە بددا هددم در اتدداقی گلددی زندددگی
میکردیم و زندگی خود را با چوپانی و کددار کشدداورزی میگذراندددیم .اکنددون
همەی اعضاء خانوادە سر و سامان گرفتەاند.
آنچە بە من مربوط میشود:

کودکی و مدرسە
همچنددان کە بدددان اشددارە شددد در اواسددط دهەی چهدل بە دنیددا آمدددم ،همچددون
سایر کودکان روستا در شش سالگی بە مدرسە فرستادە شدم و تابستانها
بە کار کشاورزی مشغول بودم .دوران تحصیل دانشآموز متوسددطی بددودم،
مقطع ابتدایی را در روستای داشبند بە اتمام رساندم .در اینجا الزم مددیدانم
از یکددددی از مەلمهددددای انقالبددددی آن دوران بە نددددام ەابددددوبکر حمیدددددیە فرزنددددد
ەحمزەآقدداە یدداد کددنم .سددال  ١٣٥٥بددود کە یددک روز سددە نفددر بددا یددک ماشددین
لندروور بە مدرسەی روستا آمدند و زیر سقف شددیروانی مدرسددە چنددد جلددد
از کتابهای ەبیژن جژنیە (تاریخ سی سددالەی ایددران) را یافتنددد و مەلددم مددا را
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بددا خددود بردنددد .تددا سددال  ١٣٥٧در زندددان بددود و پددس از دو سددال همددرا بددا
نسددتانیها کە حزبددی بودنددد آزاد شددد ،متأسددفانە در جنددگ سددقز اسددیر شددد و
توسدددط جمهدددوری اسدددالمی اعددددام شدددد .وی مبدددارزی سیاسدددی بدددود کە از
هواداران چریکهای فدایی خلق بود ،در کالس داسددتانهایی بددرای مددا بددازگو
میکرد کە اهدددافی سیاسددی داشددتند و پددردە از واقەیتهددای تلددخ آن زمددان بددر
میداشت.
دوران راهنمددایی را در شهرسددتان بوکددان خواندددم .سددال  ١٣٥٦بە بوکددان
رفتم ،تجربەی تازەای بود زیرا کە محددیط بزرگتددری بددود و بددا روسددتایی کە
کودکیام را در آن گذراندە بودم فرق میکرد .پدرم من را بە خانەی یکی از
اقددوام خددود فرسددتاد بە نددام ەرحمددان شددهرویرانیە کە آن زمددان مەلددم مدرسددە
بددود ،وی یکددی از انسددانهای متشددخب بددود .همزمددان بددا اعتراضددات مردمددی
علدددیە رییدددم شاهنشددداهی مدددن نیدددز کە دانشآمدددوز نوجدددوانی بدددودم در آن
اعتراضات شرکت کردم .در آن سال یەنی  ١٣٥٧تمددامی دانشآمددوزان ایددران
بە مناسبت سقوط رییم پهلوی و پیروزی انقددالب قبددول شدددند ،سددال بەددد کە
کنتددرل کردسددتان در دسددت نیروهددای پیشددمرگە بددود دوم راهنمددایی و سددال
بەدتر ( )١٣٥٩سوم راهنمایی را بە اتمام رساندم.

پیروزی انقالب ١٣٥٧
سددال  ١٣٥٦اعتراضددات شددروع شددد .پدداییز سددال  ١٣٥٧همزمددان بددا گشددایش
مدارس و دانشگا ها این اعتراضات وارد فاز جدددیتری شددد مددردم هددر روزە
در خیابانهددا تجمددع میکردنددد و علددیە سیسددتم فاسددد شاهنشدداهی شددەار سددر
می دادند ،این روال شهرهای کردستان را نیددز در بددر گرفددت .مددن در آن ایددام
در اعتراضددات شددهر بوکددان مشددارکت کددردم .در یکددی از راهپیماییهددا کە در
اواخددر آذرمددا سددال  ٥٧برگددزار شددد دو نوجددوان دبیرسددتانی اهددل بوکددان بە
نامهای ەمحمد بهرامددیە و ەکمددال حمیدددیە کشددتە و شددمار دیگددری نیددز زخمددی
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شدددند .شددهید شدددن ایددن دو تددن باعددت بیددزاری بیشددتر مددردم گشددت .حاکمیددت
پهلوی با اعددالم حکومددت نظددامی درصدددد پایددان دادن بە اعتراضددات بددود ،امددا
مردم ایران و کردستان بددا ادامەی ایددن روندد سددرانجام در روز  ٢٢بهمنمددا
 ١٣٥٧موفق بە سرنگونی رییم شدند و انقالب بە پیروزی رسید.
بدین ترتید پس از ریختە شدن خون بسیاری از مردم ایران ،رییمددی بددر
سر کار آمد کە وعدەهای زیادی بە مردم دادە بددود .حکومددت تددازە بە قدددرت
رسددیدە مدددعی بددود کە بددر اسدداس اهدددف واالی انسددانی عدددالت اسددالمی را از
طریددق جمهددوری بە ارمغددان مددیآورد .رهبددران نوپددای حکومددت بددرای نیددل بە
اهداف خویش از احساسات مذهبی مردم سوءاستفادە کردند و انقالب مددردم
را بە تدددارا بردندددد .مدددردم کردسدددتان خیلدددی زود از سدددوءنیت رییدددم مطلدددع
گشتند و بر آنان عیان گشت کە این حکومت دشمن اصلی ملت کرد است.
بهار سال  ١٣٥٨جمهوری اسالمی تنها چهل روز پس از پیروزی انقددالب،
مددردم سددنند را قتلعددام کددرد .حمددالت مددردم ایددران بە پادگانهددا و امدداکن
دولتددیای کە هنددوز کنتددرل آن در اختیددار نیروهددای سددلطنتی بددود از سددوی
شخب خمینی و حکومددت اسددالمی حمایددت و از آن بە عنددوان اقدددامی انقالبدی
یدداد میشددد .پادگددان شهرسددتان مهابدداد بە سددبد حضددور چنددد تددن از افسددران
میهنپرست بدون خددونریزی تسددلیم حددزب دمکددرات کردسددتان ایددران گردیددد.
امدددا در مدددورد پادگدددان سدددنند قضدددیە فدددرق میکدددرد و خمیندددی از نیروهدددای
بازماندەی شاهنشاهی حمایت میکرد ،کە این خود دلیلی بر آن ادعاسددت کە
رییم نوپا با ملت کرد سر دشمنی و خصومت داشت.
پیام خمینی کە در روز  ٢٧اسددفند  ١٣٥٧انتشددار یافددت ،خددود باعددت ایجدداد
تفرقە بود و بسددیار زود نشددان داد کە تددا چە اندددازە بە تەهدددات خددود وفددادار
است:

"طبددق شددنیدەهای مددا برخددی از افددراد وضددەیت کردسددتان عزیددز را بددر هددم
زدەاندددد و نمیخواهندددد مسدددلمانان در آسدددایش زنددددگی کنندددد و بدددر خدددالف
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دستورالەملهای اسالم رفتار میکنند ،آنان بە سپا حمددلە و تددوهین میکننددد،
این اقدددامات بددرخالف اسددالم و منددافع مسددلمانان اسددت ،مددردم کردسددتان بایددد
بدانند ما هر گونە حملەای علیە سپا را محکوم میکنیم ،مددا هددیچ مشددکلی بددا
بددرادران اهددل تسددنن خددود نددداریم .سددپا و یاندددارمری بایددد بداننددد کە مدددافع
منافع مردم مسددلمانند و چنددانچە کسددی بە آنددان حمددلە کنددد ،مسددلمان نیسددت و
مدددزدور بیگانگدددان اسدددت و بایسدددتی از خدددود دفددداع کنندددد.ە 1در اینجدددا ماهیدددت
متحجرانەی رییم نسبت بە ملت کرد بیش از پیش نمایان گشت.

پیدایش احزاب سیاسی
همزمان با پیددروزی انقددالب ملیتهددای ایددران ،احددزاب و سددازمانهای مخفددی و
نوپای زیادی ظهور یافتند .علیرغم ایددنکە حددزب دمکددرات سددالیان زیددادی بددود
کە بە طددور مسددتقیم بددا مددردم خددود در ارتبدداط نبددود و در ضددمن از گزنددد
رقابت و اختالفات درون حزبی در امان نبددود ،امددا بە دلیددل قدددمت تدداریخی ،و
نیددز اعتبددار و نفددوذی کە در میددان طبقددات مختلددف جددامەە داشددت ،بە یکددی از
احددزاب اصددلی تبدددیل شددد و توانسددت خیلددی زود افددراد زیددادی از جددامەەی
کردسددتان را جددذب کنددد .هنگددامی کە در  ١١اسددفند  ١٣٥٧حددزب دمکددرات از
سوی دکتر قاسملو در اسددتاد یددوم ورزشددی مهابدداد میددان د هددا هددزار نفددر از
مددردم کردسددتان فەالیددت آشددکارای خددود را اعددالم کددرد ،بەدددأ نیددز در کلددیەی
شهرهای کردستان فەالیت علنی خود را با برگزاری متینگهای مختلف آغاز
نمددود .حددزب دمکددرات افتخددار تأسددیس جمهددوری کردسددتان و برپددایی قیددام
مسدددلحانەی سدددالهای  ٤٧ -٤٦و صددددها شدددهید را در کارندددامە داشدددت و در
ضمن چون حزبی ملیگرا بود از همەی آحدداد و طبقددات جددامەە را گددرد خددود
جمع کردە بود .این حزب در آن ایام موضەی اتخدداذ کددرد مبنددی بددر ایددنکە تددا
 -1این پیام در رادیو خواندە شد.

گوشەای از خاطرات یک پیشمرگ 31 /

زمانی حقوق ملی ملددت کددرد در چددارچوب حکومددت جدیددد تددأمین نشددود ،رأی
آری بە جمهوری اسددالمی از سددوی مددردم کردسددتان دادە نشددود ،لددذا بنددا بددر
درخواست و اعالم احزاب کردستانی همەپرسی  ١٠و  ١١فروردینما ١٣٥٨
از سوی ملت کرد تحریم شد.
در چنددددین فضددددایی بددددود کە شددددهر بوکددددان بە مرکددددز ظهددددور و حضددددور
فەالیتهدددای تبلیغددداتی سدددازمانهایی همچدددون ەپیکدددارە ،ەطوفدددانە ،ەخەبددداتە،
ەرزمندگانە ،ەوحدت کومونیستە ،ەکددوملەە ،ەچریکهددای فدددایی خلددقە و ەتددودەە
مبدددل گشدددت .در برخدددی از مدددوارد طرفددداران و هدددواداران ایدددن احدددزاب وارد
بحددت و مشدداجرە میشدددند و هددر کدددام از آنهددا دیگددری را بە نقددض حقددوق و
مواردی از این دست متهم میکرد و در بسددیاری از مددوارد ایددن اختالفددات بە
دعددوا و جنددگ خددتم میشددد .فضددای کومونیسددتی فضددای حدداکم بددر ایددران و
کردسددتان بددود و ایددن خددود مەلددول شددرایط مددنطقەای بددود .کومونیسددتها بدده
چندین گرو تقسیم میشدند و حتی در مددواردی افکددار نددوین نشددأتگرفتە از
مکتد کومونیسم شکل گرفتە بود کە نە تنها در کردسددتان یددا ایددران بلددکە در
هیچ کجای جهان نمونەی آن وجود نداشت ،کە در درازمدت بە طور کلدی از
بین رفتند.

فتوای جهاد خمینی علیە مردم کردستان
پددس از بازگشددت خمینددی بە ایددران ،سددوءنیات وی در مددورد مددردم کردسددتان
بسیار زود نمایان گشددت و تأسددیس سددپا پاسددداران و ایجدداد جنددگ و آشددوب
در کردستان آغاز گردید .خمینددی در  ٢٨مردادمددا  ١٣٥٨فرمددان جهدداد علددیە
مردم کردستان را صادر کرد:

]"[...ایددن توطئەگرهددا در سددطح کفددار واقددع هسددتند ،ایددن توطئەگرهددایی در
کردسددتان و غیددرە در کنددار کفددار هسددتند ،بددا آنهددا بایددد بە شدددت رفتددار کددرد،
دولت با شدددت رفتددار کنددد ،یاندددارمری بددا شدددت رفتددار کنددد ،ارتددش بددا شدددت
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رفتار کند ،اگر با شدت رفتار نکنند ،مددا بددا آنهددا بددا شدددت رفتددار مددیکنیم ...ن
دادستان انقددالب مٶظددف اسددت ،مجالتددی کە بددر ضددد ملددت اسددت ،کە تددوطئەگر
اسددت تمددام را توقیددف کنددد و نویسددندگان را دعددوت کنددد بە دادگددا و محدداکمە
کند .مٶظف است کسانی کە تددوطئە میکننددد و اسددم حددزب بددر خددود میذارنددد
ررسددای آنهددا بخواهددد و محدداکمە کنددد .مددا تددا چندددی مهلددت مددیدیم بە ایددن
حزبهددای فاسددد ،ایددن اعددالم آخددر اسددت و اگددر چنددانکە فەالیددت خودشددان را
تەطیددل نکننددد و بە آغددوش ملددت بددر نگردنددد و دسددت بددر ندارنددد خدددا میدانددد
انقالبی عمل میکنم ...نە
بە دنبال صدور پیام فوق از جاند خمینی ،لشکرکشی و حمددالت سددپا بە
کردستان شروع شددد و در اولددین اقدددام شهرسددتان پدداوە غددرق در خددون شددد،
همزمددان بددا ایددن اقدددام سددپا خلخددالی نیددز بددرای اجددرای دسددتورات خمینددی و
برپایی دادگا های انقالبی وارد کردستان شد .آنان بر این باور بودنددد کە بددا
حملەی نظامی و خونریزی و اعدام بە مبددارزەی ملددت کددرد کە در جهددت نیددل
بە آزادی بود ،پایان میدهند .در نتیجەی این حمددالت و احکددام صدددها تددن از
دختران و پسران و پیرزنان و پیرمردان کرد در شهرهای سنند  ،سقز و در
روستاهای ەقارنیە ،ەقالتانە ،ەسوزیە ،ەسرچنارە ،ەحلد ،ەکویکددانە و بسددیاری
از مندداطق دیگددر کردسددتان بە قتددل رسددیدند .نیروهددای متددوحش سددپا بددا بددا
پرچمهددای سددیا رنگی کە بددر روی آن عبددارت ەیددا حسددینە در شدددە بددود ،بە
گمددان از بددین بددردن ەکددافرانە بە کردسددتان حمددلەور شدددند و آن را همچددون
فرصددت و نەمتددی الهددی میدانسددتند .جمهددوری اسددالمی بددا هددر چە در تددوان
داشددت اعددم از نیروهددای سددپا  ،یاندددارمری ،قاضددی ،وکیددل و  ...در کردسددتان
جددوالن مددیداد .در مسدداجد مددردم را جمددع کددردە و رعددد و وحشددت ایجدداد
کردە و با هر رفتار غیرانسانی مردم را اذیت میکردند.
از دیگر سو این جنایات رییم از سوی مردم کردسددتان بیپاسددخ نمانددد و
تصمیم بە مقاومت گرفتند .طی سە ما جنگی کە بر مددردم کردسددتان تحمیددل
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شد و سرانجام بە شکست نیروهای جمهددوری اسددالمی و نهایتددأ پیددام خمینددی
بە مدددردم کدددرد انجامیدددد ،نیدددروی پیشدددمرگەی کردسدددتان کنتدددرل شدددهرهای
کردسددتان را در دسددت گددرفتە بددود و مددردم اندددکی در هددوای آزادی توانسددتە
بودند نفس بکشند.
هدف خمینی از آتشبس صددرفأ اسددتراحت دادن و سددازماندهی دوبددارەی
نیروهای رییم بود ،اگرچە آتشبس در جریان بود امددا کردسددتان در تحددریم
کامل اقتصددادی قددرار داشددت ،بددا وجددود ایددنکە مددردم کلددیەی شددهرها و مندداطق
کردسددتان در شددرایط ندداهمواری بودنددد ،امددا بددا ایددن حددال روحددیەی آنددان بدداال
بود و از اینکە ادارەی کردستان در اختیار نیروهددای پیشددمرگە بددود رضددایت
داشتند و مایەی خوشحالیشان بود.

شکست مذاکرات و حملەی جمهوری اسالمی
بە دنبددددال پیددددام خمینددددی کە در  ٢٥آبانمددددا  ١٣٥٨منتشددددر شددددد ،نیروهددددای
اپوزیسددیون رییددم بە داخددل شددهرها برگشددتند .شهرسددتان بوکددان یکددی از آن
شدددهرهایی بدددود کە سدددازمانهای زیدددادی در آن فەالیدددت داشدددتند .یدددک دور
مذاکرات از سوی برخی از این احزاب با حکومت مرکزی شددروع شددد کە در
آن حددزب دمکددرات ،کددوملە و چریددک فدددایی و شخصددیت ملددی-مددذهبی ەشددیخ
عزالدین حسینیە بە عنوان رئیس هیأت مذاکرە کنندددەی نمایندددگان خلددق کددرد
در آن شددرکت داشددتند .شددهید دکتددر قاسددملو نیددز بە عنددوان سددخنگو در ایددن
هیأت حضور داشددت .پددس از چندددین جلسددە ایددن مددذاکرات بددا شکسددت همددرا
شد ،پیشتر بدان اشارە کددردم کە جمهددوری اسددالمی از ایددن دور از مددذاکرات
صرفأ با هدف وقتکشی و سازماندهی دوبارەی نیروهایش استفادە کرد.
در آستانەی بهار  ١٣٥٩نیروهای رییم خود را دوبددارە سددازمان دادنددد و
در تدداریخ  ٢٦اسددفند  ١٣٥٩بە سددنند حمددلە کردنددد کە بە جنددگ  ٢٤روزەی
سنند مەروف شد .پس از ایددن حمددالت کە تمددامی نقدداط کردسددتان را در بددر
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می گرفددت ،نیروهددای پیشددمرگە بە دلیددل محافظددت از جددان مددردم غیرنظددامی
شهرها را ترک کردند.
پدددس از ایدددن تددداریخ ،بوکدددان بە میددددان رقابدددت احدددزاب بە ویدددژە کدددوملە و
دمکرات مبدل گشت .بەددد از حمددالت هددمە جددانبەی رییددم بە کردسددتان ،شددهر
بوکان بە طددور کلددی در محاصددرە قددرار گرفددت ،اواخددر زمسددتان بددود و دمددای
هددوا بسددیار سددرد و سددوخت بددرای وسددایل گرمایشددی وجددود نداشددت .قددب
پیشددددمرگان کددددوملە در روسددددتای ەحاجیکندددددە درختددددان باغددددات متەلددددق بە
خانوادەی ەسید ابوبکرە و ەسید عمر هدددایتیە – کە از اعضدداء حدزب دمکددرات
بودندددد  -را بدددرای سدددوخت مقرهدددای خدددود بە کدددار بدددردە بودندددد ،از ایدددن رو
ەعمرخان بابامیریە نیز دستور داد درختددان خددانوادەی مهتدددی در بوکددان را
جهت تأمین سوخت مردم ،قطع کنند .مردم میگفتند :ەچددرا پیشددمرگان کددوملە
این را برای خددود روا میدارنددد کە درختددان مددردم را بددرای سدوخت خددود بە
کار برند ،اما مردم حق ندارنددد جهددت رهددایی از سددرما از درختددان زمینهددای
خانوادەی مهتدی استفادە کنند؟"

درگیری پیکار و دمکرات در بوکان
چنانچە قب نیز اشارە شد ،در بوکان سددازمانهای زیددادی فەالیددت داشددتند و
هر کدام از آنها در آن دوران تصمیمی مختب بە خدود اتخداذ میکددرد .پددس
از مدتی برخی برنامەها جهددت ادارەی شددهر از سددوی احددزاب تدددوین گردیددد.
سازمانهایی از جملە ەرزمندگانە و ەپیکارە کە از احددزاب چددر ایددران بددود ،بددا
حمایددت کددوملە در بوکددان فەالیددت داشددتند .در واقددع ایددن دو حددزب تنهددا در
بوکان و کامیاران مقر داشددتند .پیکددار روزانە نشددریەای بە همددین نددام منتشددر
میکرد کە در آن با استفادە از کلماتی رکیک و ادبیاتی تند بە حزب دمکرات
کردستان ایددران خددردە میگرفددت و بە سیاسددتهای ایددن حددزب حمددلە میکددرد،
هددیچ کدددام از انتقادهددای بددا نیددت سددازندگی نبددود و همددوارە مقصددود از آن

گوشەای از خاطرات یک پیشمرگ 35 /

تخرید بود .این در حالی بددود کە طدی چندددین جلسددە کە کمیددتەی شهرسددتان
بوکان با نمایندگان پیکار داشت ،آنان را از عواقد زیانباری کە میتوانسددت
روابط این دو حزب را تحت تأثیر قرار دهد ،مطلع ساختە بود.
بە لحاظ سیاسی حزب پیکار در خط  ٣قرار میگرفددت بە همددین دلیددل بددا
باورهای کوملە در یک راستا بودند .در حالی کە حددزب دمکددرات از انتقددادات
سددازندە اسددتقبال مینمددود ،امددا نشددریەی پیکددار از عندداوین و القددابی همچددون
ەضدددد انقدددالبە ،ەندددوکر بیگدددانەە ،ەمحددداف مندددافع بدددوریوائیە ،ەناسیونالیسدددم
بددوریوائی مخددالف جنددبش کددردە ،ەدشددمن منددافع خلددق کددردە ،ەخددائن بە ملددت
کردە و ەمتحد جمهوری اسالمیە علیە حزب دمکرات استفادە میکددرد .روزانە
حزب دمکددرات کردسددتان ایددران بە دسددت داشددتن بددا جمهددوری اسددالمی مددتهم
میشددد ،ایددن در حددالی بددود کە ایددن حددزب در سددنگر اول نبددرد و مخالفددت بددا
جمهدددوری اسدددالمی قدددرار داشدددت و هدددر روزە از پیشدددمرگان ایدددن حدددزب در
جبهەهای جنگ بە شهادت میرسیدند.
سددرانجام بددا تحریددک کددوملە از یددک سددو و عدددم مسددئولیت پیکددار از دیگددر
سو ،در شددمارەهای  ٩٢و  ٩٤ایددن نشددریە ،بە طددور ندداجوانمردانەای بە حددزب
حملەور شد و حتی حزب دمکرات را کە دارای کارنامەی زرینی از مبددارزات
سیاسددی علددیە هددر دو رییددم شاهنشدداهی و اسددالمی بددود ،بە نددوکر بیگددانە و
خائن و ضدانقالب و  ...مددتهم کددرد .اقدددامات فوقالددذکر ایددن سددازمان در واقددع
دستاوردهای انقالب و خون شهیدان حددزب دمکددرات و فرزندددان ملددت کددرد را
پایمال می کرد .سازمان پیکار در بوکددان مسددلح شدددە بودنددد کە ایددن اقدددام بددا
مخالفت حزب دمکرات همرا شد و هیأتی از حزب از طریق گفتگو خواسددتار
خلع سالح آنان شد ،اما متأسفانە پیکار از قبول این خواسددت سددر بدداز زد ،و
نهایتددأ در روز  ٧اسددفند سددال  ١٣٥٩طددی درگیددری مسددلحانەای کە روی داد
سە تن از افراد این حزب کشتە و  ٢٤تن دیگر خود را تسلیم حددزب دمکددرات
کردند ،کە پس از چند روز آزاد شدند.
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بەد از این رخداد نیز پیکار نە تنها دست از ناسزا گویی و اتهامزنی علیە
حددزب دمکددرات بددر نداشددت ،بلددکە بددا حمایددت کددوملە و رزمندددگان بە ویددژە در
مدددنطقەی کامیددداران و بە طدددور اخدددب در روسدددتای ەطددداە بە اختالفدددات دامدددن
زدندددد و بە قصدددد انتقدددام گدددرفتن جنگدددی در افتددداد کە در نتدددیجە شدددماری از
فرزندان ملت کرد در آن جان خود را از دست دادند.

1

آزادی شهرستان بوکان ،کوملە و دمکرات
پیشتر نیز بدددان اشددارە شددد کە بوکددان بە محددل فەالیددت احددزاب سیاسددی بدددل
گشددتە بددود .تمددامی ایددن احددزاب بە طددور آزادانە بە تبلیغددات میپرداختنددد .طددی
انتخابدداتی کە بددرای مجلددس برگددزار شددد ،نمایندددەی حددزب دمکددرات بددیش از
هشتاد درصد آرا را بە دسددت آورد ،امددا بددا ایددن حددال نیددز در امددور مدددیریتی
شهرستان سایر احزاب نیز بە ویژە کوملە مشارکت داشددتند .در ایددن بددین بە
دنبال تبلیغات احزاب خط  ٣علیە حزب دمکرات کە برچیدددە شدددن مقددر پیکددار
از سوی حزب دمکرات را در پی داشددت ،بە مددذاق کددوملە خددوش نیامددد و لددذا
مخالفدددت بدددا حدددزب را گسدددترش داد .کدددوملە پدددس از ایدددنکە چنددددین بدددار در
اعالمیەهای رسمی خود حمالت تندی را متددوجە حددزب دمکددرات کددرد و حتددی
از زبددان ەعبددداللە مهتدددیە در کنگددرەی دوم کددوملە از پیشددمرگەهای حددزب بددا
عنوان ەلمپنە نام بددرد ،ایددن بددار در مقددالەای تحددت عنددوان ەجنایددت وحشددیانەی
هدددواداران حدددزب دمکدددرات علدددیە سدددازمان پیکدددار در بوکدددانە ،بە شدددیوەای
غیرسیاسدددی کە آن زمدددان بدددوی خدددون مدددیداد بە انتقددداد از حدددزب دمکدددرات
پرداخت .اعالمیەی مزبور نشان میداد کە پیکار وابستە بە کوملە است ،خلع
سالح پیکار و محکوم کردن آن از سوی کددوملە بە جددای خددود ،امددا آنددچە در
آن اعالمیە آمدە بود ،آخرین میخ تابوت روابط این دو حزب بود و حتددی در
 -1رجوع شود بە :یادداشتهای یک پیشمرگ قهرمان ،شاپور فیروزی ،ش .١٧٦
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مقایسە با جمهوری اسالمی حزب دمکرات را در جایگددا حضددیضتری قددرار
دادە بود ،در واقع همان گفتەهای پیکار را عینأ تکرار کردە بودند.
پس از انتشار این اعالمیە ،کوملە هواداران خددود در بوکددان را تشددویق بە
اعتراض علیە حزب دمکرات کرد و موفددق شددد صدددها تددن از مددردم بوکددان را
بە خیابان ها بکشدداند .ایددن در حددالی بددود کە پیشددمرگەهای حددزب دمکددرات در
جبهەی روسددتای ەسددراە در محددور سددقز  -بوکددان جلددوی پیشددروی نیروهددای
ارتدددددش جمهدددددوری اسدددددالمی را گدددددرفتە بودندددددد و در همدددددان روز یکدددددی از
پیشمرگەهای حزب دمکددرات بە نددام ەعلددی وهددابە کە سردسددتە و اهددل بوکددان
بود ،بە شددهادت رسددید .ایددن بددار هددزاران تددن از مددردم بددا شددنیدن خبددر شددهید
شدددن علددی وهدداب در مراسددم تشددییع وی در قبرسددتان بوکددان گددرد آمدنددد ،و
شەارهایی علیە خط  ٣سر دادند .کمکم بددر مددردم عیددان گشددت کە تبلیغددات و
پروپاگاندای خط  ٣صرفأ خصومت با حزب دمکرات است و نە چیزی دیگر.
بەدددأ نیددز عم د مەلددوم شددد کە سددازمان پیکددار بددرای دشددمنی حددزب دمکددرات
تددالش میکددرد ،زیددرا کە بددیش از  ٨مددا طددول نکشددید کە بە طددور کلددی از هددم
پاشید.
عبددداللە مهتدددی در کنگددرەی دوم کددوملە کە پددس از چهددل روز از رخددداد
درگیری حزب دمکرات با پیکار ،در روستای ەزنبیلە بوکان گرفتە شد ،چنین
گفت:

" طی روزهای اخیر اتفاقی روی داد کە تحلیل آن بە نظر من جالددد اسددت.
پس از حملەی وحشیانەی حددزب دمکددرات بە مقددر سددازمان پیکددار در بوکددان،
کە توسددط عدددەای از افددراد مسددت و لمددپن و شددرور صددورت گرفددت ،کە البددتە
سیاسددت اصددلی حددزب دمکددرات از سددوی ایدن عناصدر اجددرا شددد .میدانیددد کە
شددمار زیددادی از مددردم در اصددل بددا دعددوت کددوملە یەنددی در واقددع بددا رهبددری
کوملە با زمینەای دمکراتیک علیە آن عمل ضددد دمکراتیددک حددزب دمکددرات در
تشییع جنازەی شهدای پیکددار دسددت بە تجمددع اعتراضددی زدنددد .امددا یکددی -دو

 / 38دشواریهای را مبارزە

روز بەد یکی از مسئوالن حزب دمکرات در ەسراە توسددط ارتددش کشددتە شددد،
در حالی کە هیچ کدام از ما انتظار نداشتیم شمار زیادی از مردم در مراسم
تشییع وی نیز شرکت کردند ما دلیل این کار را درک نکردیم.ە

1

گفتەهای مهتدی جای بسددی تەجددد اسددت ،زیددرا کە توقددع داشددتە حزبددی بددا
تاریخ مبارزاتی د ها سالە ،پس از اینکە یکی از فرزندان قهرمان خددود را در
جنگ علیە دشمنان کرد از دست میدهددد ،مددردم در مراسددم بە خدداک سددپاری
وی شرکت نکنند در همان حال اعتراف میکند کە مردم را تحریک کردە تددا
علیە حزب دمکرات بە خیابانها آمدە و شەار سر دهند.
در آن ایددام کە خددط  ٣در کردسددتان بە دلیددل شددرایط مددنطقەای جایگدداهی
بددرای خددود نە در راسددتای حددل مشددکالت مددردم بلددکە در جهددت مخالفددت بددا
دمکرات دست و پا کردە بود ،کە بەدها با تداوم مبارزە بر مردم آشکار شد
کە با قصددد دسددتیابی بە حقددوق ملددت کددرد در میدددان مبددارزە حضددور ندارنددد،
بلکە امکانی برای بروز پیدددا کددردە و پددس از سددال  ١٣٦٨دیگددر هددیچ اثددری از
آنان باقی نماند .البتە بەجز کوملە کە آن هم هددر از چنددد گدداهی در قالددد یددک
تیم دو یا سە نفرە در مزارع روستاها رریت میشدند.

اشغال شهرستان بوکان
سدددال  ١٣٦٠در تمدددام منددداطق کردسدددتان دوبدددارە جندددگ در گرفدددت و رییدددم
جمهوری اسالمی نیروهددای خددود را در آن مندداطق از نددو سددازمان دادە بددود.
در این وضەیت تنها دو شهر بوکان و اشددنویە در کردسددتان آزاد بودنددد ،کە
اشددنویە اشددغال شددد و بە دنبددال آن در اواخددر شددهریورما و اوایددل مهرمددا
 ،١٣٦٠نیروهای جمهوری اسالمی از سمت شهرهای شاهیندی ،میاندددوآب و
سقز بە سوی بوکان حملەور شد .در هر سە جبهە جنگ خددونینی در گرفددت،
 - ٣بر اساس گفتەهای عبداللە مهتدی در نوار صوتی کنگرەی دوم کوملە.
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دشمن بددا انددواع سددالحهای سددبک و سددنگین و هلیکددوپتر و تانددک و  ...در حددال
پیشدددروی بدددود و نیدددروی پیشدددمرگە بدددا تمدددام تدددوان خدددود مقاومدددت میکدددرد.
نیروهددای جمهددوری اسددالمی هددیچ تفدداوتی میددان مددردم عددادی از پیرمردهددا و
زنان و کودکان بددا پیشددمرگە قائددل نمیشددد .حددزب دمکددرات نیددروی ەمقاومددتە
تشددکیل دادە بددود و اعضدداء و هددواداران حددزب بە نیروهددای پیشددمرگە یدداری
میرساندند.
بە هنگام حملەی نیروهای رییم بە کردستان ،افددرادی کە اسددلحە داشددتند
بە نگهبانی در پاسگا ەقرەموسالیە گمدداردە شدددە بودنددد ،مددن نیددز کە جددوانی
 ١٥سدددالە بدددودم در آنجدددا نگهبدددانی مدددیدادم .در تددداریخ  ٦مهرمدددا  ١٣٦٠در
روستای ساروقامیش درگیری سنگینی روی داد ،کە در آن دو پیشددمرگە بە
نامهددای ەعثمددان مەروفددیە اهددل روسددتای داشددبند و ەمصددطفی علددیزادەە بە
شهادت رسیدند .نیروهای پیشمرگە با تمام توان خود مقاومت میکردند امددا
در نقطەی مقابل رییم علیرغم تلفات بیشماری کە میداد ،مصمم بە ادامەی
جنگ بود ،نیروهای پیشمرگە در سە جبهەی میاندوآب ،شاهیندی و سددقز بددا
یک جنگ تحمیلی تمام عیار روبەرو بودند.
غروب روز  ٩آبانما دشمن بددا حمایددت توپخددانە در حددال پیشددروی بددود،
روستای حسینمامە غرق در دود و آتش بددود ،مددا در روسددتای قرەموسددالی
کە از نیددروی پیشددمرگە نیددز خبددری نبددود هددر بددار بددا شددنیدن صدددای انفجددار
سراسیمە پا بە فرار میگذاشددتند .شددد کە فددرا رسددید هددمە بە خانەهددای خددود
بدداز گشددتند .اخبددار روزانە حکایددت از اشددغال روسددتاها یکددی پددس از دیگددری
می کددرد .بددا نزدیددک شدددن نیروهددای رییددم اهددالی روسددتاهایی کە بددر روی
جادەها قرار داشتند از ترس جددان خددود ،بە مندداطق تحددت کنتددرل پیشددمرگەها
پندددا میبردندددد و پدددس از چندددد روزی کە اوضددداع آرام میشدددد بە خدددانە و
کاشانەی خود بددر میگشددتند ،آنددان کە پیشددتر جهددت حفد جددان خددود اسددلحە
داشتند با سر رسیدن نیروهای جمهددوری اسددالمی سددالحهای خددود را پنهددان
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میکردنددد .نیروهددای پیشددمرگە در حددد لددزوم بە دفدداع و مقاومددت خددود ادامە
میدادند ،اما خستگی بر سیمایشان نمایان بود.
صددبح روز دهددم مهرمددا سددال  ١٣٦٠اخبددار پیشددروی نیروهددای رییددم بە
سمت بوکان در روستای داشبند پیچید ،اگرچە چنددد تددن از پیشددمرگان حددزب
در کددو ەبژینگبەسددرە از خددود مقاومددت نشددان دادە بودنددد ام دا بددا ایددن حددال
نتوانستە بودند مانع از پیشروی نیروها شوند .رییم از قبل بە وسیلەی یددک
فروند هلیکوپتر یک نفر را بە عنوان دیدددەبان بددر روی قددلەی ەکددو سددفیدە کە
مشددرف بە روسددتا بددود قددرار دادە بددود ،در ابتدددا یددک دسددتگا تانددک و یددک
موتورسددددیکلت کە سرنشددددین آن یکددددی از جاشهددددای محلددددی بە نددددام ەفتدددداح
کریمالیدداسە و پددس از آن سددتون نیروهددای دشددمن یکددی پددس از دیگددری وارد
روستا شدند .مردم روستا از کوچددک و بددزرگ گددرفتە تددا زنددان و کودکددان بە
سددمت روسددتای ەگددردی قبددرانە متددواری شدددند ،آنددان کە صددبح زود توانسددتە
بودند فرار کنند ،شاهد این صحنەهای جانکا نبودند .چند هلیکوپتر بددر فددراز
روستا و باغات اطراف در حددال گشددتزنی بودنددد و هددر از گدداهی چنددد راکددت
شلیک میکردند.
طولی نکشید یک دستگا زرەپوش بە همرا موتورسوار مزبددور بددر روی
تددپەی پشددت روسددتا قددرار گرفتنددد و بددا تیربددار باغهددای کنددار رودخددانە را بە
رگبار بستند ،ما نیز بە همرا سایر هموالیتیهایمددان بە طددرف روسددتایی در
نزدیکی روستای خودمددان در حرکددت بددودیم ،ایددن در حددالی بددود کە مدددام بددا
شصدددتتیر و تیربدددار و هلیکدددوپتر بە اطدددراف مدددا شدددلیک میکردندددد ،مدددردم
سراسیمە و پا بە فددرار گذاشددتە بودنددد ،بە طددوری کە پدددر از حددال پسددر خبددر
نداشددت .مددردم از تددرس جانشددان بە زی در درخت دان و بیشددەزارها پنددا بددردە،
داد و هوار کودکان و زنان و کشان کشان بددردن فرزندددان و بچەهددا ،هددمە در
فکر رهایی خود بودند .پس از یک ساعت مردم روستا را ترک کردند ،ایددنکە
چددرا و بە چە گندداهی ایددن مددردم بیدفدداع را بە گلددولە بسددتەاند ،قلددد آدم را بە
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درد میآورد .الزم بە ذکر است کە رییم روستاهای ەگردی قبددرانە و ەانبددارە
را نیز از را دور بە آتش توپخانە بست.
عصددر همددان روز ،نیددروی بسددیاری کە مأموریددت آن اشددغال بوکددان بددود،
مابین روستاهای ەداشبندە و ەاوچتپەە سددنگر گرفتنددد تددا بە بوکددان حمددلە کننددد.
پیشددمرگەها بددا تددوپ  ١٠٦میلیمتددری نیددروی مسددتقر در آنجدا را مددورد هدددف
قددرار دادنددد و چنددد دسددتگا خددودرو و چنددد چددادر آنددان آسددید دیددد ،از دور
مەلددوم بددود کە آشددفتە شدددند و بددا تددوپ تانددک و خمپددارە از خددود عکسالەمددل
نشددان دادنددد .روز بەددد اطددراف شددهر را محاصددرە کردنددد و فددردای آن روز
یەنی  ١١مهرما بە داخل شهر حملەور شدددند و خیابانهددای شددهر را اشددغال
کردند .جمەیت کمی از مردم در داخل شهر ماندە بودند ،بیشتر آنان از قبددل
آنجا را ترک کردە بودند.
در همان روز زیر پددل امیرآبدداد (میددراوە) چنددد نفددر را تیربدداران کردنددد کە
در میان آنان فردی بە نام ەعبداللە حسنموکریە نیز وجود داشت .نیروهای
رییدددم بە همدددین بسدددندە نکردندددد و چهدددار جدددوان دیگدددر را نیدددز در روسدددتای
ەحمامیددانە دسددتگیر کددردە و در روسددتای داشددبند تیربدداران و بددا بولدددوزر بددر
روی جنازەهایشددان خدداک ریختنددد ،خددانوادەی ایددن افددراد پددس از  ٢٠روز از
روی لباس و ساعتهای مچیشان آنان را شناختە و محل دفنشددان را تغییددر
دادند .من شاهد تمام این رویدادها و اعدام و نیز مفقوداألثر کددردن د هددا تددن
دیگر از مردم غیرنظامی و بیدفاع بودم .حکومت نظامی شدیدی اعالم کردە
بودندددد و تحدددت عندددوان ەپاکسدددازیە هدددر روز بە یکدددی از روسدددتاها حمدددلەور
میشدند ،مردمی کە برای دفاع از جان خود در فضای انقالبددی کشددور اقدددام
بە تهیەی اسلحە کردە بودند را خلع سالح کردند.
صددبح  ١٢مهرمددا پیشددمرگەهای دمکددرات پددس از اشددغال بوکددان از سددوی
نیروهای رییم بە روستای داشبند آمدددە و در پددایین روسددتا کمددین گذاشددتند.
طی این کمین ضربەی مهلکی بە نیروهای رییم وارد آوردند و توانسددتند دو
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دستگا خودروی نظامی را بە آتش بکشند و شمار زیادی از افددراد رییددم را
بکشند ،طی این عملیات پیشمرگەای بە نام ەقادر مهربانە شهید شد.

«پاکسازی» روستای داشبند
پددس از اشددغال شهرسددتان بوکددان ،صددبح روز  ٢٠مهرمددا نیروهددای رییددم بە
روسددتای داشددبند آمدنددد ،قددب در پشددت روسددتا و بددر فددراز کددو حدداجی قددادر
پایگا ایجاد کردە بودند .مددردم روسددتا را در مسددجد جمددع کددردە و برایشددان
جلسدددەای ترتیدددد دادندددد .آخونددددی تقریبدددأ  ٣٥سدددالە بدددرای مدددردم سدددخنرانی
میکددرد ،امددا کسددی متددوجە نمیشددد کە چە میگویددد ،بیشددتر آیددات قددرآن را
قرائت میکرد .د نفر مسلح کە هددیچ کدددام بە نظددر نمیرسددید سنشددان بە ٢٠
سال هم برسد ،منتظر دستور بودند .ترس بددر مددردم چیددرە گشددتە بددود ،مثددل
بیددد بە خددود میلرزیدنددد .امددام جماعددت روسددتا کە فددردی  ٦٠سددالە بە نددام
ەخلدددیفەە بدددود و آدم باسدددواد و اخالقمددددار و میهندوسدددتی بدددود ،پدددس از آن
آخوند شددروع بە سددخنرانی کددرد ،در اثنددای سددخنان خددود از احادیددت و آیددات
قدددرآن ادلە مدددیآورد ،چندددد دقدددیقەای طدددول نکشدددید کە پاسددددارها شدددروع بە
گریستن کردند ،بە طوری کە اشک از چشمانشددان پدداک نمیشددد ،گددویی یکددی
از عزیددزان خددود را از دسددت دادە باشددند ،صدددای گریەهاشددان بە بیددرون از
مسجد رسیدە بود .من تاکنون نیز متوجە نشدددم کە خلددیفە چە بە آنددان گفددت
کە تا این حد تحت تأثیر قرار گرفتند.
پددس از سددخنان خلددیفە خواسددتار تحویددل سددالحهای مددردم شدددند ،تمددامی
اسدددامی را قرائدددت کردندددد ،بە طدددوری کە کسدددی نمیتوانسدددت از دستورشدددان
سددرپیچی کنددد .لیسددت افددرادی کە دارای اسددلحە بودنددد را در اختیددار داشددتند.
حتی کسانی نیز وجود داشتند کە قب اسددلحەی خددود را فددروختە بودندد ،امددا
وادار بە خرید دوبارەی اسلحەی خود شدند تا آن را تحویددل دهنددد .آن روز
بیش از  ٥٠قبضە اسلحە را از مددردم گرفتنددد .پددس از آن اعددالم کردنددد کە تددا
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آنان از روستا خار میشوند مردم باید در مسجد بمانند ،پددس از د دقددیقە
از رفتنشدددان مدددردم نیدددز بە خانەهدددای خدددود بددداز گشد دتند .بد ددین ترتیدددد از
تلویزیون خبری مبنی بر پاکسازی روستای داشبند پخش شد.
اما این پایددان مدداجرا نبددود ،د روز بەددد یەنددی شددامگا  ٣٠مهرمددا ،١٣٦٠
نیروهای پیشمرگە کە از منطقەی ەآلەشینە بە مددنطقەی ەاحمدددکورە میرفتنددد،
بدددر سدددر را و جهدددت اسدددتراحت در روسدددتای مدددا مسدددتقر شددددند .پدددس از
استراحت و صرف شام ساعت  ١١روستای ما را ترک کردند .فددردای همددان
روز ساعت  ٩صددبح دوبددارە نیروهددای اشددغالگر ،مددردم را جلددوی درب منددزل
ەحسنآقاە جمع کردند و بە نشددانەی تهدیددد لددولەی تددوپ  ١٠٦میلیمتددری را بە
سمت آنان نشانە گرفتە بودند.
مددن بە همددرا دو تددن دیگددر بە باغهددای ح دوالی روسددتا فددراری شدددیم ،تددا
ساعت یازدە خبری نشد .کمکم بە سمت روستا نزدیک میشدددیم کە ناگهددان
چند کودک-سرباز مسلح بە ی ٣ -با صدددای بلنددد بە مددا گفتنددد :ەضددد انقددالب!
ضد انقالب!ە ما را با زور اسلحە نزد فرماندەشان بردند کە همان جا متوجە
شدم ،ەصیاد شیرازیە بود .هر کدام از ما را جداگانە فرا خواندند و یددک نفددر
نیز از پشت سر دسددت بددر روی ماشددە ،لددولەی اسددلحەاش را روی سددر قددرار
دادە بود و منتظر فرمان شلیک بود .با صدای بلند داد میزد و میگفددت چددرا
دیشد پیشمرگەها وارد روستا شدەاند .پس از چند ضربەای کە با سر نیددزە
بە ما وارد کردند ،ما را روانەی روستا کردند.
مردم را بیش از سە ساعت میشد کە آنجددا نگدده داشددتە بودنددد ،سددربازها
آمادەباش انگشددت بددر روی ماشددە بە سددمت مددردم نشددانە گددرفتە بودنددد .هددمە
فکددر میکردنددد بە سرنوشددت مددردم قارنددا و قالتددان دچددار میشددوند .از تددرس
کسی جرئت بە لد گشودن نداشت .حوالی ساعت  ١٢یک نفر را از بین جمع
بیرون کشیدند و صیاد شیرازی با کالشنیکوف برای ایجدداد تددرس و وحشددت
میان مردم ،اقدام بە تیراندازی بە اطراف کرد ،صدای داد و بیداد مددردم بلنددد
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شد ،دستور آمادەباش بە سربازها میداد .پس از چندی از بوکددان پیددامی از
ەسددیمرغە ،ەسددیمرغە روی بیسددیم دریافددت کددرد و بەددد از  ٥دقددیقە بە سددمت
روسددتای گردیقبددران رفتنددد .آنددچە بددر سددر مددا آوردنددد را عینددأ در آنجددا نیددز
تکرار کردند .آنان هیچ تفاوتی میان مددردم عددادی و غیرنظددامی بددا پیشددمرگان
قائل نمیشدند.

چگونە پیشمرگە شدم؟
در نددیمەی دوم  ١٣٦٠جنددگ نیروهددای جمهددوری اسددالمی علددیە ملددت کددرد در
سراسددر کردسددتان در جریددان بددود .هددر روز در جددایی از کردسددتان کە زیددر
آتددش توپخددانە و سددالحهای سددنگین و نددیمە سددنگین جمهددورری اسددالمی بددود،
نیروهدددای پیشدددمرگە قهرماندددانە بدددا اشدددغالگران مقدددابلە میکردندددد و ضدددربات
مهلک و متەددی را بە آنان وارد میکردند .در این ایام کە تقریبددأ یددک مدداهی
میشددد جمهددوری اسددالمی حاکمیددت خددود را بددر بوکددان و اطددراف آن تحمیددل
کردە بود ،نیروهددای ضددد مردمددی رییددم در گوشددە و کنددار هددر روزە مرتکددد
جنایددات ضدبشددری میشدددند و رادیددو تهددران مرتبددأ اخبددار دروغددین را پخددش
میکرد ،تنها منبع خبری مورد اعتماد و موثق مردم رادیو صدددای کردسددتان
ایران بود.
جنایات رییم کە شرح گوشەای از آن رفت ،برای منی کە نوجوانی بددودم
حدداوی پیددام بددود .ضددرب و شددتم و اعدددام مددردم و همزبانددان مددن توپبدداران
خانەها و مزارعمان کە یکی از دوستانم بە نام ەمحمددد مامندددیە را تددکە پددارە
کرد ،مرا بە فکر وا داشت و بە کلی تحت تددأثیر قددرار گددرفتم .از سددویی دیگددر
تەریددف ایثددارگری و حماسددەآفرینی نیروهددای پیشددمرگە را از مددردم شددنیدە
بودم و نهایتأ تصددمیم گددرفتم بە صددفوف مبددارزان دمکددرات بپیوندددم .بددا خددود
گفتم یک بار با سربلندی در را میهن جان بسپارم بهتر از این است کە هددر
روز با خواری و اسارت زندگی کنم و هر روزە شاهد مرگ خودم باشم.
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از روز  ١٨آبانمددا  ١٣٦٠کە بە صددفوف نیروهددای پیشددمرگە پیوسددتم و
وارد میدان مبارزە شدددم تددا بە امددروز ،سرنوشددتم بددا سرنوشددت ملددتم بە هددم
گرە خوردە است .تاریخ پرافتخددار مبددارزاتی مددن بخشددی از پددرویەی سدداخت
آیندەای بهتر برای مردمان سرزمینم محسوب میشددود .در آن روز تصددمیم
گدرفتم بدا دیدددەی احتددرام بە تدداریخ ملددت سددتم دیدددەام بنگددرم ،و بە ماننددد هددر
مبددارز راسددتینی در راسددتای نیددل بە اهددداف واال و شایسددتەی ملددتم صددادقانە
بکوشم.
شددد  ١٨آبانمددا ایددن فرصددت را پیدددا کددردم تددا بە هدددف بددزرگ خددودم
برسددم ،و خددود را از ظلددم و سددتمی کە بددر مددا میرفددت و مدددتهای مدیدددی
میشددد قلددد و ذهددنم را درگیددر خددود کددردە بددود ،نجددات دهددم .سدداعت  ٨شددد
نیروهددای پیشددمرگە جهددت انجددام مأموریددت حزبددی وارد روسددتای مددا شدددند.
ساعت  ١١پس از اینکە مأموریتشان بە پایان رسددید و قصددد تددرک روسددتا را
داشتند ،من نیز تصمیم خود را قطەی نمودم و با آنددان راهددی شدددم .از آنجددا
بە روسددتای ەعباسآبددادە رفتددیم ،و تددا سدداعت  ٣بامددداد در مسددجد آن روسددتا
مسددتقر شدددیم .پددس از سدداعت  ٣مددابین روسددتاهای ەعبدداس آبددادە و ەآلیکندددە
کمین گذاشتند .اقدامات پیشمرگان برای مددن سددئوال برانگیددز بددود کە چددرا در
روستای داشبند شام خوردنددد و بددرای اسددتراحت بە عباسآبدداد رفتنددد و پددس
از آن بر ای کمین گذاری بە طرف آلیکند رفتند .بەدها از اهداف ایددن اقدددامات
سددر در آوردم .بددا تددوجە بە شددرایط آن روزهددای کردسددتان و ایددنکە شددهر
بوکان بە تازگی اشغال شدە بود ،نیروهای پیشمرگە تقریبأ هر روزە بر سر
را نظامیان رییم اقدام بە کمین گذاری میکردند .ساعت  ٨صبح همان روز
بە طرف روستای آلیکند کە در آنجا مقر ایجاد کردە بودند ،برگشتند.
آن روز اکثر پیشددمرگەها از وظددائف پیشددمرگە و سددختیهای سددر را وی
حددرف میزدنددد ،سددختیهایی ماننددد :زخمددی شدددن ،از دسددت دادن چشددم ،پددا،
چشم و  ،...گرسنگی و تشنگی ،گرما و سرما .خستگی ،بە شددهادت رسددیدن و
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 ...برای منی کە  ١٥سال و  ٥ما سن داشتم ،بسیار سددخت مینمددود .هددمەی
آنچە را کە برایم توضیح میدادند قبول کردم و آمددادگی خددود را بددرای تقبددل
هر گونە ندداراحتی و سددختی اعددالم داشددتم ،بەدددها تمددامی ایددن سددختیهایی کە
گفتە شد و بیش از آن نیز را تجربە کردم ،بەجز بە شهادت رسیدن.
شد بەد پدر و مادرم آمدند دنبالم کە مددرا بە خددانە برگرداننددد ،بیشددتر بە
این خاطر بود کە هم سنم کم بود و هم ایددنکە پسددر بزرگتددر خددانوادە بددودم.
تحت فشار قددرار گددرفتە بددودم ،مددادرم مدددام گددریە و التمدداس میکددرد ،امددا مددن
تصمیم خود را بە طور قطەی گرفتە بودم و میخواستم بە سددرزمین و ملددتم
خدمت کنم ،سرانجام پدرم با عصبانیت دست مادرم را گرفددت و رفتنددد .پددس
از  ٥روز بە مقددر نیددرو در روسددتای ەعزیزکندددە منتقددل شدددم .مدددت  ٤مددا در
آن نیددرو بددودم ،و ایددن فرصددتی بددود بددرای مددن تددا بیشددتر از امددورات مقددر و
پیشدددمرگە و حدددزب بە طدددور کلدددی سدددر در بیددداورم .طدددی آن مددددت بە کلد دی
خواندن و نوشتن بە زبان کددردی را از روی مجددالت و روزنامەهددا – هرچنددد
کە کمیاب بودند – یاد گرفتم.
حولوحوش بهار  ١٣٦١بود کە کدداک ەقاسددم بدداقیە 1از ەحسددن جمشددیدیە
خواست تا بە شاخەی دوم نیروی بیان نقل شوم .مددن پیشددتر کدداک قاسددم را
دیدە بودم و میشناختمش .بنا بر خواست وی بددود کە در شدداخەی ەهشددرشە
در نیددروی بیددان سددازمان یددافتم .وظددیفەی اصددلی پیشددمرگەها در آن زمددان
حفاظت از مناطق آزادشدەی کردستان و همچنین مقددابلە بددا حمددالت احتمددالی
نیروهدددای رییدددم بدددود .مدددن علیدددرغم ایدددنکە در حدددد تدددوان در امدددورات حزبدددی
مشارکت داشتم ،در کنار آن بە وقت استراحت مشغول مطالەە بودم.

 - 1شدهید قاسدم بداقی آن زمدان فرمانددەی شداخەی دوم نیدروی بیدان بدود ،سدال  ١٣٦٣بە عندوان
مسئول نیروی بیان تەیین شد و شامگا  ٩اردیبهشت  ١٣٦٤در نتیجەی اقدام مسدلحانەی کدوملە بە
شهادت رسید.
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حیات مبارزاتی ما بددا رویدددادهایی کە موجددد خندددە و شددادی پیشددمرگەها
میشددد ،غصددەی سددختیها را از یدداد میبددرد .همددان اوایددل بددود و مددن هنددوز
پیشمرگەای خجالتی بودم ،یک دست لباس داشتم و  ٥٠٠تومان پول ،یکی از
پیشددمرگەها بە نددام ەعلددی عەبەشددەلە – 1کە بەدددأ خددود را تحویددل نیروهددای
جمهوری اسالمی داد – گفت من یک دست لباس اضافە دارم ،میفروشمش.
من هم راضی شدم با  ٤٠تومددان لباسددش را بخددرم .لباسددی کە خریدددە بددودم
خیلی کهنە و پددارەپورە بددود و  ١٠تومددان هددم نمیارزیددد ،در واقددع کددال سددرم
رفتە بود .پس از مدتی یک دست لباس نددو خاکیرنددگ بددرای شددهید اسدماعیل
خورشیدی آوردە بودند و داشتم بە آن نگا میکددردم کە علددی سددر رسددید و
پرسید کە لباسها مال چە کسیست؟ گفددتم مددال مددنە .پددس از چنددد روز علددی
لباس نوی خرید و بە من گفت :ەبیا لباسهامونو با هم عوض کنیم ،امددا نددذار
هیچ کدوم از بچەها متوجە بشند.ە لباسهایی کە بە  ٤٠تومان از وی خریدە
بودم را بددرایش در یددک نددایلون گذاشددتم و او هددم لباسهددایی کە تددازە بددرایش
آوردە بودنددد را آورد و هددر دوی مددا لباسهددا را تحویددل شددهید صددالح بنددایی
دادیم ،قول دادیم کە هیچ کداممان پشددیمان نشددویم .پددس از چندددی کە مەلددوم
شد چە بالیددی بددر سددرش آوردەام ،داد و فریدداد را انددداخت امددا دیگددر کددار از
کار گذشتە بود.

اولین «توجە فرمایید» (انتقام بزرگ)
نیروهدددای جمهدددوری اسدددالمی چهدددار مدددا بدددود کە در شهرسدددتان بوکدددان و
روستاهای اطراف جوالن میدادند ،سددربازان ەگددردان هددوابرد  ٨٠١شددیرازە -
کە این گردان در اشغال بوکان نقش اساسددی داشددت ١٥ ،روز پددیش از ایدنکە
بو کان را ترک کنند ،در داخل شهر اقدام بە خریددد کاالهددای مددورد نیدداز خددود
 - 1عەبەە در زبان کردی مخفف اسم عبداللە و ەشەلە نیز بە مەنی چالق است.
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کردە بودند .سە تن از اعضاء حزب دمکرات دو روز آنان را تەقید میکنند.
سرانجام از یکی از سربازها دلیل این حجم از خرید را میپرسند ،در جواب
میگوینددد مأموریتشددان بە اتمددام رسددیدە و ظددرف دو هفددتەی آیندددە بوکددان را
ترک میکنند.
تشکیالت حزب فردای همددان روز بە روسددتای عزیزکنددد کە مقددر نیددرو در
آنجا مستقر است رفتە و کاک ەچیدداە فرماندددەی نیددروی بیددان را از خبددر فددوق
مطلددع میسددازند .دسددتور نظددارت بیشددتر میدهددد .کدداک چیددا همددرا بددا حسددن
جمشددیدی ،ەقاسددم بدداقیە و ەعثمددان دادخددوا ە ج دادەی بوکددان – میاندددوآب را
جهت پیداکردن مکان مناسبی برای کمین گذاری بر سر را نیروهای گددردان
هوابرد شیراز ،بررسی میکنند .نهایتأ روسددتای ەحسددینمامەە و ەکیلوآبددادە را
بە عنددوان مکددان مناسددد تەیددین میکننددد .پددس از کددار شناسددایی ،روز بەددد
فرمانددددە و تەدددداد پیشدددمرگەها را اعدددالم میکنندددد ،علیدددرغم خواسدددت و حتدددی
التماسهای بیشمار من ،اجازەی مشارکت در این عملیات بە مددن دادە نشددد.
از کلیەی نیرو تنها  ٢٧پیشمرگە حضور داشتند.
از دیگر سو طبق نقشەی از پیش طراحی شدددە ،یددک تددوپ  ١٠٥میلیمتددری
را در روستای ەسریلآبادە (سریالوە) مسددتقر کددردە بودنددد ،مسددئولیت آن بددا
محمد شهروان (توپچی) و بە منظور هدف قرار دادن پایگددا حاجیآبدداد بددود.
همچنین یک قبضە کالیبر  ٥٠با هدف حمایتی در نزدیکی روسددتای ەقددارنجەە
قددرار گددرفتە بددود .یددک روز قبددل کدداک چیددا رو بە پیشددمرگان گفددت عملیددات

پیشرو را ەانتقام بزرگە مینامیم و در همان جلسە خاطرنشان کرد :ەبچەها!
فددردا روز حماسددەآفرینی شماسددت .فددردا تمددامی مددردم مددنطقەی موکریددان بە
خاطر پیروزی و موفقیت بینظیر فرزندانشان ،بە جشن و سرور میپردازنددد.
آنان یکایک شما را در آغوش میگیرند و بوسە بر چشددمانتان خواهنددد زد و
بر شما درود میفرستند .من نیددز بە نددوبەی خددودم ،بە عندوان سددرهنگ چیددا،
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مثددل همیشددە از هماکنددون بە شددما خستەنباشددید میگددویم و آرزوی موفقیددت
دارم برایتان.ە پیشمرگان همصدا فریاد شادی سر دادند.
پیشددمرگەها میدانسددتند کە هرگددونە سددهلانگاری نتددایج مخربددی در پددی
خواهد داشت ،زیرا کە تمامی زحمات و شد بیداری فرماندەهان این عملیددات
در آن زمسددتان سددخت و طاقتفرسددا در صددورت بددروز کوچددکترین خطددایی
نقددش بددر آب میشددد .سددە رکددن اساسددی هددر عملیددات کە شددامل ەکددی ،کجددا و
چگدددونەەگی آن میشددددود ،بە درسددددتی رعایدددت شدددددند ،نیروهددددای پیشددددمرگە
شدهنگام و بە طور مخفیانە وارد روستاهای حسینمامە و کیلوآباد شدند.
تا سدداعت  ٢بەدددازظهر روز بەددد در داخددل خانەهددا خددود را مخفددی کردنددد.
طبق قرار قبلددی سددر سدداعت در جددای خددود حاضددر شدددند .هددمە در انتظددار بە
سر میبردند .هوشیار و آمادە منتظر بروز جنگددی نددامەلوم ،از ایددن رو کە از
شمار و تسلیحات نیروهای رییم مطلع نبودند ،نمیدانستند آیا عملیاتشان لو
رفتە یا نە ،موفق خواهند شد یا سرنوشددت دیگددری در انتظارشددان اسددت .امددا
در عین حال همە با ایمان و محکم و آمادە.
روز پددنجم بهمنمددا  ١٣٦٠از صددبح زود شدداهد بددارش بددرف بددودیم ،از
بەدازظهر بارش شدت گرفت و با بوران و کددوالک همددرا شددد کە میددزان دیددد
را بە طددور چشددمگیری کدداهش دادە بددود ،بە طددوری کە بددیش از دە متددر دیددد
وجود نداشت .ستون نیروهای دشمن نزدیک شددد .خودروهددا زنجیددروار و بە
دنبال هم آهستە میرفتند .پیشمرگانی کە خود را برای حماسەآفرینی آمددادە
کددردە بودنددد ،تەدادشددان از  ٢٧نفددر بیشددتر نبددود ،امددا انتظددار رویددارویی بددا
دشمنی با این تەداد و تجهیزات و تسددلیحات نداشددتند .طبددق نقشددە ،ایددن کمددین
برای  ٧دستگا خودرو گذاشتە شدە بود .انتهای صف خودروها ناپیدا بددود،
سدددتون دشدددمن شدددامل  ٥٣دسدددتگا خدددودرو بدددود .امدددا ەمحمدددد ابدددراهیمافە
پیشمرگی کە آزادگی و قهرمانی وی زبانزد خاش و عام بود ،بیدی نبود کە
با ایددن بادهددا لددرزە بددر اندددامش بیافتدد .در فاصددلەی  ١٠متددری جددادە از میددان
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برف سر برآورد و با آرپیجی خودروی دوم را منهدم کددرد ،خددودروی اول
توانست از کمین بگریزد .درگیری شروع شد.
نیروی رییم پشتیبان نداشت ،این نیرو  ٤ما پیش با چند خردە درگیری
توانسددتە بددود بوکددان را اشددغال کنددد و در عددین حددال بددا مقاومددت بسدیار کمددی
روبەرو شدددە بددود ،و همددین امددر باعددت شدددە بددود کە احسدداس غددرور کنددد و
طدددرف مقابدددل را دسدددتکم بگیدددرد .هرگدددز انتظدددار نداشدددتند در  ٢٠کیلدددومتری
میاندوآب در کمین بیافتند و چنین ضربەی مهلکی بخورند .بددرف و گلددولە بددا
رگبار بر سرشان باریدن گرفتە بود .نیروی دشمن سرآسددیمە بددود ،دسدت و
پای خود را گم کردە و در ضمن هیچ شناختی از منطقە نداشت .بە هددر سددو
کە میدویدنددد همچددون بددرگ خددزان بددر زمددین میافتادنددد .نیددروی پیشددمرگە
اگرچە تەدادشان بسیار کم بود اما دست باال را در این جنگ داشتند.
پیشمرگە نیروهای دشمن را بیش از پیش تحت فشار قرار مددیداد ،فشددار
بە حدی بود کە قادر بە مقاومت نبودند و هر کدام از آنان تنها بە فددرار فکددر
میکردندددد .ایدددن خودروهدددا چنددددین سدددالح سدددنگین و نیمەسدددنگین را حمدددل
میکردند ،مانند :موشکانداز ،توپ ،خمپارەانداز ،تددوپ  ١٠٦میلیمتددری ،پدافنددد
 ١٤میلیمتری ،پدافنددد  ٢٣میلیمتددری و  ...بەجددز آن سددالحها اسدباب و اثدداثیەی
منزل و حتی مرغ و خروس و بوقلمون و  ...نیز همرا داشددتند ،البددتە اینهددا را
از مردم بە غارت بردە بودند و بە حق از حلقومشان بیرون کشیدند.
نیروی رییم بە کلی از بین رفددت .تنهددا شددمار مەدددودی از آنددان توانسددتند
در بحبوحەی درگیری بە طرف تپەهددای اطددراف ەآلەشددینە فددرار کننددد و جددان
خود را نجات دهند ،مابقی افراد کشتە شدند .در پایان عملیات مشددخب شددد
کە در کدددل  ٤٣دسدددتگا خدددودرو منهددددم شددددند ٦ ،دسدددتگا اتوبدددوس حددداوی
نیروهای دشمن کە همگی آزاد شدند ،و بیش از صددد نفددر از نیروهددای رییددم
کشددتە شدددند .غنددایم عبددارت بودنددد از :دو دسددتگا زی دل ارتش دی ،دو دسددتگا
جیددر فرماندددهی ،یددک قبضددە پدافنددد  ٢٣میلیمتددری ١٤ ،قبضددە آرپیجددی ،٧یددک
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قبضە توپ  ١٠٦میلیمتری ،دو قبضە تفنگ  ٣ ،٥٧قبضە تفنددگ  ٨١میلیمتددری،
دو قبضە خمپددارە  ،٨١پددنج قبضددە موشددکانداز ،پددنج قبضددە کددالیبر  ،٥٠سددایر
اسدددلحەها  ٤٥قبضدددە ،تیربدددار ی ٣ -هجددددە قبضدددە ،هشدددت عددددد بیسدددیم و
مجمددوعەای دیگددر از لددوازم نظددامی و د هددا سددند و نقشددە و قطدنمددا ،مددابقی
وسایل را برای مردم جا گذاشتند.
شدددەلەی آتدددش خودروهدددا از روسدددتاهای دور و نزدیدددک رریدددت میشدددد،
پیشمرگەها پس از جمعآوری غنایم جنگی با خواندن سرودهای مبددارزاتی و
میهندوستانە محل عملیات را تدرک کردندد .خبددر عملیددات مزبددور در سراسددر
ایران و کردستان پیچید ،شیرمردان دمکرات ستون بزرگی از گردان هددوابرد
 ٨٠١شیراز را در هددم شکسددتە بودنددد .مددردم کردسددتان در خانەهایشددان ایددن
موفقیددت و پیددروزی را جشددن گددرفتە بودنددد .نیددروی پیشددمرگە از ایددن عملیددات
جددان سددالم بە در بددردە بددود و ای دن خددود نیددز شددیرینی پیددروزی را دوچندددان
کردە بود.
نیروی پیشمرگە پس از پیروزی عملیات ،در جهت پاسخگویی بە هرگونە
واکنش انتقامجویانە از سوی رییم ،در مناطق تحددت کنتددرل بە مدددت دو روز
اعددالم آمادەبددداش کدددرد .نیروهدددای رییدددم هددیچ گدددونە اقددددامی از خدددود بدددروز
ندادنددد و تنهددا دو فرونددد هلیک دوپتر بددر آسددمان آن مددنطقە مشددغول گشددتزنی
بود.

بە آتش کشیدن روستای حسینمامە
شددددامگا همددددان روز مددددردم روسددددتاهای حسددددینمامە و کیلوآبدددداد از تددددرس
درندددەخویی رییددم و امکددان حمددلەی آنددان کە قددب نیددز روی دادە بددود ،محددل
سکونت خود را ترک کردند .تددرس آنددان بدددون دلیددل نبددود .خددودرویی کە در
روز عملیددات توانسددتە بددود فددرار کنددد ،محددل حددادثە را بە میاندددوآب مخددابرە
کددردە بددود .دو روز بەددد سددتون مجهزتددر و مسددلحتری از سددتون منهدمشدددە
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وارد روستای حسینمامە شدند .نیروهای کینەجوی رییم هددر آنددچە بددر سددر
راهشدددان بدددود را از بدددین بردندددد .حتدددی از حیواندددات نیدددز نگذشدددتند و گددداو و
گوسفند و مرغ و خروس مردم را نیز گلولەباران کردند و بە آتش کشیدند.
پددس از بە آتددش کشددیدن ،پددل روسددتا را نیددز بمدگددذاری کددردە و سددپس
رفتند .بوی سوختگی همەی منطقە را فرا گرفتە بود ،چنین اعمال شددنیەانەای
فقددط در کردسددتان رد دادە بددود .مردمددی کە از تددرس وحشددیگری نیروهددای
رییددم بە روسددتاهای اطددراف پنددا بددردە بودنددد ،چنددد روز بەددد بە خانەهددای
ویران شدەی خود باز گشتند .در را بازگشت ،خالد پسر درویددش اسددماعیل
بددر اثددر انفجددار مددین جددان خددود را از دسددت داد .نیروهددای جمهددوری اسددالمی
مردم را تهدیددد میکردنددد و میگفتنددد پیشددمرگە در هددر جددایی درگیددری ایجدداد
کنددد ،آنجددا را ویددران میکننددد .آنددچە بددر سددر حسددینمامە آوردنددد در راسددتای
همان تهدیدات بود .مردم دوبددارە روسددتای خددود را آبدداد کردنددد و حماسددەی
نیروی پیشمرگە برای همیشددە در قلددد و ذهددن مددردم کردسددتان بدداقی مانددد و
حسرت آن شکست نیز برای رییم ماندگار شد.

تشویق کتبی از سوی پلنوم کمیتەی مرکزی
زندەیاد دکتر قاسملو بە مناسبت عملیات موفقیتآمیز پیشمرگان نیروی ١١٠
بیان در پلنوم بهار  ١٣٦١از آنان تقدیر نمود ،متن نامە بدین شرح میباشد:
"با تقدیم احترام بە نیروی  ١١٠بیان!
آوازەی موفقیتهدددای بدددزرگ شدددما در مبدددارزە بدددا دشدددمن سدددرکوبگر و
ضدمردمی خمینی در منطقەی بوکان ،باعددت دلگرمددی و افتخددار تمددامی مددردم
کردستان و بە ویژە اعضاء و پیشمرگان حزب دمکرات شدە است.
افراد حاضر در پلنوم کمیتەی مرکددزی وظددیفەی خددود دانسددتند کە بە ایددن
مناسبت از شما تقدیر بە عمددل آورنددد و درودهددای گددرم و انقالبددی خددویش را
تقدیم حضور شما فرزندددان حماسددە آفدرین حددزب دمکددرات کردسددتان و ملددت
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کرد نمایند .امیدددوارم در آیندددە نیددز شددیوەی مبددارزەی شددما کە عبارتسددت از
دقددت در طرحریددزی عملیددات ،دقددت در اجددرای عملیددات و دقددت در بررسددی و
گددزارش نتددیجەی عملیددات ،مددورد اسددتفادەی کلددیەی پیشددمرگان قهرمددان حددزب
دمکرات قرار گیرد.ە
شمارە١٥٤ :
پلنوم خردادما کمیتەی مرکزی حزب
مورد١٣٦١ /٣ /١٧ :
امضاء :د .قاسملو
تصرف پایگاه «قوچاغ»
در آخرین ما بهار بە سر میبردیم ،مددنطقەی بوکددان همچنددان سرسددبز بددود.
میخواسددتم بە شدداخەی دوم نیددروی بیددان برگددردم ،وسددایلم را آمددادە کددردە
بودم و منتظر رسیدن ماشینی بودم کە بە سمت روستای آلیکند برود .میان
پیشمرگەها بحت داغی در بارەی عملیات در گددرفتە بددود .مددن از چیددزی خبددر
نداشددتم ،افددراد زیددادی از شدداخەی دوم نیددز آمدددە و نیددروی زیددادی نیددز در
عزیزکندددد جمدددع شددددە بودندددد .هدددمە بە سدددوی ەنوبدددارە بدددا خوانددددن آواز و
سدددرودهای انقالبدددی بە را افتدددادیم .روز  ٤خردادمدددا  ١٣٦١در روسدددتاهای
ەبوغدکندیە و ەشقویفە مستقر شدیم ،از خوشحالی اینکە در عملیات شرکت
خددواهم کددرد در پوسددت خددود نمیگنجیدددم .تددا آن زمددان در هددیچ درگیددری
شددرکت نداشددتم .حددوالی غددروب کە تقسددیم کددار کردنددد ،مددن از شددرکت در
عملیددات محددروم شدددم و همددرا بددا کدداک چیددا و چنددد پیشددمرگەی دیگددر در
روستای ەشقویفە ماندیم.
در واقددع مددا از محددل عملیددات اطالعددی نداشددتیم و نمیدانسددتیم عملیددات در
کجددا بە انجددام میرسددد .کدداک چیددا تددا سدداعت  ١٢در کددوچە و پسکوچەهددا و
پشتبام منازل روستا مدام قدم میزد ،کسی جرئت سئوال پرسیدن نداشددت.

 / 54دشواریهای را مبارزە

ساعت  ١بامداد پنجم خرداد بددر روی یکددی از پشددتبامها بددودیم و کدداک چیددا
بە گددردنەی ەسددوەرەکەە چشددم دوخددتە بددود .ناگهددان آتددش آرپیجددی و بازوکددا
برخاست .کاک چیا با خود حرف میزد و شەلەی آتش سالحها همچنددان بددر
میخاست ،سرانجام گفت امشد پایگا قوچاغ را میگیریم.
بە مدددت یددک سدداعت درگیددری ادامە داشددت .کدداک چیددا چندددین دفددەە گفدت:
ەتمومش کنید.ە نهایتأ پددس از سدداعتی پیشددمرگەها توانسددتند پایگددا مزبددور را
تحددت کنتددرل خددود در آورنددد .پددس از کشددتە شدددن فرماندددەی پایگددا بە نددام
ەنەمددتاللە فرخندددەە ،پایگددا سددقوط کددرد .در ایددن درگیددری  ٣٥تددن از نیددروی
دشدددمن کشدددتە شددددند و  ٢٨قبضدددە ی ٣ ،٣ -قبضدددە کالشدددنیکوف ،یدددک عددددد
آرپیجی و یک خودرو نیسان بە عنوان غنیمت بە دست آمد.
پیشددمرگەها سدداعت  ٥بامددداد بە سددالمت پددیش مددا برگشددتند ،چنددد تددن از
پیشمرگەها چند زخم سطحی برداشتە بودند .هرچند کە همگی خسددتە بودنددد
امدددا شدددادی از چشمانشدددان میباریدددد .چندددد تدددن از رفقدددای ندددزدیکم هنگدددام
بازگوکردن عملیددات چنددان بدا آبوتدداب تەریددف میکردنددد ،کە مددو بددر تددن آدم
سیخ میشد.
بدین ترتید این بار نیز هرچند تا نیمەی را همرا بودم اما نتوانستم در
عملیات شرکت کنم .فردای آن روز کل نیروها بە روستای نوبار برگشتیم و
مردم آنجددا از کوچددک و بددزرگ بە اسددتقبالمان آمدنددد و از پیشددمرگەها تشدکر
کردند.
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دشواریهای راه از گام اول
پس از عملیات پایگا قوچاغ دوبارە بە شاخەی دوم نیددرو منتقددل شدددم و در
دستەی ەهشرشە 1سددازمان یددافتم .آن سددالها صدددها پیشددمرگە وجددود داشددت
کە دارای سابقەی دو -سە سالە بودند ،در این میان من تنهددا هفددت مددا بددود
کە پیشددمرگە شدددە بددودم .ضددمن ایددنکە مسددئوالن بە پیشددمرگەهای تددازەوارد
توجه زیادی نمیکردند و آنان را در عملیاتها شرکت نمیدادند ،لذا تنها را
بددرای بددروز توانددایی خددود هنگددام حمددالت ناگهددانی دشددمن بددود .مددن نخسددتین
حضدددور خدددود را در درگیدددری داخدددل شدددهر تجدددربە کدددردم .اواخدددر تیرمدددا
فرماندددەی شدداخە طددی جلسددەای مددا را از مددأموریتی مطلددع سدداخت و از مددا
خواسددت کە آمددادگی کامددل داشددتە باشددیم ،افددراد باسددابقە میدانسددتند کە بە
عملیات میرویم.
ستاد فرماندهی در روستای عزیزکند واقع در دامددنەی کددو ەطددرغەە بددود،
کە روستاهای ەدارگردلەە ،ەنوبددارە ،ەسددیفالدینە ،ەعلمآبددادە ،ەخراسددانەە و ەبدداغ
خراسددانەە نیدز در آنجددا واقددع شدددەاند .خددود روسددتای عزیزکنددد نیددز بددر کنددار
تپەای واقع شدە اسددت و رودخددانەی کددوچکی در پددایین روسددتا و چندددین بدداغ
در آن وجددود دارد .بددا رسددیدنمان بە روسددتا سددایر شدداخەها نیددز کە ەعلددی
بالدددارە و حسددن جمشددیدی فرماندددەی آنددان بودنددد همددرا بددا مجمددوعەای از
سردستەهای دلیددر و جسددور بددا هددم بە گفتگددو پددرداختە بودنددد .قریددد بە ٢٠٠
پیشددمرگە در آنجددا گددرد آمدددە بودنددد ،هددر کدددام بە گرو هددای دو نفددرە و سددە
نفرە تقسیم شدە بودند و در حال قدمزدن بودند ،همە میدانستند کە عملیات
مهم و بزرگی پیشرو دارند.
شامگا  ٢٦تیرما طبق طرح آمادەشدەای کلیەی شاخەها و سردستەهای
نیددروی بیددان بددا هدددف بە انجددام رسدداندن عملیدداتی بددزرگ وارد شددهر بوکددان
 - 1در زبان کردی ،بە مەنی حملە میباشد.
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شدیم .من بە عنوان پیشمرگی تازەکار همرا با چندین پیشمرگەی مجددرب و
مسئول ،مخفیانە بە منزل ەحسن بایزیدآقاە رفتیم .فردای آن روز درست قبل
از شددروع عملیددات از شددانس بددد مددن ،منزلددی کە در آن مس دتقر شدددە بددودیم
آشکار شد .شددد هنگددام کە وارد آنجددا شدددە بددودیم ،چندددین مددزدور بددو بددردە
بودنددد ،بە همددین دلیددل سدداعت  ٩صددبح چندددین پاسدددار بە طددور مشددکوکی بە
خانەی ما آمدند .شکاکیت آنددان فقددط روی آن منددزل بددود و اطالعددی از سددایر
دستەها نداشتند کە در بیشتر خانەهای شهر استقرار یافتە بودند.
هنگدددامی کە پاسددددارها وارد حیددداط خدددانە شددددند و از حضدددور پیشدددمرگە
سئوال کردند ،زن صاحدخانە بددا جسددارت جوابشددان داد و آنهددا را رد کددرد.
همددین کە آن زن برگشددت و گفددت پاسدددارها دنبددال پیشددمرگە بودنددد ،عثمددان
دادخددوا و چنددد مسددئول دیگددر گفتنددد پاسدددارها حتمددأ دوبددارە بددر میگردنددد،
همگی آمادە باشید ،رخت و تفنگهایمددان را برداشددتیم و بە حالددت آمادەبدداش
درآمدیم.
بەد از بیست دقیقە با نیروهددای بیشددتری برگشددتند و بددیش از  ٣٠پاسدددار
کل خانە را محاصرە کردە بودند .در واقع من هرگز در چنین شرایطی قددرار
نگدددرفتە بدددودم و نمیدانسدددتم کە قددددرار اسدددت چە اتفددداقی رد دهدددد .ەجەفددددر
محمدتیخلەە کە حدودأ  ٢٥سالە بود رو بە من کرد و گفت :ەنترس پسددرجان،
تفنگت را آمادە کن و هر کددس سددر راهددت بددود بددزنش ،پاسدددارها و مزدورهددا
ترسو هستند و با شنیدن صدای گلولە فرار میکنند.ە
یکی از تلخترین روزهای زندددگیام بددود ،در میددان آن پددانزدە نفددری کە بددا
هم بودیم از همە جوانتر بودم و برعکس آنان کە هددر کدددام قهرمددانی بودنددد
در میادین مختلف جنگ ،من تددا بەحددال در هددیچ درگیددریای حضددور نداشددتم.
همە چشم بە دهان عثمان دادخوا دوختە بودند ،کە واکددنش احتمددالی وی بە
هنگام شددروع درگیددری چە خواهددد بددود .در همددین اثنددا بددا آرپیجددی بە سددوی
خانە شلیک کردند و دود هددمە جددا را فددرا گرفددت ،هددر کدددام از پیشددمرگەها بە
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سویی رفتند و هنگام جابەجا شدددن شددلیک میکردنددد ،چنددد تددن از پیشددمرگان
بە پشتبام خانە رفتند ،سرانجام برای اولددین بددار صدددای شددلیک از اسددلحەی
من نیز برخاست.
درگیددری سددختی در آن منددزل در گددرفتە بددود .نیددروی دشددمن بددا انددواع
سددالحهایی کە در اختیددار داشددت شددلیک میکددرد .پیشددمرگەهایی کە در سددایر
خانەهددا مسددتقر شدددە بودنددد بددا شددنیدن صدددای شددلیک و انفجارهددای پیدرپددی
بیددرون آمدنددد و کوچەهددای اطددراف را تنیدنددد و بددا رمددز ەزندددە بدداد پیشددمرگەە
درگیری گرمتر شد .صدای شلیکهای دنبددالەدار نیروهددای پیشددمرگە ،نیددروی
دشمن را در هم شکستە بود .این درگیری تا شد طددول کشددید ،د هددا نفددر از
نیروهای رییددم کشددتە و زخمددی شدددند .داسددتان قهرمددانی پیشددمرگەها در ایددن
درگیری هنوز در یاد و خاطر مردم شریف بوکان زندە است.
در این درگیری پنج تن از فرزندان قهرمان ملت کددرد بە نامهددای ەابدراهیم
امینیە ،ەعمددر قددادریە ،ەحامددد لشددکریە ،ەقددادر مسددقطیە و ەمحمددد آقددابیگیە بە
شهادت رسددیدند .افددرادی کە در آن خددانە بودنددد تددا جددایی کە حددافظەام یدداری
کند ،زخمیها بە این ترتید بودند :محمد ابراهیماف از ندداحیەی کتددف ،عثمددان
دادخوا از ناحیەی سر ،جەفر محمدتیخلە از ناحیەی چشم ،ەخدر میددویەە از
ناحیەی کتف ،حسن آرپیجی از ندداحیەی بددازو ،ەمصددطفی بریددوەە از ندداحیەی
فددک و دهددان و ەعثمددان خورشددیدیە از ندداحیەی شددکم کە حدددود  ١٠گلددولە بە
وی اصابت کردە بود و شکمش را بە کلی پارە کردە بود .سدداعت  ٩شددد بددا
زخمیها از شهر خار شدیم .روز بسیار سخت و خطرندداکی بددود بددرای مددن
اما در عین حال بسددیار آموزندددە بددود و از افددراد بدداتجربە و ایثددارگری کە در
کنارشان بودم درس هددای زیددادی یدداد گددرفتم کە بددرای آیندددەی مبددارزاتی مددن
بسیار ضروری بود .بە هر جهت یک روز تاریخی برای من بود.
آن روز احساس کردم گام نخسددت را بە سددختی و دشددواری طدی نمددودم.
آیا تمام زندگی پیشمرگانە این چنین است؟ آیا تمام جنگهایی کە قرار است
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در آیندە رد دهد بدین شیوە پایان مییابد؟ برای همددین از آن روز احسدداس
کددردم همیشددە بددا مددرگ روبەرو هسددتم و بددا مددرگ مددیجنگم بددرای شکسددت
دشمن .آن روز احساس کردم کە گام نخست را بە سختی برداشددتم ،امددا در
عددین حددال احسدداس غددرور میکددردم ،میدانسددتم قدددم در راهددی گذاشددتەام کە
باید مدام با مرگ مواجە شوم.

«هورتکند» و مقاومتی بینظیر
هورتکنددد روسددتایی در مددنطقەی ەفرهادتدداشە بوکددان و در نزدیکددی شدداهیندی
واقع شدە است ،مدددتی میشددد بە دلیددل ایددنکە نیددروی پیشددمرگە در آن مددنطقە
حضور نداشت ،نیروهای دشددمن در آنجددا جددوالن میدادنددد و در بسددیاری از
روسددتاهای مددنطقە پایگددا ایجددداد کددردە بودنددد .تدددرس و وحشددت بددر مدددردم
مستولی گشتە بود ،امددا بددا دیدددن پیشددمرگە روحیەشددان بدداال رفددت و در واقددع
دوبارە احیا شدند.
بەددد از درگیددری داخددل شددهر بوکددان هددر کدددام از شدداخەها بە محددل خ دود
بازگشتند .شاخەی دوم پس از  ٤٠روز گشت و استراحت در مقرهای ثابددت،
روز  ١٢شهریورما  ١٣٦١در حالی کە مشغول بە پاک کردن اسددلحەهایمان
بودیم ،فرماندەی شاخە کاک قاسم باقی ،سەدون بارزان ،1محمدابراهیماف و
ەناصر باریددکە فرماندددەهان دسددتە را مطلددع سدداختە تددا پیشددمرگەهای خددود را
برای گشتی سیاسی – نظامی در منطقەی آلەشین بوکان آمددادە کننددد .عصددر
همان روز بە سمت جادەی اصلی میاندوآب  -بوکددان رفتددیم و بە مدددت چنددد
روز در آن مددنطقە مشددغول بە امددور سیاسددی و حزبددی بددودیم .در ایددن مددنطقە
کاک قاسم فردی شناختە شدە و نزد اهالی آنجا محبددوب بددود و هددر کدددام از
خانەهددا بددا آغوشددی بدداز پددذیرای وی و سددایر پیشددمرگەهای همددرا او بودنددد.
 -1شهید سدەدون بدارزان آن زمدان مسدئول دسدتەی مدا یەندی دسدتەی ەهشدرشە بدود .وی در سدال
 ١٣٧٢در حد فاصل ەرانیە و قەاڵسەیدەە در کردستان عراق ترور شد.
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عصر روز  ١٨شهریورما سال  ١٣٦١از روستای ەجامردە خبر رسید مبنددی
بددر ایددنکە نیروهددای رییددم از طددرف بوکددان و شدداهیندی نیروهددای بسددیاری را
جهت ضربەزدن بە پیشمرگە آمددادە کردەانددد .همددان شددد قاسددم بدداقی هددمەی
سردسددددتەها از جمددددلە ابددددراهیماف ،سددددەدون بددددارزان و ناصددددر باریددددک را
فراخواند و خبر حملەی احتمالی نیروهای رییم را بە اطالع آنان رساند .پس
از آن در مکان های صەد در نزدیکی روستای هورتکند تقسیم کار کردنددد و
همان جا مستقر شدیم.
دیرهنگام بود و سکوتی سهمگین همە جا را فرا گرفتە بددود ،گاهددأ صدددای
قورباغەها و پارس کردن چنددد سددگ کە گشددتیهای پیشددمرگە را دیدددە بودنددد
بە گدددوش میرسدددید .سددداعت  ٥:٣٠صدددبح روز  ١٩شدددهریور کە مدددن نگهبدددان
آخرین پسددت بددودم ،در تدداریکی چنددد سددیاهیای را دیدددم کە در حددال حرکددت
بودند .بە نگهبان دیگددر دسترسددی نداشددتم ،بە همددین دلیددل سردسددتە را بیدددار
کددردم و مدداجرا را بهددش گفددتم .بە دلیددل خسددتگی زیدداد اعتنددایی بە حددرف مددن
نکددرد و گفددت :ەشدداید خبددری کە در مددورد حمددلە بە مددا دادنددد ،چندددان جدددی
نباشددد.ە در کنددار یکددی از قبرهددای روسددتا بددا دقددت اطددراف خددود را زیددر نظددر
داشتم .پددس از چندددی هددوا روشددن شددد و ایددن بددار اطمینددان حاصددل کددردم کە
نیروهای دشمن بە سوی ما میآمدند.
در آن شددرایط وسددیلەی ارتبدداطی نداشددتیم و نگهبددان کندداری را بددا پرتدداب
سددددنگی صدددددا زدم ،ەعلدد د عەبەشددددەلە 1بددددا مددددن نگهبددددان بددددود  -همددددان کە
لباس هایمان را با هم عوض کردیم .بددا عجددلە بە سددمت مددن آمددد و گفددت :ەچە
خبددر شدددە؟ە گفددتم :ەمواظددد بدداش آنهددا مددزدوران و پاسدددارها هسددتند.ە و بددا
انگشددت اشددارە مسددیر آمدددن آنهددا را نشددان دادم .هنددوز پیشددمرگەها خددود را
آمادە نکردە بودند ،نزدیکتر شدند و با اولین شلیک ما عقدنشینی کردند .با
 -1نامبردە چهار ما پس از این درگیری خود را تسلیم کرد و بە سدپا پاسدداران ملحدق شدد ،وی
بەدأ در درگیری با نیروهای پیشمرگە کشتە شد.
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بلندتر شدن صدای شلیکها کمکم در همە سو درگیری شروع شد ،از اهالی
روستا هیچ کسی جرئت خار شدن از خانە نداشددت ،روی پشددتبام خانەهددا
تیربار کار گذاشتە بودند ،از هر طرف صدای انفجار نارنجددک و بیکیسددی و
آرپیجی و سایر سالحهای سبک بە گوش میرسید اگر چە مددا حدددود ٦٠تددا
 ٧٠پیشمرگە بودیم اما تەداد ما با آنان قابل قیاس نبود.
دشددمن مدددام نیددروی کمکددی از شددهرهای شدداهیندی و بوکددان میفرسددتاد.
هرچند کە در آن زمان ارتباط میان دستەها با بیسیم نبود ،اما هددر کدددام از
شاخەها می دانسددتند کە در کجددا قددرار گرفتەانددد .جنددگ گرمددی در گددرفتە بددود،
هددیچ کدددام از مکانهددای اسددتراتژیک اطددراف روسددتا تحددت کنتددرل پیشددمرگەها
نبود ،چنانچە اشارە کردم نیروهددای رییدم بسددیار بیشددتر بودنددد ،امددا هیچگددا
پیشدددمرگە در ایدددن بدددارە تدددرس نداشدددتە ،مدددا بدددا ایمدددان و اعتقددداد بە حقانیدددت
خواست های ملتمان در مقابل دشمن ایستادە بودیم .از ساعت یک بەدددازظهر
جنددگ گرمتددر شدددە بددود ،طددرف مقابددل از هددر گددونە سددالحی اسددتفادە میکددرد،
مددردم تنهددا بددرای سددالمتی پیشددمرگەها دعددا میکردنددد .آنددان تنهددا بە جنددگ
پیشمرگە نیامدە بودند بلکە هر آنچە بر سر راهشان بود را مورد تیراندازی
قرار میدادند.
فشار بیش از حد دشمن در داخل روستا مددردم را نگددران کددردە بددود ،امددا
شجاعت نیروهای پیشمرگە بە آنان روحیە مددیداد .روسددتا در خدداک و خددول
غددرق شدددە بدود ،فقدط صدددای انفجددار بددود و دودی کە بە هددوا بددر میخاسددت.
سددداعت  ٥عصدددر حمدددالت فشدددردەتر شدددد ،دو تدددن از پیشدددمرگان بە نامهدددای
ەابددوبکر پددارنجە اهددل روسددتای آلیکنددد و ەمحیالدددین حسددینیە ملقددد بە ەاسددتاد
فایقە کە مسئول بخش آموزش در بوکان بود ،بە شهادت رسددیدند .درگیددری
بە داخل خانەها کشیدە شدە بود.
بە هنگام غروب فرماندددەهان دسددتور عقدنشددینی دادنددد ،در را خددرو از
روسدددتا دو تدددن از پیشدددمرگەها بە نامهدددای ەخالدددد محمددددرحیمیە و ەلطیدددف
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رشیدیە بە دلیل محاصرەی تنگ نیروهای رییم نتوانسددتند از روسددتا خددار
شددوند و تدددا آخدددرین فشدددنگ بە مقاومدددت پرداختندددد ،امدددا دشدددمن کینەتدددوز کە
جنازەی نیروهای خودی را میبینند کە همچون برگ پاییزی در میدان جنددگ
افتادەاند ،آنان را کە بدون گلولە ماندەاند ،همان جا تیرباران میکنند.
چند دستە از پیشمرگەها بە طرف کددو در حددال حرکددت بودنددد و از آنجددا
بە درگیری ادامە میدادنددد و چنددد دسددتەی دیگددر نیددز در نزدیکددی روسدتا .در
مجمدددوع قریدددد بە دوازدە سددداعت درگیدددری ادامە داشدددت ،در ایدددن بدددین سدددە
هلیکوپتر بە طور مداوم اقدام بە راکتباران میکردند کە ایددن نیددز شددرایط را
بە مراتددد سددختتر از سددخت کددردە بددود .در ایددن نبددرد بددیش از  ٧٠نفددر از
نیروهای رییم کشددتە شدددند ،امددا فقددط  ١٣قبضددە اسددلحە بە عنددوان غنیمددت بە
دست آوردیم .در مقابل نیز متأسفانە چهار تن از پیشمرگانمان شهید شدند.
همچنددین چنددد پیشددمرگە بە نامهددای ەقددادر بدداپیریە ،ەاردشددیر ایلخددانیزادەە،
شددددهید اسددددماعیل خورشددددیدی ،شددددهید سددددەدون بددددارزان ،شددددهید ەمصددددطفی
محمودزادەە ،شهید ناصر باریک ،ەصدددیق فرامددرزیە و مددن در حدال رفدتن بە
سوی کو زخمددی شدددند ،کە جراحددت مددن و صدددیق از بقددیەی افددراد جزئیتددر
بود و توانستیم با پای خودمان بە را رفتن ادامە بدهیم.
از صددبح علیالطلددوع تددا یددک سدداعت ماندددە بە غددروب بدددون وقددفە جنگیدددە
بودیم ،با خستگی زیاد خود را بە کو های اطراف رساندیم .زخمیها و پیکر
دو تن از شهدا را با خود بە همددرا داشددتیم .زخمیهددا بسددیار تشددنە بودنددد و
آب میخواستند ،پیشمرگەهای دیگر نیددز چددون از صددبح اول وقددت بددا صدددای
بلند فریاد زدە بودند ،لدهایشان خشک شدە بود .بقیەی افراد نیز در انتظددار
حمددلەی دوبددارەی نیروهددای دشددمن بودنددد ،امددا بددا ضددربەای کە بدددانها وارد
آمدە بود بسیار بەید بددود کە دوبددارە قصددد حمددلە داشددتە باشددند .کمکددم شددد
فرا رسید.
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در هیچ کجا صدددای گلددولە بە گددوش نمیرسددید ،قاسددم فرماندددەی دالور و
خونسرد و مدیر ،گروهی از پیشددمرگەها را آمددادە کددرد و بە سددمت روسددتای
ەگاینجەە کە در پایین کو واقع شدە بددود بە را افتادنددد .تدیم پیشددرو از جلددو
میرفت و بقیە با شهیدها و زخمیها بە دنبال آنان ،همزمددان بددا رسددیدن تددیم
پیشرو بە داخل روستا ،مردم اهالی بە پیشواز پیشمرگەها آمدند .دختددران و
زنان بددا کوزەهددای پددر از آب خنددک ،جوانددان و مددردان نیددز بە یدداری زخمیهددا
میشددتافتند ،مدددردم هدددر چە در توانشدددان بددود و هدددر آندددچە را کە داشدددتند از
فرزندان قهرمان خود دریغ نمیکردند .با استراحتی یک ساعتە پیشمرگەها و
زخمیها دوبددارە جددان گرفتنددد .پددس از تیمددار زخمیهددا و صددرف نددان و چددای
هنگام رفتن ،صدای گریەی دختران و زنان برای شهدا میآمد .کاک قاسم بە
عنوان تجلیل و قدددردانی از مدردم روسدتای گدداینجە رو بە آنددان گفددت :ەحددزب
دمکرات هیچ گا شما و آنچە کە در حق ما انجام دادید را فرامددوش نخواهددد
کرد و ما بە کمک شما زندەایم و بە شما افتخار میکنیم.ە
خوانندەی گرامی! ای کاش آنجا بودید و شاهد شور و هیجددان ایددن مددردم
بودید .بە هنگامی کە از کوچەهددا میگذشددتی هدمە جددا و هددمەی خانەهددا زن و
مرد ،شەار درود بر پیشددمرگ را سددر میدادنددد .بددا وجددود خسددتگی ناشددی از
درگیری اما حضددور در میددان ایددن مددردم فددداکار بە مددا قددوت قلددد میبخشددید.
پس از طی نمودن دو روز را سخت بە روستای آلیکند رفتددیم و آنجددا پیکددر
آن دو شهید را دفن کردیم ،و زخمیها بە بیمارستان ەقالویە منتقل شدددیم و
پس از یک هفتە حالمان بهتر شد.
بدین ترتید آن یک روز مقاومت کە در نوع خود بینظیددر بددود ،در مقابددل
انواع سالحهای سنگین و در عمق کردستان صددورت گددرفتە بددود .اهمیددت ایددن
عملیات از آن جهت بیشتر بود کە رییم تقریبددأ مدددت  ١١مددا بددود کە بوکددان
را اشدددغال کدددردە و در صداوسدددیما از پاکسدددازی منددداطق کردسدددتان سدددخن
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میگفت ،ضددمنأ ایددن مددنطقە در همسددایەگی مندداطق آذری زبددان قددرار داشددت و
رییم در این مورد حساسیت بیشتری نشان میداد.

دومین درگیری در داخل شهر بوکان
پس از اشغال بوکان هر کدام از شاخە و سردستەها بە طددور جددداگانە اقددام
بە عملیات میکردند و ضربات مهلکی بر رییم وارد میآوردند .اگر هر کدام
از پیشدددمرگەهای فدددداکار و قهرمدددان کە در میدددادین مبدددارزە حضدددوری فەدددال
داشددتند ،خدداطرات خددود را بازنویسددی میکردنددد ،از حماسددەهای هددر کدددام از
نیروهای دمکرات ،هماکنون د ها کتاب ماندگار ،بە یادگار داشتیم.
آنچە من بازگو میکنم صرفأ آن بخشهایی از عملیاتهاست کە خود در
آن شرکت داشتەام .دفاع مسلحانە در بوکان تا بهار سال  ١٣٦٢فقط دفدداع و
حفاظت از مناطق آزادشدە بود ،پس از آن کل نیددرو بددا هددم بددود و عملیاتهددا
بە صددورت جمەددی انجددام میگرفددت کە از آن زمددان بە بەددد مددن در تمددامی
عملیات هددا شددرکت کددردەام .چهددل روز پددس از عملیددات هورتکنددد ،فرماندددەی
شددداخەی نیدددروی پیشدددمرگە را بدددار دیگدددر بە سدددتاد فرمانددددهی در روسدددتای
عزیزکند برای عملیات دیگری منتقل کرد.
ساعت  ٢:٣٠دقیقەی بامداد  ٨آبانما  ١٣٦١طبق دستور قبلی وارد شهر
بوکان شدیم .نیروی ما از  ١٢٠پیشمرگە تشکیل شدە بود و بر چندین گرو
 ٥نفددرە تقسددیم شدددیم و هددر کدددام از گرو هددا در محددل خددود اسددتقرار یافتنددد.
شد را تا صبح در خانەها بە سر بردیم ،ساعت  ٩صبح طبددق طددرح قبلددی از
هر سو بە اماکن دولتی حملە کردیم ،صدای گلولەی پیشمرگە از هر کددوی و
برزن شهر بوکان بە گوش میرسددید .از یددک سددو نیددروی دشددمن کە بە کلددی
سراسیمە بود بە دنبددال مکددانی بددود تددا خددود را در آن مخفددی نگدده دارد ،و از
دیگر سددو اسددتقبال کمنظیددر مددردم بددود کە خوشددحال بودنددد و بە پیشددمرگەها
یاری میرساندند ،تصویری کە هرگز از یاد نمیرود.
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درگیری تا غروب ادامە داشددت .ایددن بددار دیگدر بە ماننددد تابسددتان پارسددال
نبددود دشددمن از وجددود پیشددمرگە در داخددل خانەهددا مطلددع نبددود و در مقابددل
پیشمرگە بسیار زبددون ظدداهر گشددت .فددداکاریهای پیشددمرگە بە مددردم بوکددان
روحیە میداد .در نتیجەی ایددن درگیددری  ١١٥نفددر از نیروهددای دشددمن کشددتە
شدددند .قربانیددان ایددن عملیددات بددزرگ دو ت دن از فرزندددان غیددور کردسددتان بە
اسامی ەمحمدصالح ابراهیمآذرە اهل روستای ەداشاغلە و ەمحمد رشبالە اهل
روستای ەنوبارە بودند ،ضمنأ  ٩پیشمرگەی دیگر نیز زخمی شدند.
در این درگیری یکی از آخوندهای مشهور رییم کە نمایندددەی خمینددی در
بوکان بود بە اسارت درآمد .غروب همان روز وی را کە از پا افتادە بود بددا
خود بە هر طریقددی بددود بددردیم .در نهایددت پددس از مدددتی ماندددن در زندددان از
سوی دادگا انقالب بە دلیل جنایتهای زیادی کە در بوکان و حومە مرتکددد
شدە بود ،محکوم شد .وی آخوند ،پاسدار و قاضددی بددود و در اعدددام جوانددان
نقددش بەسددزایی داشددت .رییددم کە در سددال  ١٣٦٣خواسددتار مددذاکرە بددا حددزب
شدددە بددود ،مەلددوم شددد کە در واقددع بە دنبددال مەاوضددەی چنددد اسددیر بددا ایددن
آخوند بودەاند.

1

کلیەی پیشمرگەها همرا با دو شددهید و  ٩زخمددیای کە داشددتیم بددا هددم بە
روسدددتای نوبدددار برگشدددتیم ،بە هنگدددام بازگشدددت در محمودآبددداد سدددوار یدددک
تراکتدددور شددددیم ،کە ناگهدددان درب تریلدددی تراکتدددور بددداز شدددد و پدددنج تدددن از
پیشمرگەها مصدددوم شدددند .کدداک چیددا از رانندددەی تراکتددور عصددبانی شددد کە
چرا محکمتر درب را قفل نکردە است کاک قاسم کاک چیا را آرام کرد.
ایددن عملیددات در آن شددرایط بە اندددازەای مهددم بددود کە کانالهددای خبددری
بینالمللددی نیددز آن را پوشددش دادنددد .اعددالم خبددر عملیددات در رادیددو BBC
مسئوالن رییم را مددات و مبهددوت سدداخت ،کە ایددن خددود باعددت شددد جمهددوری
 - 1مامۆستا عبداللە حسنزادە در صفحەی  ٩٥نیم قرن مبارزە بدان اشارە کردە است.
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اسالمی در رادیو صدای تهران آن را کوچددک جلددوە دهددد و اعددالم کنددد :ەچنددد
تن از اعضاء حزب منحلەی دمکرات در بوکان اقدددام بە تیراندددازی کردەانددد.ە
این دروغ بزرگ حتی برای مسئوالن رییم نیز قابل هضم نبود .بە ایددن دلیددل
کە نیددروی پیشددمرگە بددیش از  ١٢سدداعت کنتددرل شددهر بوکددان را در اختیددار
داشتند ،کە بەدأ رییم تا چند روز حکومت نظامی برقرار کردە بود.

حملەی هلیکوپتر بە روستای آلیکند
بە دنبال عملیات داخددل شددهر بوکددان هددر کدددام از شدداخە و دسددتەها بە گشددت
سیاسی – نظامی خود در روستاهای اطراف پرداختند .پس از اتمام امددورات
حزبی در روستای آلیکند اسددتراحت میکددردیم .صددبح روز  ٢٥آبانمددا سددال
 ، ٦٢بە هنگددام نوبددت نگهبددانی شددهید صددالح بنددایی ،چنددد هلیکددوپتر بددر فددراز
آسمان روستای ەاسپوغەە در حال گشددتزنی بودنددد کە وی آنهددا را مشدداهدە
میکند .بالفاصلە ما را مطلع ساخت.
هنددوز خددود را جمعوجددور نکددردە بددودیم کە مقرهددا و روسددتا را بددا هددم
راکتباران کردند .سریەأ در مکانهای مناسد مستقر شدیم و مردم روسددتا
نیز کە در نیروی دفاعی سددازمان یددافتە بودنددد بە کمددک پیشددمرگەها آمدنددد و
بە سددوی هلیکوپترهددا اقدددام بە تیرانددازی کدردیم .پددس از  ٢٠دقددیقە بە سددمت
بوکان پرواز کردند و از منطقە دور شدند.
روستا را دود و گرد و غبار و بوی بدداروت فددرا گددرفتە بددود ،بەجددز دیددوار
چند خانە بە چیز دیگری آسیبی وارد نشدە بود ،نیددروی مددا تنهددا یددک کددالیبر
 ٥٠داشتیم و جەفر محمدددتیخلە مسددئول آن بددود ،تددا از روسددتای ەکددونەماللرە
آن را آوردند ،دیگر خبری از هلیکوپترها نبود .البتە تا یک سدداعت دیگددر نیددز
در حالت آمادەباش بە سر بردیم ،اما دیگر هلیکوپترها برنگشتند.
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عدددم موفقددت درعملیددات پایگدداهگیری «سددراو» و بەشددهادت رسددیدن
جانشین فرماندەی نیرو
زمستان سددال  ١٣٦١هددر کدددام از سددە شدداخەی نیددروی بیدان طددرح عملیددات و
حملە بە پایگا های رییم را در دستور کار خددود قددرار دادە بودنددد ،هددر کدددام
از شدداخەها در مندداطق مختلددف بوکددان ضددربات متەددددی را بە دشددمن وارد
میکردند ،آنچە کە من مینویسم همان طور کە اشددارە کددردم صددرفأ مربددوط
بە عملیاتهاییست کە خود من در آن شرکت کردەام.
پیشدددددمرگەها مددددددتی بدددددود کە در اسدددددتراحت بودندددددد .فرمانددددددەی نیدددددرو
ەمحمدرسول ربیەیە ملقد بە ەچیاە همرا بددا قاسددم بدداقی و حسددن جمشددیدی،
جانشین فرماندەی نیرو و فرماندەی شاخەی یکم ،تشکیل جلسە دادنددد .طددرح
اشددغال پایگددا روسددتای ەسددراوە در مددنطقەی آلەشددین بوکددان را ریختنددد .بە
منظددور بە انجدددام رسددداندن طدددرح تەیدددین شددددە ،صدددبح روز  ٢دیمدددا ١٣٦١
جلسەی گستردەای با حضور بخش قابل توجهی از پیشمرگەهای شاخەهای
 ١و  ٢در مسجد روستای ەعباسآبادە در منطقەی احمدکور ترتید دادند.
در جلسددەی مزبددور  ٩٠تددن از پیشددمرگەها جهددت دور تددازەای از حمددالت
علیە نیروهای رییم در روستای سددراو انتخدداب شدددند .سددرهنگ چیددا در ایددن

جلسددە گفددت :ەتردیدددی ندددارم کە شددما در عملیددات پددیشرو دسددتاورد قابددل
تددوجهی خواهیددد داشددت .شددما همددان مبددارزانی هسددتید کە بددا  ٢٧تددن گددردان
هوابرد شیراز را در هم شکستید لذا از هماکنون مددن خبددر پیددروزی شددما را
برای رادیو آمادە خواهم کرد.ە
عصر همان روز از روسددتای عباسآبدداد بە سددمت داشددبند و از آنجددا پددس
از دو روز راهپیمدددایی بە محدددل عملیدددات نزدیدددک شددددیم .روز  ٤دیمدددا در
روستای ەقولرە تقسیم شدیم و قرار بر این شد کە سدداعت  ٦صددبح روز بەددد
بە پایگا حملە شود .فرماندهی عملیات بر عهدددەی حسددن جمشددیدی بددود .آن
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شد همەی تیمهددا در محددل مناسددد قددرار گرفتنددد و تمددامی را هددای منتهددی بە
پایگا کمین گذاری شد ٣٠ .تددن از پیشددمرگەها بددرای عملیددات پایگددا گیری بە
فرماندهی حسن جمشیدی تەیین شدند ٢٥ ،تددن دیگددر تحددت فرماندددهی محمددد
ابددراهیماف در ەاوزنقشددالقە کمددین گذاشددتند و در صددورت حمددلەی نیروهددای
ام ددادی از طددرف میاندددوآب ،مسددئولیت جلددوگیری از ورود آنددان را عهدددەدار
شدددند ٢٥ .پیشددمرگەی دیگددر در نزدیکددی روسددتای ەرحیمخددانە بە فرماندددهی
ەعثمان سوارەە بر جادەی بوکددان کمددین گذاشددتند و همچنددین  ١٠پیشددمرگەی
دیگر در روستای قولر جهت یاری رساندن بە زخمیها مستقر شدند.
هنگام شروع عملیات ساعت  ٦صبح مقرر شدە بود ،امددا بە دلیددل تدداریکی
هوا سدداعت شددروع عملیددات ،از سددوی حسددن جمشددیدی یددک سدداعت بە تددأخیر
افتاد .برف تا زانو باال آمدە بود .این یددک سدداعت تددأخیر بددر رونددد کددار تددأثیر
منفی گذاشت ،زیددرا سدداعت  ٧بیددداری بددود .رأس سدداعت  ٧عملیددات بددا شددەار
ەزندە باد حزب دمکراتە آغاز شد .با آرپیجی و بازوکددا پایگددا مددورد هدددف
قرار گرفت ،در همان دقایق آغازین عملیات چند نفر از نیروهای رییم کشتە
شدند .لحظە بە لحظە بر شدت درگیری افددزودە میشددد ،تددا سدداعت  ١٠صددبح
چندین جنازە از نیروهای دشمن در محل درگیری بددر زمددین افتددادە بددود .امددا
آنددچە مددایەی تەجددد شدددە بددود ،ایددن بددود کە یکددی از مددزدوران بە همددرا دو
پاسدددار در مهمتددرین نقددطەی پایگددا تددا غددروب مقاومددت کردنددد .از  ٣٥تددن از
نیروهای رییم تنها ایددن سددە نفددر جددان سددالم بە در بردنددد متأسددفانە در ایددن
درگیری حسن جمشیدی بە شهادت رسید.
در واقع دو عامل مهم در عدم موفقیت این عملیات نقددش داشددتند ،نخسددت
ایددنکە :علیددرغم ایددنکە هددمەی پیشددمرگەها در مکددان و زمددان مقددرر خددود آمددادە
بودنددد ،امددا تددأخیر در انجددام عملیددات نیروهددای دشددمن را هوشددیار کددرد و از
غافلگیری آنان جلوگیری کرد .دومین عامل تأثیرگددذار ،شهیدشدددن فرماندددەی
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عملیات در ساعت  ١ظهر بود ،کە انگیزەی افراد را تا اندازەی زیادی کدداهش
داد.
از سویی دیگر ساعت  ٤بەدازظهر نیروی کمکی رییم از طرف میاندوآب
حمددلە کردنددد ،امددا در کمددین پیشددمرگەهایی کە در اوزنقشددالق مسددتقر شدددە
بودنددد افتادنددد و وادار بە عقدنشددینی شددددند همچنددین از سدداعت  ١٠صدددبح
گردان ەکشورە یکبند سنگر و مواضع نیروهای پیشمرگە در روستای سددراو
را با خمپارە هدف قرار دادە بود .نهایتأ پس از  ١٢سدداعت نیددروی پیشددمرگە
دستور عقدنشینی را دریافت کرد ،و هر کدام از تیمها بە همرا پیکددر شددهید
حسن و  ٣مجروح بە روستای قولر بازگشتیم.
پیشددمرگان در سددوگ از دسددت دادن حسددن جمشددیدی در مدداتم فددرو رفددتە
بودنددد .شددهید شدددن حسددن جمشددیدی ضددربەی زیددادی بددر نیددروی بیددان وارد
آورد ،وی در مدددت کمددی توانسددت مسددئولیتهای سددنگینی بددر عهدددە بگیددرد،
دارای طرح و نقشەی پارتیزانی بددود در کددل فددرد تأثیرگددذاری بددود .در مدددت
یددک سددال ،سددە بددار نیددروی بوکددان را بە داخددل شددهر بوکددان بددرد و در آنجددا
عملیاتهای موفقی را بە انجام رسدداندند .بە دلیددل قهرمانیهددای زیددادی کە از
خود نشان دادە بود ،نامش در منطقەی بوکان پیچیدە بود.
بددر خددالف انتظاراتمددان نتوانسددتیم بە تمددام اهددداف خددود در ایددن عملیددات
دست یابیم .ساعت  ١١صبح روز  ٦دیمددا از روسددتای ەکانیشددقاقانە وارد
داشبند شدددیم ،پددس از تقسددیم پیشددمرگەها بددر گرو هددای چندددنفرە مددن همددرا
کاک قاسم باقی و محمد ابراهیماف بە منددزل پدددرم رفتددیم .اعضدداء خددانوادەی
ما نیز در عزای حسن جمشیدی بودند و بە ویژە مددادرم فقددط گددریە میکددرد.
از زمانی کە بە صفوف پیشمرگەها پیوستە بودم ،برای نخستین بار بددود کە
بە خانەی خودمان میرفتم.
سرهنگ چیا ،فرماندەی نیرو در روسددتای ەعباسآبددادە منتظددر رسددیدن مددا
بددود ،بە دلیددل عدددم ارتبدداط از بە شددهادت رسددیدن حسددن جمشددیدی اطالعددی
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نداشت .از یکی از پیشددمرگەها میپرسددد :ەچە کسددی شددهید شدددە؟ە در جددواب
کاک چیا میگوید هیچ کسی شهید نشدە است ،و در مورد سددئوالی کە مبنددی
بر موفقیت عملیددات بددودە ،هددیچ پاسددخی نمیدهددد .سددرهنگ چیددا میگویددد اگددر
پایگدددا تسدددخیر نشددددە باشدددد ،مطمئندددأ حسدددن شدددهید شددددە اسدددت ،سدددپس آن
پیشمرگە با ناراحتی واقەیت امر را بە سرهنگ چیا میگوید.
کاک چیا با شنیدن این خبر بسیار ناراحت میشددود ،زیددرا کە او را خیلددی
دوست میداشت ،کاک حسن نیددز واقەددأ توانددایی و قابلیتهددای خددود را اثبددات
کردە بود .دو روز بەد پیکر کاک حسددن را در روسددتای ەقالچددوغەە بە خدداک
سددپردند و هددر کدددام از شدداخەها بە مقرهددای خددود برگشددتند .امددا بە هنگددام
مراسم خاکسپاری و تلقین ،مالی روسددتا رو بە قبددر کدداک حسدن میگفدت کە
هماکنددون مالئددک بە سددراغ تددو میآینددد و واهددمەای نداشددتە بدداش و در جددواب
آنان بگو کە  ...در این هنگام کاک چیا با ناراحتی سخنان وی را قطع کرد و
گفت :ەاو حسن جمشیدیسددت و تددا زندددە بددود ،حتددی از تانددک هددم نمیترسددید
آن وقددت تددو آمدددەای و از تددرس صددحبت میکنددی؟!ە بدددین ترتیدد اجددازە نددداد
تلقینش را تمام کند.
رییدددم یدددک روز پدددس از عملیدددات بدددا نیدددروی زیدددادی بە روسدددتای سدددراو
حملەور میشود و بە شیوەای وحشیانە چندین تددن از اهددالی آن روسددتا اعددم
از پیددر و جددوان و زنددان و کودکددان را بە گلددولە میبندددد ،کە در نتددیجەی ایددن
تیرانددددازی کسدددانی همچدددون :ەیوسدددف زنجبیلددیە ،ەعلدددی محمددددیە ،ەمصدددطفی
مدداممولودیە ،ەحلددیمە مامیوسددفیە ،ەسددەیدە و ەعایشددە شددهبازیە بە شددهادت
میرسند .عایشە شهبازی مادر یک نوزاد  ٤ماهە بود ،بە هنگددام کفددن و دفددن
پیکر شهدا در مسجد روستا ،آن بددچەی  ٤مدداهە پسددتان مددادرش را میمکیددد.
ایددن یکددی دیگددر از جنایتهاییسددت کە در کارنددامەی ننگددین جمهددوری اسددالمی
بددرای همیشددە ثبددت شدددە اسددت .مددزدوری کە در پایگددا مقاومددت میکددرد ،از

 / 70دشواریهای را مبارزە

سددوی رییددم تشددویق شددد و خددانەی مسددکونی و چندددین میلیددون تومددان پددول
دریافت کرد.

درگیری در داشبند
پددانزدهم بهمنمددا  ١٣٦١اعضدداء شدداخەی ەهشددرشە در روسددتای عباسآبدداد بە
دلیل بارش سددنگین بددرف چنددد روزی بددود کە امکددان رفددتن نداشددتیم ،آن روز
هم بارش برف حتی بسیار سنگینتر از روزهددای قبددل ادامە داشددت و دیددد را
تا حد زیادی کاهش دادە بود .سەدون بددارزان کە سردسددتە بددود ،در مسددجد
روستا ما را جمع کددرد و گفددت کە بدددون اتددالف وقددت ناهارتددان را بخوریددد و
آمادە شوید کە عملیدداتی در محددور مواصددالتی بوکددان – میاندددوآب پددیش رو
داریم و نبایددد ایددن فرصددت را از دسددت بدددهیم ،چددرا کە شددرایط جددوی بە نفددع
ماست.
ساعت  ١بەدازظهر با گامهای محکددم و سددریع بە طددرف محددل مددورد نظددر
بە را افتادیم ،ما بایستی پیش از پایددان یددافتن مە و کددوالک در آنجددا حاضددر
میشدیم .بە این دلیل کە در روستای ما عملیات انجام میگرفت مددن بددا چنددد
تددن از بچەهددای دیگددر پیشددرو بقددیە بددودیم .بایسددتی قبددل از اتمددام مدده بە دلیددل
مخفی ماندن از دید پایگا کو ەحاجی قادرە بە محل عملیات میرسددیدیم .در
ایدددن شدددرایط سدددخت و سدددرمای سدددوزان از عدددرض رودخدددانەی سدددیمینەرود
(تەتەهددوو) گذشددتیم و بە طددرف دیگددر جددادە رسددیدیم .ارتفدداع بددرف تددا بدداالی
زانوهایمان میرسید.
مدددن و اسدددماعیل خورشدددیدی ،صدددالح بندددایی ،صددددیق فرامدددرزی و علدددی
ەعەبەشەلە در کنار جادە سنگر گرفتیم .هر لحددظە بددر شدددت سددرما و کددوالک
افددزودە میشددد .ناگهددان یددک دسددتگا آیفددای ارتشددی کە دو سرنشددین داشددت،
وا رد کمین شد .با اولین رگبار هر دو نفرشان خددود را تحویددل دادنددد .بقددیەی
پیشمرگەها آمدند و سەدون بارزان آنددان را تقسددیم کددرد .پددس از چنددد دقددیقە

گوشەای از خاطرات یک پیشمرگ 71 /

یددک دسددتگا زیددل بددا  ٧نفددر مسددلح آمددد .در نتددیجەی تیراندددازی بدددون هددیچ
واکنشی دو تن از آنان کشتە و پنج نفر دیگر تسلیم شدند .بە نظددر میرسددید
این آیفا تدارکات بود و شام نیروهددای دشددمن را میرسدداند ،زیددرا کە  ٥دیددگ
آبگوشددت همددرا داشددت .امددا آنددچە عجیددد بددود ،بە هنگددام تیراندددازی یکددی از
افراد پشت آیفا با صدای بلند میگفت :ەکدداک قاسددم تسددلیم!ە مددا هددمە متەجددد
شدددە بددودیم ،کە مەلددوم شددد سدددال قبددل از آن نیددز در درگیددری دیگدددری بە
اسارت در آمدە بود.
مدت بسیار زیادی منتظددر ماندددیم امددا از نیروهددای رییددم خبددری نبددود ،مددا
نیز غنایم خود را کە شامل  ٩قبضددە اسددلحەی ی ٣ -بددا خشدداب و گلددولە بددود
جمددع کددردە و بە همددرا اسددرا جددادە را تددرک کددردیم .در روسددتای داشددبند بە
منزل عمویم رفتم .عمو در گوشەای از خانە کز کردە بددود و غمگددین نشسددتە
بددود .سددالم کددردم و بدددون ایددنکە جددواب سددالم مددرا بدهددد بددا سراسددیمگی و
پریشددانی گفددت :ەجددایی بهتددر از اینجددا بددرای درگیددری سددراغ نداشددتید؟ همددش
تقصیر توئە ،پیشمرگە هرگز اینجا عملیات انجام ندادە است.ە 1ضددمنأ چندددین
ناسددزا نیددز گفددت کە مددن در جددواب فقدط خندیددم .آن زمددان رییددم پددس از هددر
عملیات مردم آن منطقە را اذیت میکرد ،اما در این عملیات کشتەهای دشمن
دو نفر بودند .پس از برداشتن آذوقە از منزل آنان بە روسددتای گردیقبددران
بە را افتادیم.
دوبدددارە در را بازگشدددت بە ناچدددار از رودخدددانەی سدددیمینەرود گذشدددتیم.
سدداعت  ٨:٣٠دقددیقە ب دود کە بە روسددتای گردیقبددران رسددیدیم .افددراد مسددلح
کوملە نیز در آنجا مسددتقر شدددە بودنددد .مددردم روسددتا بە محددض ایددنکە مددا را
 -1 - 1قب نیز بە همرا قاسم باقی برای شناسایی بە مزارع داشبند رفدتە بدودیم ،بە طدور اتفداقی
با عمویم روبەرو شدیم .پس از احوالپرسی کاک قاسم گفدت :ەایدن ابدراهیم اسدت.ە گفدت :ەابدراهیم؟!
کدوم ابراهیم؟!ە گفت :ەابراهیم پسدر بدرادرت.ە گفدت :ەقسدم میخدورم مدن هدیچ بدرادرزادەای بە اسدم
ابراهیم ندارم.ە
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دیدند بە استقبالمان آمدند .دستە دسددتە بە منددازل مددردم رفتددیم و سدداعت ١١
شد بە طددرف مقرهایمددان در آلیکنددد بە را افتددادیم .سددەدون بددارزان یکددی از
خودروهدا را میرانددد ،بە دلیددل بددارش مددداوم بددرف را بندددان بددود و نیددز دیددد
کافی نداشتیم .ناگهان خددودرو در چددالەای افتدداد کە در ایددن اثنددا صددالح بنددایی
تدددوی یکدددی از دیگهدددای آبگوشدددت افتددداد .در آن شدددرایط سدددخت و علیدددرغم
سرما و خستگی زیاد خندەمان گرفتە بود .بە حدی خندیدیم کە صالح بنددایی
بددا عصددبانیت از خددودرو پیددادە شددد و دو سدداعت را آلیکنددد را بددا پددای پیددادە
پیمود هنگامی کە بە مقر رسید آبگوشت بر روی لباسهایش یخ بستە بددود،
کە این تصویر باعت خندەی بیشتری شد .فردای آن روز مردم آلیکند از مددا
تشکر کردند و ما نیز غنایم و اسرا را بە عزیزکند انتقال دادیم.

تحریم اقتصادی و توقیف تانکرهای حامل سوخت
زمسدددتان سدددال  ،١٣٦١کە دمدددای هدددوا بسدددیار سدددرد بدددود ،بە دلیدددل تحدددریم
اقتصددادی رییددم مندداطق تحددت کنتددرل پیشددمرگە سددوخت نداشددتند .رییددم عمد
کلددیەی را هددای مواصددالتی را اشددغال کددردە بددود .مقددر ثابددت مددا در مددنطقەی
ەاحمدددکورە بددود ،کە مددنطقەی فاقددد جنگددل و درخددت بددود ،تددا از آن بە عنددوان
سوخت استفادە کنیم .وضەیت مردم نیز از وضەیت ما اسفبارتر بود.
دستوری مبنی بر تحت نظر قرار دادن جادەی بوکددان – میاندددوآب جهددت
تدددأمین سدددوخت ،صدددادر گردیدددد .بددددین منظدددور روز  ٣٠دیمدددا دسدددتەای از
پیشمرگەها بە نزدیکی روستای داشددبند رفتددیم و در آنجددا جددادە را زیددر نظددر
داشتیم .پس از چندی خبری از نیروهددای رییددم نبددود ،هددوای آن روز صدداف
بود ،اما یخبندان بود و عبور خودروها فقط با زنجیرچرد امکان داشت.
ساعت  ١٢دو تانکر سوخت را کە یکی از آنان  ١٨چرد و دیگددری حدداوی
 ٥٠هزار لیتر نفت بود ،توقیف کردیم و بە رانندددەها اشدارە کددردیم ،بە سددمت
را پایینی روستا برانند .موقع گذشتن از رودخانە یکددی از تانکرهددا در بددرف
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گیددر کددرد و طددولی نکشددید کە نیددروی ضددربت بە کمددک آنهددا آمددد و در پددایین
روستای داشبند مستقر شدند و عم بە دو جددبهە تبدددیل شدددیم و تیراندددازی
شروع شد.
هدف ما از این عملیات دسددت یدافتن بە سددوخت تانکرهددا بددود ،امددا هددر دو
تانکر مورد اصددابت گلددولە قددرار گرفتنددد و نفددت آن بە داخددل رودخددانە ریخددتە
شد .درگیری تا ساعت  ٤ادامە داشت .مددا در داخددل جددوی آبددی سددنگر گددرفتە
بددودیم تددا از دیددد نیروهددای دشددمن پنهددان بمددانیم ،ضددمن ایددنکە بددا روپددوش
سددفیدرنگ اسددتتار کددردە بددودیم کە کمددک زیددادی بە مخفددی نگدده داشددتن مددا
میکددرد .آنددان نیددز در داخددل روسددتا اقدددام بە تیراندددازی میکردنددد و جرئددت
نزدیک شدن نداشتند.
هم بە دلیل اینکە نتوانسددتە بددودیم محمددولەی نفتددی را بە سددالمت بە محددل
مددورد نظددر برسددانیم و هددم ایددنکە دسددتانمان در سددرما یددخ بسددتە بددود ،بهتددر
دانسددتیم بە درگیددری پایددان دهددیم .سددپس آنددان عقدنشددینی کردنددد و مددا هددم
دسددت خددالی بە مقددر برگشددتیم ،بەدددأ مددردم داشددبند سددهم نفددت خددود را از آن
تانکرها برداشتە بودند.
رفتن کاک چیا و فرماندهی «خلیل خلبان»
در اواخدددر اسدددفندما سدددال  ،١٣٦١پیشدددمرگەهای شددداخەی دوم نیدددرو را در
مسددجد ەلگددزە جمددع کردنددد ت دا فرمان ددەی جدیددد نیددروی بیددان را مەرفددی کننددد.
سددداعت  ١٠صدددبح بدددیش از  ٧٠پیشدددمرگە در داخدددل مسدددجد منتظدددر آمددددن
مسئوالن بودیم ،کاک چیا فرماندەی سابق بە همرا فددردی قدبلنددد کە حدددودأ
 ٢٨ – ٢٧سالە بە نظر میرسید ،بە نام ەخلیددل زارعە ملقددد بە ەخلیددل خلبددانە،
وارد مسجد شدند.
ابتدددا کداک قاسدم بددا یددک دقددیقە سددکوت بە منظددور پاسداشددت خددون شددهدا
جلسە را آغاز کرد و سددپس هددر دو فرماندددە را خوشآمددد گفددت .سددپس کدداک
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چیددا سددخنان خددود را آغدداز کددرد .بە طددور بسددیار ناگهددانی و در همددان بدددو
سددخنان خددود گفددت :ەمددیدانم کە بسددیار دوسددت داریددد ،مددن بددروم!ە هددمەی
حاضدددرین شدددروع بە خندیددددن کردندددد .کددداک چیدددا در ادامە افدددزود کە دفتدددر
سیاسددی خواسددتار انتقددال مددن شدددە و بە جددای مددن خلیددل خلبددان را بە عنددوان
فرماندەی نیروی  ١١٠بیان تەیین کردە است.ە بخشی از سددخنان خددود را بە
بحددت در بددارەی شددرایطی کە حددزب در آن قددرار داشددت اختصدداش داد ،و در
پایدددان آرزوی موفقیدددت بدددرای خلیدددل خلبدددان کد درد ،و بدددا تشدددویق و کدددفزدن
پیشمرگەها سخنان خود را بە پایان رساند .پددس از وی خلیددل خلبددان نیددز از
کاک چیددا تشددکر کددرد و امیدددوار شددد کە بددا همکدداری کلددیەی افددراد بتواننددد در
راستای اهداف حزب گام بردارند.
پددیش از اتمددام جلسددە سددرهنگ چیددا گفددت :ەدو موضددوع دیگددر ماندددە کە بە
اطالعتان برسانم ،اول اینکە تددا سددە مددا دیگددر نیددز بددا خلیددل اینجددا میمددانم ،و
دوم اینکە بە استحضار برسددانم کە از نیددروی بیددان از سددوی پلنددوم کمیددتەی
مرکزی و با امضاء شخب دکتر قاسملو بە خاطر موفقیت در عملیات منهدم
سدداختن ەسددتون  ٨٠١شددیرازە تقدددیر بە عمددل آمدددە اسددت.ە جلسددە بددا تشددویق
حضار بە پایان رسید.
خلیددل خلبددان متولددد کرماشددان بددود و در ارتددش شاهنشدداهی بە عنددوان
خلبان خدمت کردە بود .پس از پیروزی انقالب حاضددر بە همکدداری بددا رییددم
اسالمی نشدە و راهی اروپا شدە بود .پس از چندی بددا دکتددر قاسددملو تمدداس
برقرار کردە و حاضر بە خدمت در صفوف دمکرات شدددە بددود .وی ابتدددا در
منطقەی ارومیە سازمان یافتە بود و سپس بە عنوان فرماندەی نیروی بیددان،
بە بوکان انتقال یافت.

1

 -1کدداک خلیددل خلبددان در سددال  ١٣٦٢فرماندددەن نیددرون بیددان بددود و سددپس بنددا بددر دسددتور دفتددر
سیاسی بە منطقەی کرماشان منتقل گردید ،در آنجدا توسدط رییدم بە اسدارت درآمدد و در تداریخ ٢
آذرما  ١٣٦٤در زندان تیرباران شد.
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اشغال دوبارەی جادەی بوکان د مهاباد
زمستان سرد  ١٣٦١کمکم داشت بە پایان میرسید و چیددزی بە فددرا رسددیدن
بهار نماندە بود .بە تدریج برفها آب شدە بود .فقط  ٧روز از بهار سرسبز
سال  ٦٢گذشتە بود کە رییم بە قصددد اشددغال محددور بوکددان – مهابدداد اقدددام
بە حملەی گستردەای کرد .حمالت بە جادەی برهان از طددرف مهابدداد شددروع
شدە ،در منطقەی بوکان نیددز بە روسددتای قرەکنددد حمددلە صددورت گددرفتە بددود.
این روستا در جادەی بوکان بە مهاباد واقع شدە و فاقد کو و تپە است.
پیشددمرگەهای شدداخەی اول کە در آنجددا اسددتقرار یددافتە بودنددد ،از سددال
گذشتە خاکریزی بە طول یک کیلومتر و عمق یک متر درست کددردە بودنددد و
از آن بە عنوان سنگر استفادە میکردند .هر شد یکی از دستەهای آن اقدددام
بە کمین گددذاری علددیە نیروهددای رییددم میکددرد و بدددین ترتیددد مدانع پیشددروی
دشددمن میشدددند .امددا رییددم بددر اشددغال ایددن مددنطقە مصددر بددود و هددر روز
نیروهدددای بیشدددتری از زمدددین و آسدددمان بە آنجدددا میفرسدددتاد و روز بە روز
فشارها بیشتر و بیشتر میشد.
روحیەی باال و ارادەی نیروهای پیشددمرگە و همچنددین چددابکی آنددان باعددت
شدددە بددود کە اجددازەی پیشددروی بە نیروهددای دشددمن دادە نشددود .روز دوم
فشارها چند برابر شدە بود .از زمین و آسمان سنگر نیروهددای پیشددمرگە بددا
آتش انواع سالحهای سددنگین و پیشددرفتە مددواجە بددود .سددە هلیکددوپتر بددر فددراز
آنددان دائمددأ در حددال راکتبدداران بددود ،امددا قددادر بە پددایین آمدددن نبودنددد .در
نزدیکیهددای غددروب درگیددری ش ددت بیش دتری گرفددت ،نهایتددأ نیددروی خسددتگی
ناپذیر دالوران دمکرات ،کە هم بە لحاظ تەداد نفرات و هم بە لحدداظ امکانددات
در مقابل نیروهای رییم بسیار کمتر بود ،آنان را ناچار بە عقدنشینی کرد.
این نیروی مجهز بە مدت  ٤روز زمینگیر شدە و خسارات جددانی و مددالی
زیادی بە آنان وارد گشتە بود ،تا جایی کە رادیو صدددای کردسددتان از آنددان
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خواسددت جنددازەی پاسدارهایشددان کە بسددیار زیدداد بددود را ببرنددد .قرەکنددد بە
میدان مقاومددت مبددارزان دمکددرات تبدددیل شدددە بددود .چنددانچە پیشددتر نیددز بدددان
اشارە شد رییددم علیددرغم کشددتەهای زیددادی کە داشددت ،مصددمم بددود بە جنددگ
ادامە دهد تا آن محور را اشغال کند .در حالی کە کو و دشت جامەی سددبز
بر تددن کددردە بددود ،امددا روسددتاهای قرەکنددد ،چدداورچین ،دونگددوز و سددیفالدین
توپباران میشدند.
نیروی پیشمرگە کە مأموریت حفاظت از قرەکند را بر عهدە گرفتە بودند،
بە عهد خود وفا کردنددد و حماسددە آفریدنددد .د هددا تددن از نیروهددای دشددمن در
خددداک و خدددون غلتیددددە بودندددد ،نیروهدددای کمکدددی نیدددز یکدددی پدددس از دیگدددری
زمینگیر و وادار بە عقدنشینی میشدند .سە هلیکددوپتری کە بددر فددراز سددنگر
پیشمرگەها جوالن میداد نیز ،نتوانست کاری از پددیش ببددرد .دشددمن دو جددت
جنگندددە فرسددتاد و بددا بمبدداران و راکتبدداران مددنطقە را غددرق در آتددش و دود
کددردە بودنددد ،امددا خدداک مددیهن فرزندددان دالور خددود را حفد کددردە و بە آنددان
روحیە میداد.
فرمانددددەهان دوشدددادوش رفقدددای پیشدددمرگ خدددود ،بدددا مقاومدددت جاندددانە
حماسەی دیگری در قلد و ذهن ملت خویش بە ثبت رساندند .سیزدە ساعت
جنددگ مددداوم و اسددتفادە از انددواع سددالحها و حمددلە از آسددمان و زمددین توسددط
نیروهای رییم ،اما در نتیجە آنچە کە نقش زمین شدددە بددود ،جنددازەی صدددها
نفر از نیروهای رییم بود ،کە در میان آنها فرماندەی ردەباالی رییم بە نددام
ەحاتم سلطانیە اهل ەچوبلوجەە از توابع منطقەی افشار بە چشددم میخددورد .و
آنددچە مشدداهدە میشددد د هددا قبضددە اسددلحە و صدددها فشددنگ بەجددا ماندددە و
سدددنگرهای خدددالی دشدددمن ،در مقابدددل سدددنگرهای فدددتح نشددددەی دالورمدددردان
دمکرات بود.
بهای  ٤روز حماسە و فددداکاری ،از دسددت دادن جددان گرانبهددای  ٤تددن از
پیشمرگان مبارز ملت کرد بە نامهای ەخدر رسولیە ،ەجەفر بوکددانیە ،ەجەفددر
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جابلیە و ەجمال امینیە بود .خون این شهدا در سرآغاز فصل بهددار آن سددال
در کو و دشتهای سرسبز کردستان آمیخت و آنچە از آنان بر جددای مانددد
نامی نیک و عشق و ایمان بە را پر افتخارشان بود.
پس از اشغال جادەی بوکان – مهاباد تاکتیک جنگی مددا عددوض شددد و در
مرحلەی نیمە جددبهەای و نددیمە پددارتیزانی مقرهایمددان را از مددنطقەی احمدددکور
بە مددنطقەی ەپیرمحمدددە انتقددال دادیددم .حمددالت گسددتردەی رییددم در بهددار سددال
 ٦٢و بە ویددژە پددس از اشددغال محورهددای اصددلی بددا شدددت بیشددتری از هددمەی
نقدداط و مندداطق ادامە داشددت .تدددریجأ مندداطق مختلددف را یکددی پددس از دیگددری
اشددغال میکددرد و در میددان مددردم شددایەەهایی مبنددی بددر تسددلیم شدددن تمددامی
نیروهای پیشمرگە منتشر میکرد .نیروی بیددان و کمیددتەی شهرسددتان بوکددان
در جهت زدودن این شایەەها از افکار عمومی و همچنین باال بردن روحیەی
مردم تصمیم بە برگزاری یک جولەی سیاسددی – نظددامی گسددتردە در کلددیەی
مناطق گرفتند .رییم همچون ماری زخمی بود و ما نیز حمالت پیدرپی آنهدا
را در هم میشکستیم.
درهم شکستن حملەی دشمن بە روستای «اسپوغە»
بە دنبال اشغال جادەی بوکان – مهاباد از سوی نیروهددای رییددم ،مقددر ثابددت
خود را در منطقەی احمدکور بە کلی ترک کردیم و در روستای ەسددردرآبادە
در منطقەی پیرمحمد بوکان یک مقر موقت را برای استراحت دایر کردیم ،بە
هنگام جولە و گشتزنی نیز بە مناطق اشغالی میرفتیم.
روز سددددیام فروردینمددددا  ١٣٦٢میددددان روسددددتاهای آلیکنددددد و اسددددپوغە
استراحت میکردیم ،کە رییم این دو روستا را مورد حمددلەای گسددتردە قددرار
داد .اگرچە پیشتر بە اصددطالح ایددن روسددتاها را ەپاکسددازیە کددردە بودنددد ،امددا
هر بار با مقاومت نیددروی پیشددمرگە مددواجە و وادار بە عقدنشددینی میشدددند.
در آن روز نیددز حمددلەی نیروهددای دشددمن در مددزارع اسددپوغە شکسددتە شددد و
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قرید بە  ٣٠نفر از آنان کشددتە شدددند و نیددز شددماری دیگددر خددود را بە داخددل
رودخددانەی سددیمینەرود (تەتەهددوو) انداختنددد و در نتددیجە چنددد نفرشددان غددرق
ش ددند 1.در ایددن درگیددری هددیچ کدددام از پیشددمرگەها زخمددی نشدددند و تددیم در
سالمت کامل بە گشت خود ادامە داد.
دو روز پس از ایددن حمددلە ،در حددد فاصددل روسددتاهای داشددبند و اوچتددپە و
در محلی بە نام باغ احمدی ،ساعت  ٤عصر اقدام بە کمین گذاری کددردیم کە
سددە خددودروی تویوتددا حامددل چنددد سرنشددین مسددلح ،در کمددین افتادنددد ،و در
نتیجە  ١٤تن از آنان کشتە شدند و  ٢نفر نیز بە اسارت درآمدند ١٦ .قبضددە
اسددلحە دسددتاورد ایددن کمددین بددود و در آخددر خودروهددا منهدددم شددد و محددل
عملیات را بە سالمت ترک کردیم و غروب بە روستای آلیکند رفتیم.
هندددوز شدددام نخدددوردە بدددودیم کە نیروهدددای دشدددمن از سدددمت بوکدددان بە
روستای آلیکند حملە کردند و از را دور با آرپیجی داخل روسددتا را مددورد
حمدددلە قدددرار دادندددد .مدددا هدددم بالفاصدددلە آلیکندددد را تدددرک کدددردیم و بە طدددرف
قادرآبدداد و نیسددکآباد عقدنشددینی کددردیم .از آن شددد بە بەددد تاکتیددک رییددم
علیە نیروهای پیشمرگە تغییر کرد و طبق برنامەی مزدوران انجام میگرفت.
ایددن تاکتیددک شددامل پیشددروی مددزدوران میشددد ،کە پددس از هددر عملیددات در
صفوف جلو قرار میگرفتند و بە تحقید پیشمرگان میپرداختند.
پایگاه سد «نوروزلو»
بەددد از درگیددری اسددپوغە بە نیددرو ملحددق شدددیم و در ادامەی گشددت خددود از
عرض رودخانەی سددیمینەرود گذشددتیم و بە چنددد روسدتای مددنطقەی آلەشددین
سر زدیم .در واقع پس از اشغال مناطق این گشتزنیها صددرفأ بە ایددن دلیددل

 -1آنان از ترس شایەەهایی چون ەپیشمرگەها سدر میبرندد و ...ە کە از سدوی رییدم تبلیدغ میشدد،
خود را بە داخل رودخانە پرت کردند.
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بود کە بە مردم و نیروهای دشمن بگددوییم کە هنددوز هددم نیروهددای پیشددمرگە
در میدان نبرد حضوری فەال دارند.
شامگا  ١٠فروردین  ١٣٦٢در حملەای ناگهانی بە پایگددا سددد ەنوروزلددوە
ضددربەی محکم دی بددر رییددم وارد کددردیم .بە دلیددل حساسددیت موقەیددت محددل
درگیری نتوانستیم آمار کشتەشدگان نیروهای رییم را بە دست آوریددم .امددا
در این حملە یکی از پیشمرگەها بە نام ەرحمان فیضاللەپورە پس از شددهادت
برادرش ،بە دومین شهید خانوادە بدل شد.
اکنون و پس از گذشت این همە سال نیز بر من مەلوم نگشت کە چگددونە،
در حالی کە موقەیت را شناسددایی نکددردە بددودیم ،بە آن پایگددا حمددلە کددردیم.
هنگامی کە حملە را شروع کردیم ،من و ەمحمود ترکاشەە و شهید رحمان بددا
هم در نزدیکی سیمخاردارها قرار گرفتە بودیم .بە محض انکە دستور حمددلە
صادر شددد هددر سددە نفددر خددود را بە سددیمخاردارها زدیددم و لباسهایمددان گیددر
کرد .محمود با سرنیزە مشغول قطعکردن سیمخاردارها بود ،در حال سددنگر
گرفتن بودیم.
درگیری شدت یافتە بود .بە کاک رحمان گفددتم بە طددرف پایگددا مددیرویم.
رگبار گلولە بددر سددرمان فددرود میآمددد ،آتددش سددالحهای مددا نیددز شدددت گددرفتە
بود .هر چقدر بە کاک رحمددان گفددتم کە بلنددد شددود و بددرویم ،هددیچ حرکتددی از
خددود نشددان نمددیداد ،صدددای محمددود هددم بلنددد شدددە بددود و هددی میگفددت بیددا
برویم.
هنگددامی کە بددا دسددت کدداک رحمددان را لمددس کددردم ،گرمددایی حددس کددردم،
گلولە بە قفسەی سینەاش اصابت کردە بود ،پیکر بیجددانش را کشددان کشددان
بە عقدددد بدددردیم .پدددس از یدددک سددداعت ،درگیدددری پایدددان یافدددت .یکدددی دیگدددر از
پیشدددمرگەها بە ندددام ەمحمدددد مجیددددزادەە اهدددل روسدددتای گامیشدددگولی نیدددز از
ندداحیەی صددورت زخمددی شدددە بددود ،امددا جراحددت وی شدددید نبددود .ەدرویددش
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اسماعیلە کە خود نیز پیشمرگە بود و در ایددن جددولە همددرا تددیم بددود ،پیشددتر
داغ از دست دادن فرزند دیدە بود ،اکنون پدر دو شهید بود.
هنگامی کە بە طرف بقیەی افراد رفتیم ،درویددش اسددماعیل بددا صدددای بلنددد
رحمان را صدا مددیزد ،همددین کە جددوابی نشددنید ،احسدداس کددرد و کدداک قاسددم
باقی خبر شهید شدن رحمان را بە وی اعالم کرد .لحظەی بسیار غمانگیددز و
غیرمنتظرەای بود .درویش اسماعیل گفت :ەبە دلم برات شدە بود ،کە رحمان
شهید میشود.ە

پایگاه «قاقلآباد» و شهید شدن ناصر باریک و رفقایش
قاقلآباد یکی از روستاهای منطقەی تورجان است ،رییم در روسددتاهای ایددن
منطقە نیز پایگا های متەددی ایجاد کردە بود .پایگا این روستا از این حیت
بددرای رییددم حددائز اهمیددت بددود کە در جددادەی بوکددان – تورجددان واقددع شدددە
بددود و از آنجدددا میتوانسددتند هدددم درەهددای روسدددتای زنبیددل و هدددم کو هدددای
روستای شیالنآباد را تحت نظر داشتە باشند .در اواخددر اسددفندما سددرهنگ
چیا و خلیل خلبان هر دو بە عنوان فرماندەی نیرو ،بە همددرا قاسددم بدداقی بە
عنددوان فرماندددەی شدداخە ،ناص در باریددک بە عنددوان فرماندددەی دسددتە ،عثمددان
سوارە بە عنوان فرماندەی شاخە ،کامل نظامی و چند تن دیگددر بە شناسددایی
پایگددا مزبددور رفددتە بودنددد .ایددن پایگددا بددیش از سددی نفددر پاسدددار داشددت و
همچنین مجهز بە انواع سالح از جملە خمپارەانداز  ١٢٠میلیمتری ،سددنگرهای
مستحکم ،سنگر کالیبر  ،٥٠تیربار ی ،٣ -همچنین دارای  ٥چادر بزرگ بددرای
استراحت افراد بود .ضمنأ پیرامون پایگا بددا سددیمخاردار محافظددت میشددد و
چندین سنگر راهبردی دیگر نیز داشتند.
غدددروب روز  ١٦اردیبهشدددت هدددمەی افدددراد شدددرکت کننددددە در عملیدددات در
روستای ەغالمەلیە جمع شدیم .هر کدام از دستە و شاخەها تددا سدداعت ١:١٥
دقیقەی بامددداد در نزدیکددی سددیمخاردارهای پایگددا در موقەیددت مناسددد قددرار
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گرفتە و آمادەی فرمان حملە از سوی فرماندە بودیم .سە تن از نگهبانان در
سنگرهایشان در حال قدم زدن بودند ،از حضور ما مطلع نبودند .طبددق قددرار
قبلی رأس ساعت  ١:٣٠دقیقە با شلیک گلولەی آرپیجی عملیات شروع شد.
با شەار ەزندە بدداد حددزب دمکددراتە از سددە طددرف بە پایگددا حمددلە شددد .بددا
اولین حملە سنگرهای اولیەی دشمن در هم شکستە شد .پددس از یددک سدداعت
جنددگ سددنگر بە سددنگر کنتددرل بددیش از نیمددی از پایگددا را در دسددت گددرفتیم.
درگیددری در داخددل پایگددا شدددت گددرفتە بددود ،از سددە قس دمت پایگددا کنتددرل ٢
قسمت آن را در اختیددار داشددتیم ،درگیددری لحددظە بە لحددظە شدددیدتر میشددد و
فقط از چند سنگر مەدددود صدددای شددلیک میآمددد .ناگهددان پددس از یددک سدداعت
درگیددری تنبەتددن ،کلددمەی ەطددرغەە کە رمددز عقدنشددینی بددود در فضددا پیچیدددە
شددد .در واقددع مددا نمیدانسددتیم ایددن تصددمیم بە چە دلیلدی گددرفتە شدددە ،امددا در
حالی کە شلیک میکردیم ،کمکم از پایگا بیرون آمدیم.
همددین کە از پایگددا خددار شدددیم ،محمددد گامیشددگولی پرسددید کە ناصددر را
ندیدەایددد؟ مددن و محمددود ترکاشددە و ەعلددی زارعددیە در جددواب گفتددیم کە ناصددر
پددیش تددو بددودە ،بددا سراسددیمگی گفددت در جریددان درگیددری داخددل پایگ دا بددود،
سپس گفتند کە زخمی شدە است .هنگامی کە از پایگددا دور شدددیم گفتنددد کە
ناصددر بە شددهادت رسددیدە اسددت .گروهددی از پیشددمرگەها بددرای آوردن پیکددر
ناصر دوبارە بە پایگا رفتند اما بە دلیل تدداریکی شددد و نبددود دیددد نتوانسددتە
بودند ،آن را پیدا کنند و بدین ترتید پیکر ناصر در پایگا جا ماند.
در پایدددان درگیدددری اطدددالع یدددافتیم متأسدددفانە بەغیدددر از ناصدددر باریدددک کە
فرماندددەی دسددتە بددود و اهددل روسددتای گامشددگولی و از پیشددمرگەهای دلیددر و
شددجاع مددا محسددوب میشددد ،ەمحمددد عثمددانزادەە نیددز فرماندددەی دەسددتە از
شدداخەی  ٣و اهددل مهابدداد و از افددراد باایمددان و انقالبددی و مبددارز و همچنددین
ەحمزە فرجددیە اهددل روسددتای ەسددیدآباد قدداجرە کە از قهرمانددان میدددان مبددارزە
بودند ،جان خود را در را آزادی ملتشان فدا کردند.

 / 82دشواریهای را مبارزە

علیرغم اینکە درگیددری بسددیار سددختی بددود ،امددا یددک کددالیبر  ٥٠و  ٧قبضددە
اسدددلحەی ی ٣ -بە عندددوان غنیمدددت بە دسدددت آوردیدددم و همچندددین  ٣نفدددر از
نیروهای رییم را بە اسارت خود درآوردیم ،و بە روستای ەباشددبالغە رفتددیم.
دو روز پس از عملیات پیکر ناصددر را از طریددق چنددد تددن از آشددنایان بددا سددە
اسیری کە در اختیار داشتیم مبادلە کردیم ،متأسفانە آنان با ماشین از روی
نەدددش ناصدددر رد شددددە بودندددد .در مراسدددمی پیکدددر ناصدددر را در روسدددتای
ەسدددرباغچەە بە خد داک سدددپردیم .شدددهادت ناصدددر کە فدددردی خسدددتگی ناپدددذیر،
فداکار ،قهرمددان و بدداتجربە بددود ،هددمەی مددا را اندددوهگین سدداخت .هرچنددد ایددن
زمزمە وجود داشت کە سیدکامیل نظامی یکی از فرماندەهان درآنجا دستور
عقدنشینی دادە بود ،اما هیچ گا مشخب نشد کە این دسددتور از جانددد چە
کسی صادر گردید.

دومین حملە بە پایگاه قاقلآباد
چند روز پس از عملیات ،پیشمرگەها بە ویژە پیشمرگان شدداخەی دوم هنددوز
در غدددم از دسدددت دادن ناصدددر بودندددد ،هنگدددامی کە گفتندددد دوبدددارە بە پایگدددا
قاقلآباد حملە میکنیم ،پیشمرگەها با خشمی انقالبی خود را آمادە کردند.
در تدددایخ  ١٣٦٢/٢/٢٧بە انتقدددام خدددون شدددهیدان ناصدددر ،محمدددد و عثمدددان
تصمیم گرفتیم بار دیگر بە همان پایگا حملە کنددیم .اگددرچە ایددن بددار خددود را
برای حملەی سنگینی آمادە کددردە بددودیم و سددالحهای نددیمە سددنگینی همچددون
تددوپ  ١٠٦ ،١٠٥و  ٥٧میلیمتددری را بددا خددود بددردە بددودیم ،امددا از همددان بدددو
عملیات دشمن حضددور مددا را احسداس کددردە بددود و بە همددین دلیددل در حالددت
آمادەبدداش بودنددد .زیددرا کە بە محددض شددروع تیراندددازی از سددوی مددا ،آنددان
بالفاصلە جددواب دادنددد و اقدددام بە تیراندددازی متقابددل کردنددد ،کە متأسددفانە در
این درگیری یکی از پیشمرگەها بە نام ەعثمان شریفیە اهل روسددتای جددامرد
بە وسیلەی خمپارەی  ١٢٠میلیمتری بە شهادت رسید.
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در واقع اساسأ طرح عملیاتی ما اشتبا از آب در آمد ،چون قرار بددر ایددن
بددود بددا توپهددای  ١٠٦و  ٥٧عملیددات را شددروع کنددیم و اجددازەی هددر گددونە
حرکددت و واکنشددی را از آنددان سددلد کنددیم و دسددتەای از پیشددمرگەها نیددز بە
طور همزمان از طرف کو – در حالی کە یک کیلومتر از آن فاصلە داشددتیم
 بە سمت پایگا یورش ببرند .رأس ساعت  ٤بەدازظهر استارت عملیددات رابددزنیم و بددا تددوپ  ١٠٥میلیمتددری پایگددا تورجددان را هدددف قددرار بدددهیم تددا از
آمدددن نیددروی کمکددی جلددوگیری شددود .متأسددفانە هددیچ کدددام از ایددن طرحهددا
عملیاتی نشدند و نتوانستیم کدداری از پددیش ببددریم .بەجددز شددهید شدددن عثمددان
شددریفی یکددی دیگددر از پیشددمرگەها بە نددام ەابددوبکر کدداکەحەمەە ،توسددط آتددش
توپ  ٥٧خودمان دچار سوختگی شد و هنوز اثرات آن سوختگی بر تددن وی
باقی ماندە است.

درهم شکستن حملە در سیفالدین
بە دنبال بازگشددت از عملیددات پایگددا گیددری در قاقلآبدداد و دو روز اسدتراحت،
در  ٢٩اردیبهشددتما نیروهددای رییددم بە روسددتای ەسددیفالدینە (سددشوەدین)
حمددلە کردنددد .سدداعت  ٩صددبح شدداخەهای یکددم و دوم نیددروی بیددان ،نیددروی
متجدداوز رییددم را تددا روسددتای قرەکنددد مجبددور بە عقدنشددینی کردنددد .در ایددن
درگیری نیز  ٢٠نفر از افراد دشمن کشتە شدند و همچنین متأسددفانە یکدی از
پیشمرگەهای ما بە نام ەعثمان شکراللەزادەە کە اهل بوکان بود ،در گرماگرم
درگیری بە شهادت رسید.
طددولی نکشددید کە نیروهددای رییددم از نددو خددود را سددازمان دادە و دوبددارە
حملەور شدند .پیشددمرگەها خددود را در سددنگرها مخفددی کددردە بددودیم و قصددد
داشتیم درس فراموش نشدنیای بە نیروهای رییم بدهیم ،امددا در همددین اثنددا
طبیەددت بە فریادشددان آمددد و بە مدددت  ٤٠دقددیقە شدداهد بددارش بسددیار سددنگین
تگدددرگ بدددودیم ،مدددن هرگدددز تددداکنون چندددین تگرگدددی ندیددددم ،واقەدددأ فقدددط مدددا
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میتوانسددتیم در برابددر ایددن بددارش مقاومددت کنددیم و سددنگرهای خددود را تددرک
نکنیم.
پس از پایان یافتن بارش تگددرگ ،دیدددیم کە هددیچ کدددام از نیروهددای رییددم
در میدددان نبددرد نیسددتند و کلددیەی نیروهددا بە مقرشددان در روسددتای قرەکنددد
برگشتە بودند .هنگامی کە از سنگرها بیرون آمدیم ،بە طور کلی خیس شدددە
بودیم و انگار کە سیالب مددا را بددا خددود آوردە بددود ،سددرتاپایمان را گددلوالی
پوشدداندە بددود .بە طددرف روسددتای عزیزکنددد رفتددیم و آن شددهید را بە خدداک
سپاردیم.
جنگ درەی «آشگوالن» و «سردرآباد»
رییدددم جمهدددوری اسدددالمی تحدددت عندددوان پاکسدددازی ،روزانە بە روسدددتاهای
کردستان حملە میکرد .مددنطقەی پیرمحمددد تنهددا مددنطقەی آزاد و تحددت کنتددرل
پیشمرگەهای نیروی بیان بود .رییم پس از اشغال جددادەی بوکددان – مهابداد
خددود را بددا حمایددت توپخددانەای آمددادە کددردە و درصدددد حمددلە بە روسددتاهای
ەحاجیکنددددە ،ەشدددرفکندە ،ەسدددردرآبادە ،ەحسدددینآبادە ،ەکدددانیرشە ،ەسدددرباغچەە،
ەباغچەە ،ەباشبالغە ،ەدارەگردلەە و ەعلمآبادە برآمدە بود.
در تاریخ  ٩خردادما حمددلەی گسددتردەای را بە ایددن روسددتاها آغدداز کددرد.
متأسددفانە در آن هنگددام شددمار زیددادی از پیشددمرگەها در مأموریددت بە سددر
میبردنددد و در سددایر مندداطق بوکددان بە گشددتزنی مشددغول بودنددد .امددا همددان
پیشددمرگەهای کددم تەدددادی کە در اطددراف مقددر کمیددتەی شهرسددتان حضددور
داشتند ،توانستند پیشروی نیروهای دشمن در آن منطقە را متوقف کننددد .در
آن روز مقددابلە و مقاومددت کمنظیددری از سددوی پیشددمرگەهای حددزب دمکددرات
انجام گرفت ،کە باعت شد تەددداد زیددادی از نیروهددای دشددمن کشددتە و زخمددی
شددوند و همچنددین مجبددور بە عقدنشددینی گردنددد .ایددن مقاومددت حماسددی بددا بە
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شهادت رسیدن دو تن از پیشمرگان قهرمان بە نامهای ەرحمان حاجیە اهددل
روستای ەالسەگوالنە و ەسلیمان کاسبیە خاتمە یافت.

«اربنوس» ،جهنم مزدوران
شددرایط مبددارزە روز بە روز سددختتر میشددد .تنهددا مبددارزان حددزب دمکددرات
بودند کە در چنین شرایط سختی با مقاومت بیمانند خود و روحیەی باالیی
کە داشددتند ،بە رییددم فشددار میآوردنددد و بە تالشهایشددان در جهددت رهددایی
ملت کرد از یوغ ستم ادامە میدادند.
حدود چند هفتە بود کە پیشمرگەها منطقەی پیرمحمد را تددرک کددردە و بە
سوی منطقەی ەگورکە مهاباد عقدنشینی کردە بودند .در ایددن موقەیددت و در
اواخر خردادما در روستای ەقددالویە خلیددل خلبددان ،بە همددرا قاسددم بدداقی در
مدددورد مدددأموریتی کە شدددامل یدددک گشد دت گسدددتردەی سیاسدددی – نظدددامی در
منطقە و بە ویژە مددنطقەی آلەشددین بددود ،جلسددەای ترتیددد دادنددد و پیشددمرگان
نیرو را توجیە کردند .پیش بردن عملیات در این منطقە بە دو دلیددل بددرای مددا
حائز اهمیت فراوانی بددود ،یکددی ایددنکە مددنطقەی آلەشددین در همددان آغدداز جنددگ
رییدددم علدددیە مدددردم کردسدددتان ،بە اشددغال در آمدددد و دیگدددر ایدددنکە بدددا منددداطق
آذرینشین همسایە بود.
شایان ذکر است در همان ایام چند تن از پیشمرگەها در روستای قالوی
بە دلیل وضەیت سخت مبارزە و از بین رفتن مقرهای ثابددت ،مبددارزە را رهددا
کددردە و خددود را تحویددل جمهددوری اسددالمی دادنددد هرچنددد کە بەدددها اظهددار
پشیمانی کردند .اما بر خددالف آنددان کسددان دیگددری نیددز وجددود داشددتند کە بددا
امیدددد و اعتقددداد مثدددالزدنی بە ایدددن مبدددارزەی سدددخت و طاقتفرسدددا علیدددرغم
ناگواریهایی کە داشت ،ادامە دادند.
دو روز پددس از جلسددەی مددذکور از مددنطقەی احمدددکور و از رودخددانەی
سیمینەرود در حوالی روستای قرەموسددالی گذشددتیم و بە مدددت سددە روز در
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روستاهای ەکانی مملیە ،ەارمنی بالغیە ،ەرحیمخانە و ەقولرە ضمن استراحت
بە تبلیددغ سیاسددتهای حددزب در ایددن روسددتاها پددرداختیم ،کە بددا پیشددوازی
گسددتردەی مددردم همددرا بددود .پددس از آن در تدداریخ  ٨تیرمددا بە روسددتاهای
ەگامیشانە ،ەاربنوسە و ەکانیگورگەە رفتیم.
عصر همان روز یکی از افرادی کە اهل همان مددنطقە و از آشددنایان قاسددم
بدداقی نیددز بددود و سراسددیمە بە نظددر میرسددید ،بددا عجددلە خددود را بە روسددتای
اربنددوس رسدداند و خواسددتار مالقددات بددا قاسددم شددد .پددس از آن خلیددل خلبددان،
قاسم باقی ،عثمان سوارە و عمر خضددری بە مدددت تقریبددأ نددیم سدداعت بددا هددم
گفتگو کر دند .سپس کلیەی مسئوالن نیرو ترتید جلسددە دادنددد در آن جلسددە
اعددالم شددد کە طبددق اطالعددات بە دسددت آمدددە ،فددردا نیروهددای رییددم از جانددد
روستای جامرد حملە میکنند.
اربنددوس یکددی از روسددتاهای مددنطقەی آلەشددین محسددوب میشددود کە در
همسایگی روستاهای قولر ،کانیگورگە ،گامیشان و جامرد واقددع شدددە اسددت.
در قسددمت شددرقی روسددتا زنجیددرە کددو کمارتفدداع امددا صددەدالەبوری وجددود
دارد .در آن زمددان حدددود چهددل خددانوار سددکنە داشددت .در پددایین روسددتا بە
طددرف قددولر دشددت وسددیەی وجددود دارد ،و از سددمت جددامرد نیددز کددورەراهی
هسددت کە یددک بدداتالق در آن وجددود دارد ،کە بددرای کسددانی کە بلددد نباشددند
میتوانددد دردسرسدداز باشددد .مددردم آنجددا مردمددانی خددونگرم و میهندوسددت
هستند کە تا آن زمان دارای یک شهید در صفوف حزب دمکرات بودند.
ما نیددز پددس از صددرف شددام خددود را در قالددد سددە دسددتە جهددت مقددابلە بددا
نیروهددای دشددمن سددازمان دادیددم ،طبددق مەمددول کو هددا کە دوسددت و سددنگر و
حدددامی همیشددگی پیشددمرگەهای کردسدددتان هسدددتند ،بدددا آغدددوش بددداز پدددذیرای
فرزندان این سرزمین شدند .از ساعت  ٩غروب همان روز تا صبح روز بەد
در آن کو ها سنگر گرفتە بودیم ،اما خبری از حملەی نیروهددای رییددم نبددود.
برای صبحانە بە روستای اربنوس برگشتیم.
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سدداعت  ،٩نگهبددان بددا صدددای گلددولە مددا را از آمدددن نیروهددای رییددم مطلددع
سدداخت .چنددانچە پیشددتر هددم گفددتەام مددا بیسددیم نداشددتیم تددا از ایددن طریددق بە
یکدیگر پیام بدهیم .با شنیدن صدای شلیک گلولە از خانەهددا بیددرون دویدددیم.
 ٥دستگا خددودروی تویوتددا بە صددف از سددمت جددامرد بە طددرف اربنددوس در
حال حرکت بودند .اطراف جددادە مددزارع گندددم بددود کە هندوز درو نشدددە بددود،
پیشمرگەها در میان گندمها آمادەی نزدیک شدنشان بودند.
ەسددمکو سددیداحمدیە یکددی از جوانددان بلندقددد و رعنددای حددزب ،کە فقددط ٢٢
سال سن داشت ،سمکو علیرغم اینکە سن کمددی داشددت امددا بسددیار بددااخالق و
بددزرگمنش بددود ،بە دلیددل رشددادتی کە داشددت در مدددت کمتددر از یددک سدال بە
سددمت سردسددتە رسددیدە بددود .سددمکو بە همددرا دسددتەای از پیشددمرگەها در
جلوی ستون اولی قرار گرفتە بود ،حمزە حجازی سردستە قهرمان درگیری
ەلگزە ،بە همرا چند پیشمرگە در روبروی سمکو و دستەاش قرار گرفتند .ما
نیز بە فرماندهی ابراهیماف بر فراز کددو مشددغول دیدددەبانی بددودیم و نیددروی
دشددمن را میپاییدددیم ،خودروهددا کددام نزدیددک شدددند و نیروهددای پیشددمرگە
اقدام بە تیراندازی کردند.
نیروهای دشمن نتوانستند کاری از پیش ببرند و ظرف مدددت کمتددر از دو
ساعت درگیری بە پایان رسید .آنان کە توانستە بودند فرار کنند جددان سددالم
بە در بردە بودند ،مابقی نیروها کشتە شدددند و خودروهددا در اختیددار نیددروی
پیشمرگە بود .پیشمرگەها کە خوشددبختانە هددیچ آسددیبی ندیدددە بودنددد ،قبددل از
آمدن نیروهای کمکی رییم ،غنایم جنگی را جمع کردە و خود را برای جنگی
سددنگین آمددادە کردنددد .بددا خودروهددا کە سددالم بودنددد از محددل درگیددری دور
شدیم.
در نزدیکی روستا خددودروی پیشددین در بدداتالق فددرو رفددت .نیددروی کمکددی
دشمن کە از درگیری مطلع شدە بود ،جرئت نزدیک شدن نداشت اما از دور
اقدام بە شلیک میکرد .بیش از د تن از پیشمرگەها خودرو را هل مددیدادیم
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بلکە بتوانیم را را بدداز کنددیم و محددل را هددر چە زودتددر تددرک کنددیم .از سددوی
دیگددر نیددروی دشددمن کمکدم خددود را آمددادە میکددرد و قصددد پیشددروی داشددت.
صدای شلیک تکتیرانداز و بیکیسی بە گوش میرسید.
در ایدددن هنگدددام گلدددولەای بە سدددر کددداک قاسدددم بددداقی اصدددابت کدددرد .کدددریم
حاجیرسولی کە هموالیتی کاک قاسم بود ،فورأ خددود را رسدداند و بە همددرا
چند پیشمرگەی دیگددر کدداک قاسددم را کە مجددروح شدددە بددود بە طددرف روسددتا
بردند .بسیار تالش کردیم تا خودروها را از بدداتالق بیددرون بکشددیم .در عددین
حال نیروهای دشمن در حال پیشروی بودنددد .تددا آن لحددظە فقددط کدداک قاسددم
بە طور جدی زخمی شدە بود.
حمددزە حجددازی و سددمکو و رحمددان بولدددوزر بە همددرا همسنگرانشددان در
پایین روستا برای مقابلە بدا نیددروی تددازەنفس رییددم خددود را سددازمان دادنددد،
قبدددل از ایدددنکە درگیدددری شددددت یابدددد ،خودروهدددا منهددددم گردیدندددد .نیروهدددای
پیشمرگە در کمین آمددادە بودنددد ،کمینهددا طددوری طراحددی شدددە بودنددد کە در
صدددورتی کە دشدددمن بە دام میافتددداد هدددیچ کددددام از آندددان جدددان سدددالم بە در
نمیبردند .شاخەی سوم در غرب روستا استقرار یافتە بددود ،شدداخەی یکددم و
اتحددادیەی جوانددان نیددز بە طددور کامددل قسددمت غربددی روسددتا را پوشددش دادە
بودند.
نیروی بیشمار دشمن از دو سمت اقدددام بە حمددلە کددردە بودنددد .دسددتەای
از آنان در جایی بودند کە صددبح همددان روز تویوتاهددای دشددمن منهدددم شدددە
بودنددد و دسددتەی دیگددر در محدل اسددتقرار شدداخەی سددوم نیروهددای پیشددمرگە
بودند کە در کو هددای گامیشددان و جددامرد و اوینچددی قددرار داشددتند ،در ضددمن
توپخانەی سنگینی در روستای جامرد ایجاد شدە بود.
ابتدا توپخانە اقدام بە توپبدداران کددردن داخددل روسددتا کددرد و نیددروی پیددادە
نیددز بە طددور همزمددان بددا حمایددت آتددش توپخددانە اقدددام بە پیشددروی کردنددد.
نزدیکهای ظهر بە داخل روستا رسیدند و نیروهای پیشددمرگە در هددر سددو و
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در هر کوی و برزنی آنان را زیددر آتددش سالحهایشددان گرفتنددد .در ایددن جددبهە
درگیری سختی در گرفتە ،و همچنین در جبهەی غربی و در ارتفاعات نیز بە
همین منوال بود .نیروهای دشمن آنقدر زیاد بودند کە نیروهای پیشمرگە بە
سختی میتوانستند خشابهایشان را عوض کنند اما با جسددارت و قهرمددانی
نیروهای پیشمرگە نهایتأ توانستیم نیروهای دشمن را بە عقد برانیم.
نیدددروی پیشدددمرگە از درگیریهدددا تجدددربەی زیدددادی کسدددد کدددردە بدددود و
میدانست کە نیروهای دشمن در حمالت بەدی خدود دقدت بیشددتری بە خددر
میدهنددد و در ضددمن بددا حمایددت توپخددانە اقدددام بە حمددلە میکننددد .بە دنبددال
ضربەی مهلکددی کە بددر نیروهددای رییددم وارد سدداختیم ،مددا نیددز از نددو خددود را
سازمان دادە و بر سە شاخە تقسیم شدیم .شدداخەی اول در داخددل روسددتای
اربنوس ،شاخەی سوم در پشت کو هددای جنددوب روسددتا و شدداخەی دوم در
کو هددای شددمال شددرقی آنجددا اسددتقرار یافتنددد .بدددین ترتیددد منتظددر حمددلەی
احتمالی نیروهای دشمن بودیم.
سر ساعت  ١١صبح رییم یک دفەەی دیگر و با نیروهای تازەنفس حمددلە
کرد .دوبارە بە عقد راندە شدند و با شماری کشتە و زخمددی میدددان نبددرد را
ترک کردند .رییم چون ماری زخمی در فکر انتقام گرفتن بود ،لذا برای بددار
سددوم نیددز نیروهددای کمکددی را از شهرسددتانهای بوکددان و میاندددوآب بە محددل
نبددرد آورد .مددا چنددین انتظدداری داشددتیم و در آمددادگی کامددل و مسددتحکم در
سنگرهایمان بە سر میبردیم.
در نهایددت سدداعت  ٢نیددروی روحددیە بدداختەی رییددم کە شمارشددان بسددیار
زیاد بود  ،از هر سە جهت حملەور شددد .ایددن بددار درگیددری بسددیار سددختی در
گرفتە بود و جنگ نفر بە نفر و سنگر بە سنگری کە نزدیک بە سە ساعت بە
طول انجامید با شکست و عقدنشینی چندبارەی نیروهای دشمن پایان یافت.
اما این پایان کار نبود ،نیروی مغلوب و زخمی رییددم بددرای بددار چهددارم و
این بار بددا آتددش توپخددانە و همراهددی سددە فرونددد هلیکددوپتر و یددک فرونددد جددت
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اف ٤اقدام بە بمباران سنگر پیشمرگەها ،منددازل روسددتا و مددزارع مددردم کددرد،
چنان آتشی بر سر ما باریدن گرفتە و دود و غباری بلنددد شدددە بددود کە هددیچ
کسی قادر نبود تا فاصلەی  ٦-٥متری خددود را بە درسددتی ببینددد .بددا حمایددت
نیروی توپخانە و نیروی هوایی ،نیروی پیادەی دشمن بە سددنگر پیشددمرگەها
نزدیددک شدددند .ایددن بددار نیددز در طددول فقددط نددیم سدداعت نیددروی کهنەپرسددت
جمهدددوری اسدددالمی در هدددم شکسدددت و بدددا شکسدددت و عقدنشدددینی نیروهدددای
پیادەی رییم ،آتش توپخانە و راکتباران هلیکوپترها تا غروب ادامە داشت.
نیروهدددای پیشدددمرگە خشابهایشدددان را از غندددایم جنگدددیای کە بە دسدددت
آوردە بودند ،از نو پر کردند و آمادەی رویارویی دیگری شدند .پیشددمرگەها
در جبهەی غرب نیددروی دشددمن را در هددم شکسددتە بودنددد و دوبددارە خددود را
سددازمان میدادنددد .ابددراهیماف پددس از ارزیددابی اخبددار مربددوط بە درگیددری و
گفتگددو بددا مسددئولین ،همددرا دسددتەی مددا بە جددبهەی کو هددای شددمال شددرقی
روستا بازگشت.
حوالی غروب دوبددارە آتددش توپخددانە بە کددار افتدداد ،ایددن اقدددام بدددین مەنددی
بدددود کە رییدددم درصددددد حمدددلەی دوبدددارە از طریدددق پیادەنظدددام و بدددا حمایدددت
توپخددانە بددر آمدددە اسددت .پیشددمرگەها در داخددل سنگرهایشددان خددود را آمددادە
میکردند و انگشت بر روی ماشەی تفنگهایشان در انتظار نیروهددای دشددمن
بودند .طولی نکشید کە مزدوران و پاسداران همزمان با آتددش توپخددانە خددود
را بە نزدیکدددی روسدددتا رسددداندند .ایدددن بدددار رییدددم نیروهدددای بیشدددتری را از
شهرهای شاهیندی ،میاندوآب و بوکان بە میدان نبرد گسیل کردە بود.
نیروی پیشمرگە با اشارە با هم حرف میزدند ،از همان خانەهای پیشین
روسدددتا درگیدددری شدددروع شدددد .در رشدددتە کو هدددای غدددرب روسدددتا درگیدددری
سددخت تری در گددرفتە بددود ،زیددرا کە آن مکددان بددرای هددر کدددام از طرفهددای
درگیر حائز اهمیت استراتژیکی بود .نیروهای رییم تالش بسیاری کردند تددا
رشتەکو مزبور را بە تصرف خود در آورند ،اما هر اقدام آنددان بددا کشددتە و
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زخمی شدن تەداد چشمگیری از نیروها و بە تبع آن عقدنشینی آنددان همددرا
بود .نیروهای پرشمار دشمن پس از تقریبأ یک ساعت از درگیددری توانسددتند
کنترل بخشی از روستا را از دست نیروهای پیشمرگە در بیاورند.
ایددن بە مەن دی زنددگ خطددری بددود بددرای پیشددمرگەها ،زیددرا در صددورتی کە
کنترل تمام روستا را در دست میگرفتند ،فاجەەی عظیمی اتفاق میافتدداد .بە
این دلیل کە پایین روستا دشت بود و جنگ در چنددین مددنطقەای و بددا دشددمنی
کە از حمایددت توپخددانە و هلیکددوپتر بهددرە میبددرد ،بسددیار سددخت بددود .اگددرچە
قاسم مجروح بود ،اما فرماندە خلیل خلبان دسددتور داد کلددیەی پیشددمرگەها و
مسئوالن تیم از سرشاخە و فرماندەهان دستە تا آخرین نفددس بایددد بە جنددگ
دشمن ادامە بدهند تا تمامی نیروهددا را از داخددل روسددتا وادار بە عقدنشددینی
کنند.
مددردم روسددتا در داخددل منازلشددان خددود را مخفددی کددردە بودنددد .از هدمەی
کوچە پس کوچەهای روستا و از تمددام پشددتبامها صدددای انفجددار نارنجددک و
شلیک اسلحە بە گوش میرسید ،توپخانە نیز همچنان فەال بددود دیددوار اکثددر
خانەها مورد اصددابت گلددولە و تددرکش تددوپ و نارنجددک قددرار گددرفتە بددود .یددک
تددوپ  ١٠٦میلیمتددری و یددک قبضددە دوشددکا در فاصددلەی  ٥٠٠متددری روسددتا
جهت حمایت از نیروهای رییم اسددتقرار یددافتە بددود .پیشددمرگەها کە در جنددگ
مرگ و زندگی بودند ،با روحیە و عطش بسیار زیادی بە مقاومت خود ادامە
دادند و نهایتأ پس از کمتر از یک ساعت نیروهددای رییددم را از داخددل روسددتا
از نو بیرون راندند پیشمرگەها بە تەقیددد مددزدوران و پاسددارها پرداختنددد و
آنان نیز پا بە فرار گذاشتند.
پددس از بیددرون راندددن نیروهددای دشددمن ،بددار دیگددر درگیددری در خددار از
روسددتا در گرفددت .تددوپ  ١٠٦و دوشددکا داخددل روسددتا را بە وحشددیانەترین
شیوەی ممکن مورد آما حمالت خود قرار دادە بودند .از جددامرد (روسددتای
مجدداور) نیددز بددا خمپددارەی  ١٢٠میلیمت دری سددنگر پیشددمرگان و داخددل روسددتا
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آمدددا خمپارەهدددا بدددود ،علیدددرغم ایدددن ،سدددە فروندددد هلیکدددوپتر قبلدددی دوبدددارە
برگشتند و بە بمبدداران روسددتا و مندداطق مجدداور پرداختنددد و داخددل روسددتا را
در میددان دود و آتددش غددرق کددردە بودنددد .پیشددمرگەها در جلددوی روسددتا در
سددنگرها مسددتقر شدددە بودنددد ،بنددا بە اقتضددای میدددان جنددگ نمیتددوان شددهید و
زخمیهددا را سددامان داد و بایسددتی از آنددان گذشددت .در ایددن درگیددری پددس از
ایددنکە نیروهددای رییددم را بیددرون راندددیم ،زخمیهددا و شددهدا را تحویددل یکددی از
خانەها دادیم.
در این هنگددام دوبددارە تددالش میکردنددد تددا روسددتا را بە تصددرف خددود در
آورند ،اما این بار نیز تالششان بینتیجە بددود .جنددازەی بددیش از صددد نفددر از
نیروهای دشمن در میدان نبرد افتادە بود ،اما بددا ایددن حددال نیددز دسددت بددردار
نبودند .پیشمرگەها فرصت را غنیمددت شددمردە و تددا نیروهددای دشددمن خددود را
برای حملەی دیگری آمادە میکردند ،سریەأ زخمیها بە پایین روستا انتقددال
دادە شدند .فرماندە خلیل کە میدانست در منطقەی حساسی قددرار داشددتیم و
تا رسیدن بە منطقەای امن را طددوالنیای در بددر داشددتیم ،نیددرو را بددرای یددک
عقدنشددینی تدداکتیکی آمددادە میکددرد .یددازدە سدداعت درگیددری مددداوم ،منجددر بە
کشتە و زخمی شدن بیش از  ١٥٠نفر از نیروهددای دشددمن شدددە بددود و د هددا
قبضە سالح مختلف بە دست آمد.
متأسددفانە در ایددن درگیددری  ١١سدداعتە  ٨تددن از پیشددمرگان دلیرمددان بە
شددهادت رسددیدند .شددهیدان عبددارت بودنددد از -١ :حمددزە حجددازی سردسددتەی
قهرمان نیرو کە اهل بوکان بود ،شهید حمزە در کلیەی درگیریها در سددنگر
نخست قرار داشددت او در جنددگ لگددز قهرمانددانە حماسددە آفریددد ولددی بە شدددت
زخمددی شددد .هرگددا بە اسددلحە دسترسددی داشددت ،در برابددر دشددمن ایسددتادگی
میکددرد -٢ .اسددەد سددیداحمدی سردسددتەی اهددل کوچددکوطمیش ،شددهید اسددەد
نیز یکی از پیشمرگان کمنظیر کردستان بددود کە چنددد سددالی در شددهر بوکددان
فەالیت مخفی داشت ،سرانجام بە نیرو پیوست و در درگیریهددا حماسددەهای
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عظیمی خلق کرد -٣ .محمد عبدی اهل قروە در زمددانی کە کنتددرل شهرسددتان
بوکان در اختیار نیروی پیشمرگە بود ،بە صفوف پیشددمرگان حددزب پیوسددتە
بود و هموارە خدمت بە اهداف حزب را در اولویت قرار مددیداد -٤ .منصددور
سددوارە اهددل بوکددان ،در یکددی از فقیرتددرین خانوادەهددای بوکددان بە دنیددا آمدددە
بدددود ،در ایدددن درگیدددری فدددداکاری بسدددیاری از خدددود نشدددان داد و در اواخدددر
درگیری بە وسددیلەی راکددت هلیکددوپتر بە شددهادت رسددید -٥ .اسددماعیل عبدددی
اهل روستای ابراهیمآباد ،از روزی کە بە صفوف پیشمرگان پیوستە بود ،با
هددم در یددک دسددتە بددودیم .وی فددردی خددوشاخالق ،مبددارز و فددداکار ب دود کە
هرگز از انجام وظائف محولەی حزبی سر باز نمددیزد -٦ .رسددول خرسددندی
اهل بوکان و از مەلمین دوران مبارزە کە خدمت شایانی بە کودکان منطقەی
بوکددان کددرد -٧ .بهمددن سددامبیگی اهددل بوکددان و دومددین شددهید خددانوادە بددود،
اگرچە سن و سال زیادی نداشت اما در میدان نبرد دشمن را خددوار و زبددون
کردە بود -٨ .لطیف رشیدی اهل بوکان ،هرچنددد کە مدددت زیددادی از حضددور
وی بە عنوان پیشمرگە نمیگذشت اما در این مدت کم نیز لیاقتهای خود را
بە اثبات رساندە بود.
بەجز شهدایی کە شرح آنان گذشت ٩ ،تن از پیشمرگان نیددز زخمددی شدددە
بودند و در این میان جراحددت قاسددم قاسددممحمدپور فرماندددەی شدداخەی  ٢بە
ایددن دلیددل کە گلددولە بە سددر وی اصددابت کددردە ،از بقددیە سددختتر بددود .همددین
باعت شدە بود یکی از دسددتها و پاهددایش بددیحس شددود ،کە خوشددبختانە بددا
تددالش بسددیار دکترهددای بیمارسددتان حددزب پددس از دو سددال بهبددود یافددت و
دوبارە بە میدان مبارزە بازگشت.
غددروب فددرا رس دید ،شددهیدان را بددا خددود بە روسددتای قددولر – نزدیددکترین
روستا بە اربنوس – بردیم و تحویل مردم وفادار آنجا دادیم تا بە خاکشددان
سپارند.
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بدددا خسدددتگی فدددراوان و همدددرا بدددا زخمیهدددا بە ترتیدددد صدددف از مدددنطقەی
آلەشددین بە مددنطقەی احمدددکور و از آنجددا بە سددمت روسددتای قددارنجە بە را
افتادیم .اگرچە یک روز کامل را در درگیری بە سر بددردە بددودیم ،اگددرچە لددد
بە غذا نزدە بودیم و جرعەای آب ننوشیدە بودیم ،اگرچە هشت تن از رفقای
قهرمانمان را از دست دادە بودیم ،اما بددا روحددیەی بدداال و ایمددانی محکددم قدددم
بر می داشتیم .هرچند در ازای آن هشت شهید بیش از صددد تددن از نیروهددای
اشغالگر دشمن را بە هالکت رساندە بودیم ،اما هر کدام از ما در ذهن خددود
در اندیشەی گرفتن انتقام خون آنان بودیم.
سددداعت  ٤بامدددداد از عدددرض جدددادەی بوکدددان – میانددددوآب گذشدددتیم و در
روستای قارنجە اسکان یافتیم .روز  ١٠تیرمددا  ،دشددمن از حضددور مددا اطددالع
یافتە بود ،بە همین دلیددل انددکی حرکددت و مددانور از خددود نشددان داد امددا هددیچ
درگیددریای روی نددداد .بەدددازظهر همددان روز همددرا بددا زخمیهددا بە مددنطقەی
پیرمحمد و کددو طددرغە و حسددینآباد رفتددیم ،در را کە بددا تراکتددور مددیرفتیم،
ەطدداهر خلیلددیە 1کە بددا مددا بددود بددرای اولددین بددار سددرود ەاز طددرغەی سددربلندە
(لەتەرەغەی سەربەرزەوە ،واڵمت بۆ دەنشرمەوە) را خواند ،کە همگددی بددا وی
همراهی کردیم .از آنجا زخمیها را بە بیمارستان حددزب در درەی ەزاواکیددوە
انتقال دادیم.
ضربەی مهلکی در این عملیات بە رییم وارد آمد ،یک روز پددس از آن بە
روستای اربنوس حملەور شدە بودند و وحشیانە مددردم را بە گلددولە بسدتە و
مددورد اذیددت و آزار قددرار دادە بودنددد .در نتددیجەی رفتددار سددبەانەی نیروهددا و
پاسدارهای رییم سە پیرمددرد  ٧٠ – ٦٠سددالە بە نامهددای :ەدرویددش سددلطانە،
 -1از خوانندددگان مبددارز کددرد کە سددرود ەاز قندددیل سددربلندە از مشددهورترین کارهددای وی بە شددمار
میرود .ابتدا در کردستان عراق بە همرا گروە موسیقی شهید کارزان وابستە بە اتحدادیەی میهندی
کردستان این سرود را ضبط کرد و در نسخەی نخست وایەی طرغە را بە کار بدرد ،امدا بەددها بە
قندیل تبدیل شد.
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ەعلی سلیمانیە و ەرشددید سددلیمانیە پددیش چشددم فرزندانشددان بددا ضددرب گلددولە
کشتە شدند.

تعیین فرماندەی شاخەی دوم
پدددس از زخمدددی شددددن قاسدددم بدداقی ،محمدددد ابدددراهیماف بە عندددوان فرمانددددەی
شدداخەی دوم نیددروی بیددان مەرفددی شددد و محمددد شددهروان (تددوپچی) نیددز بە
عنددوان جانشدددین وی تەیدددین گردیدددد .صددالح بندددایی نیدددز بە عندددوان سردسدددتە
منصددوب شددد .ابددراهیماف فددردی بلندددقامت ،گندددمگون ،تروفددرز و جسددور و
خستگی ناپذیر بود.
وی کە در تمامی درگیریهای منطقەی بوکان شرکت کردە بود ،تجربەی
زیادی در جنگ پارتیزانی داشت .ابراهیماف در جریددان جنددگ گددردان هددوابرد
شیراز نیز نقش محوری ایفا کردە بددود .در آن روز چندددین بددار هشدددار دادە
بودند کە استارت حملە را نزند زیرا کە تەداد نیروهای دشمن زیاد بود ،امددا
ابددراهیماف بددون واهددمە سددتون آن نیددروی بددزرگ و پرشددمار را مددورد حمددلە
قرار دادە بود.
ابراهیماف آزمون دیگری پیش رو داشت .اگر چە ابراهیماف فردی اثبددات
شدددە بددود ،امددا پددس از بددر عهدددە گددرفتن مسددئولیت جدیددد فقددط در فکددر انجددام
عملیات تددازەای بددود تددا در سددمت فرماندددهی شدداخە نیددز تواناییهددای خددود را
نشان دهد .در این اثنددا از سددوی مسددئوالن نیددروی بیددان مطلددع شددد همددرا بددا
پیشمرگان شاخە ،خددود را بە روسددتای ەکانیپددانکەە برسدداند .مددا کە رسددیدیم،
شاخەهای  ١و  ٣در حال استراحت بودند .پس از جلسددەای کە بددا فرماندددەی
نیددرو داشددتیم ،مطلددع شدددیم کە سددە دسددتگا خددودرو دشددمن پددر از مددزدور و
پاسدار هر روز ساعت  ١٠صبح بە روستای ەقرەگویزە میرونددد و عصددر بە
بوکان برمیگردند.
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قددرار بددر آن شددد کە بددر سددر را آنددان در باغددات ەقهرآبدداد بددزرگە کمددین
گذاری کنددیم .در تدداریخ  ٢٩تیرمددا طبددق طرحددی کە در روسددتای کددانی پددانکە
آمادە شدە بود ،افراد الزم از هددر کدددام از دسددتەها تەیددین و انتخدداب شدددند و
هر کدام از آنان از ساعت  ٣بامداد بە طرف مکان مورد نظر بە را افتادنددد.
دسدددتەی مدددا سددداعت  ٦صدددبح سدددیام تیرمدددا بە نزدیکدددی روسدددتای قهرآبددداد
رسیدیم ،کمکم خورشید طلوع کردە بددود .دو تددن از پیشددمرگەها بددرای کسددد
اخبار و شناسددایی مددنطقە بە طددرف روسددتا رفتنددد ،ەجەفددر کتددانیە ،یکددی از آن
دو پیشددمرگە برگشددت و گفددت شددمار زیددادی از نیروهددای دشددمن در داخددل
روستا حضور دارند بدین ترتید با اطالع از حضور آنان طرح ما کە کمددین
گذاری بود تغییر یافت.
اطددالع یددافتیم کە رییددم از شددد قبددل نیروهددای بسددیاری را در روسددتای
قهرآباد مستقر کردە و برنامەای در دستور کددار داشددت .عدددەای از نیروهددای
دشددمن در باغددات روسددتا در حددال گشددتزنی بودنددد ،کە درگیددری مختصددری
میان ما و آنها روی داد .در حالی کە ابتدا این نیروهددای پیشددمرگە بودنددد کە
آنها را دیدند و بە سویشان تیراندازی کردنددد ،امددا بددا اولددین شددلیک توانسددتند
یکی از پیشمرگەهای ما بە نام ەامیر شمسالدینیە را بە سددختی زخمددی کننددد.
متأسفانە علیرغم اینکە پیشمرگەهای این دسددتە از تجددربەی کددافی برخددوردار
بودند ،اما چنان از هم گسیختگی و ناهماهنگیای در میان ما مددو مددیزد کە
بە هیچ وجە نتوانستیم آن طور کە باید ،پاسخ نیروهای رییم را بدهیم و در
عین ناباوری شروع بە عقدنشینی کردیم بدین ترتید طرح عملیاتیمان لغو
شد و ما نیز در پی آمدن نیروی کمکددی رییددم از بوکددان ،بە سددوی روسددتای
ەباغلوجەە بە را افتادیم و برای جلوگیری از حملەی احتمالی نیروهای رییددم
در ارتفاعات آنجا مستقر شدیم.
جراحت امیر شدت یافت و نهایتأ در ساعت  ١بەدازظهر جان باخددت و در
روستای باغلوجە وی را بە خاک سپردیم .امیر در یک خددانوادەی مددذهبی بە
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دنیددا آمدددە و دومددین شددهید خانوادەشددان بددود .بددرادر بزرگتددر امیددر قددب در
صفوف چریکهای فدایی خلق بە شهادت رسیدە بددود و پددس از شددهادت وی
امیر را بددرادر بزرگتددر را در پددیش گرفددت و ابتدددا بە عضددویت چریکهددا در
آمدە بود و پس از چندی بە صفوف حددزب دمکددرات پیوسددت متأسددفانە امیددر
بسیار زود بە شهادت رسید.

فصل جدیدی برای عملیات
تابسددتان فددرا رسددیدە و مددردم مشددغول بە کددار کشدداورزی هسددتند .وضددەیت
کردسددتان تغییدددر یدددافتە و جندددگ نیددز بە شدددیوەی ندددامنظم صدددورت میگیدددرد.
نیروهدددای پیشدددمرگە از طریدددق جندددگ پدددارتیزانی نیروهدددای دشدددمن را زبدددون
کردەاند .رییم نیز اکثر روسددتاها را بە تصددرف خددود در آوردە و پایگا هددای
متەددی ایجاد کردە بود .نە نیروهای پیشمرگە و نە کمیتەی شهرسددتان مقددر
ثابت نداشتند ،کمیتە و نیرو دوشادوش هددم در مددنطقە حضددور داشددتند و هددر
کدام وظایف محولەی خود را انجام میدادند .قاسم کە بە شدت زخمی شدە
بود ،جهت درمان جراحت بە بیمارستان انتقال دادە شدددە و ابددراهیماف جددای
وی را گرفتە بود.
ابددراهیماف پددس از قبددول سددمت جدیدددد خددود ،مأموریددت یافددت کە جهدددت
عملیات و گشت سیاسی  -نظددامی شدداخەی  ٢را بە مددنطقەی احمدددکور ببددرد.
آن زمان رییم در کنار جادەهای اصلی ەتأمین جددادەە کددار میگذاشددت ،تددا از
کمین گذاری نیروی پیشمرگە جلوگیری کند.
پددس از چنددد روز گشددتزنی در ایددن مددنطقە ،قددرار شددد کە بددر سددر جددادەی
مواصالتی بوکان – میاندوآب پس از ترک پست از سوی تأمین جادە ،اقدددام
بە کمددین گددذاری کنددیم .روز  ١٢مردادمددا  ١٣٦٢خددود را در میددان درختددان
روسددتای ەحاجیلددکە مخفددی کددردیم .سدداعت  ٦عصددر یددک دسددتگا خددودروی
آیفددددا و یددددک دسددددتگا تویوتددددا تأمینهددددای مددددابین روسددددتاهای ەشددددیناوەە و
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ەساروقامیشە را سوار میکردند .مددا نیددز در حددالی کە خددود را اسددتتار کددردە
بودیم و از دید آنان پنهان ماندە بودیم ،اجازە دادیم بە ما نزدیک شوند.
بە محض رسیدنشان با شەار ەدمکرات آمدە حملە را آغاز و بە سویشان
تیراندددازی کددردیم ،سرنشددینان آیفددا پیددادە شدددند و پددا بە فددرار گذاشددتند ،بە
محددض ایددنکە بە پایگددا حاجیآبدداد رسددیدند از آنجددا بە سددوی مددا تیراندددازی
کردند .اگرچە آیفا را جا گذاشتە بودند اما بە دلیل اینکە مورد اصابت گلددولە
قددرار گددرفتە بددود ،آتددش گرفددت .تویوتددا امددا توانسددت فددرار کنددد ،مددا نیددز محددل
عملیددات را بە سددالمت و در حددالی کە سددرود میخواندددیم ،تددرک کددردیم و بە
گشت خود ادامە دادیم.
دلیل اینکە تویوتا توانست فرار کند ایددن بددود کە یکددی از پیشددمرگەهای مددا
کە جدیدددأ بە صددفوف حددزب آمدددە بددود ،یددک قبضددە آرپیجددی و  ٣گلددولەی
مخصددوش آن را از روی ناچدداری بهددش سددپردە بودنددد .هنگددامی کە تویوتددا
پشت سر آیفا رسید ،اسماعیل خورشیدی بە محمد گفت با آرپیجددی آیفددا را
بزنددد ،محمددد بددا آرپیجددی نشددانە گرفددت و هددر چقدددر منتظدر بددودیم نتوانسددت
شلیک کند .اسماعیل بسیار عصبانی بددود و او را ناسددزا گفددت .محمددد در ایددن
وضەیت گفت :ەپدرم فرمودەاند باعددت کشددتە شدددن هددیچ انسددانی نشددوم ،چددرا
کە حرام است.ە اسماعیل با شنیدن این حرف از کورە در رفت .تا ایددن غددائلە
خاتمە یافت ،تویوتا توانست با سرنشینان فرار کند.
در ادامەی همان عملیات در تاریخ  ٥شهریور  ،١٣٦٢یک بار دیگددر جهددت
کمین گذاری بە جادەی بوکان – میاندوآب مددابین روسددتاهای قرەموسددالی و
ماللددر رفتددیم ،بخدداطر حجددم بدداالی آب رودخددانەی سددیمینەرود بە کمددک قددایق
توانستیم از رودخانە رد بشویم .همزمان با رسددیدن مددا بە طددرف دیگددر رود
یک دستگا تویوتای رییم کە از سمت بوکان میآمد و پددر از سرنشددین بددود
وارد کمین شد ،اما بە دلیل ایددنکە تنهددا سددە تددن از پیشددمرگەهای مددا در آنجددا
قرار داشتند ،تویوتا موفق بە فرار شددد .پددس از چنددد دقددیقە یددک دسددتگا آیفددا
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کە از طرف میاندوآب میآمد ،مورد هدف ما قرار گرفت و هر سە سرنشددین
آن کشتە شدند ،اسلحەهایشان کە سە قبضە کالشنیکوف بود را برداشتیم.
نیروهای رییم هرگا از کنترل جادە از سوی پیشمرگەها مطلع میشدند،
روحددیەی خددود را میباختنددد و نە تنهددا قددادر بە مقددابلە نبودنددد حتددی جرئددت
رفتوآمد نیددز نداشددتند .در همددان هنگددام و در نتددیجەی بازرسدی خودروهددای
مسافربری سە تن از نیروهای رییم را شناسایی و دستگیر کددردیم ،کە پددس
از چند سئوال و جددواب آزادشددان کددردیم .رییددم پددس از ایددنکە مددا بە سددالمتی
محددل عملیددات را تددرک کددردیم ،مثددل همیشددە بددا سددالح سددنگین و نیمەسددنگین
منطقە را هدف قرار داد.
سپس رییم از سمت روستای ماللر نیرو اعزام کرد ،ما از مکددان عملیددات
دور شددددە بدددودیم ،امدددا بە هنگدددام عبدددور از رودخدددانە بە طدددرف روسدددتای
ەگلمرزینگە مددورد حمددلە قددرار گددرفتیم و در وضددەیت بغرنجددی قددرار گددرفتیم.
آنددان کە شددنا بلددد بودنددد خددود را داخددل آب انداختنددد .در نهایددت بە سددالمت
توانستیم از عرض رودخانە عبور کنیم و فقدط اسددلحەی یکددی از پیشددمرگەها
درون آب افتاد و نتوانستیم پیدایش کنیم.
در ادامەی همددین مأموریددت بە نزدیکددی شددهر بوکددان رفتددیم و در باغددات
امیرآباد مخفی شدیم .روز  ١٢مهرما  ١٣٦٢ساعت  ٥عصر سریەأ خددود را
بە محدددور مواصدددالتی بوکدددان – میانددددوآب رسددداندیم و مدددابین روسدددتاهای
ەداشبندە و ەاوچتپەە کمینی بە طول دو کیلومتر کار گذاشددتیم .سددە خددودرو از
نیروهای رییم کە یکی از آنان مسلح بە دوشددکا بددود در کمددین افتادنددد .فقددط
 ١٥تن از پیشمرگەها در نزدیکی محل عملیات قرار داشتیم و بقیەی افددراد بە
عنوان نیروی پشتیبانی دورتر مستقر شدە بودند .طی کمتر از یددک سدداعت و
در نتیجەی درگیری  ٣٠تن از نیروهای رییم کشتە و زخمی شدند.
نیروهددای دشددمن تسددلیم نشدددند و تددا آخددرین فشددنگ خددود بە جنددگ ادامە
دادند ،اما تاب مقاومت در برابر نیروهای مستحکم پیشمرگە را نداشتند .پس
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از پایددان عملیددات بددا خواندددن سددرود ەنیددروی پیشددمرگە تسددلیم نخواهددد شدددە
(هش دزی پششددمەرگە نددابەزن) مکددان عملیددات را تددرک کددردیم .رییددم از بوکددان
نیددروی کمکددی اعددزام کددرد ،امددا تددوان جلددو آمدددن نداشددتند و از دور اقدددام بە
تیراندازی بدون هدف کردند ،کە هیچ نتیجەای در بر نداشت.
در کلدددیەی عملیاتهدددایی کە خواندیدددد ،ابدددراهیماف همچدددون پیشدددمرگەای
رشددید و جس دور و چ داالک و نیددز فرماندددهی الیددق در میدددان مبددارزە حضددور
داشدددت .علیدددرغم ویژگیهدددای مزبدددور بە عندددوان نمدددونەی اخدددالق در میدددان
پیشمرگان نیرو و همچنین مددردم روسددتاها شددناختە میشددد .واقەددأ نشددان داد
کە سزاوار مسئولیتیست کە بە وی سپردە شدە است.
خاطرەای شیرین :چند سالی میشد کە پیشمرگە بودم ،در میان درختددان
روستاهای انبار و داشبند مستقر شدددە بددودیم و در حددال سددازماندهی افددراد
بددرای عملیددات جدیدددی بددودیم کە ،سددر را بددا یکددی از اهددالی داشددبند بە نددام
ەعبددداللە رضددیەە روبەرو شدددیم .پددس از احوالپرسددی و برخددی سددئواالت در
مورد وضددەیت روسددتا و  ...گفددتم :ەروسددتای شددما پیشددمرگە دارد؟ە گفددت :ەیە
مدتی میشە کە پسر حسن کاکەرش با دمکراتهاست ،واسە خددودش مددردی
شدە .روستای ما این همە پیشمرگەی کوملە داشتند ،همگی تسلیم شدددند امددا
ابراهیم کاکەرش مثل کو محکمە.ە من را کە ریش گذاشتە بودم نشناخت.
مددا بە مأموریددت خددود ادامە دادیددم ،بە جدادەی اص دلی رسددیدیم و در آنجددا
یک درگیری رد داد پس از پایددان عملیددات در حددال برگشددتن دوبددارە از کنددار
عبداللە رضیە رد شدیم و او هم مشغول کار بود .رییم مثددل همیشددە پددس از
هر عملیات از دور اقدددام بە توپبدداران میکددرد ،مددا در باغددات عبددداللە رضددیە
مشغول بە خوردن سید و انگددور بددودیم تددا آبهددا از آسددیاب بیافتددد .عبددداللە
آمددد و بددا عصددبانیت فریدداد بددر آورد و گفددت :ەچددرا خددانەی مددردم را ویددران
میکنید؟ە یک نگاهی بە پیشمرگەها انداخت و مثل بیددد میلرزیددد ،گفددت :ەقسددم
میخددورم کە اون پسددرەی کدداکەرش باهدداتونە ،همیشددە دنبددال دردسددرە! سددە
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سال میشددە کە پیشددمرگە اینجددا آفتددابی نشدددە.ە مددنم از پشددت سددر دسددتی بددر
روی شانەهایش گذاشتم و گفتم :ەمن پسر کاکەرشم ،ابراهیم هسددتم.ە هددمەی
بچەها خندیدند .از ترس نیروهای رییم نتوانست بە روستا برگددردد و بددا مددا
شد را در روستای انبار سپری کرد.

تغییر فرماندەی نیرو و عملیات داخل شهر بوکان
پاییز  ١٣٦٢رییم چندین بار بە محل استراحت نیروهای پیشمرگە در مناطق
گورک و محال مهاباد حملە کرد .نیروهای دشمن در نقاط مختلف کردسددتان
پایگددا ایجدداد کددردە بودنددد ،نیروهایشددان بە انددواع سددالح مسددلح بودنددد .رییددم
گمددان میکددرد بددا ایددن اقدددامات توانسددتە کردسددتان را تحددت کنتددرل خددود در
آورد و هر حرکتی را رصد کند.
پس از عملیاتها ،شاخەی دو و کلیەی پیشمرگەهای نیرو بە جلسەای در
روسددتای نوبددار فددرا خواندددە شدددند .فرماندددە خلیددل خلبددان بنددا بددر درخواسددت
دفتدددر سیاسدددی سدددمت فرمانددددهی نیدددروی بیدددان را واگدددذار و بە جدددای وی
ەمحمدددامین بهراممیددرزاە ملقددد بە ەچددرچەە بە عنددوان فرماندددەی نیددرو مەرفددی
شد .وداع فرماندە خلیل در حالی بود کە نیروی بیان و شاخەی دوم نیددروی
پیشددوا عملیددات مشددترکی در داخددل شددهر بوکددان در دسددتور کددار داشددتند .بە
همین خاطر خلیل خلبان و چرچە و تمددامی مسددئوالن نظددامی نیددرو در مکددانی
گردهم آمدند و جزئیات عملیددات و محددل اسددتقرار شدداخە و دسددتەها را تەیددین
کردند و پیشمرگەها میان مسددئوالن تقسددیم شدددند .یددک گددرو ضددربت نیددز بە
فرماندهی ابراهیماف برای عملیات در داخل شهر آمادە شدە بودند.
روز  ١٦مهرما جلسددەی بزرگددی بددا شددرکت کلددیەی پیشددمرگەهای نیددروی
بیددان و شدداخەی دوم نیددروی پیشددوا و همچنددین اعضدداء اتحددادیەی جوانددان
دمکرات در مسجد روستای نوبار برگزار شددد .کدداک ەحسددن شددرفیە مسددئول
کمیتەی شهرستان مهابدداد سددخنران جلسددەی یادشدددە بددود .عصددر همددان روز
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پس از سازمان دهی بە وسیلەی تراکتور تا نزدیکی روستای ەکوستەە رفتیم.
در تدداریکی شددد ،پیشددمرگەها از رودخددانە گذشددتند و بە طددرف بوکددان بە را
افتادنددد .صددف طددوالنی پیشددمرگەها از کنددار شددهر بوکددان گذشددت و بە سددوی
دیگر جادەی بوکان – سقز رفتند.
گشددتیهای رییددم در اطددراف روسددتای ەکلتددپەە در کمددین بودنددد ،از تددرس
جددان خددود و بدددون هدددف شددروع بە تیراندددازی کردنددد .صدددای تیراندددازی
نیروهددای جمهددوری اسددالمی حرکددت پیشددمرگەها را متوقددف کددرد .امدا پددس از
چندی سکوت بر فضا حکمفرما شد و پیشمرگەها بە آرامددی و در سددکوت از
پشددت کددو ەنالەشددکینەە بە طددرف بوکددان بە حرکتمددان ادامە دادیددم .چنددد قدددم
ماندە بە داخل شهر ،ناگهان صدای بگومگو و بحت و جدددل از سددوی ەعثمددان
سددوارەە و ەشددکرەە 1بلنددد شددد .البددتە در همددان ابتدددای حرکددت بددا ه دم مشددکل
داشتند کە چرچە و ابراهیماف هر دویشان را آرام کردە بودند ،اما در چنین
مکددان حسدداس و خطرندداکی چنددین حرکددت بچەگددانە و بە دور از پرنسددیر ایددن
دو نفر نزدیک بود کار دستمان بدهد.
ما بە همرا ابراهیماف و چند تن دیگر کە شناخت خددوبی از شددهر بوکددان
داشتیم ،جلو رفتیم و خدود را بە جددادە رسدداندیم تددا سددایر پیشددمرگان نیددز از
جادەی کمربندی عبور کردند .در این عملیات ەهیاس کاردوە و چند تن دیگددر
از اعضدداء اتحددادیەی جوانددان نیددز بنددا بددر خواسددت خددود و همچنددین رضددایت
کمیددتەی شهرسددتان مشددارکت کردنددد .بددیش از  ١٦٠پیشددمرگەی دلیددر بدددون
اینکە نیروی دشمن حضورشان را احساس کردە باشد ،در مکانهددای تەیددین
شدددە مسددتقر شدددە بددودیم .مردمددی کە در خانەهایشددان پددذیرای پیشددمرگان
بودند ،از خوشحالی در پوست خود نمیگنجیدند.

 - 1عثمان سوارە پس از این عمل یات خود را تحویدل داد و مدزدور شدد ،شدکرە نیدز پدس از چنددی
را سوارە را پیمود و در مهاباد کشتە شد.
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پیشمرگەها آن شد در سکوت کامل و طبق برنامە در داخل شهر ماندند.
یکددی از پاسدددارهای بهدددداری سدداعت  ١١صددبح بە خدددانەای کە مددا در آنجدددا
مستقر شدە بودیم آمد و صاحد خانە بە ما اطمینان بخشید کە چیز خاصی
نیست و برای ماست آمدە است .بە هنگام صرف ناهار صدای اولین گلولەی
عملیددات بە گددوش رسددید کە از جانددد چددرچە و در خیابددان کمربندددی شددلیک
شدە بود .یکی از تویوتاهددای رییددم مددورد اصددابت آن گلولەهددا قددرار گددرفتە و
هر دو سرنشین آن کشتە شدە بودند.
 ١٦٠پیشددمرگەی مسددلح بددا شددنیدن صدددای شددلیک بە کددوچە و خیابانهددا
ریختنددد ،طبددق برنددامەی دقیددق قبلددی بە مقرهددای رییددم حمددلە کددردیم .رییددم از
حملەی مددا غافددلگیر شدددە بددود ،روحددیەی مقاومددت نداشددت .تددا غددروب تمددامی
کوچەها از لون وجود پاسدارها و مزدوران پاک شد .جنددازەی بددیش از ١٢٠
نفر از نیروهای رییم بددر کددف خیابددان و کوچەهددا نقددش بسددتە بددود ،بەغیددر از
آن  ٥دسدددتگا خدددودروی تویوتدددا ٣ ،دسدددتگا کدددامیون ٣ ،خدددودرو پیکدددان١ ،
دستگا کمپرسور ٢ ،دستگا آمبوالنس ٤ ،دستگا نیسددان ٢ ،دسددتگا لددودر،
 ١دسددتگا اطلددس ١ ،دسددتگا بولدددوزر ١ ،دسددتگا تریلددی  ١٨چددرد کە پددر از
تدارکات بود ،منهدددم شدددند .در بحبددوحەی درگیددری د هددا جددوان کە صددورت
خود را پوشاندە بودند ،بە نیروی پیشمرگە کمک میکردند و درب منددازل را
باز گذاشتە بودند تا بە هنگام ضرورت پناهگا پیشمرگەها باشد.
شددد فدددرا رسدددیدە بدددود ،رییدددم کە قدددادر بە هدددیچ گدددونە حرکتدددی نبدددود ،از
نورافکن استفادە میکرد تددا پایگا هایشددان از حمددلەی نیروهددای پیشددمرگە در
امددان باشددد .درگیددری پایددان یددافتە بددود .طبددق برنددامەی قبلددی بایددد عقدنشددینی
صورت می گرفددت .پیشددمرگەها در مکددان مەینددی گددردهم آمدنددد .رحددیم چمنددی
یکددی از چهددار مجاهدددی کە بددا مددا بددود بە شدهادت رسددیدە بددود و چنددد تددن از
پیشمرگەها نیز زخمی شدە و مابقی در سالمت کامل بودند.
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سدداعت  ٧صددبح بە روسددتای نوبددار برگشددتیم .تددیم مددا سدداعت  ٥صددبح از
بقددددیەی نیروهددددا جددددا ماندددددە بددددود .بە همددددرا چنددددد پیشددددمرگە بە روسددددتای
ەمحمودآبادە رفتیم تا وسیلەای برای برگشتن بە نوبار فددراهم کنددیم .پنجددرەی
یکدددی از خانەهدددا را کوبیددددیم ،زن و شدددوهری در آن وقدددت صدددبح در حدددال
مەاشددقە بودنددد ،بددا شددنیدن صدددای مددا سددریع خددود را جمعوجددور کردنددد .بە
داخل حیاط خانە رفتیم و خود را مەرفددی کددردیم .گفددت :ەاز خوشددحالی ایددنکە
پیشمرگەها بە داخل شهر رفتە و در آنجا عملیات انجام دادەاندد ،کددل شددد را
بیدار ماندە بودم.ە درخواست خود را گفتیم و هنگددامی کە فهمیددد بایددد همددرا
ما بیاید ،گفت :ەچە چیزی از شددما پنهددان کددنم؟ راسددتش را بخواهیددد سددە مددا
بود کە همسرم قهر کردە بود همددین دیددروز بە خددانە برگشددتە بددود ،شددما هددم
منو خجالتزدە کردید!ە همگی خندیدیم و ما را با تراکتور بە روستای نوبددار
رساند.
مردم منتظر رسیدن پیشمرگەها بودند ،همین کە ما را بە سالمتی دیدنددد،
بسددیار خوشددحال شدددند و جشددن و سددرور گرفتنددد .پددس از کمددی اسددتراحت
گزارشدددی از عملیدددات آمدددادە شدددد و بدددرای ەرادیدددو صددددای کردسدددتان ایدددرانە
فرستادە شد .همان روز و در اثنددای عملیددات خبددر کوتدداهی از عملیددات پخددش
شدە بود ،اما آنچە جددای تەجددد داشددت ایددن بددود کە سددازمان مجاهدددین خلددق
پیش از پخش گزارش ما با آب و تاب از انجام عملیات گفتە بددود و از آن بددا
عنوان عملیات مجاهدین خلق یاد کردە بود .رادیددو مجاهدددین جلددوی چشددمان
گرد شدە و متەجد مددا اعددالم کددرد کە نیروهددای ایددن سدازمان تواسددتەاند یددک
روز کنترل شهرستان بوکان را در دست بگیرند!.
همددرا بددا ابددراهیماف بە کدداک ەغفددور حمددزەایە 1برخددوردیم .کدداک غفددور
توضیح داد کە دکتر قاسددملو بە کمیددتەی شهرسددتان پیددام فرسددتادە و سددئوال
 - 1کاک غفور مسئول وقت کمیتەی شهرستان بوکان بود ،وی در سال  ١٣٧٢در بغداد ترور شد.
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کردە :ەمگددر شددما عملیددات را بە انجددام نرسدداندەاید؟ە کدداک غفددور نیددز واقەیددت
ماجرا را در پیغامی برای دکتر قاسملو توضیح دادە و گفددتە بددود کە عملیددات
مزبور را پیشمرگان دمکرات انجام دادەاند و چهار تن از نیروهای مجاهدددین
نیددز در ایددن عملیددات آنددان را همراهددی کددردە بودنددد کە یکددی از آنددان بە نددام
ەرحددیم چمنددیە اهددل روسددتای ابراهیمآبددادە از توابددع بوکددان جددان خددود را از
دسددت دادە اسددت .دکتددر قاسددملو از اقدددام سددازمان مجاهدددین بسددیار رنجیدددە
خاطر شدە بود.
در واقع پس از اینکە نیروی مرتجددع اسددالمی دسددتاوردهای انقددالب مددردم
ایران را بە غددارت بددرد و حاکمیددت خددود را بددر فضددای سیاسددی ایددران تحمیددل
کدددرد ،بە تسدددویە حسددداب سدددایر نیروهدددای سیاسدددی پرداخدددت ،در آن ایدددام
کردستان امنترین مکان برای نیروهای اپوزیسیون ایرانددی بددود .ملددت کددرد و
حزب دمکرات نیز بددا سددەەی صدددر پددذیرای آنددان مددنجملە سددازمان مجاهدددین
خلق بودند.
آن چهدددار عضدددو مجاهددددین بە نامهدددای ەابدددراهیم مالمحمدددودیە ،ەمحمدددود
ترکاشددەە ،ەرحددیم چمنددیە و یددک آذری بە نددام ەمرتضددیە کە بددا مددا در عملیددات
شرکت کردند ،پیشتر از اعضدداء حددزب دمکددرات کردسددتان ایددران بودنددد و در
آن زمددان صددفوف حددزب را تددرک کددردە بودنددد .قبددل از عملیددات و بددا اصددرار
زیدددادی کە کردندددد آندددان را همدددرا خدددود بدددردیم بدددا تدددوجە بە شدددمار زیددداد
پیشمرگەها نقش آنان نمیتوانست تەیین کنندە باشد.
پس از پایان این عملیات خلیل خلبان با ما خداحافظی کرد و کدداک چددرچە
بە طور رسمی بە عنوان فرماندەی نیروی بیان مەرفی شد.
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نوبار و شهات صالح بنایی
رییم ،نبود نیروی پیشمرگە را غنیمت شمرد و آبانما بە منطقەی پیرمحمددد
حملەور شد و در اکثر روستاهای این منطقە پایگا مستقر کرد .این اقدددامات
در نبود ما اتفاق افتددادە بددود ،هنگددامی کە از مندداطق پیرمحمددد و احمدددکور در
تدددارک عملیدداتی بددودیم کە بە پایگا هددای رییددم آسددید وارد کنددیم .روسددتای
نوبار کە دارای  ٣پایگا بود ،برای این منظور انتخاب شد.
پدددس از شناسدددایی و تەیدددین طدددرح عملیددداتی ،روز  ١٤آذرمدددا  ١٣٦٢در
روستای باشبالغ جلسەای برگزار کردیم تا در آنجا هم طرح عملیدداتی مددورد
ارزیابی قرار بگیرد و هم اینکە وظایف تقسیم شود .قبل از شروع کار صالح
بنددایی کە سردسددتەی مددا بددود بە شددوخی گفددت :ەبچەهددا قبددل از ایددنکە شددهید
شددوم ،میخددواهم حددزب مددزد شددهادتم را بدهددد کە خددودم بخددورمش.ە سدداعت
 ٧:٣٠دقدددیقەی غدددروب بە نزدیکدددی روسدددتای نوبدددار رسدددیدیم .مدددا بە عندددوان
دسدددتەی ەهشددددرشە کە تحدددت فرماندددددهی صدددالح بنددددایی بدددودیم ،خددددود را بە
سنگرهای پایگا نزدیک کردیم ،قرار بر این بود هر وقت در طرف مقابددل کە
دستەی استاد احمد کددوهگرد آنجددا بددود ،صدددای شددلیک آمددد مددا هددم دسددت بە
کار شویم ،یەنی فرمان عملیات با شلیک دستەی آنان صادر میشد.
شددلیک آرپیجددی دسددتەی دیگددر آغدداز عملیددات بددود ،بالفاصددلە مددا نیددز بددا
آرپیجددی شددروع کددردیم و یکددی از خانەهددای مددردم را کە اشددغال شدددە و بە
عنوان پایگا از آن استفادە میکردند را مورد حملە قرار دادیم .سددریەأ و بە
طددور همزمددان بە هددر سددە پایگددا حمددلە کددردیم و بددا انددواع سددالحهایی کە در
اختیار داشتیم اقدام بە تیراندازی کددردیم .بخشددی از پایگدداهی کە مددد نظددر مددا
بود را در کنترل داشتیم ،درگیری همچنان ادامە داشت .کمکم داشتیم کنتددرل
کدددل پایگدددا را در اختیدددار میگدددرفتیم ،نیروهدددای داخدددل پایگد دا تدددوان مقدددابلە
نداشتند .بە منظور دست یافتن بە غنددایم پایگددا  ،وارد شدددیم ،بخشددی از آنهددا
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را بیرون بردە بودیم .در رفتوآمد بودیم کە ناگهددان از پشددتبام پایگددا یددک
نارنجک بە داخل پرتاب کردند و زیر پای صالح بنایی منفجر شددد ،فریدداد بددر
آورد کە بە کمکددش بددروم .پاسددداری کە نارنجددک را پرتدداب کددردە بددود ،در
همان لحظە توسط ەحسن داشبندیە کشتە شد.
صددالح بە شدددت زخمددی شدددە بددود ،همچنددین ەحسددن موسددیزادەە ملقددد بە
حسن داشبندی در حال رفتن بە داخل پایگا زخمی شدە بود و سایر بچەها
او را با خود بە عقد بردە بودند .هنگامی کە پیش صالح رفتم ،پای راسددتش
بە شدت مجروح شدە بود بە طوری کە نزدیک بود از جا کندە شددود و فقددط
مقددداری از پوسددت آن از قطددع شدددن آن ممانەددت میکددرد .دسددتش را گددرفتم
نتوانسددت از جددای خددود بلنددد شددود .گفددت :ەابددراهیم! محتویددات داخددل جیددبم را
تحویل پروین 1بدە ،و از قول مددن بهددش بگددو حاللددم کنددد ،چددون قسددم خددوردە
بددودیم کە بهدم برسددیم و بددا هددم زندددگی کنددیم ،امددا مددن نتوانسددتم ایددن قددول را
عملی کنم ،از جاند من ازش خداحافظی و مەذرت خددواهی کددن .مددن وظددیفەی
بزرگتری را انجام دادم و جانم را در را آزادی میهنم فدا کردم.ە
هرچند صالح از من قدش بلندتر و وزنش هم سنگینتر بود ،اما هددر طددور
کە شد بە کمک ەقادر قادریە بە خار پایگا انتقالش دادیم .با تددوجە بە ایددن
کە زخم عمیقی برداشتە بود و میدانستیم کە چنددد روز طددول میکشددد تددا بە
بیمارستان برسد ،مدام بهش روحددیە مددیدادیم تددا تدداب بیدداورد امددا متأسددفانە
در را بیمارستان ەزاواکیوە شهید شد .صالح پسری قدبلند ،فردی وفددادار بە
آرمانهای حددزب کە هددر چە داشددت در را حددزب در کددف نهددادە بددود .صددالح
پدددرش را خیلددی دوسددت داشددت ،پدددرش فددرد مهربددانی بددود .هددر گددا کە بە
مالقات صالح میآمددد و یددا ایددنکە مددا بە روسددتای آنددان (قلددەە) مددیرفتیم ،پدددر
صالح با ما مینشست بدون آنکە فرقی میان ما و صالح قائددل شددود ،مجلدس
 - 1پروین مەشوقەی وفادار صالح ،بەدها کە ازدوا کرد عروسی نگرفت.
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پیشددمرگان را بددا سددخنان نغددزش میآراسددت .خددانوادەی صددالح خددانوادەای
حزبدوست و میهنپرستی بودند.

حملەی دشمن بە لگز
پس از عملیات نوبار ،گشددت دیگددری بە مددنطقەی احمدددکور داشددتیم .رییددم در
سددال  ١٣٦٢تددوطئەی ضدددمردمی خددود کە عبددارت از تسددلیح اجبدداری مددردم
روستا بود را آغاز کددرد .روسددتای ماللددر هددم از ایددن تددوطئە محددروم نمانددد و
تسلیح اجباری بر مددردم آنجددا نیددز تحمیددل شددد .هدددف رییددم از ایددن اقدددام دو
چیددز بددود یکددی آنددکە از مبددارزەی حددزب دمکددرات پیشددگیری کنددد و دوم آنددکە
مردمان کرد را بە جددان هددم بیندددازد .چددون آنددان بددر ایددن بدداور بودنددد کە هددر
کدددام از طددرفین کشدددتە شددوند بە نفددع اسدددالم اسددت! حددزب دمکدددرات چە در
مددنطقە و از طریددق کادرهددای سیاسددی ایددن حددزب چە از طریددق رادیددو ،مددردم
کردستان را از این دسیسەی رییم برحذر میداشت.
 ٢٠آذر  ١٣٦٢در روستای لگز در حال اسددتراحت بددودیم کە از روسددتای
ماللر مزدوران و پاسددداران و افددرادی کە بە زور مسدلح شدددە بودنددد ،روسددتا
را محاصددرە کردنددد و بددا هددر نددوع سددالحی مددا را مددورد حمددلە قددرار دادنددد .بددا
شددنیدن صدددای شددلیک بچەهددای دمکددرات آمددادە شدددند و درگیددری گرمددی در
گرفت کە تقریبأ سە ساعت بە طول انجامید ،حمددلەی نیروهددای دشددمن درهددم
شکستە شددد و متددواری شدددند .دشددمن بددار دیگددر بددا حمایددت خمپدارە و پدافنددد
اقدام بە پیشروی کرد کە ظددرف نددیم سدداعت ناچددار بە عقدنشددینی شدددند .در
این درگیری  ٢٥تن از نیروهای رییم کشتە شدند و اسددلحەی زیددادی نیددز بە
غنیمت گرفتە شد .همچنین یکی از روستاییانی کە بە اجبار مسددلح شدددە بددود
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بە نام ەابوبکر کاکلیە 1و اهددل روسددتای ماللددر بە اسددارت نیروهددای پیشددمرگە
درآمد.
نیروهای رییم در مددنطقە از ابددراهیماف میترسددیدند و فکددر میکردنددد هددر
کدام از افرادشان کشتە میشود ،کار ابراهیماف است .در ایددن درگیددری یکددی
از پاسدارها کە در حال فرار بودە ،نزدیک روسددتای ماللددر گلددولەی بیهدددفی
بە سددرش اصددابت میکنددد و کشددتە میشددود .پددس از آن مددردم بددا ولددع بددرای
همدیگر و حتددی بددرای مددا تەریددف میکردنددد و میگفتنددد :ەمحمددد ابددراهیماف از
روستای لگز – کە مسافت دوری بود – یکی از سربازها را نشددانە گرفددت و
بددا اولددین شددلیک وی را نقددش زمددین کددرد.ە ایددن در حددالی بددود کە حتددی بددا
تکتیرانداز بە سختی میشد از آن فاصلە هدفی را مورد شلیک قرار داد.

کنفرانس کنگرەی ششم کمیتەی شهرستان
پس از عملیات فوق و همچنین چند روز گشت سیاسددی – نظددامی در مددنطقە،
در روسددتای ەکددانیرشە جلسددەای برگددزار شددد کە در آن اعددالم داشددتند هددر
گونە مرخصی و عملیاتی لغو میگردد .در آن زمان حزب دمکرات کردستان
ایران طبق مفاد اساسنامە هددر دو سددال یددک بددار کنگددرە تشددکیل مددیداد .سددال
 ٦٢ششدددمین کنگدددرەی حدددزب بدددود کە میبایسدددت قبدددل از آن کنفرانسهدددای
مختلف برگزار شود .در میان نیروها هر کدددام از طریددق کنفددرانس نمایندددەی
پیشمرگان را در کنگرە تەیین میکردند .این کنفرانسها تحت نظارت کمیتەی
شهرستان برگزار میشد.
بنددا بددر حددد نصددابی کە بددرای شدداخەی مددا در نیددروی بیددان در نظددر گددرفتە
بودند ،می توانستیم پنج نمایندە در کنفرانس داشتە باشیم .الزم بە ذکر است
 -1وی پس از بە اسارت در آمدن ،پیشمرگە شد و پس از  ٦سال مبارزەی مدداوم و مشدارکت در
بسیاری از عملیاتها ،در تاریخ  ١٥تیرمدا  ١٣٦٨در کدو وەنەوشدە (بنفشدە) در جنگدی حماسدی بە
شهادت رسید.
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کە فرماندەی شاخە بە طور مستقیم در کنفرانس کمیتەی شهرستان حضددور
مییافدددت .پددددس از آن کنفددددرانس کمیدددتەی شهرسدددتان بوکدددان در روسددددتای
باشبالغ و با حضور کلیەی اعضاء این کمیددتە ،کادرهددا و نمایندددەهای منتخددد
گرفتە شد.
علیددرغم ایددنکە مشددکالت عدیدددەای بددر سددر را برگددزاری کنفددرانس وجددود
داشددت ،کنفددرانس مزبددور بددا موفقیددت گددرفتە شددد .بەغیددر از مددواردی جزئددی و
فرعی کە وجود داشت ،آنچە کە در کنفرانس بسیار مددورد بحددت قددرار گرفددت
این بود کە بیشتر مسئولین کمیتە را افددراد غیربددومی تشددکیل مددیداد ،ایددن در
حالی بود کە افددراد شایسددتەای از اهددالی آن مددنطقە در صددفوف حددزب وجددود
داشددتند .اگددرچە اختالفددات زیددادی میددان شددهید کدداک غفددور حمددزەای و عثمددان
سددوارە بە وجددود آمددد و مشدداجرەی طددوالنیای بە هم درا داشددت ،امددا بە هددر
طریددق بددا وسددداطت کدداک صدددالح گددادانی کە نمایندددەی دفتدددر سیاسددی بدددود،
کنفرانس با موفقیت بە کار خود خاتمە داد.
برخددی از نمایندددگان منتخددد کمیددتەی شهرسددتان بوکددان بددرای شددرکت در
کنگددرەی ششددم حددزب عبددارت بودنددد از :ەسددید مسددەود حسددینیە ،ەقهرمددان
سددلیمیە ،ەچددرچە بهراممی درزاە ،محمددد ابددراهیماف ،ەمحمددد شددهریکندیە ،غفددور
حمزەای کە مسئول کمیتە و از اعضاء کمیتەی مرکزی حددزب بددود .چنددد روز
پس از پایان یافتن کنفرانس عثمان سوارە کە مسئول شاخەی اول نیرو بددود
بە همددرا پیشددمرگەای دیگددر بددا یددک دسددتگا خددودرو لندددروور و چنددد قبضددە
اسددلحە فددرار کردنددد و خددود را تحویددل نیروهددای رییددم دادنددد .بالفاصددلە بە
عنددوان فرماندددەی گددرو بەاصددطالح ضددربت منصددوب گشددت و علددیە حددزب و
اهداف ملی ملت کرد مورد استفادە قرار گرفت.
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کورەهای آجرپزی ساروقامیش و کمین پیشمرگان
زمستان سال  ١٣٦٢برخالف سال قبددل از آن و بە ویددژە در مددنطقەی بوکددان
ب دا کدداهش بددرف همددرا بددود .مسددئوالن نیددروی پیشددمرگە تصددمیم بە انجددام
عملیات بزرگی در نزدیکی میاندددوآب گرفتنددد کە میبایسددت قبددل از برگددزاری
کنگرە پایان مییافت.
شددامگا دهددم دیمددا  ١٣٦٢در مددنطقەی احمدددکور بددر سددە دسددتە تقسددیم
شدیم ،ساعت یک بامددداد در کورەهددای آجرپددزی سدداروقامیش مخفدی شدددیم.
هددوا بسددیار سددرد بددود و تنهددا جددایی کە سددراغ داشددتیم ،همددان دیددوار تنددور
آجرپزی بددود  -کە هنددوز گرمددایی داشددت  -بە آن تکددیە دادە بددودیم تددا شدداید
بتوانیم اندکی بخوابیم.
بەدازظهر روز بەد سدداعت  ،٢کلددیەی تیمهددا کە عبددارت بودنددد از شدداخەی
اول (نزدیک پایگا حاجیآباد) ،شاخەی دوم (وسدط کمددین) و شدداخەی سددوم
(جادەی میاندوآب) ،خود را بە جادەی بوکان – میاندوآب مابین روسددتاهای
ساروقامیش و شددینآباد رسدداندند .کمینددی بە طددول  ٥کیلددومتر کددار گذاشددتیم.
پس از چند دقیقە یک دستگا تویوتا پر از نیروهای رییم و مسددلح بە سددالح
دوشکا  ١٤میلیمتددری از طددرف میاندددوآب میآمددد ،همددین کە وارد کمددین شددد،
جنگ سختی درگرفت.
طددولی نکشددید کە نیددروی کمکددی رییددم از بوکددان و میاندددوآب خددود را بە
نقددطەی درگیددری رسدداندند .عثمددان سددوارە کە خددود را تحویددل دادە بددود بە
عنوان فرماندەی گرو ضربت فیالفور خود را بە نزدیکددی پایگددا حاجیآبدداد
رساند ،عثمان سددوارە میخواسددت وفدداداری خددود را بە رییددم اثبددات کنددد .در
همددین حددال نیرویددی کە از طددرف میاندددوآب میآمددد نیددز بە محددل درگیددری
نزدیددک شدددە بددود .عثمددان اگددرچە هنگددامی کە در هیبددت پیشددمرگ در میددادین
جنگ حضور مییافت فردی جسددور و زیددرک بددود ،امددا آن روز بددر خددود وی
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نیز عیان گشت ،آن جسارتی کە داشت بە این سبد بود کە نددام پیشددمرگ را
یدک می کشید ،وگرنە در آن روز در برابر ارادەی نیروی پیشددمرگە خددوار و
زبون واقع شدە بود.
این درگیری سنگین تددا غددروب طددول کشددید و در نتددیجەی آن بددیش از ٥٠
تددن از نیروهددای رییددم کشددتە شدددند و د هددا نددوع سددالح و مهمددات زیددادی،
همچنین یک قبضە پدافنددد  ٦٩میلیمتددری نیددز بە دسددت مددا افتدداد .از دیگددر سددو
چند تن از کادرها و پیشددمرگان حددزب ،مددردم و مسددافرین را از سیاسددتهای
ضدخلقی و ضدکردی رییم مطلع کردند.
اتفدددداق مهددددم دیگددددری کە در حددددین ایددددن عملیددددات رد داد ،ایددددن بددددود کە
میخواستیم یک دستگا مینیبوس را متوقف کنیم .اطالع داشتیم کە چند تن
از پاسداران مسلح در آن مینیبوس بودند ،بە همین دلیددل بددا سددرعت زیددادی
میخواست از صحنەی درگیددری دور شددود .پاسدددارها میخواسددتند از مددردم
عادی بە عنوان سپر انسانی استفادە کنند ،با تهدیددد بە کشددتن رانندددە ،وی را
مجبور کردە بودند کە تددوجهی بە اعددالم ایسددت مدا نکنددد ،پددس از چنددد شددلیک
مینیبوس از کار افتاد و قددادر بە حرکددت نبددود .پاسدددارها سددریەأ خددود را بە
زیددر پلددی کە در آنجددا قددرار داشددت رسدداندند و پددس از مقدداومتی کوتددا کشددتە
شدند .خوشبختانە بە سایر مسافران هیچ آسیبی وارد نشد.
غروب از صحنەی درگیری دور شدیم .متأسفانە در این درگیدری دو تددن
از پیشمرگان جان برکف بە شهادت رسیدند .یکی از آنان بە نام ەسید کامددل
مصدددطفویە اهدددل بوکدددان ،از پیشدددمرگەهای خدددوشاخالق و شایسدددتە کە در
شدداخەی یددک سردسددتە بددود .وی در درگیددری بهددار سددال  ١٣٦١در روسددتای
قرەکند ،بر اثر راکت هلیکوپتر یکی از گوشهای خددود را از دسددت دادە بددود،
اما با ارادەای محکمتر از قبل در میدان مبارزە ثابت قدم بود و بە خدمت بە
ملت کرد تا پای جان ادامە داد .دیگددر پیشددمرگەی شددهید ەعثمددان سددلطانپورە
نام داشت کە اهل روستای کانیرش ،بود.
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پس از عملیات مزبور بە منطقەی پیرمحمد بازگشددتیم .جالددد ایددن بددود کە
پدافند  ٦٩میلیمتری را بە غنیمت گرفتە بددودیم ،امددا نزدیددک بە  ١٥٠پیشددمرگە
هددیچ کدددام نمیدانسددتیم چگددونە میشددود از آن اسددتفادە کددرد .در روسددتای
کانیرش کلیەی پیشمرگەها فقددط نظددارەگر بددودیم و نمیتوانسددتیم بددا آن کددار
کنیم .تا اینکە ەکریم پورقبادە آمد و چند گلولەای بددا آن بە سددمت کدو طددرغە
شددلیک کددرد .متەجددد بددا خددود فکددر میکددردیم کە جمهددوری اسددالمی بددا چنددین
سالحهایی و صد البتە پیشرفتەتر و سنگینتر بە جنگ ما میآید!
اهمیت اینگونە عملیاتها در این بود کە رییددم بددا هددر چە در تددوان داشددت
بە جنددگ مددا میپرداخددت و در بددوق و کرنددا میدمیددد کە مندداطق کردسددتان را
بەاصدطالح پاکسددازی کددردە اسددت ،امددا چنددین حمالتددی در نزدیکددی پایگا هددای
رییددم و بە ویددژە در نزدیکددی شهرسددتان میاندددوآب کە چندددین نفددر از افددراد
رییم کشتە شدند ،ضربەی مهلکی بود بر پیکر جمهوری اسالمی.

حملە بە منزل کاک چرچە در روستای چهاردیوار
چنددد روز قبددل از رفددتن نمایندددگان منتخدد کنگددرەی ششددم بە محددل برگددزاری
آن ،کاک چرچە بە تازگی ازدوا کردە و منزل وی در روستای ەچهاردیوارە
بددود .شددهید چددرچە بە منظددور اسددتراحت در منددزل بە سددر میبددرد .بەددد از
ضربەای کە بە رییم وارد آوردە بددودیم ،در اندیشددەی انتقددام برآمدددە بودنددد،
میدانستند کە خانەی کاک چرچە در روستای چهاردیوار است.
عثمان سددوارە بە همددرا ەعمددر خضددریە و ەعلددی یاسینپرسددتە و همچنددین
تەدددادی دیگددر از مددزدوران بە روسددتای چهدداردیوار حمددلە کددردە و آنجددا را
بدون هدف مددورد حمددلەی آرپیجددی قددرار دادنددد .شدداخەی  ٢کە در روسددتای
ەکددوکەە در جددوار روسددتای چهدداردیوار در حددال اسددتراحت بددودیم بددا شددنیدن
صدای شلیک ،فورأ خود را بە آنجا رساندیم .بددا رسددیدن مددا مددزدوران تددوان
مقاومدددت نداشدددتند و بە سدددمت روسدددتای باشدددبالغ و پدددس از آن شهرسدددتان
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بوکان ،پا بە فرار گذاشتند سپس ما نیز در منددزل کدداک چددرچە بە اسددتراحت
پرداختیم و پس از آن بە سمت روستای ەاسکی بغدادە بە را افتادیم.

بە سوی کنگرەی ششم
روز موعددود فددرا رسددید .چددرچە و ابددراهیماف از مددن خواسددتند در مەیتشددان
باشددم .بددا یددک دسددتگا خددودروی تویوتددا تددا نزدیکددی روسددتای ەگامیشددانە در
مددنطقەی گددورک مهابدداد رفتددیم .از آنجددا پیددادە از جددادەی مهابدداد – سردشددت
عبور کردیم و بە روستای جانداران رفتیم کە آن زمان بازار خرید و فروش
اجناس و کاالهای قاچاق بود .برای من کە تا آن زمان این مندداطق کردسددتان
را ندیدە بودم ،حس و حال و جذابیت عجیبی داشت.
غروب همان روز بە روسددتای ەگومددانە در مددنطقەی ربددط رسددیدیم کە پددر
از نیروی پیشمرگ و محاف بددود .قبددل از تدداریکی هددوا از عددرض رودخدانەی
ەکلددددویە و جددددادەی سردشددددت – پیرانشددددهر عبددددور کددددردیم و در روسددددتای
ەاحمدبریوە بە استراحت پرداختیم.
روز بەدددد از روسدددتاهای ەکدددودلیە (کدددۆدە ) و ەگورەشدددیرە (گۆێەشدددشر)
گذشتیم و بە مرز عراق رسیدیم و در روستای ەسونەە (سون ) ماندددیم .پددس
از چند ساعت نمایندددگان کنگددرە بە سددمت محددل برگددزاری کنگددرە رفتنددد و مددا
نیز تددا روز دوم بهمنمددا در مددنطقەی سردشددت و در روسددتاهای ەتددویلیە و
ەکدددانیزردە بدددودیم .ایدددن بدددار بە تنهدددایی در تددداریخ دوم بهمنمدددا دوبدددارە بە
روسدددتای ەسدددونەە رفدددتم و از آنجدددا نیدددز بدددا اتومبیدددل بە شدددهر ەقدددالدزیە در
کردسددتان عددراق و تددا پایددان کددار کنگددرە آنج دا بددودم .در قددالدزی بددود کە از
طریق بیسیمچی آنجا خبر دستگیری ەرحمان بولدزرە و  ٥تن از رفقای دیگر
را شددنیدم .رحمددان اهددل روسددتای ەقلەەیعالکددوە قهرمددان بینظیددری بددود در
میادین نبرد ٣ .بار در درگیریهای مختلف زخمهای عمیقی برداشت اما هددر
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بدددار پدددیش از نقاهدددت کامدددل تفدددنگش را بدددر میداشدددت و از ندددو بە مبدددارزە
می پرداخت ،آن روز هم در حالی کە زخمی گشتە ،دستگیر شدە بود.
ەاحمددد خضددریە اهددل روسددتای گردیقبددران و سددومین شددهید خددانوادە ،از
زندددان گددریختە بددود و بەدددها در کددوە حدداجیکیمی در درگیددری بددا کددوملە بە
شهادت رسید .ەعثمان پورآذرە آزاد شددد .ەجەفددر کتدانیە اهددل حاجیآبدداد آزاد
گشددت و بەدددا توسددط حددزب اعدددام شددد  -البددتە مددن هددیچ اطالعددی از چگددونگی
اعدددام او ندددارم .ەابددوبکر نددورانیە اهددل بوکددان و ەحسددن احمدددپورە نیددز آزاد
شدند .یکی دیگر از پیشمرگەها بە نام ەاسالم رحمتیە کە در پشت سر آنددان
قرار داشت ،بە هنگام درگیری موفق بە فرار میشود.
پددس از پایددان کنگددرە ،در تدداریخ  ٧بهمنمددا بە سددمت مددنطقەی بوکددان را
افتادیم .در طول را بود کە متوجە شدم یکی از رفقای عزیزم بە نام ەحسن
رحمان پورە کە اهل روستای داشبند بود ،در حین حملە بە پایگددا دشددمن در
روستای ەاوچتپەە در تاریخ  ١٣٦٢/١١/١١بە شهادت رسیدە بود.
مددددتهای مدیددددی پدددس از کنگدددرە نیدددز موضدددوع ەخوانشدددی کوتدددا بدددر
سوسیالیسددم دمکراتیددکە نقددل هددر مجلسددی بددود و مناقشددەی زیددادی بە دنبددال
داشددت .ایددن موضددوع کە بخددش زیددادی از وقددت کنگددرە نیددز بدددان اختصدداش
یافتە و در نهایت با اصرار و پافشاری دکتر قاسملو مورد تأیید کنگددرە قدرار
گرفتە بود .ایددن خددوانش دکتددر قاسددملو از سوسیالیسددم دمکراتیددک بەدددها نیددز
حتددی از سددوی کسددانی کە هددیچ گددونە شددناخت و درکددی از ایددن گددونە مسددائل
نداشتند ،اما بە دلیل روابط مرید و مرادی مأبانە مورد حملە قرار گرفت.
در میان کادر و پیشمرگەهای مخالف خوانشی بر سوسیالیسم دمکراتیک
چند تن وجود داشتند کە فضای صمیمی قبلی نیددرو را متشددنج کددردە بودنددد.
این وضەیت همزمان بود با سختتر شدن شرایط مبارزاتی و عدەای خسددتە
بە همین بهانە چنگ زدند و از صفوف حددزب کنددار رفتنددد و بە زندددگی عددادی

 / 116دشواریهای را مبارزە

خود پرداختنددد .هرچنددد بەدددها بددرای توجیدده کنددار کشیدنشددان تدداریخ را جەدل
کردند ،اما با این اوصاف تالشهایشان ر بە جایی نبرد و نمیبرد.
آمددار جالددد تددوجە در رابددطە بددا امددورات و فەالیتهددای نظددامی کە تقدددیم
کنگرەی ششم شدە است:
ەاز ابتدای سال  ١٣٦١تا آخر آذرما  ١٣٦٢در این بیست و یک ما ٧٣٥ ،
پیشددمرگەی حددزب بە شددهادت رسددیدند ٥٥٤ ،پیشددمرگ زخمددی .آم دار شددهدای
میددددان نبدددرد طدددی  ٥سدددال مبدددارزەی مسدددلحانە ١٩٢٩ ،تدددن و آمدددار شدددهدای
غیرنظامی کردستان در ظرف  ٥سال بە  ٢٥٠٠٠تن رسید.
در ایددن مدددت (از ابتدددای سددال  ١٣٦١تددا آخددر آذرمددا  )١٣٦٢طبددق آمددار
گزارش شدە تلفات نیروی دشمن در کردستان بە  ١٨٨٢٠تددن رسددیدە ،یەنددی
در برابددر شددهید شدددن هدر پیشددمرگ  ٢٥تددن از افددراد رییددم تلددف شدددە اسددت.
همچنین  ٩٧٨نفر اسیر ٨ ،فروند هلیکوپتر سرنگون ٥٩٤ ،دسددتگا ماشددین بە
آتش کشیدە شدە ،همچنین در این بازەی زمانی  ٩٥دستگاە ماشددین و ٢٥٩٤
قبضە اسلحە بە غنیمت نیروهای پیشمرگە درآمدە است.ە

1

دو مأموریت بدون نتیجە
پددس از ایددنکە دو تددن از فرماندددەهان شدداخەی نیددروی بیددان خددود را تحویددل
دادندددد و موجدددد بە شدددهادت رسدددیدن چندددد تدددن از پیشدددمرگان حدددزب شددددند.
کمیتەی شهرستان بوکان تصمیم بددر تنبیدده آنددان گرفددت ،بە همددین منظددور دو
تدددن از پیشدددمرگەهای جدددان برکدددف بە نامهدددای ەطددداهر خضدددریە و ەرحمدددان
مصطفیپورە ملقد بە ەرحمان انباریە مأموریت یافتند تا آن دو را بە سددزای
اعمال کثیفشان برسانند.
اصل مأموریت بدین شرح است:
 -1در گزارش کمیتەی مرکزی بە کنگرەی ششم حزب دمکرات کردستان ایران آمدە است.
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سددید کامددل نظددامی ،جانشددین فرماندددەی شدداخەی  ٣ایددن مأموریددت را بە
طددداهر و رحمدددان ابدددالغ میکندددد .در جدددواب میگویندددد :ەعثمدددان و عمدددر مدددا را
میشناسددند و ایددن امکانپددذیر نیسددت.ە سددید کامدل میگویددد :ەبایددد خودتددان را
تحویل دهید.ە آنان ناراحت میشوند و از تددرس آبددروی خددود و حددرف مددردم
حاضددر بە همکدداری نمیشددوند .نهایتددأ نددزد ەعظددیم افسددرە مسددئول کمیددتەی
شهرسدددتان بوکدددان میروندددد و وی نیدددز بە آندددان اطمیندددان میدهدددد کە خدددود
شخب دکتر قاسملو مطلع است .سرانجام با این شرط قبول میکنند کە قبل
از رفددتن صدددای خددود را ضددبط کننددد .همددین کددار را هددم میکننددد و در آنجددا
اشارە میکنند کە برای مأموریت پا در این را پر مخدداطرە میگذارنددد و اگددر
چنانچە در این را بە شددهادت رسددیدند ،حددزب دمکددرات بایددد مددردم و اعضدداء
خود را متوجە کند کە این یک مأموریت حزبدی بددودە و بنددا بددر دسددتور دفتددر
سیاسی و بە عنوان پیشمرگە بە سوی یک عملیات محرمانە رفتەاند.

1

سددپس در روسددتای ەقوروچدداە بە همسددنگران خددود میگوینددد بە مرخصددی
میرونددد تددا کسددی از مأموریددت اطددالع نداشددتە باشددد .شددد را در روسددتای
عیشآباد میگذرانند و فردای همددان روز بە سددوی شدهریکند بە را میافتنددد.
در مدددزرعەای در نزدیکدددی شدددهریکند اسدددتراحت میکنندددد و بە مدددرد صددداحد
مددددزرعە می گوینددددد ،تددددا پایگددددا شددددهریکند را از تسددددلیم شدددددن دو تددددن از
پیشدددمرگەهای حدددزب دمکدددرات مطلدددع کندددد .آن زمدددان افدددراد هدددیچ کددددام از
پایگا هددای رییددم کمتددر از  ٣٠نفددر نبودنددد ،همگددی را بە حالددت آمادەب داش در
میآورند.
پددس از آن دو دسددتگا تویوتددا پددر از نیروهددای رییددم بە محددل مددورد نظددر
میرونددد و از آنددان میخواهنددد خددود را تسددلیم کننددد ،پددس از تسددلیم شدددن بە
 - 1در تاریخ  ١٣٩٨/١٠/١٢از خود رحمان انباری در مورد مأموریت یادشدە سدئوال کدردم و وی
آن گونە کە در باال آوردە شد ،جواب داد.
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طرف شهریکند بە را میافتند .پس از چنددد سدداعت آنددان را بە بوکددان انتقددال
میدهنددد .بددا رسیدنشددان بە بوکددان بە مدددت شددش روز در بازداشددت ادارەی
اطالعدددات بە سدددر میبرندددد .در ایدددن مددددت در جدددواب بازجوییهدددا میگویندددد:
ەاشددتبا کددردیم کە بە عضددویت حددزب درآمدددەایم و مددا از دوسددتان عثمددان
هسددتیم و میخددواهیم از ایددن پددس بە اسددالم خدددمت کنددیم.ە در همددین ارتبدداط
مددادر عثمددان ،هنگددامی کە از موضددوع اطددالع مییابددد ،میگوی دد :ەآن دو بددرای
کشتن عثمان آمدەاند.ە
همددین حددرف موجددد شددایەە میشددود و مددردم از مددأموریتی میگوینددد کە
رحمددان و طدداهر از سددوی حددزب بددرای کشددتن عثمددان فرسددتادە شدددەاند .در
همدددین اثندددا یکدددی از پیشدددمرگەهایی کە خدددود را تحویدددل دادە بدددود ،آندددان را
میبینددد و او نیددز از مأموریددت سددخن میگویددد .بە ایددن ترتیددد ایددن شددایەەها
پخش میشددود و آنددان احسدداس خطددر میکننددد .بددا کمیددتەی شهرسددتان تمدداس
میگیرند و میخواهند برگردند.
کمیددتەی شهرسددتان یددک اسددلحەی کمددری و دو نارنجددک دسددتی برایشددان
میفرستد ،سرانجام موفق نمیشددوند و کدداری از پددیش نمیبرنددد .داخددل شددهر
عثمان را میبینند و قبل از اینکە بتوانند مأموریت خود را عملی کنند ،عثمددان
احساس خطر میکند و فورأ بە آنان میگوید من خبر دارم و بهتر ایددن اسددت
کە شما برگردید ،چون نمیتوانید من را بکشید.
طددداهر و رحمدددان بدددا یدددک دسدددتگا جیدددر مسدددافربری بە سدددمت روسدددتای
گردیقبران بە را میافتند و اسلحە را تحویل یددک زن میدهنددد و نارنجکهددا
را در داخل میوە و سبزی مخفی میکنند و بە هددر طریددق از ایسددت-بازرسددی
میرآباد (میراوە) بە سددالمت عبددور میکننددد و پددس از چندددی دوبددارە بە نیددرو
ملحق شدند.
هددر روز اعمددال خیانتکددارانەی عثمددان سددوارە و عمددر خضددری بیشددتر و
بیشتر میشد .عثمان خطوط قرمز خیانت بە جنبش و کرامت مبددارزە را زیددر
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پا نهادە بود و بە کلی در خدمت رییم در آمدە بود و بە جنایددات خددود ادامە
مددیداد .کمیددتەی شهرسددتان بددرای بددار دوم دو تددن دیگددر از پیشددمرگان را بە
نامهددای ەخالدددە اهددل روسددتای شددهریکند و ەسددید جەفددر حسددینیە بە بوکددان
فرستاد ،اما آن دو نیز کە ملبس بە لباس زنانە بودند و با این پوشددش قصددد
ورود بە داخل شهر بوکان را داشتند ،روی پل میرآباد شناسددایی و دسددتگیر
شددددند .سدددید جەفدددر پدددس از سدددە سدددال زنددددان آزاد شدددد ،پدددس از چنددددی بە
عضدددویت تشدددکیالت مخفدددی حدددزب درآمدددد و بە فەالیدددت خدددود ادامە داد ،امدددا
متأسددفانە شناسددایی شددد و در سددال  ١٣٧٠در زندددان ارومددیە اعدددام گردیددد.
خالد نیز پس از دو سال تحمل حبس آزاد گشت.

حملەی رژیم بە منطقەی گورک
بددا اتمددام کنگددرە و برگشددتن مسددئوالن بە نیددروی بیددان و کمیددتەی شهرسددتان،
گشتزنیهای سیاسی – نظامی بە مناطق مختلف بوکددان از سددر گددرفتە شددد.
رییددددم بە دلیددددل خسددددارات و زیانهددددایی کە در عملیددددات جددددادەی بوکددددان –
میاندوآب متحمل شدە بود درصدد گددرفتن انتقددام برآمدددە بددود و در واقددع بە
دنبال جبران مافات بود .نهایتأ در تاریخ دوم اسفند حملەی گستردەای را از
چند سو بە منطقەی گورک مهاباد آغاز کرد .ما کە در قالد نیددروی بیددان در
روسددتای ەقولقددولەە بددودیم جلددو پیشددروی نیروهددای رییددم را گددرفتیم و در
درگیریای کە  ٢ساعت بە طول انجامید ،توانستیم  ١٥نفر از نیروهای رییم
را از پای بیافکنیم.
امددا نیروهددای رییددم از سددە طددرف و از شددهرهای بوکددان و مهابدداد و سددقز
حملەور شدند ،بە همین دلیل امکددان مقددابلە بسددیار سددخت بددود .از ایددن رو بە
پشددددت روسددددتاهای ەگددددورگەە و ەآغوتمددددانە عقدنشددددینی کددددردیم .در مددددابین
روستاهای قالوی و آغوتمان توپباران شدیم ،شدت توپباران بە حدی بددود
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کە نمیتوانسددتیم از سددنگرهایمان خددار شددویم ،زیددرا در دیدددرس و تیددررس
آنها بودیم.
دشمن در این درگیری از هر گونە سالحی استفادە کرد ،برای اولددین بددار
بددود کە میدیدددم بددا موشددک مینیکاتیوشددا بە مددا حمددلە میکردنددد ،هرچنددد آن
هنگام هددیچ کدددام از مددا نمیدانسددتیم کە چە نددوع سالحیسددت .صدددای انفجددار
موشددکها هددمە جددا را فددرا گددرفتە بددود ،هددیچ کدددام از مددا صدددای همدددیگر را
نمیشنیدیم .ەشددهید آزادە و ەصددالح پوراسدددە 1کە بە تددازگی از جنددبش ەآمددلە

2

بە ما ملحق شدە بودند گفتند کە این صدای مینیکاتیوشاست.
تددا غددروب صدددها موشددک مینیکاتیوشددا را بە طددرف مددا و سددنگرهایمان
شددلیک کردنددد ،متأسددفانە در ایددن درگیددری دو تددن از پیشددمرگەهای حددزب بە
نامهدددای ەکدددریم عبددددیە و ەجەفدددر کارشدددیە در جدددبهەی قولقدددولە بە شدددهادت
رسید ند .همزمان با تاریک شدن هوا نیروهای دشمن مددنطقە را تددرک کردنددد.
مددا هددم بە دنبددال آن بە اسددکی بغددداد رفتددیم و پددس از دو روز اسددتراحت در
آنجا فرماندەهان برنامەی یک عملیات را طرحریزی کردند.

لغو یک طرح عملیاتی
قبال نیز گفتە شد کە مدتی میشد رییم سیاست بە زور مسددلح کددردن مددردم
کردسددتان را دنبددال میکددرد و مقصددود از ایددن اقدددام ایجدداد جنددگ و تفددرقە در
میان کردها بود و مردم نیز از این موضددوع اطددالع داشددتند .طددرح عملیددات بە
این صورت بود کە اهالی روستاهای ەسونجە و ەیازیبالغیە سددقز خلددع سددالح
شددوند تددا رییددم بدانددد مددردم رغبتددی بە دنبددال کددردن ای دن نقش دەی شددوم در

 -1آزاد بەدددأ بە عضددویت کمیددتەی شهرسددتان درآمددد و در تدداریخ  ١٣٦٧/٦/١در ەقوشددهوە در یددک
درگیری حماسی بە شهادت رسید ،صالح اکنون در استرالیا زندگی میکند.
 -2اتحادیەی کومونیستها یا همان گرو سربداران.
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کردستان ندارند .پس از تقسیم افراد و تەیین وظائف ،از روستای ەغالمەلددیە
بە روستای ەزنبیلە رفتیم ،کە آن زمان مردم آنجا را ترک کردە بودند.
پددس از اسددتراحتی کوتددا در اطددراف چشددمەهای روسددتا ،بە روسددتاهای
ەکانی زرینەە و ەسیدآباد جمیانە رفتیم .اما در واقع ندانستم کە چرا و بە چە
دلیددل از انجددام آن عملیددات صددرف نظددر شددد .شدداید بە دلیددل تغییددر مددوازنەی
قددوای رییددم بددود و یددا شدداید هددم بە ایددن سددبد بددود افددرادی کە میخواسددتند
همکدداری کننددد ،از عواقددد کددار خددود میترسددیدند؟! بە هددر حددال آن عملیددات
صددورت نگرفددت .پددس از یددک روز اسددتراحت و گشددتی سیاس دی – نظ دامی در
روستاهای ەعیشآبادە و ەقرلیە بە منطقەی ەچۆمی مجیدخانە برگشتیم.

جادەی میاندوآب د بوکان ،بلوای پیشمرگەی فارس
دو روز پس از حملەی رییددم بە مددنطقەی گددورک ،فرماندددەی شدداخە را مطلددع
سدداختند در روز  ٤اسددفند بە همددرا پیشددمرگەهای دسددتە در روسددتای لگددز
آمادە باشند .پس از رسیدن ما بە محل مورد نظددر و آمدددن دسددتەهای دیگددر،
درکل  ١٥٠پیشمرگە در آنجا حاضددر شدددیم .قددرار شددد کە مددابین روسددتاهای
ماللددر و قرەموسددالی کمددین گددذاری کنددیم .شددد پددنجم اسددفندما فرماندددەهان
طرحی برای کنتددرل جددادەی میاندددوآب – بوکددان آمددادە کردنددد و بددر سددە تددیم
تقسیم شدیم.
شامگا رو ز بەد کلیەی پیشمرگەها در محل مەین آمادە بودنددد ،امددا یکددی
از پیشددمرگەها کە آذری بددود ،رخددت و تفنددگ خددود را جددا گذاشددتە و مخفیددانە
خود را تحویل پایگا ماللددر دادە بددود .همددین کە از ایددن مدداجرا بدداخبر شدددیم،
اطمینان حاصل کردیم کە بەغیر از طرح عملیاتی ،مکددان اسددتراحتمان نیددز لدو
رفتە است و بە همین دلیل محل را تددرک کددردیم .بە روسددتای ەگلمرزینددگە و
از آنجدددا بە سدددمت روسدددتای ەپیروەلدددی بددداغیە رفتدددیم .فرمانددددەی شددداخەها
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مکانهای مهم و استراتژیک را تەیین کردند و پیشمرگەها را بر نقاط مختلف
تقسیم کردند.
ساعت  ١بەدازظهر نیروی دشددمن مددابین دو روسددتای فوقالددذکر اسددتقرار
یافتند و با توپ و خمپارە و دوشددکا مددا را بە آتددش بسددتند ،خوشددبختانە هددیچ
زیانی متوجە ما نشد .حوالی غروب همان روز پیشددمرگەها دوبددارە سددازمان
یافتنددد و پددس از صددرف شددام بە سددمت روسددتای ەسددهوالنە بە را افتددادیم.
سدددداعت  ٢بامددددداد در نزدیکددددی سددددهوالن بددددودیم ،تدددداریکی حکمفرمددددا بددددود.
پیشمرگەها پس از گذراندددن یددک روز بسددیار سددخت همگددی خسددتە و بیرمددق
بودند .مددا بدددون ایددنکە اطالعددی داشددتە باشددیم نیروهددای دشددمن در تەقیددد مددا
بدددودە ،و شدددماری دیگدددر از نیروهدددای رییدددم در مندددازل و مسدددجد روسدددتای
سهوالن جا خوش کردە بودند.
یک دستگا پیکان سددفیدرنگ و همچنددین تویوتدایی دیدددە میشددد ،مشددکوک
شدددیم .پیشددمرگە تجددربەی چنددین درگیریهددایی داشددتند .همگددی خددود را بە
نزدیکددی مسددجد کە اتفاقددأ چندددین پاسدددار در آنجددا خوابیدددە بودنددد رسدداندیم.
متأسفانە هیچ کدام از پیشمرگەها بە داخل مسجد نرفتیم تددا بتددوانیم آنددان را
غافلگیر کنیم .در پشتبام مسجد و چند منزل دیگر نگهبان گماشتە بودند.
محمد گامیشگولی و یک پیشمرگەی دیگددر سددر یکددی از کوچەهددا از سددوی
نگهبانها دیدە میشوند ،نگهبددان مسددجد هددم مددا را دیددد ،امددا تەددداد مددا بسددیار
زیاد بود و فکر نمیکرد کە پیشمرگە باشیم .اسم شد ما آن شددد ەآرپیجددی
٤٠ە بود ،اما اسم شد نیروهای دشمن سە قسمتی بود و دو تددای اول اتفاقددأ
همان آرپیجی  ٤٠بود .هنگامی کە اسددم شددد پرسددیدە میشددود ،پیشددمرگەها
اسم سوم را نمیدانند و درگیری شروع میشود.
صدددای محمددد گامیشددگولی میآمددد کە بە پاسدددارها میگفددت :ەآقددا شددلیک
نکنید ،ما نیروی بیان هستیم ،شما نیددروی پیشددوا هسددتید؟ کددوملەای هسددتید؟
شما کی هستید؟ شلیک نکنید.ە پس از این رگبار گلولە شروع شددد .در حددالی
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کە بسددیار خسددتە بددودیم ،خددود را بە تددپەای در روبەروی روسددتا رسدداندیم و
پاسدارها هددم در حددالی کە بدددون وقددفە شددلیک میکردنددد بە پشددت بلندددیهای
ەکونەکوترە رفتند .ما کە خود را بە نزدیددکترین ارتفدداع آنجددا رسدداندە بددودیم،
از آنجا شروع بە تیراندازی کردیم تددا فرصددتی باشددد کە پیشددمرگەها بتواننددد
از داخل روستا خار شوند.
نیروهدددای دشدددمن از مندددازل مدددردم روسدددتا بە عندددوان سدددنگر اسدددتفادە
میکردند .بنا بددر تصددمیم فرماندددەهان کە نمیخواسددتند مددردم عددادی متضددرر
شوند ،بە سددوی کوهسددتانهای حسددینآباد عقدنشددینی کددردیم .امددا دو تددن از
پیشمرگەها گم شدە بودند .ەعثمان بدریە و ەسید حامدە کە گلددولە بە یکددی از
پاهایش اصابت کردە و زخمی شدە بددود ،نتوانسددتە بددود همددرا مددا بیایددد .امددا
عثمان تنهایش نمیگذارد و با هم بە درب منزلی میروند کە اتفاقأ پاسدددارها
در آنجددا اسدتراحت میکردنددد .در ایددن حددال یکددی از پاسدددارها بددا سددید حامددد
گالویز میشود اما بە هر طریق عثمان جانش را نجات میدهد.
ساعت  ٤بامداد بود کە بە کو ەمنددالەەی حسددینآباد رسددیدیم .هددوا بسددیار
سرد بود و االغ یکی از چوپانها آنجا بددود .یکددی از پیشددمرگەهای مددا بە نددام
اسددالم کە بەدددأ تسددلیم شدددد ،پدداالن االغ را برداشدددت و بە عنددوان پتدددو از آن
استفادە کددرد .عرعددر االغ شددروع شددد .اسددالم گفددت :ەعرعددر نکددن از سددرما یددخ
بزنی بهت پس نمیدم.ە
آن شددد را بە هددر طریددق ممکددن سددپری کددردیم و بددا طلددوع آفتدداب جددان
تددازەای گددرفتیم .سدداعت  ٢بەدددازظهر بە سددمت روسددتای حسددینآباد بە را
افتادیم ،مدددتی بەددد عثمددان و سددید حامددد نیددز در حددالی کە زخمددی بودنددد پیدددا
شدددند .در حسددینآباد بە اتفدداق پیشددمرگەهای شدداخەی دوم نیددروی پیشددوا
راهی منطقەی ەشاماتە شدیم.
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شهادت ابراهیماف
سددیزدە روز از اسددفندما را پشتسددر گذاشددتە بددودیم .بددر خددالف سددالهای
گذشتە در زمستان سال  ١٣٦٢خبری از سرما و یخبندان آنچنانی نبددود ،هددم
از این رو نیروهای پیشمرگە بسددیاری از مندداطق موکریددان و بە ویددژە محددور
بوکان  -میاندوآب را بە قتلگا دشددمن تبدددیل کردنددد .در ایددن مددنطقە چندددین
عملیدددات مددددون و برندددامەریزی شددددە صدددورت گرفدددت حمدددلە بە سدددە پایگدددا
روسددتای ەنوبددارە ،حمددلە بە نیروهددای رییددم طددی دو نوبددت در نزدیکددی بدداغ
احمدددی و همچنددین سددە عملیددات در اطددراف روسددتای ەقرەموسددالیە واقددع در
همان محور مواصالتی و نهایتأ کنترل جادەی بوکان در کورەهددای آجرپددزی
ەساروقامیشە در نزدیکی میاندوآب .نیروی پیشمرگە در کلددیەی عملیاتهددای
مددددذکور فددددداکاری و ایثدددداری مثدددالزدنی از خددددود نشددددان داد .سددددینەی ایددددن
پیشددمرگان در آن ایددام ماالمددال از خدداطرات تلددخ و شددیرین روزهددای سددخت
مبددارزە و رفقددای شهیدشددان بددود کە در همددان زمسددتان بە شددهادت رسددیدە
بودنددد امددا بددا ایددن وجددود آن ضددربات مهلکددی کە در زمسددتان سددال  ٦٢بددر
دشددمن وارد کردنددد ،یکددی از صددفحات زریددن تدداریخ پیشددمرگان ایددن مددنطقە
محسوب میشود.
روز سددددیزدهم اسددددفندما  ،١٣٦٢در روسددددتاهای ەتدددداالوە ،ەدیمەسددددورە و
ەجەفرآبادە در منطقەی شددامات در حددال اسددتراحت بددودیم کە از آمدددن تەددداد
زیادی از نیروهای رییم از طرف میاندوآب بە سددمت ایددن سددە روسددتا مطلددع
شدددیم .رییددم بددا آگدداهی از حضددور نیددروی پیشددمرگە در مددنطقەی شددامات بددا
هدددف ایجدداد تددنش و تفددرقە بە تحریددک مددردم شهرسددتان میاندددوآب پددرداختە
بود ،و چندین ساعت با گشتزنی در داخل شهر و پخددش نددوحە و تبلیغددات و
با هدف ایجاد دشمنی بین دو ملت کرد و ترک و با این پیام کە ەامت همیشە
در صددحنەی میاندددوآب ،چنددد نفددر ضددد انقددالب در حددومەی میاندددوآب نفددوذ
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کردەاند بەپا خیزیدە توانستە بود تەداد کثیری از افددراد متەصددد و سددادەلوح
را جددذب کنددد .در نتددیجەی ایددن فراخددوان و تبلیغددات گسددتردەی رییددم ،گددرو
گرو از آذریهای میاندوآب مغازەهای خود را تەطیل کردە و با مراجەە بە
سپا پاسداران و گرفتن اسلحە آمادەی جنگ با مردم کردستان شدند.
ساعت  ٩صبح همان روز نیروی دشمن کە متشکل از  ٢دسددتگا آیفددا٦ ،
دستگا تویوتا ٢ ،دستگا جیر مجهز بە توپ  ١٠٦میلیمتری ،یک لندروور و
لدددودر و صددددها پیدددادە نظدددام بدددود ،از میانددددوآب و بدددا هددددف قتلعدددام مدددردم
کردسددتان بە سددوی شددامات بە را افتددادە بددود .نیددروی پیشددمرگە از چهددار
شدداخەی ( ٢ ،١و  ٣نیددروی بیددان و شدداخەی  ٢نیددروی پیشددوا) تشددکیل یددافتە
بود .نیروهای دشمن اطراف روستا را محاصرە کردە و شروع بە توپباران
کردن منازل روستا کردند .نیروی پیشمرگە با شنیدن صدای انفجددار سددریەأ
از سدددە طدددرف و از داخدددل مندددازل روسدددتا بە آندددان حمدددلەور شددددند .دالوران
دمکددرات ظددرف سددە سدداعت چنددان تارومارشددان کردنددد کە آنددانی کە از جنددگ
جان سالم بە در بردە بودند تا پلیس را میاندوآب پا بە فرار گذاشتند.
در نتددیجەی ایددن درگیددری حماسددی  ١٥٠تددن از نیروهددای رییددم کشددتە و
زخمی شدند و بیش از  ١٠٠نەددش بیجددان در میدددان جنددگ از آنددان بددر جددای
ماندە بود .بە هنگام بازگشددت ،شددماری از نیروهددای رییددم خددود را در داخددل
خانەها مخفی کردە بودند ،بەجددز تەددداد مەدددودی از آنددان کە توانسددتە بودنددد
فرار کنند ،بقیەی افراد کشتە شدند .تسلیحات زیادی همددرا بددا دو تددوپ ١٠٦
میلیمتری نیز بە عنوان غنیمت نصید نیددروی پیشددمرگە شددد .از اتومبیلهددا ٤
دستگا تویوتا را همرا خود آوردیم و مابقی را منهدم کردیم .متأسددفانە در
جریان این درگیری یکی از پیشمرگەها بە نام ەمحمد عیسالەە ملقد بە محمد
قدددولری بە شدددهادت رسدددید .وی پیشدددمرگەای خونسدددرد ،جدددوانی آراسدددتە و
خوشتیر و مددبدب ،وطندوسددت و بددا اخددالق و محبددوب همسددنگرانش بددود کە
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در پدداییز سددال  ١٣٦٢در مددنطقەی آالن سردشددت دورەی مدددیریت را از سددر
گذراندە بود.
پس از استراحتی کوتا خود را برای درهم شکسددتن دور تددازەی حمددالت
دشددمن آمددادە کددردیم .سدداعت  ٢بەدددازظهر نیددروی بسددیاری بددا پشددتیبانی دو
دستگا تانک حملەی جدیدی را آغاز کردند .تانکها از فاصلەای دور توقددف
کردە و از آنجا اقدام بە شلیک میکردنددد .پددس از چندددی یکددی از آتشددبارهای
توپخانەی رییم بە کار افتاد .چنان سنگرهای ما را توپبدداران میکددرد کە بە
قول مەروف پرندە نیز قادر بە پر زدن نبود .اما بددا ایددن حددال نیددروی دشددمن
روحیە و توان پیشروی نداشت ،تددا نزدیکددی غددروب توپخددانەی رییددم فرصددت
نمددیداد و بدددون وقددفە سددنگرهای مددا را بە تددوپ بسددتە بددود .بە کمددک کددالیبر
پنجدددداهی کە قددددب بە غنیمددددت گددددرفتە بددددودیم نیروهددددای دشددددمن را وادار بە
عقدنشدددینی کدددردیم ،بە طدددوری کە حتدددی تانکهدددا نیدددز بدددیش از صدددد متدددر
عقدنشینی کردند.
نیروی دشمن بار دیگر اقدام بە پیشروی کرد ،اما آتش نیددروی پیشددمرگە
از هر سو بر سر آنان باریدن گرفت ،نیددروی رییددم چنددان روحددیەی خددود را
از دسددددت دادە بددددود کە فرماندەهانشددددان در مقابددددل دیدددددگان پیشددددمرگەها،
نیروهایشان را حتی با فریاد و ناسزاگویی و  ...نمیتوانستند جمع کنند.
هنگامی کە دریافتند بددا نیددروی مددٶمن و انقالبددی پیشددمرگە تددوان درافتددادن
ندارند ،در جای خود بیحرکت ایستادند و دوبارە حمالت توپخددانەای از سددر
گرفتە شد .توپخانەی رییم با شدت تمام داخل روسددتا و باغددات و زمینهددای
کشدداورزی ەتدداالوە را بە آتددش کشددید .شدددت آتددش دشددمن بە حدددی بددود کە
نیروهای پیشمرگە نمیتوانستند از سنگرهایشان بیرون بیاینددد و یددا بە سددایر
سنگرها بروند .در این هنگام محمد ابددراهیماف فرماندددەی شدداخەی مددا ( )٢بە
سختی مجروح شدددە بددود ،میگفددت بچەهددا عقدنشددینی نکنیددد و تددا نفددس آخددر
بجنگید.
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ایددن صدددا صدددای همیشددگی او نبددود ،بلددکە بددا لحنددی حددرف مددیزد کە مددا
احساس نکنیم کە وی زخمی شدە است .اما مگر میشد آن را از همسددنگران
خود پنهان کند؟ صدای ابراهیماف در حین جنگ و درگیری بلند و رسددا و بە
مەنای واقع کلمە روحیەبخش همسنگران خود بود .دشددمن از وضددەیت آگددا
بددود ،میدانسددت بددا پیادەنظددام ،حریددف نیددروی پیشددمرگە نمیشددود ،بە هم دین
دلیدددل بە توپبددداران مدددنطقە ادامە مدددیداد .در عدددین حدددال پیشدددمرگەها نیدددز
میدانستند خطر حملەی زمینی وجود نداشت مترصد توقددف آتددش توپخددانە
بودند تا دوبارە بە حرکاتشان ادامە دهند.
حددوالی غددروب صدددای توپهددا بە صددورت پراکندددە بە گددوش میرسددید.
چددرچە ،اسددتاد احمددد ،سددەدون بددارزان ،و سددایر پیشددمرگەها آمددادە شددددند.
شددهدا و زخمیهددا را در یددک جددا جمددع کردنددد و هددر کدددام از شدداخەها اعضدداء
خود را از نو سازمان دادند .آخددرین لحظددات زندددگی ابددراهیماف بددود ،جمەددی
از رفقای چندین سالە دورش گددرد آمدددە بددودیم ،چشددمهایش سوسددو مددیزد،
بە سختی میتوانست دستهایش را تکان دهد و بە پیشمرگەها چشم دوختە
بود .قادر بە حرف زدن نبود ،اما احساس میکرد کە نیروی دشمن شکسددت
خددوردە ،میدانسددت الشددەی صدددها تددن از نیروهددای رییددم در میدددان افتددادە
است.
ابراهیماف برای آخرین بار بە رفقایش نگدداهی انددداخت و تبسددمی بددر لبددان
خشکش نقددش بسددت و چشددمانش را فددرو بسددت .پیشددمرگەها نگددا خددود را از
ابراهیماف بر نمیداشتند .ما ابراهیماف را استاد خود میدانستیم .فرماندەای
توانددا و نتددرس کە نددامش ورد زبددان بددزرگ و کوچددک مددنطقەی بوکددان بددود.
پیشمرگی جسور کە چندین بار در درگیری بددا نیروهددای رییددم زخمددی شدددە
بود ،اما قبل از آنکە زخمهایش بە طور کامل التیام یابند تخت بیمارسددتان را
تددرک کددردە و بە صددفوف مبددارزە برگشددتە بددود .او ظدداهری آرام و مهربددان
داشت اما در هنگام روبروشدن با دشمن ،کددوهی مسددتحکم بددود .در عملیددات
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بسیار زبردست و روی افراد تحددت فرماندددهیاش تسددلط کامددل داشددت .مددا بە
عنددوان همسددنگران و رفقددای ابددراهیماف بە ایددن فکددر میکددردیم کە بددا شددهادت
وی چە اندددو گرانددی قلددد مددردم مندداطق احمدددکور ،رودخددانەی مجیدددخان،
آلەشددین ،شددامات و شددهرویران کە ابددراهیماف را از نزدیددک و همچددون یددک
پیشمرگەی قهرمان میشناسند ،فرا میگیرد.
در نتددیجەی ایددن درگیددری تدداریخی و حماسددی بەغیددر از ابددراهیماف  ٥ت دن
دیگر از فرزندددان غیددور و وفددادار ملددت کددرد بە شددهادت رسددیدند .اسددامی ایددن
شهدای بلندمرتبە بدین شرح است -١ :محمددد عیسددالە اهددل روسددتای قددولر –
کە ذکددر وی رفددت -٢ .علددی قرلددی از پیشددمرگان نیددروی بیددان و از خددانوادەی
تهیدست قرلی کە در بسیاری از درگیریهای منطقە ،قهرمانانە حضور پیدددا
کردە بود -٣ .اسماعیل عزیزپور اهل روستای آغجوان و پیشمرگەی نیددروی
بیددان ،اگددرچە مدددت زمددان کمددی در صددفوف پیشددمرگان حددزب بددود ،امددا خیلددی
زود اثبات کرد کە مرد روزهای سخت است -٤ .فتاح خورشددیدی ،چهددارمین
شهید خانوادە و از پیشمرگان نیروی پیشوا .وی اهل روسددتای قددارنجە بددود،
نمیتوان خدمات و توانایی و اخالق واال و جسارت و زیرکی فتاح را در چنددد
سطر خالصە کرد ،نمونەی اعالی یک پیشددمرگەی قهرمددان بددود کە در همددان
روز نیددز فددداکاریهای بزرگددی از خددود نشددان داد -٥ .خالددد خضددرآقائی از
پیشمرگان نیروی پیشوا .علیرغم ثبت حماسەای کمنظیر از سوی پیشددمرگان
حاضر در این درگیری ،اما بە شهادت رسیدن این رفقا غم جانسوزی را بددر
قلدهای ما بە ویژە شاخەی دوم نیروی بیان بر جای گذاشت.
بددا تاریددک شدددن هددوا تیمهددای کمینگددذاری و پیشددرو جددادەی مهابدداد –
میاندددوآب را کنتددرل کردنددد و شددهدا و زخمیهددا را بددا یددک دسددتگا خددودرو
تویوتددا را بە طددرف ەسددریلآبادە بددردیم .سدداعت  ٦صددبح در نزدیکددی روسددتا
سوخت تمام کردیم ،اما با تراکتور و بکسر کردن ،ماشددین را بە محددل مددورد
نظر بردیم .ساعت  ١٠صبح روز  ١٤اسفند در گورستان پیرولیبدداغی شددهدا
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را بە خاک سپردیم .پس از تأمین سوخت اتومبیل و استراحت اندددکی غددروب
همان روز بە طرف روستای ەقورغانە بە را افتادیم.
اگرچە نیروهای رییم تمامی ارتفاعات اطددراف را کنتددرل کددردە بودنددد ،امددا
هنگددامی کە بددا نیددروی بدداروحیەی مددا مددواجە شددد از هددر گددونە درگیددریای
جلددوگیری کددرد .سدداعت  ٥عصددر بە سددمت روسددتای ەکددولیجەە مددیرفتیم .تددیم
پیشرو و همچنین بیش از نیمی از صددف طویدل  ١٥٠نفددرەی پیشددمرگەها نیددز
بە آن طددرف جددادەی بوکددان – مهابدداد رسددیدە بودنددد ،کە ناگهددان از سددوی
شرکت ەقمطریە کە نیروهددای زیددادی از پاسدددارهای رییددم در آنجددا اسددتقرار
یددافتە بودنددد ،بە طددرف آخددرین صددف پیشددمرگەها تیراندددازی صددورت گرفددت.
پیشددمرگەها بالفاصددلە پاسددخ دادنددد و در مدددت کمتددر از نددیم سدداعت بە سددمت
گردان قمطری راندە شدند .در این درگیری شماری از نیروهای رییم کشددتە
شد و الشددەی  ٥تددن از آنددان در محددل درگیددری بددر جددای مانددد .امددا متأسددفانە
یکی از پیشمرگەهای ما بە نام بهمن پاکاری از نیروی بیان و اهددل روسددتای
حاجیآباد بە شهادت رسید.
پدددس از خدددوردن شدددام در کدددولیجە بە سدددوی حسدددینآباد بە را افتدددادیم.
فددردای آن روز یەنددی  ١٥اسددفندما  ،شدداخەی دوم نیددروی پیشددوا بە طددرف
منطقەی ەبیرمە و ەبرجوە رفتند و ما نیز پس از بە خدداک سددپردن پیکددر شددهید
بهمن ،راهی ەکانیرشە و از آنجا روستای چهدداردیوار شدددیم .یقینددأ بە رییددم
در انجددام عملی دات مزب دور ضددربەی مهلکددی وارد آمدددە بددود ،از ایددن رو ماننددد
مدداری زخمددی در تەقیددد مددا بددود و بددا نیروهددای پرشددمار خددود ارتفاعددات را
کنترل میکرد.
روز  ١٧اسدددفند در روسدددتای اسدددکی بغدددداد بدددودیم و از ەرادیدددو صددددای
کردسددتان ایددرانە خبددر درگیددری شددامات اعددالم میشددد .در ادامە از حمددلەی
گسددددتردەی رییددددم بە مددددنطقەی گددددورک مهابدددداد و ارتفاعددددات روسددددتاهای
ەقرەگویزە و ەتورجانە بدداخبر شدددیم .مددا نیددز سددریەأ خددود را سددازمان دادە و
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آمددادە شددددیم .سددداعت  ٧عصدددر از پشددت روسدددتای ەبددداغ شدددیخانە بە طدددرف
روسددددتای ەبوبکتددددانە از توابددددع سددددقز بە را افتددددادیم .سدددداعت  ٢بامددددداد در
روسدددتای بوبکتدددان در کمدددین نیروهددای رییدددم افتدددادیم ،امدددا بە هدددر صدددورت
توانسدددتیم بە سدددالمت کمدددین را بشدددکنیم و از را پشدددتی روسدددتا بە سدددوی
روستای ەشیخ چوپانە بە را افتددادیم .اتددومبیلی کە همددرا داشددتیم را نیددز از
سمت روستای گلوالن بە دامنەی ارتفاعات روستای ەمیرگەنخشینەە بردیم.
در آنجددا بە مدددت چنددد روز بە اسددتراحت پددرداختیم ،سددپس بە مدددنطقەی
موکریان برگشتیم .رییم بەد از عملیات شامات بە نیروی زیادی از منطقەی
محال مهاباد تا منطقەی پیرمحمد و تورجان بوکددان و گددورک سددقز و مهابدداد،
بە طور مداوم در تەقید ما بود .و نیز حملەی گستردەی نیروهددای رییددم کە
بە گستردگی صدها کیلومتر مربددع بددود ،هددیچ نتددیجەای در بددر نداشددت .مددا بە
مدت یک هفتە بە طددور کلددی در وضددەیتی غیرعددادی بە سددر میبددردیم .بدددون
وقفە و مداوم محل خود را عددوض میکددردیم و تددالش و برنامەهددای رییددم را
خنثی میکردیم.
تأثیر ضربەای کە در نتیجەی درگیری شامات بە رییم وارد شدە ،دامددان
مردم غیرنظامی را نیز گددرفتە بددود آنهددا از دسددتگیری و حتددی قتلعددام مددردم
ابددایی نداشددتند .بە همددین دلیددل آنددان کە بە میاندددوآب میرفتنددد بددا احتیدداط
فراوانددی قدددم بددر میداشددتند ،چددراکە میدانسددتند هددم نیروهددای رییددم و هددم
بخشددی از مددردم متەصددد آنجددا ،میددان یددک پیشددمرگە و یددک فددرد عددادی کددرد
تفدداوتی قائددل نبودنددد و هددم ایددنکە آن فددرد عددادی کددرد بددود خددود دلیلددی بددرای
ریختن خونش بە شمار میرفت .در چنین شرایطی بددود کە یددک روز پددس از
عملیددات شددامات یکددی از کاسدددکاران کددرد کە بە میاندددوآب بە منظددور خریددد
اجناس رفتە بود ،در داخل شهر با چاقو و تبر تکەپارەاش کردە بودند .افددراد
خدددانوادەی پیشدددمرگەهایی کە اهدددل منددداطق شدددامات و رودخدددانەی مجیددددخان
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(چددۆمی مەجیدددخان) بودنددد ،از سددوی ادارەی اطالعددات احضددار و بە زندددان
انداختە شدند.
خبر عملیات مشترک نیروی بیان و شاخەی دوم نیروی پیشوا و همچنین
رفتار نهادهای امنیتی رییم جمهوری اسالمی پددس از چهددار روز از رادیددوی
حزب دمکرات پخددش شددد .اگددرچە مددا فرماندددەی شایسددتەی خددود را از دسددت
دادیم و این از دسددت دادن غددم بزرگددی بددود ،امددا نیددک میدانسددتیم کە مبددارزە
بدون هزینە ادامە نخواهد داشت و باید منتظر هر گونە رخدادی بددود .بددا ایددن
وجددود در حددالی کە سددال  ١٣٦٢بە روزهددای پایددانی خددود نزدیددک میشددد ،بە
مناسبت جشن باستانی نوروز و در میان مردم خودمان بە شددادی و سددرور
پرداختیم.

سردستە شدن
پدددیش از عملیددداتی کە در مدددنطقەی ربدددط انجدددام میشدددد ،از سدددوی شددداخە
پیشددنهادی مبنددی بددر برگزیدددنم بە عنددوان فرماندددەی دسددتە در شدداخەی دوم
نیددرو تقدددیم نیددروی بیددان شددد و ایددن انتصدداب در روز  ٢اردیبهشدتما سددال
 ١٣٦٣در یک جلسە بە صورت رسمی ابالغ گردید .در آن زمان من تنها ١٨
سال سن داشتم و از خیلددی از پیشددمرگەهای دیگددر کددم سنوسددالتر و ضددمنأ
از بەضی از آنان نیز سابقەی پیشمرگە شدنم نیز کمتر بود ،همین اطمینددانی
کە بە من داشتند خود دلیلی بود تا بیش از پیش مصر باشم و در وظددیفەای
کە بە من سپردە بودند ،هیچ گونە کوتاهیای نکنم.
شرایط روز بە روز تغییر میکرد و ایددن تغییددرات جبهەهددای جنددگ را نیددز
در بر گرفتە بود ،لذا از جنگ جبهەای بە جنگ پارتیزانی روی آوردە بددودیم.
رییم هر روزە در یکی از روستاها و حتی ارتفاعات اطراف روستاها پایگدا
ایجاد میکرد ،این در حالی بود کە ما نە مقر و نە کمیددتەی شهرسددتان ثددابتی
در اختیددار نداشددتیم .کمیددتە و نیددرو دوشددادوش هددم بە گشددتزنی در مددنطقە
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می پرداختیم ،از این پس نیروی بیان بە طددور کامددل بە شددیوەی پددارتیزانی بە
مبارزە ادامە میداد.
پس از کنگرەی ششم تا کنگرەی هفتم کاک ەعظیم افسرە مسئول کمیددتەی
شهرسدددتان بدددود .کددداک عظدددیم فدددردی خوشانددددام بدددا سدددبیلهای پرپشدددت،
خددوشاخالق بددود و همیشددە در جلسددات و گردهماییهددا نکددات و داسددتانهای
خندددەداری تەریددف میکددرد و غالبددأ از کتدداب ەقلددەەی دمدددمە نمددونە مددیآورد،
هرگا کە قسددم میخددورد ،میگفددت :ەقسددم بە قبدر قاضددی محمدددە .تددا کنگددرەی
هفددددتم کە مسددددئولیت کمیددددتەی شهرسددددتان را بددددر عهدددددە داشددددت ،اوقددددات
خاطرەانگیزی را با وی سپری کردیم.

جانشین ابراهیماف و تعیین فرماندەی عملیات
در اوایددل فددروردین مددا جهددت یددک گردهمددایی بە روسددتای ەقددالوی مەینددیە
رفتددیم .در ایددن گردهمددایی ەعلددی شددمە 1بە عنددوان فرماندددەی عملیددات بوکددان
مشددخب شددد .همچنددین ەرحددیم مکانیددکە بە جددای محمددد ابددراهیماف بە عنددوان
فرماندەی شاخە مەرفی شد .فرماندەی جدید عملیات در نخستین اقدددام خددود
در کسددوت فرماندددهی ،نیددروی مددا (بیددان) را بە مددنطقەی زمزیددران بددرد و در
آنجا با این نیرو طرح عملیاتی مشترک ریختە شد.
ایددن عملیددات بددرای جددادەی ەدرەی دمکددراتە 2طرحریددزی شدددە بددود .بددر
چندددددین تددددیم تقسددددیم شدددددیم و در روز  ١٣٦٣/٢/١٥در مددددابین روسددددتاهای
ەولیددوە و ەنددواو ە اسددتتار کددردیم و سدداعت  ٢بەدددازظهر بددر روی جددادە کمددین
گذاشتیم .طددولی نکشددید کە یددک دسددتگا تویوتددای حکددومتی در کمددین گرفتددار
 - 1فرماندەی عملیات بە جای فرماندەی نیرو مأموریت فرماندهی جنگ را در میدان نبرد بر عهددە
داشت ،البتە بەدأ این اصطالح جای خود را بە جانشین فرماندەی نیرو داد.
 - 2ایددن محددل در مددنطقەی ربددط واقددع شدددە اسددت ،مقددر دفتددر سیاسددی پددس از اش دغال شددهرها بە
روستای ەشیوەجوە نقل میکرد و از این رو بە آنجا میگفتند درەی دمکرات.
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شد و کل سرنشینان آن و نیز تأمین جادەهددا نیددز طددی درگیددری نیمسدداعتەای
کشتە شدند.
الزم بە ذکددر اسددت کە طددرح مددا طرحددی گسددتردە بددود ،امددا پددس از انهدددام
تویوتا ،نیروی کمکی رییم روحیە و جسددارت الزم را بددرای نزدیددک شدددن بە
محل درگیری نداشت تا بە داد نیروهای گرفتارشان برسد .در ایددن درگیددری
یکددی از پیشددمرگەهای نیددروی بیددان بە نددام ەمصددطفی قددادریە اهددل میرآبدداد
بوکان بە شهادت رسید ،پس از اتمام عملیددات پیکددر وی را در مددنطقەی ربددط
بە خاک سپردیم.

شکست حملەی دشمن در میرگەنخشینە
همددین طددور کە اشددارە شددد شددرایط در کردسددتان مدددام در حددال تغییددر بددود.
نیروی پیشمرگە بە منظددور کدداهش خسددارات روسددتاها را تددرک کددردە بددود ،و
تدددریجأ بە ارتفاعددات و کوهسددتانها نقددل مکددان میکددرد .پیشددمرگە مقددر ثددابتی
نداشت و دائمأ در حددال گشددتزنی بددود .بەضددیها تدداب تحمددل ایددن شددرایط را
نداشددتند و از ایددن رو صددفوف مددا را تددرک گفتنددد و بە زندددگی عددادی خددود
پرداختند و یا بە کشورهای خارجی پناهندە شدند و برخددی دیگددر نیددز وجددود
داشتند کە تسلیم و حتی مزدور حکومت گشتە و با اشغالگران همسو شدددند.
اما در این میددان بودنددد کسددانی کە بددا ایمددان راسددخ بە خددط مشددی دمکددرات و
قوت قلبی کە داشتند ،سنگر شهدا را آباد نگه داشتە بودند.
تاکتیدددک نیدددروی پیشدددمرگە در آن زمدددان بیشدددتر کمینگدددذاری و حمدددلەی
ناگهانی بە دشمنان بود ،کە بسیار جواب دادە بددود و موفقیتهددای زیددادی بددا
خود همرا داشت .در روستای ەمیرگەنخشینەە مشغول بە اسددتراحت بددودیم.
ساعت  ٩صبح روز سددیام اردیبهشددتما  ١٣٦٣سددواری از سددوی روسددتای
شیخچوپان بە سددمت روسددتای میرگەنخشددینە آمدد و در پددایین دسددت روسددتا
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چند گلولەی هوایی شلیک کرد ،کە این گونە شلیک بە مەنی خبری غیرعادی
بود.
مشددخب شددد کە مددا را از حمددلەی دشددمن خبددردار کددردە اسددت .هددمەی
پیشمرگەها فورأ بددا بسددتن رخددت و تفنددگ خددود را بە ارتفاعددات پشددت روسددتا
رسددداندیم .همدددرا نیروهدددای دشدددمن و بەطدددور همزمدددان بە آنجد دا رسدددیدیم و
درگیددری سددختی درگرفددت .ایددن درگیددری تنبەتددن نزدیددک بە  ٤سدداعت طددول
کشددید و در نتددیجەی آن کددل نیددروی رییددم کە  ٣٠تددن بودنددد ،کشددتە شدددند و
سالحهایشان کە بیشتر ی ٣ -بود را بە چنگ آوردیم.
متأسددفانە در ایددن درگیددری یکددی از پیشددمرگەهای مددا بە نددام ەسددید انددور
حسددینیە اهددل سددقز و از دسددتەی ەهشددرشە بە شددهادت رسددید .همددان طددور کە
اشارە شد هیچ کدام از افراد رییم جان سددالم بە در نبردنددد و نیددروی کمکددی
نیز بە یاریشان نیامد .بەدأ چند تن از اهددالی روسددتای شددیخچوپان را بددرای
انتقال اجساد فرستادند و دیگر بە آن روستا حملەای صورت نگرفت .پس از
عملیات فوقالذکر تصمیم بددر گشددتی سیاسددی – نظددامی بە مندداطق تورجددان و
پیرمحمد گرفتیم و از آنجا نیز بە سمت عمق منطقە رهسپار شدیم.

باغ احمدی و ضربەای دیگر
اواخر فصل بهار بددود و کشدداورزان در مددزارع مشددغول بە کددار بودنددد .مددردم
کموبددیش بە شددهرها رفتوآمددد میکردنددد ،در داخددل شددهر و مندداطق بوکددان
زمزمەی عملیات پیشددمرگەهای بوکددان در مددنطقەی سددقز بە گددوش میرسددید.
مردم هددر جددا بددا پیشددمرگەها روبەرو میشدددند ،بسددیار خوشددحال میگشددتند،
روسددتاهای اشددغال شددددە بسددیار مشددتاق دیددددار پیشددمرگە بودنددد ،اسدددتقبال
کمنظیددر مددردم از نیروهددای پیشددمرگە روحددیەی آنددان را بددیش از پددیش بدداال
میبددرد .چنددین اسددتقبالی باعددت شددد کە مددا رغبددت بیشددتری بە انجددام عملیددات
داشتە باشیم.
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در تددداریخ  ١٣٦٣/٣/١٠بە هنگدددام گشدددتی سیاسدددی – نظدددامی در مدددنطقەی
بوکان ،تصمیم گرفتیم در جادەی میاندوآب – بوکددان ،عملیدداتی انجددام دهددیم،
همان میدان جنگی کە طی سە سال گذشتە بە کشددتارگا بدیش از صدددها تددن
از نیروهددای رییددم تبدددیل شدددە بددود .حددد فاصددل بددین روسددتاهای داشددبند و
اوچ تپە (باغ احمدی) را برای انجام عملیات انتخاب کددردیم .کمینددی بە طددول ٥
کیلدددومتر کدددار گذاشدددتیم .دو دسدددتگا تویوتدددا وارد کمدددین شددددند و کلدددیەی
سرنشینان آنها کشتە شد و اتومبیلهددا را نیددز منهدددم کددردیم ،رییددم چنددد بددار
نیددروی کمکددی از طددرف بوکددان فرسدددتاد کە هددر بددار حمالتشددان را در هدددم
شکستیم.
در عملیات باغ احمدی  ٣٥تن از نیروهای رییم کشتە شدددند و هددیچ کدددام
از نیروهای پیشددمرگە آسددیبی ندیدنددد .اهمیددت ایددن عملیددات در آن بددود کە در
روستای داشددبند کە در نزدیکددی محددل درگیددری بددود ،پایگدا و گددرو ضددربت
وجود داشت و ضمن اینکە از بوکان نیز نیروی کمکددی فرسددتادە شددد ،امددا بددا
این اوصاف نتوانستند کاری از پیش ببرند.
در ادامەی همددان گشددت سیاسددی – نظددامی و درسددت در همددان نقددطە بددار
دیگددر در تدداریخ  ٦٣/٣/٢٩کمینددی بە طددول  ٦کیلددومتر کددار گذاشددتیم .ابتدددا ٢
دستگا تویوتا در کمین گرفتددار شدددند کە بە ماننددد عملیددات قبلددی سرنشددینان
کشتە و اتومبیلها منهدم شدند .سپس نیددروی کمکددی از بوکددان آمددد کە آنددان
نیز پس از درگیری و شکست و بددا تاریددک شدددن هددوا عقدنشددینی کردنددد .در
این درگیری  ٢٥تددن از افددراد رییددم کشددتە و زخمددی شدددند ٣ ،اتومبیددل منهدددم
گردید و  ٦قبضە کالشنیکوف بە غنیمت گرفتیم هددیچ آسددیبی متددوجە نیددروی
پیشمرگە نشد و بە گشددت خددود ادامە دادیددم .بەدددأ رییددم درختددان ایددن بدداغ را
قطع کرد و در اطراف روستای اوچتپە ،باغ احمدی و مرغداری سە پایگددا بە
منظور حفاظت از جادەی اصلی ایجاد کرد.
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جنگ شهرویران و شهادت  ٢٥پیشمرگە
بە دنبددال عملیددات بە هددمەی دسددتەها و شدداخەها ابددالغ شددد کە در مددنطقەی
گددورک مهابدداد جمددع شددوند .بە طددرف مددنطقەی تورجددان و از آنجددا بە سددوی
روسددتای ەخورخددورەە در مددنطقەی گددورک رفتددیم ،کە آن زمددان مقددر موقددت
کمیتەی شهرستان در آنجا قرار داشت .از سددوی دفتددر سیاسددی اطددالع یددافتە
بددودیم کە نیددروی بیددان بە منظددور انجددام مددأموریتی ویددژە بە مددنطقەی مهابدداد
اعزام میشود .کمیتەی شهرستان مهاباد آن زمددان در درەی شددیخان )دۆ ددی
ششخان) مستقر بود.
طبددق مەمددول زمددزمەی نارضددایتی برخددی از افددراد بە گددوش میرسددید کە
چرا در منطقەی خودمان نباشیم و اینجا هم حضددور مددا ضددرورت دارد و ،...
امددا طددولی نکشددید شدداخە و دسددتەها بە دنبددال هددم بە را افتددادیم و از عددرض
جادەی مهاباد – سردشت عبور کددردیم و پددس از  ٦روز راهپیمددایی و گشددت
سیاسددی و نظددامی بە مندداطق کوهسددتانی ەلندشددیخانە رسددیدیم .مقصددود ایددن
گشددتزنی بە انجددام رسدداندن عملیددات مهمددی در مددنطقەی شددهرویران مهابدداد
بود ،عملیات مزبددور بایسددتی بە منظددور نشددان دادن قدددرت و توانددایی نیددروی
پیشمرگە و جایگا حزب انجام میپذیرفت! این قدددرتنمایی بە ایددن دلیددل بددود
کە جمهوری اسالمی در آن زمان پیشنهاد مذاکرە بە حزب دادە بود و حزب
نیز درصدد آن بود کە کفەی ترازو را بە نفع خود سددنگین کنددد و از موضددع
قدرت وارد مذاکرات شود.

1

در ایددن عملیددات کە طددرح آن آمددادە شدددە بددود ،هددر چهددار شدداخەی نیددروی
پیشددوا و  ٣شدداخەی نیددروی بیددان کە مجموعددأ  ٣٥٠پیشددمرگە بددود حضددور
 - 1قب اشارە شد کە یکدی از آخونددهای نماینددەی خمیندی در بوکدان بە اسدارت مدا درآمددە بدود،
رییم نیز بە دنبدال را چدارەای بدرای نجدات وی بدود – نە را حلدی بدرای مسدألەی کردسدتان  -از
این رو پیشنهاد مەاوضدەی آن آخوندد بدا کداک عمدر قاضدی ،یکدی از مسدئوالن حزبدی کە در شدمال
کردستان دستگیر شدە بود را دادە بودند.
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داشتند .قرار بر این بود کە شدداخەی چهددارم نیددروی پیشددوا بە همددرا کلددیەی
پیشدددمرگان نیدددروی بیدددان و اتحدددادیەی جواندددان بە شدددهرویران بدددرویم و ٣
شدداخەی دیگددر پیشددوا در همددان روز در داخددل شددهر مهابدداد عملیددات انجددام
دهند .پس از تقسیم وظائف ،پیشددمرگەها از درەی ەقوشددقونەە پددایین آمدددیم و
شبانە از جادەی مهاباد – ارومیە عبور کردیم.
روز  ١٢تیرمددا تیمهددا و محددل عملیاتیشددان مشددخب شدددند کە بە ایددن
ترتید بددود :یددک تددیم تحددت فرماندددهی سددەدون بددارزان و ەخالددد انوشددەە بددرای
حملە بە پایگا خورخورە ،تیمی تحت فرماندهی سید کامل نظددامی و سددرگرد
بدددرای ەکدددونەدەە ،یکدددی از تیمهدددا نیدددز بە سرپرسدددتی اسدددتاد احمدددد و چندددد
پیشمرگەی بلد شاخەی  ٤برای ەگردییەقوبە ،تیم دیگری بە فرماندهی کاک
چرچە برای روستای ەداشخانەە و نهایتأ یکی از تیمها نیز جهت کمینگددذاری
بر سر را قرارگا ەهمزە سیدالشهداە مشخب شدند.
مشخصددأ چندددین مسددئول دیگددر نیددز ماننددد جانشددین فرماندددەی شدداخە و
سردستە در شاخەها حضور داشتند .قرار بر این بود کە مددا تددیم ەداشددخانەە
بدددودیم ،دو دسدددتگا تویوتدددا کە هدددر روزە بە داشدددخانە میرفتندددد را مدددورد
تیراندازی قرار دهیم و بە دنبددال مددا تیمهددای دیگددر نیددز دسددت بە کددار شددوند.
تیم ها در محل مەین منتظر لحظەی موعود بودند ،در مکانهای امددن خددود را
مخفی کردیم و بە دنبال فرصتی مناسد جهت ضربە زدن بە دشمن بودیم.
نفسهددا در سددینە حددبس ب دود ،ضددربان قلدهددا بدداال بددود هددر کدددام در دل
آرزوی موفقیددت میکردنددد .هددوا رو بە گرمددی بددود و کشدداورزان مشددغول بە
کار روزانە بودنددد .نیروهددای متحجددر جمهددوری اسددالمی در محددور مهابدداد –
ارومددددیە در حددددال رفتوآمددددد بودنددددد .انگشددددت پیشددددمرگەها بددددر ماشددددەی
تفنگهایشان و مترصد فرصتی بودند تا ستون نظامی و پایگا هددای رییددم را
تیرباران کنند.
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ساعت  ٩صبح ەمحمددد افشدداریە بە زبددان ترکددی صدددایم زد و گفددت آمددادە
باشددید کە پاسدددارها آمدنددد .همددین کە مشدداهدە کددردیم هددر چهددار طرفمددان را
محاصددرە کددردە بودنددد و هددمە جددا پاسدددار بددود .مشددخب بددود کە طرحمددان
نگرفتە بود .کاک چرچە نمیدانست کە دلیل این آشکار شدنمان چە بود .تیم
 ٢٥نفرەی ما بە طور کلی در محاصرەی نیروهای پاسدار بود .چرچە گفددت:
ەباید راهی بددرای رفددتن بە روسددتای کددونەدە پیدددا کنددیم.ە هنددوز بە را نیفتددادە
بددودیم کە از چنددد سددو بددر مددا آتددش گشددودند .در همددان لحظددات نخسددت آن
درگیری نابرابر یکی از پیشمرگەها بە نام ەخالد احمدپورە بە شهادت رسید.
بددا همددت بچەهددا و قهرمددانی کمنظیددری کە از خددود نشددان دادنددد ،توانسددتیم
نیروهای دشمن را وادار بە عقدنشینی کنددیم و خددود نیددز بە سددوی روسددتای
کونەدە عقدنشینی کردیم .از هر سو و بە ویژە از طرف روسددتای داشددخانە
گلولەباران شدە بودیم ،سیاهی لشگر سپا متحجر و کهنەپرست ،تمام دشت
شهرویران را فرا گرفتە بود .در میددانەی را در کمددین افتددادیم و بە هددر جددان
کندنی بود خود را نجات دادیم ،اما یکددی از پیشددمرگەها بە نددام ەشددیخ صددالح
منیجبوکانیە اهل بوکان بە شهادت رسید.
بددا ایددن حددال نیددروی دشددمن مدددام دنبالمددان میکردنددد و در حددال تەقیددد و
گریددز بددود ،در نتددیجەی آن ناگهددان گلددولەی تیربددار بیکیسددی بە سددر کدداک
چددرچە اصددابت کددرد و شددهید شددد .در دم جددان سددپردە بددود و نتوانسددت هددیچ
حرفددی بزنددد ،تفددنگش را بە یکددی از پیشددمرگەها سددپردم و مهددر نیددرو را پددیش
خود نگە داشتم و بەدأ تحویل ەعثمان خەباتە دادم .در حددالی کە عقدنشددینی
میکردیم اما همزمان هم را را میپیمودیم و هم بە درگیری ادامە میدادیم.
بەداز یددک سدداعت بە روسددتای کددونەدە نزدیددک شدددیم امددا نیروهددای رییددم بە
تەقید کردن ما ادامە میدادند ،ما میدانستیم کە از این جا بە بەددد نیروهددای
خودمددان حمایتمددان میکننددد ،ام دا متأسددفانە آنددان در خانەهددا خددود را مخفددی
کردە بودند و متوجە آشکار شدن ما نشدە بودند .عقدنشینی بیشتر سددودی
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نداشت ،مرگ در یک قدمی ما بود .تصمیم نهایی خود را گرفتیم و در جددوی
آبی مخفی شدیم و خود را برای مقابلە آمادە کردیم .آنهددا فکددر میکردنددد کە
بە داخل روستا رفتەایم.
نیروهای رییم در  ١٥متری ما قددرار داشددتند ،گددیج و منددگ بودنددد ،ناگهددان
آتددش گشددودیم ،در  ١٥دقددیقە  ١٨تددن از آنددان را بددا خدداک و خددون یکسددان
کردیم و پا بە فددرار گذاشددتند .یددک گلددولە بە پددای چددپم اصددابت کددردە بددود امددا
خوشددبختانە صدددمەای بە اسددتخوان آن نرسددیدە بددود .بە جمددعآوری غنددایم
پددرداختیم .سددایر پیشددمرگەها همیددنکە متددوجە شدددند کە درگیددری در نزدیکددی
آنان اتفاق افتادە ،از خانەها خار شدە و خود را بە مددا رسدداندند .ایددن پایددان
درگیددری نبددود .تددیم خورخددورە نیددز کە قددرار بددود بە پایگددا آنجددا حمددلە کنددد،
آشکار شد و آنان نیز پایگا را محاصرە کردند و سایر تیمها هر کدددام کمددر
بە بە انجام رساندن مأموریت محولەی خود بستند .ما نیز در کونەدە کمددین
کار گذاشتیم و منتظر آمدن نیروهای دشمن بودیم.
هنوز نیروهددای رییددم بددرای بددار دوم نزدیددک نشدددە بودنددد کە خبددر شددهید
شدددن چددرچە در میددان پیشددمرگەها پخددش شددد .هرچنددد کە تددأثیر بدددی بددر
روحیەی پیشمرگەها گذاشت ،امددا پیشددمرگەها یدداد گددرفتە بودنددد کە بە هنگددام
از دست دادن فرماندەی خود چە کار کنند .بسیاری از پیشددمرگەها میگفتنددد
درست است کە چرچە شهید شدددە ،امددا اگددر بە شددهادت هددم نرسددیدە بددود مددا
ایددن جنددگ را در پددیش داشددتیم ،بە همددین دلیددل امددروز روز مددا ،روز انتقددام و
روز از خود گذشتگی و فداکاری و روز ضربە زدن بە دشمن اسددت .نیددروی
پرشماری کە االن میبینید همددان نیروییسددت کە در مندداطق بوکددان و مهابدداد
د هددا بددار در مقابلشددان ایسددتادگی کددردەایم و درهمشددان شکسددتەایم ،مواظددد
خودتان باشید! د نفرشان را بکشیم ،بقیە کە مثل مددور و ملددخ ایددن دشددت را
فرا گرفتەاند پا بە فرار میگذارند و توان مقابلە ندارند.
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نیروهای دشمن با این گمان کە تەداد ما کم است ،سدداعت  ١١:٣٠حمددلەی
گستردەای را شروع کردنددد .تارومارشددان کددردیم و در مدددت زمددان کمددی ٣٠
نەش از آنان را بە خاک و خون کشددیدیم و بقددیەی نیددرو عقدنشددینی کددردە و
خود را برای حملەی دیگری سازمان دادند .ساعت  ١:٣٠بەدازظهر مددرحلەی
دیگری از درگیری آغاز شد ،از قرارگا همزە توپباران میشدیم ،ظرف یک
دقددیقە صدددها گلددولەی تددوپ و خمپددارە و کاتیوشددا بددر سددرمان فددرود میآمددد.
نیددروی تددازەنفس رییددم تحددت حمایددت مسددتقیم توپخددانە و انددواع سددالحهای
سنگین و نیمەسنگین دور تازەای از حملەهای خود را آغاز کرد.
مقاومددت و فددداکاری نیددروی پیشددمرگە اقدددام دشددمن را سددترون و بدددون
نتیجە گذاشت ،و این بار نیز د ها کشتە و زخمی از آنان بر جددای مانددد و بددا
شکسدددت روبەرو و مجبدددور بە عقدددد نشدددینی شددددند .ەعلدددی قمدددیە جانشدددین
فرماندەی قرارگا ەهمزە سیدالشهداە مهرەی مهم رییم در کردسددتان نیددز در
میان کشتەشدگان بود .بەغیر از کشتە شدن افراد زیددادی از نیروهددای رییددم
توانسددتیم سددالحهای زیددادی و همچنددین یددک خمپددارەی  ٦٠میلیمتددری و یددک
دستگا خودروی تویوتای مسلح بە دوشکا را بە غنیمت بگیریم.
نیددروی پیادەنظددام دشددمن بە شدددت درهددم شکسددتە شدددە بددود ،از ایددن رو
رییم طبق مەمول بە آتش توپخددانە پنددا بددرد ،علیددرغم آن طددولی نکشددید سددە
فروند هلیکوپتر جنگددی از آسددمان سددنگرهای مددا و داخددل روسددتا را بە رگبددار
گلولە و راکت بستند .دو ساعت پددس از آتشبدداران روسددتا و اطددراف روسددتا،
نیددروی پیادەنظددام دشددمن حمددلەی دیگددری آغدداز کددرد و درگیددری حیثیتددیای
درگرفددت .از ایددن رو میگددویم حیثیتددی کە مددا آمدددە بددودیم تددا نشددان دهددیم کە
صاحبان اصلی این دیار ما هستیم و نیددروی اشددغالگران بایددد سددرزمینمان را
ترک کنند .از دیگر سو برای رییم نیز این نکتە مهددم بددود ،در حددالی کە ادعددا
میکددرد مندداطق را بە کلددی ەپاکسددازیە کددردە اسددت ،امددا در نزدیکددی قرارگددا
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ەهمزەە کە صدها تن از نیروهددای مسددلح در آن وجددود داشددت ،پیشددمرگەهای
دمکرات موفق شدە بودند پوزەشان را بە خاک بمالند.
توپخدددانە منتظدددر اقددددام نیدددروی پیادەنظدددام و سرنوشدددت جندددگ بدددود ،امدددا
هلیکوپترهددا بددر آسددمان محددل درگیددری در حددال پددرواز و آتشبدداران روسددتا
بودنددد .پاسدددار و پیشددمرگەها بە اندددازەای نزدیددک شدددە بودنددد کە بە سددختی
امکان رفتوآمد بە سنگرهای دیگر وجود داشت .اما با این حددال نیددز نیددروی
پرشددمار رییددم نتوانسددت نیروهددای پیشددمرگە را تسددلیم کنددد و در حددالی کە
جنازەی بیش از  ٤٠تن از افراد رییم نقش زمین شدە بود و علیرغم بانگ و
فریاد و دستور فرماندەها مبنی بر ادامەی جنگ ،را فرار را پیش گرفتند.
رییم دستبردار نبود .پس از سازماندهی دوبارە سدداعت  ٤عصددر بددرای
چندمین بار حمددلە کردنددد .امددا پددس از یددک سدداعت دوبددارە بددا شکسددت مددواجە
شدند و در حالی کە د هددا کشددتە و زخمددی دیگددر از آنددان در میددان نبددرد بددر
جای ماندە بود ،عقدنشینی کردند.
ساعت  ٦:٣٠دقیقە برای آخرین بار خود را سازمان دادند و حملەی آخددر
را در حالی کە سنگرهایمان را بە شدت زیر آتش توپخانە قددرار دادە بودنددد،
آغدداز کردنددد .مددا نیددز در قالددد  ٣تددیم  ٢٥نفددرە بە مقددابلە پددرداختیم .حددوالی
غروب نیروهای رییم بە کلی درهم شکستە شدند .و بە همین دلیددل توپخددانە
دوبارە بە کددار افتدداد و سدداعت  ٨نیروهددای دشددمن محددل درگیددری را بە طددور
کلی ترک کردند.
تصمیم گددرفتیم تیمهددا در یددک مکددان بە همدددیگر ملحددق شددویم .تددیم مددا در
پددایین روسددتا میخواسددت بە طددرف روسددتای ەگردییەقددوبە بە را افتددد کە
ناگهان با آتشبارهای توپخددانە و رگبدداری از کاتیوشددای  ٤٠لددول و خمپددارە و
توپ  ١٠٥میلیمتری مورد حملە قرار گرفتیم.
در نتیجەی این حمددلەی ناگهددانی و سددریع در جددا  ٢٤تددن از پیشددمرگەهای
مددا شددهید و زخمددی شدددند .مددن در ندداحیەی سددینە و هددر دو زانددو زخمهددای
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عمیقی برداشتە بودم ،بە همددرا چنددد زخمددی دیگددر تنهددا رهددا شدددە بددودیم .از
آسمان خون و گلولە و تیر و تددرکش و دود باریدددن گددرفتە بددود .پیکددر فددوجی
از همسنگران و رفقای مبارزم در اطرافم بر زمین نقددش بسددتە بددود .همزمددان
با سرازیر شدن اشکهایم ،قطددرات بدداران نیددز صددورتم را میشسددت .صدددایم
بە جددایی نمیرسددید و بیسددیم و هددیچ گددونە وسددیلەی ارتبدداطی دیگددری هددم
نداشتیم .لولەی اسلحەام را بر پیشانیام گذاشتم کە خودم را بکشم ،تصویر
مادرم بە ذهنم آمد و از کاری کە میخواستم انجام بدهم ،پشیمان شدم.
زخددم پددای راسددتم سددرد شدددە بددود امددا پددای چددپم نشکسددتە بددود .بە کمددک
قونداق تفنگم بلند شدم و لنگ لنگان بە سمت گردییەقوب بە را افتادم .ایددن
طرف و آن طرفم پیکر بیجان رفقایی بود کە از صبح تددا غددروب آن روز بددا
ایمانی راسخ مقاومت کردە و اجازە ندادە بودند کە نیروهای رییم پیشددروی
کنددد .چنددد تددن دیگددر از زخمیهددا نیددز هنددوز تددوان را رفددتن داشددتند .ەعبددداللە
شریفیە یکی از دستهایش قطع شدە بود و شددکم ەامیددر رضدداییە پددارە شدددە
بود ،با این حال روحیەی باالیی داشتند ٧ .تن از آن تیم  ٢٥نفددرە بددا زخددم و
جراحدددت عمیددددق زندددددە ماندددددە بددددودیم ،بقددددیەی رفقددددا هددددم در آرزوی آزادی
سرزمینمان خاک کردستان را در آغوش گددرفتە و بە آرامددی و بددرای همیشددە
بە خواب رفتە بودند.
بە هددر صددورت بە روسددتای گردییەقددوب و نددزد تیمهددای دیگددر رسددیدیم،
آنجددا چنددد رأس االغ آوردنددد کە زخمیهددا را بددا آن جابەجددا کننددد .در کنددار
رودخدددانەای تصدددمیم گرفتندددد زخمیهدددا را تنهدددا بگذارندددد و تحویدددل کمیدددتەی
شهرویران بدهند و خودشان رفتند .ەسید ابددراهیم کریمددیە ،ەحمددزە خددانمیە و
ەمحمدامین مەروفیە بە عنوان کادرهای کمیتەی شهرویران همرا مددا بودنددد.
تا نزدیکای صبح بە را رفتن ادامە دادیددم و بەددد مددا را در شددالیزاری مخفددی
کردند .آنجا پشەهای زیادی داشت و درد نیش زدنهایشان بە اندازەی نیش
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زدن یک زنبور بود ،درد زخمهایمان را فراموش کدردە بدودیم و فقددط منتظددر
طلوع آفتاب بودیم تا شد را بە پایان برساند.
سدداعت  ٤عصددر روز  ١٣تیرمددا خبددر از آمدددن پاسدددارها دادنددد .آنددان کە
توانسددتند خددود را مخفددی کردنددد و مددا نتوانسددتیم از جددای خددود حرکددت کنددیم.
گفتم تفنگهایمان را بدهید و با گیا و علف استتارمان کنید ،اگر آمدند کاری
می کنیم .پس از چندی مەلوم شد کە سە تن از پیشمرگەهای خودمان شددهید
محمد احمد شم و دو نفر دیگر بودند کە از تیم جدا ماندە بودنددد .غددروب آن
روز بددا چهارپددا از دشددت شددهرویران رفتددیم و در یددک جددای دیگددر پنهانمددان
کردند .این در حالی بود کە هیچ اطالعی از نیددرو نداشددتیم و نمیدانسددتیم کە
چگونە برگشتەاند! تنها  ٦کادر همرا پیشمرگەهای زخمی بودند.
فددردای آن روز یەنددی  ١٤تیرمددا عبددداللە شددریفی کە یکددی از دسددتهایش
قطع شدە بددود ،بە شددهادت رسددید و دو سدداعت بەددد امیددر رضددایی نیددز شددهید
شد .عصر همان روز تراکتوری آوردند و ما را از کنددار قرارگددا حمددزە و از
عرض جادەی مهاباد – ارومیە عبور دادند و در پشت روستای ەچوملە زیر
چنددد درخددت گذاشددتند .مددا خبددر نداشددتیم کە روز قبددل نیددروی پیشددمرگە در
روستا بودند .وضەیت زخمهایمان بسیار وخددیم بددود .آن روز کە زخمهددا را
باز کردیم ،متوجە شدم کە صدددها کددرم در خددون و چددرک بە خددود میلولنددد،
انتظار چنین صحنەای داشتیم زیراکە هم زخمها عمیق و سخت بودنددد و هددم
اینکە هوا بسیار گرم بود و هم وسایل پانسمان و درمان کم داشتیم.
پس از مداوای زخمها با چهارپا از عرض جددادەی مهابدداد – پسددوە عبددور
کردیم .با نزدیک شدنمان بە پایگا یکی از زخمیها بە نام صددابر کە تددرکش
بە سرش اصددابت کددردە بددود و روانددی شدددە بددود ،آنجددا شددروع کددرد بە داد و
فریاد کردن ،خوشددبختانە متددوجە نشدددند 1.روز  ١٦تیرمددا بە درەی شددیخان
 -1صدابر متأسددفانە پددس از اصددابت تددرکش بە کلددی روانددی شدددە بددود .بە هنگددام حددرف زدن بسددیار
نسنجیدە حرف مدیزد و دوروبدر را ناسدزا میگفدت .ایدن حالدت رواندی صدابر تقریبدأ یدک مدا طدول
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ندددزد کمیدددتەی شهرسدددتان رفتدددیم و از آنجدددا جهدددت مدددداوای جراحتمدددان بە
ەبیمارستان  ٢٥مردادە در روستای کانیزرد منتقل شدیم.
در مورد این جنگ کە بە شهادت  ٢٥پیشمرگە و کشتە شدن بددیش از ٧٠
نفر از نیروهای رییم انجامید ،دو نظر مبنی بر آشکار شدن طددرح مددا وجددود
داشت .اول :اینکە ەکمال اسماعیلزادەە ،1جانشین فرماندەی نیروی پیشددوا کە
گویا از طریق همسرش با رییم در ارتباط بودە ،آنان را در جریددان گذاشددتە
اسدددت بەدددأ کمد دال اسدددماعیلزادە خدددود را تحویدددل جمهدددوری اسدددالمی داد و
مقداری اسلحە هم همرا خددود بددرد .و هددم ایددنکە جلسددەی مسددئوالن نیددرو در
خانەی کمال برگزار شد و همسرش از آنجا مطلع گشتە و جزئیات جلسددە را
بە رییم انتقال دادە است.
محیالدین شریفزادە این طور دربارەی کمال میگوید:
ەطرح بزرگی آمادە شد کە بر اساس آن نیروهای پیشددوا و بیددان بە طددور
همزمان در شهرویران و داخل شهر مهاباد عملیاتی بە انجددام برسددانند .طبددق
ایددن طددرح نیددروی بیددان و شدداخەی  ٤و چنددد پیشددمرگە از شدداخەی  ١نیددروی
پیشددوا و دسددتەای از اعضدداء اتحددادیەی جوانددان دمکددرات در شددهرویران ،و
شددداخەهای  ٣و  ١نیدددروی پیشدددوا و چندددد تدددن از اعضددداء اتحدددادیەی جواندددان
دمکرات در داخل شهر مهاباد ،عملیات مزبور را بە انجام برسانند.
طبق قرار قبلی در محلەهددای ە ٨متددریە ،ەگمددرکە ،ەارمنیددانە و میدددان ەآردە
عملیات صورت میگرفددت .عصددر آن روز قبددل از انجددام عملیددات بە روسددتای
ەبایندرەە رفتیم ،تا هوا تاریک شود .آنجا کمال بە من گفت :ەبە ایران همسددر
کشید .صبح یکی از روزها کە از خواب بیدار شدە بودیم ،دیدیم کە صابر با عجلە از چادر بیدرون
رفددت و اطددراف خددود را بددا نگدداهی متەجددد برانددداز کددرد ،سددپس برگشددت و بددا تەجددد گفددت :ەاینجددا
کجاسدت؟ مددن چدرا اینجددام؟ کدداک ابدراهیم مگددر مددا در شدهرویران نبددودیم؟ە ایددن طدور بدود کە کمکددم
وضەیت روانی صابر بهبود یافت و بەدأ بە بوکان برگشت و خود را تحویل داد.
 -1بەدأ کمال بە اتفاق همسرش دوبارە بە کمیتەی شهرستان مهاباد رفتند ،اما حزب هر دوی آنان
را بە اعدام محکوم کرد.
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کمددالن گفددتەام فددردا مقددداری شددیرینی برایمددان بە منددزل جددوادی بیدداورد.ە مددن
ناراحت شدددم کە چددرا کمددال چنددین کدداری کددردە و جریددان را بددا کدداک خدددر و
کاک شکرە در میددان گذاشددتم ،آنددان هددم فددورأ طددرح و محددل عملیددات را تغییددر
دادنددد .امددا متأسددانە همددان شددد آشددکار شدددیم و نتوانسددتیم آنگددونە و طبددق
طرحی کە در اختیار داشتیم ،عملیاتمان را بە انجام برسانیم.
تنها چیزی کە مایەی دلخوری من شد این بود کە چرا کمال بە همسرش
اطددالع دادە اسددت ،وگددرنە نمیتددوانم گنددا دیگددری بە گددردن وی بیاندددازم .امددا
الزم میدانم کە این نکتە را هم اضافە کنم کە پددس از تسددلیم شدددن دسددتەای
از کادر و پیشمرگهای ارکان شاخەی یک مانند :ەمطلددد داشددقەچیە ،ەابددوبکر
عمادیە ،ەعثمان عایشەرشە و  ...کمددال هددم اعتبددار خددود را در میددان نیددرو از
دست دادە بددود و بسددیار شددکاک بودنددد در مددورد وی و شددایدن همددین باعددت
شد کە کمال گرفتار چنین مصیبتی شود.
کمددال در پسددت جانشددین فرماندددە بددود کە حمددلە بە درەی شددیخان آغدداز
شد و پس از سە روز مقاومت آن منطقە اشغال شد .کمال در این موقع سددە
تن از پیشمرگەها را همددرا خددود بەاصددطالح بە مأموریددت میبددرد و میرونددد
بە مددنطقەی ەپشددترە در نزدیکددی شهرسددتان مهابدداد .آنجددا کمددال بە آن سددە
پیشددمرگە میگویددد همینجددا منتظددر بمانیددد تددا مددن برگددردم .آن سددە پیشددمرگە
خیلی انتظار میکشند اما کمددال بددر نمیگددردد ،آنددان هددم مشددکوک میشددوند و
آنجددا را تددرک میکننددد .نزدیکددای صددبح مددزدوران و پاسددداران خددانەای کە آن
سە پیشمرگە آنجا بودند را محاصددرە میکنندد و هنگددامی کە سددراغی ندارنددد،
بە سمت روستای الچین بە را میافتند و آنجددا سددە پیشددمرگەی دیگددر را کە
از شددهرویران بددر میگردنددد و اصدد در جریددان نیسددتند ،مددورد حمددلە قددرار
می دهند .متأسفانە در جریددان ایددن درگیددری شددهید ەعبددداللە امینددیە و ەرحمددان
عزیزکوندددیە بە اسددارت در میآین دد و کدداک ەاسددماعیل عراقددیە هددم موفددق بە
فرار میشود.
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محددض اطددالع دوسددتان یکددی از آن سددە پیشددمرگەای کە همددرا کمددال بە
نزدیکی مهاباد رفتە بودند شهید ەحسن جتە بود و یکددی دیگددر از آنددان کدداک
ەکمال گرویسددیە بددود کە اکنددون در سددوئد زندددگی میکنددد و مسددئول کمیددتەی
حزب دمکرات در این کشور است .این شایەە هم وجددود داشددت کە کمددال آن
پدافند  ٦٩میلیمتری کە در لندی شیخان بود را نیز تحویل جمهوری اسالمی
دادە است .همسر کمددال بددرای آزادی بددرادرش بە نددام محمددد کە در درگیددری
ەقاضیآبادە اسیر شدە بود ،حاضر بە هر گددونە همکدداری بددا رییددم بددود و در
واقع هر گونە همکاری هم کرد.ە
و دومین نظر در این بارە این است کە گویا دو تددن از کادرهددای کمیددتەی
شهرستان نقدە کە از سوی عوامل رییم تەقید شدە بودند ،شددد  ١٢تیرمددا
برای فرار از دست مأموران خود را بە شددهرویران میرسددانند ،امددا در آنجددا
نیددز آشددکار میشددوند و مددا کە از قبددل در آنجددا بددودیم دچددار ایددن درگیددری
میشویم .اما در واقع بسیار بەیددد بە نظددر میرسددد کە ایددن حجددم از نیددرو بە
دنبال دستگیری دو کادر بە را بیافتند.
در ایدددن درگیدددری خدددونین  ٢٥تدددن از پیشدددمرگەهای قهرمدددان بە شدددهادت
رسیدند ١٤ .تن از آنان از نیروی بیان بودند و  ٥تن دیگر از اعضاء نیددروی
پیشوا بودند و بقیەی شهدا عضو اتحادیەی جوانان دمکرات بودند.
اسامی این شهیدان بدین شرح است:
 -١محمدامین بهراممیرزا ملقد بە ەچرچەە اهل مهاباد و فرماندەی نیروی
بیان ،وی یکددی از شددجاعترین و بهتددرین فرماندددەهان حددزب محسددوب میشددد.
 -٢طاهر خضری اهددل روسددتای گردیقبددران از نیددروی بیددان ،طدداهر سددومین
شهید خانوادە بددود نددامبردە پیشددمرگەای بسددیار قهرمددان و فددداکار و از خددود
گذشتە بود او وظایف خود با حس مسئولیت انجام مددیداد و در کددار نظددامی
بسیار قهرمان بود -٣ .حسین قادری اهل روستای علمآبدداد از نیددروی بیددان،
حسین دومین شهید خددانوادە بددود -٤ .جەفددر کدخدااسدماعیلی ،اهددل روسددتای
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جدددامرد و پیشدددمرگەی نیدددروی بیدددان -٥ .خالدددد احمددددپور اهدددل شدددهریکند و
پیشدددمرگەی نیدددروی بیدددان دومدددین شدددهید خدددانوادە بدددود -٦ .شدددیخ صدددالح
منیجبوکانی اهل بوکان و پیشمرگەی نیروی بیددان -٧ .علددی نددوری اهددل قددولر
از نیروی بیان -٨ .خدددر عباسددی اهددل بوکددان و پیشددمرگەی نیدروی بیدان-٩ .
کمال آقاولی اهل سرچنار از نیروی بیان -١٠ .کریم ابراهیمی اهل تازە قلەە
از پیشددددمرگەهای نیددددروی بیددددان -١١ .عثمددددان درویشددددی اهددددل کددددانیقلەە و
پیشددمرگەی نیددروی بیددان -١٢ .عبددداللە شددریفی اهددل اوچتددپە از نیددروی بیددان.
 -١٣خالد محمودی ملقد بە خالد سراوی از نیروی بیان -١٤ .امیر رضددایی
سددومین شددهید خددانوادە از نیددروی بیددان -١٥ .مصددطفی احمدددی از نیددروی
پیشوا -١٦ .حسین وحدددت اهددل بوکددان از پیشددمرگەهای نیددروی پیشددوا-١٧ .
محمدصالح فرجی از نیروی پیشددوا -١٨ .سددلیمان گولینددگ از نیددروی پیشددوا.
 -١٩جەفدددر ابراهیمدددی از نیدددروی پیشدددوا -٢٠ .یوسدددف شدددریفی از اعضددداء
اتحددادیەی جوانددان -٢١ .ابددراهیم سددالک از اعضدداء اتحددادیەی جوانددان-٢٢ .
صددالح شددازادە از اعضدداء اتحددادیەی جوانددان -٢٣ .سددید اسددماعیل اندددام از
اعضدداء اتحددادیەی جوانددان -٢٤ .علددی سددرمایە از اعضدداء اتحددادیەی جوانددان.
 -٢٥محسن گادانی از اعضاء اتحادیەی جوانان.
هرچنددد کە  ٢٥قهرمددان میدددان مبددارزە بە شددهادت رسددیدند ،امددا بە لحدداظ
سیاسدددی اهمیدددت فراواندددی بدددرای حدددزب در بدددر داشدددت .بە لحددداظ نظدددامی در
موقەیتی حساس ضددربەی مهلددک و تأثیرگددذاری بددر پیکددرەی رییددم وارد شددد.
توپخدددانە مەدددادالت جندددگ را عدددوض کدددرد ،چدددون شدددهید شددددن  ٢٥تدددن از
پیشددمرگەها مەددادل بددا کشددتە شدددن صدددها پاسدددار اسددت ،مدا در درگیددری بددا
نیروی پیادەنظام تنها چند پیشمرگ شهید دادیددم امددا در غددروب متأسددفانە بە
طوری کە شرح آن رفت ،ضربەی سنگینی خوردیم.
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دردهای بیمارستان
پددس از  ٥روز پنهددان ماندددن تددوأم بددا تددرس و اسددترس ،در روز  ١٧تیرمددا بە
درەی شددیخان ،مقددر کمیددتەی شهرسددتان مهابدداد رسددیدیم .مددا را در چددادری
اسددکان دادنددد و اعضدداء کمیددتەی شهرسددتان بوکددان آنجددا را تددرک کددردە و بە
مددنطقەی بوکددان برگشددتند .همددان شددد شددروع بە مددداوا کردنددد و ەطدداهر علیددارە
مسددئول کمیددتەی شهرسددتان مهابدداد بە دیدددارمان آمددد و بددا مددا ابددراز همدددردی
کرد .اما این همدردیها هیچ مشکلی از من حل نمیکرد و نمیتوانست آرامش
الزم را بە من برگردانددد ،بهتددرین رفقددای خددود را از دسددت دادە بددودم ،هرچنددد
کە تددن مددن زخمددی بددود و از آن خددون میچکیددد امددا در واقددع بایددد گفددت زخددم
عمیق و اصلی بر پیکر همەی ملت کرد ،سنگینی میکرد .همە داغدددار فرزندددان
قهرمان خود بودنددد ،آن گلهددایی کە در آن دشدت و در گرمددای تیرمددا و زیددر
آتش توپ و طیارە و در جنگی نابرابر پرپر شدە بودند.
بە دلیل اطمینددانی کە از امنیددت ایددن مددنطقە داشددتیم ،پددس از چنددد روز بددرای
اولددین بددار اسددتراحت درخددوری کددردیم .صددبح بە بیمارسددتان  ٢٥مددرداد منتقددل
شدیم و ساعت  ٩صددبح روز  ١٨تیرمددا بە آنجددا رسددیدیم .بیمارسددتان مددذکور
از چند چادر تشکیل شدە بود ،یکی از چادرها مختب زخمیهددا بددود ،چددادری
بە دکترها اختصاش دادە شدە بود و تەدادی چادر دیگر برای پرسنل و کادر
درمددانی و همچنددین یکددی از چادرهددا را در اختیددار نیروهددای محددافظتی گذاشددتە
بودند.
نگدداهی بە اطددراف انددداختم ،کو هددای سددربەفلک کشددیدە هددمە جددا را در بددر
گرفتە بود و چون آغوشی امن بیمارستان را در خود جای دادە بود ،با خددود
میگفتم غیرممکن است کە دشمن بە این نقطە پی ببرد ،منطقەای صەدالەبور،
سددنگری محکددم کە کمتددر کسددی قددادر بددود بە آنجددا پددای نهددد .اولددین کسددی کە
مشدداهدە کددردم خددواهر عایشددە اسددماعیلی ەهدداوێ ە بددود ،قبددل از رسددیدن مددا
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هماهنگی های الزم را صورت دادە بودند مبنی بددر ایددنکە پیشددمرگەهای زخمددی
در درگیری شهرویران را بە آن بیمارستان انتقال میدهند ،از این رو خددواهر
هاوێ

منتظر رسیدن ما بود .سپس سددایر کادرهددای درمددانی آمدنددد و ترتیددد

کارهای اولیە را دادند و بەدأ دکتر مراد بر بالینمددان حاضددر شددد و تحددت نظددر
قرار گرفتیم.
شامگا روز بەد پای من را عمل کردند و ترکشهددایی کە در سددینە و پددای
دیگددرم داشددتم را بیددرون آوردنددد .هرگددز آن روز سددخت را فرامددوش نمددیکنم،
چددون تنهددا گوشدددت آن را بددیحس کردندددد و دکتددر جدددراح نداشددتند ،قیچدددی بە
استخوان پایم برخورد میکرد و داد و فغانم بە آسمان میرفددت .هددم بیهددوش
نشدە بودم و هم اینکە کادر درمان بە اندازەی کددافی وجددود نداشددت ،بە همددین
دلیل کار عمل بە درازا کشیدە شد و من متحمل درد بسیار شدیدی شدددم ،آن
شد مرگ خود را آرزو میکردم.

بە سوی کردستان عراق
بەد از یک ما مداوا و استراحت در بیمارستان  ٢٥مرداد واقددع در روسددتای
کددانیزرد سرشدداخان ،در مددورخەی  ٢٠مددرداد  ١٣٦٣بە بیمارسددتان انقددالب
(شددۆێش) در حددومەی قددالدزە در مکددانی بە نددام ەدشددتیوە منتقددل شدددیم .در
میددانەی را در مددنطقەی پیرانشددهر آسایشددگا نیددروی قندددیل وجددود داشددت و
چند روزی را نیز در آنجا بە سر میبردیم .غروب یکی از آن روزهددا ەجلیددل
ماماییە 1کە مسئول آسایشگا نیددروی قندددیل در سرشدداخان بددود ،مددا و چنددد
زخمدددی دیگدددر از پیرانشدددهر را در نزدیدددک روسدددتای ەآلدددی مدددرانە از طریدددق
قاچاقچیها از مرز عبور داد.

 - 1جلیل مامای در سال  ١٣٧٠در نتیجەی یک عمل تروریستی در قندیل بە شهادت رسید.
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در مرز یک روز استراحت کردیم و سپس راهی بیمارسددتان شددیم .آنجددا
بدددا محمدددد مجیددددزادە (محمدددد گامیشدددگولی) روبەرو شددددم ،محمدددد را پدددس از
درگیری شامات کە در آنجا یکی از پاهای خود را از دست دادە بددود ،ندیدددە
بودم .بغض عمیقددی گلددویم را میفشددرد ،محمددد سددختی بسددیاری کشددید تددا بە
بیمارستان رسیدە بددود ،بە همددین دلیددل اسددتخوان پددایش عفونددت کددردە بددود و
ناچددار آن را قطددع کردنددد .سدداختمان بیمارسددتان از گونیهددای پددر از خدداک
ساختە شدە ،پرسنل آنجا را در چادرها اسکان دادە بودند.
بیمارسددتان مملددو از قهرمانددانی بددود کە هددر کدددام بخشددی از بدددن خددود را
فدددای آرمانهددای حددزب و مددردم کردسددتان کددردە بودنددد ،و کددم نبودنددد آن
فرزنددددان قهرمدددانی کە بە دلیدددل سدددختی جراحاتشدددان همدددان جدددا بە شدددهادت
میرسدددیدند .هرچندددد کە هدددیچ مبدددارزەای بددددون قربدددانی دادن را بە جدددایی
نمی بددرد ،امددا آیددا ملتددی وجددود دارد بە اندددازەی ملددت کددرد هددزینە دادە باشددد،
بدون اینکە دستاوردی داشتە باشد؟!
پس از چند روز ماندن در بیمارستان ،دکتر ەپلە کە از فرانسە آمدە بود،
عملم کرد و بە آسایشگا عمومی حزب در نزدیکی روستای ەگورەد ە انتقال
دادە شدددم .بیمددارانی کە کددار مداوایشددان پایددان مییافددت را بە آن آسایشددگا
میفرستادند .را ەگورەد ە از سلیمانیە بود و بددرای اولددین بددار بددود کە شددهر
سلیمانیە را از نزدیک میدیدددم ،شددهری آراسددتە و دلنشددین بە نظددر میرسددید.
مدتی را در آنجا استراحت کردم .آنجا هم پر بود از پیشددمرگەهای قهرمددانی
از سراسر کردستان کە پددس از بهبددودی در آنجددا بە اسددتراحت میپرداختنددد.
با آنان نیز آشنا شدم و این خود تجربەی خوبی بود.
بەدأ همرا ەسلیمان فرامرزیە کە خود را برای بازگشددت بە مددنطقە آمددادە
می کرد ،آمادەی بازگشددت بە مددنطقە شدددم .هرچنددد بسددیار اصددرار کددرد کە بە
اسددتراحت بپددردازم تددا بهبددودی کامددل خددود را بە دسددت مددیآورم ،امددا قبددول
نکدددردم و اواخدددر مهرمدددا بە مدددنطقە برگشدددتم و در روسدددتای میرگەنخشدددینە
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دوبددارە بە صددفوف نیددرو پیوسددتم .آنجددا بە گرمددی پیشددمرگەها را در آغددوش
گرفتم ،این نکتە را هم اضافە کددنم کە طددی چهددار مدداهی کە در بیمارسددتان بە
سر میبردم ،متأسفانە چند تن از همسنگرانم بە شهادت رسیدە بودند.

تسخیر پایگاه ترکاشە
مددن بە تددازگی بە مددنطقە برگشددتە بددودم .پددس از شددهادت چددرچە ،علیشددم کە
فرماندەی عملیات بود مدتی بە سرپرستی نیرو مشغول بود کە بەدأ بە مقددر
دفتر سیاسی برگشتە بود و آنجا بددر روی تسددلیحات سددنگین ضدددهوایی کددار
میکددرد و همچنددین دورەی آموزشددی پیشددمرگەها را ادارە میکددرد .امددورات
نیرو بر عهدەی قاسم محمدپور (قاسم باقی) بە عنوان سرپرسددت نیددرو بددود.
در حالی کە پاییز سددردی پددیش رو داشددتیم ،نیددرو وارد مددنطقە شدددە بددود .بە
دلیددل وضددەیت بدددی کە در آن قددرار داشددتیم و هددم کدداهش نیددروی پیشددمرگە
تصمیم گرفتیم در منطقەی آلەشین عملیاتی صورت دهیم.
چندددد روز بەدددد کددداک قاسدددم بە اسدددتاد احمدددد محدددول کدددرد کە تیمدددی از
پیشمرگەها را بددرای تصددرف پایگددا ەترکاشددەە در مددنطقەی آلەشدین سددازمان
دهد ،هرچند کە برنامەی ما چیز دیگری بود ،اما با رسیدن مددا اتفاقددات جددور
دیگری رقددم خددورد .بددا یددک دسددتگا تویوتددا کە از غنددایم جنگددی و نددزد ەکددریم
بددابکریە بددود ،بددا تەددداد  ١٥پیشددمرگە از مددنطقەی گددورک مهابدداد و روسددتای
ەدارەگددردلەە بە طددرف مددنطقەی آلەشددین بە را افتددادیم .بە دلیددل ایددنکە مددنطقە
بسددیار حسدداس بددود و مدددتی میشددد کە نیددروی پیشددمرگە در مددنطقە حضددور
نداشت ،هنگامی کە از روستاها میگذشتیم سددرودهای جمهددوری اسددالمی بددا
صدای آهنگران پخش میکردیم تا شک نکنند.
دو روز بەد در نزدیکی ترکاشە ،استاد احمد ،کریم شریفی ەکددانیگورگەە،
من و دو پیشمرگەی دیگددر – کە بەدددأ خددود را تحویددل دادنددد – وارد یکددی از
خانەهای روستا شدددیم .بقددیەی پیشددمرگەها بە رحمددان مصددطفیپور (انبدداری)
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سپردە شدە بودند .در واقع کسی را نمیشناختیم ،علیرغم ایددنکە بسددیاری از
اهالی روستا مسلح بودند و در پایگا نگهبانی میدادند ،امددا اهددل آن خددانەای
کە مددا در آن بددودیم بسددیار دوسددتدار حددزب بودنددد .بددا پسددر جددوانی در آنجددا
دیدار کردیم کە اگر بە خاطرم ماندددە باشددد ەعمددر شددوانەە نددام داشددت .وی بددا
شهید شمال عضو کمیتەی شهرستان در تماس بددود و گفددت مددن در تصددرف
پایگا بە شما کمک میکنم .پددس از اتمددام حرفهددا از روسددتا خددار شدددیم و
روی اتومبیل را با علف پوشاندیم ،خودمان نیز در روستای خرابەای بە نام
ەحیدرمستە پنهان شدیم.
طبددق طرحددی کە شددد قبددل از آن آمددادە کددردە بددودیم ،شددامگا ١٣٦٣/٨/٨
استارت عملیات را زدیم .قبل از دست بە کار شدددن کلددیەی اطالعددات مربددوط
بە پایگا اعددم از تەددداد اتاقهددا ،تەددداد افددراد ،نددوع سددالحها ،نددام و مشخصددات
فرماندە و  ...را در اختیارمان گذاشتند .روی هددم رفددتە آن پایگددا از  ١٢اتدداق
کە  ٨اتاق آن مختب بە نیروهای مسلح بود ،تشکیل شدە بود .غددروب خددود
را بە روستا نزدیک کردیم و در اطراف پایگا مستقر شدیم .نگهبانان پایگددا
کە دو تن از اهالی روستا و یک پاسدددار بودنددد ،بددر روی پشددتبام سدداختمان
در حددال قدددم زنددی بودنددد .یکددی از آن دو روسددتاییای کە در حددال نگهبددانی
بودند با ما همکاری میکرد.
رحمددان انبدداری و سددید احمددد بددرای بریدددن و پددارە کددردن سددیمخاردارها
فرستادە شدند ،در این حین فرماندەی پایگددا بددا اسددلحە بیددرون آمددد ،وی کە
احساس خطر کردە بود بدون اینکە مددا را ببینددد آتددش گشددود و بدددون هدددف
شروع بە تیراندازی کرد ،ما نیز بدون سروصدا از جای خود نجنبیدیم .پددس
از تیراندازی دوبارە وارد اتاقش شد.
نگهبانی کە با مددا همکدداری میکددرد شددروع بە آواز خواندددن کددرد ،بە زعددم
خددود مددا را در جریددان کددار قددرار دادە کە فرماندددە وارد اتدداق شدددە و شددما
مشغول کار خود باشید .رحمان و سددیداحمد سددیمخاردارها را قطددع کردنددد و
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مددا وارد محددوطەی پایگددا شدددیم ،هددر کدددام طبددق طددرح عملیدداتی در مکددان
مشخصی قرار گرفتیم و دست بە کار شدیم .استاد احمد و من و کددریم وارد
اتدداق فرماندددهی شدددیم ،فرماندددەی پایگددا کە مسددلح بددود و اسددلحە در دسددت
داشددت بددا شددلیک رگبدداری از سددوی اسددتاد احمددد کشددتە شددد ،و بدددین ترتیددد
اولین شلیک صورت گرفت و پس از آن در بقددیەی اتاقهددا نیددز صدددای گلددولە
بە گوش رسید.
سدداعت  ٢٠:٣٠بددر نیددروی دشددمن آتددش گشددودیم و در حمددلەای ناگهددانی
فرصت ندادیم کسی بە پشتبام برود ،چون در آنجا سنگرهای محکمددی کددار
گذاشددتە بودنددد و بددا گلددولەی کالشددنیکوف نمیتوانسددتیم سددنگرها را در هددم
بشددکنیم .یکددی از پیشددمرگەها یددک عدددد نارنجددک را در داخددل انبددار مهمددات
انددداخت و کددل پایگددا در میددان آتددش و دود غددرق شدددە بددود .قدددرت انفجددار و
زبانە کشیدن شەلەهای آتش در حدی بود کە بە ناچار افراد داخل پایگا بە
طرف در خروجی هجوم آوردند ،تەداد زیددادی از آنددان در همددان جددا بددر اثددر
مو انفجار و سوختگی کشتە شدند و تەدادی دیگر خود را تسلیم کردند.
در یدددک سددداعت پایگدددا بە طدددور کلدددی تسدددخیر شدددد و در نتدددیجەی ایدددن
پایگدددا گیری  ٢٣نفدددر از نیروهد دای رییدددم کشدددتە و  ٤نفدددر دیگدددر بە اسدددارت
درآمدنددددد .پددددس از ایددددنکە پایگددددا بە کنتددددرل پیشددددمرگەها درآمددددد ،غنددددایم و
دسددددتاوردها جمددددعآوری شدددددند و کددددل پایگددددا را منهدددددم کددددردیم .یکددددی از
پیشددمرگەها زخددم سددطحیای برداشددتە بددود و بقددیەی افددراد در سددالمت کامددل
محددل درگیددری را تددرک کددردیم .امددا آنددچە موجددد ناراحتیمددان شددد ،ایددن بددود
فدددردی کە بە مدددا در ایدددن عملیدددات کمدددک کدددردە بدددود ،متأسدددفانە بە موجدددد
تیراندازی اشتباهی یکی از پیشمرگەها کشتە شد.

1

 -1ندام وی در گدزارش پدس از عملیدات کە در رادیدو اعدالم شدد در زمدرەی مدزدوران قدرار گرفددت.
متأسفانە من از چند و چون آن اطالعی در دست ندارم ،اما بە هر حال من شاهد هستم کە در ایدن
عملیات بە ما یداری رسداند و همدان طدور کە اشدارە شددە اسدت ،خدود او بدود کە پیشدنهاد همکداری
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پس از اتمام عملیددات بددا یددک دسددتگا تویوتددا بە روسددتای حیدرمسددت بدداز
گشددتیم و از آنجددا ماشددین تویوتددای خددود را نیددز برداشددتیم و سددپیدەدم بە
روست ای آلیکند رسیدیم .متأسفانە یکی از تویوتاها وایگددون شددد و در حددالی
کە بسیار خستە بودیم ،توانستیم دوبارە آن را را بیاندددازیم .آن روز را در
روستای آلیکند بە طور مخفیانە بە سر بردیم و غروب با هر دو اتومبیددل بە
روسددتاهای ەقادرآبددادە و ەنیسددکآبادە رفتددیم .دهددم آبانمددا صددبح علیالطلددوع
رییدددم بە آن دو روسدددتا حمدددلەور شدددد ،درگیدددری جزئدددیای روی داد .تدددا از
روستا خار شدیم این درگیددری و تیراندددازی ادامە داشددت ،امددا در آنجددا هددر
دو تویوتا را جا گذاشتیم و نیروهای رییم اتومبیلها را ضبط کردند.
چندددد روز پدددس از ایدددن عملیدددات ،نیدددرو و کمیدددتەی شهرسدددتان برندددامەی
گشتزنیای بە عمق منطقەی بوکان در دستور کار قرار دادند .علیرغم اینکە
بە هنگددام عملیددات تصددرف پایگددا ترکاشددە از ندداحیەی پددا دچددار درد شدددیدی
شدددە بددودم ،و اصددرار بددر ایددن بددود کە بددا آنددان همددرا نشددوم و بە اسددتراحت
بپردازم ،اما تسلیم خواستشان نشدم و خود را برای گشتزنی آمادە کردم.

پایگاه محمودجغ و وارد آمدن ضربەای تشکیالتی
پددس از تسددخیر پایگددا ترکاشددە نیروهددای پیشددمرگە قریددد بە دو مددا هددیچ
مأموریتی در مناطق فیضاللەبیگی و آلەشین انجام ندادند .در اوایل بهمنمددا
 ١٣٦٣طرحی عملیاتی از سددوی نیددرو بە منظددور تصددرف گددردان ەمحمودجددغە
آمادە شد .برای انجام موفقیتآمیز این طرح بر روی دو تن از اعضاء حددزب
کە در داخل گددردان بودنددد ،حسدداب ویددژەای بدداز کددردە بددودیم .چددون آنددان از
طریددق کمیددتەی مددنطقە آمددادگی خددود را بە کمیددتەی شهرسددتان جهددت تحویددل
دادن گردان اعالم کردە بودند.
پایگددا را بە فرماندددەهان مددا داد و مطمئددنم کە در رونددد تهددیەی گددزارش عملیددات اشددتباهی رد دادە
است.
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روز عملیات یەنی  ١٣٦٣/١٠/٣در تاکستانی در اطراف زریددنەرود مسددتقر
شدە بودیم تا بە همرا اعضاء تشکیالت مخفددی حددزب در غددروب همددان روز
دست بە کار عملیات شویم.
هرچنددد از آمدددن فصددل زمسددتان تنهددا  ٣روز میگذشددت ،امددا دمددای هددوا
شدددیدأ سددرد بددود بە طددوری کە داشددتیم یددخ مددیزدیم ،در ضددمن بە صددورت
پراکندە با بارش برف روبەرو شدە بودیم .پیشمرگەها بددا ایمددان راسددخی کە
داشددتند هرگددونە شددرایطی اعددم از سددختی تصددرف گددردان ،سددرمای شدددید و
گرسنگی و  ...را تحمل میکردند .با احتیاط قدم بر میداشتیم ،کمکم برف تا
روی کفشهایمان را پوشاندە بود.
سدداعت  ٢بەدددازظهر نگهبددان مددا را از آمدددن  ٦پاسدددار مسددلح مطلددع کددرد،
خود را پنهان کردیم تا نزدیک شوند ،اما آنان متوجە حضور ما نشدند و بددا
هدف شکار آمدە بودند .با نزدیک شدنشددان دسددتور تسددلیم شدددن دادیددم ،امددا
توجهی نکردند و پا بە فرار گذاشددتند ،در انجددام تیراندددازی مددا  ٥تددن از آنددان
کشتە شدند و آن دیگددری بە اسددارت درآمددد .پددس از بددازجویی مشدخب شددد
کە خیلی وقت بود کە منتظر حملەی مددا بە پایگددا بودنددد ،امددا از تدداریخ دقیددق
حملە اطالعی در دست نداشتند.
همانجا اقرار کرد کە دو عضو ما شناسددایی شدددە و چنددد روزی اسددت کە
در زندددان بە سددر میبرنددد .اسددیر را بددا خددود تددا غددروب بە همددرا داشددتیم و
سپس آزادش کردیم و از تصرف پایگا منصرف شدیم.
بەدأ مشخب شد کە یکی از اعضاء حزب مدتهای مدیدی میشددد کە بددا
رییددم در ارتبدداط بددود و هددماو بددود کە نیروهددای رییددم را از تصددرف پایگددا
مطلع سدداختە بددود و مشخصددات دو عضددو مخفددی مددا را نیددز در اختیددار آنددان
قرار دادە بود .متأسفانە هر دو عضددو حددزب بە نامهدای ەچنگیددزە و ەشدداهردە
اعدام شدند و ضمنأ در همین رابطە بسیاری از رفقایشددان نیددز دسددتگیر و بە
چندین سال زندان در سیا چالهای جمهوری اسالمی محکوم شدند.
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بازگشت بە کردستان عراق
پددس از آشددکار شدددن و لغددو عملیددات ،بە سددبد راهپیمددایی زیدداد و سددرمای
سددخت و استخوانسددوز دردی کە در ندداحیەی پددایم داشددتم شدددت بیشددتری
گددرفتە بدددود و بە زحمدددت میتوانسدددتم را بدددروم .از ایدددن رو در بهمنمدددا بە
آسایشدددگا منتقدددل شددددم .پدددس از یدددک مدددا کە در آنجدددا بدددودم ،دوبدددارە بە
بیمارسدددتانی کە در حدددومەی قدددالدزە بدددود برگشدددتم .آنجدددا پزشدددک حددداذق
فرانسددویای بە نددام ەپغددیە وجددود داشددت ،کە دوبددارە پددایم را عمددل کددرد ،و
پالتینی کە در کرکوک برایم کار گذاشتە بودند را بیرون آورد.
مدت زیادی را در بیمارستان بە سر بردم ،بەضی از پرسددنل بیمارسددتان
از لحدداظ رسددیدگی بە بیمدداران ضددەیف بودنددد و حتددی تددأثیرات مخربددی بددر
روحیەی آنان گذاشتە بودند .بە کرکوک منتقل شدم و آنجا بە مدت  ٢٠روز
تحدددت نظدددر دکتدددر بدددودم ،سدددپس  ٢٠روز دیگدددر را نیدددز در هتدددل ەصدددنوبرە
گذرانددددم و منتظدددر دیددددار نماینددددەی حدددزب بدددودم تدددا بدددا وی بە بیمارسدددتان
برگردم .وضەیتی کە در آن بودم بە ویژە از نظر رسددیدگی ضددەیف پرسددنل
درمانی بیمارستانهای غیرحزبی را ،در نامەای بە دکتر قاسملو شرح دادم.
طولی نکشید شددخب دکتددر قاسددملو بە بیمارسددتان آمدنددد و فرمودنددد :ەدر
میان زخمی ها کسی بە نام ابراهیم وجود دارد؟ە من هم با انگشددت بە خددودم
اشددارە کددردم کە بددلە آن فددرد مددن هسددتم .بەددد گفتنددد :ەنددامەای را کە فرسددتادە
بدددودی بە دسدددتم رسدددیدە و مدددا بدددرای زخمیهایمدددان از هدددیچ خددددمتی دریدددغ
نمیکنیم و هر کاری کە از دستمان بر بیاید انجام میدهیم.ە سپس از نزدیک
وضدددەیت را زیدددر نظدددر گرفتندددد و جلسدددەای بدددرای کدددادر درمدددان و پرسدددنل
بیمارستان برگزار کردند ،کە در نتیجەی این جلسە همەی مشکالت حل شد.
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متن نامە بە دبیرکل حزب
ەرفیق مبارز ،دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران!
ضمن عرض درودی گرم و انقالبی امیدوارم همیشە در سالمت کامددل بە
سر بردە و در انجام امورات موفق و مٶید باشید.
خواستم از طریق این نامە شما را از وضددەیت افددراد زخمددی حددزب کە در
بیمارسددتان و شددهرهای کردسددتان عددراق بە سددر میبرنددد ،مطلددع کددنم .مددن بە
عنوان یک پیشمرگە کە در درگیری شهرویران مجروح شدددەام و چندددین بددار
زیددر تیددغ عمددل جراحددی رفددتەام ،هرچنددد کە جددای خددود دارد از پرسددتارهای
بیمارسددتان و قبددل از هددر کسددی از کدداک ەمحیالدددین ریحددانیە و کدداک ەقددادر
فتحددیە و بە ویددژە کدداک ەخلیددل کامیددارانیە کە بددا وجددود ایددنکە یکددی از پاهددای
خدددود را از دسدددت دادە ،امد دا از زحمدددتکشترین کادرهدددای درمدددانی هسدددتند،
مراتددد تقدددیر و تشددکر خددود را بە عمددل آورم .امددا واقەددأ بددا کمبددود امکانددات
روبەرو هستیم ،همچنددین قریددد بە  ٤٠روز بە تنهددایی و بدددون هددیچ همراهددی
در شهر کرکوک بودم ،اما کسی سراغی از من نگرفت .امیدددوارم کسددانی کە
بە منظور مداوای جراحاتشان بە شددهرهای کردسددتان عددراق اعددزام میشددوند
را فراموش نکنند و جویای احوالشان باشددند .رفیددق مبددارز ،شددما خددود واقددف
هستید کە پیشمرگە از جان مایە میگذارد برای موفقیت و پیروزی حددزب ،از
تمامی لذتهای دنیا چشمپوشی کردە برای رهایی ملت کرد ،پس هنگامی کە
زخمی میشود انتظار رسیدگی مناسبی دارد.
با احترام ابراهیم چوکلی ،پیشمرگەی نیروی  ١١٠بیان
 ١٥اسفندما ١٣٦٣ە
پس از عمل جراحی بیش از سددە مددا در آسایشددگا ەگددرەدەە (گد ەد ) بە
استراحت پرداختم ،مراسم نوروز  ١٣٦٤را با زخمیها و جانبددازان و پرسددنل
آسایشگا جشن گرفتیم .کمکم وضددەیتم رو بە بهبددودی بددود ،امددا هنددوز درد
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داشتم .تا اوایددل تابسددتان  ١٣٦٤در آسایشددگا ماندددم ،سددپس بددا وجددود ایددنکە
هندددوز احسددداس درد داشدددتم ،امدددا تصدددمیم بە برگشدددتن بە نیدددرو گدددرفتم .در
منطقەی ەکانی پوالدە در نزدیکددی روسددتای میرگەنخشددینە از توابددع سددقز بددار
دیگر بە نیرو پیوستم.

خبری ناگوار
در آن موقع کە در بهمنما بە بیمارستان برگشددتم ،تددا اوایددل تابسددتان سددال
بەد استراحت نمودم .در این مدددت پیشددمرگان بە فرماندددهی قاسددم محمدددپور
ملقد بە قاسم باقی ،فرماندەی نیرو ،همچنین استاد احمد کوهگرد و سددەدون
بارزان فرماندەهان شاخە ،ضربەهای مهلکی بە نیروهای رییم وارد آوردند.
بەدددأ در بهددار سددال  ٦٤شدداخەهای  ١و  ٣نیددروی بیددان بددرای مأموریددت بە
جنددوب کردسددتان فرسددتادە شدددند و شدداخەی  ٢کە تحددت فرماندددهی سددەدون
بارزان فەالیت میکرد با کمیتەی شهرستان و ارکان نیرو در منطقە بودند.
شددامگا  ١٣٦٤/٢/٩ایددن تەددداد پیشددمرگە کە جمددع آنهددا بە  ٣٥الددی  ٤٠نفددر
میرسید در روستای باغلوجە در حال اسددتراحت بودنددد .سدداعت  ٢بامددداد ٣
نفر از افراد مسلح کوملە کە بە روستا وارد میشوند و برای ترور قاسددم بە
آن خانە کە او استراحت میکرد نزدیددک شدددند .آنهددا نیددز مددنطقە را بە خددوبی
میشدددناختند و هدددم میدانسدددتند کە مسدددئولین حزبدددی بە ایدددن خدددانە (حددداجی
سەوزە) میرفتند .چون یکددی از ایددن افددراد اهددل قهرآبدداد بددزرگ در ایددن تددرور
حضور داشت.

1

 ١٥٠ -1تن از پیشمرگان کوملە کە در روستاهای هبکی ،هدرمیلە و کدانیزرینە مسدتقر بودندد ،فقدط
سە تن از افراد خود را برای انجام این عمل شنیع فرستادە بودند .فردای آن شد ،قاتل کاک قاسدم
یددک روز پددس از ایددن تددرور در درگیددری  ٢٣سدداعتەای در روسددتای بدداغلوجە بددا پیشددمرگان حددزب
دمکرات ،کشتە شد.
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مدداجرا از ایددن قددرار بددود ،وقتددی پیشددمرگەها خددواب بودنددد  ٣نفددر از افددراد
کوملە وارد روستا شدە و رأس سدداعت  ٢مسددتقیمأ سددراغ آن خددانە میرونددد
کە کاک قاسم آنجا حضور داشتە اسددت .کدداک قاسددم بدا تپددانچە بە طددرف در
میرود و قبل از اینکە در را بدداز کنددد بە آنهددا مددیگویددد کە چە کسددی هسددتند،
آنهددا هددم در جددواب میگوینددد مددا پیشددمرگەی نیددروی پیشددوا هسددتیم! اگددرچە
مطمئن نبودە اما درب را باز میکند.
بە محض باز شدن درب بە سددوی او رگبدداری از گلددولە شددلیک میکننددد و
پددا بە فددرار میگذارنددد و از روسددتا خددار میشددوند .ایددن در حددالی بددود کە
چندددین پیشددمرگە در روسددتا در حددال اسددتراحت بودنددد .قاسددم هددم بە شدددت
زخمی میشود بەد از  ١٢ساعت خونریزی بە شهادت رسید.
هرچند قب اندکی بە شخصیت او اشارە شدە اما اگددر حتددی قسددمت اعظددم
کتاب بە وی اختصاش یابددد ،هنددوز دیدن وی را پرداخددت نکددردەایم .از دسددت
دادن کاک قاسم ضایەەای جبران ناپذیر بر پیکددر نیددروی بیددان و حتددی حددزب
دمکرات محسددوب میگردیددد و سددتونی از نیددروی بیددان فددرو ریخددت .چددون او
یک فرماندەی واقەی نیددرو بددود و در پیشددبرد اهددداف خددویش در را حددزب و
ملت کرد فەاالنە تالش میکرد .از خطر پروایی نداشت ،یکی از برجستەترین
فرماندددەهان حددزب بددود ،او دارای آنچنددان شخصددیتی بددود کە میتددوان لقددد
سمبل انسان واقەی و انقالبددی بە وی داد .بە ظدداهر سدداکت ،مهربددان و شددکیبا
بددود ،در برابددر حددوادن صددبر و حوصددلە بە کددار مددیبددرد و در تصددمیمگیددری
قدداطع و مصددمم و دارای ارادەای تزلدزل ناپددذیر بددود .او  ٣بددار زخمددی شدددە و
هنوز زخددمهددای دیگددرش التیددام نیددافتە بددود کە بە مددنطقە بدداز میگشددت .هنددوز
لنگ لنگان بر اثر زخمش را میرفت .وقتی بە شهادت رسید مردم منطقە از
یکدیگر میپرسیدند چە کسی توانستە قاسم را این گونە در خون غرق کنددد؟
این رویددداد ندداگوار در واقدع یددک تددرایدی بددود ،نقددابی از درد و رنددج بددر هددمە
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کشددیدە شددد .امددا ضددرورت اقتضددا میکددرد بە منظددور حف د جددان او ،تدددابیر
امنیتی در نظر گرفتە میشد.

جنگ داخلی کردستان
در ابتدا باید ببینددیم کە کددوملە چگددونە وارد میدددان سیاسددی – مبددارزاتی ملددت
کرد شد .هرچند بحت تشکیل کددوملە در اینجدا ضددرورتی ندددارد ،امددا بددا علنددی
شدن فەالیت تشکیالت کددوملە در تدداریخ  ٢٦بهمنمددا  ،١٣٥٧مردمددان زیددادی
بە تشددکیالت ایددن حددزب پیوسددتند .شددەارهای پددر زرقوبددرق کددوملە بخشددی از
جوانددددان و روشددددنفکران در مندددداطق جنددددوب کردسددددتان ایددددران بە ویددددژە در
شهرهای سنند  ،سقز ،مریوان و دیواندرە را جذب ایددن نیددرو کددرد .نمیتددوان
انکددار کددرد کە در ابتدددای انقددالب موضددوع کمونیسددم و چددرگرایی در فضددای
سیاسی ایران داغ بود .و نیز شرایط منطقەای ایجاب میکرد کە نیروی چپددی
در کردستان وجود داشتە باشد و این خ را کوملە پر کردە بود.
بددددین ترتیدددد کدددوملە در بخدددش زیدددادی از کردسد دتان تشددکیالت خدددود را
سازمان داد و با ایجاد مقر و دفتر ،فەالیددت خددود را آغدداز کددرد .در سددالهای
 ١٣٥٨و  ٥٩مردمددان زیددادی بە ویددژە از میددان نسددل جوانددان حددول افکددار و
برنامەهای مائوئیسددتی آنددان گددرد آمدددە بودنددد ،همددین افددزایش اعضدداء نیددز بە
نوبەی خود آنان را دچار غروری افراطگرایانە کردە بود .الزم بە ذکر است
کە هرچند در ابتدا حزب دمکرات با اندکی تددأخیر نسددبت بە کددوملە مبددارزەی
آشکار خود را آغاز کرد ،اما در همان ابتدای انقددالب مسددألەی ملیگرایددی در
کردستان حائز اهمیت بود و مردم توجه ویژەای بە این موضوع داشتند ،لددذا
حددزب دمکددرات بە عنددوان حزبددی ملددی از ایددن حیددت دارای پایگددا و پیشددینەی
مستحکمتری در میان مردم بود .البددتە نمیتددوان ایددن واقەیددت را هددم در نظددر
نگرفت کە موضوع اعتقادات دینددی مددردم کردسددتان نیددز در محبوبیددت بیشددتر
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حزب دمکرات نقش بەسزایی داشت .بدددین ترتیددد کددوملە بە لحدداظ تشددکیالتی
رشد یافت و بە فەالیت مبارزاتی خود ادامە داد.
دو سال و نیم پددس از شددروع فەالیتشددان ،یەنددی در بهددار سددال  ١٣٦٠در
کنگرەی دوم ،بە طور کلی قید مسألەی ناسیونالیسددم و ملیگرایددی را زدنددد و
در واقع نزد آنان بە مسألەای درجە دوم تبدیل شد ،و همەی تمرکز خددود را
متوجە مبارزەی طبقاتی کردند.
هرچنددد کددوملە در ابتدددا دارای برنددامەی مەینددی نبددود ،امددا تنهددا چیددزی کە
تفکر و خط مشی این حزب را مشخب میکددرد ،همانددا لوگددوی آنددان بددود کە
سە ستارە و یک خیش و یک تفنگ بددر آن نقددش بسددتە بددود .اگددرچە آن زمددان
حتدددی بدددرای بسدددیاری از اعضددداء آندددان مشدددخب نبدددود کە ایدددن لوگدددو بە چە
مەناست ،اما ستارەهای موجود در آن نشانەی اعتقاد کوملە بە سددە جددبهەی
جهانی بود ،بە عبارتی دیگر یەنی جهان از سە بلددوک تشددکیل شدددە اسددت .از
یدددک سدددو آمریکدددا و اتحدددادیەی جمددداهیر شدددوروی مدددردم جهدددان را اسدددتثمار
میکنند و از دیگر سو کشورهای صنەتی اروپددا کە هددم اسددتثمارگر هسددتند و
همایددنکە از سددوی آمریکددا و شددوروی اسددتثمار میشددوند .بقددیەی کشددورهای
جهان نیز کشورهایی هستند کە از هر سو استثمار میشوند.
پدددس بایسدددتی ایدددن کشدددورها متحدددد شدددوند و علدددیە شدددوروی و آمریکدددا و
کشورهای صنەتی اروپایی مبارزە کنند و خود را از یوغ بندددگی و اسددارت و
استثمار آنان وا رهانند .خددیش داخددل لوگددو نیددز بە ایددن مەنددی بددود کە کددوملە
بیشددتر بە انقددالب و مبددارزەی دهقددانی بدداور داشددت تددا مبددارزەی کددارگری .بە
همددین دلیددل تددالش بسددیاری میکددرد تددا کشدداورزان کردسددتان – کە جددامەەی
کردسدددتان بیشدددتر جدددامەەای دهقدددانی بدددود  -را جدددذب کندددد و آندددان را علدددیە
اربابان و مالکان سازمان دهد .هرچند کە سیسددتم اربدداب – رعیتددی از همددان
قبل از انقالب برچیدە شدە بود.
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بە دلیل همین باورها بود کە اعضاء کوملە با پوشیدن لباسهای کهددنە بە
مانند ەنارودنیکە1های روسیە بە میان کشاورزان میرفتند و با آنددان بە کددار
کشاورزی مشغول میشدددند ،امددا علیددرغم هددمەی ایددن تالشهددا کشدداورزان بە
حزب دمکرات کمک میکردند .پس از چندی کە این سیاستها جددواب نددداد و
کمک های مالی مردم نیز تقلیل یافت ،از کشاورزان طلد ذکات میکردند و بە
آنددان میگفتنددد کە کددوملە هددم ماننددد حددزب دمکددرات نیازمنددد کمکهددای مددالی
شماست.
در همین ایام بود کە کوملە حل مسألەی ملی مددردم کردسددتان را بە کلدی
پشت گوش نهاد و همین امر تەجد و تحیر مردم را بە دنبددال داشددت .از ایددن
رو در مورد باورهای ناسیونالیسددتی در بددین خددود و بەاصددطالح ەبددوریوائیە

مرزبندی کرد .و این مرزبندی را این طور بیان داشددت :ەهددر آنددچە بددوریوائی
در میدان مبارزە انجام میدهد ،نددزد مددا بیاهمیددت اسددت.ە ایددن رفتارهددا باعددت
شد کە الزم بدانند در برابر حزبی با قدددمتی بیشددتر از  ٣٠سددال کە در میددان
مردم ریشە داشت ،برنامەای مشخب تدوین کنند.
امددا بددا ایددن وجددود در واقددع کددوملە اهمیتددی بددرای برنددامەی مشخصددی در
مددورد حددل مسددألەی ملددی قائددل نبددود .در ابتدددای انقددالب خودمختدداری را رد
کردە و از آن با عنوان مقددولەای بددوریوائی یدداد میکددرد ،امددا هنگددامی کە دیددد
شەار حزب دمکرات کە خیلی وقت بود آن را در برنامەی خود گنجاندە بود
با استقبال میلیددونی مددردم کردسددتان روبەرو شدددە اسددت ،بە ناچددار موضددوع
خودمختدداری را در برنددامەی خددود جددای داد ،کە خددود رونوشددتی از شددەار
حدددزب دمکدددرات بدددا انددددکی تفددداوت بدددود .اوأل برندددامەی کدددوملە سرشدددار از
شەارهای بیمحتوا و بەاصطالح انقالبی بود و دوم اینکە در آن از جمددالت و
اصطالحات گنگ و مبهم و متناقض استفادە شدددە بددود .پددس از مدددتی پسددوند
 -1بە جنبشدددی اجتمد داعی در روسدددیەی تدددزاری اطدددالق میشدددود کە ایددددئولویی آندددان ترکیبدددی از
سوسیالیسم دهقانی و پوپولیسم بود.
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ەوسددیع دمکراتیددکە بە آن اضددافە شددد .آنددچە جددای تەجددد دارد ایددن اسددت کە
بەدأ حتی نامی از خودمختاری در برنامەی حزب کمونیست نیامدە است.

1

همزمان با پایان یددافتن مشددکالت پیکددار ،چندددین برخددورد فیزیکددی و لفظددی
بددین اعضدداء کددوملە و حددزب دمکددرات در گرفددت و همچنددین چندددین اعالمددیەی
تند و آتشین علیە هم پخش کردند .در چنین شرایطی کوملە بە سددوی بسددتن
کنگدددرەی دوم خدددود رفد دت .در ایدددن کنگدددرە ماهیدددت حدددزب دمکدددرات را ەضدددد
انقالبیە و ەبوریوائیە خواند و همچون سندی محرمانە در قطەنددامەی پایددانی
کنگرە آمدە است.
این مصوبەی کوملە نشان میدهد کە کوملە برای جنگ با حزب دمکددرات
از قبددل برندددامە داشدددتە اسدددت .بە همددین دلیدددل بدددود کە در بسدددیاری از نقددداط
کردسددتان بە طددوری رفتددار میکددرد کە بەدددأ بتوانددد حددزب دمکددرات را مقصددر
جلوە دهد .در اکثر جاهایی کە درگیری میان ایددن دو حددزب روی دادە اسددت،
کددوملە آغددازگر آن درگیریهددا بددودە ،زیددراکە بنددا بددر باورهددا و اعتقادهایشددان
بیرون راندن بە گفتەی آنان ەبوریوائی کردستانە در اولویت قرار داشت.

بە این سند توجە کنید :ەاین اختالف سیاسی و طبقاتی ،این تمایز عقیدە و
در نتیجە تقابل میددان کددوملە و حددزب دمکددرات تددا کنددون ادامە داشددتە و تددداوم
نیز خواهد داشت .اما مسألە اینجاست کە کدام یک از طرفین این تقابددل را از
عرصەی سیاسی بە عرصەی نظامی کشاندە است؟.ە

2

اگر بخواهیم این سند کوملە را تحلیل کنیم ،کە در مقالەای طویل آمدددە و
در مورد طرفین درگیری بحت شدددە اسددت ،در واقددع بە ایددن نتددیجە میرسددیم
کە کدددوملە آغدددازگر جندددگ داخلدددی در کردسدددتان ایدددران بدددودە و ایدددن دعدددوای
سیاسی را بە جنگی نظامی تبدیل کردە است.
 - 1رجوووش شووود بە )ئاڵوگۆڕەکووا ی ئەد دوایییووا ە ە زییبووی کۆمۆ ی ووڵ و هە وێ وو ی ئوو مە(
وش ەی د .اسماعیل بازیار.
 - 2سیاست کوملە در قبال جنگ ارتجاعی حزب دمکرات ،ش .٣١
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اگر ایددن جمددلە را کە مەتقددد اسددت جنددگ ادامەی سیاسددت اسددت ،مبنددا قددرار
دهیم ،میتوان بە دالیل وقوع جنگ داخلی کردستان پی برد ،کە همانا مقصر
اصددلی رهبددران کددوملە بودنددد چددراکە بددا سیاسددتهای نادرسددت و از راهددی
غیراصولی تالش کردند حزب دمکرات را بە عنوان حزبی نامشروع بە مردم
مەرفی کنند .در همین راسددتا آنددان نە تنهدا هددیچ گددونە رسددالت تدداریخی بددرای
حزب دمکرات قائل نبودند ،بلکە حتی این حزب را همچون مانەی بر سددر را
انقالب و نیز دشمن اصلی خود میدانستند .از همان ابتدددا انتظددار میرفددت کە
روند این گونە فەالیتهددا و چنددین بینشددی بە جنددگ و نددزاع بددین ایددن دو حددزب
منجر شود .ناگفتە نماند کە در برخی از موارد پیشددمرگەهای حددزب دمکددرات
بهانە دست پیشمرگان کددوملە میدادنددد و آنددان نیددز از ایددن بهانەهددا بە عنددوان
جرقەی درگیری استفادە میکردند.
عبداللە مهتدی از رهبران وقت کوملە ،متهم اصلی جنگ دمکددرات و کددوملە
بە شمار میرود و اسناد مەتبری در جهت اثبات این ادعا وجود دارد .بنا بر
سددخنان آقددای مهتدددی در کنگددرەی دوم کددوملە ،وی بددیش و پددیش از هددمەی
رهبران این حزب بە دشددمنی بددا حددزب دمکددرات پددرداختە و خصددومت بددا ایددن
حزب را الزمەی تقویت جایگا کوملە در جامەەی کردستان میداند .نامبردە
در بحثی مفصل و مدون از نقشەرا و تاکتیکهای مخالفددت و جنددگ بددا حددزب
دمکددرات دم میزنددد .ایددن در حددالی بددود کە ارتبدداط دکتددر قاسددملو بددا سددایر
رهبران کوملە در سطح مناسبی بددود .در اینجددا بخشددی از سددخنان وی را کە
از روی نوار صوتی پیادە کردەام ،نقل قول میکنم:

ەمن سخنان خود را در چند مورد خالصددە کددردەام ،ایددن بە چە مەناسددت
کە ما باید موضع تەرضی داشتە باشددیم؟ همچنددان کە برخددی از رفقددا اشددارە
کردند ،بە نظر من بایستی پیش از هددر چیددز شددناخت کددافی در مددورد ماهیددت
حددزب دمکددرات ،رسددالت ایددن حددزب بددوریوائی و ضددد انقالبددی داشددتە باشددیم.
نخسددتین کددار مددا عبارتسددت از ایددنکە ایددن شددناخت گسددتردەای کە در میددان
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پیشمرگەها در بارەی این حزب وجددود دارد را بە میددان هددوادارن و دسددتکم
اقشار پیشرو و زحمتکشان انتقال دهیم.ە
در بخش دیگری از سخنان خود میافزاید:

ەما باید بە این موارد بە طور تشکیالتی و با برنامەای مددنظم صددرف نظددر
از ایددنکە حددزب دمکددرات در بوکددان و یددا بددالفرض در سردشددت بددا مددا درگی در
خواهد شد ،پایان دهیم .طبق آنچە کە گفتە شددد مددا بایسددتی تبلیغددات خددود را
بە شددیوەای مددنظم و بە دور از در نظددر گددرفتن مسددائل جزئددی و شخصددی در
میان پیشمرگان ،صفوف تشکیالت مخفی ،هددوادارن و  ...گسددترش دهددیم .اگددر
چندددانچە یکدددی از پیشدددمرگەهای مدددا در سردشدددت در دردسدددر بیافتددداد ،نبایدددد
احساس ضەف و کمبود کند ،بلکە باید دید خود را گسترش یابددد و بدانددد کە
مددا میتددوانیم در سددنند بە حددزب دمکددرات ضددربە بددزنیم و اگددر الزم باشددد،
نیروهای خود را بە آنجا میبددریم تددا احسدداس قددوت قلددد بە وی دسددت دهددد.
این یک مفهوم ایدئالیستی نیست ،بلکە پیشمرگ ما بایددد احساسددی واقعبینددانە
داشتە باشد .و برای دستیابی بە این هدف راهی بەجددز ایددن وجددود ندددارد کە
در میددان کلددیەی اعضدداء خددود و بە شددیوەای سیسددتماتیک علددیە حددزب تبلیددغ
کنیم ،نە صرفأ تبلیددغ علددیە حددزب بلددکە ایددن تبلیددغ بایددد در راسددتای آمددادگی و
مقابلە در برابر آنان باشد.ە
آقای عبداللە مهتدی در ادامەی سخنان خود این گونە نظر قطەی خددود را
اعالم میدارد:

ەمنتها من دوبارە بر این نکتە تأکید میکنم کە بایستی ما تبلیغات خود را
مبتنی بر واقەیات بە انجام برسددانیم .یەنددی بە هددیچ وجە مصددلحت نیسددت کە
ما با بەضی از افراد و یا اقشار عقدماندە کە در میان پیشددمرگان مددا وجددود
دارد ،بە تددوهمزدایی دسددت بددزنیم و بگددوییم بددلە مددا بە طددور قطددع بددا حددزب
دمکرات میجنگیم ،جنگ ما اجتنابناپذیر است و از هماکنون باید آمادگی آن
را داشتە باشیم.ە
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ەعامل دیگری کە میتواند در گرفتن مواضع متەرضددانە مددا را یدداری کنددد،
همانا موضوع تجمیع نیرو میباشد .بە طددوری کە چنددانچە اشددارە کددردم ایددن
امر بایستی سریەأ اتفاق بیافتد و در هددم تنیدددە شددود .بدددین مەنددی کە قبددل از
آنددکە وحدددت فکددری بە وجددود بیدداوریم الزم مددیدانم کە وحدددت عملددی وجددود
داشتە باشد .انەکاس آن در سطح منطقەای خواهد بود و یا بە طور تدددریجی
گسترش مییابد .در واقع دورنمای روشددنی در ایدن بددارە نمددیبینم ،امددا یقینددأ
ما باید این کار را انجام دهیم.
ما بە واسطەی نیرویی کە گفددتە شددد ،سددطح آسددیدپذیری خددود را کدداهش
میدهیم ،و دقیقأ بر خالف تصورات موجود ،کدداری مددیکنیم کە هرگددا ارادە
کنیم و تشخیب دهددیم کە اوضدداع بدداب میددل مددا و مناسددد اسددت آن نیددرو را
بددرای وارد کددردن ضددربات محکددم بددر پیکددر حددزب دمکددرات ،بە حرکددت در
میآوریم .من بر این باورم کە از هماکنون – شاید در هیچ کجددا بە صددورت
مکتددوب آن را نیدداوریم ،امددا از کنگددرە تقاضددا مددیکنم کە دسددتکم آن را بە
صددورت شددفاهی مطددرح کنددد – کلددیەی اعضدداء کددوملە و در پددی آن مسددئول
پیشمرگان را مٶظف بە انجام برخی امور کند .بە طور مثال:
بایسددتی مقرهددای آنددان را شناسددایی کنددیم ،ایددن بە مەنددی برنددامە اسددت.
شناسایی مقرهای آنان بە درستی کمیت و کیفیت و کارایی نیروهای آنان را
بر ما آشکار میکند .این امددر کمددک شددایانی بە مددا میکنددد ،بە طددوری کە اگددر
چنانچە بین ما جنگی دربگیدرد ،مددا بە راحتددی میتددوانیم و مددیدانیم نیروهددای
خود را در چە نقدداط مەینددی سددازمان دهددیم .مددا بایسددتی مسئوالنشددان را نیددز
شناسایی کنددیم – بەدددأ بیشددتر ایددن نکددتە را توضددیح خددواهم داد – امددا بدددون
تردید ما باید مسئوالن حزب دمکرات را بە منظور ازبین بردنشان شناسایی
کنیم.
بە نظر من هر اندیشەای کە منجر بە نابودی حزب دمکددرات نشددود ،نە بە
مەنی ماجراجویانەی آن ،اما این ایدددە و نددابودی را همچددون شددەار و پرچمددی
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در دست نداشتە باشد ،یقینأ با کوملە مرزبندی نکردە اسددت ،هنددوز دنبددالەرو
دارد .در مورد شناسایی مسئوالن حزب دمکرات باید ایددن را اضددافە کددنم کە
با ید این امددر بددا تمددام جزئیددات انجددام شددود .شناسددایی بە مەنددی وسددیع کلددمە،
یەنددی بایددد خصوصددیات آنددان را در دسددت داشددتە باشددیم ،تددا بە هنگددام وارد
عمل شدن بدانیم کە کدام یک را بزنیم ،با کدام یک از آنان میتوان از طریق
گفتگددو وارد شددد و یددا کدددام یددک را بترسددانیم .از هددر طریددق بایددد ب درای مددا
شددناختە شدددە باشددند ،محددل حضددور آنددان و شددمار پیشددمرگەهایی کە همددرا
دارند و ...
در مددورد انبددار و منددابع تسددلیحاتی آنددان اطالعددات دقیددق بە دسددت آوریددم،
یکی از محدودیتهای ما در برابر حزب دمکرات کمبود سالح است .اما بایددد
ما انبار و مقر مهمددات آنددان را شناسددایی کنددیم ،تددا هدم آنددان را از داشددتن آن
مهمددات محددروم کنددیم ،بددا ایددن هدددف کە تددوان ادامەی جنددگ در آن مقطددع را
نداشددتە باشددند – دیگددر بە مددا ارتبدداطی ندددارد آنددان مددزدور خواهنددد شددد و یددا
ایددنکە بە حکومددت بەددت متوسددل میشددوند .و هددم ایددنکە میتددوانیم از منددابع
سرشاری استفادە کنیم.
مددا در ەێزگدداریە یددا پایگ دا ربددط بە منددابع تسددلیحاتی زیددادی دسددت پیدددا
کددردەایم .حددزب دمکددرات  -بددا تددوجە بە گفددتەی بەضددی از رفقددا در جلسددات
مختلف کە من نیز حضور داشتەام – انبار مهمددات اینچنینددی زیددادی دارد کە
تنها دو پیشمرگە را بە مراقبت از آنها گماردە است .اگر ما جرئددت مبددارزە و
جرئت نابودی حریف طبقاتی خددود را داشددتە باشددیم ،در اولددین مراحددل جنددگ
بالفاصددلە آنهددا را بە صددورت انقالبددی مصددادرە کنددیم ،بە نظددر مددن سرنوشددت
جنگ را بە نفع خود تغییر میدهیم.
امددا اگددر دیددر بجنبددیم از عهدددەی هددیچ کدددام از ایددن کارهددا بددر نمددیآییم و
مسلمأ پس از مدت کوتاهی کە از جنددگ بگددذرد ،حددزب دمکددرات نقدداط ضددەف
خود را تقویت میکند و دیگر کار سختی در پیش خواهیم داشددت .ایددن همددان
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برنامەایست کە نشانگر این واقەیت میباشد ما با تمام توان در حال تەددرض
هستیم .از اکنون باید مسئوالن خود را با این ایدە ترتبیت کنیم.
بە نظر من باید قدرت درهم شکستن حزب دمکرات را داشتە باشیم .هیچ
گونە مناسبت دیگری نباید میان ما و حزب دمکددرات وجددود داشددتە باشددد ،مددا
باید جرئت داشتە باشیم ،من بە صراحت می گویم ما باید بە وقت خود دفتر
سیاسی آنان را اعدام کنیم ،اعدام انقالبی در کردستان بە را بیاندازیم .بە
نظدر مدن در آن صدورت هدر بالیدی کە بدر سدر مدا بیاید د ،ندام مدا بە عندوان
پیشدداهنگان پرولتاریددا کە نقشددی تدداریخی را بە انجددام رسدداندەاند ،ماندددگار
خواهد شد.
میخواهم بە دو نکتەی جزئی دیگر نیز اشارە کنم ،قطەنامەی دوم کە در
مورد حزب دمکرات است را تأیید میکنم .این قطەنامە نە تنها حزب دمکرات
را بە عنددوان حزبددی ضدددانقالبی و بددوریوائی مەرفددی میکنددد ،نە تنهددا بددر ایددن
نکددتە تأکیددد میکنددد کە حددزب دمکددرات حزبددی لیبددرال و دارای خواسددتەهای
محدود و سازشکارانە در برابر دولت است ،بلکە حزب دمکرات را بە عنددوان
گروهدددی خددداش کە مشدددغول غدددارتگری و زورگدددویی و سدددلد دمکراسدددی در
کردستان است ،مەرفی میکند.ە
آری این تنهددا بخشددی از گفتەهددای آقددای عبددداللە مهتدددی در کنگددرەی دوم
کوملە بود کە در بهار  ١٣٦٠در روستای زنبیددل از توابددع شهرسددتان بوکددان
گرفتە شد .دیدددیم کە چگددونە برنددامەی مدددونی بددرای حمددلە بە حددزب دمکددرات
تهیە کردە بود.
این سخنان بە بنمایە و اساس فەالیت و سیاست کوملە برای مخالفددت بددا
حزب دمکرات مبدل گشت .پس از این کنگددرە بددود کە افددراد مسددلح کددوملە در
منازل و مسئوالنشان در مساجد روستاها در تجمعهای گستردەای کە برای
مردم برگزار میکردند ،حمالت شدددیدی را بە حددزب دمکددرات و سیاسددتهای
این حزب آغاز کردنددد .ایددن سیاسددت نادرسددت آقددای مهتدددی در میددان تمددامی
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اعضدداء ایددن حددزب در سراسددر کردسددتان بازتدداب یافددت ،از هددر سددو تبلیغددات
ناروایی علیە حزب بە را انداختە بودند .پددس از اتمددام کددار کنگددرەی مزبددور،
اعضاء این سازمان در اولین اقدامات خددود علددیە حددزب دمکددرات در تدداریخ ٥
اردیبهشددت  ١٣٦٠در مددنطقەی شددهرویران مهابدداد آغدداز بە فەالیددت کردنددد و
زمینەساز وقوع جنگ داخلی کردستان شدند .این درسددت زمددانی اتفدداق افتدداد
کە نە تنها هیچ گونە درگیریای بین این دو جریان سیاسی روی ندادە بددود،
بلدددکە حدددزب دمکدددرات کدددوملە را بە مشدددارکت در ادارەی کردسدددتان دعدددوت
میکرد.
ایددن نکددتە بسددیار مهددم اسددت کە در سددال ١٣٦٠بددا صددراحت تمددام شددرط
پذیرفتن افرادی کە خواهان بە عضویت درآمدن در کوملە بودنددد را مخالفددت
با حزب دمکرات تەیین کردنددد .امددا حددزب دمکددرات در سددال  ٦٢و در نددامەای
سرگشادە کە در شمارەی  ٩٩روزنامەی ەکوردستانە بە چاپ رسید ،کددوملە
را از آشددوبگری و بلددوایی کە بە را انددداختە بددود مطلددع سدداخت و خواسددتار
پایددان دادن بە ایددن سیاسددت شددد .در ضددمن در آن نددامە بە ایددن نکددتە اشددارە
شدە بود کە نمیتوان با سیاسددت یددک بددام و دو هددوا پددیش رفددت ،در مندداطقی
کە نیددروی بیشددتری داشددتە باشددند بە پیشددمرگەهای حددزب دمکددرات حمددلەور
شوند و چنانچە در موضع ضەف قرار بگیرند مددا را دوسددت خددود بدانندد! بە
همین دلیل حزب دمکرات با قاطەیت اعالم میدارد کە در هر جایی کە خددون
افراد این حزب ریختە شود ،این خون از پیکر حزب دمکرات ریختە میشود.
پددس از دو سددال نددامەی مزبددور را بهددانە کردنددد و از ایددن طریددق حددزب
دمکرات را متهم بە اعالن جنگ سراسری در کردستان کردند ،ایدن در حدالی
بود کە طبددق آنددچە در کنگددرەی دوم کددوملە مددورد بحددت قددرار گرفددت و عملددی
شد ،درست پس از آن کنگرەی کذایی بود کە جنددگ سراسددری در کردسددتان
شروع شد .متأسفانە عملی شدن طرحهددای آقددای مهتدددی در آن کنگددرە بددالی
جان مردم کردستان شددد .تددا قبددل از تدداریخ  ٦بهمددن  ١٣٦٣درگیریهددای بددین

 / 170دشواریهای را مبارزە

این دو نیرو محدود بە مناطقی از کردستان بود و گاهأ رد میداد ،و نیددز در
مذاکراتی کە بددین فرماندددەهان و مسددئولین کمیتەهددای مختلددف طددرفین برگددزار
میشددد ،درگیددری و اختالفددات پایددان مییافددت .از آن پددس بددا حمددلەی سددازمان
یافتەی افراد کوملە بە حزب دمکرات در منطقەی اورامان ،کە طی آن  ١٨تددن
از پیشمرگان این حزب بە شهادت رسیدند ،نقطە عطفی در تدداریخ رویددارویی
ایددن دو حددزب بددود کە در نتددیجەی آن موجددد بددروز جنددگ سراسددری ایددن دو
نیرو در کردستان شد.

نخستین حضورم در درگیری با کوملە
امددا نخسددتین حضددور مددن در جنددگ بددا کددوملە .پددس از یددک مددا  ،دوبددارە بە
صددفوف نیدرو برگشددتم .اسددتاد احمددد سرپرسددت نیددرو ،عظددیم افسددر بە عنددوان
مسئول کمیتەی شهرستان ،فتاح ایلخددانیزادە و کددریم جددوانمردی (افشدداری)

1

هددر کدددام بە ترتیددد فرماندددەی شدداخەهای  ١و  ،٢بسددیار تقاضددا کردنددد تددا
بهبودی کامل بە آسایشگا برگردم ،اما غرور جوانی اجددازە نمددیداد آنددان را
تنها بگذارم.
در این مدتی کە آنجا نبودم ،تغییرات زیادی در ساختار نیرو ایجاد شدددە
بددود .پیشددمرگەهای تددازەواردی بە صددفوف مددا پیوسددتە بودنددد کە بددرای مددن
ناشددناختە بودنددد و بسددیاری از همسددنگرانم نیددز بە شددهادت رسددیدە بودنددد.
فرماندددەهای بخشهددای مختلددف نیددرو تغییددر کددردە بودنددد ،در بسددیاری از آن
روسددتاهایی کە قددب پایگددا وجددود نداشددت ،اکنددون پایگددا ایجدداد شدددە بددود و
منطقە بە طور کامل میلیتاریزە شدە بود .بە همین دلیل نیرو نمیتوانسددت بددا
تمام پیشمرگەها بە گشت سیاسی – نظامی برود.

 -1کددریم افشدداری در تابسددتان  ١٣٦٥در روسددتای ەعبددداللە تپەسددیە دسددتگیر و پددس از چنددد سددال
تحمل زندان ،در میاندوآب اعدام شد.
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در تاریخ  ٤مردادما  ،١٣٦٤اسددتاد احمددد کددوهگرد  ١٥تددن از پیشددمرگەها
را برای یک گشتزنی در عمق منطقە انتخاب کرد ،کە من نیز در میددان آنددان
بددودم .بە مدددت  ٢٠روز در اطددراف شهرسددتان بوکددان بە فەالیددت سیاسددی و
تبلیغاتی پرداختیم .بامداد  ٢٤مردادما  ١٣٦٤در حالی کە در پشت روستای
عیشآباد استراحت میکردیم و بە خواب سنگینی فرو رفتە بددودیم .سدداعت ٣
بامددداد بددا صدددای شددلیک گلددولەی نگهبددان از خددواب پریدددیم .چنددد فددرد مسددلح
درصدد برآمدە بودند ما را در حالی کە خواب بددودیم غددافلگیر کننددد ،نگهبددان
بدون اینکە ایست بدهد ،اقدام بە تیراندازی کردە بود کە در نتیجەی آن یکددی
از افددراد آن دسددتە کشددتە و مددابقی متددواری شدددە بودنددد .هنگددامی کە بددر سددر
جنازەی وی حاضر شدددیم و جیدهددایش را گشددتیم ،متددوجە شدددیم کە نددامش
رحمان و از افراد مسلح کوملە است.
فورأ خود را جمعوجور کردیم و در ارتفاعات حاجیکیمی مسددتقر شدددیم،
کمکم هوا روشن میشد .ساعت  ٦:٣٠دقیقەی صبح بود کە  ٦٠نفددر از افددراد
کوملە کە از گردانهای  ٣١بوکان ٢٤ ،مهاباد و  ٢٦سقز تشکیل یافتە بودنددد،
بە ما حملە کردند .ما  ١٥پیشمرگە بودیم و یکددی از اعضدداء تشددکیالت مخفددی
حزب نیز در این گشت همرا ما بود و بە اضافەی وی کە اسددلحە در دسددت
گرفتە بود ١٦ ،پیشمرگە بودیم در برابر  ٦٠نفر کوملە.
کوملە از شمار کم نیروی ما مطلع بود و بە همین دلیل بددا نیرویددی کە بە
لحاظ تەداد نفرات  ٤برابددر مددا بددود ،بددا هدددف انتقددام یکددی از افرادشددان بە مددا
حمددلە کردنددد ،مددا هددم از روی ناچدداری و بددرای دفدداع از جددان خددود ،بددا آنددان
درگیر شدیم.
متأسددفانە از ایددن رو کە مددا را بددوریوائی در حددال توسددەە مینامیدنددد ،در
مخالفت با ما نسبت بە نیروهای جمهوری اسالمی اشتیاق و ولع بیشتری از
خددود نشددان میدادنددد .قبددل از جنددگ سراسددری در یکددی از درگیریهددا کە در
روستای ەگلیەەی مریوان روی دادە بود ،پیشددمرگەهای دمکددرات را در حددالی
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کە تسلیم آنان شدە بودند و جزو اسرای جنگی بە شمار میرفتنددد ،در پددیش
چشمان مرد م روستا اعدام کردە بودند .ما کە از ایددن واقەیددات مطلددع بددودیم،
با شهدایمان عهد بستیم و تصمیم بر ادامەی جنگ تا آخرین نفس گددرفتیم ،و
قول دادیم تحت هیچ گونە شرایطی تسلیم نشویم.
از سویی دیگر نیروهای جمهوری اسالمی نیز از سددمت روسددتای ەکددوکەە
بە سددوی مددا حمددلەای تدددارک دیدنددد ،امددا پددس از چنددد شددلیک نافرجددام و از
مسافتی دور ،عقدنشینی کردند .نیروهای کوملە از صبح تا غددروب سددە بددار
حملە کردند و هر بار تا چندددمتری مددا نزدیددک میشدددند و از مددا میخواسددتند
کە تسلیم آنان شویم ،اما هر بار با شکسددت مددواجە میشدددند و بە جددای اول
خود برمیگشتند .تا سدداعت  ١٩بددا سددە تددیم پددنج نفددرە از سددنگرمان محافظددت
کدددردیم و را پیشدددروی را بدددر آندددان بسدددتە بدددودیم .در سددداعات پایدددانی روز
گرسنگی و تشددنگی جانمددان را بە لبمددان رسدداندە بددود ،از فددرط تشددنگی مددن و
اسددماعیل خورشددیدی از ادرار خددود بە جددای آب اسددتفادە کددردیم .عددالوە بددر
همەی این مشکالت ،روی هم رفتە  ١٠٠گلولە داشتیم.
می دانستیم کە پایین ارتفاعات گرو ضددربت رییددم مسددتقر شدددە بددود .امددا
تسلیم شدن محال بود .همین پیشمرگەها د ها بار در برابر نیروهددای تددا بددن
دندان مسددلح و گرو هددای ضددربت جمهددوری اسددالمی مقاومددت کددردە بودنددد و
بارهددا آنددان را شکسددت دادە بودنددد و بە ک دابوس همیشگیشددان مبدددل گشددتە
بودنددد ،بە همددین دلیددل آن روز هددم تنهددا یددک نگرانددی داشددتیم و آن هددم تمددام
شدن فشنگهایمان بود.
از ایددن رو بایددد گفددت کە مقاومددت  ١٦تددن در برابددر سددە گددردان کە خددود
پددارتیزان بودنددد ،کددار بسددیار سددختی بددود و از عهدددەی کمتددر جنگجددویی بددر
میآیددد .اسددماعیل خورشددیدی ،سددەید رحمددانی ،بددشکەس (از کردسددتان عددراق)،
رحیم ولیزادە و من با هم یکی از تیمهای  ٥نفرە را تشکیل میدادیم .اسددتاد
احمد و اسەد باریک نیز هر کدام بە ترتیددد همددرا بددا پددنج و چهددار پیشددمرگە
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در سنگرهای خود میجنگیدند .حددوالی غددروب بددود ،در ایددن اثنددا اسددتاد احمددد
آمددد و از تەدددداد فشددنگهایمان پرسدددید ،تنهددا  ١٥فشدددنگ بدداقی مانددددە بدددود و
نیروهای کوملە هم دست بردار نبودند .استاد فرمان عقدنشینی صادر کرد.
از ارتفاعددات حدداجیکیمی بە طددور مخفیددانە و سددریع بە سددوی درختددانی
مابین روستاهای کوکە و درویشان رفتیم و آنجددا پنهددان شدددیم .ناگهددان چنددد
تن از نیروهای گرو ضربت رییم کە در روستای درویشان مسددتقر بودنددد،
سروکلەشان پیدددا شددد .سدداکت در جددای خددود بدددون هددیچ حرکتددی نشسددتیم و
سنگر گرفتیم .میخواستیم نزدیک شوند و اسیرشان کنیم .نزدیکتر شدددند و
دستور تسلیم شدن دادیم ،اما اقدام بە تیراندازی کردنددد و همددین باعددت شددد،
مددا هددم واک دنش نش دان دهددیم کە در نتددیجەی آن درجددا دو تددن از آنددان کشددتە
شدند و بقیە تسلیم شدند.
هر کدام از ما  ٤٠فشنگ بە دست آوردیم .در عین حددال نیروهددای کددوملە
خددود را بە سددنگرهای مددا رسدداندە بودنددد و در آنجددا بە شددادی و تیراندددازی
می پرداختند .نیروهددای رییددم نیددز کە متددوجە مقدداومتی بددر روی ارتفداع نشدددە
بودند ،بە زعم آنان یکی از طرفین درگیری شکسددت خددوردە بددود .از فرصددت
پیشآمدە استفادە کردیم و با تاریک شدن هوا محل درگیری را ترک کردە و
اسیرها را پس از بازجویی آزاد کردیم.
شددد بە روسددتای اسددکی بغددداد رفتددیم و در آنجددا مهمدداتی را کە پیشددتر
مخفی کردە بودیم با خود برداشتیم و بە نیددرو ملحددق شدددیم .متأسددفانە یکددی
از پیشمرگەها بە نام ەکمال بخشودەە کە مدت یک مددا بددود بە سددبد فەالیددت
مخفیددانەای کە داشددت از سددوی عوامددل رییددم شناسددایی شدددە و بە صددفوف
مبارزان علنی حزب پیوستە بود ،در درگیری با پاسدارها بە شددهادت رسددید.
بقددیەی پیشددمرگەها بەجددز چندد زخددم سددطحی کە برداشددتە بودنددد در سددالمت
کامل بودند .در پایان این درگیددری درد پددای مددن شدددت بیشددتری گرفددت و بە
بیمارستان اعزام شدم.
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بازگشت دوبارە بە منطقە
پددس از یددک مددا اسددتراحت در بیمارسددتان ،دیگددر تحمددل ماندددن در کردسددتان
عددراق را نداشددتم .هددمەی پیشددمرگەها بەجددز ایددن افددراد کە عبددارت بودنددد از:
محمدددد گامیشدددگولی ،محمدددود ترکاشدددە ،حسدددن داشدددبندی ،ەرحمدددان چکدددۆلە،1
ەابددوبکر قازانتدداییە و مددن و بە دلیددل شدددت زخمهایمددان ،در مددنطقە بودنددد .در
دوم مهرما  ١٣٦٤بە همرا اسماعیل خورشیدی و چند پیشمرگەی دیگددر بە
منطقە بازگشتیم .در منطقەی بددانە از کوهسددتانهای ەگداکرە و دشددت ەبددانەزرە
عبور کردیم تا بە میرگەنخشینە رسددیدیم .بە مدددت دو روز در مددنطقەی بددانە
بدددودیم و پدددس از آن در روسدددتای ەیاغیدددانە بە شددداخەی  ٤نیدددروی پیشدددوا
برخوردیم .تا روستاهای قالوی و بارآباد (باراوە) آنان را همراهددی کددردیم و
بە هنگددام غددروب از آنددان جدددا شدددیم و بە سددمت روس دتای ەقددورغتپەە بە را
افتدددادیم .سدددپس بە نیدددرو و کمیدددتەی شهرسدددتان کە آن زمدددان در روسدددتای
حسینآباد مستقر شدە بودند ،ملحق شدیم.
تغییرات سریع اتفاق میافتاد ،رییددم روسددتای حسددینآباد را ویددران کددردە
بود .کمتر روستایی وجود داشت کە رییم در آن پایگا ایجدداد نکددردە باشدد،
حتی کوهستانها و ارتفاعات نیز مملٶ از نیروهای رییم بود.
پیشدددمرگەها در شدددرایطی کدددام پدددارتیزانی بە سدددر میبردندددد ،روزانە در
کو هددا و ارتفاعدددات بە اسدددتراحت میپددرداختیم و شدددبانە بە داخدددل روسدددتاها
میرفتیم و با مردم ارتباط برقرار میکددردیم .آن شددد را در پشددت روسددتای
حسددینآباد بە سددر بددردیم .فددردای همددان شددد در جلسددەای کە برگددزار شددد،
تصدددمیم گدددرفتیم کە ضدددربەای بە پایگدددا چهددداردیوار وارد کندددیم .شدددامگا ٧
مهرمدددا بە پایگدددا حمدددلە کدددردیم و بە مددددت  ٤٠دقدددیقە آنجدددا را زیدددر آتدددش

 -1وایەی ەچکۆلە در زبان کردی بە مەنی کوچک است و برای بەضی از افرادی کە دارای جدثەی
کوچکی هستند بە صورت پسوند بە کار میرود.
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تفنگ هایمان قرار دادیم .البتە بنا بر طرحی کە از پیش آمادە شدە بود ،هدف
صرفأ تیراندازی بە سوی پایگا بود و از درگیری بیشتر جلددوگیری بە عمددل
آمد .سپس در سالمت کامل بە گشت خود ادامە دادیم.
پدددداییز فددددرا رسددددیدە بددددود و بددددا خددددود سددددرما آوردە بددددود .در روسددددتای
میرگەنخشددینە از توابددع مددنطقەی گددورک سددقز ،هددر کدددام از دسددتە و شدداخەها
مکانی را بە عنددوان مقددر ایجدداد کددردە بودنددد و آذوقەی زمسددتانی خددود را در
آن مقرها نگه میداشتیم.

حملەی کوملە بە میرگەنخشینە
بیش از یددک مددا بددود کە مقرهددای خددود را در روسددتای میرگەنخشددینە ایجدداد
کردە و بە امورات روزانە مشغول بودیم ١٠ .آبانما با ەرحددیم ولددیزادەە کە
سردستە بود ،بە منظور قدم زدن در اطددراف روسددتا بیددرون رفتددیم .بددا خددود
اسددلحە نبددردە بددودیم .تقریبددأ  ٢٠٠متددر از روسددتا فاصددلە گددرفتە بددودیم و در
حددالی کە همزمددان بددا قدددم زدن بە برنددامەی رادیددو صدددای کردسددتان گددوش
می دادیم ،صدایی شنیدیم کە دستور ایست داد .بە سمت صدا بددر گشددتیم کە
متوجە شدیم  ١٢ – ١٠فرد مسلح بە سمت روستا میآیند .ما با دیدددن آنددان
پا بە فرار گذاشتیم ،اما شروع بە تیراندازی کردند ٤ ،گلولە بە رحیم اصددابت
کردە بود و خود را پشت یک سنگ بزرگ مخفی کرد ،من هم بە هددر طریقددی
بددود خددود را بە مقددر رسدداندم و رخددت و تفددنگم را برداشددتم و همددرا عثمددان
خورشیدی و ەرحمان جمشیدیە (آزاد) پیش رحیم رفتیم.
چند تن از افددراد مسددلح کددوملە بە سددوی رحددیم آتددش گشددودە بودنددد و در
حال پیشددروی بودنددد ،مددا نیددز شددروع بە تیراندددازی کددردە و آنددان را وادار بە
عقد نشینی کردیم .پیشمرگەهای نیروی بیددان کە در روسددتای میرگەنخشددینە
مسددتقر شدددە بودنددد ،از دو سددو حمددلە کردنددد .دسددتەای از پیشددمرگەها همددرا
اسددماعیل خورشددیدی بە سددوی ارتفاعددات رفتنددد و در آنجددا پددس از یددک ربددع
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درگیری بددا افددراد کددوملە و کشددتە شدددن یکددی از آنددان ،کوملەایهددا از محددوطە
متواری شدند .مددن دوبددارە خددود را بە رحددیم رسدداندم ،رحددیم غددرق در خددون
شدە بددود ،امددا هنددوز میتوانسددت حددرف بزنددد ،وی را بە بخددش درمددانی نیددرو
سپردیم و بە محل درگیری بازگشتیم.
این نکتە بر ما آشکار بددود کە نیروهددای کددوملە از صددبح همددان روز طددرح
عملیاتی از پیش تەیین شدەای برای حملە بە ما در نظر گرفتە بودند ،چددراکە
چندددد تدددن از افدددراد خدددود را کە مسدددلح بە تیربدددار هدددم بودندددد در نزدیکدددی
دیدبانهای ما کار گذاشتە بودند ،و هددم ایددنکە چنددد تددن از اهددالی روسددتا را و
بە طور مشخب در میان آنان فردی بە نام ەمحمدشریفە فرزنددد (ماماحمددد)
را بە گروگان گرفتە بودند تا مبادا از طرح آنان ما را مطلع کننددد .اگددر مددن و
رحیم بە آنجا نرفتە بودیم یقینأ با حملەی غافلگیر کنندەای مواجە میشدیم.
آنچە کە جای بسی تەجد داشت این بود کە میان ما و مددردم عددادی تفدداوتی
قائل نبودند و بە سوی هر کدام از ما تیراندازی میکردند.
با چند تن از پیشمرگەها بە سنگرهایشان نزدیک شدیم و طی درگیریای
کە د دقیقە بە طول انجامید ،فرار کردند و جنازەی یکی از افرادشان بە نددام
ەمحمد لگددزیە را جددا گذاشددتند و مددا خددود آن را تحویددل مددردم روسددتا دادیددم.
ساعت  ٢١حملەی دیگری تدارک دیدنددد ولددی ایددن بددار آنددان را بە طددور کامددل
عقد راندیم .سپس مشخب شد کە چنددد تددن از افددراد کددوملە کە در درگیددری
با ما زخمی شدددە در روسددتای ەقازلیددانە بە اسددارت نیروهددای رییددم درآمدددە
بودند.
در این درگیری دو تددن از پیشددمرگەهای مددا بە نامهددای رحددیم ولددیزادە و
کددریم صددالحی بە شددهادت رسددیدند .رحددیم اهددل روسددتای ەعباسآبددادە فرزنددد
حسدددن بدددود .مدددن بدددا رحدددیم از دوران کدددودکی رفاقدددت داشدددتم کە رفاقدددت در
صدددفوف حدددزب باعدددت صدددمیمیت بیشدددتری میدددان مدددا شدددد .رحدددیم فدددردی
خوشاخالق ،مبارز و قهرمان بود و از هر لحاظی مورد اطمینددان حددزب بددود.
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بە خاطر لیاقت و کاردانیاش بە سردستەی شددهید ناصددر انتخدداب شددد .کددریم
نیددددز از اهددددالی روسددددتای ەکددددانیخواروە و خددددانوادەی آنددددان از فقیرتددددرین
خانوادەهای بوکان بە شددمار میرفددت .در نخسددتین روزی کە پیشددمرگە شددد،
گفددت :ەمددن پددس از آزادی کردسددتان ،بددر میگددردم و بە خددانوادەی نیازمندددم
خدمت میکنم ،اما اکنون وظددیفەی خطیرتددری پددیش رو دارم و بایددد بە مددردم
سرزمینم خدمت کنم.ە فردای همددان روز در روسددتای میرگەنخشددینە آنددان را
بە خاک سپردیم.
پددس از پایددان درگیددری رفقددا بە مددن گفتنددد :ەچددرا لباسهایددت بە ایددن روز
افتدادە؟ە مددن کە تددا آن زمددان بە آن نگددا نکددردە بددودم ،همیددنکە متددوجە شدددم
بیش از  ٢٠گلولە همەی لباسهایم را پارە کددردە ،امددا هددیچ کدددام از تیرهددا بە
بدنم اصابت نکردە بود .وقتی کە با شهید رحیم در حال فرار بددودیم و او بە
شدت زخمی شد ،مثل قطرات باران گلولە بددر سددر مددا باریدددن گدرفتە بددود .بە
گفددتەی محمدشددریف یکددی از گروگانهددای کددوملە ،آنددان از اول صددبح قصددد
حملە داشتند و از این رو تمام نقدداط حسدداس را تحددت کنتددرل و نظددارت خددود
در آوردە بودنددد ،دیدددەبانهای مددا حددوالی غددروب پسددتهای خددود را تددرک
کددردە و افددراد کددوملە مخفیددانە در سددنگرهای آنددان مسددتقر شدددە بودنددد و آن
هنگام بود کە تیراندازی شروع شد.
پددس از ایددن درگیددری و بە شددهادت رسددیدن رحددیم ،در اولددین جلسددەای کە
برگزار شد من بە جای او دوبارە بە عنوان سردستە در شدداخەی دوم نیددرو
انتخدداب شدددم .شدداخەی مددا از دو دسددتە تشددکیل شدددە و سردسددتەی دیگددر
اسماعیل خورشیدی و فرماندەی شاخە نیددز فتداح ایلخددانیزادە بددود .شدداخەی
دیگر نیددز بە همددین ترتیددد کە سردسددتەی هرکدددام از دسددتەها احمددد خضددری
(کە بە تازگی از زندان فرار کردە بود) و محمد احمدشددم بودنددد و فرماندددهی
شاخە نیددز بددر عهدددەی کددریم جددوانمردی (افشدداری) بددود .امددا متأسددفانە کمکددم
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شددرایطی بە وجددود آمددد کە روی هددم رفددتە  ٣٠پیشددمرگەی توانددا و جنگجددو
وجود نداشت ،کە در جای خود بە آن اشارە خواهم کرد.

کنفرانس کنگرەی هفتم
طبددق اساسددنامە تقریبددأ زمددان زیددادی بە بسددتن کنگددرە بدداقی نماندددە بددود .از
شاخەهای دو و یک نویسندەی این سطور و اسماعیل خورشددیدی و همچنددین
احمددد خضددری و یکددی دیگددر از پیشددمرگەها بە عنددوان نمایندددەی پیشددمرگان
بددرای شددرکت در کنفددرانس کمیددتەی شهرسددتان انتخدداب شدددیم .سددپس هددم
نیرو و هم کمیتەی شهرستان بە اتفاق همدیگر عازم منطقەی بانە شدددیم .در
آنجا نمایندەی پیشمرگە و کادرها از رودخانەی چومان عبور کردیم و جهت
برگدددزاری کنفدددرانس کمیدددتەی شهرسدددتان بە آسایشد دگا حدددزب در روسدددتای
ەگرەدەە در کردستان عراق رفتیم.
کنفددرانس مزبددور در تدداریخ  ٩آذرمددا  ١٣٦٤برگددزار و در آن نمایندددگان
کنگرە تەیین گردید و پددس از کنگددرە نیددز اعضدداء کمیددتەی شهرسددتان انتخدداب
شدند .کریم افشاری کە فرماندەی شاخە بود ،در این کنفرانس خود را برای
عضویت در کمیتەی شهرسددتان کاندیددد کددرد ،کە کمتددرین میددزان رأی را اخددذ
کددرد .بسددیار ناراحددت شددد ،امددا نمایندددگان پیشددمرگە بە طددور عمددد بە او رأی
ندادیم ،تا وی کە فردی دوستداشتنی و الیق بود در نیرو و نزد ما ماندگار
شود .پس از کنگرەی هفتم و در تاریخ  ٢٦آذرما  ،همددرا بددا مسددئوالن نیددرو
یەنددی اس دتاد احمددد و ەمنصددور حقپددورە( 1مسددئول موقددت) بە مددنطقەی بددانە و
سپس سقز برگشددتیم و پددس از پیوسددتن دوبارەمددان بە پیشددمرگەها ،مقرهددای
خود را در میرگەنخشینە از نو ساختیم.

 -1منصور حقپور در مردادما  ١٣٦٥در یک مأموریت حزبی و در روستای اوچتپە دستگیر شدد،
سپس پس از سە سال یەنی در تاریخ  ٦٨/٤/٥در زندان ارومیە اعدام گردید.
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بەد از بازگشت از کنگرە دستور دادند نددامەای را از روسددتای ەکیددورویە
بانە ،بە روستای چومان کە دستەای از پیشمرگەهای مددا آنجددا بودنددد ،ببددرم.
بلوز مشکی رنگی بر تن داشتم کە پر از شپش و رشک بددود .بە همددین دلیددل
بسیار اذیت میشدم بە ویژە در هنگام اسددتراحت ،بە طددوری کە کددل بدددنم بە
خدددارش میافتددداد .در را تصدددمیم گدددرفتم تدددا آن را دور بیانددددازم .بە النەی
مددورچەای برخددوردم ،کە جمەیتشددان بسددیار زیدداد بددود .بلددوزم را همددان جددا
گذاشددتم و رفددتم .در را بازگشددت دیدددم کە بلددوزم آنجاسددت و مورچەهددا کددل
شپشها را خوردە بودند ،آن را برداشتم و دوبارە بر تن کددردم ١٥ .روز بددا
خاطری آسودە خوابیدم.
بە هر روی مدددتی پددس از ایجدداد مقرهددا ،در زمسددتان  ١٣٦٤بە پایگا هددای
دو روستای ەگلوالنعلیاە و ەگلوالنسفلیە حملە کردیم و  ١٥موشک آرپیجی
بە آن شلیک کددردیم و بددا سددالح سددبک نیددز بددر رویشددان آتددش گشددودیم .چنددد
روز بەد نیز همین شیوەی عملیات را در دستور کددار خددود قددرار دادیددم و بە
پایگا روستاهای ەباغچەە ،ەسددرباغچەە ،ەدارەگددردلەە ،ەکندالنسددورە ،ەسدیدآباد
قدداجرە حمددلە کددردیم .هدددف از ایددن حمددالت ضددربە زدن بە پایگا هددا بددود بددا
کمتددرین زیددان جددانی .پددس از ایددن عملیددات بە مقرهایمددان در میرگەنخشددینە
بازگشتیم.
بیسیم راکال کمیتەی شهرستان از کار افتادە بود .مدددت  ٢٠روز میشددد
کە ارتباطمان بە طور کلددی بددا دفتددر سیاسددی قطددع شدددە بدود .دکتددر سددەید در
پیامی رادیویی مستقیمأ از ەکمال فاضلیە کە بیسددیمچی کمیددتەی شهرسددتان
بود ،خواستە بود هر چە سریعتر با وی تماس برقرار کند .بە همددین منظددور
من و ەمصطفی گلوالنیە بە روستای ەسوتوە کە نیروی آربابددا در آن مسددتقر
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شدددە بددود ،رفتددیم .آنجددا بددا کدداک ەعثمددان رحیمددیە و سددید ەابددراهیم هاشددمیە

1

دیدار کردیم.
اخبددار مربددوط بە آن سلسددلە عملیددات را در اختیددار آنددان گذاشددتیم تددا بە
دفتددر سیاسددی اعددالم کننددد و در ضددمن بە از کددار افتددادن بیسددیم نیددز اشددارە
کنند .آن شد را نددزد پیشددمرگەهای نیددروی آربابددا بە سددر بددردیم و صددبح بددا
دریافت جواب ،سریەأ بە میرگەنخشینە برگشتیم.

سیر نزولی نیروی بیان
در ابتدددای انقددالب و شددروع مبددارزەی علنددی ح دزب دمکددرات در  ١١اسددفندما
سال  ،١٣٥٧با دایر شدن دفاتر این حزب در سراسر کردستان جوانددان کددرد
گرو گددرو بە صددفوف حددزب دمکددرات میپیوسددتند و اسددلحەی ایددن حددزب را
علیە ظلم و ستم ملی برداشتند .با اشغال شهرها و سپس روستاها از سددوی
رییم جمهوری اسالمی ،مبارزەی مسلحانە روز بە روز سددختتر میشددد .تددا
سال  ١٣٦٤کە شیوەی مبارزاتی حزب دمکرات تغییرات چشددمگیری بە خددود
دیدددە بددود ،بسددیاری از فرزندددان قهرمددان ایددن سددرزمین بە شددهادت رسددیدە
بودند ،بسیاری صفوف مبددارزە را رهددا کدردە و مبددارزان ثابددت قدددمی نیددز بە
مبارزەی خود ادامە میدادند.
کمیتەی شهرستان بوکان و نیروی  ١١٠بیان ،تا سال  ١٣٦٤تەداد زیادی
از شجاع ترین پیشمرگەهای خود را از دسددت دادە بددود .در پدداییز و زمسددتان
آن سال ،میتوان گفت تقریبددأ در حددال فروپاشددی بددودیم ،تنهددا چنددد روسددتای
انگشت شمار و آن هم در منطقەی گورک سقز ماندە بود کە پایگا رییم در
آنها وجود نداشت و میتوانستیم در آنجا بە استراحت بپردازیم.
 -1کاک عثمان مسئول وقدت کمیدتەی شهرسدتان بدانە بدود و متأسدفانە در سدال  ٨٥بە دلیدل ایسدت
قلبی فوت کرد ،سید ابراهیم هاشمی نیز در آن زمان فرماندەی نیروی آربابا بدود .اکندون در اروپدا
زندگی میکند.
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با خود فکددر میکددردم و غددم ایددام گذشددتە را میخددوردم ،سددە سددال پیشددتر
یەنی در زمستان  ٦١نیروی بیان قریددد بە  ٣٠٠کددادر و پیشددمرگەی دالور و
شددجاع داش دت ،امددا در زمسددتان  ٦٤شددمار آنددان از  ٤٠تددن بیشددتر نبددود .ایددن
رونددد بددرای مددا کە جددوان بددودیم ،باعددت حسددرت و تأسددف بددود و وضددەیت
ناگواری بە وجود آوردە بود .هیچ کدددام از پیشددمرگەها در دانشددگا افسددری
دورە ندیددددە بودندددد ،مدددا صدددرفأ جنگجویدددانی بدددودیم کە در میددددان مبدددارزاتی
توانسددتە بددودیم تجددربە کسدددد کندددیم ،کە بە ندددوبەی خدددود دسدددتاورد بسدددیار
گرانبهایی بە شمار میرفت.
پدددددس از بازگشدددددت از کنفدددددرانس کمیدددددتەی شهرسدددددتان ،در روسدددددتای
میرگەنخشینە جلسەای با حضور افرادی کە مسئولیت حزبی بە آنددان محددول
میگردید ،برگزار شد .تقسیم وظائف و مسئولیتها بدین شرح بود:
منصددور حقپددور بە عنددوان سرپرسددت کمیددتەی شهرسددتان ،اسددتاد احمددد
کدددوهگرد سرپرسدددت نیدددرو ،محمدددد تدددوپچی عضدددو هیدددأت اجرایدددی ،یوسدددف
حدداجیحمزە ،کددریم بددابکری ،دکتددر سددلطان حا رسددولی و کددریم جددوانمردی
(افشدداری) بە عنددوان اعضدداء کمیددتەی شهرسددتان ،سددلیم سددلطانی سرپرسددت
شدداخە ،فتدداح ایلخددانیزادە فرماندددەی شدداخە ،اسددماعیل خورشددیدی و احمددد
خضدددری هدددم سردسدددتە بودندددد و هدددم جانشدددین فرمانددددەی شددداخە ،ابدددراهیم
چدددوکلی و محمدددد احمدشدددم (اسدددپوغە) نیدددز بە عندددوان سردسدددتە بە فەالیدددت
میپرداختند.
در حالی کە تەددداد پیشددمرگەهای سددازمان یددافتە تنهددا  ٢٥تددا  ٣٠نفددر بددود،
شمار مسئولین نیرو و کمیتە بسددیار زیدداد بدود .موضددوع اصددلی جلسددە حددول
محور چگونگی احیاء دوبارەی نیرو بود .اکنون میدانم کە آن جلسددە بسددیار
مهددم بددود و آن زمددان چنددین احساسددی نداشددتم .هددر کدددام از حضددار سددخنی
میگفت و پیشنهادی ارائە میداد و سرانجام بدون نتیجە بود .برخی از افراد
با عصبانیت سخنانشان را ایراد میکردندد و بەضددیها بددا متانددت .نیددرو تددوان
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قبلددی خددود را از دسددت دادە بددود و همددین مسددئوالن را بسددیار ناراحددت کددردە
بود.
نوبت کە بە من رسید ،سددخنانم را بددا داسددتانی از ەچەگددواراە آغدداز کددردم.
هنگامی کە چەگوارا زخمی و دستگیر میشود ،در یک فرصت با  ٤نفر دیگر
فرار میکند .اما در آن حال بر سر دوراهی قرار میگیرد ،از خددود میپرسددد
آیا بە کار درمانی و پزشکی مشغول شود و یا ایددنکە تفددنگش را بددردارد و بە
مبارزە ادامە دهد؟ از یک طرف کولەپشددتی داروهددا و تجهیددزات پزشددکی و از
دیگر سو کولەپشتی پر از مهمات ،نمیتوانددد هددر دوی آنهددا را بددا خددود حمددل
کند .در آن وضەیت حساس نمیتواند بیش از این مەطددل کنددد ،تفددنگش را بددر
میدارد و بە مبارزە علیە باتیستا میپردازد.
از آنجا کە کتابهایی در بارەی جنگهای پارتیزانی از چەگددوارا ،سددرگرد
علیار ،تیتو و جنگ داخلی اسپانیا و سیمون بولیددوار 1کە در مددورد جنگهددای
آمریکددای جنوبیسددت را خواندددە بددودم ،گفددتم تاکتیددک ەخددرسە و ەپشددەە را بە
کار می بددریم .هددمە خندیدنددد ،محمددد شددهروان (تددوپچی) گفددت :ەچددرا میخندیددد،
بگذارید حرفش را بزنددد ،ببینددیم چە منظددوری دارد؟ە در واقددع آنددچە را کە در
کتاب آمدە بود گفتم :ەباید بە هر پایگدداهی کە میرسددیم شددلیک کنددیم و آن را
هدف قرار دهیم ،اگر هر تیم حتی تنها از پنج پیشمرگە تشکیل شدددە باشددد و
اقدددام بە حمددلە کنددد ،باعددت میشددود کە سروصدددای فەالیتهددا در هددمە جددا
بپیچد و نددام نیرویمددان در رادیددو خواندددە و در نتددیجە فشددار زیددادی بە رییددم

 -1سددیمون بولیددوار مبددارز آزادیخددوا کە بددرای اسددتقالل و رهددایی کشددورهای آمریکددای التددین از
جمددلە ونددزوئال ،کلمبیددا ،بولیددوی و  ...مبددارزە میکددرد .وی قهرمانیهددای خددود را در سددالهای دهەی
 ١٨٢٠بە ثبت رساند .نخستین بار با کتاب بولیدوار در سدال  ٦٣و در بیمارسدتان آشدنا شددم .آنجدا
فردی آن کتاب را بە انگلیسی مطالەە میکرد و برای ما تەریف میکرد .بەدها کتداب را کە بە زبدان
فارسی منتشدر شددە بدود ،پیددا کدردم و خوانددم و چیزهدای زیدادی از آن یداد گدرفتم .کتداب مزبدور
نوشتەی گابریل گارسیا مارکز میباشد.
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وارد میشود .بە همین دلیل از پشە نام بردم چرا کە با وجددود ایددنکە بسددیار
ریز است ،اما هموارە در حال حملە و نیش زدن است".
سردستەها و یوسف اسماعیلزادە از سددخنان مددن دفدداع کردنددد .سددرانجام
پس از سە ساعت جلسە بە این نتیجە رسیدیم کە نیرو چند عملیات آنچنانی
انجام دهد تا در رادیو خواندە شود .بە هنگددام خددرو از جلسددە اسددتاد احمددد
گفت :ەحرفهای منطقی و قشنگی زدی.ە آن زمددان جددوانی بددودم کە  ١٩سددال
بیشددتر نداشددتم ،جددا دارد در اینجددا از اسددتاد احمددد ،ابددرهیماف ،قاسددم بدداقی،
عثمان دادخوا  ،کاک چیا ،خلیل خلبان ،حسن جمشیدی ،و سایر بزرگددانی کە
تجربەهددای خددود را هددم از لحدداظ سیاسددی و هددم نظددامی بددا سددەەی صدددر در
اختیار ما جوانان نهادند ،کمال تشکر و قدردانی را داشتە باشم.
تصمیم بر بازگشت کادرها بە منطقە گددرفتە شددد .اگددرچە در تددوان نیددروی
ما نبود کە عملیات بزرگی انجام بدهیم ،اما بر دو تیم تقسددیم شدددیم و اوایددل
اسفندما همچنان کە اشارە شددد در برخددی از روسددتاها سلسددلە عملیاتهددایی
صورت گرفت کە اخبار آن از رادیو پخش شد و مثل بمد صدددا کددرد .مددردم
بە ویددژە در مددنطقەی بوکددان بسددیار خوشددحال بودنددد از ایددنکە پیشددمرگە بددار
دیگر خودی نشان دادە است ،این در حالی بود کە مدددتها صدددای شددلیک از
اسلحەی پیشمرگە بە گوش نرسیدە بود.
پددس از انجددام عملیاتهددا بە مقرهایمددان برگشددتیم .محم دد تددوپچی تەریددف
میکرد ،در جلسەای کە مسئوالن و اعضای کمیتەی شهرستان برگزار کددردە
بودند ،آنجددا کددریم افشدداری از سددخنان جلسددەی قبلددی مددن دفدداع کددردە و گفددتە
بود آنچە در چند روز گذشتە صورت گرفت تاکتیکی بود کە چددوکلی بددر آن
اصرار میورزید و شما سخنانش را بە سخرە گرفتە بودیددد .سددالها بەددد کە
مسئولیت های بیشتری گرفتم ،ایددن ایدددە را در ذهددن خددود گسددترش دادم و بە
عنوان تاکتیک از آن استفادە میکردیم.
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بە دنبددال ایدددن عملیاتهدددا چندددد نفدددر از بوکدددان بە حدددزب پیوسدددتند ،شدددهید
ەخسدددرو گدددورگیە و ەقاسدددم فیضدددیە هدددر دو اهدددل روسدددتای گامیشدددگولی از
آموزشی بە نیرو برگشتند ،همچنین  ٥یا  ٦تددن از اعضدداء اتحددادیەی جوانددان
دمکرات نیز کە اهل بوکان بودند بە نیرو انتقال دادە شدند ،پنچ پیشددمرگە از
شاخەی چهار نیروی پیشوا بە نیروی بیان ملحددق شدددند .ایددن بددار خاطرمددان
جمع و خیالمان اندکی آسودە گشت ،در مدت  ١٠روز  ١٥پیشددمرگە بە نیددرو
پیوستە بودند ،آن هم پیشمرگەهای جوان و مبارز.

حملەی هلیکوپتر بە روستای میرگەنخشینە
افراد تازەوارد سازمان یافتند و دستە و شاخەها دوبارە زیاد شدند ،کسددانی
کە از بوکددان آمدددە بودنددد ،یددک دورەی ابتدددایی کددار بددا اسددلحە را گذراندنددد و
مسلح شدند .هوای روز پددانزدهم اسددفندما دلانگیددز و آفتددابی بددود و برفهددا
داشددت آب میشددد .پیشددمرگەی دسددتە و شدداخەها بددرای سددرگرمی و تنددوع بە
همرا مردم روستا با گلولەهای برفی شروع بە بازی کردند .ناگهان صدددای
هلیکدددددوپتر شدددددنیدە شدددددد .دو تدددددن از پیشدددددمرگەها را در مدددددابین ارتفاعدددددات
میرگەنخشددددینە و شددددیخچوپان کە مجهددددز بە بیسددددیم پیآرسددددی بودنددددد ،بە
دیدەبانی اطراف گمدداردە بددودیم .تددا اسددماعیل خورشددیدی خددود را بە بیسددیم
رسدداند ،دیدددەبانها کە در ارتفاعددات مسددتقر بودنددد بددا شددلیک هددوایی مددا را از
آمدن هلیکوپترها آگا کردند.
تدددا خدددود را بە مقرهدددا رسددداندیم و رخدددت و تفنگهایمدددان را برداشدددتیم،
هلیکوپترها بر فددراز روسددتای میرگەنخشددینە بە پددرواز و گشددتزنی درآمدنددد.
طددولی نکشددید شددروع بە راکتبدداران روسددتا کردنددد و ایددن کددار را بددا شدددت
بسیار زیادی انجام میدادند و بیش از نیم ساعت طول کشید .ما نیددز از هددر
سددو شددروع بە تیراندددازی کددردیم ،خوشددبختانە از گزنددد هددر گددونە آسددیبی بە
دور ماندیم .اما این حملە در واکنش بە حمالت ما بە پایگا های متەدد رییددم
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بود ،آنان میدانسددتند کە پیشددمرگەها فقددط در روسددتای میرگەنخشددینە دارای
مقر هستند ،از این رو بە این روستا حملەور شدند.
ایددن آخددرین گلولەهددایی بددود کە در سددال  ١٣٦٤از سددوی نیروهددای بیددان
شددلیک شددد .بددا آمدددن نددوروز جشددن مختصددری برگددزار کددردیم و بە اسددتقبال
چهارشنبەسددددددوری و نددددددوروز رفتددددددیم .غددددددروب روز  ٢٩اسددددددفندما ،١٣٦٤
پیشدددمرگەهای نیدددروی پیشدددوا ندددزد مدددا بە روسدددتای میرگەنخشدددینە آمدندددد و
تصددمیم گددرفتیم در سددال جدیددد ،بە صددورت مشددترک بە گشددتی سیاسددی –
نظامی در عمق منطقە برویم.
ایام نوروز و درگیری در «ساردەکویستان»
اوایدددل فروردینمدددا سدددال  ١٣٦٥را در کوهسدددتانها و چمنزارهدددا و طبیەدددت
بکر و زیبای منطقەی گورک گذراندددیم .بددرف کو هددای سددر بە فلددک کشددیدەی
کردستان کمکم آب میشد .بهار آغاز حیات طبیەت اسددت و هددر جانددداری از
خواب زمستانی بیدار میشود ،سبزە و علفزارها و شکوفەی درختان میوە،
نمای سحرآمیزی بە طبیەت کردستان بخشیدە بود .در غروب اولددین روز از
سال نددو پیشددمرگەها بە صددف شدددند و را روسددتای ەساردەکویسددتانە را در
بر گرفتیم .هر کدام از پیشمرگەها کە از بوی طبیەت مست شدە بودند ،زیددر
لد آوازی زمزمە میکردند.
با تاریک شدن هوا بە مقصد رسیدیم و پیشمرگەها با استقبال گرم مردم
روبەرو شدند و دسددتە دسددتە بە خانەهددا رفتددیم و مهمددان آنددان شدددیم .جشددن
نوروز را در میان مردم آن روستا بر پا کددردیم و صددرف شددام تددا پاسددی از
شد بە درازا کشددید .سدداعت  ٢٣نگهبانهددا و افددرادی کە مسددئول کمینگددذاری
بودند ،در مکان مەین مستقر شدددند .تددا صددبح خبددری نبددود .امددا ناگهددان رأس
ساعت  ١٠صبح روز دوم فددروردین صدددای شددلیک کالشددنیکوف ،بیکیسددی،
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توپ و خمپارە از هددمە جددا بە گددوش میرسددید ،بددوی بدداروت و دود ناشددی از
انفجار ،طبیەت زیبای این منطقە را در خود غرق کرد.
فیالفددور از خانەهددا خددار شدددیم و بە همددرا دسددتەای خدود را بە یکددی از
نگهبانها کە در پایین روستا و در داخل قبرستان روستا مسددتقر شدددە بددود،
رساندیم .پیشمرگەهای دو نیروی بیددان و پیشددوا در جنگددی نددابرابر بددا لشددکر
جمهددوری اسددالمی درگیددر شدددیم .چنددد پیشددمرگەی دیگددر نیددز بە مددا اضددافە
شدند و سایر تیمها هم در اطددراف روسددتا تقسددیم شدددند .بددا آمدددن نیروهددای
رییددم از میددان مددزار قبرهددا سددر بددر آوردیددم و بە سویشددان آتددش گشددودیم و
همان جا زمینگیر و سپس ناچار بە عقدنشینی شدند.
پس از نیم ساعت خود را سازمان دادند و دوبارە حمددلە کردنددد .ایددن بددار
با نیددروی بیشددتری بازگشددتند .از هددر سددو گلددولە و آتددش بددود کە بددر سددرمان
فد درود میآمدددد .پارتیزانهدددای بوکدددان و مهابددداد حماسدددە آفریدندددد و شدددیرانە
جنگیدنددد .ایددن درگیددری سددخت و سددنگین تددا سدداعت  ١٥:٣٠دقددیقە بە طددول
انجامیددد .نیروهددای دشددمن در قالددد سددە دسددتە از ارتفاعددات روسددتا کە در
سددمت شددرقی آن قددرار گددرفتە بددود ،دسددتەای دیگددر از سددمت غددرب و سددومین
دستە از روبەرو و مستقیمأ بە سوی روستا حمددلەور شدددند .قبددل از رسددیدن
آندددان بە محدددل درگیدددری بە وسدددیلەی توپخدددانە سدددنگرهای مدددا را بە شددددت
توپباران کردند ،بە طوری کە امکان رفتوآمد میان سنگرها وجود نداشت.
بددا اتمددام توپبدداران و بددر اسدداس تجدداربی کە از جنگهددای قبلددی داشددتیم،
فهمیدددیم کە نیددروی پیادەنظددام رییددم در حددال نزدیددک شدددن اسددت .درگیددری
سددخت و تنبەتنددی از هددر سددە جددبهە درگرفددت .پددس از  ٤٠دقددیقە نیروهددای
دشمن دوبارە شکست خوردنددد و درگیددری پایددان یافددت .در ایددن درگیددری ٣٠
نفر از افراد نیروهای دشمن کشددتە شدددند .هرچنددد کە نیروهددای دشددمن محددل
درگیری را ترک کردە بودند ،اما طبق مەمول و پس از هددر شکسددت توپخددانە
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دوبددارە شددروع بە توپبدداران کددردن سددنگرهای مددا و منددازل مددردم غیرنظددامی
کرد.
هددددف از ایدددن توپبارانهدددا بە گفدددتەی آندددان ەزمینگیرکدددردنە نیروهدددای
پیشددمرگە بددود تددا امکددان حمددلە بە پاسدددارهای فددراری را از مددا سددلد کننددد.
اگددرچە عقدنشدددینی نیروهددای رییددم قطەددی بدددود و دیگدددر بە محدددل درگیدددری
برنگشددتند ،امددا تددا غددروب و از دور صدددای شددلیک از سددوی هددر دو طددرف بە
گددوش میرسددید .متأسددفانە در ایددن درگیددری  ٤تددن از پیشددمرگان فددداکار و
مبددارز مددا بە شددهادت رسددیدند .ایددن شددهیدان عبددارت بودنددد از :ەمحمدددامین
مصطفیپورە ملقد بە محمدامین بیسیم اهل روستای ەاینچکەە از پیشددمرگان
نیروی بیان ،ەناصر مرانەە و ەبایزید نبردیە و ەاسماعیل احمدزادەە از نیروی
پیشوا .مزار این شهدای گرانقدر در روستای ساردەکویستان است و آغوش
سرزمین مادری همچنان پذیرای پیکددر در خددون غلتیدددەی ایددن فرزندددان جددان
بر کف خود میباشد.
سدداعت  ١٧بە سددمت پشددت روسددتا عقدنشددینی کددردیم تددا از گزنددد تددوپ و
خمپارە در امان باشیم .بەدأ در درەای در نزدیکددی روسددتا پیکددر شددهدا را بە
خدداک سددپردیم و بە سددوی میرگەنخشددینە بە را افتددادیم .شددامگا همددان روز
هر دو کمیتەی شهرستانها جمع شدند و خبر عملیات را بە رادیو کردستان
مخابرە کرد نددد .اهمیددت ایددن عملیددات مشددترک در ایددن بددود کە در عمددق مددنطقە
نیروهای پیشمرگە توانستە بودند ضربەی محکمی بددر رییددم وارد آورنددد کە
موجد در هم شکستن روحیەی دشمن شدە بددود .در طددرف مقابددل نیروهددای
پیشمرگە با روحیەی باال خود را برای مبارزەای پردامنە آمادە میکردند.

روستای «شیالنآباد» و شکستن محاصرە
قرید بە چند سال بود گرو ضربت ەحمامیانە کە از مزدوران بومی تشکیل
شدددە بددود ،بە آزار و اذیددت مددردم مددنطقە بە ویددژە کشدداورزان و کاسدددکاران

 / 188دشواریهای را مبارزە

میپرداخدددت .بەضدددی اوقدددات بە روسدددتاهایی کە پیشدددمرگە در آنجدددا حضدددور
نداشددت حمددلە و مددردم را بددا تددرس و رعددد و وحشددت تهدیددد میکددرد .پددس از
عملیات ساردەکویستان تصددمیمی مبنددی بددر ایددنکە نیروهددای بیددان و پیشددوا بە
صورت همزمان و در جوار همدددیگر گشددتی در مددنطقە بزننددد ،گددرفتە شددد .مددا
در منطقەی تورجددان و پیرمحمددد و نیددروی پیشددوا نیددز در مددنطقەی گددورک بە
گشتی سیاسی – نظامی پرداختیم .روز  ٥فروردینمدا دسددتەی دوم نیددروی
پیشوا بە نیروی بیان پیوست و بە منطقەی تورجان رفتیم.
غددروب  ٧فددروردین در حددال پیمددودن را بددودیم و طبیەددت زیبددای مددنطقە
توجە ما را بە خود جلد کردە بود .برفهای کوهسددتانهای اطددراف بە طددور
تدددریجی در حددال آب شدددن بددود و سددبزی چمنهددا بە چشددم مددیزد ،صدددای
خروشان آب در درەهای اطددراف کددو ەاسددتاد مصددطفیە کە سددرازیر میشددد،
بە گدددوش میرسدددید .عشددداق آوازهدددای فولکلدددور کدددردی را بە همدددرا ندددوای
سحرآمیز نی چوپانان در کوهسارها زمزمە میکردند.
زمان بە تندددی در حددال حرکددت بددود و دیددری نپاییددد کە شددد فددرا رسددید و
تاریکی حکمفرما شد .ما در روستای ەشیالنآبادە در قالد تیمهای چند نفرە
بددین منددازل تقسددیم شدددە بددودیم .در سددکوت عمیددق شددد در حددال اسددتراحت
بودیم .اما وطنفروشان و خددائنین پولپرسددت بە فرمددان اربابانشددان بە گمددان
خددود آمدددە بودنددد پیشددمرگەهای دمکددرات را کە در حددال اسددتراحت بە سددر
میبردند ،دستگیر کنند.
سدداعت  ١بامددداد  ،٦٥/١/٨گدددرو ضددربت حمامیدددان روسددتا را محاصدددرە
کددردە و بددا انددواع سددالح بددر مددا یددورش کردنددد .شددلیک گلددولە خددواب شددیرین
پیشمرگەها را بر هم زد و روستا را برآشفت ،در یک کالم:
غدددم و غصدددە در کدددو و کمدددر افتددداد
کدددرد پددددددددوالدین ،مددددددقاوم ایددسددددتاد
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مزدوران از سە طرف روستا را محاصرە کردە بودند ،درگیری بە داخددل
روستا کشیدە شد کە بە درگیری تنبەتن انجامیددد .مددزدوران لحددظە بە لحددظە
محاصددرە را تنددگتر میکردنددد ،پیشددمرگەها هددم شددجاعانە بددا آنددان روبەرو
میشدند .این برای چندمین بددار بددود کە دشددمن مددا را محاصددرە میکددرد ،امددا
هددر بددار بددا خفددت و خددواری شکسددت را میپذیرفتنددد .درگیددری در سدداعت ٣
بامداد همچنان ادامە داشددت .هددر لحددظە بددر حلددقەی محاصددرە افددزودە میشددد.
قرید بە  ١٠٠نفر را بە داخل روستا ریختە بودند.
دستوری صادر شد مبنی بر اینکە قبل از روشن شدددن هددوا بایددد حمددلەی
دشدددمن درهدددم شکسدددتە شدددود .خددددر خضدددری (خدرەسدددوور) و اسدددماعیل
خورشیدی ،1خود را بە تپەی پشت خانەها رساندند و با بیکیسی نیروهای
دشمن را زیر آتش سالحشان قرار دادند .ما نیز سنگر بە سددنگر و کددوچە بە
کددوچە در حددال عقددد راندددن مددزدوران بددودیم .روحددیەی تهدداجمی و قدددرت
مقاومت پارتیزانها مزدوران دشمن را مأیوس و نومیددد کددردە بددود و بخشددی
از آنددان پددا بە فددرار گذاشددتند و برخددی دیگددر بە داخددل مسددتراحهای مسددجد
روسددتا پنددا بردنددد ،کە از چشددمان تیددزبین پیشددمرگەها پنهددان نمانددد .از آنددان
خواسددتیم خددود را تسددلیم کننددد ،بدددون مەطلددی و هددیچ گددونە چددون و چرایددی
تسلیم شدند ٧ .مزدور بودند ،هنگامی کە جلو آمدند دیدیم کە هیچ کدامشان
فشنگ ندارند و تا آخرین فشنگ با ما جنگیدە بودند .بە هر روی اسددرا را بە
پشددت جددبهە فرسددتادیم و خددود بە پددایین روسددتا رفتددیم تددا از فددرار مددزدوران
جلوگیری بە عمل آید.
در ایددن میددان اتفدداق جددالبی روی دادە بددود کە بددازگو کددردن آن در اینجددا
خالی از لطف نیست :هنگامی کە در پدایین روسددتا بددودم یکددی از پیشددمرگەها
 -1خدر خضدری فرمانددەی نیدروی پیشدوا بدود کە در تداریخ  ١٣٦٦/٧/٧در کدو طدرغە بە شدهادت
رسددید ،اسددماعیل خورشددیدی نیددز جانشددین فرماندددەی شدداخە دوم نیددروی بیددان بددود کە در تدداریخ
 ١٣٦٥/٧/١٣در باغ حاجیآباد شهید شد.
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بە نام ەسربازە را دیدددم کە دو اسددلحە در دسددت داشددت .از وی پرسددیدم ایددن
سالحها را از کجا گیر آوردەای؟  -سرباز بە سددبد بینظمددی و اشددتباهی کە
مرتکد شدە ،تنبیه شدە بود .مسئوالن وی را خلددع سددالح کددردە و در مسددجد
روستا زندانی کردە بودنددد .وقتددی کە مددزدوران وارد مسددجد میشددوند ،او را
دسددتگیر میکننددد .امددا خددود را مەرفددی نمیکنددد و بە آنددان میگویددد کە خددادم
مسدددجد روستاسدددت .دو تدددن از مدددزدوران را کە زخمدددی شددددە بودندددد بە وی
میسپارند تا از آنان مراقبت کند .سرباز نیز بە محض اینکە فرصت مناسددد
گیددر مددیآورد ،بددا اسددلحەی یکددی از آنددان بە سددمت هددر دو نفددر تیراندددازی
میکند و در نتیجە کشتە میشوند.
را پددایینی روسددتا را بسددتە بددودیم ،مددزدوران بە هددر دری میزدنددد تددا از
جهنمی کە برایشان درست کردە بودیم بگریزند .یکی از آن مزدورهددا کە دو
اسددددلحە در دسددددت داشددددت از کنددددار مددددن رد میشددددد ،ابتدددددا فکددددر کددددردم از
پیشمرگەهای نیروی پیشواست؟ متوقفش کردیم و ازش سئوال کردم و گفتم
چە کارەای؟ چرا اسلحەی اضافە داری؟ در جواب گفت یکددی از افرادشددان را
کشددتەام و اسددلحەاش را برداشددتەام ،بددا دسددت اشددارە بە پشددت سددرش کددرد.
هنگامی کە مشاهدە کردم پیکددر ەبیددژن سددلیمانزادەە از پیشددمرگەهای نیددروی
بیان بددود دیگددر را فددراری نداشددت ،همددان جددا انتقددام خددون بیددژن را گددرفتیم.
خانە بە خددانە و کددوچە بە کددوچە تەقیبشددان کددردیم ،کمکددم روسددتا را از لددون
وجود مزدورها پاک کردیم.
ەعلی یاسینپرستە فرماندەی مددزدوران گددرو ضددربت حمامیددان در حددالی
کە زخمی بود ،توانستە بود فرار کند .نددامبردە یکدی از جنایتکارهددای مددنطقە
بود کە دستش بە خون بسیاری از مردم و پیشمرگەها آلددودە شدددە بددود .آن
شد بە خیال دستگیر کردن نیروهای پیشمرگە بە این عملیات آمدە بود ،امددا
با خفت میدان مبارزە را در حالی کە از ناحیەی شکم زخمی شدە بود ،ترک
کرد .بە هر روی در حالی کە درگیری در جریان بود و نیروهای دشددمن در
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هم شکستە شدە بودند ،یکی از مزدوران بە نام ەسددلیمان خورشددیدیە ،1علددی
یاسینپرست را با خود میبرد و جانش را نجات میدهد.
سددرانجام درگیددری در سدداعت  ٤بامددداد بددا شکسددت مددزدوران و خددائنین
پایددان یافددت .در ایددن درگیددری  ٣٠نفددر از افددراد دشددمن کش دتە شدددند و  ٨نفددر
دیگددر نیددز بە اسددارت درآمدنددد و تەدددادی سددالح نیددز از آنددان بددر جددای مانددد.
متأسددفانە دو تددن از نیروهددای مددا نیددز بە نامهددای ەابددراهیم شددجاعیە ملقددد بە
ەشددمالە اهددل بوکددان و ەبیددژن سددلیمانزادەە اهددل روسددتای داشددبند بە شددهادت
رسیدند .شمال یکی از کادرهای شجاع و توانای حددزب بە شددمار میرفددت کە
از اعضدداء کمیددتەی شهرسددتان بوکددان بددود .وضددەیت جراحددت شددمال بسددیار
وخددیم بددود ،پددس از پایددان درگیددری مددن و چنددد پیشددمرگەی دیگددر بددر بددالینش
حضور یافتیم ،هنگامی کە چشمش بە ما افتدداد ،گفددت :ەهمسددنگرانم ،عزیددزانم،
میدانم کە زخم من التیام نمییابد و کاری از دستتان بدر نمیآیددد .آنددچە مددرا
آزردەخدداطر میکنددد مددرگ نیسددت ،بلددکە شددادی دشددمنانم بە دلیددل ایددن مددرگ
اسددت .امددا شددما کە رفیددق و همسددنگر مددن بودیددد میخددواهم راهددی را کە مددن
پیمودم با جدیت و ایمان ادامە دهید .زندە باد کردستان ،زندە باد دمکرات.ە
کمکدددم هدددوا روشدددن و روزی دیگدددر آغددداز میشدددد .پد دس از ندددیم سددداعت
پلکهایش را روی هم نهاد و برای همیشە با ما وداع کرد .آنچە ما را بسیار
ناراحت کردە بود ،این بود کە بە تازگی ازدوا کردە بود و آن شد هم نددزد
همسرش بود و حوالی سدداعت  ١٠شددد بە نیددرو برگشددت ،امددا تاریکپرسددتان
شمال و بیژن را برای همیشە از ما و از خانوادەشان گرفتند.
دسددتەای دیگددر از پیشددمرگەها از روسددتای ەسددیدآباد جمیددانە بە منظددور
حمایددت از مددا آمدنددد و ارتفاعددات زنبیددل را پوشددش دادنددد .همزمددان بددا طلددوع
آفتددداب ،پیکدددر شدددهدا را در روسدددتای سدددیدآباد بە خددداک سدددپردند .کلدددیەی
 -1سلیمان خورشیدی کە از مزدوران رییم بود ،سال بەد خدود را تحویدل نیدروی پیشدمرگە داد و
چگونگی نجات علی یاسینپرست را تەریف کرد.
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پیشمرگەها بە سمت قلەی کو استاد مصطفی رفتیم و آنجا با دقت تحرکددات
نیروهای دشمن را تحت نظر قرار دادیم.
چنددددی بەدددد نیرویدددی از طدددرف بوکدددان و روسدددتای ەقوروچددداە خدددود را بە
شیالنآباد رساند و برخی از مزدوران و پاسدارها بە سمت بلندیهای پشت
روسددتا رفتنددد ،امددا جرئددت روبەرو شدددن بددا نیروهددای پیشددمرگە را در خددود
نمیدیدند .تا غروب در آنجا منتظر یورش نیروهای رییم بودیم ،اما فقددط بددا
تددوپ و خمپددارە و مینیکاتیوشددا سددنگهای کوهسددتان را مددورد حمددلە قددرار
دادند.
اخبدددار درگیدددریای کە شدددرح آن رفدددت ،در میدددان مدددردم دسدددت بە دسدددت
میشددد ،مددردم کردسددتان و بە ویددژە مددردم آن مددنطقە از پیددروزی نیروهددای
پیشددمرگە بسددیار شددادمان بودنددد .عجددز و ندداتوانی نیروهددای رییددم در برابددر
ارادەی فرزندان کردستان ،بر تن مددزدوران و خددائنین بددومی وحشددت انددداختە
بود ،بە طوری کە در درگیریهای آتی نیز از درگیر شدن با پیشمرگەها ابددا
داشتند و احتیاط زیادی بە خددر میدادنددد ،و بە محددض مشدداهدەی نیروهددای
پیشمرگە پا بە فرار میگذاشتند.

رفتن بە مقر دفتر سیاسی و سازماندهی جدید
چنددد روز پددس از درگیددری شددیالنآباد ،بە گشددت سیاسددی – نظددامی خددود در
مدددنطقە ادامە دادیددددم و سدددپس بە همددددرا مدددزدوران بە اسددددارت درآمدددددە ،از
روستاهای ەشددینانە ،ەکشددینەە ،ەکندەشددینەە ،ەمددالەدومە در مددنطقەی شهرسددتان
مرزی بددانە و نیددز ەچومددانە گذشددتیم و وارد خدداک کردسددتان عددراق جددایی کە
مقددر دفتددر سیاسددی در آن قددرار داشددت ،شدددیم .اسددرا تحویددل زندددان مرکددزی
حزب دادە شدند و پس از دادگاهی و تحمل چند مددا محکومیددت آزاد گشددتند.
بە مدت دو ما در اطراف مقر دفتر مستقر و بە سازماندهی و آمددادە شدددن
جهت شرکت در جلسات سیاسی مشغول شدیم.
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شهید دکتر قاسددملو جلسددەای تددوجیهی مددن بدداب وضددەیت مددنطقە ،ایددران و
کردستان ،همچنین شرایط کمیتەی شهرستان ،نیرو و وظایف پیشمرگە برپددا
کددرد .طددی همددین مدددت یددک دورەی آموزشددی بە کددارگیری بیسددیم ،از سددوی
ەعمددر غالمەلددیە برگددزار شددد .در سددازماندهی جدیددد کە شددیوەی مدددرنی بە
خود گرفتە بود ،دستە و شاخەها نظددم بیشددتری یافتنددد .هددر دسددتە از  ١٥الددی
 ٢٠پیشمرگە تشکیل میشد و هر کدام از دستەها عالوە بددر ایددنکە فرماندددەی
دسدددتە و جانشدددین فرمانددددەی مخدددتب بە خدددود داشدددتند ،یدددک قبضدددە سدددالح
بیکیسی ،یک قبضە تکتیرانداز ،یک قبضە آرپیجی و کادر درمانی ویددژەی
دستە در اختیار داشتند.
در بهار همان سال ەجەفر حامدیە بە عنددوان مسددئول کمیددتەی شهرسددتان
بوکددان تەیددین شددد ،امددا در نددیمەی تابسددتان بددا تددأخیر بە مددنطقە بازگشددت.
ەسلیمان سەیدیە 1بە فرماندهی نیرو منصوب گشددت و اسددتاد احمددد کددوهگرد
نیز بە عنوان جانشین فرماندە مشغول بە خدمت شددد .یوسددف اسددماعیلزادە،
کددریم بددابکری و محمدددد تددوپچی بە عضددویت کمیدددتەی شهرسددتان درآمدندددد.
همچنین آزاد رحیمزادە و صالح پوراسد عالوە بر ایددنکە بدددون رأیگیددری بە
عضویت در کمیتەی شهرستان منصوب گردیدنددد ،بە عنددوان کددادر در بخددش
آموزشددی حددزب مشددغول بە کددار شدددند و هددر کدددام بە درجەی کددادری ارتقددا
یافتند و بە عنوان کادر سیاسی شاخە مشخب شدند .پس از کنگددرەی هفددتم
کددریم افشدداری ،سددلطان حا رسددولی بە اسددارت درآمدنددد و ابددراهیم شددجاعی
(شمال) بە شهادت رسید .اعضاء جدید جای خالی این شهدا را پر کردند.
فتدداح ایلخددانیزادە و احمددد خضددری بە عنددوان فرماندددەی شدداخە ،اسددماعیل
خورشددیدی و عبدددداللە شدددینانی جانشدددین فرمانددددە ،ابدددراهیم چدددوکلی ،عبدددداللە
کانیسیرانی ،شهید محمد اسپوغە و سید احمد ترابی نیز بە عنوان سردسددتە
 -1جەفر حامدی و سلیمان سەیدی اوایل دهەی  ٧٠راهی اروپا شدند.
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تەیین شدند .این سازماندهی طی جلسەای با حضور آقای مصددطفی هجددری
مسدددئول کمیسدددیون سیاسدددی  -نظدددامی رسدددمأ اعدددالم گردیدددد و صد دالحیت و
رسمیت آن مورد تأیید قرار گرفت .این برای نخسددتین بددار بددود کە هددر کدددام
از دسدددددتە و شددددداخەها بیسدددددیم مخدددددتب بە خدددددود در اختیدددددار داشدددددتند و
سازماندهی بە شیوەای مدرن در درون حزب صورت گرفتە بود.
جهددت خندددە :در بهددار  ١٣٦٥بددرای نخسددتین بددار بددود کە نیددروی بیددان بە
منظور سددازماندهی بە مقددر دفتددر سیاسددی واقددع در ەگددورەدەە (گەورەد ) از
توابدددع اسدددتان سدددلیمانیەی عدددراق ،رفدددتە بدددود .در یدددک روز آفتدددابی یکدددی از
پیشمرگەها بە نام کمددال بە همددرا چنددد تددن دیگددر از رفقددا بە گشددتزنی رفددتە
بودند .پس از چند ساعت پیادەروی ،کمال از فددرط خسددتگی و گرمددای شدددید
آنجا ،خود را بە داخل تانکر آب کمیتەی شهرستان میاندازد تددا خنددک شددود.
یکی از مسئوالن کمیتەی شهرستان بددا عصددبانیت و جدددیت از وی میخواهددد
کە از داخل تانکر بیرون بیاید .کمال با خونسددردی در جددواب میگویددد :ەبددرو
بابددا! ایددن بە تددو مربددوط نیسددت ،بددذار نیددروی دریددایی بیدداد ،مددن رو خشددکی
نیستم.ە

بازگشت بە منطقە و نخستین عملیات
چند روز پس از سازماندهی ،خود را برای بازگشت بە منطقە آمادە کردیم.
روز  ٢٠خردادما  ،١٣٦٥مقر دفتر سیاسی را بە مقصد منطقە تددرک کددردیم.
شد را در روستای مرزی ەشانخسەە بە سر بردیم .غددروب روز بەددد همددرا
بددا چنددد پیشددمرگەی دیگددر از رودخددانەی ەزلددمە عبددور کددردیم و در روسددتای
ەآلوتە بانە منتظر رسیدن نیرو شدیم .پس از آمدن نیددرو از داخددل روسددتای
آلوت گذشتیم و در کپرهای پشت روستا جهت استراحت اسکان یافتیم .پددس
از استراحت از روستاهای ەورچکە ،ەویسکە ،ەبددانەزرە ،ەسددوتوە و ەبەردرشە
عبددور کددردیم تددا وارد مددنطقەی بوکددان شدددیم .بە دلیددل ایددنکە هددم نیددرو و هددم

گوشەای از خاطرات یک پیشمرگ 195 /

کمیتەی شهرستان با هم را را میپیمودند با کمی تأخیر و در اوایددل تیرمددا
بە مقصد مورد نظر رسیدیم.
برفها آب شدە بودند و نیروهای رییم در اکثر نقدداط و روسددتاها پایگددا
ایجاد کددردە بودنددد ،لددذا شددبانە بە حرکددت خددود ادامە مددیدادیم و مدددام از ایددن
روستا بە آن روستا مددیرفتیم .در مددنطقە طبددق برنددامەی از قبددل تەیددین شدددە
حرکت میکردیم و بسیار محتاط بودیم ،اما علیددرغم ایددن تفاسددیر هددر از چنددد
گاهی نیروهای رییم یورش نصفە و نیمەای انجام میدادند .روز  ١١تیرمددا ،
یددک دسددتگا جیددر کە دو تددن از نیروهددای دشددمن در آن بودندد ،از روسددتای
ەقرلیە بە سمت ەعیشیآبادە در حرکددت بددود کە در کمددین نیروهددای مددا افتدداد،
در انجددام تیراندددازی از سددوی سددە تددن از پیشددمرگەها ،هددر دو سرنشددین آن
کشتە شدند.
پس از این عملیات جزئی گشتزنی چند روزەای را بە مناطق پیرمحمددد و
تورجدددان آغددداز کدددردیم .رییدددم در فصدددل بهد دار و در نبدددود مدددا در روسدددتای
میرگەنخشینە کە آخرین پایگا ما در منطقە بە شددمار میرفددت ،پایگددا ایجدداد
کددردە بددود .نیروهددای پیشددمرگە تددازەنفس بودنددد و فرماندددەهان و مسددئوالن
جدید نیرو هددم قصددد داشددتند خددودی نشددان بدهنددد ،از ایددن رو عملیدداتی بددرای
حملە بە پایگا میرگەنخشینە در نظر گرفتە شد .این نخستین عملیات نیددروی
بیان در سال ١٣٦٥محسوب میشد.
غددروب روز  ٦٥/٤/١٤پددس از تقسددیم وظددائف ،عملیددات پایگددا گیری رأس
ساعت  ١٨و با رمز ەشهید زندە استە آغدداز شددد .درگیددری سددختی درگرفددت،
اما در همان نیم ساعت ابتدایی درگیری مشخب بود کە تصرف پایگا کددار
سادەای نیست .قرید بە  ٢ساعت آن پایگا را زیر رگبار گلولەهایمددان قددرار
دادیدددم ،و پدددس از آن بە سدددالمت از محدددل دور شددددیم .چنددددی بەدددد مدددنطقە
خمپارەباران شد اما خوشبختانە هددیچ آسددیبی بە مددا نرسددید .اگددر چنددانچە در
تصددرف آن پایگددا موفددق هددم میشدددیم ،بدددون شددک بە یمددن ارادە و همددت
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پیشمرگە بود ،چددون ایدن آخددرین پایگددا رییددم در مددرز سددقز بددود و بە همددین
دلیدددل نیروهدددای بیشدددتری در آنجدددا حضدددور داشدددتند و تصدددرف آن بددددون
برنامەای دقیق و منظم امکان پذیر نبود و یا دستکم بسددیار مشددکل بددود .در
عملیات پایگا گیری ابتدددا بایسددتی کددار شناسددایی بە طددور دقیددق انجددام شددود،
سپس شروع بە عملیات کرد ،کە در این مورد این مهم از نظددر دور انگاشددتە
شدددە بددود .نیروهددای پیشددمرگە بە سددبد ایددنکە پیشددتر در همددان روسددتا مقددر
داشتند ،اطراف پایگا را بە خوبی میشناختند و در واقع بە همین دلیددل بددود
کە خوشبختانە صدمەای ندیدیم.

پایگاه «بوگبسی» و خلع سالح مردم روستا
جمهدددددوری اسدددددالمی در کردسدددددتان اهمیدددددت زیدددددادی بە مزدورسدددددازی و
مزدورپروری میداد .رییددم اسددالمی از نقددطە ضددەف ملددت کددرد سوءاسددتفادە
میکددرد و بددا تمددام قددوا در پددی آن بددود کە کردهددا را از هددر سددو بە جددان هددم
بیندازد ،لذا هیچ گا از سیاست و پرویەی مزدورسازی غافل نماند .در واقع
بخشی از این سیاست را با تطمیع مددردم سددادەلوح بە کددار میبددرد و بخشددی
دیگدددر را از طریدددق تبلیغدددات و شدددانتای خبدددری و سوءاسدددتفادە از احساسدددات
مذهبی مردم و اتهامات ناروا زدن بە حددزب دمکددرات جددذب خددود کددردە بددود.
امددا در حالددت کلددی آن از زور و اجبددار و تهدیددد و ارعدداب اسددتفادە میکددرد و
مددردم را وادار بە مسددلح شدددن و خصددومت بددا احددزاب کددردی و در وهددلەی
نخسددت حددزب دمکددرات ،میکددرد کە تددا حددد بسددیار زیددادی بە جنددبش ملددی –
دمکراتیددک ملددت کددرد ،زیددان رسدداند .حددزب دمکددرات در سراسددر کردسددتان از
طریدددق رادیدددو ،تبلیغدددات و سدددخنرانیهای حضدددوری کادرهدددای سیاسدددی در
منطقە و بە هر شیوەی ممکن حتی از تاکتیک نظددامی نیددز بددرای خنثددی کددردن
ایددن دسیسددەهای رییددم سددود میجسددت ،و مددردم را از خطددری جدددی آگددا
میساخت.
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پس از عملیات روستای میرگەنخشینە کە دستاورد مهمی در پی نداشددت،
نیروی بیان تصمیم گرفت عملیاتی در روستای ەبوگبسیە انجام دهد .در آن
زمددان رییددم مددردم ایددن روسددتا را بە زور مسددلح کددردە بددود .برنددامەریزی
کردیم و هواداران حزب طرحی در ایددن بددارە تحویددل اسددتاد احمددد دادنددد ،وی
نیز آن را با کمیتەی شهرستان و نیرو در میان گذاشت .طی جلسددەای کە بە
منظور همفکری و تحلیل طرح مزبور گرفتە شدە بددود ،اعضدداء شددرکت کنندددە
در جلسددە رضددایت خددود را از طددرح عملیدداتی ابدراز داشددتند .فقددط یددک اشددتبا
جزئددی در آن وجددود داشددت ،و آن هددم محددل اسددتقرار آرپیجددیزن بددود .شددد
قبل بە شناسایی محل عملیات رفتە بودیم و بر اساس مشدداهدات مددا و نقشددە
یددک تیددر بددرق (دکددل برقددی) در مسددیر آرپیجددی قددرار گددرفتە بددود و احتمددال
اصابت موشک آرپیجی بە آن وجود داشت لددذا محددل اسددتقرار آرپیجددیزن
را تغییر دادیم.
یددک روز قبددل از عملیددات ،در روسددتای سددیدآباد جمیددان وظددائف اعددالم
گردید و افراد بر سە دستەی اصددلی تقسددیم شدددند ،دو دسددتە بددرای حمددلە بە
پایگا و دستەی دیگر بە منظور خلع سالح مردم روستا تەیین شدددند .زمددان
شددروع عملیددات شددامگا  ٢٤تیرمدا مقددرر شددد .بە باغددات روسددتای ەقهرآبددادە
بددزرگ (قددارەوا گەورە) رفتددیم و در آنجددا خددود را پنهددان کددردیم .فرماندددەی
پایگا در داخل روستا بود و همزمان با تاریک شدن هددوا ،خددود را بە داخددل
پایگا رساند .تیمی کە مأموریت خلع سالح مردم روستا را بر عهدە داشددت،
دسدددت بە کدددار شدددد .مدددردم از پیشدددمرگەها اسدددتقبال کردندددد و بددددون هدددیج
درگیدددریای سدددالحهای خدددود را تحویدددل پیشدددمرگەها دادندددد ،تبلیغدددات حدددزب
دمکرات کە در میان مردم محبوب بود ،کارساز واقع شدە بود.
همزمان با مأموریت خلع سددالح ،تیمهددای حمددلە کنندددە بە پایگددا نیددز وارد
عمل شدە و در قالد چند تیم چند نفرە و با برخورد اولین موشددک آرپیجددی
بە پایگدددا از هدددر سدددو شدددروع بە تیرانددددازی کردندددد .پایگدددا در میدددان آتدددش
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میسوخت و شددەلەهای آتددش و دود ناشددی از آن بە هددوا میرفددت .تددا سدداعت
 ٢٣بە تیراندددازی ادامە دادیددم .بە دلیددل سددوختە شدددن و آتشگددرفتن پایگددا
نتوانسددتیم وارد آنجددا شددویم و از تلفددات نیروهددای رییددم اطالعددی بە دسددت
آوریم .در این درگیری  ١٥قبضە اسددلحە بە دسددت آوردیددم .امددا متأسددفانە بە
هنگام نزدیک شدن بە پایگا یکی از پیشمرگەها بە نام ەکمال اشددەریە ملقددد
بە ەآزادە و اهل بوکان ،بە دلیل انفجار نارنجک بە شدت زخمددی گشددت و پددس
از چند ساعت دست و پنجە نرم کردن با مرگ ،بە شهادت رسید .و همچنین
چهار پیشمرگەی دیگر مجروح شدند.
همددان شددد پددس از عملیددات بە کددو اسددتاد مصددطفی رفتددیم و بە مدددت ١٠
روز در آنجا بە استراحت پرداختیم ،نیددروی دشددمن بددا وجددود ایددنکە از محددل
اسددتراحت مددا مطلددع بددود ،امددا جرئددت درگیددر شدددن بددا نیددروی پیشددمرگە را
نداشت.

حملەی احتمالی دشمن و ضدحملەی واقعی ما
بەددد از اسددتراحتی کامددل گشددتزنی دیگددری بە عمددق مددنطقە آغدداز کددردیم٩ .
مردادما  ١٣٦٥در میان روستاهای ەدارەگردلەە و ەعلمآبادە در دامددنەی کددو
طرغە بودیم کە خبری مبنی بر تدارک حملەای از سوی گرو ضددربت رییددم
کە در دارەگردلە مستقر بودند ،بە دسددتمان رسددید .پددس از شددنیدن ایددن خبددر
خود را سازمان دادیم و تا غروب منتظددر یددورش نیروهددای رییددم بددودیم .بددر
خالف انتظددار ،حددوالی غددروب ایددن مددا بددودیم کە خددود را بددرای حمددلە بە آنددان
آمادە کردیم .گروهی از پیشمرگەها را در قالد یک تددیم بە نزدیددک روسددتای
ەنوبارە فرستادیم تا در جادەی آنجا و بر سر را نیروی کمکددی کمینگددذاری
کنند ،دو تیم دیگر نیز بە نزدیکددی روسددتا رفتددیم و رأس سدداعت  ٢٠درگیددری
شروع شد.
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بدددین ترتیددد توانسددتیم از حمددلەی آنددان جلددوگیری بە عمددل آوریددم و در
ضددمن دسیسەهایشددان را نقددش بددر آب کنددیم و همچنددین قبددل از سددازماندهی
کامددل آنددان را غافددلگیر کددردە و ضددربەی محکمددی وارد آوریددم .در اطددراف
اولین خانەهای روستا درگیری سنگینی در جریان بددود ،نیروهددای دشددمن بە
هیچ وجە حاضر نبودند از روستا خار شوند ،زیرا میدانستند کە بە قیمددت
جانشان تمام خواهد شد .ما از دو سو روسددتا را تحددت محاصددرە قددرار دادە
بودیم .درگیری تا سدداعت  ٢٣ادامە داشددت ،دشددمن کشددتەهای زیددادی داشددت،
اما از روستا بیرون نمیآمدند و ما دسترسی نداشتیم تددا جنددازەی افرادشددان
را شددمارش کنددیم .متأسددفانە در بحبددوحەی درگیددری ەعلددی عباسددیە ملقددد بە
ەعلی قالویە شهید و سلیم سلطانی نیز مجروح شد .علی شخب زحمتکش و
سددخاوتمند و شددودطبەی بددود از روز اول تددا روز شددهادتش بددا صددداقت و بە
درستی خدمت کردە و هیچ مسئولی از وی دلخور نشدە بود.
هنگامی کە دستور عقدنشینی صددادر شددد ،بە همددرا ەاسددماعیل بازیددارە و
دو نفر دیگر پیکر علی عباسی و همچنین سلیم سلطانی کە زخمددی شدددە بددود
را بددا خددود بە عقددد بددردیم .پدس از درگیددری روسددتای ەکانیپددانکەە بە عنددوان
محل عقدنشددینی و تجمیددع نیددرو در نظددر گددرفتە شددد ،همددان شددد بددا خسددتگی
راهی شدیم و ساعت  ٥بامداد رسددیدیم .در واقددع یکددی از سددختترین کارهددا،
را پیمدددایی پدددس از درگیریسدددت .علیدددرغم مسدددافت زیدددادی کە میبایسدددت بدددا
خستگی بپیماییم ،با کمبود فشنگ نیز مواجە بودیم ،من فقط یددک خشدداب ٤٠
تیددری داشددتم .بددرای پددر کددردن اسددلحە و خشددابهایمان بایددد بە دامددنەی کددو
استاد مصطفی کە مهماتمان را آنجا پنهان کردە بودیم ،میرفتیم.
حوالی غروب بە سمت کو استاد مصددطفی بە را افتددادیم .از رودخددانەی
ەقرەگدددویزە عبدددور کدددردیم و بە سددمت روسددتاهای جمیدددان و سدددیدآباد کە در
دامنەی کو بود ،حرکت کردیم .اما گرو ضربت ەقوروچاە سددر را مددا و در
آن اطدددراف مشدددغول بە اسدددتراحت بودندددد .دسدددتەی تحدددت فرمانددددهی مدددن،
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میخواسددتیم ببینددیم در داخددل روسددتا چە خبددر اسددت ،آیددا شددرایط مناسددد
میباشد تا بقیەی دستەها نیز بە دنبال مددا بیایندد یددا نە؟ بە همددین منظددور مددا
بە داخل روستا سر کشددیدیم .همددین کە بە اولددین خانەهددای روسددتا رسددیدیم،
احساس کردیم کە وضەیت عادی نیست ،زیرا کە سگهای روسددتای جمیددان
بدون وقفە پارس میکردند.
بە همرا علددی اللە و عثمددان ممیددل پدداورچین پدداورچین از را پددایینی وارد
روستا شدیم ،بالفاصلە چشممان بە مزدوران افتاد کە کددل روسددتا را اشددغال
کردە بودند ،تەدادشان زیاد بود .بە آرامی قدم بددر میداشددتیم .یکددی دیگددر از
دستەهای ما بە همرا شهید اسددماعیل خورشددیدی در کنددار چشددمەی روسددتا
توقف کردنددد .نگهبددان متددوجە حضددور مددا نشدددە بددود ،امددا دسددتەای کە همددرا
شددهید اسددماعیل بددود را دیددد و بە سویشددان شددلیک کددرد ،مددا نیددز بالفاصددلە
جددوابش را دادیددم و در نتددیجەی تیراندددازی مددا نگهبددان زخمددی شددد .بە دلیددل
کمبود مهمات نتوانستیم بە درگیری ادامە دهیم و از محل دور شدیم .ساعت
 ٣بامددداد بددود ،خددود را بە نیددرو رسدداندیم و از را رشددتە کو هددای روبەروی
روستا بە را افتادیم و اول صبح خود را بە کو استاد مصطفی رساندیم.
آن هنگددام کە در حددال صددەود بە کددو بددودیم ،مددن فقددط  ٥فشددنگ بددا خددود
داشتم .کو استاد مصطفی نقطەای بسیار اسددتراتژیک بددود ،هددم صددەدالەبور
بود و هم اینکە بە نوعی انبددار مهمددات مددا بە شددمار میرفددت .در حددالی کە بددا
استاد احمددد بە وسددیلەی بیسددیم در ارتبدداط بددودم و از کمبددود فشددنگ حددرف
زدیم ،در جواب گفت :ەغصە نخور ،زیر پاهات پر از فشنگە.ە تا غددروب آنجددا
ماندیم و خبری از آمدن نیروی رییم نبود .پس از آن کلیەی نیددرو در پشددت
روستای ەهرمیلەە در دامنەی کو اسددتاد مصددطفی بە هددم پیوسددتیم و خشداب
اسلحەها را پر کردیم و همانجا بە استراحت پرداختیم.
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شیردوشان روستای هرمیلە و ضربەای بە دشمن
گروهددی از زنددان و دختددران روسددتای هددرمیلە هددر روز بە منظددور دوشددیدن
گوسفندان بە دامنەی کو استاد مصطفی میرفتند ،و در آنجا در کنار جددوی
آبددی کە از کددو سددرازیر میشددد هددر کدددام از آنددان بە دوشددیدن گوسددفندان
خویش مشغول میشدند .پس از اتمام کارشان با چوپانان و یددا اگددر چنددانچە
پسددران جددوان روسددتا حضددور داشددتند بە رقددب و پددایکوبی میپرداختنددد و
سپس آوازخوانان بە سوی خانەهایشان باز میگشتند.
صددددبح روز دوازدهددددم مردادمددددا  ،١٣٦٥چنددددد تددددن از زنددددان و دختددددران
شیردوش از روستا بە طددرف چراگددا گوسددفندان خددار میشددوند .دو تددن از
پاسدددارهای پایگددا هددرمیلە بە دنبددال آنددان بە را میافتنددد .خبددر آن از سددوی
دیدەبان ها بە فرماندەها اعالم گردید .بدون مەطلی دستەای از پیشمرگەها بە
دنبالشددان رفتددیم .چنددد درخددت زردآلددو در مسددیر بددود کە خددود را پشددت آن
درخت ها پنهان کردیم .ابتدا آنددان را تحددت نظددر گددرفتیم ،کە از الفدداظ زشددت و
نامناسددد اسددتفادە میکردنددد و بە دختددران متلددک میپراندنددد .بیشددتر نزدیددک
شددددیم و در ایدددن حدددین دخترهدددا هدددم بدددا عصدددبایت جوابشدددان را دادندددد و از
پاسدددددارها خواسددددتند کە دسددددت از اذیددددت کردنشددددان بردارنددددد ،امددددا بددداز بە
حرکتهددای زشددت خددود ادامە میدادنددد .مددا نزدیددکتر شدددە بددودیم ،همددین کە
چشمشددان بە مددا افتدداد خددود را پشددت تددنەی درختددان قددایم کردنددد .از آنددان
خواسددتیم خددود را تسددلیم کننددد ،امددا تددوجهی بە هشدددار مددا نکردنددد و نهایتددأ
مجبور شدیم کە تیراندازی کنیم و در نتیجە هر دویشان کشتە شدند.
در را بازگشت بە دو پاسدار دیگددر برخددوردیم کە در پددی صدددای شددلیک
خود را بە آنجا رساندە بودند ،آنان نیز حاضر بە تسددلیم شدددن نبودنددد و بە
همین دلیل کشتە شدند .پس از چندی دو تن دیگر نیز و باز از سوی پایگددا
بە منظور کسددد خبددر از پاسدددارها فرسددتادە شدددند ،کە در نتددیجەی درگیددری
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یکدی از آنددان کشددتە و دیگددری بە شدددت زخمددی شددد و بە اسددارت مددا درآمددد.
هنگامی کە از قصد آمدنشان پرسیدیم ،در جددواب بە مددا گفددت :ەصددبح امددروز
بهشان گفتیم چە کددار داریددد بددا زن و بددچەی مددردم؟ یددک روز بددا پیشددمرگەها
روبەرو میشوید و همەی مردم اینجا با پیشمرگەها هسددتند و بە آنددان کمددک
میکنند .مردم با آنان همکاری میکنند .پیشمرگەها را از خودشددان میداننددد.
اما فرماندەی پایگا از آنان خواسددتە بددود کە ایددن کددار را بکننددد .بددرای همددین
بود کە هر روزە دنبال دخترهای مردم را میافتادند ،حتی یک روز یکددی از
دخترها هر چە بدوبیرا بود بار یکی از پاسدددارها کددردە بددود .مددردم روسددتا
متوجە شدند و از فرط عصبانیت خواستند بە پایگا حملە کننددد ،امددا فرماندددە
جلددوی چشددم مددردم بددا عصددبانیت بددا سددرباز حددرف زد و حتددی او را تهدیددد
کددرد و بە مددردم قددول داد کە دیگددر چنددین چیددزی تکددرار نشددود .امددا علیددرغم
همەی اینها دوبارە تحریک و تشویق بە انجام این کارها کددرد ،تددا ایددنکە ایددن
اتفاق افتاد و همین االن هم من را بە زور اینجا فرستادە است.ە
پس از این اعترافات ،وی را آزاد کردیم امددا بە دلیددل خددونریزی زیدداد در
را بازگشت بە پایگا جان خود را از دسددت داد .بەددد از یددک سدداعت نیددروی
ضربت رییم متشکل از مزدورها و پاسداران از طرف سقز و گددرو ضددربت
دیگدددری از جاندددد روسدددتای ەسدددراەی احمددددآقا خدددود را بە محدددل درگیدددری
رساندند و در ارتفاعات ەکانیزرینەە و تپەهای اطراف هددرمیلە مسددتقر شدددند.
سپس دستەای از مزدوران را بە جلو فرستادند ،هنددوز چنددد متددری از بقددیەی
گروهشان دور نشدە بودند کە با دستەای از پیشمرگان شاخەی یددک درگیددر
شدند .پس از نیم ساعت درگیددری سددخت وادار بە عقدنشددینی شدددند .سددپس
از نو حملەی دیگری آغاز کردند ،کە پیشددمرگان همپیمددان شدددند تددا بددا یدداد و
خاطرەی شددهیدان علددی قددالوی و کمددال اشددەری ،ضددربەی سددهمگینی بددر آنددان
وارد نمایند.
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پس از  ٨ساعت درگیری و مقاومت از سوی پیشمرگان ،نیروهای دشمن
با شددماری کشددتە و زخمددی عقدنشددینی کردنددد .در پایددان جنددازەی  ١٢نفددر از
آنان در محل درگیری بر جای ماندە بددود و توانسددتیم  ٨قبضددە اسددلحەی ی-
 ٣و  ٢٢خشدددداب و  ٤٠٠فشددددنگ بە دسددددت آوریددددم .خوشددددبختانە نیروهددددای
پیشدددمرگە در سدددالمت کامدددل بودندددد .در واقدددع ایدددن نخسدددتین بد دار نبدددود کە
مدددزدوران و پاسدددداران حکدددومتی چشدددم طمدددع بدددر دختدددران و زندددان کددددرد
میدوختنددد و بە کددرات در سراسددر کردسددتان بە سددزای اعمددال وقیحانەشددان
رسیدە بودنددد ،امددا هددیچ کدددام از آنددان درس عبددرت نگددرفتە و بە رفتددار شددنیع
خددود ادامە دادە بودنددد امددا ایددن درگیددری نقددطەی پایددانی بددود بددر آن و دیگددر
هرگز در منطقە شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم.
همزمان با تاریک شدن هوا از سددمت تورجددان بە پشددت روسددتای گلددوالن
رفتیم .پس از چندی از سوی دفتر سیاسددی پیددامی مبنددی بددر بازگشددت جەفددر
حامدی ،مسئول کمیتەی شهرستان بوکان بە مددنطقە دریافددت کددردیم ،بددا چنددد
تددن از پیشددمرگان بە روسددتای شددیخ چوپددان رفتددیم تددا وی را همددرا خددود بە
منطقە بیاوریم .کاک جەفددر جلسددەای سیاسددی برگددزار کددرد و بەددد از دو روز
اسدددتراحت ،بە گشدددت سیاسدددی – نظدددامی خدددود ادامە دادیدددم و بە مدددنطقەی
پیرمحمد بوکان رفتیم.

 ٢٥مردادماه و تصرف پایگاه باغلوجە
نیروهای حزب دمکرات در سراسر کردستان در اندیشەی انجام عملیددات در
روز تأسیس حزبشان یەنی  ٢٥مردادمددا

1

بودنددد ،در مقابددل نیروهددای رییددم

نیز در آمادەباش کامل بە سر میبردند .در واقع چند سالی بود کە در میان
نیروهای حزب دمکرات رقابتی انگیزشی در گرفتە بددود کە همگددان در تددالش
 ٢٥ -1مردادما سالروز تأسدیس حدزب دمکدرات کردسدتان میباشدد کە در سدال  ١٣٢٤بە رهبدری
پیشوا قاضی محمد تشکیل شد.
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بودند در ایددام و مناسددبات تدداریخی حددزب و ملددت کددرد ،بددا انجددام عملیاتهددای
مهددم ،ایددن روزهددا را گرامددی بدارنددد و همزمددان بددا مددوفقیتی کە از ایددن را بە
دست میآمد بە شادی بپردازند.
کمکددم بە ٤١مددین سددالگرد تأسددیس حددزب نزدیددک میشدددیم ،مددا نیددز در
نیروی بیان برای انجام عملیات در این روز اعددالم آمددادگی کددردیم .بە همددین
منظور طرحی برای تصرف پایگا روستای ەباغلوجەە در نظددر گددرفتیم .ابتدددا
چند تن از اعضدداء نیددرو مددأمور بە شناسددایی دقیددق پایگددا شدددند ،کە عبددارت
بودند از :محمد شهروان (توپچی) کە در آن زمددان مسددئول کمیددتەی مددنطقەی
تورجددان بددود ،اسددتاد احمددد کددوهگرد مەدداون فرماندددەی نیددرو ،احمددد خضددری
فرماندددەی شدداخە ،آزاد رحددیمزادە کددادر سیاسددی شدداخە ،اسددماعیل بازیددار،
محمد اسپوغە سردستە ،ابراهیم چوکلی سردستە و چند پیشمرگەی دیگر.
همان روز بە شناسددایی پایگددا رفتددیم ،قبددل از آغدداز بە کددار شناسددایی در
بددداغی کە در نزدیکدددی روسدددتا قدددرار داشدددت بە اسدددتراحت پدددرداختیم .محمدددد
شهروان (توپچی) از قبل با چند تن از هواداران هماهنگ کددردە بددود تددا بددرای
پیشددمرگەها غددذا بیاورنددد .سددە دختددر روسددتایی کە دو تددن از آنددان ەخیددالە و
ەکوەسددتانە 1نددام داشددتند ،برایمددان غددذا آوردنددد .تددا سدداعت  ١١شددد پایگددا را
شناسایی کردیم و تمام ابەاد آن را بە خوبی تحلیددل کددردیم .چگددونگی حمددلە،
محل استقرار تیمها و تەداد افراد داخل پایگا – کە  ١٧ -١٦نفر بودنددد – از
جملە را کارهایی بود کە بدین منظور در نظر گرفتە شد.
پددس از اتمددام کددار شناسددایی ،بە پشددت روسددتای سددیدآباد بازگشددتیم و
منتظر آمدن نیرو شدیم .نیرو یک روز بەددد یەنددی در تدداریخ  ٢٢مردادمددا بە
ما پیوست .در جلسەی مسئوالن نیرو تیمها مشخب شدددند و طددرح تصددرف
پایگا با دقت بررسی شد .از غروب روز  ٢٣در خانەهای روستای باغلوجە
 -1خیال و کوەستان (کوەستان در زبان کردی بە مەنی کوهسدتان اسدت) کە خدواهر بودندد پدس از
عملیات پایگا گیری ب اغلوجە ،بە صفوف پیشمرگان حزب پیوستند و حاال در اروپا زندگی میکنند.
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تا صبح  ٢٤خود را پنهان کردیم .ساعت  ١٨زمددان عملیددات بددود و سددر وقددت
شروع بە کار کردیم.
مخفیدددانە از خانەهدددا خدددار شددددیم و در نقطەهدددای مەدددین مسدددتقر شددددیم.
ساختمان پایگا کە قب منزل خان روستا بود ،در وسددط روسددتا واقددع شدددە
بود ،دیوارهای آن بە قطر نیم متر و ارتفاع آن بە  ٤متددر میرسددید ،بە همددین
دلیل کار تصرف آن را سددخت کددردە بددود .بددا شددلیک آرپیجددی توسددط اسددتاد
احمددد اسددتارت عملیددات زدە شددد ،مددا نیددز بە دنبددال آن از دو طددرف بە سددوی
پایگا تیراندازی کردیم .سپس بە همرا اسددماعیل بازیددار و طدداهر رشددیدی و
علدددی اللە و شدددهید محمدددد حاجیآبدددادی و عددددەای دیگدددر از پیشدددمرگها بە
وسددیلەی نردبددانی کە از خانەهددای اطددراف آوردە بددودیم ،خددود را بە سددنگر
پشددتبام رسدداندیم .بە هنگددام بدداال رفددتن از نردبددان ،از پنجددرەی روبەرو بە
وسیلەی تیربار ی ٣ -بر ما آتش گشودند ،تاکنون نیز نمیدانیم چطور نجات
یافتیم و کشددتە نشدددیم حتددی یکددی از آن د هددا گلددولەای کە شددلیک کردنددد ،بە
هیچ کدام از ما اصابت نکرد!
با انداختن چند نارنجک و شدددت یددافتن تیراندددازی بە سددوی پایگددا  ،کمکددم
مقاومت افراد داخل پایگا تضەیف شددد .از پشددتبام و از را لددولەی بخدداری
دو نارنجک دیگر بە داخل پایگا انداختیم ،کە در نتیجەی مقاومتشان بە کلی
در هددم شکسددتە شددد .هددوا هنددوز روشددن بددود کە کنتددرل پایگددا را بە کلددی در
دسددت گددرفتیم .در ایددن عملیددات  ١٣تددن از نیروهددای رییددم کە همگددی پاسدددار
بودندددد کشد دتە شددددند ،و نیدددز  ١٥قبضدددە اسدددلحە ،یدددک قبضدددە خمپدددارەی ٨٠
میلیمتری ،یک قبضە تیربددار ی ٣ -و مقدددار زیددادی وسددایل نظددامی و همچنددین
صدها فشنگ اسلحەهای مختلف را بە دست آوردیم .پس از پایان عملیددات و
آوردن غنایم ،با شادمانی محددل درگیددری را بە طددرف روسددتای ەمحمودآبددادە
در نزدیکی شهرستان بوکان ترک کردیم.
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فردای همان روز یەنی  ٢٥مردادما در یکی از مزارع روسددتای ەجمددوغەە
بە سدددر میبدددردیم کە رادیدددو صددددای کردسدددتان ایدددران در میدددان برنامەهدددای
ویددژەی خددود مددارش ەتددوجە کنیددد! تددوجە کنیددد!ە پخددش کددرد و خبددر عملیددات
موفقیددتآمیز نیددروی بیددان را بددرای شددنوندگان قرائددت کددرد .آن روز در دو
کیلومتری بوکان بدون هیچ واهمەای از نیروهای رییددم ،بددا لبدداس راحتددی در
حال استراحت و تختەنرد بازی کددردن بددودیم روحددیە و جسددارت و شددجاعت
پیشمرگەها در آن شرایط واقەأ مثالزدنی بود.
عملیات مددذکور از دو جنددبە حددائز اهمیددت فددراوان بددود .در وهددلەی نخسددت
اینکە رییم در تمام روستاهای اطراف محل عملیات دارای پایگا بود .و دوم
اینکە چنانچە اشارە نیز شد ،ساختمان پایگا بسیار محکم بود و اگر ارادەی
نیدددروی پیشدددمرگە نبدددود ،تصدددرف آن تقریبدددأ غیدددرممکن مینمدددود .زیدددرا کە
سددنگینترین سددالح مددا کە همانددا آرپیجددی بددود تنهددا توانسددت محددل نگهبددانی
پشتبام کە آن هم از بلوک ساختە شدە بود را منهدم کند .از آن مهمتددر در
حددالی کە درگیددری بە مدددت دو سدداعت و نددیم بە درازا کشددید ،هددیچ کدددام از
نیروهددای کمکددی رییددم بە محددل درگیددری نیامدنددد ،هددر چنددد از شددهریکند بددا
ماشین تنها  ٥دقیقە زمان الزم بود.
بەددددأ بە طدددرف روسدددتای حسدددینآباد بە را افتدددادیم .حسدددینآباد نقدددطەی
استراتژیکی بود کە در آنجا گزند کمتری متوجە پیشددمرگەها میشددد .سدداعت
 ٣بامداد رسیدیم .چند دقیقە پس از ایددنکە بە خددواب رفددتە بددودم ،گفتنددد بیدددار
شو کە در مزرعەهای ەسردرآبادە صدای گلولە میآمد و درگیری روی دادە
بود.
فورأ بە همرا سە پیشمرگەی دیگر آمادە شدددیم ،مددن بددا  ٩خشدداب پددر از
فشدددنگ و چهدددار عددددد نارنجدددک آمدددادە شددددم و بە همدددرا آندددان در حدددالی کە
می دویدیم خود را بە نزدیکی روستای سردرآباد رسدداندیم .قددرار بددود همددان
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شد یک تیم تشکیالتی نزد ما بیاید ،اما بە سویشان تیراندازی کددردە بودنددد.
هنگامی کە رسیدیم ،هیچ کسی آنجا نبود .ما هم بەرا خود برگشتیم.
بە مدددددت  ٢٠روز آنجددددا ماندددددیم .هددددر شددددد سدددداعت  ٣در کوهسددددتان
کمینگددذاری میکددردیم و در طددول روز افددراد بە نوبددت بە دیدددەبانی مشددغول
میشدند .در واقع من کە مسئولیت دستە را بر عهدە داشتم و علیددرغم ایددنکە
قددب مجددروح شدددە بددودم و درد آن همیش دە همددراهم بددود ،امددا از انجددام هددیچ
کار و مأموریتی دریغ نمیورزیدم و دوشادوش همسنگرانم از دستاوردهای
جنبش محافظت میکردم.

نامەی اسماعیل شریفزادە از زندان
در ابتدددای شددهریورما نیددروی بیددان در پشددت روسددتای سددیدآباد جمیددان بە
استراحت میپرداخت ،یکی از روزهددا سدداعت  ٢بەددازظهر ،اطالعددات پدددرم را
نزد من فرستادە بود و با خود نامەای را کە نوشتەی ەاسماعیل شددریفزادەە
ملقد بە ەقادر سوورە 1بود ،آوردە بود .پس از احددوال پرسددی از وی سددئوال
کردم کە از کجا میدانستە کە ما در سددیدآباد هسددتیم .پدددرم در جددواب گفددت
کە اطالعات گفتە بود در نزدیکی روستای سددیدآباد هسددتند و میتددوانی آنجددا
پسرت را ببینی .پددس از ایددنکە بددا هددم تنهددا شدددیم ،نددامەای تحویددل مددن داد کە
خط قادر بود ،فورأ دسددتخطش را شددناختم ،چددرا کە بددا هددم بسددیار صددمیمی
بودیم و بارها نوشتەهایش را دیدە بودم.
نامبردە در سال  ١٣٦٥بە همرا دکتددر سددلطان حا رسددولی و عبدداس اهددل
سددددلیمانکندی – کە نددددام خددددانوادگیاش را بە خدددداطر نمددددیآورم  -بە دلیددددل
سددهلانگاری و نیددز گددزارش مددزدوران ،توسددط نیروهددای جمهددوری اسددالمی

 -1در زبان کردی بە افرادی کە دارای موی بور و طالیی هستند ەسوورە گفتە میشود.
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دسددتگیر شدددند 1.در اطالعددات از وی پرسددیدە بودنددد کە در بددین پیشددمرگەها
چە کسی با تو رفاقت داشددتە و بدددین ترتیددد نددامەای بددرای مددن ارسددال کدردە
ب دود .ادبیددات نددامە همددان ادبیددات اطالعددات بددود و مشددخب بددود کە وادار بە
نوشتن شدە بود :ەمن اکنون دستگیر شدەام ،اما کاری بە کارم نداشتە و من
را بخشیدەاند ،تو هم برگرد و مطمددئن بدداش کە بددا مشددکل روبەرو نمیشددوی
...ە

2

موضوع را بددا جەفددر حامدددی و سددلیمان سددەیدی در میددان گذاشدتم ،گفتنددد
نددامە را جددواب بدددە و سددپس آن را بیدداور کە ببینددیم .از کمددال فاضددلی قلددم و
کاغدددذ گدددرفتم و بدددا شدددەار اسدددتراتژیک حدددزب کە ەدمکراسدددی بدددرای ایدددران و
خودمختاری برای کردستانە بود ،نددامە را آغدداز کددردم .احتمدداأل اکنددون نیددز و
پس از این همە سال متن نامەی من در اطالعات بوکان بایگدانی شددە باشددد.
در آن بە حقانیددددت جنددددبش و مبددددارزەی ملددددت محددددروم کددددرد و در ادامە بە
جنایتهای رییم در کردستان و کشتار مردم بیگنا توسط مددزدوران جددانی
جمهوری اسالمی اشارە کددردم .در پایددان نوشددتم :ەمددیدانم کە قددادر را وادار
بە نوشتن این نامە کردەایددد و تحددت شددکنجە حاضددر بە انجدام ایددن کددار شدددە
است ،اما مطمئن باشید کە ەابراهیمە فرید دروغهددای شددما را نمیخددورد و تددا
آخددرین قطددرەی خددون خددود از کردسددتان و دسددتاوردهای مبددارزاتی آن دفدداع
خواهد کرد و تا سرنگونی این رییم از پای نمینشیند.ە نددامە را چنددان کە در
آن ایدددام مرسدددوم بدددود بدددا شدددەارهای ەمدددرگ بدددر رییدددم خمیندددیە ،ەمبدددارزەی

 -1قادر پدس از چنددی از زنددان آزاد شدد و بدا مدن در ارتبداط تشدکیالتی بدود و سدپس دوبدارە بە
صفوف پیشمرگان حزب پیوست و اکنون در خار از کردسدتان زنددگی میکندد .عبداس نیدز بەدد از
مدتی آزاد شد ،اما دکتر سلطان متأسفانە اعدام گردید.
 -2آن نامە را تا سالها نگه داشتە بودم ،اما متأسفانە در سال  ٧٥در شهر کدوی سدنجاق هنگدامی
کە اردوگا های حزب مدورد حمدلەی نیروهدای جمهدوری اسدالمی قدرار گرفدت ،خدانەام بدا توپبداران
آتش گرفت و آن نامە از بین رفت.
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حق طلبانەی ملت کرد بە رهبری حزب دمکرات کردستان ایران پیروز خواهد
شدە و  ...بە پایان رساندم.
نددامە را امضدداء کددردم و بە مسددئوالن نشددان دادم و سددپس در حددالی کە
پدرم را از محتویات نامە مطلع کردم آن را تحویل وی دادم تددا بە دستشددان
برساند .پدرم گفت :ەمیخواهی ما را در دردسر بیاندازی؟ە صورتش را ماچ
کددردم و سددپس بە بوکددان برگشددت و فددردای همددان روز نددامە را تحویددل دادە
بود .بەدها کە قادر از زندان آزاد شد ،گفت کە نامە را پددیش مددن آوردەانددد و
منم برایشان خواندەام.

حسینآباد و معاوضەی جنازە با نان
 ١٨شدددهریورما  ،١٣٦٥نوبددت کمینگدددذاری شددداخەی  ٢بدددود ،مدددن بە عندددوان
سردستە بە همرا سە پیشمرگەی دیگر ساعت  ٣بامداد بە ارتفاعددات ەمنددالەە
رفتدددیم .ایدددن مدددنطقە در مدددابین روسدددتاهای خانقدددا  ،سدددردرآباد ،گدددراوی و
حسینآباد قرار گرفتە و بە دلیددل وجددود صددخرەهای محکددم دارای سددنگرهای
طبیەددی مقدداومی بددود .ضددمن ایددنکە بددر روسددتاهای اطددراف بەجددز سددردرآباد
اشددراف کامددل داشددت .اول صددبح مددزدوران گددرو ضددربت ەیکشددوەە از طددرف
روستای سردرآباد خود را بە ارتفاعات رساندە و روبەروی ما سنگر گرفتە
بودند.
بە هنگدددام سدددپیدەدم متدددوجە حضدددور آندددان شددددیم و خبدددر را بە سدددایر
پیشمرگەها کە در دامنەی ارتفاعات مستقر بودند ،مخابرە کردیم و خواستار
اعددزام کلددیەی پیشددمرگەهای دسددتە شدددم .سددپس همددرا اسددماعیل خورشددیدی
جانشدددین فرمانددددەی شددداخە ،خدددود را بە مدددن رسددداندند .هدددوا روشدددن شدددد.
مزدوران و خددائنین سدداعت  ٨صددبح خددود را بددرای تصددرف کددو منددالە آمددادە
کردە بودنددد ،مددا نیددز در حددالی کە از دیددد آنددان مخفددی ماندددە بددودیم ،خددود را
سازمان دادە و روبەروی نیروهای دشمن سنگر گرفتیم.
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ابتدا  ٤نفر از افرادشددان بە عنددوان پیشددرو بە طددرف مددا آمدنددد و بە دنبددال
این  ٤مزدور  ٩نفر دیگددر نیددز بە را افتادنددد .بقددیەی نیددرو کە تقریبددأ  ٧٠نفددر
بودند ،بە عنوان نیروی کمکی پشت سددر آنددان سددنگر گرفتنددد .آن  ١٣نفددر در
حددال پیشددروی بودنددد و بە پیشددمرگەها دسددتور دادم تددا بە طددور کامددل در
تیررس قرار نگرفتند ،اقدام بە تیراندازی نکنند.
بە محض نزدیک شدن بە سویشان آتش گشودیم ،هددر چهددار نفددر جلددویی
کشتە شدند و بە  ٩نفر دیگر نیز حمددلە کددردیم ٤ ،تددن از آنددان موفددق بە فددرار
شدند و پددنج نفددر دیگددر کشددتە شدددند .امددا ایددن درگیددری تقریبددأ یددک سدداعت بە
طددول انجامیددد ،چددرا کە در پشددت صددخرەی بزرگددی سددنگر گددرفتە بودنددد و
مقاومت میکردند .یکی از آنان گلولەی آرپیجی تمام کددردە بددود امددا حاضددر
بە تسلیم شدن نبود ،هر چقدر اصددرار کددردیم نتوانسددتیم متقاعدددش کنددیم ،بددا
دست خالی بە سوی ما حملەور میشد ،نهایتأ او نیز کشتە شد.
نیروهددای رییددم پددس از  ٣سدداعت درگیددری بددا خفددت میدددان جنددگ را تددرک
کردند و ما نیز پددس از جمددعآوری غنددایم سدداعت  ١٢بە طددرف کددوە ەقوشددهوە
رفتیم و در آنجا بە استراحت و نوشیدن چای پرداختیم .بەدددازظهر نیروهددای
رییم بە محددل درگیددری بازگشدتند و جنددازەی کشددتە شدەهایشددان را بددا خددود
بردند.
از فردای آن روز ،رییم چندین بار مردم را بە محل درگیددری میفرسددتاد
کە گویددا یکددی از افرادشددان گددم شدددە و فکددر میکردنددد بە اسددارت نیروهددای
پیشمرگە درآمدە و در مقابل ما فکر میکردیم کە نقشەای در کار است .سددە
روز پس از درگیری دوبارە نوبت بە کمینگددذاری تددیم مددا در محددل درگیددری
رسددیدە بددود ،بددوی جسددد بە مشددام میرسددید .بددا عثمددان ابراهیمددی (ممیددل) بە
جستجو پددرداختیم ،زیددر یددک تخددتە سددنگ بددا جنددازەی یکددی از افددراد رییددم در
حالی کە بە شدت زخمی شدە بددود مددواجە شدددیم ،نیروهددای رییددم بەدددازظهر
روز درگیری آن را پیدا نکردە بودند.
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یک قبضددە تفنددگ ی ٣ -تاشددو بددا خددود داشددت ،پددس از بازرسددی بدددنی یددک
کارت عضویت بسیج در جیبش پیدا کردیم .کرمها در کاسەی چشددمانش در
هم میلولیدند ،صورتش آماسیدە و کبود شدە بود و شناسایی نمیشد.
نیروهددای رییددم روسددتاهای کددانیرش ،سددردرآباد ،آشگددوالن ،شددرفکند و
خانقددا را محاصددرە کددردە بددود و بە همددین خدداطر نمیتوانسددتیم بە روسددتاها
سدددر بدددزنیم .مردمدددی کە بە مدددزارع خدددود میرفتندددد را بازرسدددی میکردندددد و
اجازەی بردن بیش از چند قرش نان را بە آنان نمیدادند ،بە همددین دلیددل بددا
کمبدددود ندددان روبەرو شددددە بدددودیم .از طریدددق کمیدددتەی شهرسدددتان و نیدددرو،
فرسددتادەهای آنددان را در جریددان قددرار دادیددم کە در عددوض چنددد گددونی نددان،
میتواننددد جنددازەی آن بسددیجی را تحویددل بگیرنددد .سدداعت دوازدە چنددد گددونی
نان را از طریق اهالی روستا فرستادند و جنازەی خود را تحویل گرفتند .مددا
نیز غروب  ٢٢شهریور از میان روسددتاهای بدداغچە و سددرباغچە بە ارتفاعدات
حاجی کیمی رفتیم.
در سالهای  ٦٦ -٦٥آن زمان کە در منطقە بودیم ،اوقات فراغت خود را
با خواندن کتابهددای متنددوع پددر میکددردیم .هنگددامی کە بە روسددتاها مدیرفتیم
کتدداب  -بیشددتر رمددان  -بددر میداشددتیم و بددا خددود مدیآوردیم ،و یدا ای دنکە از
طریق اعضاء تشکیالت مخفی کتاب سفارش میدادیم.
کتابهای زیدادی طدی ایدن مدددت خواندددم ،نددام برخدی از آنهددا را هنددوز بە
خدداطر دارم ،منجمددلە :ەچشددمهایشە ،ەچراغددی بددر فددراز مادیددان کددوەە ،ەزارا،
عشق چوپانە و  ...کە بسیار سودبخش بود و در عین حال سرگرمکنندە.
ی دک روز در پشددت روسددتای عیش دیآباد در مددزرعەی ەعبەنفت دیە در حددال
اسددتراحت بددودیم .مددن دراز کش دیدە و یک دی از پاهددایم را روی آن یک دی دیگددر
گذاشددتە و رو بە آسددمان و کتدداب ەنددان و شددرابە در دسددت ،بە خواندددن آن
مشغول بودم .در روایت ەاینیاتسیو سیلونەە از قهرمان سددرخوردەی داسددتان
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کە خددود را در خانەهددای تیم دی مخفدی میکددرد و مدددام بە نوش دیدن شددراب و
خوردن نان مشغول بود ،غرق شدە بودم.
در همین اثنا کاک اسددماعیل بازیدار بە همددراە اسددتاد صددالح و شددهید آزاد
آمدنددد ،کدداک اسددماعیل بە محددض ایددنکە چشددمش بە نددام کتدداب افتدداد ،بدددون
مەطلددی گفدددت :ەاە بابدددا ابدددراهیم داری چد دی کدددار میکنددی؟ اید دن کتددداب واسد دە
مجاهدین خوبە کە زندگی مخفیانە دارن ۹ ،خشاب و اسلحە و  ٤نارنجک بە
خودت بستی ،با ایدن حددال تددو و نددان شددراب کجددا مرحبددا؟!ە کە بە ایدن حددرف
کاک اسماعیل کلی خندیدیم و منم کتاب را بستم و چند ساعتی را بە گددر و
گفت دوستانە پرداختیم.

واپسین نفسهای کوملە در بوکان
نیروهای کوملە از آبانما بە بەد کە در روستای میرگەنخشینە با ما درگیر
بودند ،در منطقەی بوکان آفتابی نشدند .کلیەی نیرویشان را بە منظور جنددگ
با حزب دمکرات در منطقەی ەشلیرە جمع کددردە بودنددد .در واپسددین روزهددای
تابستان  ١٣٦٥سددە گددردان  ٣١بوکددان ٢٦ ،سددقز ٢٤ ،مهابدداد و همچنددین افددراد
مسدددلح دیگدددری از سدددایر منددداطق کردسدددتان را بدددرای ضدددربە زدن بە حدددزب
دمکرات راهی منطقەی بوکان کردند.
هفدددت روز مانددددە بە فصدددل پددداییز ،سدددروکلەی نیروهدددای کدددوملە در کدددو
حدداجیکیمی در مددنطقەی پیرمحمددد بوکددان پیدددا شددد .گددرگومیش صددبح ٢٣
شهریورما  ،١٣٦٥ابددراهیم سددلیمی (ختددایی) 1کە بە جددای مددن بە کمددین رفددتە
بددددود ،از طریددددق بیسددددیم مددددن را از آمدددددن افددددراد مسددددلح از جانددددد مددددزارع
ەعبدددداللەنفتیە (عەبەنەفدددتە) بە سدددوی درختدددان دامدددنەی کدددو  ،مطلدددع سددداخت.
فیالفور آمادە شدیم .با کنترل بیسددیمها متددوجە شدددیم افددراد مسدلح وابسددتە
 -1سپس بە نیروی آربابا منتقل شد و در سال  ١٣٦٦در جادەی سقز -بانە بە شهادت رسید.
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بە کوملە هستند .آنان کە از وجود ما در این نقطە مطلع بودند ،صبح بە این
زودی برای غافلگیر کردن ما آمدە بودند.
شاخەی  ٢بە دو دستە تقسیم شدە بودیم و هر کدام از یک سو بە سمت
بلندی کو بە را افتادیم .من همان جایی رفتە بددودم کە سددال قبددل بە همددرا
 ١٥پیشمرگەی دیگر نزدیک بە  ١٠ساعت با نیروی  ٧٠نفرەی کددوملە درگیددر
شدە بودیم .اما این بار بر خالف سال گذشتە از این لحاظ مطمئن بددودیم کە
نیروهددای رییددم در مددنطقە نمیتواننددد عکسالەملددی از خددود نشددان دهنددد ،پددس
جای نگرانی نبود .سدداعت  ٦صددبح درگیددری آغدداز شددد .شدداخەی  ١بە عنددوان
نیروی حمایتی و شاخەی  ٢با هر دو دستە با نیروهای کوملە درگیر شدند.
یکددی از دسددتەها از دامددنەی کددو بددر نیروهددای کددوملە یددورش بردنددد ،در
درگیریای کە سە ساعت بە طول انجامید  ٣تددن از پیشددمرگەهای ایددن دسددتە
بە نامهای ەمحمد پورهمتە ،ەجەفر نومسلمانە و ەکمددال اسددتادابراهیمیە جددان
خود را از دست دادند .در واقع پیشمرگەهای شجاعی در اختیار داشددتند امددا
فکر میکنم سردستەی آنان بە اندازەی پیشمرگەها ،فددداکاری از خددود نشددان
ندددداد .در جدددبهەای کە دسدددتەی مدددا در آن حضدددور داشدددتیم ،بە آندددان حمدددلە
کددردیم و بددا کشددتە شدددن سددە نفددر بە سددمت مکددانی بە نددام ەزردەێووخدداوە
عقدنشینی کردند .درگیری اصلی تا ساعت  ١١الی  ١٢ادامە داشت و سددپس
از مسافت دور شلیکها تا غروب ادامە داشت .متأسفانە در این تیراندددازیها
احمد خضددری فرماندددەی شدداخەی  ١بە شددهادت رسددید .احمددد نمددونەی واالی
یک انسان شرافتمند و صادق و انقالبی بود.
غددروب همددان روز تەقیبشددان کددردیم و در نتددیجەی ایددن تەقیددد و گریددز بە
طددرف شددیالنآباد و کددو اسددتاد مصددطفی متددواری شدددند .شددامگاهان نی دروی
پیشدددوا نیدددز بە مدددا پیوسدددت .صدددبح روز  ٢٤شدددهدای خدددود را در روسدددتای
عیشیآباد بە خاک سددپردیم و همچنددین پیکددر سددە نیددروی کددوملە را بە مددردم
روستا تحویل دادیم تا آنان را دفن کنند.
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سپس حوالی غددروب بە همددرا نیددروی پیشددوا دوبددارە بە تەقیددد نیروهددای
کوملە پرداختیم .در نزدیکی روسددتای هددرمیلە و در میددان درختددان ەکندددوالنە
مستقر شدددە بودنددد ،امددا پددیش از آنددکە مددا برسددیم ،محددل را تددرک کردنددد و تددا
منطقەی گورک سقز بە این تەقید و گریز ادامە دادیم .بەدأ آنددان بە مدنطقەی
جنوب کردستان رفتند و ما نیز بە منطقەی بوکان بازگشتیم .پس از دو روز
اسددتراحت در اطددراف روسددتای سددیدآباد ،نیددروی پیشددوا بە مددنطقەی تحددت
کنترل خود برگشتند .از آن پس دیگر نیروی کوملە منطقەی بوکددان را بددرای
همیشە ترک کرد و حتی کمتر کسی از آنان نام میبرد.
در واقددع بخدش اعظمددی از ایددن فراموشددی بە سددبد سیاسددتهای نادرسددت
رهبران کوملە در دشمنی با حزب دمکرات و جنبش ملیگرایدانەی ایددن حددزب
بود ،کە در این راستا تمام تالش خود را انجام دادند تا حزب دمکددرات را از
میدان مبارزە بە در کنند ،اما چنانچە دیدیم اتفاقات بددر وفددق مددراد آنددان رقددم
نخورد.
در ایددن بددارە الزم مددیدانم کە اشددارەای بە تحریفددی کە در کتدداب ەرقابددت
کورە در ایددن بددارە آمدددە اسددت داشددتە باشددم ،در صددفحەی  ٣١٦کتدداب مزبددور
چنین آمدە است:
ەیکی از پیشمرگەهای حزب دمکددرات کە در ایددن درگیددری حضددور داشددتە،
اینگدددونە بدددرای مدددن تەریدددف کدددرد :ەدر پایدددان درگیدددری فرمانددددەی گدددردان
ەعیشی آبادە از طریق یکی از اهالی روستا پیامی فرستادە بود مبنی بر ایددنکە
اگددر چنددانچە هددر کددام از نیروهددای دمکددرات و کددوملە مهمددات الزم دارنددد ،مددا
آمادەایم کە برایشان بفرستیم.ە این گفددتە اساسددأ دور از واقەیددت اسددت ،زیددرا
کە روستای عیشیآباد نە تنها گردان کە حتی پایگا هم نداشت و همچنددانکە
شرح آن رفت ،ما شهدای درگیری را در آنجا بە خاک سپردیم.
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فاجعەی باغ حاجیآباد
فصل پاییز فرا رسیدە بود ،پیشمرگەها مثل همیشە آمادەی پذیرش هر گونە
خطری در میدان مبارزە بودند .پیشددمرگەهای شددجاعی در نیددرو داشددتیم ،در
قیاس بددا زمسددتان سددال قبددل از بسدیاری جهددات تغییددر کددردە و بە پارتیزانددان
الیقدددی بددددل گشدددتە بدددودیم ،و همچندددین نسدددبت بە  ٧مدددا قبدددل از هدددر لحددداظ
نیرومندتر بە شمار میرفتیم .بە همین دلیل بود کە با اطمینددان زیددادی کە بە
خددود داشددتیم بددا تەددداد کمددی از پیشددمرگان بە نزدیکددی شهرسددتان میاندددوآب
رفتیم.
شددداخەی  ٢شددداخەای کە مدددن در آن بدددودم ،در ابتددددای پددداییز بە همدددرا
کمیددتەی مددنطقەی احمدددکور جهددت انجددام مددأموریتی در مددنطقە و بددا همداهنگی
نیرو و کمیتەی شهرستان از نیرو جدا شدیم ٢٢ .تددن بە اسددامی ذیددل بددودیم:
ەیوسف اسماعیلزادەە ملقد بە ەیوسف حا حمزەە عضو کمیتەی شهرسددتان،
ەفتدددداح ایلخددددانیزادەە فرماندددددەی شدددداخە ،ەاسددددماعیل خورشددددیدیە جانشددددین
فرماندەی شاخە ،ەابراهیم چوکلیە سردستە ،ەعثمان خورشیدیە کادر منطقە،
ەسلیمان آرامشە ،ەصدیق احمدیە ملقد بە ەسددرهنگە ،ەرحمددان مددامشە ملقددد
بە ەچهدداردیواریە ،1ەمحمددد رحیمددیە ملقددد بە ەمحمددد حاجیآبددادیە ،ەمحمددود
چوپدددانزادەە ملقدددد بە ەقوچددداغیە ،ەقاسدددم فیضدددیە کدددادر درمدددانی ،ەحمدددزە
افتخددداریە ،ەحسدددین رسدددولبقالیە ،ەمحمدحسدددین رحیمدددیە ،ەسدددەید رحمدددانیە،
ەمحمددد مامحسددینیە ،ەمصددطفی احمدددیە ملقددد بە ەمصددطفی گلددوالنیە ،ەحسددن
مینەکانیسددیرانیە ،ەعلددی دسددتنظرە ملقددد بە ەعلددی سددراویە ،ەفدداروق تبدداکە،
ەابراهیم سلیمیە ملقد بە ەابراهیم ختاییە و ەمصطفی گلزاریە کە وظددیفەی او
حمل فشنگ تیربار بیکیسی بود.

 -1چهاردیوار ،حاجیآباد ،قوچاغ ،سراو ،گلدوالن و ختدایی ندام روسدتای محدل تولدد آنهدا بدود ،ایدن
روستاها از توابع شهرستان بوکان است.
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از دربندددد پشدددت ەجمدددوغەە بە را افتدددادیم ،خدددود را بە باغدددات امیرآبددداد و
سپس انبار سفلی و از آنجا نیز بە داشبند رساندیم ،یک شد را در تاکستان
داشدددبند سدددپری نمدددودیم .روز دهدددم مهرمدددا  ١٣٦٥در دامدددنەی ارتفاعدددات
ەداغداغان گل مرزنگە بودیم .هدف از ایددن گشددتزنی هددم امددورات سیاسددی و
مددالی بددود و هددم ایددنکە قصددد داشددتیم در عمددق م دنطقە ضددربەای بە نیروهددای
رییم وارد آوریم .بەجز مصطفی گلزاری کە عضو جدید بود و بە تددازگی بە
صدددفوف پیشدددمرگان پیوسدددتە بدددود ،بقدددیەی افدددراد از نیروهدددای بددداتجربە و
جنگجوی حزب محسوب میشدند.
 ١٢مهرما در روستای ەعسکرآبادە بودیم ،بە هنگام غروب کە از روستا
خددار شدددیم ،سددرهنگ آمددد و گفددت از عددرق مددراغە خددوردەایم ،مددن اصدد
نمیدانستم کە عرق مراغە چە چیزی بود! اما گویا موقع ناهار صاحد خددانە
آن را تەددارف کددردە بددود و  ٣تددن از پیشددمرگەها خددوردە بودنددد و بە ویددژە
سرهنگ حالت عادی خود را از دسددت دادە بددود و مدددام میخندیددد .در همددان
لحدظە بە فرماندددەی شدداخە و جانشددین وی و نیددز یوسددف حددا حمزە گددزارش
دادم و از خطددر پددیشرو مطلەشددان سدداختم ،مددا در  ٢کیلددومتری شهرسددتان
میاندددوآب بددودیم و وضددەیتی کە آن سددە پیشددمرگە در آن قددرار داشددتند ،بە
هیچ وجە عادی نبود و باعت خطر بود .اما متأسفانە اعتنددایی بە سددخنان مددن
نکردند.
سددددپس بە هنگدددام غددددروب جهددددت جمددددعآوری کمددددک مددددالی بە روسددددتای
گامیشددگولی رفتددیم .هددر کدددام از افددراد و دسددتەها بە انجددام امددورات محددولە
پرداختنددد و کمیددتەی مددنطقە نیددز بە امددورات اجتمدداعی و جمددعآوری کمکهددای
مالی مشغول بود .هنگامی کە داخل روستا بودیم نیروهددای رییددم روی خددط
بیسیم ما حرف میزدند و حتی ناسزا میگفتند اما ما اعتنایی نکردیم.
پس از انجام کارها با یک دستگا تراکتور از روی جادەی آسددفالت  -کە
آن زمددان شددبانە خلددوت بددود و هددیچ تددرددی در آن صددورت نمیگرفددت  -بە
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سمت روستای حاجیآباد حرکت کددردیم .سدداعت  ٢بامددداد چنددد نفددر آمدنددد و
پتو و ملحددفە آوردنددد و مددا نیددز پددس از  ٢٠دقددیقە آنجددا را تددرک کددردیم ،و در
 ٢٠٠متری محور مواصالتی بوکان – میاندوآب و در میان پنج پایگا رییددم
(پایگا های جادە ،قارنجەی علیا و سفلی ،حاجیآبداد و قلددەەی رسولسددیت) و
زیر مجموعە درختانی بە انازەی  ٧٠متر مربع مستقر شدیم.
مددن محددل اسددتراحت را مناسددد نمیدیدددم و خواسددتار آن بددودم در غددار
ەکیلوآبددادە 1بە اسددتراحت بپددردازیم ،و همددین نکددتە را بە اسددماعیل خورشددیدی
نیددز گوشددزد کددردم ،امددا متأسددفانە اسددماعیل نمددیدانم از چە چی دزی عصددبانی
بود و بە همین دلیددل تددوجهی بە پیشددنهاد مددن نکددرد .در آنجددا بە دلیددل وجددود
پشەها نتوانستیم استراحت مناسبی داشتە باشیم .ساعت  ١٠صبح از خددواب
بیدددار شدددیم .مسددئولین افددرادی فرسددتادە بودنددد کە در روسددتای حاجیآبدداد
ناهار بیاورند.
از فرط گرسنگی حوصلەی بیدار شدن نداشتیم و چند تددن از پیشددمرگەها
منتظر شروع برنامەهای رادیو کردستان و رسیدن ناهار بودند ،تددا بددا آمدددن
ناهددار بق دیەی افددراد را از خددواب بیدددار کننددد .رأس س داعت  ١٢:٢٠دقددیقە یددک
دسددتگا تراکتددور بددا تریلددی کە پددر از افددراد مددزدور و خددائن بددودە خددود را بە
محل میرساند .اکثر پیشمرگەها در خواب بودنددد .سددەید رحمددانی بددرای رفددع
قضای حاجت چند متری از ما دور شدە بود .ناگهان چشددمش بە گروهددی از
افراد مسلح میافتد کە بە طرف باغ میآینددد .هنگددامی کە مطلددع شدددیم از سددە
طرف محاصرە شدە بودیم .همزمدان بددا دیدەشدددن سددەید گلولەبدداران شدددیم،
همگی از خواب پریدیم .بە کلی غافلگیر شدە بودیم .در همان لحظات اولیە ٨
 -1پددس از درگیددری فاجەەبدداری کە روی داد ،مددن و علددی سددراوی جهددت تحقیقددات بە کمیسددیون
سیاسی – نظامی فراخواندە شدیم ،مدن آنجدا نیدز یدادآور شددم کە محدل اسدتراحت مدا بە هدیچ وجە
مناسددد نبددود .بەدددها کە فرماندددهی نیددروی بیددان را بددر عهدددە گددرفتم ،چنددد بددار در غددار کیلوآبدداد بە
استراحت پرداختیم کە مکان بسیار امنی بود.
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تن از پیشددمرگەهای شددجاعمان کە هددر کدددام بە تنهددایی دی مسددتحکمی بودنددد
در برابر نیروهای دشمن شهید و زخمی شدند.
بە محددض شددنیدن صدددای رگبددار گلددولە از خددواب بیدددار شدددم و بالفاصددلە
تفددنگم را برداشددتم .اگددرچە تجددربەی محاصددرە شدددن داشددتیم ،امددا در چنددین
لحظاتی قدرت تصددمیمگیری بە حددداقل میددزان خددود میرسددد .تفکددر و تصددمیم
گرفتن در چنین لحظاتی بددرای واکدنش و عکسالەمددل بسددیار سددخت اسددت .مددا
در یک قدمی مرگ بددودیم و بایسددتی را چددارەی مناسددبی مییددافتیم .هنگددامی
کە آدمدددی بدددا مدددرگ روبروسدددت بدددرای ادامەی زنددددگی مغدددز انسدددان بایدددد
پیچیدەترین مسائل را در کوتا ترین زمان حل کند.
چند تن از پیشددمرگەها بددا ایددنکە از خددواب بیدددار شدددە بودنددد امددا همچنددان
گیج بودند .مشخب نبددود کە نیروهددای دشددمن از کجددا قددرار گرفتنددد و از چە
نقطەای بە سوی ما شددلیک میکننددد ،گردوغبددار و دود هددمە جددا را فددرا گددرفتە
بود ،جلوی چشمان بەضی از پیشمرگەها مثل شددد تاریددک شدددە بددود .بدداغی
کوچددک و چنددد جددوی آب کددل سددنگر مددا بددود و در عددین حددال ماننددد قطددرات
باران و دانەهای تگرگ گلولە بر سرمان فرود میآمد.
سەید همزمان بددا رگبددار گلددولە فریدداد بددرآوردە بددود و میگفددت :ەبرخیزیددد!
مزدوران و پاسدارها آمدند!ە تنها  ١٠متر از ما فاصلە داشتند ،آفتاب پاییزی
در آسمان با شدت میتابید ،امددا آفتدداب آن  ٨قهرمددان رو بە افددول بدود .زیدر
رگبددار گلددولە فرصددتی بددرای طددرح عملیدداتی و سددازماندهی وجددود نداشددت.
فرماندددهی از مەنددا تهددی شدددە بددود ،چنددان غددافلگیر شدددە بددودیم کە همگددی در
یکقدمی مرگ بودیم.
در چنین شرایط سختی بود کە تفنگ و رخت خددود را برداشددتم و سددریەأ
علی سراوی و حسددن مینەکانیسددیرانی را بە طددرف دیگدر بدداغ فرسددتادم و بددا
عثمان خورشیدی در این طرف باغ مسددتقر شدددیم .حسددین بقددالی هنگددامی کە
بددا تیربددار بیکیسددی تیراندددازی میکددرد ،برخددورد گلولەهددای بیکیسددی بددا
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درختدددان موجدددد قطدددع شد ددن آنهد دا میشدددد .فقدددط  ٥دقدددیقە درگیدددر شددددیم و
خوشددبختانە هددر پددنج نفددر در قیددد حیددات هسددتند .همزمددان بددا مقاومددت مددا
نیروهددای دشددمن عقدنشددینی کردنددد و صدددای شددلیکها کدداهش یافددت .عثمددان
نگاهی بە پشت سر خود انداخت ،سایر پیشمرگەها نە تنها عقدنشددینی کددردە
بودنددد ،بلددکە بە طددور کلددی از محددل درگیددری دور شدددە بودنددد و خددود را بە
روستای قارنجە رساندە بودند .ما نیز همزمددان بددا تیراندددازی بە حالددت عقدد
عقد و سینەخیز بە سوی رفقایمان میرفتیم.
طی مدددت کمتددر از دو دقددیقە آن  ٨پیشددمرگە در حددالی کە خوابیدددە بودنددد
شهید شدند .از میان آنان فقددط سددلیمان فرامددرزی توانسددتە بددود در حدالی کە
گلولە بە یکی از دستهایش اصابت کردە بود ،بە سوی آنان تیراندازی کند،
بقدددیە حتدددی فرصددت نیافتندددد تفنگهایشدددان را از حالدددت ضدددامن خدددار کنندددد.
اسددماعیل خورشددیدی یکددی از پیشددمرگەهایی بددود کە توانددایی ایسددتادگی در
مقابددل یددک سددتون را بە تنهددایی داشددت ،امددا متأسددفانە در حددالی کە بە خددواب
رفتە بود ،بە شهادت رسید.
در روسددتای قددارنجە مددن و فتدداح ایلخددانیزادە و یوسددف اسددماعیلزادە در
مورد شرایط بە گفتوگو پرداختیم تددا هددر چە سددریعتر و بە طددور موقددت را
چارەی مناسبی بیابیم ،کسی از شهدا و زخمیها خبددر نداشددت .حتددی بەضددی
از افددراد کفشهایشددان را جددا گذاشددتە بودنددد ،آنجددا بددا عجددلە از مددردم کفددش
گرفتند .یک نفر زخمی همرا خود داشتیم .در این شرایط تصدمیم گددرفتیم بە
ارتفاعات داغداغانی برویم تددا بتددوانیم هددم در جددای محکمددی مسددتقر شددویم و
هم اینکە مقاومت کنیم.
تصددمیم دیگددری نمیتوانسددتیم اتخدداذ کنددیم ،اطرافمددان پددر از پایگددا بددود و
ضمنأ دو تأمین جادە هم وجود داشت .شرایط فوق بە عددالوە بیمدددیریتیای
کە بر ما حاکم شدددە بددود ،قددرت تصدمیمگیری را از مددا سددلد کددردە بددود .بە
همین دلیل تنها را نجات همان رفتن بە ارتفاعات بود .قب نیز اشارە کردم،
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هدددر کددددام از پیشدددمرگەهای حاضدددر در ایدددن مأموریدددت بە تنهدددایی قدددادر بە
حماسەسازی بودند و در درگیریهای مکرر مقاومت و ایسددتادگی کمنظیددری
از خود نشان دادە بودند ،اما بە دلیل انتخاب مکان نامناسد جهت اسددتراحت
تددیم و از ایددن رو غددافلگیری ،رشددتەهایمان پنددبە شددد و زیددان زیددادی متحمددل
شدیم.
بر سر را روستای قارنجە بە سددمت داغددداغانی دو جدادەی پددر از تددأمین
وجود داشت ،وضەیت جراحت پایم اذیتم میکرد ،یکی از پیشمرگەها بە نددام
محمدحسین رحیمی زخمی شدە بود ،گلددولە بە ندداحیەی رانددش اصددابت کددردە
بود و از باسنش خار شدە بود ،شانس با او یار بود کە گلولە بە استخوان
برخورد نکردە بددود .پیشددمرگەها از جددادەی نخسددت کە از پدل حسدینمامە بە
طرف سرچنار میرفت عبور کردند و من با محمدحسین کە زخمی بود تنهددا
ماندم.
در حالی کە داشددتیم عبددور میکددردیم بددا یکددی از پاسدددارها مددواجە شدددیم،
انگار نە انگار اتفاقی افتادە باشد ،با هم احوالپرسی کردیم و پرسید :ەبچەها
کجددا میرنددد؟ە مددن نیددز کە زخمددی را پشددت سددر خددودم پنهددان کددردە بددودم تددا
متدددوجە لباسهدددای خدددونین وی نشدددود ،در جدددواب گفدددتم :ەفرمانددددە خدددودش
میدونە.ە حرف دیگری نزد و ما هم بە راهمددان ادامە دادیددم .فکددر میکددرد کە
از نیروهددای گددرو ضددربت هسددتیم .دشددت قددارنجە را بە طددرف سدددریلآباد
پشتسددر گذاشددتیم ،دو تددن از سددربازها نشس دتە بودنددد و مشددغول نوشددیدن
چای بودند .یوسف اسماعیلزادە و چنددد تددن دیگددر از پیشددمرگەها کە از جلددو
حرکددت میکردنددد ،بە سددوی آن دو نفددر تیراندددازی کردنددد ،امددا از خیددر آن
گذشتیم و بە تیراندازی ادامە ندادیم و راهی ارتفاعات شدیم.
مددن بە همددرا دو تددن از پیشددمرگەها بە نامهددای ابددراهیم ختددایی و سددەید
رحمانی یک دستگا تراکتور با خود آوردم و محمدحسددین را سددوار کددردیم.
در ایددن هنگددام یددک دسددتگا تویوتددا کە مجهددز بە دوشددکا بددود از سددریلآباد
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تەقیبمان میکرد و از دور اقدام بە شلیک میکرد .از تراکتددور پیددادە شدددیم و
منتظددر ماندددیم تددا نزدیددک شددود ،امددا از تەقیددد مددا منصددرف شدد .بە را خددود
ادامە دادیم ،با فرماندەی شاخە تمدداس برقددرار کددردیم و قددرار شددد کە غددروب
در ارتفاعددات داغددداغانی هددمەی افددرادی کە بددا جددان سددالم بە در بددردە بودنددد
دور هم جمع شویم .تراکتور را در دامنەی کو گذاشتم و زخمی را زیر یک
سنگ پنهان کردم .گفتم بە سبد اتفاقات غیرمنتظرە شاید نتوانم برگددردم امددا
آدرس چنددد فددرد مطمددئن در روسددتای ەگددلە را بە وی دادم و گفددتم هم دین کە
بدانند از جاند من پیش آنان رفتەای ،جان تو را نجات میدهند.
آنجا و زیر یک صخرەی بزرگ روبەروی روسددتای گددل نشسددتیم .سدداعت
 ١٦پیشددمرگەها کە بددا احتسدداب آن یددک نفددر مجددروح  ١٤تددن بددودیم ،بە هددم
پیوسددتیم .نیروهددای رییددم نیددز سدداعت  ١٥وارد بدداغ شدددە بودنددد و پیکددر ٨
شهیدمان را با خددود بە بوکددان بددردە بودنددد .در بلندددیهای داغددداغانی بددودیم
کە صدای تیراندازی نیروهای رییم از سمت بدداغ بە گددوش میرسددید ،امددا مددا
خیلی وقت بود کە آنجا را ترک کردە بددودیم .سدپس از پایگدا ەپیرولیبدداغیە
چند گلولە خمپارە شلیک کردند ،اما هیچ آسیبی بە ما نرساند.
اسامی و شرح حال مختصری از شهدای این جریان:
 -١اسددماعیل خورشددیدی اهددل روسددتای ەقلددەەی رسولسددیتە و جانشددین
فرماندەی شاخە بود .اسماعیل سرد و گرم چشیدەی میدان مبددارزە بددود ،دو
بار زخمی شدە بود دشمن در مقابلش تاب مقاومت نداشددت .هنگددامی کە بددر
ما حملە کردند ،او در خواب بود و متأسفانە در خوابی همیشگی فرو رفت.
 -٢صدیق احمدی ملقد بە سددرهنگ اهددل روسددتای ەگویددکتپەە و جانشددین
سردسددتە بددود .قددب در درگیددریای در بوکددان یکددی از چشددمهای خددود را از
دست دادە بود .سرهنگ فردی شودمزا بود و محبوب همەی پیشمرگەها و
مردم منطقە بود.
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 -٣قاسم فیضی اهددل روسددتای گامیشددگولی و از کادرهددای درمددانی ،مدددت
یددک سددال میشددد کە بە صددفوف پیشددمرگە پیوسددتە بددود امددا در همددین مدددت
زمان کم نشان دادە بود کە مبارزی باورمند است.
 -٤رحمان مامش ملقد بە رحمان چهاردیواری ،رحمددان از پیشددمرگەهای
بسیار شجاع حزب دمکرات بود کە یک بددار نیددز زخمددی شدددە بددود ،خدداطرەی
حماسەهای وی هیچ گا فراموش نخواهند شد.
 -٥محمد رحیمی ملقد بە محمد حاجیآبادی ،خانوادەی وی از فقیرتددرین
خانوادەهای منطقەی آلەشین بە شمار میرفتنددد ،محمددد نیددز از پیشدمرگەهای
رش یدی بود کە در میدان نبرد کمتددر کسددی توانددایی رقابددت بددا وی را داشددت.
همیشە در خط مقدم بود و پیشتر دو بار زخمی شدە بود.
 -٦حمزە افتخاری اهل روستای کهریزەی منطقەی آلەشین ،حمزە اگددرچە
پیشمرگەی جوانی بود اما دشمن را یارای مقابلە با وی نبود.
 -٧سددلیمان آرامددش س دومین شددهید خددانوادە و اهددل روسددتای عسددکرآباد،
سددلیمان از آن پیشددمرگەهای سلحشددور بددود کە قددب در درگیددری دیگددری در
ەطاغیآبادە زخمی شدددە بددود ،آن روز در حددالی کە از ندداحیەی دسددت زخمددی
شدە بود اما با یک دست تا آخرین لحظە با نیروهای دشمن جنگید.
 -٨محمددود چوپددانزادە ملقددد بە محمددود قوچدداغی ،از اعضدداء تشددکیالت
مخفدددی بدددود کە بە تدددازگی از سدددوی نیروهدددای رییدددم شناسدددایی شددددە و بە
صفوف علنی مبارزە پیوستە بود.
غددروب همددان روز بدداد تنددد و شدددیدی وزیدددن گددرفتە بددود ،بە طددوری کە
رفتوآمد را مختل کردە بود .در این وضددەیت سدداعت حدددود  ١٧در نزدیکددی
روستای گل یک دستگا تراکتور را با خود آوردم ،زخمی را سوار کددردم و
بقیەی پیشمرگەها نیز آمدنددد و بە سددوی روسددتای کهنەماللددر بە را افتددادیم.
مددردم روسددتا بددا دیدددن مددا ،اسددتقبال گرمددی بە عمددل آوردنددد و حتددی خددود
وظددیفەی محافظددت و نگهبددانی از روسددتا را بددر عهدددە گرفتنددد ،تددا مددا بددا خیددال

گوشەای از خاطرات یک پیشمرگ 223 /

آسودە شاممان را بخوریم .هموارە سنگری وجود داشت کە رییم جمهوری
اسالمی از تسخیر آن درماندە بود ،و آن همانا قلد مردم کردسددتان بددود کە
پذیرای فرزندان مبارز خود بود.
پس از استراحتی کوتا و رفع گرسنگی ،بە طرف کددولیجە بە را افتددادیم،
تدددا سددداعت  ٤بامدددداد در را بدددودیم .بدددا خسدددتگی خدددود را بە داخدددل آلوندددک
نیمەخرابەای رساندیم .سرمای آن شد استخوانسوز بود ،تا صبح در آنجددا
ماندیم .حال زخمی وخیم بود ،کادر درمانی بە شددهادت رسددیدە بددود .سدداعت
 ١١خودم رفتم و از کولەپشتی درمانیای کە قب مخفی کردە بددودیم ،اندددکی
دارو و پانسمان و  ...آوردم و شروع کردم بە پانسدمان کددردن زخددم ،مددن کە
دورەی درمانی ندیدە بودم اما بە دلیل زخمهای متەددی کە برداشددتە بددودم،
فقط از طریق نگا کردن بە دست پرسددتارها و کادرهددای درمددانی یدداد گددرفتە
بددودم کە چگددونە آمپددول بددزنم چنددد آمپددول آنتیبیوتیددک ماننددد آمپسددیلین و
دیپددروین بە وی تزریددق کددردم و نیددز یددک عدددد قددرش دیاسدپام  ٥میلیگددرم بە
خوردش دادم ،تا بتواند بە راحتی بخوابد.
غددروب کە بە نزدیکددی روسددتای حسدینآباد رسددیدیم ،اطالعددات مفیدددی در
بددارەی وضددەیت مددنطقە از یددک چوپددان گددرفتیم .مشددخب بددود کە نیروهددای
پیشمرگە چند روز قبل در این منطقە حضور داشددتەاند ،امددا بنددا بددر گفتەهددای
چوپان رییم برنامەی حمددلە در دسددتور کددار داشددتە و نیددروی  ١١٠بیددان نیددز
منطقە را تددرک کددردە اسددت .حتددی آن مددرد چوپددان ادعددا میکددرد کە نیروهددای
رییم با هلیکددوپتر قصددد حمددلە داشددتەاند .خسددتگی بددیش از حددد از یددک سددو و
شنیدن این خبر از سویی دیگر ،وضەیت را پیچیدەتر و سختتر کرد .سددپس
خدددود را بە ارتفاعدددات رسددداندم و از آنجدددا بە وسدددیلەی بیسدددیم بدددا سدددلیمان
سەیدی فرماندەی نیرو کە در مددنطقەی تورجدان بددود تمدداس برقددرار کددردم و
وی را در جریددان گذاشددتم و قددرار مالقدداتی در اطددراف روسددتای شددیالنآباد
گذاشتیم.
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روز  ١٦مهرما بە کو حدداجیکیمی رفتددیم و پددس از یددک روز اسددتراحت،
حوالی غروب با طاهر حامدی کە مسئول کمیتەی مددنطقەی پیرمحمددد بددود ،از
نزدیکددی روسددتای جمیددان بە سددمت بدداغی کە در میددانەی روسددتای زنبیددل و
شیالنآباد قرار داشت بە را افتادیم .ساعت  ٢بامداد بە نیددرو ملحددق شدددیم.
همەی پیشمرگەهای نیرو بیدار ماندە بودند .پددس از درگیددری شددهرویران در
این حد شهی د ندادە بودیم .با رسیدن ما کلیەی نیددرو بە طرفمددان آمدنددد و مددا
را غرق در اشک و بوسە کردنددد و کلددیەی پیشددمرگەها را در آغددوش گرفتنددد.
همگی در سوگ رفقای تازە از دست رفتە در غددم و غصددە فددرو رفددتە بودنددد.
اکثدددر آندددان بدددا آن  ٨شدددهید دوسدددت و هموالیتدددی بودندددد و د هدددا داسدددتان و
خاطرەی فراموشنشدنی با هم بە ثبت رساندە بودند.
فردای آن شددد بە تحلیددل فدداجەەی رددادە پددرداختیم ،سددهلانگاری و عدددم
مسددئولیتپذیری مسددئوالن دلیددل اصددلی چنددین اتفدداقی بددود .مسددتقر شدددن در
چنین مکان حساسی آن هم بدون گماردن نگهبان ،مسلمأ چنددین مصددیبتی بە
بدددار خواهدددد آورد .هددیچ گدددا یدددک فدددرد غیرنظدددامی نمیتواندددد بە خدددوبی یدددک
پیشمرگە نگهبانی بدهد .من اطمینان دارم در صورتی کە پیشمرگەای نگهبان
میبددود ،چنددین اتفدداقی رد نمددیداد .مددن همددان شددد بددا یکددی از مسددئوالن از
خطرناک بودن و حساسیت مکددان اسددتراحت گفددتم و حتددی پیشددنهاد کددردم کە
بە غار کیلوآباد برویم ،اما متأسفانە انذار و پیشددنهاد مددن نادیدددە گددرفتە شددد.
بەدددأ کمیسددیون سیاسددی – نظددامی بە تحقیددق در بددارەی دالیددل رویددداد فددوق
پرداخددت و در نتددیجەی آن ،مسددئولیت کدداک فتدداح ایلخددانیزادە کە فرماندددهی
شدددداخە بددددود از وی سددددلد شددددد و برکنددددارش کردنددددد و همچنددددین یوسددددف
اسماعیلزادە (یوسف حا حمزە) کە عضو کمیتەی شهرستان بود با شددماتت
کتبی تنبیه شد.
هددر کدددام از آن پیشددمرگەها بددیش از  ٢تددا  ٧سددال بددود کە در صددفوف
مبارزە حضور داشتند و بارها در سرما و گرما و شددبانە و روزانە در کمددین
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افتادە بودند ،اما هر بار سربلند بیرون آمدە بودند .ما هرگز تا بە این اندددازە
سهلانگار نبو دیم کە پدر دو شهید را بددا دسددت خددالی بە نگهبددانی بگمدداریم و
از هیچ پیشمرگەی مسلحی در اطراف بە عنوان نگهبان استفادە نکنیم .عالوە
بددر ایددن ،در جریددان ایددن گشددتزنی چنددد نفددر از مددردم بە راحتددی توانسددتند بددا
مسئولین مالقات کنند ،کە همین امر باعت شد مکان ما آشکار شود.
صرف نظر از هر دلیل دیگری ،در میددان  ٥پایگددا بە اسددتراحت پددرداختیم
کە هیچ کدام از آنها  ٣٠٠متر با ما فاصلە نداشتند .اکنون نیددز نمددیدانم چددرا
تا بە این اندازە بیمباالت بودیم و نمددیدانم شددهید اسددماعیل شددد قبددل از آن،
از چە چیزی ناراحت بود کە حواسش پددرت شدددە بددود! شدداید اعتمداد بەنفددس
بدداالی مددا خددود دلیلددی بددودە باشددد ،امددا همیشددە در آن لحددظە کە انتظددارش را
نداری اتفاق میافتد.

جلسەای تحت عنوان «انتقام» و حملەی نیروهای رژیم
علیرغم خستگی زیاد نتوانسددتیم بخددوابیم .غددروب  ١٧مهرمددا  ،جەفددر حامدددی
بە عنوان مسئول کمیتەی شهرستان بوکان در رابطە با ضربەای کە خددوردە
بددودیم و بە شددهادت رسددیدن چنددد تددن از پیشددمرگەها ،جلسددەای بددرای نیددرو
تشکیل داد .در ایددن جلسددە ابەدداد مختلددف درگیددری اخیددر ،جنددبش کردسددتان و
مبارزەی حزب را مورد بررسددی قددرار داد ،و در عددین حددال بددر گددرفتن انتقددام
خون رفقایمان و حتی بر حضددور خددود در عملیددات انتقامجویددانە تأکیددد کددرد.
سددددپس برخددددی از حضددددار در مددددورد اشددددکاالت آن گشددددتزنی بە گفددددتوگو
پرداختند.
پس از جلسە بە روسددتای ەگددردیگالنە رفتددیم ،مددردم روسددتا هددمەی مددا را
در رابطە با آن  ٨شهیدی کە دادە بودیم بە شدت شماتت کردند ،مددا نیددز در
جددددواب فقددددط میتوانسددددتیم بگددددوییم :ەدر را مبددددارزە ،چنددددین رویدد ددادهایی
گریزناپذیر است.ە اما این جواب کلیشەای هیچ کدام از آنان را اقناع نمیکرد.
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زیرا آنان میدانستند ضربەای کە خوردە بودیم ،ناشی از شجاعت نیروهای
رییم نبود بلکە سهلانگاری ما موجد چنین اتفدداقی شدددە بددود و ایددن واقەیددت
انکارناپذیری بود.
بە هر روی پس از صرف شام بە پشت روستای سیدآباد بازگشتیم .من
عثمددان ممیددل را بە جددای خددود بە کمددین فرسددتادم .سدداعت  ٦صددبح از سددوی
افراد مطلع شدیم کە نیروهددای رییددم حمددلە کردەانددد و در اطددراف کددانیزرینە
در محددل کمددین افددراد مددا جددا خددوش کردەانددد و از صدددایی کە از آنجددا بددر
میخیددزد چنددین برداشددت میش دود کە مشددغول سدداختن سددنگر هسددتند .صددبح
زود هوا مەآلود بود و باران بە شدت میبارید و دید کافی نداشتیم .خدود را
آمادە کردیم و بە محل مورد نظر رفتیم.
بە محددض رسددیدن بددا مددزدوران و پاسدددارها درگیددر شدددیم .مددا بەددداز یددک
ساعت درگیری بە سمت بلندیهای کددوە اسددتاد مصددطفی عقدنشددینی کدردیم.
دسددتەی دیگددری از نیروهددای رییددم کە بە طددرف روسددتای سددیدآباد در حددال
پیشددروی بودنددد ،از سددوی شددماری از پیشددمرگان بە فرماندددهی اسددتاد احمددد
متوقف شدە و وادار بە عقدنشینی شدند .در این جبهە یک گلولە بە نارنجک
اسدددتاد احمددددد اصدددابت کددددردە و فقدددط جددددرقەی کدددوچکی از آن برخاسددددتە و
خوشبختانە منفجر نشدە بود .اسددتاد احمددد فیالفددور نارنجددک را دور انددداختە
بددود .مددا بە کددو اسددتاد مصددطفی تکددیە دادە بددودیم و نیروهددای رییددم نیددز در
تپەهای کانیزرینە مستقر شدە بودند ،از دور بە سوی هم شلیک میکددردیم.
در واقدددع درگیدددری سدددختی نبدددود ،نیروهدددای رییدددم درصددددد وارد شددددن بە
روسددتای سددیدآباد بودندددد کە در نتدددیجەی تیرانددددازی پیشدددمرگ عقدنشدددینی
کردند.
ناگفتە نماند ،کاک جەفر حامدی کە در جلسددەای کە بددرای مددا ترتیددد دادە
بددود از انتقددام خددون شددهدا میگفددت و خددود نیددز مدددعی بددود کە در خددط مقدددم
حضور پیدا خواهد کرد ،با آمدن نیروهای رییددم اعضدداء کمیددتەی شهرسددتان
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بە قددلەی کددو اسددتاد مصددطفی نقددل مکددان کردنددد .پددس از درگیددری مددنطقە
توپباران شد و حوالی ساعت  ١٤کو استاد مصددطفی را هدددف قددرار داد .بددا
کددداک جەفدددر تمددداس برقدددرار کدددردم و گفدددتم :ەچە خبدددر؟ پشدددت جدددبهە خدددوش
میگذرد؟ە با عصبانیت گفت :ەحاال چە وقت این جددور شوخیهاسددت؟!ە گفددتم:
ەخد ،پس ببین رایحەی باروت بە مزاقددت خددوش میدداد یددا نە؟ە در واقددع کدداک
جەفر فردی شجاع بود ،اما من با وی صددمیمی بددودم و بە همددین خدداطر بددود
کە از در شوخی وارد شدە بودم.
یکددی از گلولەهددای خمپددارە بە وسددایل کمیددتەی شهرسددتان اصددابت کددردە
بددود و کلددیەی وسایلشددان را از بددین بددردە بددود .سدداعت  ١٨نیددروی ریی دم بە
طرف سقز عقدنشددینی کددرد و مددا نیددز پددایین آمدددیم و خددود را آمددادەی رفددتن
کردیم .شاخەی  ١در کو استاد مصطفی مستقر و ماندددنی شددد و مددا نیددز کە
شاخەی  ٢بودیم بە همرا کمیتەی شهرسددتان در اطددراف روسددتای تورجددان
خود را اسکان دادیم.
پددددس از قریددددد بە  ١٠روز اسددددتراحت در مددددنطقەی تورجددددان ،کمیددددتەی
شهرسدددتان دسدددتوری مبندددی بدددر شدددرکت دادن پیشدددمرگەهای تدددازەوارد در
دورەی سیاسدددددی  -نظدددددامی صدددددادر نمدددددود .آن سدددددال گدددددرچە  ١٨نفدددددر از
همسدددنگرانمان در درگیدددری بە شدددهادت رسدددیدند امدددا بدددیش از  ٣٠جدددوان بە
صددفوف مبددارزاتی حددزب در نیددروی بیددان پیوسددتند کە راە آن شددهدا را ادامە
دادند .مأموریت بردن این پیشمرگەها بە آموزشگاە سیاسی  -نظددامی حددزب
بە من و عثمان خورشیدی محول شدە بود.
تەدادشان  ٣٠نفر بود .پس از عبور از عرض جادەی مهاباد  -سردشددت،
از راە ەکانیمیرخاسانە وارد ەچومالنە شدیم .پددس از یددک روز اسددتراحت از
را پشتی ەجاندارانە و ەپانەسرە از رودخانەی کلوی گذشددتیم ،و از روسددتای
ەآلیمرانە عبور کردیم تا بە مددرز رسددیدیم .از آنجددا نیددز از را قددالدزی وارد
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محل آموزشگاە حزب شدیم و پیشددمرگەها را تحویددل آنددان دادیددم و خددود در
مقر دفتر سیاسی مستقر شدیم.
بە دلیل وجود ترکش در ناحیەی کشددکک زانددوی راسددتم ،کددل سددال ١٣٦٥
را بددا درد و پانسددمان و عفونددت سددپری کددردم .در ایددن سددفر بە بیمارسددتان
حزب رفتم و آنجا یکی از دکترهای فرانسوی محل زخمددم را عمددل کددرد و بددا
درآوردن ترکش از درد عفونت رها شدم.
قریددد بە یددک مددا آنجددا ماندددم ،سددپس نیددرو و کمیددتەی شهرسددتان نیددز از
مدددنطقە برگشدددتند .پدددس از سدددپری کدددردن دورەی نقاهدددت دوبدددارە بە نیدددرو
بازگشددتم و شدداخەی مددا وظددیفەی محافظددت از ایسددتگا رادیددو را بددر عهدددە
داشت ،کە در این مأموریت مشغول بە کار شدددیم .تددا وقتددی کە آنجددا بددودیم،
اوقددات آزاد خددود را بددا شددرکت در کالسهددای آموزشددی ،ورزشددی و جلسددات
سیاسی سپری میکردیم.

خوردن ضربات متعدد تشکیالتی
طی سالهای دهەی  ١٣٦٠نیروهای جمهوری اسالمی توان مقابلە بددا نیددروی
پیشدددمرگەی کردسدددتان را نداشددت ،بە همدددین سدددبد وزارت اطالعدددات بە هدددر
شیوەای متوسل میشددد تددا کادرهددای مبددارز تشددکیالتی حددزب دمکددرات را در
دام بیاندازد .شایعترین این شیوەها تأمین احتیاجددات مددالی مددزدوران بددود تددا
از این را بتوانند بە مقاصد شوم خود برسند .رییددم از ایددن کددار دو منظددور
داشدددت یکدددی ایدددنکە کادرهدددای تشدددکیالتی را کە در میدددان اعتبدددار داشدددتند و
حمایتهددای همەجددانبەی مددردم را بە سددمت حددزب دمکددرات جلددد میکردنددد،
تضەیف کند و دیگری آنکە با تضەیف کادرهددای تشددکیالتی روحددیەی مددردم
نیز تضەیف میشد و دیگر قید همکدداری بددا آنددان را میزدنددد .بە همددین دلیددل
فەالیددت خددود را مخفیددانە انجددام میدادنددد .آنددان بەجددز محافظددت از سدداختار
تشکیالت مخفی وظیفەی خطیر دیگری نیددز بددر عهدددە داشددتند کە عبددارت بددود
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از آموزش هواداران حزب و مبددارزین داخددل کشددور بددرای فەالیددت مخفیددانەی
بیشتر و گستردەتر علیە رییم جمهوری اسالمی.
فەالیت تشکیالتی شددامل امددورات سددازماندهی میشددود ،بە عبددارتی دیگددر
جذب اعضاء و هوادارن بە سددمت برنامەهددای حددزب .تشددکیالت از ایددن طریددق
میتواند سیاست و برنامەهای حزب را در میان مردم انتشددار دهددد و از ایددن
رو فەالیددت حددزب را ه در چە بیشددتر گرمددا ببخشددد .حددزب دمکددرات از همددان
ابتدای انقالب طبق اصول تشکیالتی حزب ،تشکیالت مخفی خدود را بە ماننددد
سراسددر کردسددتان در بوکددان نیددز را انددداختە بددود .متأسددفانە اواسددط دهەی
شصت طی مدت کمتددر از دو سددال چندددین کددادر تشددکیالتی توانددا ،بدداتجربە و
کارکشتەی خود را کە در میدان مبارزە آبدیدە شدە بودند ،از دست دادیددم.
کمیتەی شهرستان در این رابطە ضربەی جبران ناپذیری متحمل شد.
از یک سو دشمن بە خوبی میدانست کە حلقەی ارتباطی مردم و نیددروی
پیشمرگە حلقەای ناگسستنیست و در واقددع قددادر نبددود تفدداوت میددان مددردم و
پیشمرگە را تشخیب دهد ،چرا کە این دو نیرو در هم تنیدە شدددە بودنددد .از
ایددن رو تمددام سددەی خددود را بە کددار میبسددت تددا پددل ارتبدداطی میددان م دردم و
پیشمرگە را کە کادرهای تشددکیالتی بودنددد ،از میددان بددردارد .از سددویی دیگددر
بایددد اعتددراف کددرد کە صددرفأ هوشددیاری نیروهددای اطالعدداتی رییددم نبددود کە
اعضدداء تشددکیالت مخفددی را در دام میانددداخت ،بلددکە سددهلانگاری آنددان نیددز
مزید بر علت بود.
در پدداییز سددال  ٦٣دو کددادر تشددکیالتی بە نامهددای ەقهرمددان سددلیمیە اهددل
روسددددتای رحیمخددددان و ەابددددوبکرە ملقددددد بە ەشددددۆێشە از اعضدددداء کمیددددتەی
شهرستان و اهل روستای ماللر در مابین روستاهای چهاردیوار – کددوکە از
سوی مزدوران دستگیر شدند و بە اسارت درآمدند .پس از چند سال تحمددل
زندان و شکنجە آزاد شدند.
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در  ٢٩فروردین  ١٣٦٤یک تیم تشکیالتی کە از بهترین کادرهای کمیددتەی
شهرسددتان بوکددان تشددکیل شدددە بودنددد ،در نزدیکددی روسددتای ەقددزل گنبدددە در
کمین نیروهای رییم افتادند و در درگیری قهرمانانەای متأسدفانە بە شدهادت
رسیدند .این تیم از چهار کادر و پیشددمرگ توانددا و شددجاع بە نامهددای ەمحمددد
مولودیە ملقد بە ەمحمد شددهریکندیە از اعضدداء کمیددتەی شهرسددتان ،ەعثمددان
عباسیە ،ەحسین رحمانیە و ەرحمان آکوانە تشکیل یافتە بود.
در  ١٩شددهریورما  ١٣٦٤یددک تددیم تشددکیالتی دیگددر ،کە بە مەنددای واقەددی
کلمە کارکشتە بودند و در میدددان مبددارزە آمددوزش دیدددە بودنددد ،در روسددتای
کریددزان مددنطقەی آلەشددین محاصددرە شدددند و پددس از چنددد سدداعت درگیددری،
آخرین فشنگ خود را بە سوی خود شلیک کردە و تسددلیم نشدددند .ایددن افددراد
عبدددارت بودندددد از :ەعبدددداللە احمدددد دوزنە عضدددو کمیدددتەی شهرسدددتان و اهدددل
روستای رحیمخان ،ەعزالدین حسددینیە کددادر تشددکیالتی اهددل بوکددان کە مدددت
مدیدی نیز مسئول تشکیالت داخددل شدهر بددود و همچنددین ەاسددماعیل رضدداییە
اهل روستای رحیمخان و از کادرهای بلد منطقە کە محبوب مردم بود.
در بهددار سددال  ١٣٦٥یددک تددیم تشددکیالتی متشددکل از ەسددلطان حا رسددولیە
عضدددو کمیدددتەی شهرسدددتان ،بە همدددرا دو پیشدددمرگە بە نامهدددای ەاسدددماعیل
شریفزادەە و ەعباسە اهل روستای ەسیلمانکندیە در روسددتای ەقدددیمە واقددع
در مددنطقەی ەفرهادتدداشە از سددوی خددائنین فددروختە میشددوند و بە اسددارت
نیروهددای جمهددوری اسددالمی در میآینددد .پددس از چنددد سددال تحمددل حددبس و
شکنجە دکتددر سددلطان اعددام میگدردد و اسددماعیل و عبدداس آزاد میشددوند .بە
دنبال آنان و در تابستان همان سال یک تیم تشکیالتی دیگر متشکل از کریم
جدددوانمردی ملقدددد بە کدددریم افشددداری عضدددو کمیدددتەی شهرسدددتان ،رحمدددان
جمشددددیدی ملقددددد بە ەآزادە کددددادر تشددددکیالتی و فتدددداح آبدددددار در روسددددتای
ەعبداللەتپەسددیە در مددنطقەی احم ددکور ،در حددالی کە در منددزل پدددر فتدداح در
حدددال اسدددتراحت بودندددد ،از سدددوی نیروهدددای جمهدددوری اسدددالمی دسدددتگیر
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میشددوند و پددس از چنددد سددال تحمددل زندددان و شددکنجە کددریم و فتدداح اعدددام
میشوند و آزاد جمشیدی آزاد میگردد.
حددولوحددوش  ٢٥مردادمددا (سددالگرد تأسددیس حددزب)  ١٣٦٥یددک تددیم سددە
نفدددرە بە نامهدددای ەمنصدددور حقپدددورە سرپرسدددت کمیدددتەی شهرسدددتان و اهدددل
بوکددان ،ەسددەدون شددریفیە اهددل روسددتای اوچتددپە و ەعم دراوفە کە بە منظددور
مأموریت ویددژەای در اطددراف بوکددان و در روسددتان اوچتددپە بودنددد ،از سددوی
خددائنین لددو میرونددد و طددی درگیددری مختصددری ،متأسددفانە هددر سددە دسددتگیر
میشوند .پس از چند سال منصور حقپور اعدام میشود و آن دو نفر دیگر
آزاد میگردند.
بدداز هددم در تابسددتان سدددال  ٦٥دو نفددر از اعضدداء تشددکیالتی بە اسدددامی
ەمحمد چمنیە عضو کمیتەی شهرستان و اهل روسددتای ابراهیمآبدداد و ەحامددد
خوزانە عضو مخفی حزب و از اهالی روستای گددل مرزنددگ ،در حددالی کە در
خانەی حامد بودەاند ،جلو چشم خانوادەشان از سوی نیروهای رییددم مددورد
تیراندددازی قددرار میگیرنددد و بە شددهادت میرس دند .بە ددأ دو کددادر تشددکیالتی
جددوان بە نامهددای ەحسددین نددادریە ملقددد بە ەحسددین رحیمخددانیە و ەخسددرو
گرگیە در حالی کە در مزارع کیلوآباد بە سر بردە بودند ،لو رفددتە و توسددط
نیروهای رییم بە شهادت میرسند.
چند سال بەد نیز دو تن از کادرهای شایستەی حزب بە نامهددای ەابددوبکر
خضریە ملقد بە ەابوبکر کانیرشددیە از اعضدداء کمیددتەی شهرسددتان و ەجلیددل
رحیمیددانە در روسددتای حسددینمامە در حددالی کە داخددل منددزل بە اسددتراحت
پرداختە بودند ،خانە را بر سرشان ویددران میکنندد و سدپس آتددش میزننددد و
در میان شەلەهای آتش جان میبازند.
بەجز این دو شهید کە در سال  ٧٠بە شهادت رسددیدند ،بقددیە در کمتددر از
دو سدددددال بە شدددددهادت رسدددددیدند و یدددددا در زنددددددانها پوسدددددیدند و تیمهدددددای
تشکیالتیشان متالشی شد ،در واقع ضربات سنگینی بددود کە در آن سددالها
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بدددر پیکدددرەی نیروهدددای تشدددکیالتی حدددزب در بوکدددان وارد شدددد .آن زمدددان
آمدددوزش و کادرسدددازی کدددار سدددختی بدددود و بە سدددادگی نمیشدددد کادرهدددای
بدداتجربە سدداخت .هددر کدددام از آنددان در میدددان مبددارزە و عمد پددرورش یددافتە
بودند و پر کردن جای خددالی آنددان کددار سددادەای نبددود .متأسددفانە بە شددهادت
رسیدن چنین کادرهای الیقی در آن سدالها صددرفنظر از فقدددان و از دسددت
آنان کە خسران بزرگی محسوب میشود ،در واقع ضربەی روحی ندداگواری
بر مردم وارد شد .مردم دچار وحشت شدە بودند و فضای رعد و وحشددت
بە وجود آمدە بود.

شش ماه در مقر دفتر سیاسی
پس از  ١٥روز دستەی ما را بە ەکانیمیوە کە محاف حزب آنجا بود ،منتقددل
کردند .طی این مدددت بە مطددالەە و شددرکت در جلسددات سیاسددی میپددرداختیم.
بیشتر اوقات اعضاء دفتر سیاسی و گاهأ دبیرکل حددزب ،کالسهددای سیاسددی
برگزار میکردند و سپس از سددوی کادرهددای سیاسددی شدداخە ،کالسهددا ادامە
پیدا میکرد.
پددس از  ٥مددا اسددتراحت ،نیددرو از نددو سددازماندهی یافددت .جەفددر حامدددی
همچنددان مسددئول کمیددتەی شهرسددتان بددود .حمددزە بهنددام 1بە جددای سددلیمان
سەیدی 2بە سمت فرماندهی نیرو منصوب گشت و استاد احمد نیددز همچنددان

 -1حمزە بهنام بەدأ بە فرماندهی نیروی آگری منصوب گشت و در سال  ١٣٧٣در منطقەی شدمال
کردستان بە شهادت رسید.
 -2میانەی جەفر حامدی و سلیمان سەیدی شکرآب بود ،در واقع من نمیدانسدتم کە مشدکل اصدلی
آنان چیست ،اما در منطقە هنگامی کە ما در مأموریت بودیم و در باغ حاجیآباد  ٨تن از رفقایمدان
بە شدهادت رسدیدند ،رییددم همزمدان بە روسددتای ایدنچکە نیددز حمدلە کددردە بدود .آنجددا کداک جەفددر در
امورات نظامی بسیار دخالت کردە کە این موجد ناراحتی کاک سدلیمان کە فدردی آرام و سدربەزیر
بود شدە بود .زیرا کە طبق اصول تشدکیالتی وظدیفەی کداک جەفدر نە دخالدت در امدور نظدامی بلدکە
چیددز دیگددری بددود .همددین امددر باعددت کدددورت بیشددتر میددان آن دو شددد و تددا بازگشددت بە مقددر دفتددر
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جانشین فرماندەی نیرو بود .سید کامل نظامی بە عنددوان فرماندددەی شدداخەی
یک و من نیز جانشین وی ،عبداللە شددینانی فرماندددەی شداخەی دوم و محمددد
احمدشم جانشین او ،و همچنین سید احمد ترابی و ابوبکر مەروفی و عبددداللە
کانیسیرانی و احمد قوچدداغی بە عنددوان سردسددتە و چهددار نفددر هددم بە عنددوان
جانشین شاخە تەیین شدند.
در روزهای آخددر سددال  ١٣٦٥بددود کە دو هواپیمددای جنگددی از نددوع اف١٤
سدداعت  ١٠صددبح مقرهددای دفت در سیاس دی در مندداطق ەقالچددواالنە ،ەمدداوتە و
ەگورەدەە را بمباران کردند و ما نیز با پدافند بە سوی آنها تیراندازی کردیم،
در ایددن حمددلەی هددوایی خوشددبختانە هددیچ آسددیبی بە مددا نرسددید .پددس از ایددن
حددادثە بە اسددتقبال نددوروز رفتددیم و در محددیط دبیرخددانەی حددزب بە جشددن و
پایکوبی پرداختیم.

آغاز فصلی نوین در مبارزە
وضددەیت اطددراف مقددر دفتددر سیاسددی بە طددور کلددی نابسددامان بددود .رییددم از
اطراف سردشت و با توپ مقر دفتر سیاسی در روستای ەگددورەدەە را هدددف
قددرار مددیداد ،هددر روز در حالددت آمادەبدداش بددودیم ،مددردم اسددکان یددافتە در
مقدددر و اطدددراف آن از آتدددش توپخدددانە هدددراس بە دل داشدددتند .از دیگد در سدددو
پیشددمرگەهای اتحددادیەی میهنددی کردسددتان (عددراق) در ارتفاعددات ەگوجددارە در
نزدیکددی مقددر دفت در سیاس دی قددرار داشددتند و بددا نیروهددای رییددم بەددت درگیددر
بودند ،منطقە بسیار ناامن بود و این ناامنی هر روز افزایش مییافت.
شامگا  ١١اردیبهشت پیشمرگەهای اتحادیەی میهنی بددا نیروهددای دولتدی
عراق ،بە شدت درگیر شدند .از هددر سددو گلددولە میآمددد .یکددی از ایددن گلولەهددا
کە مشددخب نبددود از کجددا آمدددە بە گددردن یکددی از پیشددمرگەهای مددا بە نددام
س یاسی هم ادامە داشت .دفتر سیاسی از کاک جەفر حمایت کدرد کە عضدو کمیدتەی مرکدزی بدود و
نتیجتأ کاک سلیمان را برکنار کردند.
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ەمجید زیباییە اهل بوکان ،کە نگهبان بود اصابت کددرد و پددس از چنددد سدداعت
مبددارزە بددا مددرگ ،بە شددهادت رسددید .پیکددر مجیددد را در گورس دتان روسددتای
کانیمیو بە خاک سددپردیم .اتفدداق ندداگواری بددود و بددا خددود فکددر میکددردیم کە
مجید از کجا و با چە نیتی آمدە و دست تقدیر و سرنوشددت کجددا یددقەی او را
گرفتە بود! مجید قربانی جنگی شدە بود کە هیچ دخالتی در آن نداشت.
پدددس از مددددتی مهمدددات الزم را از انبدددار مهمدددات حدددزب تحویدددل گدددرفتیم و
آمددادەی بازگشددت بە مددنطقە شدددیم .بددا سددازماندهی جدیددد و بددا روحددیەای
شورشی قدم در را منطقە گذاشتیم ،و بددا خددود عهددد بسددتیم کە انتقددام خددون
شهدای پارسال را از نیروهای رییم بگیریم.

بازگشت بە منطقە
اواخر خردادما کە زمسددتان روسددتای ەگددورەدەە پایددان یافددت ،نیددرو بە اتفداق
کمیتەی شهرستان سوار بر ماشین از کورەرا هددای صددەدالەبور خددود را بە
نیروی قندیل رساندیم ،تا با کمک آنددان بە مددنطقەی مهابدداد و از آنجددا نیددز بە
مدددنطقەی بوکدددان بدددرویم .قدددرار بدددر ایدددن بدددود کە روز  ٢٩خدددرداد  ١٣٦٦از
رودخانەی کلوی عبور کنیم ،اما بە سبد وجود نیروهددای پرشددمار رییدم در
آن طرف رودخانە و در اطراف روستای ەترکشە ،ایددن کددار بە مدددت دو روز
بە تدددأخیر افتددداد .دو روز سددخت را بدددا سدددرما و گرسدددنگی در آن کوهسدددتان
سپری کردیم.
رییم برای جلوگیری از بازگشت ما بە منطقە و همچنین مسیر رفتوآمددد
نیروهددای پیشددمرگە ،در مکددانی بە نددام ەمرکددز سددتاد تحقیقددات دفدداع مقدددسە
برنددامەی رفتوآمددد نیددروی بیددان را در سددالهای  ٦٦و  ٦٧اینگددونە بددرآورد
کردە است:

ەدر سددال جدداری ،نیروهددای هیددز نیددرون  ١١٠بیددان همددرا بددا نیروهددای
آربابددای باندده و مالبنددد  2سددقز قددرار بددود اسددت کدده از مددرز پیرانشددهر وارد
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کشور شوند که نیروهای قندیل مسئول عبور نیروهدای دیگدر بودەانددد .محددل
ورود ،رودخددانەای نزدیددک روسددتای تددرکش بددود و بدده دلیددل اینکدده از طددرف
جمهددوری اسددالمی کمینگدددذاری شددد بددود ،عبدددور از رودخاندده غیددر ممکدددن
مینمود ،ولی با توجه به جمعآوری کمین و نبود پایگددا  ،نیروهددای حزبددی از
همددان محددل وارد مددرز میشددوند و تددا روسددتای بانەسددو آم دد و از آنجددا بدده
منطقەی مهاباد نفوذ میکنند که به احتمال قوی بنا بر تجربیاتی که حزب در
منطقه داشته است (نبود پایگا در مناطق فوق و کوتا بودن مدت کمین) در
سال آیند نیز از این منطقه وارد کشور خواهند شددد کدده الددزام اسددت در ایددن
خصددوش سددرمایەگذاری بیشددتری انجددام شددود .مسددیر اصددلی حرکددت ضددد
انقالب از قلەەی ضمنا دیز (قاڵدز ) به زندان حزب و سپس کوهسددتانهای
قندیل به سمت دشت وزنه و از آنجا به گردینه (گردەنە) ،سددپس احمدددبریو و
از آنجددا بددده شدددیواوکان اسددت کددده تنهدددا را حسدداس و مهدددم پدددل قلەهتاسدددان
(قەاڵتاسان) و سیونی بدده سددمت کنددار چومددل و جاندداران و در نهایددت گدداکش
میباشد که از اینجا هیز زمزیران جدددا میشددود و هیزهددای پیشددوای مهابدداد و
بیان بوکان و مالبند  2سقزن و هیز آربابای بانه ،هر کدام بدده مددنطقەی خددود
خواهنددد رفددت .مسددیرهایی کدده ضددمنا احتمدداأل بوکددان از آن اسددتفاد کددرد و
خواهددد نمددود ،بدددین شددرح اسددت :حرکددت از شددهر پنجددوین عددراق بدده سددمت
ارتفاعات مقابل آن شهر و سپس ورود به خاک ایران.ە
حددوالی غددروب یکددی از روزهددا بە کنددارەی رودخددانەی کلددوی رسددیدیم و
سریع از رودخددانە گذشددتیم و از روسددتای ەزویقددورنەە خددود را بە ەپانەسددرە
رساندیم .روستای پانەسر چنددد سددال پددیش از سددوی نیروهددای رییددم ویددران
شددە بددود .رییددم در تمددامی روسددتاها و بیشددتر ارتفاعددات پایگددا ایجدداد کددردە
بود ،از این رو رفتوآمد بسیار بە سختی و بە آرامددی صددورت میگرفددت .بە
پشت روستای ەکانیشینکەە بە را افتادیم کە در آنجا نیز پایگا ایجاد کردە
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بودند .تمددام تددالش مددا ایددن بددود کە دیدددە نشددویم ،امددا تددالش مدا را بە جددایی
نبرد و کشف شدیم .پس از آن از اطراف روستاهای جانداران و کانیشددینکە
بددا تددوپ  ١٠٦میلیمتددری مواضددع مددا را توپبدداران کردنددد .هددوا تاریددک بددود و
افراد نیرو در هم تنیدە شدددە بودنددد .میخواسددتیم بە جانددداران بددرویم کە در
میانەی را پای جەفر حامدی پیچ خورد و صفوف پیشمرگان برای مدتی از
حرکت افتاد.
 ٤تدددن از پیشدددمرگەها پدددای آسدددیددیدەی وی را کشدددیدند ،فریددداد ەیدددواش
یواشە کاک جەفر منطقە را در بر گرفتە بود .سپس سددوار یددک رأس چهارپددا
شدددد و بە سدددوی ەوشدددترملە در مدددنطقەی ربدددط کە نیدددروی زمزیدددران در آن
حضددددور داشددددت بە را افتددددادیم .پددددس از دو روز اسدد دتراحت ،بدد دا کمیددددتەی
شهرستان ربط کە کاک ەکمال کریمیە مسئول وقت آن بود و همچنددین احمددد
نستانی فرماندەی نیروی زمزیران دیدددار کددردیم ،تددا از آنجددا مددا را بە سددوی
منطقەی بوکان روانە کنند .حوالی غروب هددر دو نیددروی بیددان و زمزیددران بە
اتفدداق هددم از میددان روسددتاهای ەکدداوالنە و ەکلک داویە از جددادەی سردشددت –
مهاباد عبور کردیم و ساعت  ٢بامداد بە روستای ەکانیسددپیە رسددیدیم .روز
بەد خود را بە ەمیدانچوغەە رساندیم و پس از یک روز استراحت از نیددروی
زمزیران جدا شدیم و بە سوی کوهستانهای ساردەکویستان بە را افتادیم.
در میدددددانەی را بدددددا نیدددددروی پیشدددددوا همدددددرا شددددددیم .مدددددا در پشدددددت
ەساردەکویسددتانە و در مددنطقەای بە نددام ەکددانیپوالە اسددتقرار یددافتیم و نیددروی
پیشددوا نیددز در اطددراف شددیخچوپان مسددتقر شدددند .مسددئوالن هددر دو نیددرو بە
منظددور طددرح عملیدداتی مشددترک تشددکیل جلسددە دادیددم .فرماندددەهان نیددرو و
شددداخەها نیدددز جهدددت شناسدددایی مدددنطقە بە اطدددراف روسدددتاهای ەزاواکیدددوە و
ەموسددیە رفددتە بودنددد و شددد را در آنجددا سددپری کددردە بودنددد .اول صددبح ١١
تیرمددا  ،نیروهددای رییددم از سددمت سددقز بە پیشددمرگەهای نیددروی پیشددوا در
شیخچوپان حملە کردند.
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حملەی نیروهای رژیم بە ارتفاعات شیخچوپان و میرگەنخشینە
از همددان ابتدددای حضددور مددا در مددنطقە ،رییددم خواس دت زهددر چشددم بگیددرد و
روحیەی نیروی پیشمرگە را تضەیف کنددد .در مقابددل مددا نیددز درصدددد بددودیم
در همان روزهای نخست با انجام عملیاتی مشترک روحددیەی آنددان را درهددم
بشدددکنیم .سددداعت  ٣بامدددداد از خدددواب پریددددیم ،نیدددروی دشدددمن در روسدددتای
شیخچوپان حملەور شدە و درگیری شدیدی در گرفتە بود .نیروی پیشدوا تدا
روشنایی صبح ضربەی محکمی بر نیروهای رییم وارد کرد.
رییم از سمت روستای میرگەنخشینە نیز نیروهای خود را بە حرکددت در
آوردە بود ،هدف از این کار محاصرەی پیشددمرگەهایی بددود کە در روسددتای
شددددیخچوپان بودنددددد .سدددداعت  ٨نیددددروی کمکددددی رییددددم بە طددددرف ارتفاعددددات
میرگەنخشینە میرفت ،کە ما از این پیشروی جلوگیری کردیم و درگیری در
همەی نقاط ادامە داشت .بددا ایددن هددمە سددە فرونددد هلیکددوپتر رییددم در آسددمان
محددل درگیددری بە پددرواز درآمدددە بودنددد و سددنگر پیشددمرگەها را راکتبدداران
میکردند .درگیری سنگین و تن بە تنی در گرفتە بود ،تاهیر رشیدی یکددی از
پششمرگەها بود با پاسدارها گالویز شد.
درگیددری تددا سدداعت  ١٣ادامە یافددت و نیروهددای رییددم در هددمەی نقدداط بددا
شکست روبەرو شدند .هددر بددار پددس از شکسددت نیروهددا ،توپخددانەی رییددم بە
کار میافتدداد و از حمایددت همەجددانبەی توپخددانە برخددوردار بودنددد ،امددا بددا ایددن
حددال نیددز نیددروی پیادەنظددام رییددم تددوان پیش دروی نداشددت .در ایددن درگیددری
سنگین و عظیم بیش از  ٨٠نفددر از نیروهددای رییددم کشددتە شدددند و سددالحهای
بسیاری بە دست ما رسید .در این درگیددری بددا وجددود ایددنکە نیددروی فراوانددی
بە میدان درگیری فرستادە شدە بودنددد و آنددان از قبددل طددرح غددافلگیری مددا را
در دستور کار داشتند ،و همچنین از نیدروی هدوایی و توپخددانەای برخددوردار
بودنددد ،امددا در برابددر ارادە و همددت نیددروی بدددون امکانددات پیشددمرگە تس دلیم
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شدند و شکست را قبددول کردنددد .متأسددفانە  ٤تددن از پیشددمرگەهای سلحشددور
ما در این درگیری خونین بە شهادت رسیدند.
در اینجا مختصری از زندگینامە و ویژگیهای ایددن چهددار شددهید گرانقدددر
را مدددیآوریم :ەخالندددد امیندددیە اهدددل بوکدددان از اعضدددای نیدددروی بیدددان ،کە در
خانوادەی تهیدستی چشم بە جهان گشودە بود ،از قهرمانددان سددنگر مبددارزە
بود و هیچ واهمەای از دشددمن نداشددت .ەمصددطفی گلددزاریە از اعضدداء نیددروی
بیان ،کە سال قبل و بە هنگام محاصرەی باغ حاجیآباد – کە شرح آن رفت
– بە تددازگی بە صددفوف پیشددمرگان حددزب دمکددرات پیوسددتە بددود و چنددانچە
پیشتر گفتە شد ،فقط مأموریدت حمددل فشددنگ تکتیرانددداز بە وی محددول شدددە
بددود ،امددا سددال بەددد بددا روحددیەای مثددالزدنی بە انتقددام خددون رفقددایش بە پددا
خاستە بود ،با تیربار بر روی نیروهای دشمن آتش گشودە بود و هر بار و
بدددا هدددر شدددلیک فریدددادی از تە دل بدددر مدددیآورد و میگفدددت :ەبە یددداد  ٨شدددهید
سدددیزدهم مهرمدددا ە .ەاسدددتاد اکدددرمە اهدددل مهابددداد و از بهتدددرین و شدددجاعترین
پیشددمرگەهای آن دیددار بددود ،و ەسددلیمان نددازدارە از اعضدداء نیددروی پیشددوا،
شجاعت وی نیددز نقددل هددر محفلددی بددود و همسددنگرانش بارهددا از فددداکاریهای
وی با افتخار و حسرت یاد میکردند.
پددس از ایددنکە محددل درگیددری را تددرک کددردیم ،نیروهددای پرشددمار رییددم بە
میدان درگیری بازگشتند تا جنازەی کشتەشدەهای خود را جمع کنند .اگرچە
ما در این درگیری چهار تن از شجاعترین فرزندان این سرزمین را از دست
دادیم ،اما ضربەی محکم و فرامددوش ناشددنیای بددود کە بددر رییددم وارد شددد،
چرا کە پس از آن فقددط در اندیشددەی انتقددام بددود .هددر گددا دو نیددروی بیددان و
پیشوا با هم بودند ،نیروهای رییم از مقابلەی مستقیم صرف نظر میکردند.
 ٣روز بەد از این درگیری ،بە همرا نیددروی پیشددوا بە مقصددد عمددق مددنطقەی
موکریدددان بە را افتد دادیم .سدددال  ١٣٦٦سدددال مهدددم و سرنوشتسدددازی بدددود،
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نیروهددای پیشددمرگە بدداتجربەتر شدددە بددودن و در مقابددل نیروهددای رییددم از
درگیری هراس داشتند.

منصوب شدن بە عنوان فرماندەی شاخە
بەددد از درگیددری یادشدددە ،مددا بە مدددت چنددد روز دیگددر را در کوهسددتانهای
اطدددراف ساردەکویسدددتان ،کدددانیپوال ،هدددوارەبرزە و ەکونەقدددلە بە اسدددتراحت
پرداختیم .کاک حمزە بهنام و استاد احمد من را فرا خواندند و گفتند بە جای
سید کامددل بە عنددوان فرماندددەی شدداخە تەیددین میشددوی .در واقددع اکنددون نیددز
ندانستم کە چرا سید کامل را برکنار کردند ،اما بە خاطرم میآید کە پددس از
آن درگیری ،با نیرو اختالف پیدا کردە بود.
روز  ١٥تیرمدددا کددداک حمدددزە تشدددکیل جلسدددە داد و بە همدددرا شدددهید آزاد
اسماعیلزادە کە کادر سیاسی شاخە و عضددو کمیددتەی شهرسددتان بددود ،وارد
جلسە شدند .پس از آغاز جلسە و خوشآمد گویی از سوی کدداک آزاد ،کدداک
حمزە سخنان خود را ایراد کرد .ابتدا با اندکی تەریف و تمجید از نگارندددەی
این سطور آغاز سخن کرد ،سپس رو بە حضار گفت :ەاز ایددن تدداریخ بە بەددد
ابراهیم را بە عنوان فرماندەی شدداخەی  ١تەیددین مددیکنیم و بایددد در ایددن امددر
او را یاری کنید.ە پس از کف زدن شرکتکنندگان جلسە خاتمە یافت.
از آن روز کە مسددددئولیت خطیرتددددری بددددر عهدددددە گددددرفتە بدددودم ،فەددددالیتم
دوچندان شدە بود .جوانی  ٢١سالە بودم کە مددورد اعتمدداد مسددئوالن نیددرو و
کمیددتەی شهرسددتان قددرار گددرفتە بددودم ،و ایددن مددایەی افتخددار و خوشددحالی
وصف ناپذیری بددود .بە همددرا گروهددی از جوانددان باایمددان و شددجاع کە سددن
هددیچ کدددام از آنددان از  ٢٥سددال بیشددتر نبددود ،خسددتگی ناپددذیر و بددا روح دیە و
انریی باالیی بە فەالیت خود ادامە دادیم.
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تأمین جادەهای آغوتمان
مدددددتی بددددود کە در مدد دنطقە در حددددال گشددددتزنی بددددودیم ،پدد دس از عملیددددات
کوهسدددتانهای سدددقز (میرگەنخشدددینە و شدددیخچوپان) درگیدددری دیگدددری روی
ندادە بود .اوایل مردادما در اطراف ەگورگەە و ەآغوتمانە در حال اسدتراحت
بودیم .هر روز و هددر شددد بە یکددی از روسددتاها سددر مددیزدیم و خسددتگی آن
روزها را با صددمیمیت پیشددمرگانە و طنددز و شددوخیهای رایددج آن روزگددار از
تن بە در میکردیم .یکی از شدها بە قالوی رفتە بودم و ساعت  ٣بامداد بە
همددرا دسددتەای از پیشددمرگەها بە نیددرو برگشددتیم ،بە دلیددل خسددتگی را از
بچەها خواستم اگر چنانچە اتفاق خاصی نیفتاد ،من را بیدار نکنند.
صبح شهید حمزە و استاد احمد بە همرا ەعبداللە شینانیە از شدداخەی ،٢
سە تن از پیشمرگەها بە نامهای شهید ەسەید رحمانیە سردستە ،علی اللە و
خلیددل محمدددی را جهددت انجددام عملیدداتی آمددادە میکننددد .عملی دات از ایددن قددرار
بودە کە قبل از اینکە تأمین جادەها سر برسند و در سنگرهایشددان کە مددابین
روستاهای قالوی و آغوتمان بود ،مستقر شوند ایددن سددە تددن سددنگر را از آن
خود کنند و تأمینها را بە اسارت درآورنددد .قبددل از تأمینهددا در محددل مددورد
نظددر حاضددر میشددوند ،سدداعت  ٨صددبح تددأمین جادەهددا کە دو نفددر بودەانددد
میآیند و در تیررس افراد ما کە خود را در سنگر آنددان پنهددان کددردە بودنددد،
قدرار میگیرنددد .تأمینهددا تسددلیم نمیشددوند و پددس از شددلیک چنددد گلددولە پددا بە
فرار میگذارند ،افراد ما هددر چقدددر شددلیک میکننددد ،بە هدددف نمیخددورد و در
نتیجە متواری میشددوند .صدددای شدلیکهای مکدرر و بدددون نتددیجەی افددراد مددا
باعت میشود کە نیروی کمکی سر برسد و شددکارچیها در آسددتانەی شددکار
شدن قرار میگیرند ،کە خوشبختانە موفق بە فرار میشوند.
از این سو نیز همزمان با صدددای شددلیکهای آنددان مددن را از خددواب بیدددار
کردند کە درگیری شدە .هنگامی کە بیدار شدم دیدم هیچ خبری از درگیددری
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نیست ،و پیشمرگەها همە آنجا بودند و اسددتاد نیددز ضددبط صددوتش را روشددن
کدددردە بد دود و داشدددت بە آواز اسدددتاد حسدددن زیدددرک گدددوش مدددیداد ،اعتندددایی
نکردم و دوبارە گرفتم خوابیدم.
طولی نکشید کە دوبارە سروصدا را انداختند ،ایددن بددار نیددروی کمکددی از
بوکدددان آمددددە بدددود و در روسدددتای آغوتمدددان و روبەروی روسدددتای گدددورگە
مستقر شدند و شروع بە توپباران مواضع ما کردند ،آسیبی در پدی نداشددت
اما تا ساعت  ٣ادامە داشت و نتوانستیم اسددتراحت کنددیم .اگددرچە سددەید و آن
دو نفددر دیگددر از پیشددمرگەهای الیددق نیددروی بیددان بودنددد ،امددا ایددنکە نتوانسددتە
بودنددد تأمینهددا را دس دتگیر کننددد کە هددیچ ،نیددروی کمکددی را هددم بە جددان مددا
انداختند بە همین دلیل تا مدتها مایەی خندە و شوخی پیشمرگەها با سەید
شدە بود ،اینکە دو تأمین توانستە بودند در حددالی کە در تیررسشددان بودنددد،
از دستشان فرار کنند.

تصرف توپخانەی حسینآباد
هر سددال بددر تەددداد پایگا هددای رییددم افددزودە میشددد و برنددامەی اصددلی رییددم
ەپاکسازیە کردستان از وجود نیروهددای پیشددمرگە بددود .مدا نیددز بددرای ایددنکە
میزان خطر ضربەپذیری خددود را کدداهش دهددیم ،تصددمیم گددرفتیم بددرای مدددتی
هر دو نیروی بیان و پیشوا با هم بە گشتزنی بددرویم .رییددم نیددرو از سددوی
شاهیندی بە بوکان آوردە بدود ،چددون نیددروی افشددار حددزب کە در آن مددنطقە
بود ،سال پیشتر در نیروهای سددقز و دیواندددرە ادغددام شددە بددود و در نتددیجە
در منطقەی افشددار و شدداهیندی پیشددمرگە وجددود نداشددت و نیروهددای پاسدددار
آن منطقە با خیالی آسودە بە بوکان آمدە بودند.
هنگددامی کە دسددتور صددادر شددد تددا بە سددمت مندداطق طددرغە و روسددتای
حسینآباد بە را بیافتیم ،سرجمع  ١٥٠پیشمرگەی شجاع دوشادوش هددم بە
حرکددت درآمدددیم .غددروب روز  ١٩تیرمددا نیددروی بیددان در طددرغە و نیددروی
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پیشوا نیز در ارتفاعات حاجیکیمی مستقر شدند .نیروهای رییم قب اطددراف
طددرغە را محاصددرە کددردە بودنددد و نیددروی دیگددری نیددز از طددرف بوکددان بە
سوی باشبالغ آمد .ما برنامەای برای جددادەی باشددبالغ داشددتیم و خددود را بە
آنجا رساندیم ،اما بە دلیل برخی مشکالت و حضور پرتەداد نیروهددای رییددم
در اطراف طرغە برنامەی خود را لغو کردیم .مددا در حددال بازگشددت بە محددل
اولددیەی خددود بددودیم کە کمیددتەی شهرسددتان از کنددار کددو طددرغە بە سددمت
روستای علمآباد بە را میافتنددد کە در میددانەی را مددورد حمددلەی مددزدوران
قرار میگیرند کە خوشبختانە بە سالمت از مهلکە میگریزند.
با شددنیدن صدددای شددلیک و انفجددار آرپیجددی خددود را بە محددل مددورد نظددر
رسددداندیم ،مدددن و طددداهر رشدددیدی و اسدددماعیل بازیدددار و ابدددوبکر کدخددددایی
(ج دامردی) بە سددمت ارتفاعددات حرکددت کددردیم و بە مدددت  ٤٠دقددیقە بددا آنددان
درگیددر شدددیم ،امددا سددنگرهای آنددان بسددیار محک دم بددود و بلندددی طددرغە را در
کنتدددرل خدددود داشدددتند و همچندددین بە دلیدددل کمبدددود وقدددت ،موفدددق بە بیدددرون
راندنشددان نشدددیم .از نزدیکددی روسددتای کددانیرش بە را خددود ادامە دادیددم و
فدددردای همدددان روز در درەی ەزرگتدددانە در نزدیکدددی کدددانیرش بە کمیدددتەی
شهرسددتان ملحددق شدددیم .شدداخەی  ٢نیددروی بیددان در کددو منددالە و روبەروی
حسینآباد استقرار یافتند و نیروی پیشوا نیز ساعت  ٥بامداد نزد ما آمدند.
ساعت  ٦صبح دیدەبان خبر داد کە نیروهای دشددمن بە شدداخەی  ٢حمددلە
کردەاند .دشمن از روستای سردرآباد نیروی ضربت را بە کو منددالە اعددزام
کددردە بددود و توپخددانەای را جهددت پشددتیبانی در تددپەای در نزدیکددی روسددتای
حسددینآباد ایجدداد کددردە بددود .درگیددری در جددبهەی شدداخەی  ٢از سدداعت ٦
صبح آغاز شد و نزدیددک بە  ١١سدداعت بە طددول انجامیددد .توپخددانەی یادشدددە
تمام این ساعات و بە طدور مدداوم سددنگر پیشددمرگەها را بە تددوپ بسددتە بددود.
علیرغم پشددتیبانی مکددرر توپخددانە نیروهددای رییددم نتوانسددتند بە هددیچ کدددام از
سنگرها نزدیک شوند و فقط از دور و با ترس اقدام بە تیراندازی میکردند.
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سددداعت  ١٨دسدددتەای از پیشدددمرگەهای شددداخەی  ١بە همدددرا دسدددتەای از
پیشدددمرگەهای نیدددروی پیشددوا ،تحدددت حمایدددت  ٤بیکیسدددی و  ٢آرپیجدددی بە
توپخددانە حمددلە کددردیم .فاصددلەی نزدیددک بە  ١کیلددومتر را بددا گامهددای سددریع
پشددت سددر گذاشددتیم و خددود را بە توپخددانە رسدداندیم و در مدددت کمتددر از ٢٠
دقدددیقە و در یدددک درگیدددری ناگهدددانی توپخدددانە را بە کنتدددرل خدددود درآوردیدددم.
متأسفانە در این حملە یکی از پیشمرگەهای مددا بە نددام ەقددادر فرعددانیە عضددو
نیروی بیان و اهل پیرانشهر بە شهادت رسید.
دو توپ  ١٠٦میلیمتری ،یک خمپارەی  ١٢٠میلیمتری و  ٢قبضە دوشکا و
کلددددیەی خودروهددددای توپخددددانە و همچنددددین سددددالحهای زیددددادی را بە دسددددت
آوردیم ،و نیز  ١٣تن از نیروهای دشمن کشتە شدند و بقیەی افراد بە طرف
سردرآباد فراری شدند .تا سدداعت  ٢٠هددیچ گددونە اثددری از توپخددانە بددر جددای
نماند و در میان آتش دود شد .از دیگر سو شاخەی  ٢نیز افددراد رییددم را از
منطقە بیرون راندە بود و بە سمت سردرآباد متددواری شدددە بودنددد .ضددربەی
محکم دیگری بر رییم وارد کردیم .پس از اتمام درگیددری و بددا تاریددک شدددن
هوا هر کدددام از شدداخەها پیشددمرگەهای خددود را جمددع کردنددد و در ارتفاعددات
قوشهو (قووشەهوو) کە مشرف بر میدان درگیری بود ،مستقر شدیم.
روز  ٢١تیرما  ،رییم بەاصطالح برای انتقام گیددری نیروهددای بسددیاری را
از شهرهای بوکان ،شاهیندی ،میاندددوآب ،سددقز و مهابداد بە محدل توپخددانەی
منهدددم شدددە آورد و آنجددا پایگددا ایجدداد کردنددد .تددا سدداعت  ١٤منتظددر آمدددن
نیروهای دشمن بودیم ،اما خبری نشد .روز قبل در درگیددری چنددد سدداعتەای
شرکت کددردە بدودیم و همگددی خسددتە و کددوفتە بددودیم ،محددل اسددتراحتمان نیددز
محل مناسبی نبددود ،یددک صددخرەی خشددک و خددالی کە هددیچ گدونە سددایەای در
آن یافددت نمیشددد و آفتدداب تیرمددا همچنددان بددر سددرمان میتابیددد .بددا یکددی از
پیشمرگەها جهت آوردن آب بە سمت دامنەی کو رفتیم ،جددایی کە از طددرف
روستاهای ەبیرمە و ەبرجوە قابل مشاهدە بود.
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بدون اینکە اعتنایی بە تأمین جادەهایی کە در اطددراف بیددرم بودنددد داشددتە
باشیم ،یک کتری و یددک تنددگ بددزرگ را پددر از آب چشددمە کددردیم و برگشددتیم.
ایددن کددار مددا بسددیار بەدور از دیسددیپلین و نظددم و انضددباط نظددامیگری بددود و
هیچ مەلوم نیست کە چرا بە سوی ما تیراندازی نکردند ،کار بسیار اشتبا و
خطرناکی بددود کە مددن هددیچ گددا ایددن اشددتبا را تکددرار نکددردم .اگددرچە بددا رفدع
تشنگی و نوشیدن چددای ،مقددداری از خسددتگیمان دررفددت ،امددا ایددن را مدددیون
جوانی خود هستیم کە هیچ گونە ترسی نداشتیم.
آنددچە در ذیددل میآیددد ،نددب خدداطرات یکددی از افددراد رییددم بە نددام ەحددا
عربەلددی یزدانددیە میباشددد کە بە عنددوان فرماندددە در ایددن درگیددری جددبهەی
شاخەی دوم حضور یافتە است:

ەدرگیدددری در روسدددتای حسدددینآباد بوکدددان و شدددهادت نیروهدددای ادوات

1

توسط ضدانقالب .در تاریخ  2٦٥/٥/١٢ساعت  ٨صبح به گددردان مددا گددزارش
رسددید ضدددانقالب در ارتفاعددات روسددتای حسددینآباد مسددتقر اسددت مددا هددم
حرکت نمود و سدداعت  ١٠صددبح بدده منطقدده مددورد نظددر رسددیدیم ،حسددینآباد
روستای تخریدشدەای مابین شهرستانهای بوکان و مهاباد قرارگرفته بددود.
گروهدددان یکدددم بددده فرمانددددهی سدددید مصدددطفی رضدددوی بد ده سدددمت ارتفاعدددات
حسینآباد حرکت کرد ،ساعت  ١٢ظهر که هوا هم خیلددی گددرم بددود در همددان
ارتفاعات با ضدانقالب درگیر شدند ما هم تمددام نیروهددا را جمددع و بدده منطقدده
درگیددری اعددزام شدددیم .گددردان خدداتم شهرسددتان تکدداب هددم بەعنددوان احتیدداط
گردان ما و همچنین به منظور برقراری امنیت ادوات مأمور بودنددد .ادوات را
در دو نقطدده روی تپدده جهددت پشددتیبانی آتددش و کوبیدددن ضدددانقالب کدده روی
ارتفاعات مستقر بودند بەکار گرفتیم .برادران غالمرضا جاللی و حددا هددادی
گددردان خدداتم تکدداب و ادوات را توجیدده کردنددد .قددرار بددر ایددن بددود مددا هددم بددا
 -1ادوات در اینجا بە مەنی توپخانە میباشد.
 -2تاریخ دقیق این واقەە  ١٣٦٦/٤/٢٠بود ،کە در اینجا بە اشتبا آمدە است.
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ضدانقالب درگیر شویم .سدداعت  ٢بەدددازظهر گروهانهددای دیگددری هددم جهددت
کمک بدده گروهددان یکددم اعددزام شدددند .در ایددن مأموریددت بنددد جانشددین گددردان
بودم وقتددی بدده گروهددان یکددم رسددیدیم بددا ادوات هماهنددگ شدددیم ،از دو نقطدده
ضدانقالب را کوبیدند ،شدیدأ درگیر شددد و پیشددروی نمددودیم بدده طددوری کدده
به ضدانقالب فشار زیادی وارد آورد و نزدیکیهای روی تپه مستقر شدددیم
در واقع بین ما و ضدانقالب فاصددله بسددیار کددم و در دیددد و تیددر آنهددا بددودیم.
موقەیددت ضدددانقالب از محددل اسددتقرار مددا مرتفددع بددود ٣ .نفددر از نیروهددای مددا
بهەنوان پیشرو بین ما و ضدانقالب و در دید و تیر آنهددا بودنددد کدده بددا ادوات
هماهنددگ شدددیم .موقەیددت ضدددانقالب را ب دا آتددش سددنگین بزننددد تددا نیروهددای
پیشرو زیر آتش ادوات و تیربار عقدنشینی کنند .ادوات در سمت چددر مددا و
قسمتی از سالح آنها پشت ما مستقر بود .ضدانقالب هیز بیان و مهابدداد بددود
که همان سال باهم هماهنگ شددد بودنددد در زمددان درگیددری در منطقدده بددرای
یکدیگر پشتیبان باشند .حدود ساعت  ٥بەدازظهر عدەای از هیز بیددان و هیددز
پیشددوای مهابدداد جهددت پشددتیبانی از بقددیەی هیددز بیددان وارد منطقدده درگیددری
شدددند .درحددال درگیددری بددودیم بددرادر جاللددی پشددت بیسددیم بدده بنددد دسددتور
پیشروی دادند ،گفتم منطقه پیش روی ما صاف اسددت در دیددد و تیددر هسددتیم
نمددی تددوانیم ،درصددورت امکددان یددک گروهددان از طددرف راسددت مددا از پشددت
ضدانقالب اعزام نمایید .در همین حال با دوربددین بدده سددمت چددر ادوات نگددا
میکردم ،ادوات به صددورت مددنظم درحددال حرکددت و پیشددروی بودنددد .ناگهددان
متوجه شدم ضدانقالب با تەدادی نیددرو از طددرف مهابدداد بدده سددمت ادوات در
حال حرکت بود و نیروهای ادوات از این موضوع بیخبر بودند .دوبددار بددا
برادر جاللی تماس گرفتم او را با خبددر نمددود و اعددالم نمددودم گددرو دیگددری
بدده ضدددانقالب اضددافه شددد کدده از پشددت سددر حددال نزدیددک شدددن بدده ادوات
هسددتند بددا ادوات هماهنددگ شددوید تددا از سددمت مهابدداد مواظددد باشددند .بددرادر
جاللددی متەجددد گفتنددد :ەشددوخی میکنیددد؟!ە مدددتی طددول نکشددید ضدددانقالب بددا
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ادوات درگیر شد و ضرباتی را به ادوات وارد کرد و تەدادی از بددرادران را
شددهید کردنددد .سدداعت  ٨شددد بدده گددردان مددا دسددتور عقدددروی صددادر شددد،
عقدروی کرد و تەدادی از بددرادران را بدده همددرا بددرادر نصددرا ...و جهددانگیر
به عنددوان پشددتیبانی گذاشددتیم .سدداعت  ١٠شددد پددیش برادرانددی کدده در پایگددا
سددپا بوکددان اسددتقرار داشددتند رسددیدیم .شددد اسددتراحت نمددود و فددردای آن
جهت بررسی دوبار وضەیت به منطقه رفتیم.ە
نیروی رییم بسیار بە هم ریختە بود و توان مقابلە با نیروهای پیشددمرگە
را نداشدددت ،چنددددین گدددردان مانندددد :نوبدددار ،شددداهیندی ،جدددامرد ،شدددهریکند و
سردرآباد همگی با یددک شدداخە از پیشددمرگەها درگیددر بودنددد ،امددا بدداز حریددف
آنددان نشدددند ،مددا نیددز بددا  ٢٥تددن از پیشددمرگەها توپخددانەی آنددان را تصددرف و
سدددپس منهددددم کدددردیم .نیروهدددای رییدددم تدددا صدددبح  ٢١تیرمدددا در روسدددتای
سددردرآباد ماندنددد و سدداعت  ٧خددود را سددازمان دادنددد و دوبددارە در محددل
توپخانە اقدام بە ایجاد پایگا کردند.

فرار یکی از پیشمرگەها
روز پس از درگیری اتفاق خاصی نیفتاد و  ٢٢تیرما نیروی پیشوا بە طرف
سرچشمەی ەقمطرەە بە را افتادند و ما نیز در مابین کولیجە و حسددینآباد و
کنددار یددک چشددمەی آب بە مدددت سددە روز بە اسددتراحت پددرداختیم .سدداعت ٢٠
روز  ٢٥تیرمددا بە مقصددد علمآبدداد بددرای صددرف شددام بە را افتددادیم ،شددهید
محمددد اسددپوغە جانشددین فرماندددەی شدداخەی  ٢و چنددد پیشددمرگەی دیگددر در
کمین افتادند و پس از درگیری کوتاهی ،یک نفددر از افدراد رییددم کشددتە شددد و
نیددروی پیشددمرگە در سددالمت کامددل بە را خددود ادامە دادنددد ،امددا پددس از ایددن
درگیری را خود را بە سمت باغ ەخراسانەە تغییر دادیم.
روز بەدددد یکدددی از پیشدددمرگەها فدددرار کدددردە و خدددود را تحویدددل نیروهدددای
جمهددوری اسددالمی دادە بددود .سدداعت  ١٠صددبح پددس از اسددتراحت کددافی از
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خددواب بیدددار ش ددم ،دیدددم در میددان پیشددمرگەهای شدداخەی  ٢بگومگددو بە را
افتادە ،پیش شهید محمد اسپوغە رفددتم و پرسدیدم :ەچە اتفدداقی افتددادە؟ە گفددت:
ەیکددی از افددراد ،مەلددوم نیسددت کجددا رفددتە!ە فددورأ گفددتم ،فرماندددەی نیددرو را در
جریان بگذارید و آمادە باشیم .بە همرا چند تددن از پیشددمرگەها بە ارتفاعددات
اطددراف رفتددیم و حالددت آمادەبدداش اعددالم کددردیم ،قلەهددای پیرامددون را تحددت
کنترل قرار دادیم و بە انتظار آمدن دشمن نشستیم ،اما خبری نشد.
در واقع کسانی کە در را مبارزە ثابتقدم بودنددد زیدداد نبودنددد ،آنددانی کە
چشم از طمع دنیوی برداشتە و بدون انتظددار هددیچ گددونە پدداداش مددادی ،خددود
را وقددف ملددت و سرزمینشددان کددردە بودنددد .امددا در ایددن میددان بددر خددالف ایددن
انسانهای راستین ،کسان دیگری بودند کە را دیگری را انتخدداب میکردنددد.
بسیاری بە مانند این پیشمرگە بە هنگام نگهبانی ،یا بە بهددانەی آوردن هیددزم
برای چای دم کردن ،میرفتند و دیگر پشت سرشان را هم نگا نمیکردند و
رفقایشددان را تددرک میکردنددد ،بسددیاری از آنددان متأسددفانە بالفاصددلە نشددانی
محل استراحت همسنگران خود را در اختیار نیروهددای رییددم قددرار میدادنددد
بە همددین دلیددل هددر بددار پددس از فددرار یکددی از پیشددمرگەها بالفاصددلە اعددالم
آمادەباش میکردیم و کل روز را بە انتظار آمدن نیروهای رییددم و درگیددری
بە سر میبردیم.

فرصت سازی
پددددس از ایددددنکە در بدددداغ خوراسددددانە اتفدددداقی رد نددددداد ،غددددروب بە روسددددتای
ەسیفالدینە (سیوەدین) رفتددیم ،مدددتی میشددد کە پیشددمرگەها در میددان مددردم
نبودندددد و بە همدددین سدددبد بە محدددض ایدددنکە چشمشدددان بە مدددا افتددداد بسدددیار
خوشحال شدند و ما را غرق بوسە کردند و استقبال گرمی بە عمددل آوردنددد.
بەددد از چنددد روز کە روسددتاهای آن اطددراف را گشددتیم بە مددنطقەی تورجددان
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بازگشتیم .رییم نسبت بە سال گذشتە فەالتر شدە بود و گرو هددای ضددربت
آن بە طور مداوم مشغول کمینگذاری و گشتزنی بودند.
روز سددوم مردادمددا در دامددنەی کددو اسددتاد مصددطفی در حددال اسددتراحت
بددودیم .رییددم حمددلەای را بە پشددت روسددتای کددانیزرینە در مددنطقەی گددورک
سددقز آغدداز کددرد ،کە مددا خددود را زیددر تختەسددنگهای آن اطددراف مخفددی کددردە
بودیم تا از دید دشمن پنهددان بمددانیم ،د هددا دسددتگا خددودرو حامددل نیروهددای
مسددلح در اطددراف ارتفاعددات هددرمیلە ،کددانیزرینە و سددیدآباد جددوالن میدادنددد.
نیروی دشمن بدون هدف کددو اسددتاد مصددطفی را زیددر آتددش قددرار دادە بددود.
حوالی غروب شهید استاد احمد بە همرا دو تددیم از پیشددمرگەها خددود را بددر
سر را برگشت نیروهددای رییددم در مددابین روسددتاهای ەسددونجە و کددانیزرینە
رسدداندند .مددزدوران بە هنگددام بازگشددت در کمددین پیشددمرگان افتادنددد و طددی
مدددت کمتددر از نددیم سددداعت  ٤دسددتگا از خودروهایشددان توسددط نیروهدددای
پیشمرگە منهدم شد و  ٢٠نفر از افرادشان نیز کشتە شدند.
مقاومت خوبی از خود نشان دادنددد ،زیددرا کە نیمددی از خودروهددا از کمددین
گذشددتند و سددپس بە کمددک سددایر افددراد برگشددتند .در ایددن درگیددری قهرمانددانە
یکی از پیشددمرگەهای مددا بە نددام ەمحیالدددین خوشددبختیە زخمددی شددد .پددس از
ایدددن ضدددربە ،رییدددم بە طدددور مەمدددول مدددنطقە را کاتیوشدددا و توپبددداران کدددرد.
پیشمرگەها در سالمت کامددل محددل درگیددری را تددرک کردنددد و دوبددارە بە مددا
ملحددق شدددند و بە اتفدداق هددم بە را افتددادیم و سدداعت  ٥بامددداد بە روسددتای
گلوالن علیا رسیدیم.
پددس از چنددد روز دیگددر بە کددو اسددتاد مصددطفی بازگشددتیم و سدداعت ١٠
صبح نیروهای رییم با د ها خودروی نظامی و افددراد زیددادی وارد روسددتای
هرمیلە شدند .ما در کو استاد مصطفی سنگر گددرفتە بددودیم و حرکددات آنددان
را تحددت کنتددرل داشددتیم .سدداعت  ١٨بە سددمت سددقز برگشددتند و هددیچ گددونە
درگیریای روی نداد .تصمیم گرفتیم برای خوردن شام بە روستای هددرمیلە
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برویم ،با تاریک شدددن هددوا بە طددرف داخددل روسددتا بە را افتددادیم .همددرا بددا
اسدددماعیل بازیدددار از جلدددو حرکدددت میکدددردیم ،بە اولدددین خدددانەی روسدددتا کە
رسددیدیم ،مددردی از پنجددرەی کددوچکی سددر بیددرون آوردە ب دود و بە مددا نگددا
میکددرد .پددس از احوالپرسددی گفتددیم :ەچە خبددر؟ە بددا انگشددت بە کددو اسددتاد
مصطفی اشارە کرد و گفت :ەاین پدرسددوختەها از صددبح علیالطلددوع آنجددا جددا
خوش کردەاند.ە گفتیم :ەکدوم پدرسوختەها؟ە گفت :ەضدانقالب پدرسگ.ە فکددر
میکرد کە مزدوریم و بە همین دلیل بە پیشمرگەها فحش میداد .خواستم با
عصبانیت باهاش برخورد کنم ،کە کاک اسماعیل گفت :ەولش کن ،ترسیدە.ە

عملیات مشترک  ٣نیرو در جادەی سقز د بانە
پس از درگیری کانیزرینە بە طرف کو ەسرتونە رفتددیم کە کددو مسددتحکمی
بود ،تا آن زمان من بە ندددرت بە ایددن کددو رفددتە بددودم .از نظددر نظددامی مکدان
اسددتراتژیکی بددود ،بە ویددژە بددرای مددا کە مرکددز فەالیتمددان دشددت بددود .نیددروی
آربابا و دوم بهمن (٢ی ێەبەندان) نیز بە مددنطقەی گددورک سددقز آمدددە بودنددد.
نزد آنان رفتیم و طی یک جلسە تصمیم گددرفتیم بددا هددم عملیددات مشددترکی در
جادەی سقز – بانە انجام دهیم.
بە همددین منظددور تیمهددای شناسددایی تەیددین شدددند .از بددانە شددهید ەکددریم
سددقزیە و شددهید ەمالعثمددانە و ە ەعزیددز (شددەل)ە ،از ندداحیەی ( ٢نیدروی سددقز)
شهیدان ەشدداهرد مددرادیە و ەخلیددل (سددوور)ە ،از نیددروی بیددان شددهیدان حمددزە
بهنام ،استاد احمد ،عبددداللە شددینانی و ابددراهیم چددوکلی دسددت بە کددار شدددیم و
هر کدام از ما و تیمهایمان در محل تەیین شدە قرار گرفتیم .غروب روز ١٢
مردادمددا  ١٣٦٦از سددە جندداح بە سددوی جددادە بە را افتددادیم .تددیم مددا ،مددابین
روستاهای ەبردسورە و ەکیلەشینە مسافتی بە طددول  ٣کیلددومتر را تحددت نظددر
قددرار داد ،دسددتەی دیگددری از پیشددمرگەها بە همددرا شددهیدان محمددد احمدشددم
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(اسپوغە) و خلیل (سوور) از جاند روستای ەخافورد ە بە سددمت جددادە رفددتە
بودند ،دستەی دیگر ب ەهمرا شهید مالعثمان در کمین قرار گرفتند.
ابتدا یک دستگا تویوتای نیروهای رییم در کمین افتاد و فیالفور منهدددم
شد و هر چهار سرنشین آن کشتە شدند .سپس نیددروی کمکددی آمددد کە آنددان
نیز با تەدادی کشتە و زخمی ناچددار بە عقدنشددینی شدددند .درگیددری در تمددام
نقاط کمین تا  ١٩:٣٠دقیقە ادامە داشت و در نتددیجەی ایددن عملیدات ،نیروهددای
رییدددم  ٣٠کشدددتە دادندددد و  ٤دسدددتگا خدددودرو منهددددم شدددد و شدددمار زیدددادی
اسلحە و مهمات نیز بە دست آوردیم.
متأسددفانە در ایددن درگیددری ،هنگددامی کە در حددال صددەود بە قددلەی کدددو
روبەروی جادە بودیم یکی از پیشمرگەهای ما بە نام ەابراهیم سلیمیە ملقددد
بە ەابراهیم ختاییە زخمی شد و بە دلیل شدددت جراحددت ،پددس از چنددد سدداعت
مقاومت ،بە شهادت رسید .ابراهیم اهل روستای ەختاییە و فرزنددد خددانوادەی
زحمددتکش و رنجدیدددەای بددود .ابددراهیم کددودکی خددود را بددا کددار در مددزارع و
چوپدددانی گذرانددددە بدددود ،تدددا ایدددنکە حدددس وطندوسدددتی از او یدددک پیشدددمرگەی
قهرمان ساخت .همان سال بنا بر درخواست خود از نیددروی بیددان بە نیددروی
آربابا انتقال دادە شد و متأسفانە در این درگیری بە شهادت رسید.
جالد این بود کە از جادە دور شدە بودیم و فقط چند متددر ماندددە بددود تددا
بە قلەی کددو برسددیم ،در حددالی کە بددا تیربددار بیکیسددی و تکتیرانددداز هدددف
قرار گرفتە بودیم و گلولەها پشت سر هددم در کنارمددان بە صددخرەها اصددابت
میکردند ،در این وضەیت اسماعیل بازیار میگفت :ەیکی از خودروها منهدم
نشدە ،بیا ابراهیم بریم پایین.ە گفتم :ەکشتە میشیم ،از خیرش بگذر.ە پددس از
پایان عملیات پیکر شددهید ابددراهیم را در میددان اندددو رفقددا و همسددنگرانش در
روستای شینان بە خاک سپردند.
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محاصرەای عظیم
پس از عملیات جادەی سقز – بانە هر کدام از نیروهددای دوم بهمددن و آربابددا
بە طددرف مددنطقەی خددود بازگشددتند و مددا نیددز پددس از  ١٠روز گشددتزنی در
منطقە بە محل خود برگشتیم .رییم هیچ گونە حرکتی انجددام نمددیداد .غددروب
روز  ٢٤مردادمدددا  ١٣٦٦رییدددم نیروهدددای بسدددیاری را از شدددهرهای مهابددداد،
بوکان ،سقز ،بانە و سردشت جمع کردە بود .از ارتفاعات ەیاغیددانە میدیدددیم
کە نیروهددای پرشددمار رییددم از بوکددان و بددا د هددا خددودرو و صددفی طویددل بە
سمت روستاهای گلوالن و کانیدریژ در حال حرکت هستند.
دستەای از پیشمرگەها را برای انجام امور تدددارکاتی بە روسددتای یاغیددان
فرسددتادیم ،یاغیددان تنهددا روسددتایی بددود کە نیروهددای رییددم در آن حضددور
نداشتند .مابقی پیشمرگەها در درەای در پایین ییالق ەحا شریفە جا خدوش
کردە بودیم ،پس از چند ساعت با بقددیەی تیمهددا جمددع شدددیم .آن شددد نوبددت
کمین شاخەی  ٢بود و شهید محمد اسپوغە خود بە همرا تیم بە کمین رفتە
بود.
ساعت  ٣بامداد هنگددامی کە در حددال رفددتن بە پشددت روسددتاهای ەنجددنەە و
ەشددینانە بودنددد ،احسدداس کددردە بودنددد کە نیروهددای رییددم در آنجددا حض دور
دارنددد و مشددغول سنگرسددازی هسددتند .اگددرچە مددا در سددالگرد تأسددیس حددزب
دمکرات کردستان ایران در سال  ١٣٦٦برنامەی عملیاتی خاصی در دسددتور
کار خود نداشتیم ،اما نیروهای رییددم همددوارە در اندیشددەی آن بودنددد کە در
مناسبتهای حزبی و ملی بە ما ضربە وارد کنند.
روز بەد نیز من بە همرا  ٦پیشمرگەای کە با خددود بددردە بددودم ،در یکددی
از ارتفاعددات نزدیددک یددیالق حا شددریف مسددتقر شدددیم .بددا روشددن شدددن هددوا
مەلوم شد کە بیش از هددزار مددزدور و پاسدددار حمددلە کردەانددد و بدددون اتددالف
وقت این خبر را بە مسئوالن نیددرو و کمیددتەی شهرسددتان اعددالم کددردیم .قددرار
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بر ایددن شددد کە همگددی خدود را پنهدان کنددیم و از درگیددری بددا آنددان بپرهیددزیم.
کلیەی کادر و پیشمرگەها در درە و جویبارهای رودخددانەی میرگەنخشددینە و
در پایین یددیالق ەحا شددریفە در میددان گیددا و درختددان آنجددا خددود را اسددتتار
کددردە بودنددد .آن روز مددزدوران و پاسدددارهای جمهددوری اسددالمی از چندددین
شهر انتخاب شدە بودند و مثل مور و ملددخ در مددنطقە ریخددتە بودنددد .بددیش از
 ١٦ساعت بدون کوچکترین حرکت در جای خددود ماندددیم ،د هددا بددار نزدیددک
شدددند ،متددوجە حضددور مددا نشدددند ،زیددرا کە بە بهتددرین شددیوە خددود را مخفددی
کردە بودیم.
کار آسانی نیست اینکە بتوانی  ١٦ساعت پشت سر هددم بدددون حرکددت در
یک جا ساکن باشی ،بە ویژە تیم ما کە در دید مستقیم دشمن قرار داشددتیم.
شددد فددرا رسددید و نیروهددای دشددمن ایددن بددار در قالددد تیمهددای چندددنفرە در
ارتفاعددات مددنطقە ماندنددد و محددل را بە کلددی تددرک نکردنددد .مددا نیددز بددر اسدداس
تجربە و شناختی کە از منطقە داشتیم و همچنین بددا اسددتفادە از تدداریکی هددوا،
در حددالی کە کددل ارتفاعددات تحددت کنتددرل دشددمن بددود ،توانسددتیم از محاصددرە
نجددات یددابیم .اعضدداء تددیم مددا بە دلیددل ایددنکە بددیش از  ١٤سدداعت زیددر تددابش
مستقیم نور آفتاب بودیم ،صورتمان پوست انداختە بود.
شجاعت و شهامت و مقاومت تنها در این نیست کە در درگیری سددنگر بە
سنگر نیروهای دشمن را شکست دهید ،بلکە در ایددن نکددتە نهفددتە اسددت کە بددا
ایمان بە حقانیت مبارزە ،در میدددان مبددارزە اسددتوار و ثابددت قدددم باشددید ،چددرا
کە ایسددتادگی گددام نخسددت و بنیددان تمددامی موفقیتهاسددت .در واقددع آن روز
یکددی از روزهددای تدداریخی مبددارزەی مسددلحانەی ملددت کددرد علددیە جمهددوری
اسددالمی بە شددمار مددیرود .صددرف نظددر از نیددروی پرشددمار پیادەنظددام ،چنددد
فروند هلیکددوپتر کددل روز در تەقیددد مددا بودنددد و توپخددانە آمدادەی توپبدداران
کدددردن مواضدددع مدددا بدددود ،امدددا خوشدددبختانە بدددا همدددت و مقاومدددت و صدددبوری
پیشمرگەهای قهرمان توانستیم بر این سختی فائق آییم.
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فددردای آن روز یەنددی  ٢٦مردادمددا در درەی ەموسددیە اسددکان یددافتیم و
جەفر حامدی بە مناسبت  ٢٥مردادما  ،چهلودومین سددالروز تأسددیس حددزب
دمکرات جلسەای ترتید داد و در بارەی تدداریخ حددزب نکدداتی را یددادآور شددد.
علیددرغم خسددتگی مفرطددی کە در تددن داشددتیم امددا بددا اشددتیاق بە سددخنان وی
گوش فرا دادە بودیم .سپس در اطراف گندمان (گەنمان) با نیددروی زمزیددران
بە مدت چند روز بە استراحت پددرداختیم و پددس از جدددا شدددن از آنددان راهددی
منطقەی خود شدیم.

مأموریتی  ١٨نفرە
توقف در منطقە بە مەنددی ضددربە خددوردن بددود ،بە همددین دلیددل مدددام در حددال
گشددتزنی و حرکددت بددودیم .از ایددن مددنطقە بە آن مددنطقە ،از ایددن روسددتا بە
روستای دیگری و از اینجا بە آنجا دائمأ در حال حرکت بددودیم .یددک حمددلەی
ناگهانی ترتید میدادیم و سپس خود را پنهان میکردیم .منطقەی بوکددان بددر
خالف سایر مناطق کردستان فاقد کوهستان آنچنانی میباشد و بیشتر نقدداط
آن را دشددددتهای وسددددیع تشددددکیل دادە اسدددددت ،از ایددددن رو مددددا بە عندددددوان
پیشمرگەهایی کە جنگ پارتیزانی در دستور کار داشتیم ،با سددختی بیشددتری
مددواجە بددودیم .بەجددز مشددکالت جغرافیددایی ،همسددایگی مددا بددا آذریهددا موجددد
تنفر بیشتر نیروهای رییم بود و هر کاری میکردند تا ما در منطقە حضددور
نداشددتە باشددیم و بتواننددد بە راحتددی بە مددردم و افکددار عمددومی بقبوالننددد کە
موفق شدەاند کردستان را ەپاکسازیە کنند .در واقع میتوان گفت جنگددی کە
بددا مددا داشددتند ،صددرفأ ایدددئولوگ نبددود و جنگددی حیثیتددی بددرای آنددان بە شددمار
میرفت.
بدددون شددک و بددا تددوجە بە شددرایطی کە گفددتە شددد ،مددا نمیتوانسددتیم بە
آسددانی و بددا تەددداد پیشددمرگەهای زیدداد در مددنطقە گشددت بددزنیم .روز چهددارم
شددهریورما اسددتاد احمددد کە جانشددین فرماندددە بددود ١٨ ،تددن از پیشددمرگەهای
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شاخەی تحت فرماندهی من را انتخاب و طی مأموریتی بە ایددن  ١٨پیشددمرگە
ابددالغ کددرد کە گشددتی بە عمددق مددنطقە بزننددد .در اطددراف قددالوی از نیددرو جدددا
شدددیم و بددرای اسددتراحتی یددک شددبە بە روسددتای قهرآبدداد بددزرگ رفتددیم ،یددک
شدد و یددک روز را در آنجددا سددپری کددردیم .غددروب روز  ٦شددهریورما چنددد
نفر از نیروهای رییم از جاند پایگا روستا مستقیمأ بە آن منزلی آمدند کە
ما در آنجا اسکان یافتە بودیم .از صاحد خانە پرسددیدند :ەمهمددان داری؟ە او
هم در جواب گفت بلە .اما آنان ترسیدە بودند و دوبارە بە پایگا برگشتند و
هددیچ درگیددریای روی نددداد .پددس از آن بدددون سروصدددا از روسددتا خددار
شدیم و از عرض جادەی سقز – بوکان عبور کردیم و بە روستای ەقوچدداقە
رفتیم.
حدددوالی غدددروب یدددک دسدددتگا جیدددر بە سدددمت روسدددتا آمدددد ،فکدددر کدددردیم
پاسدددارها آمدەانددد و خددود را بددرای مقددابلە آمددادە کددردیم .امددا مەلددوم گشددت
مالقات ی یکددی از پیشددمرگەها بددود ،کە اطالعددات فرسددتادە بددود ببیننددد مددا آنجددا
هسددتیم یددا نە .شددد بەددد بە روس دتای ەآلددبالغە در مددنطقەی فرهادتدداش رفتددیم.
غددروب  ٨شددهریورما گددرو ضددربت ەیکشددوەە خددود را بە نزدیکددی روسددتای
آلدددبالغ رسددداندە و کمکدددم داخدددل روسدددتا شددددە بودندددد .آنجدددا بدددا چندددد تدددن از
پیشدمرگەهای مددا وارد درگیددری مختصددری میشددوند ،امددا مددا بە دلیددل کمبددود
نیددرو و همچنددین اولویددت کدداری خدود و حساسددیت مددنطقە از درگیددر شدددن بددا
آنان پرهیز کردیم.
 ٩الددی  ١٢شددهریور در میددان روسددتاهای داشددبند ،امیرآبدداد ،حمامیددان و
گردیقبران مشغول گشتزنی بودیم .شامگا  ١٢شهریور تصمیم گرفتیم تددا
بە پایگددا مددزدوران در حمامیددان حمددلە کنددیم .البددتە بیشددتر بە منظددور ضددربە
زدن تصمیم بە این کار گرفتیم ،چددون تەددداد مددا کددم بددود و آنجددا پددر از نیددرو
بود کە امکان تصرف آن بسیار دور از ذهن بود .همچنین داخل روسددتا نیددز
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پر از پاسدار و مزدوران رییددم بددود ،کە اتفاقددأ بە منظدور تەقیددد مددا در آنجددا
جمع شدە بودند.
با این همە در قالد سە تددیم  ٦نفددرە و از سددە سددمت ،پایگددا را زیدر آتددش
سالحهای خود قددرار دادیددم .هنددوز یددک خشدداب تمددام نکددردە بددودم کە یکددی از
فشنگ ها در داخل لولەی تفنگ گیر کرد ،سریەأ اسلحە را باز کردم و مشکل
را برطرف کردە و از نو شددروع بە تیراندددازی کددردم .بە مدددت نددیم سدداعت بددا
آرپیجددی و سددالح سددبک پایگددا را مددورد هدددف قددرار دادیددم .سددپس بە سددمت
روستای ەسیفالدینە بە را افتادیم و از آنجددا دشددت ەداربسددرە را پشددت سددر
گذاشتیم و وارد روسددتای ەقازلیددانە شدددیم .سدداعت  ٣بامددداد در را رفددتن بە
قازلیان از کنار خرمنی عبور کردیم ،کە یکی از اهالی روستا متوجە حضور
ما شد .ما ابتدا فکر کردیم آن فرد بە خواب رفتە و از آمدن ما مطلع نیسددت،
بە همین دلیددل بدددون سروصدددا از کنددار وی گذشددتیم و در قالددد سددە تددیم در
سە خانەی روستا مستقر شدیم .بەدازظهر روز بەد کە خبر آمدددن نیروهددای
رییم را شنیدیم ،فهمیدیم کە آن فرد بە آنان اطالع دادە است.
استاد احمد بددا بیسددیم مددا را مطلددع کددرد کە آمددادە باشددیم .خددود را آمددادە
کردیم و با کلنگ دیوار را حفر کددردیم و از آنجددا بە چنددد خددانەی دیگددر تونددل
زدیم .خود را برای درگیری سختی آمادە کردە بودیم .صاحد خانە نددزد مددا
آمد و بە آرامی گفت :ەمیگویند پاسدارها آمدەانددد.ە امددا همددین کە چشددمش بە
دیددوار افتدداد ،بسددیار متەجددد شددد و فهمی دد کە مددا از آمدددن پاسدددارها اطددالع
داریم ،چراکە خددود را بددرای رویددارویی بددا آنددان آمددادە کددردەایم .بددا ایددن هددمە
نیروهددای رییددم از سدداعت  ١٤وارد روسددتا شدددە بودنددد و اطددراف روسددتا را
محاصرە کردە بودند و حتی یکی از خودروهددا تددا نزدیکددی خانەهددا میآمددد و
برمیگشت ،اما با این وجود درگیر نشددند و حددوالی غددروب بە سددمت بوکددان
بە حرکت درآمدند.
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هنگامی کە ما در داخل خانەها خود را برای درگیددری آمددادە میکددردیم و
مشغول تونلزنی بودیم ،پیشمرگەهای ما در نزدیکی روستای ەاسکی بغدددادە
در حال استراحت بددود .شددهید ەحسددن بیددانە دیدددەبان بددود و بددا مددا در تمدداس
بددود و در پشددت بیسددیم انگددار نە انگددار اتفدداقی افتددادە و مددا در خطددر هسددتیم،
حرفهددای خندددەدار مددیزد و بددا هددم گددر مددیزدیم .پددس از ایددن گشددتزنی،
دوبارە بە گشتی سیاسی – نظامی پرداختیم و این بار در منطقەی پیرمحمددد
بوکان.

عملیات نوبار ،برگ زرینی از دفتر حماسەهای پیشمرگه
تسخیر گردان نوبار در  ٧مهرما  ١٣٦٦در تاریخ مبارزات مسلحانەی حزب
دمکرات کردستان ایران عملیاتی بینظیر بود .از این رو بینظیر بود کە قددب
هددیچ گددا اتفدداقی از ایددن دسددت نیافتددادە بددود کە ک دل ابتکددار عمددل در دسددت
نیروهای پیشمرگە باشددد .بە ایددن مەنددی کە طددرح عملیددات از سددوی پیشددمرگە
آمادە و تدوین شود و خود انجام دهندددەی آن باشددد .در اکثددر مواقددع نیددروی
پیشمرگە در برابر یددورش نیروهددای رییددم واکددنش و مقاومددت از خددود نشددان
دادە است ،اگرچە در درگیریها هموارە خسارات و تلفات جانی طرف مقابددل
بیشتر بودە ،اما حرکتهای نظامی نیروهای پیشددمرگە عکسالەملددی در برابددر
جنگهای تحمیلی رییم بودە است.
عملیاتهایی بددودە کە در آن دشددمن بە نیروهددای پیشددمرگە حمددلە کددردە و
طی درگیری  ٣٠٠تن کشتە و صدها نفر نیز زخمی دادەاند و عملیات نیددز در
هم شکستە شدە است ،اما ابتکار عمل با دشمن بودە اسددت .عملیددات طراحددی
کردە ،نیروها را سازمان دادە ،یددورش بددردە و سددپس شکسددت خددوردە اسددت.
درگیریهددای ەجتددرە ،ەاطددراف نسددتانە ،ەچروسددانەە ،ەکددورە مددریمە و بسددیاری
دیگددر از عملیاتهددا ،از آن جمددلە بودەانددد .در بسددیاری از مددوارد پایگا هددای
ریی دم از سددوی نیروهددای پیشددمرگە تصددرف شدددەاند .و بدداز در بوکددان و در
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زمسددتان سددال  ٦٠گددردان هددوابرد شددیراز توسددط فقددط  ٢٧پیشددمرگە بە کلددی
نددابود شددد .امددا تفدداوت ایددن دو عملیددات در ایددن اسددت کە آن زمددان نیددروی
پیشددمرگە مددنطقەی آزادشدددە در اختیددار داشددت ،در حددالی کە در سددال ١٣٦٦
چنین امکانی وجود نداشت.
تصرف گردان ەامام حسنە واقع در روستای نوبددار در حددالی اتفدداق افتدداد
کە نیروی پیشمرگەی حزب دمکرات کردستان از کمتددرین مددنطقەی آزادشدددە
در کردسددتان برخددوردار نبددود .از ایددن رو ایددن عملیددات کم در رییددم را خددرد
کرد و آبروی نیروهای مسلح آن را بر بدداد داد .گددردان یادشدددە از مهمتددرین
پایگا های رییم در منطقە بە شمار میرفددت کە بە طددور اخددب جهددت ضددربە
زدن بە نیروهددای پیشددمرگە ایجدداد شدددە بددود .مأموریددت ایددن گددردان تددأمین
نیازهای انسانی ،لجستیکی ،نظددامی و  ...بددرای بددیش از  ٣٠پایگددا دیگددر بددود،
در هددر نقددطەی مددنطقە نیددز در صددورتی کە نیروهددای پیشددمرگە ب دا نیروهددای
رییددم درگیددر میشدددند ،نیددروی کمکددی و گددرو ضددربت از ایددن گددردان راهددی
محددل درگیددری میشددد .اکثددر مواقددع در مندداطق تحددت کنتددرل خددود اقدددام بە
کمینگذاری برای نیروهای پیشمرگە میکرد.
بەجز مواردی کە گفتە شددد ،ایددن عملیددات اهمیددت دیگددری نیددز داشددت و آن
این بود کە در عمق کردستان صورت گرفت و آن هم در حالی کە نیروهددای
پیشمرگە هیچ منطقەای حتی برای استراحت کردن در اختیار نداشددتند ،پشددت
جبهە نداشتیم و اگر چنانچە یکی از افددراد مددا زخمددی میشددد ،بایسددتی  ٧روز
وی را حمل میکددردیم تددا بە مکددانی امددن در دامددنەی کوهسددتانهای مرزهددای
کردستان میرسیدیم.
پاییز فرا رسیدە بود .مردم روسددتاهای کردسددتان محصددوالت کشدداورزی
خود را برداشت کردە بودند و پیشمرگەها نیددز کمکددم در اندیشددەی بازگشددت
بە مقرهای ثابت خویش در دامنەی رشتە کو قندیل بودند .اما نیددروی بیددان
فکر دیگری در سر داشت .وقتهایی کە کمتددر کسددی در فکددر عملیددات نظددامی
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بود ،اسددتاد احمددد در اندیشددەی ضددربە زدن بە نیروهددای دشددمن بددود و طددرح
عملیاتی ویژەای در سر میپروراند.
استارت عملیات :بهار همان سال یددک تددیم تشددکیالتی کمیددتەی شهرسددتان،
بە طددور مخفیددانە جهددت انجددام امددور تشددکیالتی بە روسددتای ەسدداروقامیشە
میروند کە در آنجا با ەناصر دامنگیرە 1مالقات میکننددد .وی نیددز بە مسددئول
آن تیم تشکیالتی میگوید کە یکی از بچەهددای روسددتا (سدداروقامیش) بە نددام
ەع ثمان عبداللهیە کە برادرش از شهیدان حزب است در گردان نوبددار سددرباز
است ،با وی حرف بزنید شاید با شما همکاری کند .این دیدار نقطەی شروع
طرح عملیاتی ما بود.
بهار و تابستان آن سال دو دفەە و از طریق تیمهای تشددکیالتی از اسددتاد
احمد میخواهند تا با ەعثمان عبددداللهیە و ەخدددر عربددیە کە هددر دو در گددردان
نوبار سرباز بودند ،دیدار کند .استاد نیددز موضددوع را بددا کمیددتەی شهرسددتان
در میان میگذارد .در آخرین روزهای تابستان سال  ١٣٦٦بنا بددر دسددتور و
تص میم کمیددتەی شهرسددتان ،اسددتاد احمددد بە اتفدداق چنددد پیشددمرگە در اطددراف
حسینآباد با آن دو نفر قرار مالقات میگذارند .هیأت همرا اسددتاد احمددد در
ایددن جلسددەی ویددژە و مخفیددانە عبارتنددد از :شددهید اسددماعیل رحددیمزادە (آزاد)،
شهید محمد احمدشم (اسپوغە) ،اسددماعیل بازیددار ،علددی اللە و طداهر رشددیدی.
دو نفددری کە بددا ایددن هیددأت دیدددار میکننددد و بخددش عظیمددی از افتخددار ایددن
عملیات مرهون زحمات آنان است ،شهیدان ەعثمان عبددداللهیە و ەخدددر عربددیە
بودند کە پس از موفقیت عملیات ،بە طور رسمی و علنی بە صفوف مبارزان
دمکرات پیوستند و بەدها هر دو بە شهادت رسیدند.
غددروب همددان روز اسددتاد آمددد و درگوشددی گفددت :ەابددراهیم خودتددو بددرای
عملیدداتی مهددم آمددادە کددن.ە مددن آن زمددان  ٢١سددال سددن داشددتم و فرماندددەی
 -1ناصددر دامنگیددر هماکنددون در کشددور فنالنددد زندددگی میکنددد ،وی در جریددان بە شددهادت رسددیدن
استاد احمد زخمی شد و اکنون مەلول است.
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شدداخە بددودم .مددن خیلددی اصددرار کددردم ،امددا در ایددن بددارە چیددز دیگددری نگفددت،
سددپس رو بە اسددماعیل بازیددار کددرد و گفددت :ەبیددا اسددماعیل! بهددت نگفددتم نبایددد
چیددزی بە ابددراهیم گفددت ،ول کددن نیسددت و میخددواد هددمە چیددو بدددونە.ە اسددتاد
گفت :ەبرگشتنی جزئیات رو بهت مددیگم.ە آنهددا بە سددمت قددرار مالقددات رفتنددد.
مددن در آن جلسددە حضددور نداشددتم و از کدداک اسددماعیل بازیددار خواسددتم تددا
جزئیات آن را برایم تەریف کند:
ەغددددروب یکددددی از آخددددرین روززهددددای تابسددددتان سددددال  ١٣٦٦بددددود ،در
کوهستانهای اطراف روستای حسینآباد واقع در منطقەی پیرمحمددد بوکددان،
از رفقدددای نیدددروی بیددان وابسدددتە بە کمیدددتەی شهرسدددتان بوکدددان ،بە منظدددور
عملیات شناسایی جدا شدیم .تیم شناسایی متشکل از شش تن از پیشمرگان
بە نامهای شهیدان (استاد احمد کددوهگرد ،آزاد رحددیمزادە ،محمدد اسدپوغە) و
همچنین علی اللە و طاهر رشیدی و من (اسماعیل بازیار) بددود .مأموریددت مددا
شناسایی گردان امام حسن مستقر در روستای نوبار بود.
اصددلیترین و در عددین حددال مهمتددرین بخددش ایددن مأموریددت دیدددار آن دو
سرباز کردی بود کە قول همکاری بە ما دادە و از پرسنل آن گددردان بودنددد.
همان شد بە روسددتای نوبددار رسددیدیم و در منددزل یکددی از اهددالی آن روسددتا
اسددکان یددافتیم .پددس از تمدداس برقدرار کددردن بددا رفیددق تشددکیالت مخفددی – کە
رابط ما و دو سرباز کرد بود و خوشبختانە هنوز در قید حیددات اسددت و نددام
وی بە دالیل امنیتی محفوظ میباشددد – قددرار گذاشددتیم ،فددردای همددان شددد و
در همان مکان با آنان دیدار کنیم ،اما دیداری صورت نگرفت.
شددد دوم محددل اسددتراحت خددود را تغییددر دادیددم و بە منددزل یکددی دیگددر از
اهددالی روسدددتا رفتددیم و دوبدددارە قدددرار گذاشددتیم کە در طدددول روز بدددا آن دو
سرباز دیدار کنیم .اما بە دلیددل برخددی مشددکالت تکنیکددی کە بددرای آنددان پددیش
آمدە بود ،باز هم موفق بە انجام مالقات نشدیم.
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در اینجا الزم میدانم اتفاقی را کە در روز دوم حضددورمان در روسددتای
نوبار روی داد ،برایتان بازگو کنم .تقریبأ ساعت  ١٦بددود کە یکددی از اعضدداء
خانوادەای کە ما در منزلشان بودیم ،سراسیمە آمددد و گفددت :ەگددردان ضددربت
حمامیددان ،وارد روسددتا ش ددند.ە مددا ف دورأ خددود را بددرای مقددابلە بددا هددر گددونە
رویدادی آمادە کردیم .ما هنوز در فکر چگونگی مقابلە بودیم کە از پنجرەی
اتدداق نگدداهی بە حیدداط خددانە انددداختم ،دیدددم کە گروهددی از افددراد مسددلح وارد
خانە شدند ،اما یکی از اعضاء خانوادە با فراسددت و زیرکددی تمددام آنددان را بە
سددمت اتدداقی در روبەروی مددا راهنمددایی کددرد .فکددر کددنم قریددد بە یددک سدداعت
آنجا بودند و پس از خوردن غذا ،خانە را ترک کردند.
ما نیز با تاریک شدن هوا از روسددتا خددار شدددیم و بە سددمت محددل قددرار
فردا بە را افتادیم .این بار در محلی بە نددام کددو ەکۆشددکی خدداتزاراە کە دو
ساعت از روستا دور بود .دو سرباز کرد فردای همان روز در نزدیکددی ایددن
محل پست تأمین جادە داشتند و از صبح زود تددا حددوالی ظهددر بایسددتی آنجددا
حضور مییافتند.
صبح زود از خواب بیدار شدیم ،سددرما و نبددود پتددو و روانددداز و  ...باعددت
شد زودتر از وقت مەمول بیدار شویم .بین سدداعت  ٨ -٧بددود کە دو سددرباز
مددذکور در حددالی کە مسددلح بودنددد نددزد مددا آمدنددد ،بدداألخرە پددس از دو روز
موفددق بە دیدددار بددا آنددان شدددە بددودیم .نزدیددک بە دو سدداعت زیددر تخددتە سددنگ
بزرگددی کە مددا را مخفددی نگدده داشددتە بددود ،بددا هددم بە گفددتوگو پددرداختیم و
سئواالت زیادی مطرح کردیم.
با دقت از موقەیت مکانی گردان ،چگونگی پستهای نگهبانی ،تەداد افددراد،
کمیت و کیفیت سالحها ،محل فرماندددهی ،اتدداق بیسددیم و بە طددور کلددی از هددر
چە در آن گردان موجددود بددود سددئوال کددردیم .آنددان نیددز مشددخب بددود کە از
خیلی وقت پیش خود را برای چنین عملیاتی آمددادە کددردە بودنددد و بددا دقددت و
ریزبینی بە سئواالت ما جددواب میدادنددد و اطالعددات بسدیار خددوبی در اختیددار
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ما میگذاشتند .پس از یادداشت اخبار و اطالعددات مربددوط بە پایگددا  ،بە آنددان
اجددازەی رفددتن دادیددم و مددا را تددرک کردنددد مددا نیددز حددوالی غددروب بە سددوی
مدددنطقەی گدددورک مهابددداد بە را افتدددادیم و پدددس از سدددە روز بە سدددایر رفقدددا
پیوستیم.ە
اما روستای نوبار در  ١٥کیلومتری سمت غربددی شهرسددتان بوکددان و در
دامددنەی کددو طددرغە واقددع شدددە اسددت .ایددن مددنطقە بە لحدداظ جغرافیددایی دشددت
محسددوب میشددود و در نزدیکددی محددور اصددلی بوکددان – مهابدداد قددرار گددرفتە
است .جادەی این روستا شا راهی در مناطق پیرمحمد و سددارم و میرقدداز بە
شددمار مددیرود .بە همددین دلیددل بە عن دوان مکددانی اسددتراتژیک از سددوی رییددم
اهمیت زیادی بدان دادە شدە است.
سدداختمان اصددلی گددردان بە عددرض  ١٥٠٠متددر مربددع در جنددوب شددرقی
روستا قرار داشت .یک سمت ساختمان رو بە روستا و سددە سددمت دیگددر آن
رو بە دشدددتهای اطدددراف بدددود .درب ورودی آن در سدددمت شدددمال و رو بە
روستای عزیزکند قرار گرفتە بددود .شددبانە دە پرویوکتددور قددوی و پرنددور کددل
محیط پیرامونی گردان را روشن نگه میداشددت ،ضددمنأ چهدار دور گددردان را
با دو نددوع سددیمخاردار گددرفتە بودنددد ،یکددی از آنهددا از نددوع حلددقەای و دیگددری
خطی بود .فاصددلەی بددین آن دو سددیمخاردار را کە حدددود  ٦ -٤متددر بددود ،بددا
مین ضدنفر و تددلەای پددر کددردە بودنددد .علیددرغم ایددن هددمە ،قریددد بە ارتفدداع دو
متددر خدداک در دورادور گددردان بددر روی هددم تلنبددار کددردە بودنددد و در آن بە
شکل کانال سنگر ایجاد کردە بودند.
سددداختمان گدددردان دارای  ١٥اتددداق بدددود و بە شدددکل حدددرف ( )Lانگلیسدددی
سدداختە شدددە بددود .در چهددار طددرف گددردان  ١١سددنگر زدە بودن دد .در حال دت
عددادی همددوارە  ٣نگهبددان و یددک پاسددبخش وظددیفەی حفاظددت از گددردان را بددر
عهدددە داشددتند و بە هنگ دام خطددر وجددود نیددروی پیشددمرگە ،کلددیەی گددردان بە
حالددددت آمادەبدددداش در میآمددددد و در هددددر کدددددام از آن  ١١سددددنگر نگهبددددان
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می گماردند .شد عملیات فقط سە نگهبان سددر پسددت بودنددد ،و آن هددم بە ایدن
دلیددل بددود کە نیددروی پیشددمرگە چنددان بە صددورت مخفیددانە کارهددای خددود را
پیش بردە بود ،کە احساس نکردە بودند پیشمرگە در منطقە وجود دارد.
بر اساس اطالعاتی کە استاد احمد و همراهان وی بە دست آوردە بودند،
وظیفەی حفاظت از گردان بر عهدەی پایگا حفاظت بددود کە در داخددل گددردان
بود .کل افراد مسددلح داخددل گددردان  ١٤٨نفددر بودنددد ،کە در شددد عملیددات سددە
نفر از آنان بە مرخصی رفتە بودند .گرو ضددربت گددردان از  ٧٠نفددر تشددکیل
شدە بود و بیشتر اوقات در منطقەی پیرمحمد بوکان مشغول بە گشتزنی و
تەقید نیروهای پیشمرگە و همچنددین کمینگددذاری بددر سددر را هددای رفتوآمدد
آنان بودند .گرهان حفاظت از گردان متشکل از  ٢٥نفر بود کە وظیفەی آنان
صرفأ حفاظت از گردان بود .تقسیم کددار نفددرات داخددل گددردان بە ترتیددد ذیددل
بددود :بسددیج و دیبددانی گددردان  ٢٠نفددر ،کادرهددای حفاظددت اطالعددات  ٤نفددر،
فرماندهی  ٥نفر ،تبلیغات  ٦نفر ،بخش ارتباط و مخددابرات  ٣نفددر ،تددارکات ٧
نفر ،آشپزخانە  ٥نفر ،انبارداری نظامی  ٢نفر و انبددار تدددارکات نیددز  ١نفددر را
شامل شدە بودند.
نیروهای داخل گردان سالحهای زیاد و گوناگونی در اختیار داشددتند .یددک
انبار بزرگ تدددارکات نظددامی نیددز در زیددرزمین ایجدداد کددردە بودنددد ،کە شددامل
اتدداقی بە وسددەت  ٣٢متددر مربددع و ارتفدداع چهددار متددر بددود .نیددروی پیادەنظددام
گددردان بە سددالحهای کالشددنیکوف ،ی ،٣ -تیربددار و تکتیرانددداز مسددلح بودنددد.
در داخددل انبددار نیددز خمپارەهددای  ٨٠ ،٦٠و  ١٢٠میلیمتددری و همچنددین چندددین
تیربددار و ی ٣ -و هددزاران فشددنگ مختلددف بددرای وقددت مبددادا وجددود داشددت.
همچنین بخش رفتوآمد گددردان  ٤دسددتگا تویوتددا ،یددک دسددتگا آمبددوالنس و
یک دستگا تراکتور در اختیار داشت و نیز دو تانکر حمل سوخت در حیدداط
پایگا موجود بود.
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در عملیات شناسایی گردان توجە ویژەای مەطوف این نکتە شدە بددود کە
نیددروی تشددکیل دهندددەی گددردان مزبددور ،کدددامین گرو هددای مسددلح را در بددر
میگیددرد ،تددیم شناسددایی دریدددافتە بددود کە گدددردان امددام حسدددن از نیروهدددای
پاسدار ،مزدور (جاش) ،مزدور -سرباز و بسیج تشکیل شدددە کە بیشترشددان
را از لرسددتان بە آنجددا انتقددال دادە بودنددد .ایددن نیروهددا سددابقەی درگیددری بددا
نیروهددای پیشددمرگە را در کارنددامەی خددود داشددتند و در درگیریهددایی کە در
کو طرغە و اطراف حسینآباد شرکت کردە با شکست مواجە شدە بودند ،و
همددین امددر باعددت کدداهش روحددیەی آنددان شدددە بددود .در طددرح عملیدداتی هنگددام
حملە پس از خاموشی تەیین شدە و از این رو تیم شناسایی اطالع دقیقددی از
ساعت خاموشی نیروهای رییم بە دست آوردە بود.
دسددت آخددر و از هددمە مهمتددر شناس دایی موقەیددت دو سددنگری بددود کە در
درب ورودی گددردان قددرار داشددت ،ایددن دو سددنگر بە دلیددل ایددنکە در نزدیکددی
آخرین منازل روستا واقع شدە بود ،کمک بسیاری بە نزدیک شدددن و مخفددی
ماندن پیشمرگەها بە آنجا میکرد.
تددیم شناسددایی پددس از اتمددام مأموریددت و جمددعآوری اطالعددات ،گددزارش
مأموریت و طددرح عملیدداتی خددود را تحویددل کمیددتەی شهرسددتان بوکددان دادنددد.
کمیتەی شهرستان نیز پددس از خواندددن آن و طددی جلسددەای رضددایت خددود را
مبنددی بددر بە انجددام رسدداندن عملیددات ابددراز داشددت و بدددین ترتیددد اسددتارت
عملیات زدە شد.
در اولین فرصت و در پشت روستای ەابراهیم خسارە در منطقەی گددورک
مهابدداد جلسددەای بددا شددرکت فرماندددەهان نظددامی بوکددان برگددزار شددد .افددراد
حاضر در این جلسە عبارت بودنددد از :شددهید حمددزە بهنددام فرماندددەی نیددروی
بیان ،شهید اسددتاد احمددد جانشددین فرماندددە ،شددهید عبددداللە شددینانی فرماندددەی
شدداخەی  ٢و ابددراهیم چددوکلی فرماندددەی شدداخەی  ،١شددهید محمددد اسددپوغە
جانشددین فرماندددەی شدداخەی  ٢و همچنددین جەفددر حامدددی بە عنددوان مسددئول
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کمیددددتەی شهرسددددتان و محمددددد تددددوپچی عضددددو هیددددأت اجرایددددی و یوسدد دف
اسماعیلزادە.
هنگددامی کە اسددتاد احمددد طددرح عملیدداتی را پددیش کشددید ،دریددافتیم تددا چە
اندازە با دقددت و ریزبینددی برنددامەریزی کددردە اسددت .طددرح یادشدددە در اختیددار
سایر اعضاء قرار گرفت ،پس از مشاهدەی آن بددر روی کاغددذ متددوجە شدددیم
تمام جواند عملیددات از محددل اسددتقرار نیددروی پیشددمرگە تددا نیددروی مهدداجم و
کمکددی و  ...در نظددر گددرفتە شدددە بددود .اسددتاد احمددد و حمددزە بهنددام در پایددان
جلسددە اعددالم داشددت کە بە دلیددل اهمیددت عملیددات و بە دلیددل لددزوم موفقیددت ،بە
اندددازەی کددافی پیشددمرگە در اختیددار ندددارد و نیدداز بە چنددد پیشددمرگەی دیگددر
است.
آن هنگام نیروی بیان  ٤٥پیشددمرگەی مبددارز در اختیددار داشددت .برخددی از
پیشددمرگەها در درگیریهددای قبلددی بە شددهادت رسددیدە بودنددد ،برخددی از آنددان
زخمی شدە و برخی دیگر نیز بە مقرهای دفتر سیاسی انتقال یافتە بودند .با
در نظددر گدددرفتن هدددمەی جواندددد بە ایدددن نتدددیجە رسدددیدیم کە بدددا کمتدددر از ٦٠
پیشمرگە امکان موفقیت در این عملیات اندک است .بە همین دلیل تصمیم بددر
آن شد نیرویی جهت مقابلە با حملەی احتمالی نیروهای کمکی رییم در نظددر
گرفتە شود ،و برای این مهم نیاز بە  ١٥پیشمرگە بود.
پددس از جلسددە و بن دا بددر تصددمیم کمیددتەی شهرسددتان یکددی از شدداخەهای
نیروی پیشوا برای شرکت در عملیات در نظر گرفتە شددد .لددذا جەفددر حامدددی
پیامی بە کمیتەی شهرستان مهاباد ارسال کرد و در آن خواستار مالقددات بددا
این کمیتە شد .در آن سال نیروهای بیان و پیشوا دو عملیات مشترک انجددام
دادە بودنددد ،کە هددر دو عملیاتهددا نتددیجەی مناسددد و موفقیددتآمیزی در پددی
داشتە بود.
روز  ٣مهرمدددا شدددهید خددددر خضدددری ملقدددد بە ەخدرسدددوورە بە همدددرا
شاخەای از پیشمرگەهای نیروی پیشوا ،از منطقەی گورک مهاباد خود را بە
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کمیددتەی شهرسددتان بوکددان رسدداند .بە محددض رسددیدن ،هددر سددە فرماندددەی
شهید ،حمزە بهنام ،اسدتاد احمددد و خدددر ەسددوورە در جلسددەی کوتدداهی شددهید
خددددر سدددوور را از برندددامەی عملیددداتی پدددیشرو مطلدددع سددداختند .وی پدددس از
شنیدن سخنان استاد احمد بدون وقفە و هددیچ گددونە چددون و چرایددی ،آمددادگی
خدددود را بدددرای شدددرکت در عملیدددات تصدددرف گدددردان نوبدددار اعدددالم داشدددت و
خوشحالی خود را از ایددن موضددوع پنهددان نسدداخت .هنگددامی کە جلسددە پایددان
یافددت نددزد شددهید خدددر رفددتم و از وی در مددورد شددرکت در عملیددات سددئوال
کردم ،در جواب گفت در طرحددی کە اسددتاد احمددد آمددادە کددردە باشددد ،چگددونە
شرکت نمیکنم؟!
روز چهارم مهرما تصمیم بە نزدیک شدددن بە مددنطقەی پیرمحمددد بوکددان
کە گردان نوبار آنجا واقددع شدددە بددود ،گددرفتە شددد .زمددان عملیددات در سدداعات
بامداد و بە هنگام تاریکی شددد تەیددین شدددە بددود ،از ایددن رو بە دلیددل احتمددال
ازدحام نیروهای طرفین ،خطر عدم شناسایی نیروهای خودی وجود داشددت،
پددس دسددتوری مبنددی بددر آوردن پارچەهددای سددفیدی بددرای بسددتن بە بددازوی
پیشددمرگەها صددادر شددد .امددا آن بازوبن ددها سددر وقددت نرسددید ،و حتددی هنگددام
رفددتن بە عملیددات کە میخواسددتیم از سددر را پارچەهددا را بددا خددود ببددریم ،بە
علت منتظر بودن در روستای قددالوی یکددی از پیشددمرگەها بە نددام سددید احمددد
ترابی بە دلیددل همزمددانی بددا پددایین آمدددن فرماندددەی پایگددا و درگیددر شدددن بددا
آنان زخمی شد.
روز  ٥مهرما  ،دستور انجام عملیات صادر شد .بەدازظهر همان روز در
دامنەی کو طددرغە و در هددوایی خنددک بە اسددتراحت پددرداختیم .پددس از چندددی
کلددیەی مسددئوالن نظددامی جهددت تقسددیم کددار و مأموریددت در میددان درختددان
زردآلویی کە در آنجا بود ،جمع شدیم .در ایددن جلسددە نقشددەی گددردان نشددان
تک تک فرماندەهان دادە شد .نیروها میان فرماندەها تقسیم شدند و یددک بددار
دیگر جزئیات عملیات تجددزیە و تحلیددل شددد .آن روز بە دلیددل تغییراتددی کە در
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پست نگهبانی گردان ایجاد شدە بود ،عملیات یددک روز دیگددر بە تددأخیر افتدداد.
اسددتاد احمددد کە از طریددق تشددکیالت مخفددی بە طددور دائددم از محددل عملیددات
اطالعددات جدی دد بە دسددت مددیآورد ،از کوچددکترین احتمدداالت نیددز بە سددادگی
نمیگذشت .بە همددین دلیددل دسددتور صددادر شددد مبنددی بددر ایددنکە نیددرو از جددای
خددود تکددان نخددورد و تددا هنگددام شددروع عملیددات از هددر گددونە حرکددت اضددافی
پرهیز صورت بگیرد تا عملیات بە طور کام سری پیش برود.
غروب روز ششم مهرما بار دیگر مسئوالن نظددامی نیروهددا جمددع شدددند:
شهید حمزە بهنام (فرماندەی نیددروی بیددان) ،شددهید خدددر ەسددوورە (فرماندددەی
نیدددروی پیشدددوا) ،شدددهید اسدددتاد احمدددد (جانشدددین فرمانددددەی نیدددروی بیدددان و
فرماندددەی کلددی عملیددات مزبددور) ،ابددراهیم چددوکلی (فرماندددەی شدداخە) ،شددهید
محمد اسپوغە و عثمددان افشددین (جانشددین فرماندددەی شدداخە) ،رحمددان جندداح و
عبددداللە کانیسددیرانی (سردسددتە) ،اسددماعیل بازیددار کە تددا آن زمددان در نیددرو
هیچ گونە سمتی نداشت ،اما بنابر درخواست و اصرار استاد احمد مسئولیت
دستەای را برعهدددەی وی گذاشددتند .و چنددد تددن دیگددر نیددز بە عنددوان جانشددین
سردستە حضور داشتند.
در ایددن جلس دە تص دمیمی گددرفتە شددد کە عبددارت بددود از ایددنکە تددا دسددتە و
شاخەها در مکان مەین مستقر نشددوند ،هددیچ کسددی اقدددام بە تیراندددازی نکنددد،
مگددر ایددنکە پیشآمددد غیرمنتظددرەای اتفدداق بیافتددد .در همددان جلسددە دسددتەای از
پیشمرگەها بە فرماندهی شهید ەابددوبکر جددامردیە جهددت کمینگددذاری بددر سددر
را اصددلی نیروهددای کمکددی کە از بوکددان میآمدنددد ،تەیددین شدددند .در طددرح
عملیاتی بە این نکتە نیز اشارە شدددە بددود کە قریددد بە  ٢٠تددن از پیشددمرگەها
بە فرماندددهی عثمددان افشددین پددس از تصددرف سددنگرهای نگهبددانی در خدداکریز
گردان و روبەروی نیروی ضربت دشمن مستقر شوند ،تا کلیەی پیشمرگەها
در سایر دستە و شاخەها در محل مەین استقرار یابند .هدددف از ایددن برنددامە
این بود کە نیروی یادشدە بتواند تا هنگام اسددتقرار سددایر تیمهددا در صددورت
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آشکار شدن پیشمرگەها از حملەی ناگهانی و در عین حال احتمالی نیروهای
رییم ،جلوگیری کند تا میزان تلفات و خسارات بە حداقل برسد.
مأموریت حملە بە حفاظت گردان بە اسددماعیل بازیددار و  ٥پیشددمرگەای کە
همددرا وی بددود محددول شددد ،شددهیدان کدداک خدددر و حمددزە بهنددام مسددئولیت
نظارت بر درب ورودی گردان را بر عهدە گرفتنددد تددا پددس از شددروع عملیددات
از آشفتگی احتمالی پیشگیری کنند .اسددتاد احمددد و ابددراهیم چددوکلی بە همددرا
پنج پیشددمرگەی دیگددر مسددئولیت حمددلە بە بخشهددای فرماندددهی و اطالعددات و
مخابرات گددردان را بددر عهدددە گرفتنددد .مسددئولیت حمددلە بە نمازخددانە و پرسددنل
آن نیز بە شهید اسپوغە محول گردید ،سپس وظیفەی نظارت بر هر کدام از
دربهدددای ورود و خدددرو و پنجرەهدددا بە دو یدددا چندددد تدددن از پیشدددمرگەها و
سردستە و جانشین آنان سپردە شد.
بەد از تقسیم کار ،بایستی هرچە زودتر و بە منظددور غددافلگیری نیروهددای
رییم دست بە کار میشدیم .طبق طددرح از پددیش تەیددین شدددە شددروع عملیددات
پس از اعالم خاموشی و بە هنگام خواب نیروهای دشمن صددورت میگرفددت.
زیرا آن زمان سطح آمادگی آنددان در کمتددرین میددزان خددود قددرار داشدت و بددا
اسددتفاە از اصددل غددافلگیری دچددار آشددفتگی بیشددتری نیددز میشدددند .برنددامەی
مناسبی برای را بازگشت نیروهای خودی نیز طراحی شدە بددود و طبددق آن
برنامە بە راحتی میتوانستیم محل عملیات را ترک کنیم.
سدداعت  ١:١٥دقددیقەی بامددداد  ١٣٦٦/٧/٧بە عنددوان زمددان شددروع عملیددات
تەیین گردید .تەداد نیروهای گردان نزدیک بە سە برابددر نیروهددای پیشددمرگە
بود ،پس جددای اشددتبا نبددود .هددر کدددام از پیشددمرگەها چنددد نارنجددک بددا خددود
همرا داشتند ،انفجار نارنجددک و صدددا و تخریبددی کە ایجدداد میکددرد در پددایین
آوردن روحیەی نیروهای مقابل تأثیر بسزایی داشددت .تددالش مددا ایددن بدود کە
بە هیچ وجە فرصددت مقاومددت و مقددابلە بە آنددان ندددهیم ،در غیددر ایددن صددورت
شیرازەی کار از دست ما در میرفت و ابتکار عمل را از دست میدادیم .در
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واقع آنچە حائز اهمیت بود ،لزوم نظم در اجرای تمامی مراحل عملیددات طبددق
نقشە بود ،کە موفقیت ما را حتمی میساخت.
سدداعت  ٢٢بە س دمت روسددتای نوبددار بە را افتددادیم .کلددیەی پیشددمرگەها
مخفیدددانە و بددددون سروصددددا بە پایگدددا نزدیدددک شددددیم .دو تدددن از اعضددداء
تشکیالت مخفی حزب ،شهیدان عثمان و خدر در جلددوی درب ورودی گددردان
نگهبان بودند ،یک کرد دیگر کە اهل سنند بود و از هددیچ چیددزی مطلددع نبددود
روی پشتبام در حال نگهبانی بود .رمز اطددالع اسددتقرار دسددتەها بە یکدددیگر،
روشددن کددردن کبریددت بددود .اسددتاد احمددد ،کدداک خدددر ،همددزە بهنددام ،اسددماعیل
بازیددار ،عثمددان افشددین و مددن نددزد نگهبددان رفتددیم .دسددتەای کە همددرا عثمددان
افشین بودند رو بە آسایشگا گردان مستقر شدند.
پاسبخش گردان هنوز نخوابیدە بود ،هوس چای کددردە بدود و آن را پیدددا
نکردە بود ،بە همددین دلیددل آمدددە بددود تددا از نگهبددان بپرسددد .پدداسبخش اولددین
نفددری بددود کە بە اسددارت درآمددد .سددپس یکددی از پیشددمرگەها بە نددام ەقددادر
اکلیومە تەیین شد تا نگهبددان پشددتبام را دسددتگیر کنددد و موفددق بە انجددام ایددن
کددار شددد .پددس از اتمددام کددار آنددان کە ب ددون اشددتبا و بە خددوبی انجددام دادە
بودند ،بقیەی پیشمرگەها در محددل مددورد نظددر قددرار گرفتنددد و گددردان بە کلددی
محاصرە شد .هنوز بە زمان شروع عملیات نرسیدە بددودیم .اسددتاد احمددد مددن
را فددرا خوانددد و گفددت :ەبە همددرا عثمددان عبددداللهی بە اتدداق فرماندددە برویددد و
دستگیرش کنید.ە ما رفتیم اما در از داخل قفل شدە بود ،برگشتم و بە استاد
گفددتم کە در بسددتە اسددت ،اسددتاد گفددت بددا انددداختن نارنجددک بە داخددل اتدداق
اطالعات دست بە کار میشویم.
طبق دستور فرماندەی عملیات حلقەی نارنجک را کشددیدم و بددا یددک دسددت
شیشەی سر در اتاق را شکستم و نارنجک را بە داخل اتاق انددداختم .سداعت
 ١:١٥دقیقەی بامداد با صدای انفجار نارنجک عملیددات کلیددد خددورد .نیروهددای
دشمن کە هددیچ گددا انتظددار چنددین حمددلەی غددافلگیر کنندددەای نداشددتند ،بە کلددی
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مات و مبهوت شدە بودند .درگیددری سددنگین و تددن بە تنددی در گددرفتە بددود ،در
برخدددی نقددداط پایگدددا پیشدددمرگەها و پاسددددارها گالویدددز میشددددند و بە دلیدددل
فاصددلەی کددم فرصددت تیراندددازی بە سددوی همدددیگر نداشددتند .تصددرف پایگددا
کمتر از دو ساعت بە طول انجامیدد .هددمەی کسددانی کە مقاومددت کددردە بودنددد
کشددتە شدددند و آنددان کە تسددلیم شدددە بودنددد بە اسددارت درآمدنددد و پایگددا را
منهدم کردیم.
در ایددن عملیددات صدددها اسددلحە از انددواع مختلددف آن و هددزاران فشددنگ بە
غنیمددت گددرفتە شددد .امددا خونبهددای ایددن پیددروزی حماسددی و مهددم بە شددهادت
رسیدن چهار تن از پیشددمرگەها بە نامهددای ەحسددن عزیددزیە ملقددد بە ەحسددن
بیددانە و ەرحمددان زارعددیە از اعضدداء نیددروی بیددان ،و ەرحمددان جندداحە و ەولددی
فتاحیە از پیشمرگەهای نیروی پیشوا بددود .رحمددان جندداح بە هنگددام درگیدری
زخمی شدە بود ،اما بە دلیل شدت جراحددات و خددونریزی زیدداد روز بەددد در
طددرغە بە شددهادت رسددید .همچنددین در ایددن درگیددری چنددد تددن از پیشددمرگەها
زخمی ش دند ،کە اسامی برخددی از آنددان را کە در خدداطرم ماندددە اسددت ،اینجددا
قیددد مددیکنم :اسددماعیل بازیددار ،علددی اللە ،حمددزە منگددور ،عل دی سددراوی ،س دەید
رحمانی ،محمد علیزادە و عثمان سلیمی.
تصرف و سپس انهدام گردان امام حسددن در نوبددار سددختترین ضددربەای
بددود کە بە رییددم وارد آمدددە بددود .نیددروی بیددان و شدداخەای از پیشددوا پددس از
اتمدددام عملیدددات بە سدددوی کدددو طدددرغە بە را افتدددادیم ،اگدددرچە ابتددددا مکدددان
عقدنشددینی پشددت روسددتای حسددینآباد مەددین شدددە بددود ،امددا بە دلیددل ایددنکە
عملیات طول کشید و چند تن از افراد زخمی شدە بودنددد ،نتوانسدتیم خددود را
بە آنجا برسانیم و در کو طرغە مستقر شدیم.
گددرگومیش صددبح روز هفددتم مهرمددا گرو هددای ضددربت سددپا پاسددداران،
مددزدوران ،بسددیجیها و نیروهددای جنددداللە خددود را بە گ دردان منهدددم شدددەی
نوبار رسدداندند و جنددازەی افددراد کشتەشدددە را جمددع کردنددد .از جانددد مهابدداد
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نیز نیروهای بسیاری بە روستاهای باشبالغ ،باغچە و نوبار آمدە بودنددد .مددا
هددم صددبح زود از نددو سددازمان یددافتیم و بددا عجددلە ارتفاعددات طددرغە ،ەکۆشددکی
خاتزاراە و پشت سرباغچە را بە کنترل خود درآوردیدم و بە انتظددار حمددلەی
نیروهددای رییددم نشسددتیم .هددیچ کدددام از نیروهددای پیادەنظددام رییددم جرئددت و
شهامت نزدیک شدن بە ما را نداشتند و از این رو طبق مەمول و از مسددافت
دور با توپ و خمپارە مواضع ما را مورد هدف قرار دادند.
ساعت  ١٣یک گرو هفددت نفددرە متشددکل از مددزدوران ،احساسداتی شدددە و
بە سدددوی کدددو طدددرغە بە را افتادندددد ،امدددا هندددوز در ندددیمەی را بودندددد کە
پیشدددمرگەها بە سویشدددان آتدددش گشددودند و یکدددی از آندددان بە ندددام ەجدددانەە بە
اسددارت درآمددد و یکددی دیگددر زخمددی شددد و بقددیە بە طددور مفتضددحانەای پددا بە
فرار گذاشتند.
رییم بە منظور باال بردن روحیەی در هم شکسددتە شدددەی افددراد خدود بددا
توپ و خمپارە و کاتیوشا سنگر پیشمرگەها را میکوبید ،امددا تددوان پیشددروی
نداشتند .حدوالی سداعت  ١٨آخددرین گلددولەی خمپددارە در جددایی فددرود آمددد کە
زخمیها و اسیران درگیری نوبار در آنجا اسکان دادە شدە بودند ،متأسفانە
ترکشی ناشی از این گلولە بە سر کاک خدر خضری (خدددر سددوور) فرماندددە
نیروی پیشوا اصابت کرد و بە شدت زخمی شد.
نیروهای رییم با تاریک شدن هوا محل را ترک کردند و پیشددمرگەها نیددز
از ارتفاعات پایین آمدند .بددا عجددلە خددود را بە کدداک خدددر رسدداندم .آنددچە مددن
دیدم امیدی بە بهبودی وی نبود ،متأسفانە همین طور هم بود و پددس از یددک
سدداعت دسددت و پددنجە نددرم کددردن بددا مددرگ ،بە شددهادت رسددید .شددهید خدددر
فرماندەای توانا ،کاربلد ،باتجربە ،مقاوم و باایمددان بددود ،در واقددع خدداری بددود
در چشم دشمنان ملت کرد .در بیشتر فداکاریهای منطقەی مهابدداد رد پددایی
از وی میتوان یافت ،شهید خدر د ها حماسە از خود بر جای گذاشت.
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در تجددزیە و تحلیددل طددرح عملیدداتی تصددرف گددردان نوبددار بە ایددن نتددیجە
رسیدیم کە شناسایی دقیق ،همکاری از داخل گددردان ،اصددل غددافلگیری ،آتددش
سنگین نیروهای پیشمرگە و رعایت نظم و دیسیپلین بە هنگام اجرای عملیات
از سوی پیشمرگەها از دالیل اصلی و فاکتور موفقیت این عملیات بددود .حتدی
در هنگا م درگیری بەضی از پیشمرگها بددا نیددروی رییددم گالویددز شدددند .الزم
بە ذکددر اسددت کە تصددرف گددردان و جمددعآوری مسددتندات و غنددایم و انهدددام
گردان ،روی هم رفتە دو ساعت بە طول انجامید.
ناگفتە نماند کە این امر خطیر بەدور از کموکاستی نبددود اگددرچە بحددت در
مورد نقب و کاستیهای عملیات از عظمت آن نمیکاهددد ،امددا اشددارە بە آنهددا
برای تاریخ مفید فایدە خواهد بود ،تا نسلهای آیندددە از تکددرار آن اشددتباهات
بپرهیزند.
اما کاستیها :اگرچە بە هنگام شناسددایی و جلسددەی فرماندددهان نظددامی بە
مسألەی مهمی اشارە شد ،آن هم وجددود نردەهددای محدداف پنجرەهددا بددود ،کە
در عدین پرتدداب نارنجکهددا بە درون اتاقهددا باعددت مشددکل شدددند ،و برخددی از
نارنجکهدددا پدددس از برخدددورد بە ندددردەی پنجرەهدددا جلدددوی پدددای پیشدددمرگەها
میافتدداد و انفجددار ناشددی از آن موجددد زخمددی شدددن چنددد تددن از پیشددمرگەها
شد .نکتەی دیگری نیز وجود دارد ،و آن در مورد زخمیها بود .اگر چنانچە
تەداد زخمیهای ما بیشتر بود ،برای مددداوا و یددا انتقددال آنددان بە پشددت جددبهە
چە کاری باید صورت میگرفت؟ در این بارە هیچ را کاری نداشتیم.
امدددا نقددداط قدددوت طدددرح بسدددیار بدددیش از آن بدددود ،بە همدددین دلیدددل بدددود کە
توانسدددتیم یدددک گدددردان  ١٤٨نفدددرە را سددداقط کندددیم .بددددون شدددک اگدددر نظدددم و
شناسدددایی دقیددددق و مخفیکدددداری پددددیش از عملیدددات وجددددود نداشددددت ،موفددددق
نمیشدددیم .و نیددز بدددون شددک اگددر نیروهددای دشددمن فرصددت مقددابلە داشددتند،
عملیات بدین شکل بە پایان نمیرسید و تلفات بیشتری میدادیم.
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تدددیم شناسدددایی بدددا دقدددت اطالعدددات الزم در رابدددطە بدددا جغرافیدددای گدددردان،
دیدددەبانی ،روحددیەی افددراد و سدداختار نیدرو بە دسددت آوردە بددود .همچنددین از
کدددار اندددداختن نورافکنهدددا ،تەیدددین و شناسدددایی مدددنطقەی مدددین گدددذاری شددددە،
چگونگی نفوذ بە داخل گردان و  ...از کارهای مهم تیم شناسایی بددود ،کە در
غیر این صورت عملیات نمیتوانست موفق شود.
از سویی دیگر رییددم در حددالی ایددن مقددر نظددامی خددود را در چنددین مکدانی
قددرار دادە بددود کە هددیچ گددا احتمددال حمددلەی پیشددمرگەها را پیشبینددی نکددردە
بود .رییم فکر میکرد بە سبد اینکە مددنطقەی نوبددار دشددت بددود و دیددد کددافی
بددرای دیدددەبانها وجددود داشددت و نیروهددای پیشددمرگە نمیتواننددد بە راحتددی
ضددربە بزننددد و محددل را سددریەأ تددرک کننددد ،و همچنددین تەدداد زیدداد نیروهددای
داخل گردان خود دلیل دیگددری بددود بددرای ایددنکە پایگددا محفددوظ بمانددد همددین
تحلیلها و خیاالت فرماندددەهای رییددم آنددان را غافددل کددردە بددود .امددا در واقددع
ایدددن طراحدددان نظدددامی حدددزب دمکدددرات بودندددد کە نقددداط ضدددەف دشدددمن را
شدددناختند و از آن اسدددتفادەی بهیدددنە کردندددد و ایدددن افتخدددار را بدددرای نید دروی
پیشمرگە و جنبش آزادیخواهانەی ملت کرد بە ارمغان آوردند.
نقطەی قوت دیگددر همکدداری دو نیددروی بیددان و پیشددوا بددود کە نشددان دادە
بود میتوان بددا اسددتفادە از تجربیددات متقابددل دسددتاوردهای عظیمددی بە دسددت
آورد .در تصدددرف گدددردان نوبدددار نیدددز ایدددن همکددداری بە او خدددود رسدددید و
ضربەای بە رییم وارد کرد کە هیچ گا فرامددوش نخواهددد کددرد ،ایددن عملیددات
موجددد بددداال رفدددتن روحددیەی مدددردم بە عندددوان پشددتیبانان همیشدددگی نیدددروی
پیشمرگە شد ،و این بزرگترین دستاورد این عملیات بود.
رادیو صدای کردستان ایران بە هنگددام خواندددن گددزارش عملیددات تصددرف
پایگا نوبار ،برای نخسدتین بدار و آخددرین بددار در تدداریخ فەالیددت خددود شددش
بار و پشت سر هددم گفددت :ەتددوجە فرماییددد  ...تددوجە فرماییددد ...ە ایددن اصددطالح
هنگامی بە کار میرفت کە خبر از موفقیت بزرگ نیروی پیشمرگە میداد.
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دستگیری پدر و مادرم و یک سند محرمانەی رژیم
همزمددان بددا برعهدددە گددرفتن مسددئولیتهای مختلددف در ح دزب ،نددامم بددر سددر
زبانها افتادە بود و در منطقەی بوکان مردم لطف داشتند و از امثددال مددن بە
نیکی یاد میکردنددد ،امددا همددین امددر باعددت شددد کە فشددارها از سددوی نهادهددای
امنیتددی بددر خددانوادەام افددزایش یابددد .از سددال  ١٣٦٣کە مسددئولیت فرماندددهی
دسددتە را عهدددەدار شدددم ،خددانوادەی مددن هددزینەی آن را بددا محرومیتهددای
اجتمددداعی و اقتصدددادی پرداخدددت کدددرد .از سدددال  ١٣٦٥بە ایدددن سدددو اگدددرچە
محرومیتهددای یادشدددە همچنددان برقددرار بددود ،امددا ایددن بددار آزار و اذیتهددای
جسمی و روانی نیز اضافە شدە بود و این بددار بە طددور مسددتقیم بددا آنددان در
میافتادنددد .بە طددوری کە طددی سدددالهای  ١٣٦٦تددا  ١٣٧٢چندددین بددار پددددرم
زندانی شد و در سالهای  ٦٨و  ٦٩مادرم نیز بە زندان افتاد.
در واقع ایدن اتفاقددات صددرفأ بددرای مددن روی ندددادە بددود ،بلددکە هددر کدددام از
خانوادەهایی کە فرزندانشان را مبارزە علددیە رییددم را انتخدداب کددردە بودنددد،
کموبددیش بددا ایددن مشددکالت دسددت و پددنجە نددرم میکردنددد .ایددن خانوادەهددا در
فضایی کام امنیتی بە سر میبردند و تحت شدیدترین کنترل و بازجوییهددا
قرار میگرفتنددد ،جددرم آنددان ایددن بددود کە یکددی از فرزندانشددان علددیە جمهددوری
اسالمی سالح بە دست گرفتە و علیە ظلم و ستم مبارزە میکند.
رییم از هر حربەای استفادە کردە تددا مددن را از ادامەی مبددارزە بدداز دارد،
حتی چندین بار خانوادەام را دنبالم فرستادە و صدها وعدە و وعیددد دادە کە
در صورت برگشتن با هیچ مشکلی روبەرو نخواهم شددد .همچنددین د هددا بددار
پیشنهادهای سرسامآور مالی ارائە دادە و  ...زمانی کە از این طریق مأیوس
شدە ،با شایەە پراکنی سددەی در خدشددەدار کددردن شخصددیت مددن داشددتە ،امددا
خوشبختانە مددردم فهددیم کردسددتان هددیچ گددا فریددد دسیسددەهای ننگددین رییددم
آخوندی را نخوردەاند و اطمینددان دارنددد کە فرزندشددان از تهمتهددای ندداروا و
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دروغینی کە مأموران رییم اسالمی بە راحتی بە وی نسبت میدهند ،بە کلی
مبراست.
رییددم در سددال  ١٣٦٦س دندی محرمددانە در میددان نیروهددای خددود بە ویددژە
گردان های سپا پاسداران انتشار داد ،کە طبق آن سند مأموران حکومتی تددا
سددال  ١٣٧٢علددیە خددانوادەی پیشددمرگان کردسددتان آن را پیددادە کردەانددد .بە
هنگام تصرف گردان نوبار مجموعە اسناد و جزوەای نظامی پیدا کردیم .این
جددزوەی محرمددانە ویددژەی فرماندددەهان سددپا در کردسددتان و تحددت عنددوان
طویل ەشرح وظایفهای 1فرماندە مقر استقراری (آنددچە کە یددک فرماندددە مقددر
بایددد بدانددد)ە انتشددار یددافتە بددود .ایددن جددزوە نشددان میدهددد کە حکومددت چە
را کارهایی برای فرماندددەهان خددود علددیە خددانوادەی پیشددمرگان تەبددیە نمددودە
است ،این سند در بیشتر پایگا های کردستان وجددود داشددت و پیشددمرگەهای
زیادی پس از تسددخیر پایگددا بددا آن مددواجە شدددە بودنددد .در اینجددا بخشددی از
متن این جزوە – با همان رسمالخط  -آوردە میشود:
ەبسمە تەالیە
طرح کنترل خانوادە اشرار:
همان طددوریکە بە کلددیە فرماندددهان دسددتە ابددالغ شدددە و در آمددوزش بطدور
 2...توضددیحات الزم دادە شدددە اسددت طددرح کنتددرل خددانوادە اشددرار و گددرفتن
ارزش و آقائی از خانوادە آنهددا کە در حقیقددت نبایددد داشددتە باشددند طددرح زیددر
دقیقددا اجددرا شددود .بددا آگدداهی بددر ایددنکە حامیددان اصددلی اشددرار در درجە اول،
فرزندان ،پدر ،مادر ،خواهران و بددرادران وی میباشددد و آنهددا نیدز بە پشددتوانە
ضد انقددالب بە مددردم زور میگوینددد و نظددرات خودشددان را تحمیددل مینماینددد و
 -1وایەی وظایف خود جمع مکسر کلمەی وظیفە است و آوردن ەهداە بە عندوان نشدانەی جمدع یدک
اشتبا دستور زبانی بە شمار میرود .م
 -2این وایە در سند بەطور ناخوانا آمدە است.
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فرماندە مقر باید این ارزش و آقائی را با اجرای دقیددق مددوارد زیددر از ایشددان
بگیرد:
 -١در دفتدددر مخصدددوش هدددر روز صدددبح و عصدددر آنهدددا را در جلدددو مقدددر
حضور و غیاب نمایید.
 -٢در صورتی کە هر کدام از آنها خواستە باشند روستا را بە مدددت ٢٤
ساعت یا بیشتر ترک نمایند با اجازە پایگا و تەیددین محلددی کە در آنجددا کددار
دارند خار شوند.
 -٣در صورتی کە عضو شورا باشند بددا همدداهنگی سددپا اخددرا شددوند و
بە مردم هم علت عدم لیاقت ایشان بە خاطر داشتن فرزند یا برادر در داخل
اشرار گفتە شود.
 -٤در صورت داشتن مینیبوس یددا تراکتددور یددا وانددت و هددر وسددیلە نقلددیە
دیگر با هماهنگی پاسگا توقیف شود.
 -٥هیچکدام از روستاییان حق ندارند زمینهای آنها را شخم بزنند.
 -٦حددق اسددتفادە از ییالقددات را ندارنددد چددون احشددام خددود را بە خدداطر
ارتباط با ضد انقالب و تغذیە تدارکاتی و اطالعاتی آنها میبرند.
 -٧از استفادە وسایل نقلیە عمومی و شرکت در مجالس عمددومی محددروم
خواهند بود.
 -٨در صورت داشتن موتور آب یا سایر وسایل حق دریافت سددوخت را
ندارند.
 -٩قبددل از اجددرای ایددن دسددتورالەمل اهددالی روسددتا را جمددع و مددردم را
توجیە نمایید کە علت آن همکاری با اشرار میباشد.
فرماندددە مقددر موظددف اسددت بە محددض ابددالغ و دریافددت دسددتورالەمل فددوق
بدون وقفە بطور دقیق اجرا نماید.
منا ...التوفیقە
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این سند نشددانگر تددرس رییددم از خددانوادەی پیشمرگەهاسددت ،کە از طریددق
مختلف تالش کردە تا حزب و جنبش مردم کردستان را تضەیف کنددد .سددەی
کردە خانوادەی مبارزین این را را تحقیر کند تا در میان مردم انگشتنما و
از هددر گددونە فەالیددت اجتمدداعی مح دروم شددوند و بە زعددم خددود درس عبرتددی
شددوند بددرای دیگددران .امددا نتددیجەی کددار کددام بددر خددالف میددل آنددان بددودە و
پیشدددمرگە و خانوادەهدددای آندددان همیشدددە محبدددوب سدددایر مدددردم کردسدددتان
بودەاندددد و مدددردم وفدددادار و شدددریف کردسدددتان بدددا دیددددەی احتدددرام بە آندددان
نگریستەاند.
یک بار در سال  ١٣٦٩و بە دنبددال درهددم شکسدتن گددردان ەجنددداللەە سددقز،
پدرم را دستگیر میکنند .آنجا تحت انواع شددکنجەهای روانددی و جسددمی قددرار
میگیرد ،بە طوری کە با  ٤٠کیلو کاهش وزن مواجە میشددود .پددس از ایددنکە
آزاد میشود و مردم با وی روبەرو میشوند ،همە فکر میکنند کە نمیتواند
زندە بماند ،اما باز و پس از  ٢٠روز دیگر دوبارە دستگیر میگردد .این بددار
بە حدی شکنجە میشود کە آرزوی مرگ میکند .ماجرا را برایم بازگو کرد:
ەدو نفددرە کددتکم میزدنددد ،از بددس درد کشددیدە بددودم و ناراحددت بددودم کە بددا
صدای بلند فریاد زدم پس ابراهیم کجایی؟ چرا نمیآیددی و منددو از چنددگ ایددن
جانیها رها نمیکنی و یا اینکە همەی ما را با هددم بکشددی؟! اینهددا بددا هددزاران
نفددر جرئددت ندارنددد بە تددو نزدیددک شددوند ،بە جددان مددن افتادەانددد!ە پددس از ایددن
حرفها دوبارە شددکنجەها را از سددر گددرفتە بودنددد ،بە طددوری کە مەجزەآسددا
از مرگ نجات یافتە بود.
قبل از اینکە آن سندها بە دست ما بیافتد ،پدددرم هددر بددار کە بە دیدددن مددن
میآمدددد ،میگفدددت :ەبە خددداطر تدددو از هدددمە چیدددز محدددروم شددددەایم ،هدددر روز
میروم و پای ورقەهایشان را امضاء میکنم ،شکنجە میشددوم و  ...ەمددن نیددز
با خود میگفتم این حرفها را میزند کە متقاعد شوم ،برگردم .اما با دیدددن
ایددن اسددناد محرمددانە دریددافتم کە هددمەی اینه دا واقەیددت دارد و هددیچ کدددام از
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فرمانددددەهان پایگا هدددای کردسدددتان ایدددن اعمدددال شدددنیەانە را سدددرخود انجدددام
نمیدهنددد ،بلددکە دسددتورالەملی اسددت کە از تهددران بە آنددان دیکددتە شدددە اسددت.
الزم م دیدانم ایددن نکددتە را اضددافە کددنم کە میددزان خشددونت رفتدداری مددأموران
رییدددم در رابدددطە بدددا خدددانوادەی پیشدددمرگەها رابدددطەی مسدددتقیمی بدددا میدددزان
تأثیرگذاری و فەالیت آنان در جنبش داشت در مواردی کە در باال ذکر شد،
بە جز مورد ششم همەی موارد در مورد خانوادەی من صادق اسددت ،مددورد
شش دم از ایددن جهددت اجددرا نشددد کە خددانوادەی مددا سدداکن مندداطق کوهسددتانی
نبودند.

یک گشتزنی بیهدف
بەددد از تص درف گددردان نوبددار بددا چندددین زخمددی بە مددنطقەی گددورک مهابدداد
بازگشتیم و سپس زخمیها را بە همرا یک تیم از پیشددمرگەها بە کردسددتان
عراق جهت مداوا فرستادیم .هوا بە سردی میزد و بە فصل زمستان نزدیک
میشدیم ،متأسفانە گشتزنی و ماندن در مددنطقە بەجددز تحمددل سددرما و سددوز
هدف دیگری در پی نداشت .این گشتزنی نتیجەی رقابددت مسددئولین کمیددتەی
شهرستانهای بوکان و مهاباد بود ،و با توجە بە اینکە سال کنگرە بود و هر
دوی آنان از اعضاء کمیتەی مرکزی حزب بودند ،بە خیال خود نیروهایشان
هر چقدر دیرتر بە مقرهای ثابت برگردد ،نزد دکتر قاسددملو امتیدداز محسددوب
میشددود! غافددل از ایددنکە شددهید دکتددر قاسددملو اعتنددایی بە مانورهددای توخددالی
افراد نمیکرد و سطحینگر نبود.
تددا نزدیددک  ٢٦آبددان در اطددراف روسددتاهای ەابددراهیم خسددارە ،ەمددایگەە و
ەسرچشددمەی تددورەە در کپرهددایی کە در آنجددا بددود بە اسددتراحت پددرداختیم.
دمای هوا سرد بود و از سرما داشتیم یخ میزدیم .بیشددتر اوقددات صدددای بە
هم خوردن دندان پیشمرگەها در اثر سرما ،بە گوش میرسید .بارش مددداوم
باران و گاهأ ترکیبی از برف و باران و همچنین بستە شدن را تدارکاتی مددا
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بە سبد حضور نیروهددای رییددم در روسددتاهای اطددراف ،و نیددز کمبددود مکددان
استراحت شرایط را بیش از پددیش بددر مدا سددخت کددردە بددود .مددا خددود از درد
کمبود جددا گددلە داشددتیم کە در یددک روز سددرد پدداییزی و در حددالی کە بددرف و
باران توأمأ می بارید ،نیروی پیشوا نیز نزد ما اطراق کردند .باالخرە بە دلیل
باال رفتن مشکالت و سردی بیشتر هوا ،هر دو کمیتە تصمیم بە بازگشددت بە
مقرهای ثابت گرفتند.
در میددددانەی را بە دلیددددل بددددارش سددددنگین بدددداران و افددددزایش سددددطح آب
رودخددانەی کلددوی ،چنددد روز دیگددر در روسددتایی بە نددام ەقددوربنەە از توابددع
شهرسددتان پیرانشددهر ماندددگار شدددیم و روزهددای سددختی طددی کددردیم .پددس از
چند روز از عرض رودخددانە عبددور کددردیم .در آن طددرف رودخددانە از مددزارع
روستای ەآلیمرانە از فرط گرسنگی بە خوردن کلم مشغول شدددیم ،در چنددد
مزرعە در آن حوالی کلم کاشددتە بودنددد .یددک روز کە آهسددتە بدداران میباریددد
بە ارتفاعدددات آلیمدددران رسدددیدیم و در اوایدددل آذرمدددا در مقرهدددای نیدددروی
زمزیران در روستاهای ەرزگەە و ەمددارەدوە کردسددتان عددراق ،بە مدددت  ٣روز
اسکان یافتیم .سپس با خودروهایی کە بە دنبالمان آمدنددد بە طددرف مقرهددای
دفتدددر سیاسدددی بە را افتدددادیم .بە تدددازگی مقدددر دفتدددر سیاسدددی از ەگدددورەدەە
(گەورەد ) بە ناحیەی قندیل منتقل شدە بود و مددا (نیروهدای بیدان و پیشددوا)
در محددل سددابق دفتددر سیاسددی مسددتقر شدددیم .جهددت رفددع و رجددوع امددورات
اداری و هماهنگی بیشتر ،کمیتەی مشترکی ایجاد کردیم.

کنفرانس کمیتەی شهرستان برای شرکت در کنگرەی هشتم
همزمدددان بدددا نزدیدددک شددددن بە کنگدددرەی هشدددتم حدددزب ،انتخابدددات مقددددماتی
کنفرانسهای پیشمرگە شروع شد .من بە سبد اینکە فرماندەی شاخە بددودم،
بدون شرکت در انتخابات کنفرانس پیشددمرگە مسددتقیمأ در کنفددرانس کمیددتەی
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شهرسدددتان حضدددور یدددافتم .کددداک ەفتددداح عبددددلیە 1بە عندددوان نماینددددەی دفتدددر
سیاسددددی در آن کنفددددرانس شددددرکت کددددرد .در روسددددتای ەکددددانیمیوە مددددنطقە
سددلیمانیە ،پددس از بحددت در مددورد مشددکالت نیددرو و کمیددتەی شهرسددتان ،طددی
انتخابدداتی نمایندددگان منتخددد کمیددتەی شهرسددتان بوکددان بددرای حضددور در
کنگرە تەیین شدددند .ایددن نمایندددگان عبددارت بودنددد از :محمددد شددهروان ،حمددزە
بهنام ،استاد احمد کوهگرد ،آزاد رحیمزادە و صالح پوراسد ،کە پس از چنددد
روز بە طرف سلیمانیە بە را افتادند.
کنگرەی هشتم با مشکالتی همرا بود .از همە مهمتددر لیسددت فیکسددی بددود
کە سروصدای زیادی بە دنبال داشددت %٧٠ -٦٥ .شددرکتکنندگان در کنگددرە
لیست فیکس را تصوید کردند .اما انتخاب اعضاء کمیتەی مرکددزی حددزب کە
بە صورت نصف بەعالوەی یک بود و همچنین پاککردن اختیاری نددام خددود
از سدوی چندد تددن از اعضدداء از آن لیسددت ،مشددکالت زیددادی بە بددار آورد کە
این جاروجنجال پس از پایان کار کنگرە بە بدنە نیز سرایت کرد.
آنچە در میان پیشمرگەها بر سر زبانها افتادە بود این بددود کە حددزب بە
سددوی انشددقاق گددام مینهددد .چنددانچە بدددان اشددارە کددردم ،مسددألە در رابددطە بددا
انتخاب نشدن چند تن برای عضویت در کمیتەی مرکزی حزب بود و بە تبددع
آن انصراف چند تن دیگر در اعتددراض بە آن تصددمیم ،موضددوع را پیچیدددەتر
کددددردە بددددود .بددددا ایددددن هددددمە دکتددددر سددددەید شددددرفکندی کە وزنەی سددددنگین و
تەیینکنندددەای در حددزب محسددوب میشددد ،در جددبهەی دکتددر قاسددملو حضددور
داشددت .دکتددر قاسددملو بددا وجددود ایددنکە از شددرایط پیشآمدددە نگددران بددود ،امددا
حضور دکتر سەید قوت قلبی برای وی بە شمار میرفت .در مقرهای ما دو
خط فکری بە وجددود آمدددە بددود ،اعضدداء نیددروی پیشددوا بە طددور کلددی مخددالف
 -1کدداک فتدداح آن زمددان مسددئول کمیددتەی شهرسددتان سردشددت بددود و در سددال  ٧١بە همددرا دکتددر
سەید (صادق) شرفکندی و همایون اردالن در برلین پایتخت آلمان ،توسط تروریستهای جمهوری
اسالمی بە شهادت رسیدند.
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لیست فیکس بودند و نیروی بیان موافق آن ،خود این مسألە باعت بە وجددود
آمدن مشکالت عدیدەای میان ما گردیدە بود.
در این اثنددا نیروهددای رییددم درصدددد حمددلە بە مددنطقەی اسددتقرار نیروهددا و
منطقەی ماوت و ەچوارتاە بودند .بە همین دلیل بنددا بددر دسددتور دفتددر سیاسددی
حزب در بهمنما محل مقرهای حددزب را بە ترتیبددی کە عددرض خددواهم کددرد،
تغییر و انتقددال دادیددم :نیددروی پیشددوا و آربابددا بە سددمت ەقسدالنە در حددومەی
دربندیخان و نیروی بیان و نیروی دوم بهمن نیز بە سمت ەهانیگرملەە واقع
در منطقەی اورامانات .پس از این تصمیم تددا شددهر بیددارە بددا ماشدین رفتددیم و
از آنجا با قاطر و چهارپا وسایل خود را بە “هانیگرملە” منتقل کردیم.
بددا وجددود ایددنکە روسددتای هددانیگرملە متددروکە بددود ،امددا از طبیەددت بکددر و
دلنشینی برخوردار بود ،باغ و درختان انار از هر چهددار طددرف روسددتا را در
میددان خدددود جددای دادە بودندددد .سدداختمانهای مدرسدددە ،بیمارسددتان و حمدددام
روسددتا ویددران شدددە بددود و مقددر سددپا ەێزگدداری1ە – کە تددا آن زمددان فقددط
اسمش بە گوشم خوردە بود – در آنجا وجود داشت.
نزدیددددک بە  ٣٥روز در آنجددددا سدددداکن شدددددیم .در روسددددتای هددددانیگرملە
کنفددرانس کمیددتەی شهرسددتان بوکدان پددس از کنگددرە بددرای تەیددین اعضدداء ایددن
کمیتە گرفتە شد .در این کنفرانس محمد شهروان بە عنددوان مسددئول کمیددتەی
شهرسددتان ،اسددتاد احمددد بە عنددوان فرماندددەی نیددرو و نیددز آزاد رحددیمزادە،
صالح پوراسد ،ابوبکر خضری ،محمددد احمدشددم (اسددپوغە) و ابددراهیم چددوکلی
بە عنددوان اعضدداء کمیددتەی شهرسددتان انتخدداب شدددند محمددد اسددپوغە و مددن
ضمن عضویت در کمیتەی شهرستان مسئولیت فرماندددهی شدداخە را نیددز بددر
عهدە داشتیم .پس از این کنفرانس شایەەی حملەی نیروهای رییم بە نیروی
ەشاهوە انتشار یافت.
 -1ێزگاری در زبان کردی بە مەنی آزادی میباشد.
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محاصرەی حلبچە و یک راهپیمایی تاریخی
بە دنبددال انتشددار خبددر حمددلەی رییددم بە نیددروی شدداهو ٢١ ،اسددفندما سددال
 ١٣٦٦شدددماری از پیشدددمرگەهای نیروهدددای بیدددان و نددداحیەی  ،٢خدددود را بە
شهرستان نوسود نزد نیروی شدداهو رسدداندند .رییددم در جددبهەای کە نیددروی
شددداهو حضدددور داشدددت اقددددام بە لشکرکشدددی کدددردە بدددود کە از جزئیدددات آن
اطالعی ندارم .غددروب  ٢٥اسددفند خبددری مبنددی بددر حمددلەی نیروهددای رییددم بە
خاک کردستان عراق انتشار یافت کە این حمددلە شددامل مددنطقەی ەهددانیگرملەە
نیز میشد .از ساعت  ١٨تددا  ٦صددبح یەنددی بە مدددت دوازدە سدداعت در کمددین
نیروهای رییددم بددودیم ،امددا خبدری از حمددلەی آنددان نبددود .سدداعت  ٦:٣٠دقددیقە
توپباران سنگینی از سوی رییم صورت گرفت کە مقرات مددا را هدددف قددرار
دادە بود .ساعت  ٨:٣٠دقیقەی صبح همان روز نیروهددای حکددومتی عددراق در
آن جددبهە کە در نزدیکددی مددا بددود متحمددل شکسددت شدددند و بە سددوی حلددبچە
عقدنشینی کردند.
در ایدددن شدددرایط مقاومدددت نە تنهدددا سدددودی نداشدددت ،بلدددکە بە دلیدددل ایدددنکە
حلبچە و مناطق آن بە کنترل نیروهای رییم درآمدددە بددود ،متحمدل زیددان نیددز
میشدددیم .از ایددن رو بە اتفدداق دسددتەای از پیشددمرگەهای نیددروی  ٢بهمددن کە
نزد ما ماندە بودند ،بە سوی روستای ەبیارەە کە مقر گردان ەشوانە وابسددتە
بە کوملە در آنجا بود ،بە را افتادیم .آنان نیز بە همرا مددا بە سددمت حلددبچە
حرکت کردند .غروب همان روز در نزدیکی حلبچە عدددەای از اهددالی آنجددا بە
سددوی مددا آمدنددد و خبددر تصددرف شددهر حلددبچە از سددوی نیروهددای جمهددوری
اسددالمی و اپوزیسددیون حکومددت عددراق را بە مددا دادنددد .خبددر بدددی بددود ،زیددرا
میدانسددتیم کە بددا اشددغال حلددبچە از سددوی نیروهددای جمهددوری اسددالمی پددل
ەزلمە کە مناطق ەطددویلەە (تەوەد ە) و ەبیددارەە را بە سدلیمانیە وصددل میکددرد ،بە
کنترل آنان در میآمد و ما در محاصرەی نیروهای رییم قرار میگرفتیم.

 / 282دشواریهای را مبارزە

بدددا دسدددتەی دیگدددر نیدددروی بیدددان کە بە همدددرا نیدددروی شددداهو در پشدددت
روستاهای ەهاوارە و ەدرەتفیە بودند ،تماس برقددرار کددردیم .گفتنددد :ەبە سددمت
روستای ەعندە حرکت کنید و آنجا منتظر بمانید تا بە دنبالتان بیاییم.ە
ساعت  ٢٤بە روستای عند رسیدیم .در مسجد روستا جنددازەی  ٦تددن از
کشتە شدەهای توپباران ایران وجود داشت کە در میان آنان هددم سددربازان
عراقددی و هدم مددردم غیرنظددامی مددنطقە بە چشددم میخددورد .ەمحمددد سددلیمیە از
پیشمرگەهای نیددروی بیددان کە بددا تددأخیر وارد مسددجد شدددە بددود ،رفددتە و نددزد
جنازەهدددا و بدددا پدددارچەی سدددفیدی کە بدددر روی آندددان اندددداختە شددددە ،خدددود را
پوشاندە و خوابیدە بود .هنگامی کە بقیەی پیشمرگەها بە را افتادنددد و او را
نیز صدا کردند ،او هم بە جنازەها  -کە فکر کردە بود پیشددمرگەهای نیددروی
بیددان هسددتند ،گفددتە بددود کە بیدددار شددوید حرکددت مددیکنیم .امددا جددوابی نشددنیدە
بدددود و بە همدددین دلیدددل پدددارچە را کندددار زدە و بدددا جنازەهدددا مدددواجە شددددە و
پیشددمرگەها نیددز مسددجد را تددرک کددردە بودنددد ،بە همددین دلیددل از تددرس پددا بە
فرار گذاشتە بود ،هنگامی کە سراسیمە از مسددجد خددار شددد و نددزد مددا آمددد،
پیشمرگەها کلی بهش خندیدند.
س داعت  ١بامددداد یددک دسددتەی  ٥نفددرە از پیشددمرگەهای نیددروی شدداهو بە
دنبالمددان آمدنددد و مددا را بە مکددانی منتقددل کردنددد ،کە را رفتوآمددد نیروهددای
رییددم بددود ٢٦ .اسددفندما صددبح علیالطلددوع بی ددارمان کردنددد و گفتنددد سددریع
آمادە شوید کە باید از اینجا بددرویم .سدداعت  ٥در جددایی در پشددت حلددبچە بە
پیشمرگەهای خودمان و نیددروی شدداهو ملحددق شدددیم .بددا احتسدداب خددانوادەی
برخی از پیشمرگەهای متأهل نزدیددک بە  ٧٠٠تددا  ٨٠٠نفددر بددودیم ،امددا شددمار
پیشمرگانی کە مرد میدان عمل بودند تقریبأ بە  ٥٠٠تن میرسددید .تددا غددروب
آن روز در جای خود ثابت ماندددیم ،در واقددع را نجددات نداشددتیم .بە کلدی در
محاصرە افتددادە بددودیم و چنددد تددن از پیشددمرگان اتحددادیەی میهنددی کردسددتان
نیز همرا ما بودنددد .آن روز هواپیماهددای جنگددی عددراق بدددون وقددفە حلددبچە و
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اطراف آن را بمباران میکردند و صدددای تیراندددازی پدافندددهای ایددران نیددز بە
گوش میرسید .بوی باروت همە جا پخش شدە و دود ناشددی از آن ،آسدمان
منطقە را پوشاندە بود.
روز  ٢٨اسفند روز سختی بود .شرایط ما از لحدداظ تدددارکاتی در بدددترین
حالت خود قرار داشت .روز اولددی کە بە ایددن مددنطقە رسددیدیم سرسددبز بددود و
گیاهان زیادی در منطقە وجود داشددت امددا از فددرط گرسددنگی هددمە را خددوردە
بودیم و دیگر چیزی برای خوردن نداشتیم .کمکم فشار گرسددنگی هددمە را از
پا انددداختە بددود .هددیچ چددارەای نداشددتیم .مسددئوالن کمیددتەی شهرسددتان بوکددان
گردهم آمدیم و تصمیم گرفتیم کە چند رأس از چهارپایان (قدداطر و اسددد) را
سددر بب دریم و بدددون ایددنکە کسددی متددوجە شددود ،بدددهیم تددا بخورنددد از تحمددل
گرسنگی کە بهتر است .در ایددن اثنددا از دوسددتان اتحددادیەی میهنددی چنددد رأس
گدداو و همچنددین چنددد گددونی آرد دریافددت کددردیم و بە کبدداب کددردن گوشددت و
پخددتن نددان مشددغول شدددیم .اگددرچە خددوردن گوشددت بدددون نمددک کددم از درد
گرسنگی نیست ،اما بە هر روی افراد را سر پا نگه داشت.
روز  ٢٩اسددفندما  ،دکتددر قاسددملو پیددام فددوریای فرسددتاد مبن دی بددر ایددنکە
تحت هر شرایطی بایستی منطقە را ترک کنیم ،زیرا کە جان کلددیەی افددراد در
خطر بود .پس از دریافت این پیام غروب همان روز از دشددت ەخورمددالە را
طویلی را پیمودیم .هنگام عبور از جادە ،بر سر را حلبچە – ایددران همزمددان
چنددد خددودرو حامددل پاسدددارهای رییددم سددر رسددیدند ،خودروهددا را متوقددف
کردیم تا نیرو توانست بە طرف مقابل جادە برسددد .خددود را بە عنددوان مددردم
کردسددتان عددراق مەرفددی کددردیم .بددوی گندیدددەی نەددش حیوانددات و بددوی مددواد
شیمیایی کل مسافت میان حلبچە و دشت خورمال را فرا گددرفتە بددود .سدداعت
 ١بامداد با چند آیفا کە پر از نیروهددای سددپا پاسددداران بددود روبەرو شدددیم،
کدددل سرنشدددینان ماسدددک ضدشدددیمیایی بە صدددورت زدە و را را بندددد آوردە
بودند.
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هر کدام از ارگانها قب توجیهات الزم را با پرسنل و پیشمرگەهای خود
در میددان گذاش دتە بودنددد .سددئوال کردنددد :ەکجددا میرویددد؟ە مددا هددم طبددق قددرار
قبلددی و همدداهنگی الزمددی کە داشددتیم در جددواب گفتددیم :ەبە طددرف احمدددآباد
میرویم.ە اگرچە جای تەجد بود کە این همە آدم و در چنین موقەی از شد
چرا باید بە احمدآباد بروند ،اما هیچ مدرکی علددیە مددا نداشددتند و بە را خددود
ادامە دادیم .امددا یکددی از پاسدددارها کە کرماشددانی بددود هنگددامی کە دوبددارە بە
را افتادیم ،گفت :ەاین نظم را رفتن مال عراقیها نیسددت ،امددا برویددد علددی بە
همراهتان.ە بدون درگیری و دردسر درست کردن بە را خود ادامە دادیم.
نصف شد کە هوا تاریک بود ابددر سددیاهی هددمە جددا را فددرا گددرفتە ،بددارش
باران شروع شدە بود بە طوری کە تا فاصلەی دو متری خود را نمیدیدددیم.
قبل از رسیدن ما نیروهای ایرانی بە سوی پایگددا عراقیهددا تیراندددازی کددردە
بودند و آنددان هددم مدددام نددورافکن میانداختنددد .همددین کە مددا را دیدنددد بددا تددوپ
شدددروع بە کوبیددددنمان کردندددد .توپبددداران سدددنگینی کە هدددیچ گد دونە فرصدددتی
برایمان باقی نگذاشتە بود .یکی از توپها درست وسط دستەی مددا بە زمددین
برخددورد کددرد و  ٧تددن از پیشددمرگەها را زخمددی کددرد ،مددن خددود یکددی از آن
زخمیها بودم کە از ناحیەی دست و پا جراحت برداشتم.
توپخانەی عراقیها پشت سر هم توپباران میکددرد .کدداک غفددور حمددزەای
کە مسئول دفتر روابددط حددزب در سددلیمانیە بددود ،بددا عراقیهددا ارتبدداط برقددرار
کردە بود و از آنددان خواسددتە بددود مددا را هدددف قددرار ندهنددد ،امددا ارتددش عددراق
باور نمیکرد کە این همە نیرو مال حددزب دمکددرات باشددد .پددس از چندددی ایددن
بار توپخددانەی ایددران شددروع بە توپبدداران کددرد و ایددن شددرایط را سددختتر از
پددیش کددردە بددود .بددا ایددن هددمە تددا سدداعت  ٦صددبح اولددین روز سددال  ١٣٦٧در
میددان مبددادلەی آتددش و تددوپ دو نیددروی دیخددیم و جددانی ایددران و عددراق قددرار
گرفتیم و اما باز بە حرکت خود ادامە میدادیم.
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همزمددان بددا گددرگومیش صددبح توپخددانەی ایددران حمددالت خددود را شدددت
بخشید و ما نیز از دشت ەشانەدرە بە طرف پایگا های عراق در حال حرکددت
بدددودیم .یکدددی از پیشدددمرگەهای نیدددروی شددداهو بە ندددام ەاللەکددرمە در نزدیکدددی
پایگا هددا بددر روی مددین افتدداد و پددای خددود را از دسددت داد .مددن و مصددطفی
گلوالنی ،وی را از میدان مین بیرون کشیدیم .از طرف پایگا هددای عددراق نیددز
دوبارە و این بار با خمپدارەی  ٦٠و  ٨٠میلیمتددری مددورد حمددلە قددرار گددرفتیم،
اما بەجز حرکت رو بە جلو را دیگری در پیش نداشددتیم و از ایددن رو بدددون
توجە بە خمپارەها ،همچنان بە پیشروی ادامە دادیم.
دو تن از پیشمرگەها را بە پایگا عراقیها فرستادیم و با فرسددتادن آنددان
آتدددش خمپارەهدددا متوقدددف شدددد .سدددپس سددە هلیکدددوپتر و دەهدددا تاندددک عراقدددی
محاصددرەمان کردنددد و پددس از ایددنکە اطمینددان حاصددل کردنددد کە از نیروهددای
اپوزیسددیون جمهددوری اسددالمی هسددتیم ،اجددازە دادنددد از م دنطقە دور شددویم.
ساعت  ٩خود را بە شانەدر رسدداندیم ،امددا دو تددن از پیشددمرگەها بە نامهددای
ەمام عزیزە و ەدکتر اسماعیلە 1ناپدید میشوند ،با روشن شدددن هددوا خددود را
بە عنوان مردم بومی منطقە تحویل نیروهای جمهوری اسالمی دادە بودند.
زخمیها بە سلیمانیە انتقال یافتند و بقیەی افراد بە اردوگا ەزراینە بددردە
شدند .آنجا دکتر قاسملو بە دیدارشان رفددتە بددود و ضددمن خوشآمدددگویی از
آنان بە پاس رهایی از چنین مخمصەی بزرگی تشددکر کددردە بددود و از آن بددا
عنوان ەراهپیمایی تاریخیە یاد کردە بددود .سددپس بە هنگددام شددام بە سددلیمانیە
آمد و در آنجددا مهمددان کمیددتەی شهرسددتان بوکددان شددد .زخمیهددا نیددز پددس از
طی کردن مراحددل درمددانی بە طددرف مقددر اصددلی دفتددر سیاسددی در کوهسددتان
قندیل بە را افتادیم .در سالن بزرگ غذاخوری قندیل مراسددم نددوروزی برپددا

 -1هر دو بە صفوف پیشمرگان بازگشدتند و اکندون مدام عزیدز در کدوی سدنجاق و دکتدر اسدماعیل
نیز در کشور سوئد زندگی میکنند.
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شددد ،مددا کە زخمددی بددودیم بددا سروصددورت باندددپیچی شدددە بە س دالن مراسددم
رفتیم و فضای آنجا را بە کلی عوض کردیم.
دکتددر قاسددملو کە از نجددات یددافتن مددا بسددیار مسددرور بددود ،از آن روز بە
عنوان دو عید یاد کرد ،یکی عید نوروز و دیگددری عیدد نجددات یددافتن چندصددد
تدددن از پیشدددمرگەهای دمکدددرات .ایشدددان پدددس از سدددخنرانی خدددود ،بە میدددان
پیشددددمرگەها آمددددد و از نزدیددددک بددددا مددددا همنشددددین شددددد ،رحمددددان سددددلیمانی
(کددانیدریژی) نیددز بددا خواندددن چنددد سددرود و آواز کددردی ،مراسددم را مزینتددر
کردند.
پس از دو روز نیروی بیان بە قندیل بازگشت .یکی از شاخەها بە همدرا
کمیددتەی شهرسددتان بوکددان در آموزشددگا و نزدیددک مقددر دفتددر سیاسددی در
دامنەی کوهستان قندیل و شاخەی دیگر نیددز در روسددتای ەاندددزیە (ئشندددز )
کە پیشمرگان متأهل بە همرا خانوادەهایشان در آنجا بودند ،مسددتقر شدددند.
دالیل موفقیت آن راهپیمایی تدداریخی را کە موجددد نجددات یدافتن جدان صددها
تن از کادر و پیشمرگان حزب شد ،میتوان در دو مورد بیان کرد:
نخسدددت :احسددداس مسدددئولیت و نقدددش مسدددئوالن حزبدددی و در کدددل تمدددامی
اعضددداء حدددزب و نظدددم و دیسدددیپلین نیدددروی پیشدددمرگە ،بە ویدددژە مسدددئوالن
سیاسی و نظامی ،و از سویی دیگر تالشهای بیوقفەی سددکرتاریا و شددخب
دکتددر قاسددملو کە از طریددق تماسهددای مکددرر بددا مسددئوالن مختلددف ،تمهیدددات
الزم را برای نجات جان پیشمرگەهای حزب اندیشیدە بود .در واقع اگددر ایددن
همدلی و احساس مسئوالنە نبود ،قطەأ خسارات زیادی متحمل میشدیم.
دوم :مقاومدددت و پایدددداری پیشدددمرگەها و خانوادەهدددای آندددان کە علیدددرغم
خسدددتگی ،گرسدددنگی و تشدددنگی زیددداد تسدددلیم نشددددند و بدددا ایمدددان بە اهدددداف
واالیشان این موفقیت بزرگ و تاریخی را بە ثبت رسدداندند .چنددانچە قددب نیددز
اشارە شد ،از فرط گرسنگی گیاهان اطراف کندە و خوردە شدند ،امددا بددا ایددن
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حددال  ٧٠کیلددومتر راهپیمددایی طاقتفرسددا را بددا انددواع خطراتددی کە بددر سددر را
بود ،پیمودیم.
روز بەد فرماندەی سپا پاسداران (محسن رضایی) هنگامی کە ایددن خبددر
را میشددنود ،بددا هلیکددوپتر محددل راهپیمددایی را مشدداهدە میکنددد ،از حددرش و
ناراحتی بیش از حد ،دندان بددر هددم میسدداید و کددف از لدددولوچەاش سددرازیر
میشود.
الزم بە ذکددددر اسددددت ایددددن موفقیددددت از سددددویی دیگددددر مرهددددون زحمدد دات
دلسوزانەی دو تن از مسئوالن اتحادیەی میهنی کردستان و همچنددین دو تددن
از پیشدددمرگەهای ەحسدددکە 1وابسدددتە بە ەمحمدددد حدددا محمودە بدددود ،چدددرا کە
راهنمای ما شدند و با روحیەی ملی و مشفقانەی خود ضمن نجات جددان مددا،
صفحەی زرینی در کارنامەی سیاسی خود بە ثبت رسدداندند .آن دو مسددئول
اتحد دادیەی میهندددی کردسدددتان عبدددارت بودندددد از :ەشدددوکت حا مشدددیرە کە در
زمستان  ١٣٨١در منطقەی حلبچە توسط جنبش اسالمی (جنداإلسالم) و طددی
دسیسەای ترور شد .و همچنین ەمحمددد سیاسددیە کە پددس از آن واقددەە مددورد
خشددم و غضددد مسددئوالن جمهددوری اسددالمی قددرار گرفددت و از سددفر بە ایددران
محروم شد و نهایتأ در جنگ با جنبش اسالمی بە شهادت رسید.
بەد از اینکە مقرهای خود را بە قندیل منتقل کددردیم ،چندددین بدار در بهددار
 ١٣٦٧و نیز سالهای بەد پیشمرگەهای اتحادیەی میهنددی را از جددادەی رانددیە
– دیاندددان عبدددور دادیدددم و هدددر بدددار تدددا نددداحیە  ٣و درەی ەبالیسدددانە آندددان را
همراهددددی میکددددردیم ،و حتدددی بارهددددا مصدددددومین و مجددددروحین آنددددان را در
بیمارستانهای حزب مداوا کردیم این همکاریها دوطرفە بود.
جهت خندە :در ماجرای حلبچە بایستی بە طور محرمددانە و مخفیددانە آنجددا
حضور می یافتیم .شبانە هوا بسیار سرد بود .صالح پوراسددد بددا کدداک جەفددر
 -1حزب سوسیالیست کردستان.
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حامدی شددوخی داشددتند ،یکددی از آن شدددهای سددخت و سددرد ،کدداک جەفددر بە
صالح میگوید :ەهددوا بسددیار سددردە و یە چیددزی بدددە کە بندددازم روی خددودم.ە
صالح در جواب میگوید :ەقربان! یە چیزی اینجا هست میخوای بهددت بدددم؟!
امددا جرئددت نمدددیکنم اسددمشرو بیدددارم.ە کدداک جەفددر متدددوجە منظددور صدددالح
میشود و با عصبانیت و پرخاش میگوید :ەحرف مفت نزن و ...ە.
اشارە بە داستانی است از مجموعە داستان ەخندەی گداە نوشددتەی اسددتاد
ەحسددن قزلجددیە ،اولددین نویسددندەی داسددتان کوتددا در کردسددتان کە میگویددد:
ەمجیدبیگ – از خانهای روستای سرکل از توابع سقز – بە همددرا نددوکرش
بە خانقا زنبیل میروند و شد بە آنجا میرسند و بایستی در راهرو خانقا
بخوابند .شد هنگام مجیدبیگ از سددرما بە خددود میلددرزد و نددوکرش را صدددا
میزند و از وی میخواهد رواندازی ،پتویی ،چیزی بیاورد تا آن را بددر روی
خود بیاندازد کە سرما نخورد .نوکر در جواب میگوید :ەقربددان! هددیچ چیددزی
اینجددا یافددت نمیشددود ،مگددر پدداالن خددر!ە مجیدددبیگ نیددز میگویددد :ەپدرسددوختە
بیاورش اما اسمش را بر زبان نیاور.ە
بدداز و در همددان شدددهای سددرد حلددبچە ،در آخددرین ش دد حضددورمان در
آنجددا کە هددوا بسددیار سددرد بددود ،دو تددن از پیشددمرگەها بددا هددم درگیددر شدددە
بودند و هیاهویی را انداختە بودند .نزدشان رفتیم و دیدیم کە دعوا بدر سددر
پاالن قاطرهاست ،با یک دست یک سر پاالن را گرفتە بودند و با دست دیگر
بە سروصورت هم میکوبیدند ،آن یکی میگفت کە مددال مددن اسددت و دیگددری
میگفت نخیر مال خودم اسددت ،میخواسددتند از آن بە جددای روانددداز اسددتفادە
کنند .منم بە ممیل گفتم :ەازشان بگیر تا قاطرها سرما نخورند!.ە
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پس از ایددن راهپیمددایی تدداریخی ،در اوایددل بهددار  ١٣٦٧دسددتەای از کددادر و
پیشمرگان حددزب – سددرجمع  ٤١٤نفددر - 1کە بە نتددایج کنگددرەی هشددتم حددزب
مەترض بودنددد ،صددفوف خددود را از حددزب جدددا کردنددد و تحددت عنددوان ەحددزب
دمکددرات کردسددتان ایددران – رهبددری انقالبددیە اعالمددیەای انتشددار دادنددد و در
منطقەی رانیە مستقر شدند .این انشەاب در آن شددرایط زیددان جبرانناپددذیری
بە حزب دمکرات و جنبش ملی کرد وارد ساخت.
روز  ٢١اردیبهشدددت ،دکتدددر قاسدددملو طدددی جلسدددەای بدددا اعضددداء کمیدددتەی
شهرسددتان بوکددان ،در مددورد جدددایی آن دسددتە از کددادر و پیشددمرگان سددابق
حددزب و همچنددین شددرایط و وظددائف جدیددد مب دارزاتی مددا سددخن گفددت .دکتددر
قاسملو در پایان سخنان خود بە ما اطمینان بخشید کە حزب دمکرات با این
انشەاب از هم نمیگسلد و مبارزەی ما دچار انفەال نمیشود .اما با این همە
از جدایی و مواضع آنان ناراحت بود ،و دست آخددر گفددت در سیاسددت امکددان
چنددین رویدددادهایی وجددود دارد و شددما وظددایف خددود را بە خددوبی بە انجددام
برسانید ،حزب با کمبود مواجە نخواهد شد.

سرنوشت افراد کوملە در جریان بمباران شیمیایی حلبچە
چنانچە قب اشارە شددد ،نیددروی بیددان بە مددنطقەی اورامانددات نقددل مکددان کددرد.
یکی از مقددرات کددوملە در روسددتای بیددارە قددرار داشددت .در واقددع از مدرسددەی
سددابق روسددتا بە عنددوان مقددر اسددتفادە میکردنددد ،کە جددای گلددولەی تددوپ بددر
روی بخددش زیددادی از دیوارهددای آن بە چشددم میخددورد .کوملەایهددا جهددت
اسددتحکام هددر چە بیشددتر مقرشددان در برابددر حمددالت توپخانەهددای ایددران ،در
داخل ساختمان اقدام بە ساخت دیوارهای دیگددری کددردە و همچنددین پشددتبام
 -1حددزب دمکددرات کردس دتان ایددراب و رهبددری انقالبددی در تدداریخ  ١٩دیمددا  ١٣٧٥دوبددارە در هددم
ادغام شدند و با این کار صفوف حزب دمکرات یک بار دیگر یکدست و متحد گشت .البتە باید گفت
این مهم بە آسانی صورت نگرفت و پس از  ٢١ما مذاکرات بدون وقفە ،این امر میسر شد.
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آنجا را بە اندازەی یک متر با بتن پوشاندە بودند .گردانهای ەآریز ،شاهو و
شوانە بە صورت دورەای در این مکان مستقر میشدند .ما طی سە سال بددا
خصومت زیادی با هم رفتار میکردیم و افراد زیادی را از همدددیگر کشددتە و
بر هر گونە روابط دوستانەای خط بطالن کشیدە بودیم.
در مسیر حرکتمان بە سوی روستای ەهانیگرملەە از  ٥٠متری مقر افراد
کوملە عبددور کددردیم .در آن هنگددام از حمددلەی احتمدالی آندان میترسددیدیم ،بە
همددین دلیددل دسددتەای از پیشددمرگەها را مٶظددف بە پاسددخگویی در مقابددل هددر
گونە اقدامی از سوی آنان کردیم .سە تن از افراد کوملە در حال نگهبددانی از
درب ورودی مق در ،پشددتبام و بیکیسددی بودنددد .اگددرچە دسددتوری مبنددی بددر
پرهیددز از هددر گددونە درگیددری در خدداک عددراق بە طددرفین ابددالغ شدددە بددود ،امددا
احتمددال هددر گددونە خطددری وجددود داشددت و ایددن را سددابقەی ایددن دو حددزب در
برابر هددم بە اثبددات رسدداندە بددود .بە ویددژە کددوملە در درەی ەشددلیرە ابالغددیەی
فددوق را نق دض کددردە بددود و از ایددن رو مددا بسددیار نگددران تکددرار فجددایع قبلددی
بودیم.
نیروهای ما و کوملە و همچنین حکومت عدراق ،بە دلیددل حمددلەی نیروهددای
رییم و بە ناچار بە سمت حلبچە عقدنشینی کردیم .غروب آن روز کمیددتەی
بوکان و ناحیەی  ٢در نزدیکی روستای عند بە استراحت مشغول بودیم کە
افراد کوملە هم در چند متری ما حضور داشتند .هر دو طرف در مقابددل هددم
گدددارد گدددرفتە بدددودیم و بدددا بیاعتمدددادی یکددددیگر را براندددداز میکدددردیم .امدددا
خوشبختانە هیچ گونە برخورد و درگیری روی نداد.
ما بە عنوان حددزب دمکددرات از خددود حسددن نیددت نشددان دادیددم و دو تددن از
کادرهددای برجسددتەی آن دو کمیددتە (بوکددان و ندداحیەی  )٢بە نامهددای ەسددید
احمد حسینیە و ەصالح پوراسدە نزد فرماندەی گردان ەشددوانە کددوملە بە نددام
ەشدددوکی خیرآبددددادیە رفتنددددد .پددددس از بحددددت پیرامددددون مسددددائل ملددددی و روح
همکدداری و ضددرورت اتحدداد و همچنددین بددا در نظددر گددرفتن وضددەیت مددنطقە،
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خواستار همفکری و همراهی نیروهای کوملە جهت برونرفددت از محاصددرە و
نجات جان افراد هر دو طرف شدند .متأسفانە جددواب آنددان بە ایددن دعددوت بە
همکاری منفی بود و بە نمایندەهای ما گفتە بودند :ەما هیچ ربطی بە همدددیگر
نداریم و شما بە را خودتان و ما نیز بە را خودمان میرویم.ە
شوکی خیرآبادی پیشنهاد نمایندگان ما را بدا مسددئوالن ردە بدداالی کددوملە
از جملە ەحبیداللە گویلیە در میان گذاشتە ،اما وی نیز از قبددول آن سددر بدداز
زدە بددود .مخالفددت حبیددداللە گددویلی از ایددن جهددت بددود کە قددب قددول همکدداری
دریافددت کددردە و بە آنددان گفددتە بددود از طریددق قددایق موتددوری از محاصددرە
نجاتشددان میدهددد .ایددن قددول باعددت شددد کە چنددد تددن از آنددان جددان خددود را از
دست بدهند و همچنددین یکددی از افرادشددان بە اسددارت در بیایددد .فددردای همددان
روز یەنی  ٢٦اسددفندما  ١٣٦٦بە هنگددام حمددلەی شددیمیایی حکومددت عددراق بە
حلبچە و اطراف آن ،افراد کوملە در روستای ویران شدەای در همان مندداطق
ماندگار شدددە بودنددد .را رهددایی از آن مددنطقە کە قددب نیددز بدددان اشددارە شددد،
همانا پل ەزلمە بود ،کە بە تصرف و کنترل نیروهای ایرانی درآمدە بود.
سپس همزمددان بددا حضددور نیروهددای جمهددوری اسددالمی گدداز شددیمیایی بددر
روی اعصاب افددراد کدوملە تددأثیر میگددذارد ،اگددرچە یکددی از نگهبانهددا متددوجە
حضور پاسدارها میشود کە در حال تەقید نیروهای عراقددی هسددتند ،امددا بە
دلیل اثرگذاری گاز شیمیایی متأسددفانە نمیتواننددد کدداری از پددیش ببرنددد ،و بە
همدددین دلیدددل هنگدددامی کە پاسددددارها متدددوجە حضدددور پیشدددمرگەهای کدددوملە
میشوند ،در درگیری کوتاهی کە روی میدهددد ،افددراد گددردان ەشددوانە کددوملە
جان خددود را از دسددت میدهنددد .بەجددز جددان باختەهددای ایددن درگیددری  ١٢تددن
دیگددر نیددز بە اسددارت در آمدددە بودنددد ،کە پددس از رجەددت دادنشددان بە ایددران،
اعدام میشوند.
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محکوم کردن حملەی شیمیایی حلبچە از سوی دکتر قاسملو
فاجەەی حلبچە چنان تأثیری بر انسان گذاشتە اسددت ،کە بددا شددنیدن نددام ایددن
شهر ،فالکت و آوارگی و خاطرات تلخ و مرگ ،در ذهن مجسددم میشددود .نددام
این شهر تداعیگر مرگ هزاران انسان بیگنددا بددا گازهددای اعصدداب و خددردل
اسددت .هنگددامی کە هواپیماهددای عراقددی از پددایین شددهر غرشکنددان شددروع بە
بمباران کر دند ،گازها بە کمک باد در همە جای شهر پخش شد و ایددن مددردم
بیگنا بودند از کودک گرفتە تددا سددالمندان از تددرس مددرگ از ایددن سددو بە آن
سو در حال فرار بودند.
الزم بە ذکر است کە جمهوری اسددالمی ایددران نیددز دسددتکمی از حکومددت
عددراق نداشددت و آنهددا هددم در ایددن جنایددت هولندداک بە شددیوەی خددود دسددت
داشددتند .هددر چە تەددداد کشتەشدددەها بیشددتر میشددد ،رسددوایی بیشددتری بددرای
حکومددت عددراق در جددامەەی جهددانی بە بددار مددیآورد از ایددن رو ایددن خددود
انگیددزەای بددود کە نیروهددای جمهددوری اسددالمی را وا میداشددت تددا بە سددبد
رسدددوایی بیشدددتر حکومدددت عدددراق کە دشدددمن محسدددوب میشدددد ،بدددر تەدددداد
کشتەشدددەها بیافزاینددد .مددا کە بەدددأ و جهددت مأموریددت ویددژەای بە آن مددنطقە
رفتیم و از نزدیک با مردم نجات یافتە از آن حملە حددرف زدیددم ،آنددان مدددعی
بودن دد کە نیروهددای جمهددوری اسددالمی زخمیهددا و نجاتیافتگددان را بددا خددود
بردە و تاکنون نیز اطالعی از آنان در دسددت نیسددت ایددن بدددین مەنیسددت کە
جمهوری اسالمی ،افراد مجروح را از بین بردە است.
پددس از ایددن فدداجەە ،دکتددر قاسددملو مدددبرانە از نقددش و تددأثیر انەکدداس خبددر
بمبدداران شددیمیایی حلددبچە در جددامەەی جهددانی و بە ویددژە افکددار عمددومی و
رسدددانەهای اروپدددایی ،بە نفدددع ملدددت کدددرد سدددود جسدددت .لدددذا موفدددق شدددد در
کشدددورهای اروپدددایی و بە ویدددژە کشدددور فرانسدددە و سدددازمان اینترناسدددیونال
سوسیالیست تددوجە سیاسددتمداران را بە ایددن موضددوع جلددد کنددد و مسددألەی
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ملدددت کدددرد را کە از سدددوی حکومتهدددای مختلدددف چندددد کشدددور خاورمیدددانە
سرکوب و قتلعام میشدند پیش بکشد.
در ادامە و نتددددیجەی تالش هددددای دکتددددر قاسددددملو بددددود کە اینترناسددددیونال
سوسیالیست برای نخستین بار در جلسددەی شددورای خددود در پدداریس کە در
روزهددای  ٦و  ٧دسددامبر  ١٩٨٨گددرفتە شددد ،متنددی را در مددورد مسددألەی کددرد
تصوید کرد کە توسط دکتر قاسددملو آمددادە شدددە بددود .یکددی از خواسددتهای
دکتر قاسملو از افراد و سازمانهای سیاسی غددرب ،لددزوم تشددکیل کنفرانسددی
بینالمللی بە منظور حمایت از ملت کرد بود .تاریخ تشکیل این کنفرانس چنددد
مددا پددس از تددرور دکتددر قاسددملو توسددط نیروهددای جمهددوری اسددالمی تەیددین
گردیدە بود ،لذا بە هنگام تشکیل کنفددرانس یادشدددە ،متأسددفانە ایشددان در قیددد
حیات نبودند.
امددا برگددزار کنندددگان آن بە سددبد تالشهددای بددیوقفەی دکتددر قاسددملو در
رابددطە بددا بینالمللددی کددردن مسددألەی ملددت کددرد ،کنفددرانس مزبددور را کە در
روزهدددای  ١٤و  ١٥اکتبدددر  ١٩٨٩در پددداریس تشدددکیل یافدددت ،تقددددیم بە یددداد و
خاطرەی شهید دکتر عبدالرحمان قاسملو کردند.
آنددچە جددای تأسددف میباشددد ایددن اسددت کە عدددەای از افددراد فرصددتطلد و
کینەجو علیرغم اطالع از ایددن واقەیددات ،دکتددر قاسددملو را بە دسددت داشددتن در
انکار بمباران حلبچە از سوی حکومت عراق و حتی فراهم کردن زمینەی این
جنایت فجیع ،متهم کردە و میکنند .در جواب این افراد سودجو متن سددخنان
دکتددر قاسددملو کە در مصدداحبەای بددا رادیددو بیبیسددی فارسددی در تابسددتان
 ١٣٦٧در رابطە با این بمباران شیمیایی آمدە را ،در اینجا میآورم:بر
ەخالصدددەی اخبدددار :دکتدددر عبددددالرحمان قاسدددملو ،رهبدددر حدددزب دمکدددرات
کردستان ایران ،دولت عراق را بە خاطر آنچە کە استفادەی گسددتردە از گدداز
سمی علیە جامەەی کرد خواندە ،محکوم کردە است.
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مشروح اخبار :دکتر عبدددالرحمن قاسددملو ،رهبددر حددزب دمکددرات کردسددتان
ایران ،دولت عراق را بە خاطر آنچە کە استفادەی گستردە از گاز سمی علیە
جامەەی کرد خواندددە ،محکددوم کددردە اسددت .دکتددر قاسددملو در مصدداحبەای بددا
خبرنگددار بیبیسددی در پدداریس گفددتە اسددت کە وی شخصددأ مدددارکی دال بددر
کدداربرد گدداز سددمی توسددط عددراق در حمددالت اخیددرش علددیە کردهددا مشدداهدە
نکردە ،اما افزودە است کە اطمینددان دارد دولددت عددراق مسددئول بمبدداران شددهر
حلددبچە در مدداە مددارس گذشددتە اسددت .در ایددن شددهر کردنشددین عددراق ،طبددق
گزارش بیش از  ٤هزار نفر بر اثر گاز خردل و اعصاب جددان سددپردە بودنددد.
دکتددر قاسددملو گفددتە اسددت کە دولددت ایددران نیددز علددیە کردهددای ایددران سددالح
شددیمیایی بە کددار بددردە اسددت .یددک خبرنگددار بیبیسددی گددزارش مددی دهددد کە
حددزب دمکددرات کردسددتان ایددران طددی  ٨سددال گذشددتە از عددراق کمددک دریافددت
کردە است1.ە
همچندددین در مصددداحبەای کە در بدددارەی جندددگ ایدددران و عدددراق و بمبددداران
شیمیایی شهر حلبچە با دکتر قاسددملو در مجددلەی ەکددلالەربە صددورت گددرفتە
اسددت – بددرخالف تیتددر اصددلی مجددلە – دکتددر قاسددملو نە تنهددا نقددش حکومددت
عراق را بە عنددوان عامددل اصددلی ایددن بمبدداران انکددار نکددردە ،بلددکە بددا صددراحت
انگشت اتهام را بە سوی حکومت بەت نشانە رفتە است .در این مصدداحبە بددا
شدت از حکومت وقت عراق انتقاد میکند و ایددن عمددل شددنیع و غیرانسددانی را
محکددوم کددردە اسددت ،بە طددوری کە برخددی بددر ایددن بدداور بودنددد کە ورود و
بازگشت دکتر قاسملو پس از این مصاحبەها بە خاک عراق بددا مشددکل جدددی
مواجە خواهد شد.
 -1برگددرفتە از آرشددیو قددادر وریددا :بددولتن اخبددار رادیوهددای جهددان (ویددژەی سددال /١٩٨٨
 .)١٣٦٧گزارش جلسات آن در شمارەهای  ١٤٥ ،١٤٤و  ١٤٦روزنددامەی کردسددتان ،ارگددان
کمیتەی مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران آمدە است.
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آمادەسازی برای عزیمت بە منطقە
قبل از هر چیز یکددی از خدداطرات شددیرین آن زمددان را بددازگو مددیکنم :یکددی از
پیشددمرگەهای نیددروی مددا بە نددام ەعثمددانە در سددال  ١٣٦٧اعتصدداب کددردە و
خواسددتار انتقددالی بددود .هددر چقدددر تددالش کددردیم راضددی بە ماندددن در نیددروی
بیدددان نشدددد ،لدددذا تحویدددل کمیدددتەی شهرسدددتان دادە شدددد تدددا در مدددورد وی
تصمیم گیری شود .نددزد مسددئوالن کمیددتە نیددز عددذر مددوجهی بددرای تددرک نیددرو
ارائە ندادە بود ،کمیتەی شهرستان هم صالح پوراسد را مسئول کردە بودند
تددا وی را راضددی بە ماندددن کنددد .پددس از بحتهددای زیدداد ،هنگددامی کە اسددتاد
صالح در مورد دلیل رفتنش از نیرو سددئوال میکنددد ،عثمددان دلیددل مشخصددی
ندددارد و از ایددن رو میگویددد :ەمیخددواهم انتقددالی بگیددرم چددون حددزب دمکددرات
پدرمو نمیشناسە!ە استاد صددالح نیددز در جددواب میگویددد :ەفکددر کددردی حددزب
ادارەی ثبت احوالە کە پدرتو بشناسە؟! نامەی انتقالش را فورأ بنویسید.ە
در بهددار  ١٣٦٧بە دلیددل انشددەاب رهبددری انقالبددی ،حددزب مقددداری دچددار
آشددفتگی شدددە بددود ،و لددذا ضددرورت سددازماندهی جدیدددی احسدداس میشددد.
اگرچە در زمستان  ١٣٦٦کمیتەی شهرستان بوکان در روسددتای هددانیگرملە
تددرمیم شدددە و شدداخەها و دسددتەهای جدیدددی تشددکیل یددافتە بددود ،امددا پددس از
چندی این سددازماندهی در قندددیل دسددتخوش تغییراتددی شددد ،کە بدددین ترتیددد
بود :شهید استاد احمد کوهگرد بە عنوان فرماندددەی نیددرو ،ابددراهیم چددوکلی و
شهید محمد احمدشم ملقد بە محمد اسپوغە بە ترتید بە عنوان فرماندددەهان
شدداخەهای  ١و  ،٢رحمددان انبدداری جانشددین فرماندددەی شدداخەی  ١و شددهید
ابدددوبکر جدددامردی ،سدددید احمدددد ترابدددی ،احمدددد چوپدددانزادە ەملقدددد بە احمدددد
قوچاقیە و شهید سەید رحمانی بە عنوان سردستە و چهار نفر دیگددر نیددز بە
عنوان جانشین سردستە تەیین شدند.
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بە سددبد وضددەیت بحرانددی مددنطقە و وسددەت جغرافیددایی جبهەهددای جنددگ
ایران و عراق ،مەبرهای مرزی محدود شدە بودنددد و را عبورمددان سددختتر،
بە همددین دلیددل بە مدددت سددە مددا بددود کە در پیرامددون مقددر دفتددر سیاسددی جددا
خددوش کددردە بددودیم .روز  ١٣خردادمددا  ١٣٦٧بە همددرا شددهید کدداک کددریم
مهدوی (سددقزی) ،1رحددیم پرشددەای و عبددداللە شددینانی 2از کمیددتەی شهرسددتان
بانە و همچنین شهیدان آزاد رحددیمزادە ،محمددد اسددپوغە و ابددراهیم چددوکلی از
کمیتەی بوکددان جهددت پیدددا کددردن راهددی بددرای عبددور از مددرز و وارد شدددن بە
خدداک ایددران بە مددنطقەی سددلیمانیە و سددپس از آنجددا بە قلەەچددواالن رفتددیم.
نیروهای جمهوری اسددالمی ،ارتفاعددات ەسددوورکیوە در کردسددتان عددراق را بە
تصرف خود در آوردە و بدین ترتیددد د هددا کیلددومتر وارد خدداک عددراق شدددە
بودند.
غددروب آن روز بە نزدیکددی یکددی از پایگا هددای نیروهددای عراقددی رسددیدیم،
آنان از این بابت ناراحت و نگران بودند ،نگرانی آنان از آن جهت بود کە مددا
با لباسهای کردی از سوی پاسدارها کە در جبهەی مقابددل بودنددد شناسددایی
میشویم و لذا پایگا آنددان را بە تددوپ میبندنددد .یکددی از نیروهددای عراقددی کە
بسیار عصبانی بە نظر میرسید با بیکیسی شددروع بە تیراندددازی بە سددوی
سنگر نیروهای ایرانی کرد ،تا ما را از پیشروی بیشددتر پشددیمان کنددد .امددا مددا
بدون توجە بە آن بە را خود ادامە دادیم و از را های میددانبر گذشددتیم ،امددا
در ادامەی را با میدان مینی مواجە شدددیم .را بدداریکی گشددودیم و مینهددای

 -1شهید کاک کریم سقزی ،عضو کمیتەی مرکزی حزب دمکرات کردستان در جریان موشکباران
قلەەی دمکرات در کدوی سدنجاق از سدوی سدپا پاسدداران در تداریخ  ١٧شدهریور  ،١٣٩٧بە همدرا
پانزدە تن دیگر از اعضاء کمیتەی مرکزی و کادر و پیشمرگان حزب بە شهادت رسید.
 -2عبددداللە شددینانی فرماندددەی نیددروی آربابددا بددود کە بە دلیددل بیمدداری و جهددت مددداوا بە خددار از
کشور اعزام شد و بەدأ در کشو ر نروی فدوت کدرد ،پیکدر وی را بە کردسدتان عدراق بازگرداندندد و
در گورستان شهدای دمکرات در شهر کوی سنجاق بە خاک سپردە شد.
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سددر را را خنثددی کددردیم ،بە طددوری کە فقددط بە اندددازەی عبددور یددک نفددر را
وجود داشت .دو تن از افراد تیم عبور کردند.
آزاد رحددیمزادە از جلددو و عبددداللە شددینانی پشددت سددر مددن قددرار داشددتند.
وضددەیت پددای مددن بە دلیددل جراحددات قبلددی خددوب نبددود ،ناگهددان پددایم لغزیددد و
نزدیک بود بیافتم ،عبداللە شینانی جلوی فاجەە را گرفت و با گددرفتن شددانەام
نگذاشت بر زمین بیافتم .در غیر این صورت کل میدان مین منفجددر میشددد و
همەی ما جان خود را از دست میدادیم .پددس از رد شدددن از میدددان مددین بە
سددوی رودخددانەای سددرازیر شدددیم کە مددابین پایگا هددای دو نیددروی عراقددی و
ایرانی قرار گرفتە بود.
پس از اندکی استراحت از آنجا بە سددمت پددل ەجاللددیە و ارتفاعددات اطددراف
آن بە را افتددادیم ،مقصددود مددا از ایددن کددار شناسددایی مکددان نیروهددای ایرانددی
بود و راهددی بددرای ورود بە مددنطقە پیدددا کنددیم .امددا هددزاران پاسدددار ایرانددی در
دامددنەی سددورکیو و پددل جاللددی حضددور داشددتند .پددس از مشدداهدەی وضددەیت
مددنطقە دریددافتیم کە هددیچ را بازگشددتی بە مددنطقە وجددود ندددارد .شددد را در
مددابین نیروهددای ایرانددی و عراقددی سددپری کددردیم و حدوالی صددبح از راهددی کە
رفتە بودیم بە سمت سلیمانیە بازگشتیم و از آنجا نیددز بە قندددیل رفتددیم .پددس
از رسددیدن بە قندددیل مشدداهدات خددود را بددا کمیسددیون سیاسددی – نظددامی در
میان گذاشتیم و آنان را مطلع ساختیم کە از طریق مرز بانە امکان بازگشددت
بە منطقە وجود ندارد.

عملیات سیپکان
هم ان طور کە گفتە شد از را بانە امکان بازگشددت بە مددنطقە وجددود نداشددت،
از ایددن رو تصددمیم گددرفتیم اگددر چنددانچە مقدددور باشددد از را پیرانشددهر وارد
مدددنطقە شدددویم .روز  ٣١خدددرداد از مقدددر دفتدددر سیاسدددی بە طدددرف روسدددتای
ەسددینەموکە بە را افتددادیم ،آن زمددان زندددان مرکددزی حددزب در آنجددا قددرار
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داشت .چنددد روز را آنجددا سددپری کددردیم و سددپس بە همددرا نیروهددای قندددیل،
پیشددوا و زمزیددران طددرح عملیدداتی مشددترکی را تهددیە نمددودیم .آن چنددد روز را
علی رغم ایددنکە در فصددل تابسددتان بددودیم ،بددا سددرمای غیرقابددل تحملددی بە سددر
بردیم.
طرح عملیاتی این چهار نیرو تصرف پایگا ەسیپکانە بود ،نیروهای رییم
عددالوە بددر در اختیددار داشددتن پایگددا مزبددور ،مسددجد روسددتا را نیددز بە پایگددا
تبدیل کددردە و  ٧٠مددزدور را در آنجددا مسددتقر کددردە بودنددد .بخددش دیگددری از
طرح عملیاتی عبارت بود از :کنترل جادەی سردشددت  -پیرانشددهر و همچنددین
حمدددلە بە چندددد پایگدددا منجمدددلە ەکدددالوی نوکدددانە ،ەقبرحسدددینە ،ەبانوسد دورەە،
ەشددیوەمیرە ،ەچکددوە و ەهلددویە .جزئیددات عملیددات مددورد بحددت و بررسددی قددرار
گرفت و سپس تقسیم وظائف صددورت گرفددت .روز دهددم تیرمددا هددمەی افدراد
در محددل مددورد نظددر قددرار گددرفتە و در بیددرون روسددتا خددود را پنهددان کددردیم.
الزم بە ذکددر اسددت کە  ١٠روز قبددل از ایددن تدداریخ نیددروی ەگیارنددگە اقدددام بە
تسخیر پایگا سیپکان کردە بود ،امددا علیددرغم بە شددهادت رسددیدن سددە تددن از
پیشددمرگەهای ایددن نیددرو ،در بە انجددام رسدداندن عملیددات ناکددام مانددە بددود .بە
همین دلیل نیروهای دشمن در حالت آمادەباش کامل بە سر میبردند و ایددن
کار را بر ما سختتر کردە بددود .در روز عملیددات و در حددالی کە مددا خددود را
برای حملە آمددادە کددردە بددودیم ،بددیش از نیمددی از مددزدوران از روسددتا خددار
شدە و بە طرف کوهستان بە حرکت درآمدند.
ساعت  ١٧:٣٠دقیقە با شلیک اولین گلولەی آرپیجددی درگیددری آغدداز شددد.
یکددی از تیمهددای فەددال مددا بددا آرپیجددی ،بیکیسددی و تکتیرانددداز بدددون وقددفە
پایگا را مورد حملە قرار دادە بددود .وظددیفەی حمددلە بە پایگددا تددازە تأسیسددی
در داخددل روسددتا کە مددزدوران در آنجددا جمددع شدددە بودنددد بە تددیم مددا محددول
گردی د ،بقددیەی افددراد نیددز بە همددرا مسددئوالن در مکددان مەددین وارد سددنگرهای
خددود شدددند .در ظددرف کمتددر از یددک سدداعت مسددجد بە تصددرف نیروهددای مددا
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درآمددد و شددماری از نیروهددای مددزدور کشددتە و شددمار دیگددری نیددز موفددق بە
فرار شدند.
سددپس جهددت کمددک بە سددایر رفقددا بە سددوی دومددین پایگددا بە را افتددادیم،
نیروهددای دشدددمن مقاومددت کمنظیدددری از خدددود نشددان دادندددد و بە هدددیچ وجە
اجددازەی پیشددروی بە مددا ندادنددد .در ایددن حمددلە یکددی از افددراد مددا بە شددهادت
رسید و در تصرف پایگا ناکددام ماندددیم .همددان طددور کە اشددارە شددد بە دلیددل
عملیددات ندداموفق نیددروی گیارنددگ ،نیروهددای رییددم در حالددت آمادەبدداش قددرار
داشتە و افراد بیشتری بە این پایگا منتقل کردە بودند.
در این عملیات در مجموع درگیریها بیش از صد نفر از نیروهددای رییددم
کشددتە و زخمددی شدددند و الش دەی  ١٨نفددر از کشتەشدددگان در محددل درگیددری
موجود بود .دستاورد نیددروی پیشددمرگە در ایددن درگیددری د هددا قبضددە سددالح
سنگین و نیمە سنگین بود و نیز چند دستگا از ماشینهای نیروهددای دشددمن
بە آتش کشیدە شد .از نیروی پیشددمرگە نیددز کە در مکددانی بە مسدداحت د هددا
کیلددومتر مربددع ایددن عملیددات را بە انجددام رسدداندە بددود ٦ ،تددن از پیشددمرگان
نیروهای پیشوا ،قندددیل و زمزیددران بە شددهادت رسددیدند و همچنددین دو تددن از
پیشددمرگەهای نیددروی بیددان زخمددی شدددند .سدداعت  ٢٠هددر کدددام از نیروهددا،
شاخە و دستەهای خود را سازمان داد و بە سوی زندددان مرکددزی حددزب ،کە
مقر موقت ما بود ،برگشتیم.
دلیل اهمیت این عملیات:
الددف :جمهددوری اسددالمی گمددان میکددرد حددزب دمکددرات تددوان حضددور در
منطقە را ندارد و توانستە از عملیاتهای این حزب جلوگیری بە عمل آورد.
ب :سددددازمان مجاهدددددین خلددددق و کددددوملە ،موضددددوع انشددددقاق حددددزب را
دستمایەی ضدیت و مخالفددت بددا حددزب قددرار دادە و تبلیغددات ندداروایی بە را
انداختە بودند .آنان فکر میکردند کە پس از جدایی برخددی از رفقددا ،حددزب بە
سوی متالشددی شدددن گددام مینهددد و دیگددر تددوان و امکددان مبددارزە را از دسددت
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دادە است .در این بین کوملە و شخب عبداللە مهتدددی در انتشددار ایددن اخبددار
غیرواقەی نقش پررنگی داشتند ،این در حالی بود کە کوملە در آن زمددان در
گرداب مشکالت عدیدددەای فددرو رفددتە ،و حتددی قددادر بە گددرفتن کنگددرەی ششددم
خود نبود .لذا این عملیات پاسخی بە این تبلیغددات گسدتردە و ندداروا بە شددمار
میرفت.
 :ایددن اولددین عملیدداتی بددود کە پددس از انشددەاب رهبددری انقالبددی صددورت
میگرفت.
بنددا بددر دالیلددی کە در بدداال بدددان اشددارە شددد ،ایددن عملیددات بهنگددام بددود و
میتوان آن را یک ضرورت بە شمار آورد .بە نظر من جواب درخوری بددود
بە همەی انتقادات و تبلیغات نادرستی کە علیە حددزب دمکددرات بە را انددداختە
بودند.
پدددس از اتمدددام عملیدددات و بازگشدددت بە مقدددر ،دکتدددر قاسدددملو بسدددیاری از
مسئولین چهار نیرویی کە در عملیات سیپکان حضددور داشددتند را بە شددرکت
در جلسددەای کە برایمددان در نظددر گددرفتە بددود ،فددرا خوانددد .بە هنگددام سددخنان
دکتر قاسملو ،فیلم عملیددات در حددال پخددش بددود و نقدداط ضددەف و قددوت آن را
مورد بررسی قددرار دادە بددودیم .در جددایی از فددیلم دکتددر قاسددملو چشددمش بە
من افتاد و خواست تا پخش فیلم را متوقف کنند.
سپس گفت :ەکاک ابراهیم کجاست؟!ە گفتم :ەبلە بفرمایید جندداب دکتددر!ە امددا
چە بلە گفتنی؟! انتظار داشتم کە آفرین و احسنتگویان تشویقم کند .با لحنی
پر از عصبانیت گفت :ەمن با این شیوەی جنگیدددن تددو بسددیار مخددالفم! تددا یددک
ابراهیم چوکلی دیگر بسازیم ،یک عمر طول میکشد ،مددا نمیخددواهیم افددراد و
فرماندەهای خود را از دسددت بدددهیم و ایددن بە زیددان حددزب و جنددبش ماسددت.ە
موهددای بدددنم سددیخ شدددند و عددرق از سددر و رویددم سددرازیر شددد ،اکنددون نیددز
سخنان آن روز شهید دکتر قاسملو در گوشم طنینانداز است .حق با ایشان
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بود ،همان سال استاد احمد بە شهادت رسید و با شددهید شدددن وی ضددربەی
مهلک و جبرانناپذیری بر نیروی بیان وارد شد.

بە سوی منطقە
ما در اندیشەی یافتن را امنددی بددودیم کە مددا را بە مددنطقە برسدداند .در همددان
حددال سددپا عددراق دوبددارە خددود را سددازمان مددیداد و بددا حمددلە بە نیروهددای
ایرانی کنترل چا های نفتی فاو را دوبارە در دست گرفت .سپس با حمددلە بە
مناطق اشغال شدە توسط نیروهای ایرانددی ،آنهددا را نیددز یکددی پددس از دیگددری
بە تصرف خود درآورد و رییم ایران ناچار بە عقدنشددینی بە مسددافت د هددا
کیلومتر از خاک عراق شد ،با این فشارها نهایتددأ خمینددی مجبددور بە نوشددیدن
جام زهر شد و با قبول قطەنامەی  ٥٩٨شورای امنیت سازمان ملل متحددد ،و
سپس با اعالم آتشبس جنگ ویرانگر  ٨سالەی این دو رییم پایان یافت.
همزمان با ایددن شکسددتهای پیدرپددی و عقدنشددینی اجبدداریای کە متددوجە
نیروهای ایرانددی شدددە بددود ،فرصددتی پدیددد آمددد تددا در روز  ٣١تیرمددا ،١٣٦٧
نیروهای بیان ،آربابا و ناحیەی  ٢بە اتفدداق هددم از مددنطقەی مددرزی بددانە وارد
کردستان ایران شویم .با نیرویی کە متشکل از  ١٥٠پیشمرگە بود ،بە آرامی
از ارتفاعات سددورکیو بە سددوی دامددنەی آن در حددال حرکددت بددودیم کە مددورد
حمددلەی بمبدداران شددیمیایی نیروهددای رییددم قددرار گددرفتیم .در واقددع نیروهددای
رییم از بازگشت مددا بە مدنطقە اطالعددی نداشددتند و از تددرس نیروهددای عراقددی
بود کە اقدام بە این حملەی شددیمیایی کردنددد .سددپس صددف طددوالنی نیروهددای
پیشمرگە میزان سددرعت حرکددت خددود را بدداال بردنددد و خددود را بە رودخددانەی
ەسیسارکە و ەسماقانە رساندیم و جان خود را از خطر رهانیدیم.
بە دلیل اینکە از محل استقرار جدیددد نیروهددای ایرانددی پددس از عقدنشددینی
آنان اطالعددی در دسددت نداشددتیم ،لددذا تددا دوم مردادمددا بە مدددت سددە روز در
میددان درختددانی در مددابین روسددتاهای سددماقان و سیسددارک مسددتقر شدددیم.

 / 302دشواریهای را مبارزە

روستاهای مرزی بە دلیل جنددگ ایددران و عددراق از سددوی سدداکنان آنجددا تددرک
شدددە بددود ،چیددزی بددرای خددوردن گیددر نمیآمددد ،گندددم مددزارع را جمددعآوری
کددردە و آن را بددر روی آتددش مددیپختیم ،و از آن بە عنددوان وعدددەی غددذایی
استفادە میکردیم .بەجز گرسنگی ،خستگی نیز امانمان را بریدە بود ،صدددای
توپخانەی ایران کە نقاط مرزی را توپبدداران میکددرد ،نمیگذاشددت اسددتراحت
کنددیم .پددس از سددە روز تحمددل گرسددنگی و خسددتگی بە سددوی شددهر بددانە بە
حرکت درآمدیم و در میانەی را در روسددتای ەکانیبندددە بددانە اطددراق کددردیم.
در آنجا توانستیم تا اندازەای خستگی و گرسنگی خود را رفع کنیم.
ششم تیرما در پشت شهرستان بانە بددا نیددروی آربابددا وداع کددردیم و بە
همددرا نیددروی  ٢بهمددن بە مددنطقەی میرگەنخشددینەی سددقز و سددپس از درەی
ەبناوەرشانە وارد روستای ەابراهیم خسارە از توابددع مددنطقەی گددورک مهابدداد
شدیم و در آنجا بە استراحت کافی پرداختیم.

عملیات باغ شیخان
بە هنگام غروب و طددی جلسددەای برخددی نکددات پیشددمرگانە بە اعضدداء گوشددزد
شد و سپس از جند گردان روستای ەخورخورەە بە طرف روستای ەقرەقاچە
کە توسط نیروهددای رییددم ویددران گشددتە بددود ،1بە را افتددادیم ١٢ .تیرمددا دو
تن از پیشمرگەها کە یکی از آنان نامش ەفرهادە بود و دیگری بە نام ەرشددید
سپانە اهل روستای ەترکاشەە بددود ،جهددت جمددعآوری هیددزم رفتنددد و از آنجددا
خود را تحویل نیروهای رییم دادە و هرگز برنگشتند .ایددن رویددداد مدددتهای
مدیدددی مددایەی شددوخی پیشددمرگەها شدددە بددود و اگددر چنددانچە هددر کدددام از
پیشددددمرگەها اندددددکی از نیددددرو دور میگشددددت و در اطددددراف چرخددددی مددددیزد،

 -1برخددی از مندداطق آبدداد کردسددتان کە ارزش اسددتراتیژی بددرای رییددم نداشددتند ،توسددط نیروهددای
جمهوری اسالمی ویران میشدند.
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می گفتند :ەنکنە رفتە باشە ،هیددزم بیددارە؟!ە کە بە مەنددی تددرک صددفوف مبددارزە
بود.
رفتن آن دو نفر باعت شد کە کل روز را در آمادەبدداش بە سددر بددریم .در
صددورتی کە یکددی از پیشددمرگەها فددراری میشددد و خددود را تحویددل مددیداد ،از
ترس شناسایی محل استراحت و  ...یا نقل مکان و یددا ایددنکە اعددالم آمادەبدداش
میکردیم.
غروب همان روز شاخەای از نیروهای  ٢بهمددن بە همددرا شدداخەی مددا بە
سمت گلوالن سفلی بە را افتادیم و هر کدددام از شدداخەهای دیگددر دو نیددروی
بیدددان و نددداحیەی ٢( ٢ی ێەبەنددددان) بە روسدددتای ەپیربدددادینە رفتندددد .پدددس از
صرف شام ما بە روستای ەاینچکەە و شاخەهای دیگر نیز بە پشت روستای
ەباغ شیخانە رفتند و آنجا ماندگار شدند .روز بەد سدداعت  ١٤اسددتاد احمددد و
شاهرد مرادی 1دنبالمان فرستادند تا بە همرا ەخلیلسورە نددزد آنددان بددرویم.
بە همرا استاد احمددد و شدداهرد مددرادی و فرماندددەی شدداخەهای دیگددر محمددد
احمدشدددم و سدددیفاللە خیدددری بە شناسدددایی پایگدددا بددداغ شدددیخان رفتدددیم .از
ارتفاعات پشت روستا و بە طور کام مخفیانە پایگا و را هددای منددتج بە آن
را تحت نظر و همەی جواند عملیات را نیز مورد بررسی قرار دادیم.
پس از تقسیم کار ساعت  ١٨دست بە کار شدیم .دلیل زود دست بە کددار
شدن ما ایددن بددود کە هددم بتددوانیم پایگددا را بە تصددرف درآوریددم و هددم ایددنکە
نیروی کمکی رییم را کە هدف اصلی بود در کمددین بیاندددازیم .مددن بە همددرا
شددهید خلیددل سددور بددر روی جددادەی روسددتای ەقوروچدداە کە گددرو ضددربت
نیروهای رییم در آنجا بود کمین گذاشتیم ،و شاخەی دیگددر نیددروی بیددان بە
فرماندددهی شددهید اسددپوغە و نیددز شدداخەی دیگددر نیددروی  ٢بهمددن ،مسددئولیت
تصرف پایگا را عهدەدار شدند.
 -1شاهرد مرادی آن زمان فرماندەی نیروی  ٢بهمن بود ،بەدها و در سال  ١٣٧٣در را بازگشت
بە مقرهایشان در ەناوتاقە با خودرو بر روی مین افتاد و شهید شد.
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در وقت مەین عملیات آغاز شد .در اولین هجوم نیروهای پیشددمرگە چنددد
سددنگر نیروهددای رییددم تسددخیر شددد و درگیددری سددنگینی در گرفددت .نیروهددای
رییم مشخب بود کە از قبل آمادگی روبەرو شدن با نیروهای پیشددمرگە را
داشددتند و بە همددین سددبد سددریع اقدددام بە مقددابلە کردنددد و در سددنگرها آمددادە
شدددند .هرچنددد کە تددالش زیددادی صددورت گرفددت و آتددش نیددروی پیشددمرگە
شدیدتر شد ،اما متأسفانە پایگا بە تصرف در نیامد.
شماری از نیروهای رییم کشتە و زخمددی شدددند و یکددی از افرادشددان نیددز
بە اسارت درآمد .متأسددفانە در ایددن درگیددری دو تددن از پیشددمرگەهای شددجاع
ما بە شهادت رسیدند .شهید ەجەفددر احمدددپورە دومددین شددهید خددانوادە و اهددل
شهرسددتان بوکددان ،وی یکددی از پیشددمرگەهای مددنظم و آرام و در عددین حددال
شددجاع میدددان مبددارزە بە شددمار میرفددت ،کە مدددت  ٥سددال در صددفوف حددزب
دمکرات بە فەالیت فداکارانە پرداخدت و از جددان خددویش مددایە گذاشددت .شددهید
ەمنصور فقیهمینەە ،اهل بوکان کە چهددار سددال در خدددمت نیددروی بیددان بددود و
همان سال بە نیروی ناحیەی  ٢منتقل شدە بود .وی در خانوادەی فقیری بە
دنیا آمدە بددود و یکددی از جوانددان خددوشاخالق حددزب محسددوب میشددد کە در
همان عنفوان جوانی بە صفوف مبارزە پیوستە بود.
پددس از اتمددام عملیددات ،اسددیری کە گددرفتە بددودیم اذعددان کددرد کە از ظهددر
همان روز منتظر حملە پیشمرگەها بددودەایم و میدانسددتیم کە برنددامەی حمددلە
بە پایگددا را در دسددتور کددار خددود دارنددد ،لددذا از چنددد سدداعت قبددل از شددروع
عملیات ،آمادەباش بە کل افراد پایگا اعالم شدددە بدود .مددا نیددز تددا سدداعت ٢٢
در محل کمددین منتظددر آمدددن نیددروی کمکددی بددودیم ،امددا خبددری از آمدددن آنددان
نبددود .پددس از پایددان کددار عملیددات پیکددر آن دو شددهید را بددا خددود بددردیم و بە
سوی ەبوبکتانە عقدنشینی کردیم و از آنجا نیز خددود را بە کو هددای اطددراف
ەقشالق افغانانە رساندیم.
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فردای آن روز طی جلسەای کە با حضور افراد نیروها برگزار شد ،نقدداط
ضەف و علل ناکامی در تصرف پایگا را مورد تجزیە و تحلیددل قددرار دادیددم.
سددپس بە سددوی کددو ەبنفشددەە و پشددت روسددتای ەآیچددیە بە را افتددادیم و در
همانجا پیکر آن دو شهید را بە خاک سپردیم .بەد از جلسە دو نفددر دیگددر بە
نامهددای ەطدداهر محمدددزادەە اهددل ەطاهربغدددەە و ەحسددین فقددیەە خددود را تسددلیم
کردنددد .غددروب همددان روز یەنددی  ١٥مردادمددا تددیم پیشددرو مددا خددود را بە
روستای ەقشالق صالحبیگە واقع در محور سددقز – بددانە رسدداندند ،و پددس از
بررسی را ها و مسیر رفتوآمد و  ...کل نیرو نیز بە آنجددا رفتددیم و قریددد بە
سددە سدداعت در میددان مددردم روسددتا بددودیم و جلسددەای بددرای آنددان برگددزار
کردیم.

درگیری در کوه بنفشە و اطراف روستای آیچی
پس از استراحت در روستای قشالق هر کدام از پیشددمرگەها بە اندددازەی دو
روز آذوقە با خددود برداشددتند و سدداعت  ٣بامددداد جهددت اسددتراحت دوبددارە بە
مزارع اطراف روستای آیچی رفتیم ١٦ .مردادما  ،١٣٦٧ساعت  ٩دیدەبانها
بددا بیسددیم خبددر حمددلەی نیروهددای رییددم از سددقز و همچنددین مزدورخددانەی
روسددتای ەمیددرەدەە را اطددالع دادنددد .فددورأ خددود را جمعوجددور کددردیم و نددزد
دیدەبانها (سەید رحمانی و ناصر توکلی) رفتیم .سریەأ تقسیم کار کردیم و
مستقر شدددیم و تصددمیم بددر ایددن بددود کە تددا نیروهددای دشددمن در چندقدددمی و
تیررس قرار نگیرند ،هیچ کسی اقدام بە تیراندازی نکند.
سدداعت  ٩:٣٠دقددیقە در ارتفاعددات قشددالق و دامددنەی کددو بنفشددە درگیددری
سدددختی درگرفدددت کە تددددا سددداعت  ١١ادامە داشددددت .در ایدددن درگیددددری کە ١
سدداعت و ندددیم بە طدددول انجامیددد ،نیروهدددای رییدددم سددنگرهای خدددود را تدددرک
کردند و ناچار بە عقدنشددینی شدددند ،و همچنددین جنددازەی بددیش از  ٣٠نفددر از
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افراد دشمن در محل درگیری بر جای ماند .سالح و فشنگ و بیسددیمهای بە
جاماندە از نیروهای رییم را جمع کردیم و خود را از نو سازمان دادیم.
سددداعت  ١٢از یکدددی از بیسدددیمهایی کە بە عندددوان دسدددتاورد در اختیدددار
داشتیم ،صدایی برخاست و با فریاد و پشت سر هم میگفت :ەاستاد احمددد ...
اسددتاد احمددد!ە مددن گوشددی برداشددتم و جددواب دادم و گفددتم :ەمددن پیشددمرگەی
حددزب دمکددراتم و اسددتاد احمددد اینجددا نیسددت.ە گفددت :ەمددن حددا عمرم .1شددما بە
طرف کو استاد مصطفی عقدنشینی کنیددد تددا بددیش از ایددن جنددگ برادرکشددی
بە را نیافتددد.ە در جددواب گفددتم :ەچددرا کددو اسددتاد مصددطفی؟! مگددر آنجددا هددم
نیروهای شما حضور ندارند؟!ە سپس اجازە ندادم ادامە بدهددد و از مبددارزەی
برحق و مشروع حزب دمکرات گفتم و از اینکە آنان مددزدور رییددم سددرکوبگر
جمهددوری اسددالمی هسددتند و  ...ایددن بددار او نیددز بددا مددن موافددق بددود و دم از
دمکراسی مددیزد و حتددی گفددت :ەتددا جمهددوری اسددالمی حدداکم باشددد ،در ایددران
دمکراسی وجود نخواهد داشت.ە
حا عمر از این گفتگو دو هدف داشت ،یکی اینکە با خود فکددر میکددرد کە
ما آنقدر سادەلوح هستیم اکنون چنین نقطەی استراتژیکی را ترک مددیکنیم و
در میددان چندددین پایگددا بە سددمت کددو اسددتاد مصددطفی مددیرویم ،کە هرگددز
امکددان چنددین امددر غیرمنطقددیای وجددود نداشددت .دوم ایددنکە قصددد وقتکشددی
داشت و از این را نیروهای شکستخوردەی خود را از نو سازمان مددیداد.
دوبارە نیروهای رییم بە قصد حملە بە طرف مددا در حددال حرکددت بودنددد ،بە
حرفهایش اعتنایی نکردم اما حا عمر با کنایە گفت :ەدوبارە احساس فشددار
کددردین؟ە گفددتم :ەایددن اولددین بدداری نیسددت کە بددا نیروهددای رییددم و نیروهددای
شکسدددتخوردەی تدددو روبەرو میشدددویم .دو سددداعت قبدددل ندیددددی چە بالیدددی
سرشددان آوردیددم؟ حددداال هددم دوبدددارە میخددوان امتحددان کنندددد؟ بەدددأ حدددرف
 -1حا عمر اهل روستای میرەدە از توابع منطقەی گورک سقز و همچنین فرماندەی گدرو ضدربت
این روستا بود.
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مددیزنیم.ە بیسددیم را خدداموش کددردم و دیدددم کە نیروهددا در چنددد قدددمی مددا
بودند .این بار با تەداد نیروهای بیشتری بە میدددان آمدددە بودنددد و از حمایددت
توپخانە نیز برخوردار بودند.
مدددا کە خدددود را سدددازمان دادە بدددودیم ،از قبدددل انتظدددار رسدددیدن نیروهدددای
تدددازەنفس را داشدددتیم .سددداعت  ١٣دوبدددارە درگیدددری شدددروع شدددد .درگیدددری
سددنگین و خددونینی کە از هددر طددرف بددر مددا تحمیددل شدددە بددود .پیشددمرگەها بددا
ایمددانی راسددخ عرصددە را بددر دشددمنان آزادی ملددت کددرد تنددگ کددردە بودنددد و
نهایتددأ سدداعت  ١٥شکسددت سددنگین دیگددری را بددر آنددان تحمیددل کردنددد و در
نتیجەی این شکست پا بە فرار گذاشتند .طبق مەمددول تددوپ و خمپارەانددداز بە
کار افتاد و سنگرهایمان زیددر آتددش بیامددان توپخددانە قددرار گرفددت .در آسددمان
آنجددا پرندددە پددر نمددیزد ،پیشددمرگەها بدددون حرکددت در سددنگرهای خددود قددرار
گددرفتە بودنددد بددا ایددن وجددود روحددیەی بچەهددا بدداال بددود و آمددادەی هددر گددونە
مقددابلە بددا نیروهددای پیادەنظدددام رییددم بودنددد .امدددا پددس از توپبدداران شددددن
سنگرهای ما ،نیروهای رییم حملەی دوبارەای را در دستور کار خددود قددرار
ندادند و بە کلی از میدان نبرد دور شدە بودند.
در این درگیددری جنددازەی  ٦٥تددن از افددراد رییددم در میدددان نبددرد بددر جددای
ماندددە بددود و د هددا قبضددە سددالح مختلددف دسددتاورد نیروهددای پیشددمرگە بددود.
متأسفانە  ٥تن از افراد ما نیز بە شهادت رسیدند .شهیدان عبددارت بودنددد از:
ەسەید رحمانیە فرزند یکی از فقیرتددرین خانوادەهددای بوکددان ،سددەید در ابتدددا
بە دلیددل ایددنکە بە سددن قددانونی نرسددیدە بددود ،بە اتحددادیەی جوانددان دمکددرات
منتقل شدە بود و بەدأ بە نیروی بیددان پیوسددت شددهید سددەید کە پیشددمرگەای
جسددور و بالیاقددت بە شددمار میرفددت و همیشددە در درگیریهددا در سددنگر اول
قددرار داشددت ،بە هنگددام شددهادت سردسددتە بددود .ەقددادر احمدددنژادە از اعضدداء
نیروی بیان کە چند ماهی میشد بە صددفوف پیشددمرگان حددزب پیوسددتە بددود،
فدددردی آرام ،باشدددهامت و خدددوشاخالق بدددود .ەمظفدددر زارعدددیە از پیشدددمرگان
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ندداحیەی  ٢بددود .ەحسددن سددلبیە دومددین شددهید خددانوادە کە قددب نیددز بە دلیددل
جراحات دچار مەلولیت شدە بود ،در واقع شهید حسن از افراد جان بر کددف
میدان مبارزە بە شمار میرفت .ەناصر توکلیە از اعضاء نیروی ناحیەی  ٢و
اهددل سددنند  ،یکددی از شددجاعترین پیشددمرگان ایددن نیددرو بددود کە متأسددفانە بە
همرا چهار تن دیگر از رفقددای همسددنگر خددود بە طددوری کە شددرح آن رفددت،
بە شهادت رسید.
غروب قبل از اینکە از قلەی کو پایین بیدداییم ،همددان بیسددیم مددزدوران را
روشن کردم و با حددا عمر حددرف زدم ،گفددتم :ەحا آقددا حالددت خددوبە؟ چددرا بە
هم ریختە بە نظر میرسی؟ە حاجی بددا ندداراحتی گفددت :ەخدددا هددم حریددف شددما
نیست ،مگر با بمباران شیمیایی و یددا ایددنکە آب جددوش بددر سددرتان بریزنددد ...ە
اگرچە  ٥تن از افرادمان بە شهادت رسددیدە بودنددد ،امددا چنددد دقدیقەای سددر بە
سددرش گذاشددتیم و بهددش خندیدددیم ،سددپس گفددتم مددا مددیرویم و بفرسددت کە
جنددازەی افددرادت را کە مثددل بددرگ درختددان پدداییزی آنجددا ریخددتە شدددند ،جمددع
کنند و ببرند.
جهت خندە :هنگامی کە در این درگیری بودیم ،با بیسددیم از تیمددی کە در
دامددنەی کددو قددرار داشددتند خواسددتم کە فشددنگ بە جددبهەی مددا بفرسددتند .سددید
احمد ترابی کە سردستەی آن تیم بود بە یکی از افددراد دسددتە بە نددام خسددرو
دستور دادە بود کە فشنگها را بە دست مددا برسدداند ،امددا خسددرو اعتنددایی بە
این دستور نکردە بود و از اجرای آن سر باز زدە بددود بە همددین دلیددل سددید
احمد نیز از عصبانیت سیلی محکمی بە صددورت او زدە بددود .خسددرو نیددز بددا
ناراحتی پا بە فرار میگذارد ،بە هر ترتید ممکن نمیگذارند فرار کند.
پددس از پایددان درگیددری ،از دلیددل فددرارش پرسددیدم ،گفددت :ەسددید احمددد منددو
زدە و میخواسددتم بددرم پاسددگا میددرەدە تددا ازش شددکایت کددنم!ە خیلددی بە ایددن
حرف خندیدیم ٧٠ .تن از نیروهای پایگا را کشتە بددودیم و آن وقددت خسددرو
میخواست برود بە خاطر یک سیلی از ما شکایت کند! با شهید اسددتاد احمددد
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هماهنددددگ کددددردم و گفددددتم قصددددد دارم کە بفرسددددتمش بددددرود بە درد اینجددددا
نمیخددورد ،اسددتاد موافقددت خددود را اعددالم داشددت و دسددتور دادم تددا رخددت و
تفنگش را ازش بگیرند و مقداری هم پددول بهددش دادیددم و مرخصددش کددردیم و
رفت.
در واقددع بایددد گفددت متأسددفانە نتوانسددتیم پیکددر شددهدایمان را پیدددا کنددیم و
همگی مورد اصابت مستقیم گلولەی توپ  ١٠٥میلیمتری قرار گرفتە بودند و
بە قددول مەددروف ەتددیکە بزرگەشددان ،گوششددان بددودە .اگددرچە همگددی خسددتە و
کدددوفتە بدددودیم ،امدددا نیدددروی پیشدددمرگە خسدددتگی ناپدددذیر بدددود ،دسدددتەای از
پیشمرگەهای فرز را فرستادیم و جادەی سقز – بانە را کنتددرل کردنددد و هددر
دو نیرو از عرض جادە گذشتیم و بە سمت ارتفاعددات ەروشە بە را افتددادیم.
در میددانەی را چشددمەی آبددی وجددود داشددت ،بددا خسددتگی و بددا زحمددت بسددیار
خددود را بە چشددمە رسدداندیم ،مقددداری آب نوشددیدیم و مقددداری هددم بددا خددود
برداشتیم ،این پایان را نبود و بایسددتی مسددافت زیددادی را میپیمددودیم تددا بە
قلەی کو صەود کنیم .هنگامی کە برخاستیم تا دوبارە بە را بیددافتیم ،آنجددا
رخت و تفنگی بر جای ماندە بود کە مال هیچ کدام از پیشمرگەها نبود.
شددروع بە سرشددماری افددراد کددردیم ،یکددی از پیشددمرگەها بە نددام ەیوسددف
گنجبخشە کە اهل بوکان بود ،فرار کردە بود .همان طور کە قددب نیددز اشددارە
شددد تددرس شناسددایی محددل و لددو دادن شددمار افددراد از سددوی پیشددمرگانی کە
تسلیم میشدند ،باعت میشد علیرغم خستگی زیاد در حالت آمادەباش قددرار
بگیریم ،کە در این مورد هم بە نیرو اعددالم آمادەبدداش کددردیم .یکددی از تیمهددا
در قلە مستقر شدیم و بقیەی نیرو در دامنەی کو بودند .خوشبختانە اتفاقی
روی نددداد و توانسددتیم اسددتراحت کنددیم ٣ .روز بەددد یەنددی روز  ٢٠مددرداد دو
نفددر دیگددر بە نامهددای ەصدددیق ابراهیمدددیە اهددل روسددتای کندددوالن و ەکدددریم
صوفیە نیز خود را تحویل دادند.

 / 310دشواریهای را مبارزە

تا سە روز دیگر بە همددرا نیددروی دوم بهمددن در مددنطقەی سددقز بە گشددت
سیاسی – نظامی پددرداختیم و طددی ایددن گشددتزنی بە روسددتاهای ەخورمتدداوە،
ەخوردەلدددوکیە ،ەدرەاسدددماعیلە و ەکاکەسدددیابە رفتدددیم .سدددپس از نیدددروی دوم
بهمددن جدددا شدددیم و بە سددوی مددنطقەی بوکددان بە را افتددادیم .آتشبددس جنددگ
ایران و عراق وضەیت کردستان را دستخوش تغییر کردە بددود و در شددرایط
خاصی قرار گددرفتە بددودیم .علیددرغم ایددنکە صدددها پایگددا در کردسددتان وجددود
داشت ،رییم نیروهای خود را از جبهەهای جنوب ایران بە کردسددتان گسددیل
دادە بود ،تا این بار در مقابل نیروهای پیشمرگە بجنگند.
در روز  ٢٥مردادمددددا  ،١٣٦٧در ادامەی راهپیمددددایی خددددویش بە اطددددراف
روسددتاهای بوبکتددان و ایددنچکە رسددیدیم ،شددامگا همددان روز دو تددن دیگددر از
پیشددمرگان نیددرو بە نامهددای ەمصددطفی شهسددواریە و ەعزیددز کددریمزادەە اهددل
سرا فرار کردند و خود را تحویل نیروهای جمهوری اسالمی دادند .البتە من
با یکی دیگر از پیشمرگ ها تا روستای اینچکە دنبالشان رفتیم اما نتوانسددتیم
پیدایشان کنیم.
غروب روز بەد در منطقەی گددورک مهابدداد شددروع بە گشددتزنی کددردیم و
روز بەددد یەنددی  ٢٧مردادمددا بددا نیددروی پیشددوا در روسددتای ەبدداراوەە مددواجە
شدددیم .امددا متأسددفانە تنهددا نددامی از آن نیددروی پیشددوا بددر جددای ماندددە ب دود و
کلیەی اعضاء آن نیرو بە اندازەی شاخەای از نیددروی مددا بودنددد همددان طددور
کە اشارە شد اکثریددت قریددد بە اتفدداق ایددن نیددرو بە عضددویت رهبدری انقالبددی
درآمدە بودند.

هفت روز مقاومت و درگیری
کمیددتەی شهرسددتان مهابدداد پددس از جدددایی رهبددری انقالبددی بە کلددی تضددەیف
شدە بود .بخش زیادی از پیشمرگەهای این نیرو بە آنان ملحق شدددە بودنددد.
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امددا وجددود کسددانی همچددون کدداک ەعبددداللە شددریفیە 1کە آن زمددان مسددئول
کمیتەی شهرستان مهاباد بود ،امید احیای دوبارەی این نیرو را در دل زندە
نگە داشتە بودند .همین طور هم بود ،پددس از یددک سددال و نددیم نیددروی پیشددوا
بیش از پیش قوت گرفت و در میدان حضور یافت .پس از اینکە این دو نیرو
دوبارە بە هم پیوستند ،رییددم همچنددان همچددون خطددری جدددی بددا آن روبەرو
شد و با نگرانی فەالیت این دو نیرو را تحت نظر قرار دادە بود.
روز نخست
پددس از ایددنکە نیددروی بیددان و نیددروی پیشددوا بددا هددم بە گشددتزنی پرداختنددد،
کمیتەی منطقەی ما نیز کە شددهیدان آزاد رحددیمزادە و ابددوبکر کانیرشددی تددیم
همرا آنان بودند ،نزد ما برگشتند .صبح روز  ٢٩مددرداد در پشددت روسددتای
ەکانیرشە بوکددان و در دو مکددان مختلددف جهددت اسددتراحت اطددراق کددردیم .آن
روز پیشمرگەهای رهبری انقالبی از حوالی صبح در کو طرغە با نیروهددای
رییدددم در گیدددر بودندددد ،نیدددروی کمکدددی رییدددم نیدددز از سدددمت مهابددداد بە کمدددک
نیروهایشان بە را افتادە بود ،این نیروی کمکی بەدددازظهر در محلددی بە نددام
ەآسی اب جهانگیرە با نیروهای ما درگیر شدند .در درگیریای کە  ٢ساعت بە
طول انجامید ،شماری از نیروهای رییم کشتە شدند و یکی از پیشددمرگەهای
نیروی پیشوا بە نام ەحسددین محمدددزادەە بە شددهادت رسددید .البددتە مددا خددود را
بددرای درگیددری سددنگینی آمددادە کددردە بددودیم ،امددا درگیددری بددیش از ایددن طددول
نکشید و فقط یکی از دسددتەهای نیددروی پیشددوا بددود کە بددا آنددان درگیددر شدددە
بود و ما نیز در ارتفاعات بە عنوان نیروی پشتیبانی حضور داشتیم.
در این میان شهید جلیل رحیمیددان کە از پیشددمرگەهای نیددروی بیددان بددود،
بدددا بیکیسدددی بددددون ایدددنکە بداندددد چە کسدددی هسدددتند بە سدددوی چندددد تدددن از

 -1عبداللە شدریفی عضدو کمیدتەی مرکدزی حدزب ،در سدال  ١٣٧٣در مدابین روسدتاهای ەکداوالنە و
ەکورانە بە شهادت رسید.
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پیشددمرگەهای نیددروی پیشددوا تیراندددازی میکنددد .در نتددیجەی ایددن تیراندددازی
ەمحمدامین شریفیە از ناحیەی پا زخمی میشددود ،شددهید ەعلددی قیطاسددیە 1کە
بە تازگی بە عضویت حزب درآمدە بود و هنوز سالح بە دست نگددرفتە بددود،
با صدای بلند فریاد میزند کە نیروهددای پیشددوا هسددتیم و تیراندددازی نکنیددد و
 ...اما متوجە نمیشود و دیگر کار از کار گذشتە و محمدامین شریفی زخمی
میشددود .بەدددأ آوردنددد محددل زخمددش را پانسددمان کردنددد ،امددا تددا غددروب بە
نیددروی بیددان فحددش داد! حددوالی غددروب پیکددر شددهید حسددین را تسددلیم خدداک
کردیم و سپس جهت استراحت بە درەای در دامنەی کو ەقوشددەهوە رفتددیم و
شد را در آنجا سپری کردیم.
روز دوم
غدددروب روز  ٣١مردادمدددا شدددهید ابدددوبکر کدخددددایی ەجدددامردیە 2بە همدددراە
دسدددتەاش جهدددت آوردن خدددوراک و وسدددایل الزم بە روسدددتای ەسدددیچامبالغە
رفتە و برگشتند .هنگام بازگشت ،سر را در یکی از جالیزهای مددنطقە توقددف
میکنند و بە نظر میرسد از آنجا رد پایشان را بر میدارند .فددردای آن روز
یەنی  ١شهریور ،پس از یک سدداعت و در حددالی کە بددا پسددت نگهبددانی تمدداس
میگرفتیم و جوابی از آنان دریافددت نکدردیم ،ابددوبکر را نددزد آنددان فرسددتادیم.
ابوبکر نیز با بیسیم تماس گرفت و از فرار دو پیشمرگەی دیگددر بە نامهددای
ەاحمد فر دوستە اهل روستای قدیم و ەاسددماعیل صددالحیە اهددل جددامرد خبددر
داد .سپس در ادامە گفت :ەیک دستگا تویوتا کە حامل چند پاسدار بودە ،در
کنددار آن جددالیز توقددف کددردە و مشددغول ردگیددری بودنددد و سددپس بە سددمت
روستای ەکولیجەە بازگشتەاند.ە
 - 1علددی قیطاسددی در انفجدداری تروریسددتی در نزدیکددی مقددر دفتددر سیاسددی حددزب در شددهر کددوی
سنجاق ،در شد یلدای سال  ١٣٩٥بە همرا  ٥تن دیگر بە شهادت رسید.
 - 2ابوبکر جامردی آن زمان سردستە بود و سپس بە سمت جانشینی فرمانددەی شداخە درآمدد و
در تاریخ  ١٣٧٠/٤/٢٤در جادەی سقز – بوکان بە شهادت رسید.
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ظهددر همددان روز نیددروی زیددادی قریددد بە هددزار نفددر بددا بنددز و اتوبددوس و
سایر خودروهای سنگین و سبک وارد روستای کولیجە شدددند .نیرویددی ٥٠٠
نفرە نیز از مسیر پشتی بە سمت پایگا قوشەهو در حددال حرکددت بودنددد .مددا
روی هم رفتە  ٩٠پیشمرگە بودیم کە  ٣٠تددا  ٣٥تددن از پیشددمرگان از اعضدداء
نیددروی پیشددوا بودنددد و مددابقی از پیشددمرگان نیددروی بیددان بددودیم .خددود را
سازمان دادیددم و بددا تقسددیم کددار و وظددائف هددر کدددام از پیشددمرگەها در محددل
مورد نظر قرار گرفتند.
تقسیم وظددائف بدددین شددرح بددود :شدداخەای از نیددروی پیشددوا بە فرماندددهی
ەعلی بالکیە و همچنین تیمی از شاخەی  ١نیروی بیان بە فرماندددهی مددن هددر
کدددام در خطالرأسددی قددرار گددرفتیم و در روبەروی پایگددا قوشددەهو مسددتقر
شدددیم ،بقددیەی نیددروی پیشددوا در مەیددت کمیددتەی شهرسددتان مهابدداد بودنددد.
شدداخەی دوم نیددروی بیددان بە فرماندددهی محمددد احمدشددم و عل دی اللە نیددز کە
سردسددتە بددود ،در پشددت روسددتای ەقمطددرەە اسددتقرار یافتنددد و دسددتەی دیگددر
شاخەی  ١نیز نزد کمیتەی شهرستان بوکان بود.
طولی نکشددید کە نیددروی  ٧٠٠نفددرەی رییددم از سددە طددرف حمددلەور شدددند.
تیم علی بالکی بە سمت قلەی روبەروی قوشەهو کە نگهبانان آنجا بددود ،بدداال
رفتند .شاخەی  ٢نیروی بیان کو های پشت سرچشمەی قمطرە را بە کنتددرل
خود در آوردند .آن تیم شدداخەی  ١کە تەدادشددان  ١٥تددن بددود بە همددرا مددن
از طددرف دیگدددر روبەروی پایگددا قوشدددەهو سدددنگر گددرفتیم .بدددا دو دسدددتە از
پیشمرگەها در دو مکان در گردنەی کو کە بە پایگا قوشەهو منتج میشد،
مستقر شدە بودیم یکی از آن دو دستە طاهر و علددی بددالکی و دیگددری مددن و
شهید ابوبکر بودیم.
ابتدا نیروهای رییم از محل سرچشمەی قمطرە باال رفتنددد کە بددا مقاومددت
شدداخەی دو نیددروی بیددان روبەرو شدددند .در ایددن حددال صددد نفددر از نیروهددای
رییم از کولیجە بە سمت سیچامبالغ کە نیروی پیشمرگە حضور نداشدت ،بە
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را افتادند .از پایگا قوشەهو نیددز  ١٠٠نفددر دیگددر بە سددمت نگهبانددان نیددروی
پیشددوا و  ١٠٠نفددر دیگددر نیددز بە سددوی مددا در حددال پیشددروی بودنددد و بقددیەی
نیروهای رییم در پشت پایگا ماندە بودند.
نیددروی دشددمن کە بە تددازگی از جبهەهددای جنددگ بددا عددراق برگشددتە بددود،
مجهز بە انواع سالح بود .بر تیمهای مختلفی تقسیم شدە بودنددد و سددالح هددر
کدددام از تیمهددا نیددز بددا دیگددری متفدداوت بددود .تیمهددا عبددارت بودنددد از :تددیم
کالشنیکوف ،تیم نارنجک ،تیم آرپیجددی و  ...و هددر کدددام از اینهددا جددداگانە و
در زمان مشخصی پیشروی میکردند.
اولین صدای شلیک گلولە از جبهەی شاخەی  ٢نیروی بیان بە فرماندددهی
شهید اسپوغە و اللە برخاست .درگیری آنجددا گددرم و تددن بە تددن ادامە داشددت.
سددپس سدداعت  ١٦بە سددوی نیددروی پیشددوا حمددلەور شدددند جنددگ سددنگینی در
کلیەی سمت و سوی میدان بر سرمان تحمیل شدددە بددود .نیددروی پیشددوا پددس
از یک ساعت مقاومت ناچار بە عقدنشینی شدند و سددنگرهای خددود را تددرک
کردند .نیروی پرشمار دشددمن کە ەالددلە اکبددرە گویددان در آن کددو و درەهددا در
حددال پیشددروی بودنددد ،صددحنەی عجیبددی خلددق کددردە بددود کە قلددم مددن توانددایی
روایت آن را ندارد .هر بار یکی از تیمها با فریاد ەاللە اکبرە جلددو میآمدنددد و
تحت هیچ شرایطی حاضر بە عقدنشینی نبودند.
عقدنشینی نیروی پیشوا تأثیرات مخربددی بددر مددا و بدداالنس میدددان مبددارزە
گذاشددتە بددود .همددان طددور کە گفددتە شددد نیددروی پیشددوا بە دلیددل رفددتن ش دمار
زیادی از نیروهددای زبدددەی خددود تضددەیف شدددە بددود .در جددبهەی شدداخەی ٢
درگیری همچنان ادامە داشت و پیشمرگان آن جبهە با شددجاعتی مثددال زدنددی
بە دفاع از خاک کردستان میپرداختند .نیروهددای رییددم سدداعت  ١٧بە سددوی
مددا آمدنددد ،بە پیشددمرگەها یددادآوری کددردیم کە پاسدددارها از روحددیەی پددایینی
برخوردارند و همیددنکە دو تددن از آنددان کشددتە شددوند ،بقددیەی افددراد پددا بە فددرار
میگذارند.
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ابتدا تیمی  ٢٠نفرە حملەور شدند ،گذاشتیم تا بە  ١٥متدری مددا رسددیدند و
سپس از هر سو تیربارانشددان کددردیم ،طددی چنددد دقددیقە هددر بیسددت نفددر کشددتە
شدند .پس از مدت کمی تیمی  ٥٠نفرە جای خالی آنان را پر کردنددد .طددی دە
سالی کە جنگیدە بودیم سابقە نداشتە بود کە نیروهای دشمن با این سرعت
بتوانند جددای خددالی افددراد کشتەشدددە را پددر کننددد ،بە طدوری کە حتددی فرصددت
جمدددع کدددردن دسدددتاوردها را هدددم نداشدددتیم .در وضدددەیت دشدددواری بە سدددر
میبددردیم ،بدداران گلددولە بدددون توقددف بددر سددرمان باریدددن میگرفددت ،درگیددری
سددختتری شددروع شددد گلولەهددای آرپیجددی غددرش کنددان بە سددوی مددا شددلیک
میشد ،تەداد نیروهای تازەنفس دشمن بە طددور پددی در پددی اضددافە میشدددند
بددا مددا هرگددز قابددل مقایسددە نبددود .مددا هددم بددا  ١٦تددن پیشددمرگە در برابرشددان
مقاومت میکددردیم .مددزدوران شددهادت طلددد هددر لحددظە بددر میددزان فشددار خددود
میافزودند.
جنددگ لحددظە بە لحددظە گرمتددر از قبددل میشددد ،پاسدددارها بددا صدددای بلنددد
خواستار تسلیم شدن ما بودند .هر کدام از پیشمرگەها  ٢تا  ٤عدددد نارنجددک
بددا خددود داشددتیم ،بددا همددین تەددداد و بددا نارنجددک توانسددتیم از پیشددروی آنددان
جلددوگیری بە عمددل آوریددم .پددس از دو سدداعت مقاومددت و رأس سدداعت ،١٩
اسددتاد احمددد بددا بیسددیم تمدداس گرفددت و جویددای وضددەیت مددا شددد ،در جددواب
گفتم :ەحالمان خوب است و تنهددا یکددی از پیشددمرگەها بە نددام ەطدداهر رشددیدیە
زخمی سطحی برداشتە است .اما نارنجک میخواهیم و در این درگیددری تنهددا
نارنجک میتواند را گشا باشد.ە
درگیری بسیار سختی بود ،کمتر درگیریای دیدە بودم کە تا بە ایددن حددد
ما را تحت فشار قرار دهند ،دلیل این حجم از فشار بر ما مەلوم نبود .کمکم
هددوا بە تدداریکی میگراییددد و از سددوی فرماندددەی نیددرو دسددتوری مبنددی بددر
عقدنشینی صادر شد .پنج دقددیقە پددس از عقدنشددینی مددا پاسدددارها توانسددتند
سنگرهای سابق ما را بە کنتددرل درآورنددد .از بە کنتددرل درآوردن سددنگرهای
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خالی از پیشمرگە چنان بە وجد آمدند و با شلیک گلولە و فریاد الددلە اکبددر بە
شادی و سرور پرداختند ،کە گویا بندددر بصددرە یددا بغددداد را بە تصددرف خددود
درآوردەانددد! یکددی از ویژگیهددای جنگهددای پددارتیزانی ایددن بددود کە پددس از
تاریک شدددن هددوا ،محددل درگیددری را علیددرغم هددر نتددیجەای کە بە دسددت آمدددە
بود تددرک میکددردیم .در سددختترین شددرایط ممکددن سددە سدداعت جنگیدددیم ،کە
اگر چنانچە با دوربین فیلمبرداری میشد ،شاید کمتر کسی بدداور میکددرد کە
این یک جنگ واقەی باشد و بیشتر شبیه فیلمهای سینمایی بود.
با اسددتاد احمددد تمدداس گدرفتم و جویددای احددوال و وضددەیت سددایر شدداخە و
دستەها شدم ،گفت  ٣تددن از افرادمددان شددهید شدددەاند .آزاد رحددیمزادە ،عضددو
کمیددتەی شهرسددتان ،ەعزیددز کیددانیە و ەعلددی تنومندددە کە هددر سددە در جددبهەی
شدداخەی  ٢بە شددهادت رسددیدە بددودن .بددا شددنیدن ایددن خبددر بسددیار ناراحددت و
غمگدددین شددددم ،چدددراکە آزاد قدددبال کددادر سیاسدددی شددداخەی مدددا و از دوسدددتان
صمیمی من بود .شهید آزاد از کادرهای سیاسی آیندەدار حددزب دمکددرات بە
شمار میرفت کە علیرغم توانایی و قابلیتهای فددردیای کە داشددت ،در میددان
پیشمرگان بسیار محبوب و در میان مردم نیز فددردی خوشددنام بددود .عزیددز و
علی هر دو قرید بە یک سال بود کە بە صفوف مبارزە پیوستە بودنددد و در
آن درگیددری از جددان مددایە گذاشددتند و تددا آخددرین قطددرەی خددون خددویش ،از
کردستان و آرمانهای حزب دمکرات دفاع کردند.
سددپس مددن نیددز وی را از موقەیددت خددود مطلددع سدداختم و منتظددر دسددتور
ماندیم .پس از چندی در محل شددد قبددل دوبددارە بە نیددرو پیوسددتیم .شددهدا را
سوار بر چهارپایان کردیم و از درەی ەقزلجەە بە سمت ەبیددرمە و ەبرەجددوە بە
را افتادیم .مقاومت صورت گرفتە از چند جهت حائز اهمیت بود:
نخسدددت :بە دنبدددال آتشبدددس ایدددران و عدددراق ،شدددایەەای مبندددی بدددر توقدددف
مبدددارزەی حدددزب دمکدددرات بە گدددوش میرسدددید و در ایدددن رابدددطە جمهدددوری
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اسالمی و دشمنان حزب تبلیغددات زیددادی بە را انددداختە بودنددد ،ایددن مقاومددت
جانانە جواب دندان شکنی بود کە بە آنان دادە شد.
دوم :محل درگیددری ،کە در مددنطقەی حساسددی قددرار گددرفتە بددود ،مددنطقەای
کە در مابین شهرستانهای بوکان ،مهاباد و میاندوآب واقع شدە بود و مدت
زیددادی میشددد کە در آنجددا عملیدداتی صددورت نگددرفتە بددود .مددردم آن مندداطق
صددددددای شدددددلیک و انفجدددددار تدددددوپ و کاتیوشدددددا و پدافندددددد  ٢٣میلیمتدددددری را
میشنیدند ،و میدانسددتند کە هددمەی ایددن تدددابیر بددرای شکسددت دادن فرزندددان
دمکرات اندیشیدە شدە است.
سوم :اینکە بیشتر نیروهای رییم را کادرهددای جنگجددوی سددپا پاسددداران
تشکیل میدادند کە از جبهەهای جنددگ عددراق بازگشددتە بودنددد .در میددان آنددان
افرادی بە چشم میخوردند کە مەلول بودنددد و بددا دسددت و پددای قطعشدددە در
میددددان حضدددور داشدددتند ،و یدددا افدددراد دیگدددری نیدددز بودندددد کە فارغالتحصدددیل
دانشگا های آمریکا و اروپا بودند و بە گفتەی خود بە پایان دادن بە ەفتنەەی
کردستان آمدە بودند.
یکددی از آنددان کە بە اسددارت مددا درآمدددە بددود ،از جلسددەای میگفددت کە در
قرارگا ەحمزە سیدالشهداەی مهاباد برایشددان تشددکیل دادە بودنددد ،و طددی ایددن
جلسە بە آنان گفتە بودند چند صد تن از نیروهای عراقی در کردستان باقی
ماندەاند کە باید کشددتە شددوند و بە همددین جهدت بە هددیچ صددورتی تسلیمشددان
نشوید و با آنان بجنگید .در واقع پاسدارهایی کە در آن روز با ما جنگیدنددد،
با خود فکر میکردند کە ما عراقی هسددتیم .بە همددین دلیددل بددود کە بە خددوبی
جنگیدنددد و هددر لحددظە منتظددر تسددلیم شدددن مددا بودنددد .چددون تددا قبددل از آن،
درگیری اینچنینی ندیدە بودند و بیشتر با موشک و تانک و توپ مواجە شدە
بودند .همان طور کە گفتە شد نتوانسددتیم دسددتاوردهای زیددادی جمددع کنددیم و
تنها چند قبضە تفنگ بە همرا یک اسیر گرفتیم کە او هم بە سبد زخمهایی
کە برداشتە بود ،پس چند دقیقە جان خود را از دست داد.
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روز سوم
پددس از عقدنشددینی بە سددوی ەپیرعزیددزە کە حددوالی صددبح رسددیدیم ،نیددروی
پیشوا در داخل غارها و نیروی بیان نیددز در پددایینتر خددود را اسددکان دادیددم.
گرگومیش صبح بود کە نیددروی پیشدوا بددا مددا تمدداس گرفتنددد و گفتنددد :ەمحددل
اسکان شما ،محل مناسبی نیست و هر چە زودتر خددود را نددزد مددا برسددانید.ە
سریەأ پیشمرگەها را بیدار کردم و نزد نیروی پیشوا رفتیم و آنجا در میددان
صخرەها کە مکان مسددتحکمی بددود ،جددای گددرفتیم .شددش رأس قدداطر کە اثددان
خود را با آنها جابەجددا میکدردیم را در درەای در نزدیکددی محددل اسددتراحت
خود ،بە تختە سنگ بزرگی بستیم.
ساعت  ١٠پاسدارها تمام ارتفاعات اطراف را تحددت کنتددرل خددود درآوردە
بودند و مددزدوران بددومی نیددز دنبددال رد پددایی از مددا میگشددتند .بسددیار خسددتە
بودیم و فشنگ نیز نداشددتیم و بە هددیچ وجە نمیخواسددتیم کە بددا آنددان درگیددر
شویم .استاد احمد با عجلە یکی از پیشددمرگەها را فرسددتاد تددا خددود را آمددادە
کنیم .هنگامی کە بیسیم را روشن کددردم صدددایی شددنیدم کە قددب هددیچ وقددت
نشددنیدە بددودم .گفددتم :ەایددن کیددیە جددواب بیسددیمرو مددیدە؟ە گفتنددد کە نددامش
ەصوفی سنەانە است و رمزهای الکی برای خود گذاشتە بددود ،مددث میگفددت:
ەسرنا بیارید ،سرنا میخوایم.ە منظور از سرنا ،آرپیجی بود.
استاد احمد بە کاک عمر بالکی 1گفت کە بە صوفی بگویددد شدلیک نکننددد و
همەی پیشمرگەها خود را مخفی کنند ،زیرا فشنگ بە اندازەی کافی نداشتیم.
بە سددبد نداشددتن فشددنگ خددود را آشددکار نسدداختیم .از سددویی دیگددر بدددون
تدارکات و خستگی بیش از حد بە سبد درگیری سخت دیددروز ،در وضددەیت
مناسدددبی بە سدددر نمیبدددردیم .پاسددددارها پدددس از یدددک سددداعت گشدددتزنی ،از
ارتفاعات پددایین آمدنددد و محددل را تددرک کردنددد .همددان طددور کە اشددارە شددد بە
 -1کاک عمر بالکی آن زمان فرماندەی نیروی پیشوا بود.
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سبد درگیری دیروز و راهپیمایی زیاد شد قبل و همچنین گرسنگی ،پددس از
رفتن پاسدارها بەجز نگهبانان همگی خوابیدیم.
در خواب بودم کە احساس کردم شیء سددنگینی روی دسددتم قددرار گددرفتە
اسددت .چشددمانم را بدداز کددردم دیدددم مدداری بددر روی دسددتم چمبدداتمە زدە ،از
ترس نیش مار بیحرکت از جای خودم تکان نخددوردم .منتظددر ماندددم تددا مددار
از روی دسددتم رد شددود ،بە محددض ای دنکە سددر مددار از دسددتم عبددور کددرد ،بددا
دست دیگرم ،سنگی برداشتم و روی سددر مددار قددرار دادم و دسددتم را بیددرون
کشیدم.
سدددداعت  ١٤تددددازە از خددددواب بیددددار شدددددم و سددددیگاری روشددددن کددددردم و
میخواستم چند خطی در تقددویم جیبددی خددود در رابددطە بددا درگیددری دیددروز و
شددهادت همسددنگرانم بنویسددم ،کە اسددتاد احمددد ص ددایم زد .گفددت :ەخددودت را
جمعوجددور کددن و بە همددرا چنددد پیشددمرگە و کدداک عمددر بددالکی ،مددیرویم در
پددایین چددای دم مددیکنیم.ە همددین کە خددود را آمددادە کددردیم ،دیدددیم کە چنددد
پاسدار بە طرف مقبرەی ەشیخ عزیزە در روستای ەبرجوە کە زیارتگا بددود
باال رفتند و درست در مقابددل مددا نشسددتند .نزدیددک بە  ١٥نفددر بودنددد ،پددس از
چندی  ٣نفر از آنان پایین آمدند و بە محلی کە پیکر شهدا را در آنجا نهددادە
بددودیم رفتنددد ،امددا خوشددبختانە پیکددر آنددان را ندیدنددد و پددس از بددردن آب ،بە
محل خود بازگشتند .ما نیز تا غروب منتظر رفتنشان شدددیم ،از ایددن متەجددد
بددودیم مددا کە  ٦قدداطر بددا خددود داشددتیم ،آنددان حتددی چشمشددان بە قاطرهددا هددم
نیفتادە بود!
غدددروب کە هدددوا تاریدددک شدددد در حدددالی کە پاسددددارها همدددان جدددا حضدددور
داشتند ،وسایل و پیکر شهدا را سوار بر پشت قاطرها کددردیم .شدددهنگام مددا
بە روسدددتای ەحدددا درەە رفتدددیم و نیدددروی پیشدددوا نیدددز در روسدددتای ەگدددراویە
ماندندددد .نزدیدددک بە نصفشدددد در حدددوالی شدددهرزور (شدددارەزوور) بە هدددم
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رسیدیم و پشت روسددتای ەقددالوی بیمارسددتانە 1را بە عنددوان محددل اسددتراحت
تەیین کردیم.
روز چهارم
آن روز هر کدام از پیشمرگەها تا ساعت دە و یازدە بە استراحت پرداختنددد.
سدددداعت  ١٥روز سددددوم شددددهریور ،یکددددی از پیشددددمرگەها بە نددددام ەعثمددددان
شیخچوپانیە کە نگهبان بود ،از طریق بیسیم خبر داد کە دو دستگا تویوتا
حامل پاسدار و مزدوران جمهددوری اسددالمی از قددالویی مەینددی خددار شدددە و
بە ط درف کددو ەهومددلە حرکددت کردەانددد .شدداخەی مددا در دامددنەی کددو قددرار
داشت و از بقیەی افراد بە پست نگهبانی نزدیکتر بودیم ،بە همین دلیل فورأ
خود را آمادە کردیم و نزد عثمان رفتیم.
مزدوران در را بازگشددت متددوجە حضددور نگهبانهددای مددا میشددوند ،و بە
همدددین دلیدددل موفدددق بە فدددرار شددددند .امدددا یکدددی از تویوتاهدددا را از تدددرس جدددا
گذاشتند و با پای پیادە و در حالی کە پا بە فرار گذاشتە بودند محل را ترک
کردند .هرچنددد تددالش کددردیم نتوانسددتیم ماشددین را روشددن کنددیم ،لددذا تصددمیم
گددرفتیم کە آن را بە آتددش بکشددیم ٨ .پیشددمرگە بددودیم کە هددیچ کدددام از مددا
کبریددت همددرا خددود نداشددت .در همددان لحددظە یکددی از پیشددمرگەهای نیددروی
پیشوا بە نام ەصوفیە کە آدم بذلەگویی بود سر رسید ،گفددت :ەبهتددان کبریددت
میدهم اما هنگام اعالم خبر آن بە رادیددو صدددای کردسددتان ،بایددد بگوییددد کە
عملیات بە صورت مشترک انجام گرفتە نە فقط نیددروی بیددان.ە کە ایددن حددرف
موجد خندەی همە شد.

 -1بیمارستان حزب دمکرات مدتهای مدیدی در روستای قالوی بود و بە همدین خداطر بە قدالویی
بیمارستان شهرت یافتە بود .البتە در آن منطقە سە روستا بە نام قدالوی وجدود دارندد کە هدر کددام
دارای پسددوندی جهددت تفکیددک از هددم هسددتند ،کە دو قددالویی دیگددر نیددز بە قددالویی مەینددی و قددالویی
شیخان مشهورند.
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ما طی این مدت هر گا شبانە از مکانی بە مکان دیگددری مددیرفتیم ،پشددت
سر خود چوبی را کشان کشان با خود میبردیم تددا رد پایمددان را پدداک کنددد.
روز چهارم شددهریورما  ١٣٦٧را بدددون درگیددری بددا نیروهددای رییددم بە سددر
بددردیم .شددامگا همددان روز ەاحمددد قوچدداغیە کە سردسددتەی یکددی از تیمهددای
نیروی بیان بود ،بە همرا یک پیشمرگەی دیگر بە نددام ەناصددرە و بددا رخددت و
تفنددگ و بیسددیم فددرار کردنددد و خددود را تحویددل نیروهددای جمهددوری اسددالمی
دادند .ما بە ناچار نقل مکان کردیم و از همان روشی کە در باال اشارە شددد،
برای پاک کردن رد پا استفادە کردیم.
روز پنجم
روز بەددد نیروهددای جمهددوری اسددالمی محددل مددا را شناسددایی کردنددد ،مطمددئن
شدیم کە احمد قوچدداغی روش مددا را لددو دادە بددود ،بە همددین دلیددل بە آسددانی
توانسددتە بودنددد مددا را پیدددا کننددد .سدداعت  ١٤پددنجم شددهریورما در اطددراف
روستای گلوالن علیا بودیم ،کە دیدەبان خبر آمدن نیروهددای رییددم از طددرف
شهرهای سقز و بوکان را از طریق بیسیم مخابرە کرد .در مدت زمان کمی
کلددیەی ارتفاعددات اطددراف را تحددت کنتددرل خددویش گددرفتیم و منتظددر بدداال آمدددن
نیروهای رییم بودیم ،امددا متأسددفانە جرئددت نکردنددد و در جددای خددود متوقددف
شدند .نیروهای رییم کە میدانستند از را زمینددی نمیتواننددد کدداری از پددیش
ببرند ،بە شدت شروع بە توپباران سنگرهای ما کردند .یک ساعت بە پایان
روز ماندە بود کە بە سمت پشت روسددتای شددیخچوپان سددرازیر شدددیم و در
آنجا مشغول دم کردن چای شدیم .توپباران تا پاسی از شد ادامە داشت.
مزدوران پایگددا میددرەدە در اطددراف روسددتای شددیخچوپان خددود را مخفددی
کردە بودند .جنم و روحیەی مقابلە نداشتند ،مددا پددس از صددرف شددام روسددتا
را ترک کردیم و پس از خرو ما کمکم جرئددت یافتنددد و وارد روسددتا شدددند.
پدددس از راهپیمدددایی زیددداد هدددمە خسدددتە بودندددد ،جهدددت اسدددتراحت بە سدددوی
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رودخددانەی ەسددرتونە بە را افتددادیم .سدداعت  ٣بامددداد بە محددل مددورد نظددر
رسددیدیم و علیددرغم ایددنکە آنجددا هددوا بسددیار سددرد بددود امددا از فددرط خسددتگی
خوابمددان بددرد .یکددی از پیشددمرگەهای نیددروی پیشددوا ەامیددر قددادریە کە تیربددار
بیکیسددی همددرا داشددت ،ناگهددان بدددون ایددنکە متددوجە شددود چنددد تیددری بە
صورت رگبدداری شددلیک کددرد .پیشددمرگەها کە همگددی خسددتە بودنددد ،از خددواب
پریدنددد و بسددیار ناراحددت شدددند و او را سددرزنش کردنددد ،امددا بە دلیددل ایددنکە
قبددول داشددت کە مرتکددد اشددتبا شدددە اسددت سددکوت اختیددار کددرد و غددائلە بە
خیر و خوشی ختم شد .تا فردا صبح استراحت کردیم.
روز ششم
غروب روز ششددم شددهریورما یکددی از تیمهددای مددا جهددت آوردن تدددارکات و
آذوقە بە روسددتای ەسددیا درەە از توابددع سددقز رفتنددد .در داخددل روسددتا گددرو
ضربت حضور داشتە امددا پیشددمرگەهای مددا بدددون تددوجە بە آنددان و از شدددت
گرسنگی وارد روستا میشوند .بە همین دلیل بددا مددزدوران درگیددر میشددوند.
اگرچە بە خوبی بددا نیروهددای دشددمن درگیددر شدددە بودنددد ،امددا بە دلیددل وجددود
پایگا موفق بە آوردن غذا و نان نشدە بودند.
در این درگیری یکددی از نیروهددای رییددم کشددتە میشددود و پیشددمرگەها کە
خوشبختانە همگی در سالمت کامددل بودنددد ،یددک قبضددە اسددلحەی ی ٣ -تاشددو
بە عنددوان دسددتاورد بددا خددود آوردنددد .آن روز را بە دلیددل خسددتگی آن تددیم
همان جا بە سر بددردیم .روز بەددد بە ارتفاعددات سددرتون روبەروی ەسدداوانە و
ەسدبارە رفتیم.
روز هفتم
شامگا  ٧شهریور از رودخانەی سددرتون بە سددمت کددو سددرتون بدداال رفتددیم
کە ایددن راهپیمددایی قریددد بە دو سدداعت طددول کشددید .آنجددا بدداد سددرد پدداییزی
وزیددددددن گدددددرفتە بدددددود .سددددداعت  ٦روز  ٨شدددددهریورما  ،١٣٦٧هنگدددددامی کە
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پیشمرگەهای ما بە کمددین رفتنددد و بە قددلەی کددو سددرتون میرسددند ،بە سددبد
سددرما وارد سنگرهایشددان میشددوند .پددس از چنددد دقددیقە نیروهددای دشددمن بە
نزدیکی آنان میرسند .با صدددای شددلیک کمینهددا از خددواب بیدددار شددیم و بە
یاریشان شتافتیم .رییم از شهرهای سقز و بانە نیددرو گسددیل کددردە بددود .از
طرف بانە هم مزدوران خود را بە ساوان رساندە بودند .درگیری سددختی از
سە جبهەی سرتون ،پشت ساوان و گردنەی خان درگرفتە بودند.
سددنگینی درگیددری بددر روی دوش مددا بددود .ابتدددا از بدداالی کددو تیراندددازی
شددروع شددد ،سددپس گروهددی از مددزدوران بە پیشددمرگەهای پیشددوا حمددلەور
شدددند ،امددا پددس از واکددنش نیروهددای پیشددوا مددزدوران پددا بە فددرار گذاشددتند و
دی گر بە میدان نبرد بازنگشتند .درگیری سختی در جبهەی سرتون تا ساعت
 ١٣:٣٠بە طول انجامید ،غافل از اینکە نیروهای رییم ایددن درگیددری را صددرفأ
جهددت فریددد مددا و همچنددین مشددغول سدداختنمان ادامە میدهنددد .سددپس متددوجە
شدددیم کە نیددروی پرشددماری از سددمت گددردنەی خددان بە سددوی مددا حمددلەور
شدند کە در ضمن از پادگان بانە نیز با توپ  ١٧٠و  ١٣٠میلیمتددری از آنددان
حمایت بە عمل میآمد و سنگرهایمان را بە شدت توپباران میکردند.
نیرویی کە با ما درگیر شدە بود بدداتجربە مینمددود و از جددبهەی جنددگ بددا
عددراق برگشددتە بددود .در صددورتی کە دیددر میجنبیدددیم کمیددتەی شهرسددتان بە
کلی از بین میرفت .دسددتەای از پیشددمرگەها را در محددل کمیددتەی شهرسددتان
گذاشتیم و پاسدارها همچنان در حال پیشددروی بودنددد .صدددای شددلیک از هددر
سددو بە گددوش میرسددید .ایددن نیددرو تددا کشددتە نمیشدددند دسددت بددردار نبودنددد.
حوالی غروب فشنگهایمان رو بە اتمام بود و آنهایی کە باقی ماندە بود نیددز
زنددگزدە بددود و همددان روز از زیددر خدداک بیددرون آوردە بددودیم .گویددا یکددی از
صندوقها سددوراد شدددە و محتویددات آن خددیس شدددە بددود ،از هددر  ١٠فشددنگ،
چهار تای آنها میترکید.
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بددا پاسدددارها تقریبددأ میشددود گفدددت کە گالویددز شدددە بددودیم و بە سدددبد
وضەیت فشنگهایمان بسددیار نگددران بددودیم .نگرانددی مددا بیجددا نبددود و عاقبددت
کددار دسددتمان داد ،یکددی از پیشددمرگەها بە نددام ەجەفددر جەفرپددورە بە شددهادت
رسید و ەابوبکر جامردیە نیز زخمی گشت .بە هر روی و بدا هددر مخمصددەای
بددود تددا غددروب مقاومددت کددردیم و حمددلە را در هددم شکسددتیم .ابددوبکر را کە
زخمی شدە بود بە پشت جددبهە رسدداندیم امددا متأسددفانە پیکددر شددهید جەفددر را
در میدان نبرد جا گذاشتیم .جەفددر از پیشددمرگان مددبدب و قهرمددان نیددرو بددود
کە در دامان خانوادەای تهیدست تربیت یافتە بود ،یاد و تمددامی شددهدای را
آزادی گرامی باد.
سریەأ فشنگها را تەددویض کددردیم و رییددم دوبددارە حمددلەی دیگددری آغدداز
کرد ،اما این بار نزدیک نشدددند و از دور اقدددام بە تیراندددازی کردنددد .کە پددس
از چندی تیراندازیها پایددان یافت.سدداعت  ٢٠:٣٠بددا نیددروی پیشددوا دوبددارە بە
هددم رسددیدیم و شددد را در یددیالق ەحا شددریفە گذراندددیم .سددپس از ارتفاعددات
طویددل پشددت ەشددینانە بە سددوی رودخددانەی ەبناوەرشددانە در پشددت روسددتای
موسی بە را افتادیم.
نتددیجەی  ٧روز درگیددری بددا هددمەی خسددتگی آن دسددتاوردهای خددوبی بە
همدددرا داشدددت .دسدددتاورد صدددرفأ در سدددالح و فشدددنگ خالصدددە نمیشدددود،
پیشددمرگان حددزب تنهددا نیددروی میدددان مبددارزە بودنددد ،آن هددم در شددرایطی کە
نیروهای بسیاری را در کردستان ریخددتە بددود و بە زعددم خددود میخواسددت و
میتوانست تنها نیروی باقیماندە در میدان را بە در کند .اما با ایمددان راسددخ
در عمددق مددنطقەی کردسددتان ایددن واقەیددت را بە ثبددوت رسدداندیم کە نیددروی
پیشددددمرگەی حددددزب دمکددددرات توانددددایی نشددددان دادن عکسالەمددددل و دفدددداع از
دستاوردهای جنبش مشروع خود را در هر جایی دارد .بایسددتی ایددن حقیقددت
را نیز در نظر گرفت کە چگونە ممکن است با نیرویی چند د نفرە در مقابل
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نیروی هزار نفرە و در عین حال پرامکانات رییددم ،ایسددتادگی کددرد؟! ایددن امددر
فقط با ایمان و باور پیشمرگە میسر بود والغیر.
واقەأ من و همسنگرانم در آن ایددام بایددد بە خودمددان ببددالیم ،کە بددا وجددود
تمامی سختیهای طبیەت ،با وجود سرمای شدددید و آفتدداب سددوزان تابسددتان
در مقابددل نیروهددای پرتەددداد و تددا بددن دندددان مسددلح رییددم نە تنهددا مقاومددت از
خود نشددان مددیدادیم بلددکە بددا آنددان روبەرو میشدددیم .مددا از تودەهددای مددردم
بددودیم و جددان خددود را بددر کددف دسددت نهددادە بددودیم کتابهددا بایددد در مددورد
فداکاری و قهرمانیهای نیروی پیشمرگە نوشتە شود.

جلسەی مشترک کمیتەهای بوکان ،مهاباد ،ربط و بانە
چهدددار روز را در رودخدددانەی ەبناوەرشدددانە بە اسدددتراحت پدددرداختیم .ضدددمن
گرم ای بیش از حد هوا با کمبود آب نیز مواجە بودیم .جوی آب کمعمقی از
کنار دست ما جاری بود کە پر از چلپاسە بود و ضددمنأ آب نیددز بسددیار گددرم
بددود ،کە فقددط بە درد چددای درسددت کددردن میآمددد چددون سددریەأ آب آن بە
جوش میآمد .نە تنها آن چهار روز کە بەدها نیددز بە آنجددا مددیرفتیم و دیگددر
برایمان عادی شدە بود .در شرایط مبارزات مسلحانە چنین جاهایی همچون
هتل بە شمار میرفت.
در تدداریخ  ١٢شددهریور و در کددو ەسیوەسددورە در مددابین ربددط و بددانە بددا
نیروهددای آربابددا و زمزیددران روبەرو شدددیم .در جلسددەای چهارجددانبە میددان
مسددئولین کمیددتە شهرسددتانها و نیروهددا شددرایط مددنطقە مددورد بررسددی قددرار
گرفددددت و قددددرار بددددر آن شددددد کە بە دلیددددل شددددمار زیدددداد نیروهددددا بخشددددی از
پیشمرگەهای هر چهار نیرو خود را بە نزدیکی مناطق مرزی برسددانند ،زیددرا
کە آن دو نیددروی دیگر(زمزیددران و آربابددا) نیددز ماننددد مددا تحددت فشددار بودنددد.
مسئولین سیاسی و نظامی کمیتە و نیروهایی کە در جلسەی مزبددور حضددور
داشتند بە ترتیددد عبددارت بودنددد از :از بوکددان محمددد شددهروان و اسددتاد احمددد
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کوهگرد ،از مهاباد عبداللە شریفی و عمر بالکی ،از ربط مصددطفی مولددودی و
احمد نستانی و از بانە کریم سقزی و عبداللە شینانی.
 ١٦شهریور در مددنطقەی ربددط و بە طددور مشددخب در ارتفاعددات ەنیوکیددلە
در حال استراحت بودیم .ساعت  ٦صبح ،شمار زیادی از نیروهای مزدور و
پاسدار بە منطقە ریختند و ارتفاعات را تحت کنترل خددود درآوردنددد .البددتە از
محددل اسددتراحت مددا اطالعددی نداشددتند و حتددی تددا چنددد قدددمی کمددین مددا نزدیددک
شدند ،اما بە دلیل خستگی از درگیری با آنان حذر کردیم.
غددروب همددان روز از عددرض جددادەی سردشددت – پیرانشددهر گذشددتیم و
صبح روز بەد بە روستای مرزی ەدولەکوگیە رسددیدیم و از آنجددا نیددز راهددی
روستای ەسونەە محل مقرات کمیددتەی شهرسددتان سردشددت شدددیم و بە مدددت
 ١٠روز در آنجا بە استراحت پرداختیم .روز  ٢٦شددهریورما کدداک مصددطفی
هجری کە مسئول وقت کمیسیون سیاسی – نظامی بود ،بە سونە آمددد و در
آنجا طی جلسەای کە با مسددئوالن برگددزار کددرد ،خواسددتار آن شددد کە مددنطقە
نباید از حضور نیروی پیشمرگە خالی شود .هر کدام از مسئوالن کمیتەهای
مختلف نیددز نظددرات خددود را در رابددطە بددا بحرانهددای گوندداگون مددنطقە اظهددار
داشتند.

بازگشت تیم بە منطقە و شهادت استاد احمد کوهگرد
پس از جلسەای کە شرح آن گذشت ١٨ ،تن از پیشمرگەهای نیروی بیددان بە
سرپرسددتی اسددتاد احمددد و همچنددین چنددد تددن از پیشددمرگان نیددروی آربابددا ،بە
مناطق تحت نفوذ خددود بازگشددتند .هدددف از ایددن بازگشددت ایددن بددود کە نشددان
دادە شود نیروی پیشمرگە همچنان در میان مردم کردستان حضددور دارد و
در صددورت امکددان عملیدداتی نیددز انجددام گیددرد .البددتە بددا  ١٨پیشددمرگە و در آن
وضەیت امکان عملیات گستردە وجود نداشت.
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استاد احمد عالقەی زیددادی بە کددار تیمددی و گروهددی داشددت و بە نظددر وی
در آن مقطددع ،حضددور در میددان مددردم بە صددورت تیمددی میتوانسددت مددٶثرتر
واقددع شددود .بە همددین دلیددل مددردم بیشددتر مندداطق و روسددتاهای بوکددان را از
نزدیدددک مالقدددات کردندددد .پدددس از  ٢٠روز گشدددتزنی در مدددنطقە ،در تددداریخ
 ٦٧/٧/١٧هنگامی کە خورشید اندک اندک رو بە غروب بددود و جددای خددود را
بە تدداریکی و سددرمای شددبی پدداییزی مددیداد ،اسددتاد احمددد بە همددرا ناصددر
دامنگیر ،طاهر رشیدی و خلیل محمدی منتظر بودند تا شد فرا رسد و بددرای
بە انجام رساندن اموراتشان راهی روستای ەقاقلآبادە شوند.
سکوتی مطلق حکمفرما شدە ،از هیچ جانداری صدایی بر نمیخیزد بەجز
جغدددد شدددوم کە آواز ویراندددی سدددر میدهدددد .اسدددتاد احمدددد بە اتفددداق آن سدددە
همسنگر خود بە روستا نزدیک میشوند ،غافددل از ایددنکە دشددمنان دلچددرکین
از پایگا پایین آمدە و کمین گذاشددتەاند .در اینجددا روایددت بقددیەی مدداجرا را از
زبان یکی از همسنگرانش کە در آن شد همرا وی بود ،میآوریم:
ەمبدددارزەی مسدددلحانە در سدددال  ١٣٦٧و بە ویدددژە در مدددنطقەی بوکدددان بە
مراتد از سالهای قبل از آن دشوارتر بود ،بە همددین دلیددل بددود کە بسددیاری
از پیشمرگەها در پی فرصددتی بودنددد تددا فددرار کننددد و صددفوف حددزب را تددرک
کننددد .حتددی برخددی از آن دان بە هنگددام نگهبددانی فددرار میکردنددد .اکثددر روزهددا
پیشددمرگەهای نیددروی بیددان یددا درگیددر میشدددند و یددا ایددنکە مددورد حمددلەی
توپخانە قرار میگرفتند لذا این فقط افراد شجاع و باایمددان بودنددد کە حاضددر
بە رهاکردن رفقایشان در آن شرایط سخت و دشوار نبودند.
پس از تحمل فشار زیادی کە روی ما بددود ،تددا جددایی کە مددن مطلددع باشددم
در شدددهریورما  ٦٧و در پشدددت روسدددتاهای ەموسدددیە و ەگنددددمانە کمیدددتەی
شهرسددتانهای ربددط ،بددانە ،مهابدداد و بوکددان جلسددەی مشددترکی ترتیددد دادە
بودند و در آن جلسە تصمیم بر آن شدە بود کە بخش زیادی از نیرویی کە
در منطقە وجود داشت را بە مناطق مرزی بازگردانند .بە مدددت چنددد روز در
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مقر کمیددتەی شهرسددتان سردشددت در روسددتای سددونە بددودیم .طددی ایددن مدددت
هیدددأتی از سدددوی کمیسدددیون سیاسدددی – نظدددامی حدددزب بە دیددددارمان آمدددد و
جلسەای برگزار کردنددد و طددی ایددن جلسددە دسددتوری مبنددی بددر لددزوم وجددود و
حضور پیشمرگە در منطقە و در قالد تیمهای  ٢٠ –١٥نفرە صادر شد.
پس از اعالم این دستور ،یک تیم سە نفددرە کە در بوکددان حضددور داشددتند
آنهددا را از طریددق پیددام رادیددو مطلددع سدداختند تددا بە مقددرات ثابددت برنگردنددد و
تیمهددای دیگددر نددزد آنددان اعددزام خواهنددد شددد .بدددین ترتیددد  ١٨پیشددمرگە از
نیروی بیان و کمیتەی شهرستان بوکددان در روسددتای سددونە جهدت بازگشددت
بە منطقە انتخاب شدند .سددپس از مددنطقەی مددرزی بددانە وارد خدداک کردسددتان
ایران شدیم و در نخسددتین دیدددار خددود بددا سددە کددادری کە بەدددأ شددهید شددند
یەنددی شددهیدان ەابددوبکر کانیرشددیە ،ەمصددطفی دامنگیددرە و ەطدداهر حامدددیە در
روستای ەقهرآبادە دیدددار کددردیم و بە اتفدداق همدددیگر بە سددوی عمدق مددنطقەی
بوکان بە حرکت درآمدیم.
در اینجدددا الزم مدددیدانم کە بە روایدددت بە شدددهادت رسدددیدن اسدددتاد احمدددد
بپردازم:
شدددد قبدددل از رویدددداد را در روسدددتای ەقرەگدددویزە کە در چندددد کیلدددومتری
شهرسددتان بوکددان واقددع شدددە اسددت ،سددپری کددردیم .در آنجددا بددر چهددار تددیم
تقسددیم شدددیم و هددر کدددام از ایددن تیمهددا بە یکددی از منددازل روسددتا رفتنددد .آن
خانەای کە ما در آن جددایگیر شدددە بددودیم ،طددویلەای داشددت کە در آن طددویلە
مخفیگاهی برای نیروهددای پیشددمرگە تدددارک دیدددە بودنددد .روز بەددد را بدددون
درگیددری و هددیچ گددونە دردسددری بە شددد رسدداندیم ،شدددهنگام بددا هددم تمدداس
برقددرار کددردیم و از لددزوم تددرک روسددتا گفتددیم .هماهنگیهددای الزم صددورت
گرفت و افراد رأس سدداعت  ٢٠در رودخددانەی قرەگددویز بە هددم رسددیدیم .اول
شخصی کە مالقات کردم استاد احمد بود ،یک عدد سید بە مددن داد و گفددت:
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ەبیددا ناصددر ایددن سددید را بددرای تددو آوردەام.ە یددادش بخیددر ،هرگددز محبتهددای
بیدریغ استاد را نسبت بە خودم از یاد نخواهم برد.
پس از بە هم رسیدن تیمها بە مدت دو ساعت راهپیمایی کردیم و سددپس
شدددهید اسدددتاد احمدددد بە همدددرا ابدددوبکر کانیرشدددی بە گفتگدددوی محرمدددانەای
پرداختند کە ما از محتوای آن مطلددع نبددودیم .امددا بەددد از ایددن گفتگددو شددهیدان
استاد احمد ،طاهر حامدی ،احمد قددادری و همچنددین عثمددان ممیدل – کە هنددوز
در قید حیات است – از ما جدا شدند و بە سوی روستای گردیگالن رفددتە و
شد را در آنجا گذراندە بودند .ما نیز بە سوی روسددتای ەقاقلآبددادە رفتددیم و
بە دلیل وجود پایگددا در پشددت روسددتا بە صددورت مخفیددانە در سددە منددزل از
منازل روستا مستقر شدیم .اهالی منزلی کە ما در آنجددا بددودیم ،بە مددا اطددالع
دادند کە هر شد رأس ساعت  ٢١چراغهای پایگا خاموش میشددود و افددراد
آن تا ساعت  ١بامداد در پایین روستا اقدام بە کمینگذاری میکنند.
شهید استاد احمد و شهید ابددوبکر کانیرشددی شددد قبددل بددا هددم حددرف زدە
بودند و استاد گفتە بود کە باید بە روستای قاقلآباد برود تددا خبددری از سددە
زنی کە همسران محمد شددهروان ەتددوپچیە ،عثمددان خورشددیدی و خددود اسددتاد
احمد بودند ،بە دست بیاورد .این سە زن در فاجەەی حلبچە دستگیر شدە و
در زندان جمهددوری اسددالمی در بوکددان بە سددر میبردنددد 1.شددبی کە بە محددل
قرار رفتە بودیم و در انتظار رسیدن استاد احمددد و سددە نفددری کە از مددا جدددا
شدە بودنددد ،بددودیم کە چراغهددای پایگددا خدداموش شددد و همگددی گفتددیم :ەافددراد
پایگا برای کمینگددذاری میآینددد.ە پددس از دە دقددیقە دوبددارە چراغهددای پایگددا
روشن شد .استاد احمد و تیم همرا وی آمدند ،کە البتە با چددراغ و کبریددت و
عالمت دادن توانستیم همدیگر را پیدا کنیم .آنان  ٤تن و ما نیز – فکر کنم -
 ١٧تن بودیم.
 -1قب توضیح دادە شد کە نیروی بیان بە هنگدام بمبداران شدیمیایی حلدبچە در آن مدنطقە حضدور
داشت.
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در آنجا دە دقددیقە بە اسددتراحت پددرداختیم .اسددتاد احمددد و ابددوبکر خضددری
ەکانیرشیە دوبارە شروع کردند بە حددرف زدن .پددس از چندددی صدددای کدداک
ابوبکر را شنیدم کە بە استاد میگفددت :ەوضددەیت خددوب نیسددت و افددراد داخددل
پایگا شبانە اقدام بە کمینگذاری میکنند.ە استاد احمد مصر بود کە بایستی
وارد روسددتا شددویم .اگددرچە هددمەی پیشددمرگەها میگفتنددد کە رفددتن بە داخددل
روستا در این شرایط خطرناک است ،زیراکە شد قبل افراد هددر سددە خددانەای
کە پذیرای پیشمرگان بودند ،آنان را از وجددود هددر شددد کمددین مطلددع سدداختە
بودند ،اما استاد احمد اصرار میکرد کە باید وارد روستا شددود و بتوانددد در
آنجا خبری از آن سە زن زندانی بە دست بیاورد.
استاد احمد کە مسئول تیم بود ،تصمیمگیرندەی اصلی نیز بددود و ابددوبکر
کانیرشی نتواسددت او را بە اقندداع برسدداند و از رفددتن بدداز دارد .بدددین ترتیددد
استاد تصمیم خود را گرفت و دستور داد تددا تیمددی جهددت بازگشددت بە داخددل
روسددتا خددود را آمددادە کنددد .مددن کە روی یددک تخددتە سددنگی در نزدیکددی آنددان
نشسددتە بددودم ،ابددوبکر کانیرشددی را دیدددم کە بددا چهددرەای برافددروختە و در
حددالی کە بسددیار ناراحددت بددود گفددت :ەکدداری نمیشددە کددرد ،اسددتاد فقددط حددرف
خودشددو مددیزنە.ە خالصددە تصددمیم اسددتاد بدداب میددل کدداک ابددوبکر نبددود ،البددتە
همەی ما هم فکر میکردیم کە حق با کدداک ابددوبکر اسددت و تصددمیم اسددتاد را
اشتبا میدانستیم.
استاد نزد شددهید مصددطفی دامنگیددر رفددت و بددا وی از تصددمیم قطەددی خددود
گفت ،مصطفی هم آدم صریحی بود ،گفددت :ەتددو کە منددو میشناسددی ،مددن آدم
ترسدددویی نیسدددتم .امدددا هدددمەی مدددا مدددیدونیم کە در کمدددین مدددیافتیم و کشدددتە
میشیم ،چددرا بددریم؟ە مصددطفی جددواب رد بە اسددتاد داد و تفددنگش را بددر روی
شانەاش انداخت و با ندداراحتی و نارضددایتی ،قدددم زنددان بە سددوی کددو بە را
افتاد .سپس اسددتاد نددزد مددن آمددد و گفددت :ەناصددر! حاضددری بددا مددن بیددای؟ە از
تخددتە سددنگ پددایین آمدددم و بددا یددک کلددمە جددواب دادم و گفددتم :ەبددرویم.ە سددپس
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متدددوجە شددددم کە تنهدددا  ٤نفدددر هسدددتیم :اسدددتاد احمدددد ،طددداهر رشدددیدی ،خلیدددل
محمدی و من (ناصر دامنگیر).
چند متری دور شدە بودیم کە مصطفی بددا سددرعت خددود را بە مددن کە در
جلو حرکت میکردم ،رساند و گفت مواظد خودتددان باشددید کە پاسدددارها در
کمین هستند .این را گفت و برگشددت .بدددین ترتیددد بە سددمت داخددل روسددتا بە
را افتادیم و بقیەی افراد نیز بە سوی روستای ەپیربادینە کە محددل اسددتقرار
فردایمان بود ،رفتند.
در نزدیکی رودخددانەی پددایین روسددتا کە سددطح آب آن کدداهش یددافتە بددود،
چند دقیقە توقف کردیم و از آنجا روستا را تحت نظر قددرار دادیددم .پایگددا بددا
روشددن کددردن نددورافکن محددیط اطددراف را روشددن کددرد و مددا نیددز آهسددتە بە
سددوی داخددل روسددتا قدددم برداشددتیم .بدددون در نظددر گددرفتن کمتددرین مددوارد
امنیتددی بە را خددود ادامە دادیددم ،نددورافکن پایگددا هددمە جددا را روشددن کددردە
بدددود و هدددر کسدددی قدددادر بە دیددددن مدددا بدددود .بددددون ایدددنکە احتیددداط کندددیم و از
بیراهە و میددان درختددان عبددور کنددیم ،مسددتقیمأ را صددافی را در پددیش گددرفتە
بودیم و همچنان بە پیشروی خود ادامە میدادیم.
من از جلددو حرکددت میکددردم ،خلیددل بددا سددە متددر فاصددلە و در یددک خددط بە
دنبال من میآمد ،طاهر نیز بە مددوازات خلیددل و از جانددد دسددت راسددت مددن و
با همان فاصلەی  ٣متری از من در حال حرکددت بددود ،اسددتاد نیددز پشددت سددر
طدداهر قددرار گددرفتە بددود .نخسددتین خددانەی روسددتا را بایددد رد میکددردیم و از
گوشددەی دوم دیددوار حیدداط آن خددانە بایسددتی بە سددمت چددر میپیچیدددیم ،کە
آنجا همان خانەای بود کە استاد میخواست بددرود .دقیقدأ بە خدداطر مددیآورم
کە یددک متددر ماندددە بددود تددا بە گوشددەی دوم همددان خددانەی اولددی برسددم کە
ناگهان صدای نحیفی را شنیدم ،تفنگم را محکمتددر در دسددت گدرفتم و نگدداهی
بە محددل صدددا کددردم کە در همددین حددال و بە طددرز بسددیار غددافلگیر کنندددەای
رگبار گلولە در میان پاهایم شەلەور شد.
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من آن پاسداری را کە روی شکم خوابیدە بود و تیراندازی میکرد دیدم،
چددون تنهددا نددیم متددر بدداهم فاصددلە داشددتیم و روز بەددد کە پددایم را پانسددمان
میکردند ،متددوجە شدددم هددم شددلوارم و هددم پوسددت پددایم از شددەلەی اسددلحەی
وی سددوختە بددود .مددن کە انگشددتم بددر روی ماشددە قددرار داشددت ،شددروع بە
تیراندازی کردم و بر روی زمین دراز کشیدم .طاهر نیددز بالفاصددلە گفددت :ەاز
جای خودت تکان نخور!ە و همزمان اقدام بە تیراندازی کرد.
من کە روی زمین افتادە بددودم ،دوبددارە از جددایم بلنددد شدددم ،امددا احسدداس
کددردم کە پددایم مثددل سددابق نیسددت و دنبددالم نمیآیددد .قدددم اول را بە سددختی
برداشددتم و قدددم دوم دوبددارە بددر روی زمددین افتددادم و دیگددر تددوان برخاسددتن
نداشتم .احساس کددردم کە تفددنگم از دسددتم افتدداد و پددس از آن بیهددوش شدددم.
بەدأ متوجە نشدم کە چقدر طول کشید تا بە هوش آمدددم ،امددا قددادر بە دیدددن
هیچ چیزی نبودم و گویی چشمبند بە چشمانم زدە بودند.
کورمال کورمال دست بر زمین میساییدم تا تفنگم را پیدا کنم .در همین
لحددظە خلیددل صدددایم زد و بددا شددنیدن صدددای خلیددل ،روحددیە گددرفتم و جلددوی
چشددمم روشددن شددد .طدداهر هددم آمددد و هددر کدددام بددا یددک دسددت تیراندددازی
میکردند و با دست دیگرشان زیر کتف من را گرفتە بودند و لنگ لنگان مددن
را نزد استاد احمد بردند .هنگامی کە چشمم بە استاد احمد افتاد دیدددم کە از
ندداحیەی شددکم دچددار خددونریزی شدددیدی شدددە بددود و روی پشددت خواباندددە
شدددە بددود .صددورتش را بە کمددک روشددناییای کە نددورافکن ایجددا کددردە بددود
دیدم ،از دهانش کف زیادی بیرون زدە بود.
من را آنجا نهادند و هر دو استاد احمددد را کشددان کشددان عقددد میبردنددد،
این دو مبارز شجاع هر بار تیراندددازی میکردنددد و همزمددان یکددی یکددی مددا را
عقددد میبردنددد .در همددان حددال پایگددا نیددز بددا بیکیسددی کو هددای اطددراف را
تیربدداران میکددرد .پددس از نددیم سدداعت چنددد صددد متددری از روسددتا دور شدددە
بددودیم .پددس از حدددود  ٤٠دقددیقە اولددین کسددی کە بددر بالینمددان حاضددر شددد،
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مصطفی دامنگیددر بددود ،البددتە بقددیەی بچەهددا نیددز بددا شددنیدن صدددای شددلیکهای
پیدرپی نزد ما برگشتند .اما مصطفی در شجاعت و قهرمانی گوی سبقت را
از همە ربودە بود.
مصطفی گفت :ەچددی شدددە؟ە گفددتم کە اسددتاد احمددد نیددز زخمددی شدددە اسددت.
مصددطفی بە همددرا طدداهر ،اسددتاد احمددد را آوردنددد .هددر کدددام از ایددن دو نفددر
من و استاد احمد را بە طور نوبتی بە عقددد میبردنددد .آنجددا متددوجە شدددم کە
اسددتاد شددهید شدددە و بە همددین دلیددل هددم جسددمش سددنگین شدددە و جابەجددا
کردنش کار سددختی بددود .در همددین حددال ابددوبکر کانیرشددی و علددی شددهابی و
احمد قادری نیز نزد ما آمدند.
کاک ابوبکر بە محددض آمدددن بە بچەهددا روحددیە بخشددید و بددا لحنددی محکددم
گفت :ەهر کدام از شما یک استاد احمد هسددتید ،روحددیەی خددود را نبازیددد ،مددا
از پددس هددر کدداری برمیددایم.ە امددا مشددکلی کە وجددود داشددت ایددن بددود کە رمددز
بیسیم در جید جلیقەی استاد احمد بود و هنگام جابەجا کردن ،روی زمددین
افتادە بود ،کە بە هیچ وجە نمیبایست بە دسددت دشددمن میافتدداد .چنددد تددن از
پیشددمرگەها پیکددر بیجددان اسددتاد را بردنددد تددا در جددای مطمئنددی پنهددان کننددد.
مصددطفی هددم بە تنهددایی تددا محددل درگیددری رفددت و هددمەی رمزهددا را بددا خددود
آورد .سپس همەی پیشمرگەها بە هم ملحق شدیم.
طاهر رشددیدی بە دنبددال چوپددانی رفددت تددا االغددی بیدداورد و مددن را جابەجددا
کنند .شهید احمد قادری با چفیە (جامانە) محددل زخمددم را بددرای جلددوگیری از
خونریزی بیشددتر محکددم بسددت .طدداهر حامدددی نیددز گفددت مددن بددا شددش تددن از
پیشمرگەها میروم بە سوی پایگددا تددا تیراندددازی قطددع شددود .بە خدداطر دارم
کە علی شهابی و ەجەفر سورە با وی رفتند ،اما در نیمەی را بدا قطددع شدددن
تیراندازی پایگا  ،آنان نیز نزد ما برگشتند.
طاهر االغی آورد و من را بر روی آن سوار کردند و بە سددوی پیربددادین
بە را افتادیم .آن شد درد زیادی متحمل شدم و مددرگ را بددا چشددمان خددود
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دیدددم .االغدددی را کە آوردە بدددود ،جدددثەی کدددوچکی داشدددت و روی آن پدددایم بە
زمین میرسید .مفصل پایینی پایم شکسددتە بددود و هددر بددار کە االغ بە حرکددت
در میآمددد پددای شکسددتەی مددن بە سددنگ و کلددود سددر را برخددورد میکددرد و
احساس میکردم ،از نو گلولەای دیگر بدان اصابت کددردە اسددت .درد پددایم از
یددک سددو و غددم از دسددت دادن اسددتاد احمددد از سددویی دیگددر جهددان را پددیش
چشمانم تیرە و تار میکرد هرگز آن شد فاجەەبار را فراموش نمیکنم.ە
شددهید شدددن اسدددتاد احمددد انددددو بزرگددی بدددود کە همرزمددان وی ،حدددزب
دمکرات و مددردم کردسددتان بە طدور کددل و بە ویددژە مددردم مددنطقەی بوکددان را
داغددددار کدددرد .ظهدددور اسدددتاد احمدددد در میددددان عمدددل باعدددت شدددد کە سدددریەأ
مسددئولیتهای مهمددی بە وی سددپردە ش دود .فرماندددهی د هددا درگیددری مهددم و
حماسی را در مناطق بوکددان ،سددقز و مهابدداد بە انجددام رسدداندە بددود ،تصددرف
پایگا های ترکاشە ،ماللر ،باغلوجە و نوبار کە کمر دشمن را خم کددرد ،تحددت
فرماندهی این فرماندەی جاویدان صورت گرفت.
اسدددتاد احمدددد محبدددوب مدددردم مدددنطقە بدددود .دشدددمن از ندددام اسدددتاد احمدددد
میترسددید ،زیددرا کە میدانسددت حددزب دمکددرات از اسددتاد احمددد زحمددتکش و
شاگرد بنایی سادە فرماندەای الیق در میدان نبرد ساختە است .نبوغ نظدامی
استاد احمد روز بە روز با پیشرفت بیشتر همرا بود .بەجز بەد نظامی قابل
تدددددأملی کە داشدددددت ،بە لحددددداظ اجتمددددداعی و آداب مەاشدددددرت نیدددددز از افدددددراد
خوشاخالق ،جوانمرد ،صادق و وفاداری بود کە این صفات و ویژگیهددا وی
را محبوب همەی مردم منطقە کردە بود و در هر جا با آغوشددی بدداز پددذیرای
او بودند.
ایددن خصددائل نیکددو کە در اسددتاد احمددد موجددود بددود ،هددر اندددازە کە باعددت
محبوبیت وی در میان مردم شدە ،بە همان اندازە نیز مدورد بغددض و کیددنەی
دشمنان مردم کرد ،واقع شدە بود .آنان بسیار تالش کردند تا وی را بە دام
اندازند ،حتی با بە اسارت درآوردن همسرش درصدد برآمدند تا از ایددن را
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ضددربەای بە وی بزننددد ،امددا نە تنهددا هددیچ گددا موفددق نشدددند و اسددتاد هرگددز
تسلیم خواستهای کثیف آنان نشد بلکە با ایمددانی محکمتددر از قبددل بە جنددگ
با دیخیمان و دشمنان آزادی ملت کرد پرداخت ،تا سرانجام با سربلندی در
این را بە شهادت رسید.
پدددس از بازگشدددت آن  ١٨نفدددر بە مدددنطقە ،بقدددیەی پیشدددمرگەها بە همدددرا
کمیتەی شهرستان دوبارە بە مقرهای ثابت قندیل برگشتند .سپس در اندددزی
بە سدداختن خددانە و همچنددین مقددر بددرای کمیددتەی شهرسددتان و نیددرو مشددغول
شدیم.

نتیجەی فعالیت
بازگشددت از مددنطقە و اسددکان یددافتن در مقددرات ثابددت ،فرصددت مناسددبی بددرای
مطدالەە فددراهم کددردە بددود .بررسددی امددورات گذشددتە و تجددزیە و تحلیددل آنهددا و
همچنین تجدید نظددر در شددیوەی پیشددبرد امددور و ایجدداد و اعمددال تغییددرات در
راستای پیشددرفت هددرچە بیشددتر نیددرو ،یکددی دیگددر از کارهددایی بددود کە ضددمن
مطددالەە در مقددرات ثابددت بە آن میپددرداختیم .بازگشددت زودهنگددام مددا بە مقددر
دفتر سیاسی در قندیل دلیل خاش خود را داشت .بە طددور کلددی سددال ،١٣٦٧
سال سختی برای مبددارزەی مسددلحانە بددود و بە ویددژە در مددنطقەی بوکددان کە
منطقەای فاقد مناطق کوهستانی است.
زمسدددتان سدددال  ٦٧را بدددا مشدددارکت در کالسهدددای سیاسدددی و ورزش و
شدنشینی در مجالس و محافل دوستانە سپری کردیم ،این کالسهددا در بدداال
بددددردن سددددطح آگدددداهی پیشددددمرگان نقددددش بسددددزایی داشددددت .هددددر صددددبح در
کوهستانهای قندیل گشت کوتدداهی مددیزدیم و سددپس بە نددرمش و ورزش بە
ویژە فوتبال و والیبال میپرداختیم بە همین دلیل بددود کە موقددع بازگشددت بە
منطقە نیز از آمادگی جسمانی قابل قبولی برخوردار بودیم.
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در سددال  ٦٧از مجمددوع  ١٩٤روسددتایی کە از توابددع کمیددتەی شهرسددتان
بوکددان بە شددمار میرفتنددد ،فقددط  ١٥روسددتا وجددود داشددت کە رییددم در آنهددا
ه نوز پایگاهی ایجاد نکردە بود ،کە آن هم در نزدیکی میاندوآب و شدداهیندی
واقددع شدددە بودنددد و بە لحدداظ نظددامی و از نظددر فەالیددت مسددلحانە مکانهددای
اسددتراتژیکی بە حسدداب نمیآمدنددد .بدددین ترتیددد  ١٧٩روسددتا از روسددتاهای
بوکددان دارای پایگددا بودنددد .ضددمن ایددنکە در چندددین روسددتا ماننددد ەجددامردە،
ەیکشددددوەە ،ەرحیمخددددانە ،ەقرەموسددددالیە ،ەحمامیددددانە ،ەسددددرابە ،ەشددددهریکندە،
ەقوروچدددداە ،ەنوبددددارە ،ەبددددردەزردە ،ەسددددردرآبادە ،ەسدددداروقامیشە ،ەآغجددددوانە،
ەقرەکندە و ەقمطریە گرو ضربت و نیروهددای پرتەددداد و تددا بددن دندددان مسددلح
رییم وجود داشت.
بەجز ایددن روسددتاها ،گرو هددای ضددربت داخددل شددهر نیددز همچددون ەابددوذرە،
ەقلەە و ەکلتپەە با نیروهای پرشماری وجود داشت و مأموریت آنددان سددرکوب
نیروهددای پیشددمرگە در هددر نقددطەای از مددنطقە بددود .حتدی برخددی از روسددتاها
دارای دو پایگددا بودنددد ،بددا ایددن هددمە در بیشددتر حالتهددا نیروهددای پیشددمرگە
اکثریدددت موفقیتهدددا را در عملیاتهدددای مختلدددف بە دسدددت میآوردندددد .بەجدددز
بازگشددت نیروهددا و کادرهددای میدددان دیدددەی سددپا پاسددداران از جبهەهددای
جنوب و آمدنشان بە کردسددتان کە پیشددتر بە طددور مفصددل بدددان اشددارە شددد،
مددانع دیگددری کە بددر سددر را نیددروی پیشددمرگەهای مددا قددرار داشددت همددان
ویژگیهای جغرافیایی منطقەی بوکددان بددود کە بیشددتر نقدداط آن را دشددتهای
وسیع تشکیل دادە بود ،کە برای نیروی پیشمرگە و پددارتیزان حکددم سددیبل را
داشت .چند کو صەدالەبور در مددنطقەی بوکددان وجددود داشددت کە همگددی بە
کنترل نیروهای پرشمار رییم درآمدە بود.
بددا نزدیددک شدددن بە زمددان بازگشددت بە مددنطقە ،در زمسددتان همددان سددال
کمیتەی شهرستان را ترمیم کددردە و سددازماندهی جدیدددی را بددرای نیددرو در
نظر گرفتیم .در این سازماندهی ،نیددرو را بە یددک شدداخەی مددنظم کە متشددکل
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از سددە دسددتەی  ٢٠ –١٥نفدرە بددود ،تقسددیم کددردیم .بە دنبددال شددهادت اسددتاد
احمددد ،عبددداللە شددینانی بە عنددوان سرپرسددت نیددرو تەیددین گردیددد .سددپس در
اسفندما کنفرانس کمیتەی شهرستان برگزار شد و طی آن ەصددالح پوراسددد،
ابوبکر خضری و من (ابراهیم چوکلی) بە عضویت این کمیددتە انتخدداب شدددیم،
من بەجز عضویت در کمیددتەی شهرسددتان وظددیفەی فرماندددهی شدداخە را نیددز
برعهددددە داشدددتم .شدددهید ابدددوبکر کدددانیدریژی بە عندددوان جانشدددین فرمانددددەی
شاخە ،همچنین محیالدین خاناحمدی ،صالح محمودی و طدداهر رشددیدی نیددز
بە عنوان سردستە تەیین شدند.
همزمددان بددا نزدیددک شدددن بە نددوروز  ١٣٦٨کمیددتەی شهرسددتان بوکددان و
نیددروی بیددان تحرکددات بیشددتری از خددود نشددان داد .بە مناسددبت فددرا رسددیدن
سال نو مراسم ویژەای برای خانوادەهای ساکن در ەاندددزیە برگددزار کددردیم.
ایددن مراسددم ویددژە عبددارت بددود از خطددابەای سیاسددی و سددپس بددا جشددن و
پایکوبی و رقب و آواز و گفتن شادباش بە همدیگر ،بە سوی سالی جدیددد و
فصلی دیگر از مبارزە گام نهادیم و سال گذشتە را وداع گفتیم.

تغییر تاکتیک رژیم در سال ١٣٦٨
با اتمام جنگ ایران و عراق ،جمهددوری اسددالمی بددا هدددف حفد دسددتاوردها و
منددافع خددویش کادرهددای سددپا پاسددداران را در مکانهددا و ادارەهددای حسدداس
وابستە بە خود استخدام کردە بددود ،و در کردسددتان هددم رونددد رویددارویی بددا
نیروی پیشمرگە را تغییر دادە بود و بر خددالف گذشددتە دیگددر سددپاهیان را بە
خاکریز نخست نمیفرستاد .در این سال کردها را بە جددان هددم انددداختە بددود،
اگرچە قب نیز این سیاست را دنبال کردە امددا ایددن بددار شدددت بیشددتری بدددان
بخشیدە بود .بە طوری کە در میددان کلددیەی سددربازان و مددزدوران رییددم تنهددا
بیسیمچی و فرماندەی آنان کرد نبود و مابقی از مزدوران بومی بودند.

 / 338دشواریهای را مبارزە

رییددم بددا ایددن سیاسددت سددەی میکددرد خصددومتی پایانناپددذیر را در میددان
طوایف کرد بە وجود بیاورد ،اما سیاست اصولی حزب دمکرات این نقشددەی
شوم رییم را خنثی کرد .در همان ابتدای سال و قبل از ورودمددان بە مددنطقە
متوجە این سیاسددت کثیددف شدددیم ،لددذا حددزب دمکددرات بددرای مقددابلە بددا آن دو
را کددار مناسددد اندیشددیدە بددود .اول :از طریددق کادرهددای تشددکیالتی تبلیغددات
گسدددتردەای علدددیە دسیسدددەهای جمهدددوری اسدددالمی در میدددان مدددردم و حتدددی
خددانوادەی مددزدوران صددورت گرفددت ،کە تددأثیرات خددوبی داشددت .دوم :از را
رادیو صدای کردستان ایران کە منبع موثق مردم کردسددتان بددود و مددردم بددا
عالقەی خاصی بە برنامەهددای ایددن شددبکەی رادیددویی گددوش فدرا میدادنددد .بە
همین دلیل بود کە مددزدوران در درگیددری بددا نیروهددای پیشددمرگە زود تسددلیم
میشدند.
پیشددمرگەهای حددزب دمکددرات نیددز در کنددار ایددن را کارهددای مناسددد ،از
وضددەیت و آمددادگی جسددمانی خددوبی برخددوردار بددودیم و هددمەی مددا همچددون
پددارتیزانی شددجاع و نتددرس لددوازم مددورد نیدداز خددود را در کولەپشددتیهایمان
گذاشتە بودیم و گوش بە فرمان مسئوالن حددزب بددودیم .ابتدددای فروردینمددا
در جلساتی عمومی شرایط دشوار مبددارزەی سیاسددی و مسددلحانە و همچنددین
نقش و وظائف نیروهای پیشمرگە مورد بحت و بررسی قرار گرفت.
در ادامەی همدددان جلسدددات و در تددداریخ  ٢٠فدددروردین مدددا  ،شدددهید دکتدددر
قاسملو بە دیدار کمیتەی شهرستان بوکان و نیروی بیان آمددد .در ایددن دیدددار
دکتر قاسملو شرایط سیاسی ایران و کردستان و مبارزەی حزب دمکددرات بە
ویددژە پددس از آتشبددس جنددگ میددان ایددران و عددراق را مددورد بحددت قددرار داد،
همچنین در پایان این جلسە بر وظائف و نقددش پیشددمرگان در تددداوم مبددارزە
تا رسیدن بە آزادی ،تأکید کرد.
پس از اتمام جلسددە و صددرف ناهددار بددا سددخنان دلنشددین خددود مددا را تددرک
کرد .این آخرین دیدار دکتر قاسددملو بددا کمیدتەی شهرسددتان بوکددان و نیددروی
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بیددان بددود .اولددین بدداری کە از نزدیددک دکتددر قاسددملو را دیدددم بە سددال ١٣٥٩
برمیگردد کە در استاد یوم ورزشی بوکان بددرای مددردم ایددن شددهر و حددومە،
سددددخنرانی کددددرد و سددددپس در ایددددام پیشددددمرگی و در زمسددددتان  ١٣٦١کە در
روستای نوبار بە دیدنمان آمدە بود و با ما عکس یادگاری گرفت.
طی سالهای  ٦٨ -٦٧هر بار کە بە سفر اروپددا میرفددت و یددا از آنجددا بددر
میگشدددت ،پیشدددمرگەهای شددداخەی مدددا بە عندددوان محددداف شخصدددی وی را
همراهی میکردند .هر بار میپرسید :ەچرا هر دفەە شما را بە ایددن مأموریددت
میفرستند.ە در جواب میگفتم :ەجواب این سئوال نددزد خددود شماسددت.ە و هددر
بار میفرمود :ەنیروی بیان یکی از منظمترین نیروهای حزب دمکرات است.ە
بە هر روی یک روز پس از جلسددەی مزبددور ،وسددایل مددورد نیدداز خددود را
جهددددت بازگشددددت بە مددددنطقە تحویددددل گددددرفتیم ،و بە همددددین منظددددور کمیددددتەی
شهرستان بوکان جلسەای توجیهی بددرای کددادر و پیشددمرگان خددود در تدداریخ
 ٢٩فروردین در اندزی برگزار کرد.

بازگشت یک تیم  ٨نفرە
بە دلیل اینکە سال گذشتە فشار زیادی متحمل شدە بودیم و در اواخر همان
سال نیز استاد احمد بە شهادت رسیدە بود ،ابتدا قرار بددر ایددن شددد کە تیمددی
 ٨نفرە قبل از بازگشت کلیەی اعضاء نیرو ،بە منطقە اعزام شوند .اعزام ایددن
تیم از ایددن رو بددود کە هددم شددرایط مددنطقە را بسددنجد و هددیم ایددنکە از تاکتیددک
جدید رییم در این سال اطالع یابد .این  ٨تن عبارت بودند از :من ،علددی اللە،
شهید علی شهابی ،رزگددار حبیدددزادە ،عثمددان ممیددل ،محمددد سددلیمی ،مصددطفی
بدری و یک پیشمرگەی دیگر کە نامش در خاطرم نیست .از مددرز ەسددورکیوە
بانە وارد خاک کردستان ایران شدیم.
روز چهارم اردیبهشتما  ،١٣٦٨وارد منطقەی بوکان شدددیم ،آن روز در
پشت روستای تورجان مستقر شدە بودیم .هنوز برف زمستان سال گذشددتە
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بە طور کلی آب نشدە بود و از این رو دمای هوا سددرد بددود .پتددو نداشددتیم و
فقط با اسلحە و رخت و کولەپشتی بە منطقە بازگشتە بودیم .از شدت سددرما
تا صبح بە خود لرزیدیم و با طلوع آفتاب جلوی نور آن خددود را عددین رخددت
شستە شدە پهن کردە بودیم .نگهبان گذاشتە بددودیم و بددا گددرم شدددن بدددنمان
بە خواب رفتیم .حوالی بەدازظهر با چند تن از اهالی روستا مددواجە شدددیم و
از ایشان در مددورد وضددەیت مددنطقە و نیروهددای رییددم و رفتارشددان بددا مددردم
منطقە ،سئواالتی پرسیدیم.
رییم پایگددا دیگددری در روسددتای تورجددان ایجدداد کددردە ،کە تحددت نظددارت
سددپا پاسددداران بددود 1.رییددم اعتمدداد زیددادی بە نیروهددای سددپا پاسددداران
داشت و بە همین دلیل اکثر نیروهای مسلح رییم را یک نفر سپاهی همراهددی
میکرد .تصمیم گرفتیم بددا ایددن تددیم  ٨نفددرە بە آن پایگددا ضددربە بددزنیم .رأس
سددداعت  ،١٩بدددا آرپیجدددی و بیکیسدددی و سدددالحهای سدددبک دیگدددر بدددر روی
پایگا و افراد داخددل آن آتددش گشددودیم .بە مدددت نددیم سدداعت ایددن حمددلە ادامە
داشت و سپس عقدنشینی کردیم .رییم شروع بە توپباران منطقە کددرد ،امددا
اعتنایی نکردیم و از روسددتای ەطاهربغدددەەی سددقز عبددور کددردیم و سدداعت ٢٣
برای صرف شام بە روستای شیخچوپان رسیدیم.
پدددس از صدددرف شدددام ،جهدددت اسدددتراحت بە رودخدددانەی سدددرتون رفتدددیم.
مشخب است کە هوا بسیار سرد بود و بدون امکانات نمیتوانستیم شد را
بیرون بە سددر بددریم ،از ایددن رو پددس از یددک هفددتە راهددی سددلیمانیە شدددیم .مددا
اولین تیمی بودیم کە در سال  ٦٨بە کردستان ایران رفتە بودیم .کاک غفددور
حمزەای ،مسئول آن وقددت دفتددر ارتباطددات سددلیمانیە ،پیددامی بە دکتددر قاسددملو
داد مبنی بر اینکە تیم  ٨نفرەی نیروی بیان پس از ایددنکە بە پایگددا روسددتای
تورجان حملە کردەاند ،اکنون در سالمت کامل در سلیمانیە بە سر میبرند.
 -1رییم در مناطقی کە سالهای قبل محدل رفتوآمدد نیروهدای پیشدمرگە بدود ،پایگداهی وابسدتە بە
سپا پاسداران ایجاد کردە بود.
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عملیات بزرگی نبود اما همین کە ما بە عنددوان اولددین تددیم در سددال  ٦٨در
مدددنطقە حضدددور داشدددتیم و بدددا تەدددداد کمدددی از نیروهدددا ،میدددان آن حجدددم از
پایگا هددا و فضددای امنیتددی کردسددتان توانسددتە بددودیم حضددور خددود را نشددان
بدددهیم ،موجبددات حساسددیت رییددم را فددراهم کددردە بددودیم .چندددی بەددد و در
جلسددەای دیگددر دسددتوری مبنددی بددر تشددکیل تیمددی از کادرهددا و پیشددمرگەهای
نیروی بیان ،جهت حضور در منطقە صادر شد .روز  ٢٥اردیبهشددتما  ،تددیم
مزبور بە منطقە بازگشت و مددا نیددز پددس از  ١٠روز راهددی مددنطقە شدددە و در
اطراف روستای بوبکتان بە آنان ملحق شدیم.

مرگ خمینی و گشتی در عمق منطقە
پیشمرگەها در پشت روسددتای بوبکتددان در مددنطقەی گددورک سددقز ،چنددد رأس
گوسددفند را از مددردم بددومی آنجددا خریدددە و مددابین سددایر پیشددمرگەها تقسددیم
کردنددد و روز خددوبی را بە سددر بددردیم .سددپس در صددبح روز  ١٣خردادمددا
 ،١٣٦٨یکی دیگر از جلسات کمیتەی شهرستان را برگزار کردیم .مباحت این
جلسە بیشددتر در مددورد چگددونگی رفددتن بە عمددق مددنطقەی بوکددان بددود .در آن
ایام رفتن بە منطقەی بوکددان کددار راحتددی نبددود و بددا خطددرات عدیدددەای همددرا
بود ،ضمن اینکە قددرار بددر ایددن بددود کە از پشددت شهرسددتان بوکددان و از جنددد
شددداهیندی و میانددددوآب وارد مدددنطقە شدددویم کە مددددتهای مدیددددی میشدددد
پیشمرگەهای حزب دمکرات گذرشان بە آنجا نیفتادە بود .تمامی ابەاد گشددت
مزبور را سنجیدیم و خود را برای آن آمادە کردیم.
سددداعت  ١٠روز  ١٤خردادمدددا  ،نگهبدددان ،مدددن را صددددا زد و گفدددت کە در
پایگا روستای ەکانیدریژە تحرکات غیرعددادی مشدداهدە میشددود .بددا دوربددین
پایگا را دید زدم و آنچە کە من مشاهدە کردم این بود کە چند تددن از افددراد
پایگددا پددرچم سددیا رنگددی را روی خداکریز پایگددا قددرار دادنددد .در آن هنگددام
صددالح پوراسددد بە برنامەهددای رادیددو تهددران گددوش فددرا دادە بددود کە مددرگ
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خمینددی ،رهبددر جمهددوری اسددالمی را اعددالم کددرد .بلندددگوی پایگددا کددانیدریژ
روشددن شددد و در سددوگ رهبددر جنایتپیشددەی خددود ،مددداحی و نوحەسددرایی
پخش کردند.
آن روز را تددا غددروب در حال دت آمادەبدداش بە سددر بددردیم و هددر کدددام از
پیشمرگەها از نقطەنگا خاش خود ،موضوع مددرگ خمینددی و تددأثیرات آن بددر
ادامەی مبارزەی ما را تحلیل میکردند .اما آنچە مهددم بە شددمار میرفددت ایددن
نکتە بود کە همگان در مورد آن اتفاق نظر داشتند ،و آن همانا جنایتپیشگی
خمینی بود و هددمەی مدا سددتمی کە پددس از انقددالب ایددران در حددق ملددت کددرد و
جنددبش مشددروع آن از جانددد حکومددت مرکددزی بددر مددا روا داشددتە بودنددد را،
نشأت گرفتە از تصمیمات خمینی میدانستیم.

کشتەشدن فرماندەی محور نیروهای رژیم
غروب همان روز یەنددی  ١٤خددرداد ،آمددادە شدددیم و بە سددوی عمددق مددنطقە بە
را افتدددادیم .صدددبح روز  ١٧خردادمدددا در میدددان انبدددوهی از درختدددان کە در
نزدیکددی روسددتای ەبوغدددداغیە بددود ،خوابیدددە بددودیم .بددا صدددای پسددرکی ١٤
سددالە کە یکددی از آهنگهددای ناصددر رزازی را میخوانددد ،بیدددار شدددم 1.اخبددار
داخددل روسددتا را از وی پرسددیدیم و تددا وقتددی کە نددزد مددا بددود ،برایمددان آواز
خواند .با تاریک شدن هوا از عرض جادەی سقز – بوکان بە سمت مددنطقەی
فیضاللەبیگددی عبددور کددردیم .روز  ١٨خردادمددا بە نزدیکددی روسددتای ەآلددبالغە
رسیدیم کە چند سالی میشد نیروهای پیشمرگە در آن منطقە حضور نیافتە

 -1آن نوجوان نامش حسن بود و در سال  ١٣٧فرد دیگری را طی نزاعدی بدا چداقو بە قتدل رسداند
و بە کردستان عراق فراری شد و بە حزب پنا آوردە بود اما بە دلیدل وجدود شداکی خصوصدی و
ک د یس اجتمدداعی آن ،حددزب دمکددرات پددس از بددازجویی و تفتددیش الزم وی را تحویددل حکومددت اقلددیم
کردسدددتان داد ،کە پدددس از مددددتی سدددر از ایدددران درآورد و بەددددأ قصددداش شدددد .ناصدددر رزازی از
خوانندەهای مشهور و انقالبی کرد است.
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بودند بە همین دلیل حضور و برقراری تماس با مددردم در مددنطقەی یادشدددە
بسیار ضروری بە نظر میرسید.
تصمیم گرفتیم ،شد را در روسددتای آلددبالغ بگددذرانیم .ابتدددا مددن بە همددرا
عثمدددان ممیدددل ،علدددی اللە و سدددید احمدددد احمددددی (هەوا ) از عدددرض جدددادەی
شاهیندی – بوکان عبور کردیم و بقیەی افراد نیددرو نیددز بە دنبددال مددا آمدنددد.
ساعت  ١٩بە محض رسیدن ما بە جادە ،تویوتایی کە حامل نیروهددای رییددم
بود از بوکان بە سمت روستای یکشوە و گرو ضربت آنجا در حال حرکت
بدددود .فرصدددت نکدددردیم کە خدددود را پنهدددان کندددیم و از ایدددن رو چدددارەای جدددز
تیراندازی نداشتیم .طی  ٥دقیقە درگیری دو نفر از سرنشینان خودرو کشتە
شدند و یک نفر دیگر در حالی کە زخمی بددود ،پددا بە فددرار گذاشددت .تویوتددای
رییدددم را آتدددش زدیدددم و دو قبضدددە کالشدددنیکوف بە دسدددت آوردیدددم .یکدددی از
کشتەشدگان فرماندەی محور بود.
قبل از اینکە نیروهای رییم از این درگیددری مطلددع شددوند ،مددا  ١٠کیلددومتر
از محددل درگیددری فاصددلە گددرفتە بددودیم .در واقددع بددا ایددن درگیددری از صددرف
شددام محددروم شدددیم و بە اجبددار را طددوالنیای را در پددیش گددرفتیم .بەخدداطر
پایگا مرغداری باغ احمدی کە در آن اطراف وجود داشددت ،دو دفددەە عددرض
جادە را طی کردە و از نو بە جددای اول خددود بازگشددتیم .آخددر سددر بە هنگددام
عبور از جادە کە راهی مکانی بە نددام ەاوغددالنە – مکددان اسددتراحت – بددودیم،
یکی از پیشمرگەها بە نام ەرحمان زندیە میگفت :ەکاک ابراهیم از بس مارو
عقد و جلو میبرد ،تا اینکە خودرویی زیرمان میگیرد.ە
بە دنبال اینکە ما محل را ترک کردە بودیم ،نیروهای رییم یکددی از اهددالی
روستای آلبالغ بە نام ەکددریم آقادوسددتە را بە اتهددام دسددت داشددتن در کشددتە
شدددن آن فرماندددە ،دسددتگیر کددردە و پددس از تحمیددل  ٢سددال زندددان تددوأم بددا
شکنجە و اذیت و آزار فراوان در سددال  ١٣٧١اعدددام کردنددد .در واقددع مددا طددی
این گشتزنی هرگز با کریم مواجە نشدیم و نە مددا از وی خبددر داشددتیم و نە
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او از مددا و مأموریددت مددا اطالعددی داشددت .فقددط هنگددام اسددتراحت در مددزرعەی
آنان چند ساعتی را سپری کددردە بددودیم و در ضددمن بددا پدددر وی نە خددود او
دیداری داشتیم کە این مالقددات هددیچ ارتبدداطی بددا مسددائل تشددکیالتی نداشددت و
فقط بە این دلیل بود کە ما در مزرعەی آنان بە استراحت پرداختە بودیم.
کریم یکی از اعضاء تشکیالت مخفی ما در منطقە بددود و بددا دکتددر سددلطان
در ارتباط بود و بنا بر درخواست وی بود کە از سوی حزب مسئولیتهایی
بە کددریم (کددادر محلددی) در آن مددنطقە محددول شدددە بددود .و واقەددأ کددریم در بە
انجدددام رسددداندن مسدددئولیتهای محدددولە سدددنگ تمدددام گذاشدددتە و جدددای خدددالی
نیروهای پیشمرگە را در آن منطقە پر کددردە بددود .بددا ایددن هددمە کددریم در ایددن
عملیات ناگهانی هیچ نقشی نداشت و خددود مددا نیددز انتظددار چنددین رویدددادی را
نداشتیم و مجبور بە تیراندازی شدیم ،ضددمنأ همددان طددور کە گفددتە شددد کددریم
از حضور ما در آن منطقە مطلع نبود ،چون بە طددور ناگهددانی تصددمیم گددرفتە
بددودیم بە آنجددا بددرویم در غیددر ایددن صددورت قددب تشددکیالت مخفددی را مطلددع
میساختیم.
 ١٩خددرداد در کنددار چشددمەی آبددی بە اسددتراحت پددرداختیم .بددرای صددرف
شام بە روستای ەکانیشقاقانە رفتیم کە از آخرین پذیرایی آنان از نیروهای
پیشدددمرگە قریدددد بە هفدددت سدددال میگذشدددت .صدددبح روز بەدددد بە روسدددتای
ەحصدداربالغیە رفتددیم و از هددر دو روسددتا کمددک مددالی دریافددت کددردیم .البددتە
جهددت جمددعآوری کمکهددای مددالی ،تددیم مشخصددی را تەیددین میکددردیم کە بە
همرا کادرهای منطقە نزد مردم روستاهای مختلف میرفتند و مردم نیددز بە
اختیدددار خدددود – نە از روی اجبدددار – و هرچقددددر کە از دستشدددان برمیآمدددد،
کمکهای مالی خویش را تحویل نمایندگان حزب دمکرات میدادند.
غددددروب روز  ٢٠خردادمددددا در حددددالی کە از عددددرض جددددادەی بوکددددان –
میاندددوآب در نزدیکددی روسددتای داشددبند ،عبددور میکددردیم ،بددا سددە چوپددان کە
چندددین رأس گوسددفند بە همددرا داشدتند روبەرو شدددیم .آنددان فکددر کردنددد مددا
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راهزن هستیم و بە همین دلیل با فریدداد و طلددد کمددک بە سددوی روسددتا پددا بە
فرار گذاشتند .هرچند توانستیم بە یکی از آنان برسددیم و وی را توجیدده کنددیم
کە پیشمرگە هستیم ،اما دو نفر دیگر بە روستا رسددیدە و مددردان روسددتا هددم
با چددوب و چمدداق در پددایین دسددت روسددتا آمددادەی مقددابلە بددا مددا بودنددد .البددتە
مددردم روسددتا محددل اسددتقرار مددا راشناسددایی نکردنددد ،امددا فریدداد ەآی دزد،
بگیریدشە از چند صد متری شنیدە میشد.
پدددس از آن از راهدددی کە از میدددان روسدددتاهای گردیقبدددران و عباسآبددداد
میگذشت ،خود را بە نزدیکی خانەهای روسددتای ەچدداورچینە رسدداندیم .روز
 ٢١خرداد را در آنجا سپری کردیم .اگرچە مکان استراحتمان نامناسددد بددود
اما بە دلیل روشنی هوا نمیتوانستیم در طول روز نقل مکددان کنددیم و لددذا در
میددان انبددوهی از درختددان کە در آن نزدیکددی قددرار داشددتند ،ماندددگار شدددیم.
غددروب همددان روز بە سددوی روسددتای ەدونگددوزە سددرازیر شدددیم تددا هددم شددام
بخوریم و هم اینکە مقداری کمک مالی جمعآوری کنیم.
حدود سدداعت  ٢٤از روسددتا خددار شدددە و از دشددت سددوختەی ەاختتددرە بە
طددرف ارتفاعددات روسددتای ەکانیپددانکەە بە را افتددادیم کە سدداعت  ٣بامددداد بە
مقصدددد رسدددیدیم .بە دلیدددل دشدددواری و همچندددین حساسدددیت محدددل کە هدددم از
بوکدددان و هدددم از پایگدددا روسدددتاهای اطدددراف قابدددل مشددداهدە بدددود ،ەصدددالح
محمدددودیە کە سردسدددتە بدددود را بە همدددرا یکدددی از پیشدددمرگەها بە صدددورت
مخفیانە بە نگهبانی گماشتیم و خود بە جای دیگری کە پددر از درختددان بددوز

1

بود رفتیم و در آنجا مستقر شدیم.
در این گشتزنی کە تددا شدداهیندی و از دیگددر سددو تددا میاندددوآب را در بددر
گرفتە بود ،بر ما مەلوم گشت کە سیاست و تاکتیک نیروهای رییم نسبت بە
سددالهای قبددل بسددیار تغییددر کددردە اسددت .از حمددلە خبددری نبددود و در واقددع
 -1نوعی درخت کە در منطقەی موکریان وجود داشت ،مەادل فارسی آن درخت پشە میباشد.
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نیروهای خددود را بە کشددتن نمیدادنددد .فقددط در یددک حالددت ابتکددار عمددل را در
دسددت میگرفتنددد و آن هددم عبددارت از ایددن بددود کە مددزدوران را بە تەقیددد مددا
میفرستادند و بە عبارتی دیگر کردها را بە جان هم میانداختنددد .مددا نیددز در
گشت خود بسیار محتاط بودیم و شبانە در هر جایی بددودیم و در هددیچ کجددا
هم نبودیم.

بە شهادت رسیدن  ٣کادر برجستە
روز  ٢٢خردادما پس از استراحت مناسددبی بددرای صددرف شددام بە روسددتای
ەجموغەە رفتیم .آنجا خبر بە شهادت رسیدن  ٣تن از پیشمرگان حزب را در
روسددتای ەشددیخلرە شددنیدیم .پددس از چندددی خبددر تأییددد شددد .ایددن سددە فرزن دد
قهرمان ملددت کددرد عبددارت بودنددد از :طدداهر حامدددی اهددل روسددتای سددرباغچە،
یکددددی از کادرهددددای شایسددددتە و بدددداتجربەی حددددزب ،کە فددددردی اجتمدددداعی و
خوشاخالق بود .احمد قددادری کددادر تشددکیالتی کە قددب کددادر درمددانی بددود و
پیشددمرگان زخمددی زیددادی را در میددادین نبددرد مددداوا کددردە ،و خددود نیددز از
پیشمرگەهای شجاع و از جان گذشتە بود .و سرانجام محمددد احمدشددم ملقددد
بە محمد اسپوغە کە بە مدت  ٨سال بە طددور مددداوم در میددادین و سددمتهای
مختلف مبارزە ارزشهای خود را بە اثبات رساندە بود .شهید محمد درجات
سازمانی را از پیشمرگە تا سردستە و فرماندددهی شدداخە بە خددوبی بددر عهدددە
گددرفتە و از سددر گذرانیدددە بددود و نمددونەی بددارز مدددیریت ،خسددتگیناپذیری و
شددجاعت بددود وی در سددال  ١٣٦٨مأموریددت یددافتە بددود کە بە عنددوان کددادر
تشکیالتی در منطقە کار کند.
ایدددن سدددە کدددادر کمیدددتەی مدددنطقە کە جهدددت بە انجدددام رسددداندن امدددورات
تشددکیالتی و مأموریتهددای حزبددی بە روسددتای شددیخلر رفددتە بودنددد ،توسددط
عدەای خائن و خددودفروختە شناسددایی میشددوند و پددس از مخددابرەی حضددور
آنددان بە نهادهددای امنیتددی ،منددزل محددل اسددتقرار آنددان توسددط نیروهددای رییددم
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محاصرە میشود و پس از نبردی قهرمانددانە بە شددهادت میرسددند .متأسددفانە
شدددهادت ایدددن سدددە تدددن در آن زمدددان ضدددربەی سدددختی بدددود کە بە کمیدددتەی
شهرسدددتان بوکدددان وارد شدددد .جسدددد بیجدددان ایدددن شدددهدا را بە داخدددل شدددهر
میاندددوآب بددردە و در آنجددا بە نمددایش گذاشددتە بودنددد .ضددمن ایددنکە مددأموران
دولتدددی در میدددان مدددردم شدددهر میانددددوآب مددددعی شددددە کە در انتقدددام خدددون
فرماندددەی محددور رییددم ،آنددان را بە قتددل رسدداندە بودنددد .اگددرچە هددر کدددام از
آنددان از فرزندددان قهرمددان و قابددل کردسددتان در میدددان مبددارزەی مسددلحانە
بودند ،اما دست کم گرفتن دشمن و سهلانگاری باعددت شددد کە جددان خددود را
از دست بدهند.

ارسال نامە بە پایگاە هرمیلە
در تمددام مدددتی کە در حددال گشددتزنی بددودیم ،نیروهددای رییددم بە مددا حمددلە
نکردند .روز  ١٤تیرما در پشددت روسددتای هددرمیلە در مددنطقەی گددورک سددقز
در حال استراحت بودیم .مدت زیددادی میشددد کە نیروهددای پیشددمرگە بە ایددن
روسددتا نددرفتە بودنددد .پایگددا روسددتای هددرمیلە دقیق دأ در مجدداورت خانەهددای
روستا قرار گرفتە بود .بسیاری از پایگا های رییم افددراد خددود را بە محددض
تاریک شدن هددوا ،بە داخددل پایگددا بددردە و شددد را تددا روز بەددد در همددان جددا
سدددپری میکردندددد و بە گشدددتزنی نمیپرداختندددد .برخدددی از پایگا هدددا نیدددز بە
منظور اذیت و بیاحترامددی کددردن بە مددردم بە داخددل روسددتا میرفتنددد .کە در
بسددیاری از مددوارد افرادشددان بە دسددت نیروهددای پیشددمرگە کشددتە میشدددند.
پایگددا هددرمیلە پددس از بیاحترامددیای کە بە شیردوشددان ایددن روسددتا کددرد و
افراد آن از سوی پیشمرگەها تنبیە شدند ،دیگر دنبال چنین اعمالی نرفتند.
پیشمرگەهای گرسنە و خستە با اطالع کمیددتەی شهرسددتان ،بددا قلددم صددالح
پوراسد نامەای را برای پایگا هرمیلە فرسددتادند .محتددوای نددامە تقریبددأ بدددین
شددکل بددود کە مددا پیشددمرگەهای حددزب دمکددرات ،شددامگا امددروز بە روسددتای
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هرمیلە جهت صرف شام میآییم ،شما کاری بە کار مددا نداشددتە باشددید و مددا
نیز از حمددلە بە پایگددا پرهیددز مدیکنیم! منتظددر جددواب نددامە نشدددیم و خددود را
برای رفتن بە داخل روستا آمادە کردیم .ابتدا تیم پیشرو حرکت کردند و در
مجاورت پایگا مستقر شدند و ما نیز بە دنبال آنان راهی شدیم.
در اطراف پایگا در حد لزوم پیشمرگە گذاشتیم و سپس زمددان بازگشددت
را تەیین کردە و در قالد تیمهددای چندددنفرە بددر منددازل روسددتا تقسددیم شدددیم.
پس از ایجاد پایگا در این روستا ،برای اولین بار بددود کە نیددروی پیشددمرگە
وارد روستا میشد .بە ظن ایددنکە نددامەی مزبددور مأموریددت خددود را بە انجددام
رسدداندە اسددت ،وارد روسددتا و سددپس خانەهددا شدددیم .سددر سددفرە بددودیم کە
نگهبان با بیسیم اعالم کرد کە تحرکددات غیرعددادی در داخددل پایگددا صددورت
میگیرد .ما نیز شمار نگهبانهای خود را بیشتر کردیم .در حال خوردن غذا
بودیم کە صدای شلیک و تیراندازی برخاست.
مددا کە از آمدددن گددرو ضددربت اطالعددی نداشددتیم ،فکددر میکددردیم کە همددان
نیروهدددای داخدددل پایگدددا  -کە از کمیدددت و کیفیدددت افدددراد آن مطلدددع بدددودیم –
هستند و با بچەهای مددا درگیددر شدددەاند لددذا اعتنددایی نکددردیم .امددا هنگددامی کە
متددوجە انفجددار نارنجددک و گلددولەی آرپیجددی شدددیم ،فهمیدددیم کە نیروهددای
بیشتری در آنجا حضور دارند .ابتدا تیمی از پایگددا بە سددمت روسددتا بە را
افتاد کە با واکنش سددریع نیروهددای پیشددمرگە مددواجە شدددند و فددورأ بە داخددل
پایگا برگشتند .ما نیز در قالد تیمهای مجزا از روستا خار شدیم.
اصوأل تداوم این دسددت از درگیریهددا بە نفددع پددارتیزان نیسددت ،از ایددن رو
مناسددد ندیدددیم کە درگیددری را بیشددتر ادامە بدددهیم .بددیش از یددک کیلددومتر از
روستا فاصلە گرفتە بودیم کە بە سردستەها دستور دادم تا هددر کدددام افددراد
خود را سرشماری کنند .دوبارە بە را افتادیم.
نیروهای رییم با خمپارە ما را مورد حملە قرار دادە بودند ،ناگهان گلولە
خمپارەای در نزدیکی یکی از تیمها منفجر و ترکش آن باعددت جراحددت  ٥تددن

گوشەای از خاطرات یک پیشمرگ 349 /

از پیشددمرگەها شددد .بددا عجددلە زخمیهددا – کە خوشددبختانە جراحاتشددان جدددی
نبود – را با خود برداشتیم و بە سمت روستای کندالن بە را افتادیم.
در اینگددونە مواقددع نیروهددای پددارتیزان هددر چە سددریعتر محددل درگیددری را
ترک کنند ،بهتر است .طبق قرار قبلددی از نزدیکددی روسددتای ەمرخددزە بە سددمت
کو بنفشە بە را افتادیم .بە دلیددل خسددتگی زیدداد تمددایلی بە بدداالرفتن از کددو
نداشدددتیم و بە همدددین دلیدددل در اطدددراف روسدددتای مرخدددز و میدددان انبدددوهی از
درختان خود را مخفی کردە و بە استراحت پرداختیم.

حملەی دشمن بە کوه بنفشە سقز
سددداعت  ٥بامدددداد روز  ١٥تیرمدددا در پشدددت روسدددتای مرخدددز ،پیشدددمرگەها
رخت و تفنگ را کندە و بە دلیل خستگی زیاد ،بە خواب رفتە بودند .بددا ایددنکە
بسیار خستە بودم اما بە درختی تکیە دادە و در حال سددیگار کشددیدن بددودم.
هوا بە طور کامل روشن نشدە بود و با دوربددین اطددراف را دیددد مددیزدم .در
ارتفاعات سایەای میدیدم کە بە نظددر میرسددید نفددر باشددد .پددس از چندددی کە
هددوا روشددن شددد ،دوبددارە نگدداهی انددداختم و دیدددم کە در ارتفاعددات تحرکددات
مشکوکی در جریان است.
بە بچەها نگفتم و خواستم بیشتر اسددتراحت کننددد و همچنددین منتظددر شدددم
تددا هددوا اندددکی روشددنتر شددود .میدانسددتم کە نیروهددای دشددمن از محددل مددا
اطالعددی ندارنددد .نگهبانددان را کە شددهید ەعمددر سددلیمیە و ەحسددن کانیسددیرانیە
بودند را مطلع ساختم .هوا بە کلددی روشددن شدددە بددود ،پاسدددارها و مددزدوران
آتش روشن کردند .ابتدا کاک عبداللە شینانی و سددپس هددمەی پیشددمرگەها را
از حضور پرتەداد نیروهای دشمن مطلددع کددردم و خددود را بددرای هددر حمددلەی
احتمالی و غیرمنتظرە آمادە کردیم.
نیروی دشمن با این پیشفرض کە نیروی پیشمرگە در آن منطقە حضور
ندارنددددد ،بە سددددمت روسددددتای مرخددددز پددددایین آمدنددددد .یکددددی از پاسدددددارها کە
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بیسیمچی بود بە سمتی کە ما خددود را مخفددی کددردە بددودیم حرکددت میکددرد،
در همان حال کدداک عبددداللە وارد کپددر صدداحد مددزرعە شددد و از وی پرسددیدە
بدددود :ەچە خبدددر؟ە آن مدددرد نیدددز در حدددالی کە فکدددر میکندددد کددداک عبدددداللە از
مزدوران رییم است ،با عصبانیت گفتە بود :ەچرا از مددن میپرسددی؟ شددما کە
در هدددمە جدددا هسدددتید و هدددمەی ارتفاعدددات و زمینهدددای اطدددراف را در کنتدددرل
خودتان گرفتەاید ،بهتر میدانید کە چە خبر است!ە
یکی از نگهبانهای ما دستور تسلیمشدن بە آن بیسددیمچی داد ،در جددای
خددود خشددکش زد ،تددا کدداک عبددداللە نددزد مددا برگشددت ،تیراندددازی شددروع شددد.
گروهدددی از پیشدددمرگەها را بە ارتفاعدددات اطدددراف فرسدددتادیم ،آن گدددرو نیدددز
فیالفور مزدوران را فراری دادند و چنددد تددن از آنددان را کشددتند و یددک قبضددە
بیکیسددی و چنددد قبضددە کالشددنیکوف را بە دسددت آوردنددد .طددی دو سدداعت
درگیری چندین مکان را در ارتفاعات از نیروهای رییم پاک کردیم و آنها را
بە کنترل خود درآوردیم.
جهددت پسگددرفتن آخددرین ارتفاعددات دوبددارە خددود را سددازمان دادیددم .نقدداط
استراتژیک همچنان در اختیار نیروهددای دشددمن بددود .تیمددی را بە سردسددتگی
صالح محمددودی بە طددرف دکددل بنفشددە و دسددتەای دیگددر از پیشددمرگەها را بە
سردسددددتگی طدددداهر رشددددیدی بە پشددددت روسددددتای آیچددددی کە از ارتفاعددددات
استراتژیک محسوب میشدند ،فرستادیم.
دسددتەی دیگددری را نیددز بە سردسددتگی محیالدددین خاناحمدددی بە سددوی
ارتفاعات فرستادیم و سپس مددن بە همددرا شددهید مصددطفی دامنگیددر بە سددمت
دسددتەی محیالدددین رفتددیم .امددا چە رفتنددی؟ بە محددض ایددنکە بە را افتددادیم
حمددالت خمپددارەای آغدداز شددد و در واقددع نمددیدانم کە چە جددوری نجددات پیدددا
کردیم ،چون فرصت هیچ گونە حرکتی بە ما نداد.
درەی کددوچکی در آن اطددراف بددود کە در اثددر بددارش بارانهددای بهدداری
ایجدداد شدددە بددود ،خددود را در آنجددا مخفددی کددردیم تددا آتددش خمپارەهددا کدداهش
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یافددت .سددپس خددود را بە پیشددمرگەها رسدداندیم و آنددان را از اهمیددت نقددطەی
مورد نظر آگا ساختم و متذکر شدم کە بایستی تحت هر شرایطی بە کنترل
نیروهای ما دربیاید .دلیل اهمیت آن مکان در این بود کە از همەی ارتفاعات
پیرامددون مرتفددعتر بددود و هددر کدددام از نیروهددا آنجددا را در اختیددار میگرفتنددد،
برندەی درگیری بودند.
الزم بە ذکر است کە شجاعت ەمجید خەباتە 1در آن روز کمنظیددر بددود و
بددا تیربددار بیکیسددی امددان نیروهددای دشددمن را بریدددە بددود .مددا تحددت حمایددت
رگبار بیامان بیکیسی وی بود کە توانستیم بە همەی نقاط دسترسددی پیدددا
کنددیم و تددا سدداعت  ١١کلددیەی ارتفاعددات اطددراف را از لددون وجددود پاسدددار و
مددزدوران پاکسددازی کنددیم .پددس از ایددنکە نیروهددای دشددمن کشددتە و زخمددی و
فددراری شدددند ،در هددمەی نقدداط اسددتراتژیک مسددتقر شدددە و بە انتظددار حمددلەی
دوبارە آنان نشستیم .متأسفانە بە هنگام باز پسگیری آخددرین نقددطە یکددی از
پیشمرگەها بە نام ەابوبکر کاکلیە ملقد بە ەابو ماللریە بە شهادت رسید.
سدددداعت  ١٥گردانددددی از مددددزدوران از مزدورخددددانەی میددددرەدە بە پددددایین
ارتفاعات اعزام شدند ،کە نتوانستند هیچ کاری ترتید بدهند و امکان کمترین
پیشروی را از آنان سلد کردە بودیم .طولی نکشید کە حا عمددر ،فرماندددەی
مزدوران خددود را بە محددل درگیددری رسدداند .بە پیشددمرگەها گفددتم کە نیرویددی
کە هماکنددون آمدەانددد همددان نیرویددی هسددتند کە  ١١مددا قبددل در اینجددا و بە
دسددت مددا تارومددار شدددند .آنددان کە از طریددق کنتددرل بیسددیمها متددوجە شدددە
بودند ما پیشمرگەهای نیروی بیان هستیم ،جرئت نزدیک شدن نداشتند.
امددا در عددین حددال یددادآور شدددم کە بایسددتی در سددنگرهای مسددتحکم پنددا
بگیرندددد تدددا از گزندددد حمدددالت خمپدددارەای در امدددان باشدددند .طدددولی نکشدددید بدددا
خمپارەی  ١٢٠میلیمتری شروع بە خمپارەباران کردند ،اما بە دلیددل ایددنکە مددا
 -1یک روز پس از درگیری از مجید ەخەباتە با دادن تشویقنامەای تقدیر بە عمل آوردم.
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در زمددان بسددیار کمددی کە در اختیددار داشددتیم ،سددنگرهای خددود را اسددتحکام
بخشیدە بودیم خوشبختانە زیانی متددوجە هددیچ کدددام از نیروهددای مددا نشددد و
آنان نیز با سرافکندگی محل درگیری را ترک کردند .سدداعت  ١٨پیکددر شددهید
ابوبکر را پایین آوردە و در محلی در آن نزدیکی بە خاک سپردیم.
در این درگیری  ٣٠تن از نیروهای رییم کە بیشترشددان مددزدور -سددرباز
بودند کشتە شدە و  ٨تددن دیگددر نیددز بە اسددارت درآمدنددد .پددیش از بە اسددارت
درآمدشان هددر چقدددر کە خواسددتار تسددلیم شدددن بددودیم ،اعتنددایی نکردنددد .در
ایددن هنگددام بە همددرا دسددتەای کە تحددت سردسددتگی محیالدددین بددود ،از دو
طرف با نارنجک بە آنان حملەور شدیم و اجازەی هیچ گونە تحرکی بە آنان
ندادیم و بە ناچار تسلیم شدند .اما یکی از آنان زخمی شدە بددود و بددا نددالە و
فریاد میگفت کە از اقوام ەسید ابراهیم هاشددمیە هسددتم و طلددد عفددو میکددرد،
منم با عصبانیت گفددتم :ەاگە از اقددوام او هسددتی پددس اینجددا چە کددار میکنددی؟ە
البتە پس از توضیحات و توجیهات الزم آزادشان کردیم.
در این درگیری د ها نوع اسلحە و مقددادیر قابددل تددوجهی فشددنگ بە دسددت
آوردە بددددودیم ،ضددددمنأ بەجددددز بە شددددهادت رسددددیدن ابددددوبکر کدددداکلی و چنددددد
پیشددمرگەای کە بە طددور سددطحی زخمددی شدددە بودن دد زیددان دیگددری متددوجە
نیروهای پیشمرگە نشدە بود.
درگیددری فددوق پددس از چنددد مددا بە ایددن صددورت روی دادە بددود ،قددب نیددز
اشارە شددد کە نیروهددای رییددم در سددال  ١٣٦٨از حمددلەی مسددتقیم خددودداری
میکردند .این درگیری نیز اتفاقی روی داد و آنان قصددد حمددلە نداشددتند .پددس
از عملیات کە نقشەی نظامی آنان را بە دست آوردە بودیم متوجە شدددیم کە
مسیر حرکت ما را پس از درگیری شد گذشتە داخل روستای هرمیلە رصد
کردە بودند و با فلش قرمزرنگی روی نقشەی نظامیای کە بە دست ما افتدداد
قلەهای بنفشە ،استاد مصطفی ،حاجیکیمی و اطراف شیخچوپان را مشددخب
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کددردە بودنددد ،کە همددین طددور هددم شددد و مددا در یکددی از آن نقدداط قرمزرنددگ
(بنفشە) با آنان برخورد کردە و درگیر شدیم.
غددروب همددان روز دوبددارە نیددروی خددود را سددازمان دادە و از همددان را
شد گذشتە از پشت روستای مرخددز بە سددمت کندددالن برگشددتیم .زخمیهددای
درگیری شددد قبددل روسددتای هددرمیلە را نیددز بە همددرا داشددتیم و همددین باعددت
شدە بود کە از سرعت حرکت خود بکاهیم .ساعت  ٥بامددداد روز  ١٦تیرمددا
در پشت روستای کندالن با رعایت احتیاط بە دلیل احتمال حملەی نیروهددای
دشمن بە استراحت پرداختیم.

نقش پایگاه در قسم دادن مردم روستا بە طالق همسرانشان

1

پیشمرگەها بە سبد خستگی بیش از حد ،خیلی زود بە خواب رفتند .من نیددز
همچددون آنددان خسددتە بددودم و بددا خددود گفددتم تددا اتفدداقی نیافتددادە اسددت اندددکی
استراحت کنم .ساعت  ٨از صدای نگهبددان و بگومگددویی کە بددا صدداحد زمددین
شروع کددردە بددود از خددواب بیدددار شدددم .کدداک محمددد تددوپچی و مرحددوم کدداک
عبداللە شینانی نیز بیدار شدند و گفتند :ەابددراهیم ببددین چددی شدددە!ە مددنم رفددتم.
برخی از مردم روستا آنجا جمع شدە بودند.
بە دنبال من کاک محمد هم آمد .در این حال یکی از مردان روسددتا گفددت:
ەباید بروم.ە گفتددیم :ەچددرا و کجددا میخددوای بددری؟ە در جددواب گفددت کە بایددد بە
پایگددا بددروم و بە آنددان بگددویم کە پیشددمرگەها آمدددە و در مدزارع مددا حضددور
دارنددد .ابتدددا فکددر کددردیم کە میخواهددد شددوخی کنددد .امددا بسددیار مصددر بددود و
میگفت :ەافراد پایگا  ،مردان روستا را قسم و طددالق دادەانددد کە در صددورتی

 -1در برخی از مناطق اهل سنت ،بەضی از مردان برای انجدام کداری و یدا انجدام نددادن کداری ،بە
طالق همسران خود قسم میخورند کە در صدورت انجدام گدرفتن و یدا نگدرفتن آن کدار و در حدالی
کە اصطالحأ آن قسم /طالق بیافتد ،همسران آنان بر آنان حرام میشود.
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کە متددوجە حضددور پیشددمرگە شددوند بایددد بە آنددان اطددالع بدددهیم ،در غیددر ایددن
صورت طالقمان میافتد.ە سپس برخاست و رفت.
بدددا کدداک محمدددد بە دنبدددالش رفتدددیم و گفتدددیم :ەخجالدددت نمیکشدددی کە ایدددن
حرفددارو میزنددی؟ بە جددای ایددنکە بگددی مددیروم و براتددان غددذا میددارم و دوا و
درمان برای افراد زخمی میارم ،میری راپورت مددیدی؟ە بە هددر حددال از هددر
دری با وی سخن گفتیم و تأکید کردیم کە آنددچە تددو میخددواهی انجددام بدددهی
همان کاریست کە مزدوران میکنند و کددار خطرناکیسددت .بهددش گفددتم :ەبددرادر
من برو و گزارش بدە کە طالقت سر جای خودش باشددە ،امددا االن نە پددس از
اینکە ما رفتیم.ە اما مرغ وی یک پا داشت.
ما نیز بە این ترتید سددە احتمددال در نظددر گددرفتیم :اوأل اگددر چنددانچە قصددد
چنین کاری داشتە باشی ،ما نیز واکنش درخور رفتددار شددما خددواهیم داشددت.
دوم اینکە اگر بخواهی بددروی ،زن و بددچەات پددیش مددا میماننددد و در صددورت
درگیری جان آنان هم با خطر مواجە خواهد شددد .و سددوم ایددنکە بهتددرە پددیش
ما بشینی و بە کارهای خودت برسی و ما هم کاری بە کددار تددو نددداریم.ە امددا
نهایتددأ و بە ناچددار بە زور متوسددل شدددیم و کدداک محمددد سددیلی محکمددی بە
صدددورتش زد و مدددن هدددم یدددک مشدددت محکدددم زدم پدددس از ایدددن از کددداری کە
میخواست انجام بدهد منصرف شد.
این نمددونەی دیگددری از سیاسددتهای کثیددف جمهددوری اسددالمی بددود کە بددا
سوءاستفادە از احساسات و اعتقادات مذهبی و فرهنگی مردم مددنطقە ،اهددداف
شوم خود را پیش میبرد .ما در برابر ایددن دسیسددەها ناچددار بددودیم کە یکددی
از اعضددداء خدددانوادەی صددداحد زمدددین را ندددزد خدددود نگددده داریدددم ،کە در ایدددن
صورت آنان بە خاطر حف جددان بسددتگان خددود بددا نیروهددای رییددم همکدداری
نمیکردنددد .بە ایددن ترتیددد توانسددتیم دسیسددەی کثیددف و شددوم آنددان را خنثددی
سازیم.
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بیشتر نگرانی ما در آن روز از بابت افددراد زخمددی نیددرو بددود و هددم ایددنکە
پس از دو روز درگیری پیدرپی احساس خستگی میکردیم.

خوردن کنسروهای ما توسط مزدوران بانەای
مددا تقریبددأ بددا دە زخمددی درگیریهددای هددرمیلە و بنفشددە در حددال گشددتزنی
بودیم ،افراد زخمی بە دلیل خونریزی زیدداد نیدداز مبرمددی بە آهددن و ویتددامین
داشددتند .از کددو اسددتاد مصددطفی کە پناهگددا همیشددگی و تکیەگددا روزهددای
سختمان بود ،باال رفتیم و بە سمت روستای تورجددان پددایین آمدددیم .آن روز
کە  ١٧تیرما بود رییم نیروی پرشماری را از سقز بە آنجا فرستادە بود و
در کو استاد مصطفی مشغول گشتزنی بودند مددا هددم در میددان انبددوهی از
درختان در نزدیکددی روسددتای تورجددان در حددال اسددتراحت بددودیم .تددا سدداعت
 ١٩آنجا بودند و سپس بدون هیچ نتیجەای بە سمت سقز برگشتند.
در مددنطقە در شددرایط سددختی بە سددر میبددردیم و ایددن شددرایط هنگدددامی
دشددوارتر میشددد کە زخمددی داشددتیم .بە دلیددل ایددنکە از مندداطق مددرزی دور
بودیم ،هر بار کە یکی از افراد زخمی میشد نصف انریی نیددرو صددرف وی
میشد .در انتظار سایر نیروها بودیم و از مددنطقە دور شدددیم .بایددد زخمیهددا
را بە جایی امن انتقال میدادیم .متأسفانە شرایط ما طوری رقم خددوردە بددود
کە جای امنی در بوکان سددراغ نداشددتیم .میبایسددت نیددروی دیگددری میآمددد و
زخمیها را تحویل بگیرند و یا اینکە همکاری کننددد تددا آنددان را بە بیمارسددتان
منتقل کنیم.
با این هدف خود را بە اطراف میرگەنخشینە رساندیم و با نیددروی آربابددا
تماس برقرار کردیم تا افراد زخمی را بە بیمارستان انتقال دهنددد .غددروب ١٩
تیرما بە روسددتای ەشددینانە رفتددیم و از آنجددا فددردی را بە بددانە فرسددتادیم تددا
چنددد عدددد بدداطری و همچنددین مقددداری مددواد خددوراکی کنسروشدددە برایمددان
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بیاورد .ما بە ەکانی کەوتمە 1رفتددیم زیددرا کە طبددق قددرار قبلددی آن فددرد وسددائل
مددورد نیدداز مددا را از بددانە بە آنجددا مددیآورد ،امددا نیددروی آربابددا بە شددینان
میرونددد و فددرد مددذکور نیددز سفارشددات مددا را بە آنددان – کە گفددتە بودنددد نددزد
نیروی بیان میرویم  -تحویل دادە بود.
نیددروی آربابددا پددس از صددرف شددام از بلندددی شددینان بدداال میرونددد و در
حالی کە فقط دە دقیقە با ما فاصددلە داشددتند ،مسددتقر شدددە بودنددد .صددبح زود
مزدوران بانە از شینان و ەمنیجەالنە بە آنجا میروند و پس از اینکە متددوجە
حضدددور نیروهدددای پیشدددمرگە میشدددوند ،بە سدددوی پیشدددمرگەها تیرانددددازی
میکنند .پیشمرگەها نیز بدون اینکە واکنشی نشددان بدهنددد بددا عجددلە در حددالی
کە سفارشددات مددا را جددا گذاشددتە بودنددد ،محددل را تددرک میکننددد و نددزد مددا
میآینددد .مددزدوران نیددز پددس از پیشددمرگەها بە آن محددل میرونددد و کمپددوت و
کنسددروها را بددا خددود میبرنددد و از خوشددحالی بە دسددت آوردن ایددن غنددایم!
شروع بە تیراندازی هوایی میکنند.
پددس از تیراندددازی مددزدوران مددا در ارتفاعددات مسددتقر شدددیم ،شددهید کددریم
مهدددوی (سددقزی) کە آن زمددان مسددئول کمیددتەی شهرسددتان بددانە بددود ،اولددین
نفددری بددود کە نددزد مددا آمددد و پددس از احوالپرسددی و  ...مدداجرا را برایمددان
تەریددف کددرد .طددولی نکشددید کە سددە فرونددد هلیکددوپتر بدددون هدددف مددنطقە را
مددورد حمددلەی راکتددی قدرار دادنددد .ضددمن ایددنکە چندددین خمپددارە نیددز بە سددوی
سنگرهای ما پرتاب کردنددد کە خوشددبختانە بە کسددی آسددیبی وارد نشددد .پددس

 -1ەکانیە در زبان کردی بە مەنی چشمە اسدت و ەکەوتدمە نیدز بە مەندی افتدادم میباشدد .مدا اولدین
بار بود کە بە آن محل میرفتیم و بیش از  ٥تن از پیشمرگەها بە داخل آن چشمە افتادند و از این
رو نددام آن را گذاشددتیم ەکددانیکەوتمە یەنددی چشددمەای کە در آن افتددادیم .ایددن نددام حتددی در اخبددار
رادیویی نیز آمد و از آن پس تحت این نام شناختە میشد .هەوا احمدی کە خاطرات شدیرین ایدام
پیشمرگی خود را در کتابی آوردە ،نام کتاب خدود را بدا الهدام از ایدن چشدمە ،ەکدانیکەوتمە گذاشدتە
است.
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از اتمددام حمددالت بە شددوخی بە پیشددمرگان نیددروی آربابددا گفتددیم کە خسددارت
کنسروهای از دست رفتە را بە ما برگردانند.
فدددردای آن روز زخمیهدددا را بە ەعبدددداللە سدددپیدارەە کە در نیدددروی آربابدددا
سردستە بود سددپردیم .دو شددد بەددد هنگددامی کە بە مددنطقەی مددرزی رسددیدە،
متأسفانە روی مین رفتە بودند .در نتددیجەی انفجددار مددین عبددداللە سددپیدارە بە
شهادت رسید ،زخمیها بیش از پیش زخمددی گشددتند و خلیددل محمدددی 1کددادر
درمانی ما کە همرا آنان فرستادە بودیم ،دو چشم خود را از دست داد.

تلخترین روز زندگیام
در حیات مبارزاتی همین کە هموارە با خطر مرگ روبەرو هسددتی بە خددودی
خددددود ناخوشددددایند اسددددت ،آوارگددددی دارد ،شددددد بیددددداریها دارد ،جراحددددت و
گرسنگی و  ...در همین کتاب پیش رو بدان اشارە کددردەام کە بارهددا در چنددد
متددری مددرگ قددرار گددرفتەام .بددرای منددی کە از زندددگانی خددود هددیچ گددونە لددذتی
نبردە بودم ،آنچە حائز اهمیت بود صرفأ حف جان رفقا و همسددنگرانم بددود،
مددن چیددزی بددرای از دسددت دادن نداشددتم زیددرا تمددام زندددگی خددود را در را
مبارزەی ملتم در کف دستانم نهادە بودم .هرگز گمان نمیبددردم کە از آنددچە
بدددان اشددارە کددردم اتفدداق ناخوشددایندتری وجددود داشددتە باشددد امددا متأسددفانە
وجود داشت و اتفاق افتاد.
روز بیستم تیرما  ،١٣٦٨با یکی از اهالی روستای گلددوالن مددواجە شدددیم
کە از بوکان بر میگشت ،در ایست بازرسی قولقولە بە مسافرها گفتە بودند
مژدگددانی بدهیددد ،مددردم نیددز سددئوال کددردە بودنددد بە چە مناسددبتی مژدگددانی
بدهنددد و در جددواب بە آنددان گفددتە بودنددد ،مددذاکرات حددزب و دولددت جمهددوری

 -1حزب خلیل را جهت مداوا بە کشور فنالند فرستاد و اکنون آنجا زندگی میکند.

 / 358دشواریهای را مبارزە

اسددالمی در حددال برگددزاری اسددت! ایددن حددرف همیشددە موجددد خنداندددن مددا
میشد.
عصددر روز  ٢١تیرمددا در رودخددانەی بناوەرشددان بددودیم .صددبح آن روز
یەنی  ٢٢تیر مصادف بود با عید قربددان ،چنددد رأس گوسددفند خریدددیم و پددس
از ذبدددح آن بدددین پیشدددمرگەها تقسدددیم شدددد .هدددیچ کددددام از مدددا ندددان نداشدددتیم.
گوشددتها را بدددون نددان خددوردیم .آن موقددع رادیددو صدددای کردسددتان سدداعت
 ١٢:٣٠دقیقە بە وقت تهران برنامە داشت .طبق عادت بود یا سنت و یا ایددنکە
اعتقاد و وظیفە و یا هر اسمی برای آن قائددل باشددیم ،کلددیەی پیشددمرگەها دور
هم جمع میشدند و برای شنیدن اخبار سراسری کردستان بە رادیو صدددای
کردستان گوش فرا میدادند .سدداعت  ١٢:٤٠دقددیقە بددود کە بە سددمت کمیددتەی
شهرستان کە صد متری بددا مددا فاصددلە داشددت بە را افتددادم ،در میددانەی را ،
کمال فاضلی ،بیسیمچی کمیتەی شهرستان را دیدم کە بە سمت من میآمد.
رنگ پریدە و سراسیمە بود ،از من پرسید :ەابراهیم اخبار رادیو کردستان را
شنیدی؟ە در جواب گفتم ،نە ،بە همین خاطر داشددتم میآمدددم کمیددتە ،تددو چددرا
انقدر سراسیمە هستی؟
گفددت در اتددریش دکتددر قاسددملو مددورد تیراندددازی قددرار گددرفتە و میگوینددد
زخمی شدە است .عصبانی شدم ،اما بالفاصلە بە آرامی گفتم :ەاما حاال وقت
این شددوخیها نیسددت.ە بە خددون شددهدا قسددم خددورد کە در ایددن مددورد شددوخی
نمیکند و هیچ گددونە شددوخیای در کددار نیسددت ،ضددمنأ یددادآور شددد کە رادیددو
صدددای کردسددتان نیددز پخددش روال عددادی برنامەهددای خددود را متوقددف کددردە
است .خیلی ناراحت شدم ،با ناراحتی جلددویش را گددرفتم و گفددتم :ەکمددال! وای
بە حالددت اگە شددوخی کددردە باشددی.ە بددا عجددلە خددود را بە کمیددتەی شهرسددتان
رساندم .همە با اندو و چشمان پر از اشک همدیگر را مینگریستند.
با چشمان گریان و قلبی آکندددە از اندددو برگشددتم پددیش پیشددمرگەها .هددمە
خبر را شنیدە بودند ،چهرەشان مدداتم گدرفتە بددود .تنهددا چیددزی کە بە آن فکددر
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میکددردم ایددن بددود کە بددا درد و اندددو ایددن فقدددان و مصددیبت عظددیم چگددونە
روبەرو شویم .بر سر حزب دمکرات چە میآید؟ گاهی نیز بددا خددود مددیگفتم
کە دکتر قاسملو در ەتاریخی کوتا از رهبری حدددکاە گفددتە بددود کە :ەاگددر یددک
یا چند تن از رهبری حزب نیز در میدان مبارزە بە هر دلیلی حضور نداشتە
باشند ،حزب دمکرات بە مبارزەی خددود ادامە میدهددد.ە امددا ایددن حرفهددا مددرا
تسکین نمیداد.
ساعت  ١٧از طریق بیسیم با دفتر سیاسی تماس برقرار کردیم ،خبددر بە
شهادت رسیدن کاک دکتر را بە ما اعالم کردند .با نیروی آربابددا یددک جلسددە
تشکیل دادیم و همان جا با خط فکری رهبر شهیدمان تجدید میثدداق نمددودە و
عهد بستیم کە ادامە دهندەی را پر افتخار ایشان باشددیم .از طددرف هددر دوی
کمیتەی شهرستانها پیام تسلیت و اظهددار همدددردی بە دفتددر سیاسددی ارسددال
شد.
غروب بە سمت ارتفاعات کنار رودخانەی بناوەرشددان رفتددیم .رادیددو خبددر
این مصیبت را اعالم میکرد .با سختی قدم بر میداشتیم .گفتگویی در میددان
نبود ،کسی با کسی حرف نمیزد ،همە در بهت فرو رفتە بودیم .من در ذهن
خددود بە جسددتجوی پاسددخی بددرای سددئواالتی بددودم کە بددرای لحددظەای تنهددایم
نمیگذاشتند .ەچە بر سر مبارزەی ما میآید؟ حددزب چگددونە ایددن زخددم بددزرگ
را التیدددام میبخشدددد؟ آیدددا ایدددن امکدددان وجدددود دارد کە بە سرنوشدددت سدددایر
جنبشهددای قبلددی دچددار شددویم؟ە و سددئواالت فددراوان دیگددری .سدداعت  ٢٠از
درەی قبرسددتان چرچیددان بە سددمت میرگەنخشددینە در حرکددت بددودیم .رادیددو
بیبیسی گزارشی از این رویداد پخش میکددرد ،کە گددوش دادن بە آن بددرای
مدتی صفوف پیشمرگە را متوقف کردە بود.
سددطح موفقیددت و مهددارت و تأثیرگددذاری بدداالی دکتددر قاسددملو یددا هددر رهبددر
سیاسی دیگری با مەیارهای مختب بە خود سنجیدە میشود .دکتر قاسددملو
بددا نقددش و تأثیرگددذاری و دسددتاوردهای سیاسددی خددود در جریددان مبددارزەی
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خسددتگیناپذیر خددویش و همچنددین میددران سیاسددیای کە از خددود بددر جددای
گذاشددت ،نشددان داد کە رهبددری نخددبە بددرای ملددت کددرد اسددت .مددا نیددز ایددن دو
موضدددوع مهدددم را اسددداس خددددمت بە میدددران گرانبهدددای وی قدددرار دادیدددم.
درس های زیادی بە ما دادە بود ،استقالل سیاسی ،اخالق در سیاست ،اتحدداد
فکری سیاسی و تشکیالتی ،احیا و تقویددت احساسددات ملیگرایددانە و چگددونگی
مدیریت حزبی و تسلیم نشدن و اعتقاد بە دمکراسی و  ...از جملە درسهددایی
اسددت کە اعضدداء حددزب دمکددرات از وی آموختنددد .ایشددان توانددایی بدداالیی در
فرمولە کردن خواستهای ملت کرد داشت ،در عین حال سخنگویی ماهر در
سطح جهان بود.
این واقەیت دارد کە شهید قاسملوی مبارز علیرغم اینکە اعتقاد عمیقددی بە
حددل مسددألەی ملددت کددرد از را مسددالمتآمیز داشددت و در ایددن را نیددز جددان
خود را فدا کرد ،اما از همە مهمتر این بود کە بە ما یاد داد کە تسددلیم شدددن
بددرای حددزب مددا کە در را بە دسددت آوردن حددق تەیددین سرنوشددت ملددت کددرد
مبارزە میکرد ،جزء خطوط قرمز ماست حزب قاسملو بددر ادامەی مبددارزەی
خود مصر است.
بلە بدین ترتیددد در  ٢٢تیرمددا سددال  ١٣٦٨یکددی از اسددفبارترین اتفاقددات
تدددداریخ ملددددت کددددرد در ویددددن پایتخددددت اتددددریش روی داد ،کە در آن دکتددددر
عبدالرحمان قاسملو دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران بە همرا عبددداللە
قددادریآذر بددر س در میددز مددذاکرە توسددط نمایندددگان جمهددوری اسددالمی ایددران
ترور شدند .این روز اسددفبارترین روز زندددگی مددن اسددت .دکتددر قاسددملو در
حالی ترور شد کە برای یافتن را حلی سیاسددی و مسددالمتآمیز بددرای پایددان
دادن بە مسائل کردسددتان و بە دسددت آوردن حقددوق سیاسددی و انسددانی ملددت
کددرد بە ایددن دیدددار رفددتە بددود .علیددرغم ایددنکە اسددناد موثددق و انکددار نشدددنی
بسیاری دال بر دست داشددتن دولددت جمهددوری اسددالمی در ایددن تددرور وجددود
داشددت ،امددا دولددت وقدت اتددریش اجددازە نددداد کە سیسددتم قضددایی و پلددیس ایددن
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کشددور تحقیقددات خددود را تکمیددل کنددد ،در نهایددت ایددن جنایددت کمسددابقە کە در
عمق خاک یکی از کشورهای دمکراتیددک اروپددا اتفدداق افتدداد ،محکددومیتی بددرای
رییم ایران در پی نداشت.
فددردای آن روز یەنددی  ٢٣تیرمددا  ،رییددم نیددروی بسددیاری را بە ارتفاعددات
منطقە اعزام کرد .اگرچە با آنان درگیددر نشدددیم امددا آمددادگی در هددم شکسددتن
هر گونە حملەی احتمالی را داشتیم .رییم بر این گمان بود کە با ترور دکتر
قاسملو روحیەی نیروهای پیشمرگە پایین میآید و بە راحتی میتوانددد مددا را
از هم بپاشد و بە نیروهایمان ضربە بزند.

گشت مشترک کمیتەی شهرستانهای بوکان و بانە
روز  ٢٤تیرمدددا دو کمیدددتەی شهرسدددتانهای بوکدددان و بدددانە طدددی جلسدددەای
مشددترک ،قدددرار گذاشدددتند کە گشدددتی سیاسددی – نظدددامی در مدددنطقەی بوکدددان
بزننددد و بددا مددردم آن مددنطقە روابددط خددود را اسددتحکام بخشددند .هدددف از ایددن
گشتزنی بررسددی و تحلیددل دسیسددە و سیاسددتهای جمهددوری اسددالمی بددرای
مردم و در عین حال اعالم موضع حزب دمکرات در رابطە بددا تددرور دبیرکددل
این حددزب بددود .مطمئنددأ پددس از فقدددان رهبددر الیددق ایددن حددزب الزم بددود کە بددا
مددردم دیدددار داشددتە باشددیم و آنددان را از ادامەی خددط مشددی دکتددر قاسددملو
توسط حزب وی مطمئن سازیم.
روز  ٥مرداد در اطددراف روسددتای ەکددانیدریژە بددودیم .قددرار شدددە بددود کە
برای صرف شام بە روستای پیربادین برویم ،بە همین منظور غروب همددان
روز بە سددوی آن روسددتا بە حرکددت درآمدددیم .در نزدیکددی روسددتا مددن ،علددی
اللە ،رزگدددددار حبیددددددزادە ،جەفدددددر (سدددددوور) ،محمدددددد سدددددلیمی و جدددددالل (از
پیشمرگەهای نیددروی آربابددا) ،از جلددو حرکددت میکددردیم و بقددیەی افددراد نیددرو
نیددز بە دنبالمددان میآمدنددد .غافددل از ایددنکە گددرو ضددربت حمامیددان در داخددل
روستا حضور دارند و از سە سمت برایمان کمین گذاشتە بودنددد .هددر  ٦نفددر
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بە شیوەای کام پارتیزانی خود را بە داخل روستا رساندیم .بە همددرا علددی
اللە وارد یکی از خانەهای روستا کە از آشنایان بود شدددیم و  ٤پیشددمرگەی
دیگددر سددر کددوچە ماندنددد .صدداحد خددانە همددین کە چشددمش بە مددن افتدداد بددا
سراسددیمگی و حالددت تەجددد پرسددید :ەچە جددوری و از کجددا اومدیددد؟ە گفددتم:
ەچطور مگە؟ە گفت :ەداخل روستا پر از مزدورە و همین االن مزدورهددا اینجددا
داخل حیاط بودند.ە
با عجلە بیرون رفددتم .سروصدددایی از سددر کددوچە بلنددد شدددە بددود ،یکددی از
مزدورها کە در کمین بود ،بددا پیشددمرگەهای مددا روبەرو میشددود و آنددان هددم
خواستار تسلیم شدن وی میشوند کە سددر بدداز میزنددد .یکددی از پیشددمرگەها
لدددولەی تفندددگ خدددود را بدددر روی شدددقیقەی آن مدددزدور قدددرار دادە و او نیدددز
اسددلحەی خددود را روی شددکم آن پیشددمرگە نهددادە بددود .از پشددت سددر رفددتم و
لولەی تفنگش را کج کردە و از جەفر خواستم کە اسلحەاش را از دسددت وی
در آورد .تا از روستا خار شدیم ،او را نیز با خود بردیم .در را از تەددداد
نیروهایشان پرسیدم ،کە در جواب گفت :ە ٣٥نفریم ،غروب اومدیم و  ١٥نفددر
از نیروهایمان در کمین هسددتند ،مددن مددریض بددودم و بە همددین خدداطر متددوجە
اومدن شما نشدم.ە
هنگامی کە از روستا خار میشدیم ،از پشت سر بە سویمان تیراندددازی
کردنددد کە درگیددر نشدددیم چددون مددا جددواب تیراندددازی آنهددا را ندددادیم و بە را
خود تا رسیدن بە بقیەی افراد نیرو ادامە دادیم .بنا بر دستور نیرو بە پشت
روستای ەاینچکەە رفتیم و در آنجا مستقر شدیم .تقریبددأ  ٢سدداعت بددود کە از
روستای پیربادین دور شدە بددودیم کە تددازە مزدورهددا متددوجە غیبددت یکددی از
افراد خود شدە بودند .فردای آن شد پس از توجیه آن مددزدور کە از اهددالی
روستای ەباغچەی مشهدیە از توابع منطقەی افشار بود ،وی را آزاد کردە و
وسایل و اسلحەاش را نزد خود نگە داشتیم.
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پس از صرف شام در روستای اینچکە ،بە همرا نیروی آربابا بە سددوی
روسددتای ەقرەگددویزە رفددتە و در کددو حدداجیکیمی اسددتقرار یددافتیم .سدداعت ٢
بامداد همەی سردستەها را فراخواندم و از انتخابات ریاست جمهوری ایددران
کە فدددردای آن شدددد برگدددزار میشدددد ،مطلەشدددان کدددردم .و در ادامە بە دلیدددل
حساسیت آن روز متذکر شدم چند تن از پیشمرگەهای شددجاع و قابددل را در
کو حدداجیکیمی بە نگهبددانی بگمارنددد و بددا جدددیت بە کمینگددذاری خددود اقدددام
کنند .ەرحمان گورکیە و ەرزگار حبیدددزادەە کە از پیشددمرگەهای شددجاع نیددرو
بودند را بە عنوان نگهبان در آنجا میگذارند .علیددرغم شجاعتشددان از افددراد
پرخواب نیرو بە شددمار میرفتنددد .پددس از رفددتن کمینهددا تدا سدداعت  ١١صددبح
فددارغ از دنیددا بە خددواب میرونددد .هرچنددد کە اتفدداقی رد نددداد امددا پددارتیزان
بایستی حواسش جمع باشد .هنگددامی کە بیسددیم را روشددن کردنددد ،از پشددت
بیسیم با عصبانیت با آنان برخددورد کددردم ،امددا آنددان منکددر خددواب رفتنشددان
شدند و گفتند کە کانال بیسیم تغییر کردە بود و متوجە نشدە بودیم!
بە مددددت دو شدددد و یدددک روز دیگدددر در آن مدددنطقە مانددددیم .شدددامگا ٩
مردادما  ،از عرض جادەی سقز – بوکان عبور کددردیم و صددبح روز بەددد بە
روستای ەکلگتەە در منطقەی فرهادتاش رفتیم .هر شد در یددک روسددتا و هددر
روز در مکددانی ،بددرای مددردم جلسددە برگددزار میکددردیم .در ایددن جلسددات بە
حرفهای مردم گوش فرا میدادیم و از سیاستهای حزب و از دسیسەهای
رییم حرف میزدیم .مردم از شهادت دکتر قاسملو بسددیار ناراحدت بودنددد و
بیشتر سئواالتشان در رابطە با چگددونگی بە شددهادت رسددیدن وی بددود .حتددی
در برخددددی از مددددوارد علیددددرغم توضددددیحات مددددا ،عصددددبانیت خددددود را بددددروز
میدادند و ما را نکوهش میکردند کە چرا در چنین جلسەی مهمی هیچ کدام
از پیشمرگەها وی را همراهی نکردە بودند.
غددروب روز  ١١مردادمددا بە طددرف روسددتای ەدوکچددیە بە را افتددادیم و
هنوز بە داخل روستا نرسددیدە بددودیم کە نیروهددای رییددم از سددمت بوکددان بە
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آنجا آمدە و در پایین روستا مستقر شدە بودنددد .بددا تاریددک شدددن هددوا بە مددا
حملەور شدند .فورأ خود را سازمان دادە و قبل از هددر چیددز تپەهددای اطددراف
را گرفتیم و سددپس بددا آنددان درگیددر شدددیم .پددس از یددک سدداعت تیراندددازی ،بە
دلیددل حساسددیت مددنطقە و همچنددین را طددوالنیای کە در پددیش داشددتیم ،از بە
درازا کشیدن هر گددونە درگیددری پرهیددز کددردیم .لددذا در حددالی کە پیشددمرگەها
در سالمت کامل بودند ،را خددود را جدددا کددردە و بە سددوی ەکانیشددقاقانە بە
را افتددادیم .مدا کە محددل درگیددری را تددرک کددردە بددودیم ،از تەددداد کشددتەهای
دشمن اطالعی در دست نداشتیم.
از تشنگی رنج میبردیم و آب گیر نمیآمددد .حددوالی سدداعت  ٤بامددداد پددس
از طی راهی طوالنی بە محلی بە نام ەهفت چشمەە رسیدیم و همددان گددونە کە
از ندددام آن پیداسدددت ،دارای هفدددت چشدددمەی آب خندددک بدددود .غد دروب روز ١٢
مردادما بر دو گرو تقسیم شدیم .گروهی بە روسددتای اسددپوغە رفددتە و در
آنجددا منتظددر رسددیدن مددا شدددند .گددرو دیگددر در مددابین روسددتاهای داشددبند و
ماللر بە جادەی بوکان – میاندوآب رفتیم.
هددر کدددام از پیشددمرگەها در محددل مددورد نظددر مسددتقر شدددند و بددا بسددتن
جادە ،برای مسافرین و مردم از ترور دکتر قاسملو و همچنددین لددزوم ادامەی
مبددارزە تددا احقدداق حقددوق ملددت کددرد ،سددخن راندددم .در ایددن میددان  ١٣تددن از
نیروهددای حکددومتی نیددز کە در میددان مسددافران بودنددد بە اسددارت نیروهددای
پیشمرگە درآمدند و پددس از توجیهددات الزم ،آزاد شدددند .سدداعت  ٢٢جددادە را
ترک کردە و بە بقیەی افراد در روستای اسپوغە پیوسددتیم و از آنجددا نیددز بە
منظور استراحت بە باغات ەخراسانەە نقل مکان کردیم.
غدددروب روز  ١٣مردادمدددا  ،دوبدددارە بە دو گدددرو تقسدددیم شددددیم ،یکدددی از
گرو هددا بە روسددتای سددیفالدین و گددرو دیگددر نیددز بە روسددتای خراسددانە
رفتیم .من و محمددد شددهروان و علددی اللە بددرای انجددام مددأموریتی بە روسددتای
ەتددددازەقلەەە رفددددتە بددددودیم و در را بازگشددددت کە قصددددد رفددددتن بە روسددددتای
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خراسانە بە منظور ملحق شدددن بە گروهددی از پیشددمرگەها را داشددتیم ،بددا دو
تن از اهالی آن روستا در نزدیکی غاری بە نام ەمددوکری قد انە 1و در حددالی
کە سراسددیمە و در حددال دویدددن بودنددد ،مددواجە شدددیم .از دلیددل دویدنشددان و
نیددز مقصدشددان پرسددیدیم و در جددواب گفتنددد :ەگروهددی از افددراد مسددلح وارد
روستا شدە و از مردم پول طلد میکنند ،نمیدانیم راهزنند یا کە دزد و ...ە
بسددیار متەجددد شدددیم ،مددا میدانسددتیم کە پیشددمرگەهای مددا بە آنجددا رفددتە
بودند .یکی از آن دو ەغفور کریمالیاسیە برادر مزدور مشهور منطقە بە نددام
ەفتاحە کە قب توسط حزب کشتە شدە و خود غفددور نیددز مظنددون بە همکدداری
رییم بود داشت از آب گددلآلود مداهی میگرفددت و خددود را بە جهالددت زدە و
از موقەیت سوءاستفادە میکرد و بە این بهانە بە پیشمرگەها ناسزا میگفددت.
هرچند کە خواستیم بە ناسزاهای خود پایان دهددد ،امددا دسددت بددردار نبددود کە
هیچ بلکە فحشهای رکیکتری بە پیشمرگە میداد .در این حال علیرغم مایددل
باطنی برای ساکت کردنش بە زور متوسل شدیم.
بە سوی روستا بە را افتادیم و آن دو را نیز با خود بردیم ،در نزدیکددی
روستا و در محلی بە نام ەباباقطارە 2منتظر آمدددن سددایر پیشددمرگەها ماندددیم.
سددداعت  ٢٢هنگدددامی کە کدددل افدددراد جمدددع شددددیم ،غفدددور را پدددیش خدددود ندددگە
داشتیم و فردی را کە همرا غفور بود بە داخل روستا روانە کردیم و گفتیم
بە خانوادەی غفور اطالع بدهد کە نیروهای پیشمرگە وی را با خود بردەاند.

 -1ەق انە در زبان کردی بە مەنی انقراض است .این غار در نزدیکی روستای خراسانە واقدع شددە
و تدداکنون تحقیقددات الزم در مددورد آن صددورت نگددرفتە اسددت .سددینە بە سددینە نقددل کردەانددد کە در
زمانهددای قدددیم جو انددان کددرد را در آن غددار زندددانی کددردە و در جلددوی درب ورودی غددار بددا ایجدداد
دود ،باعددت خددفە شدددن آنددان گشددتەاند .از همددین روسددت کە بە آن مددوکری ق د ان بە مەنددی انقددراض
موکریهدددا  -از طوایدددف کدددرد کە در شدددهرهای بوکدددان ،سردشدددت ،مهابددداد ،پیرانشدددهر و  - ...گفدددتە
میشود.
 -2باباقطدددار در روبەروی روسدددتای خراسدددانە قدددرار دارد و دارای طبیەدددت دلگیدددری میباشدددد کە
روزهای جمەە محل میەاد عاشقانەی دختران و پسران جوان منطقە است.
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سپس از دشددت ەبددانوانە 1بە سددوی کددانیرش بە را افتددادیم .تددا سدداعت ٤
بامداد در را بودیم .در هر جایی کە بە منظددور اسددتراحت توقددف میکددردیم،
مددرد ناسددزاگو خددود را بددر زمددین و بە مریضددی مددیزد .طددی کددردن آن را
طوالنی بە ویژە برای او کە کفش نامناسبی بە پا داشت ،بسیار سخت بود و
شاید در این گشتزنی اندکی حال پیشددمرگان را درک کددردە باشددد .بە پشددت
کددانیرش رسددیدە بددودیم ،دمددای هددوای آنجددا حتددی در تابسددتانها نیددز بسددیار
سرد است و بدون پتددو نمیتددوان آنجددا خوابیددد ،مددا کە کیسددەخواب داشددتیم و
مشکلی نداشتیم و خوابیدیم .اول صددبح کە بیدددار شدددیم ،متددوجە غفددور شدددم
کە بە خود میلرزید و مەلوم بود از شدددت سددرما نتوانسددتە بددود بخوابددد .در
حددالی کە کفشهدددایش کە بە سدددبد طدددی را پددارە شددددە و را رفتدددنش را بدددا
مشکل روبەرو کردە بود ،نزد ما آمد.
گفت :ەتوبە و هزار بار توبە .من غلط کردم و هیچ کسی بە اندددازەی شددما
مرد نیست .قول میدم کە دیگە همچین غلطی نکنم و هر پیشمرگەای کە بیاد
من کمکش میکنم.ە تا غروب اجازەی رفتن بهش ندادیم و پددس از ایددنکە قددول
داد از مخالفت با پیشمرگەها دست بردارد ،آزادش کردیم .بەدها هر کدام از
پیشدددمرگەها بە خراسدددانە میرفتندددد ،غفدددور بدددا جدددان و دل از آندددان اسدددتقبال
میکرد.
جهت خندە :آن شد رحیم پرشەای از نیروی آربابا بە همرا شهید جلیل
رحیمیددان از نیددروی بیددان ،از فددرط تشددنگی و گرسددنگی مخفیددانە بە یکددی از
جالیزهددای مددنطقە میرونددد و دو عدددد کدددوی بددزرگ را بە هددوای خربددزە زیددر
بغل میگیرند و همان جا یکی از آنها را میخورند .در پایان هددر دو متەجددد
از خود میپرسددند :ەایددن خربددزە چددرا شددیرین نیسددت؟ە کدددوی دیگددر را هددم بددا
خددود میآورنددد و صددبح کە از خددواب بیدددار میشددوند بە هددوای خربددزە دل
 -1ایدددن مدددنطقە در بدددین روسدددتاهای خراسدددانە و عزیزکندددد بە سدددوی علمآبددداد واقدددع شددددە کە را
ناهمواری دارد و رهگذران را خستە میکند.
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خوش میکنند اما میبینند کدو آوردەاند .هر دو میگوینددد نبایددد کسددی بددویی
ببرد ،اگرنە تاعمر داریم پیشمرگەها مسخرەمان میکنند.
خدددداطرەای شددددیرین :از روسددددتای ەکانیبندددددە سددددقز بە طددددرف روسددددتای
ەسددیا درەە مددیرفتیم .از یددک سددرباالیی میگذشددتیم کە ناگهددان در وسددط را
سروصددددا و بگومگددددو میددددان پیشددددمرگەها در گرفددددت .رفددددتم دیدددددم یکددددی از
پیشمرگەها بە نددام ەرحمددان زندددیە کە بە تددازگی بە نیددروی بیددان انتقددال دادە
شدددە بددود ،بددا فریدداد و سروصدددا را انددداختن آب میخواسددت و میگفددت :ەتددا
بهددم آب ندددین مددن حرکددت نمددیکنم.ە بە بچەهددا گفددتم وسددایلش را – کە یددک
قبضددە آرپیجددی و کددولە پشددتی و چنددد موشددک آرپیجددی بددود  -برداریددد و
بگذارید یک کمی بارش سبک شود تا بتواند را بیافتددد ،شدداید بدداالتر بتددوانیم
یک مقدار آب گیر بیاوریم.
باالی کو جای تأمین روزانەی رییم بود ،آنجا خود را بر زمین انددداختە
بدددود و میگفدددت مدددن دیگدددر نمیتدددوانم ادامە بددددهم .دوبدددارە برگشدددتم و بدددا ٥
پیشددمرگەی دیگددر هرچقدددر اصددرار کددردیم از جددای خددود بلنددد نشددد کە نشددد،
میخواست بقیەی را را با قاطر بیاید و باصطالح زرنگی کند .گفتم :ەرحمان
چە مرگتە؟ە گفت :ەتا آب نیارند من را نمددیافتم.ە گفددتم :ەاون قدداطرو بیاریددد.ە
بددا شددنیدن ایددن گفددت :ەبە ایددن مددیگن مسددئول ،درک بدداالیی دارە و مددیدونە
پیشمرگە چە مرگشە.ە
بە محیالددددین خاناحمددددی و عثمدددان ممیدددل و محمدددد علدددیزادە و مجیدددد
ەخەباتە گفتم :ەطناب قاطرو بیارید و رحمانرو در سنگر تأمینهدا ببندیددد ،تددا
فردا می یان بگیرنش.ە همین کە ایددن را گفددتم ،رحمددان بالفصددلە از جددای خددود
بلند شد و آرپیجی خود را برداشت و تا محل مورد نظر توقف نکرد.
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مقاومت دوسینە و کوه گردەکوه و مامرخان در منطقەی سقز
شامگا  ١٤مردادما از کانیرش بە منطقەی تورجددان رفتددیم .از آنجددا گشددت
سیاسددددی – نظددددامی گسددددتردەای را آغدددداز کددددردیم و روز  ٢٧مردادمددددا در
روستای ەسیا درەی علیاە بە نیروهای  ٢بهمن و آربابا ملحددق شدددیم .سددپس
هددر سددە نیددرو از عددرض جددادەی سددقز – بددانە گذشددتیم و سدداعت  ٣بامددداد بە
درختددان روسددتای ەقولقددولەە رسددیدیم .فددردای آن شددد چنددد رأس گوسددفند
خریدددیم و در میددان نیروهددا تقسددیم کددردیم .غددروب نیددز تصددمیم گددرفتیم کە
مسافت زیادی را نپیماییم و از این رو ساعت  ٢٢بە استراحت پرداختیم.
از دیگر سو رییم از حضور نیروهای ما در منطقە مطلع گشتە بددود و بە
همین دلیل در شهرستان بددانە و طددی جلسددەای کە فرماندددەهان سددپا برگددزار
کددردە بودنددد ،ایددن گردانهددا را کە اسددامی آنهددا در ذیددل میآیددد ،بە کوهسددتان
منطقە و روستای ەدوسینەە و کو ەمامرخانە اعزام میکننددد :گددردان حضددرت
رسددول ،گددردان یددازهرا ،گددردان جنددداللە ،گروهددان ویددژەی سددپا پاسددداران،
گروهدددان ضدددربت چمدددران ،گروهدددان ضدددربت حمدددزە سیدالشدددهدا و گروهدددان
ضربت فر .
سدداعت  ٦صددبح روز  ٢٩مردادمددا  ،١٣٦٨کمینهددای مددا بددا افددراد رییددم
درگیر شدند .با صدددای شددلیک گلددولە از خددواب بیدددار شدددیم و تددا خددود را بە
آنان رساندیم ،نیروی رییم را در هم شکستە بودنددد و شددماری از نیروهددای
دشمن را فراری دادە بودند .نیروی پیشمرگە خود را سددازمان داد و در سددە
مکددددان اسددددتراتژیک کە عبددددارت بددددود از :پشددددت دوسددددینە (دەوسددددشنە) ،کددددو
ەگردەکو ە و روبەروی کوە مامرخان مستقر شدیم .نیروهای رییم نیز خددود
را سازمان دادە و از سە سمت حملەور شدددند .گروهددی از سددمت بنەخددوی و
گروهددی دیگددر از طددرف روسددتای ەپیرومددرانە و گددرو سددوم نیددز از سددوی
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گردنەی ەکەلیخانە بە سمت ما آمدند .ساعت  ١٠از هر سددە سددمت درگیددری
آغاز شد.
گروهی کە از سمت کەلیخددان آمدددە بودنددد ،خیلددی سددریع در هددم شکسددتە
شدند .سپس رییم نیروی دیگددری را بە مامرخددان فرسددتاد و تددا غددروب آنجددا
بودند ،این اقدام رییم تنها بە این دلیل بود تا نیروهای پیشمرگە را در آنجددا
سرگرم کند و نتوانند بە یاری سایر پیشمرگەها برونددد .در سددمت دوسددینە و
بنەخوی درگیری گرمی در جریان بود پیشمرگەها فداکاری زیادی کردند .تا
ساعت  ٢٠:٣٠سە دفەە اقدام بە حملە کردند کە هددر بددار بددا شددماری کشددتە و
زخمی مجبور بە عقدنشینی شدند.
در سددمت پیرومددران نیددز در سدداعات ظهددر حمددلەی گسددتردەای را تحددت
حمایددت آتددش توپخددانە ترتیددد دادنددد ،کە خیلددی زود در هددم شکسددتە شددد .در
حددالی کە یددک لحددظە نیددز آتددش توپخددانە قطددع نشددد و سددە فرونددد هلیکددوپتر تددا
غددروب بددر آسددمان محددل درگیددری در حددال پددرواز و راکتبدداران سددنگرهای
نیروهددای پیشددمرگە بودنددد ،امددا نیروهددای رییددم نتوانسددتند کدداری از پددیش
ببرنددد و متحمددل شکسددت سددنگینی شدددند .در ایددن درگی دری کە  ١٤سدداعت بە
طول انجامید ،دەها نفر از نیروهای رییم کشتە شدند و  ٧نفر نیز بە اسارت
درآمدنددد و همچنددین د هددا قبضددە اسددلحە بە عنددوان غنیمددت جنگددی بە دسددت
پیشمرگەها افتاد .با عقدنشینی نیروهای رییم درگیری خدداتمە یافددت و اسددرا
را پددس از توجیدده کددردن ،آزاد کددردیم .بە هنگددام غددروب کە رییددم از شکسددت
حتمددی نیروهددای خددود اطمینددان یافددت ،آتددش توپخددانە را شدددت بخشددید و تددا
نیمەشد توپباران ادامە داشت.
متأسددفانە در ایددن درگیددری سددە تددن از پیشددمرگەهای حددزب بە شددهادت
رسیدند ،این شهدا عبارت بودند از :ەقادر قادریرادە اهل بوکددان و از اعضدداء
نیروی بیددان کە مدددت سددە سددال در میدددان مبددارزە بددود .ەمحمددد شددا محمدیە
اهل بوکان و از اعضدداء نیددروی بیددان کە در ایددن درگیددری بە همددرا بددرادرش
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ەمجید شاەمحمدیە ملقد بە ەمجید خەباتە در یک سنگر و تددا آخددرین لحددظە،
قهرمانانە جنگید .و شهید سوم یکددی از پیشددمرگەهای نیددروی  ٢بهمددن بە نددام
ەابراهیم فضلیە بود .بەجز این سە شهید گرانقدر  ٥تددن دیگددر از پیشددمرگەها
زخمی شدند.
آنچە در ذیل میآید ،نب خاطرات یکی از فرماندەهان رییم بە نام ەسددید
عمدداد آقددامیریە تحددت عنددوان ەنبددرد در ارتفاعددات دوسددینهە 1میباشددد کە در
درگیری جبهەی دوسینە حضور یافتە است:

ەپاییز سال  2١٣٦٧گروههای ضد انقددالب کردسددتان در تاکتیکهددای جنگددی
خددود شددگرد جدردددی را پ د شرو قددرار داد بودنددد دده از جملدده آن روشددها،
تصددرف ررسددری از ارتفاعددات حسدداس و سوقالجیشددی درون مددرزی بددود.
عمد هدف دشمن از ارددن ترفنددد ،قدددرت نمددایی و اعددالم موجودیددت در منطقدده
ردستان بود .در رری از همان ایام ،منابع اطالعاتی گزارش دادند دده تەددداد
زردددادی از ن روهدددای حدددزب دمدددو رات در ارتفاعدددات دوسدد نه بانددده مشددداهد
شدەاند .لذا جهت ارزرابی خبر و صحت و سددقم موضددوع ،جلسددەای در سددپا
باندده تشددر ل شددد دده پددس از بررسددی گزارشددات منددابع و مخبددررن چددون از
صدددحت آن اطم ندددان حاصدددل شدددد مقدددرر گردیدددد گردانهدددا و واحددددهای بدددرای
نابودی و انهدام ن روهایی دشمن مه ا و وارد عمل شددوند .بدده محددض تاررد
شدن هوا ،گردانها و واحدهای مددورد نظددر ،دسددتور عمل دداتی دریافددت کددرد و
به طرف اهداف از پ ش تە ن شد حر ت نمودند.
تەداد ن روهاي ضددد انقددالب بد ش از  ١٠٠نفددر بددر آورد شددد بددود .حدددود
سدداعت  ٤صددبح بددود دده ن روهددا بدده نزدررددی دشددمن و نقطدده رهدداری رسد دند.
بنددابرارن ضددمن آمدداد سددازی خددود ،آرارددش جنگددی گرفتدده و منتظددر دسددتور
بەدی شدند .پس از دستور ،ن روها از هفت نقطه به سددمت ارتفاعددات حر ددت
 -1با همان رسمالخط آوردە میشود.
 -2تاریخ دقیق این واقەە  ١٣٦٨/٥/٢٩بود ،کە در اینجا بە اشتبا آمدە است.
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ردنددد .سدداعتی پددس از حر ددت ن روهددا ،ناگهددان خبددر تأسددف بدداری از بیسددیم
دریافت شد .دسته ای از گروهددان ضددربت شددهید فرجددی بدده فرماندددهی :آ  .م
در م ن ن روهای دشمن گرفتار آمد و تەدادی از ن روهای آن نیز شهید و
مجروح شد و تەدادی هم در ش ار و سردرگم و مستأصل ماند بودند.
پددس از روشددناری هددوا ،مددن و تەدددادی از ن روهددای مرددی بددا رد دسددتگا
ج ر مخابراتی ،ر

قبضه مسلسل دوشرا و ر

دستگا جیر مجهز به توپ

 ١٠٦م لی متری بطرف روستای دوس نه حر ت کردیم و در پارگدداهی کدده از
چند سال قبل در کنددار آن ایجدداد شددد بددود مسددتقر شدددرم .ارتفاعدداتی دده در
شەاع درد بودند توسط گردان جندالله و گروهان ضددربت حمددز س دالشددهداء
تحت پوشش و نترل قرار گرفته بود .پس از بررسی نقاط ضددەف و قددوت و
ارزرددابی مجدددد موقە ددت و اسددتەداد رزمددی دشددمن ،نیروهددای مهدداجم را در
سینەکش کو متمر ز ردرم.
ن روهاي دشمن ن ز خودشان را در بلندتررن ارتفاع منطقه ه رد ارتفدداع
سددنگی بددود متمر ددز کددرد بودنددد .اوضدداع پد ش آمددد فرصددت خددوبی بددود تددا
دشددمن قدددرت نمدداری نددد .چددون از شددد گذشددته ،چنددد نفددر از بددرادران را
شهید و بەالو  ،تەدادی از ب س مها و سالحهای ما را ن ز به غن مت خود در
آورد بود .با اعالم برادر م  .س مسددبول مخددابرات ،بالفاصددله فر ددانس بددی
س مها تغ ر رافت تا دشمن از شنود مرالمات واحدهای ما نا ام بماند.
در ارن لحظه با « اك ا  .د » یکددی از پیشددمرگان

1

ددارآزمود و مجددرب

ه با ن روهای تحت امددرش ،نددوك پ رددان حملدده بدده حسدداب میآمدنددد صددحبت
ردم .از گرفتگی و لحن صدارش فهم دددم دده خ لددی خسددته بدده نظددر میرسددد.

2

البتدده ه د چ ر د از آنهددا تقص د ری نداشددتند .چددون بندددگان خدددا از صددبح روز
 -1نیروهددای دشددمن بە مددزدوران پیشددمرگ مسددلمان میگفتنددد ،امددا مددردم آنددان را ەجدداشە بە مەن دی
کرەخر نامیدە بودند.
 -2البتە از ترس نە از روی خستگی.
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گذشته در سددختتررن شددرارط جنگددی ،بدددون خددواب و اسددتراحت ،گرسددنگی و
تشنگی را تحمل رد بودند.
تا خواست گالره ند گفتم « :ا جدان ! همەی ما خسته هسددت م ،چنددد شددد
است ه استراحت نرردەارم بارد تو لمان به خدددا باشددد .رد
برورد تا انشاالله ارتفاعات را از دست دشمن خار

بددار درگددر پد ش

ن د.

«کددا ا » مثددل هم شدده مط ددع بددود و منضددبط .دسددتور مددرا بددا جددان و دل
پذیرفت ه بار درگر با ن روهای تحت امرش به سمت دشمن یورش ببرند و
ارن ار را هم شارد تا چند بار انجام دادند ولی متأسفانه دشمن بددا اسددتفاد
از موقەیتهای خاصی ه به دست آورد بددود ددامال بدده نقدداط پ رامددون خددود
تسلط داشت و با زرر آتش قرار دادن ن روهای ما ،مانع از هرگونه پ شروی
میش دد .بایددد زمددان را از دسددت نمددی دادیددم .بنددابراین برخددی از فرماندددهان
گردان و گروهانها از جمله برادران :ن  .ع و ا  .ب  ،کاک ا  ،کدداک س  ،کدداک
ش  ،کدداک ع ش و ...را جمددع ددرد و اهم ددت موضددوع را بدده ت د ت د آنددان
گوشزد کردم.
گفددتم « :ظدداهرا ن روهددای دشددمن قسددم خوردەانددد دده ایددن ارتفاعددات را
براحتی از دست ندهند و ما اگر نتوان م امددروز ارتفاعددات را از تصددرف آنددان
خار

ن م شرست سددنگ نی برارمددان متصوراسددت و» ...بددا گفددتن ارددن حرفهددا

حالت عج بی به من دست داد .میشود گفت یک احساس تنهایی و عجز.
براي لحظاتی با خدای خود خلوت رد و شروع به درد دل نمودم.
گفتم « :خددداردا ! چرا مرمان نمی نی؟ !
د مگر ما براي تو تالش نمی ن م؟
د مگر ما با دشمنان اسالم و ارن مملرت ه حتی بدده درددن و ندداموس و هددم
لباس های خود ن ز رحم نمی نند نمیجنگیم؟
د چرا ما را یاری نمی نی؟!
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دقددارقی نگذشددته بددود دده بددرادر « فرهدداد آذر ارجمنددد » فرمانددد عمل ددات
سپا مرروان ه قبال فرماندهی عمل ات سددپا باندده را بددر عهددد داشددت بدددون
اطالع قبلی از را رس د .خ لی خوشحال شد و روح ه گرفتم .احوالپرسددی و
خوش و بشی ردرم ولی چند دقیقدده بەددد بدددون مقدمدده از ارشددان خددداحافظی
رد و به اتفاق چنددد نفددر از نیروهددای ادوات بددا خودروهددای مجهددز بدده تددوپ
١٠٦م لی متری و تیربار دوشرا به طرف محل درگ ری حر ت ردیم .خ لددی
جلو پ ش رفتیم تا جاری ه بەضی از بچەها ،ماش نها را رهددا ددرد و پشددت
سنگها سنگر گرفتند ولی با نه د من مجددا به طرف ماش نها بازگشتند.
مدددی جلدددوتر رفتددده و پشدددت رد د تختددده سدددنگ بزرگدددی جمدددع شددددرم .بددده
فرمانددددهان گروهانهدددا و دسدددتەها خسدددته نباشد د د گفدددتم .چهرەهدددا نشدددان از
خسددتگی داشددت ولددی بددا صددحبت وتدداهی ،همگددی انددریی گددرفت م .در حدد ن
صحبت ،زیر رگبار تیربارهای دشمن قرار داشتیم ،بدده طددوری کدده یددک لحظدده
هم سفیر گلولەها از اطراف و باالی سرمان قطع نمیشد .با جلو رفتن مددن و
چند نفر از همراهانم ،روح ه مضاعفی در ن روها جان گرفت.
صداي « الله اکبر » بچەها از همه جا بلند شددد .خ لددی سددررع ،دسددتەها و
ن روهددای عمددل ننددد را دوبددار سددازماندەهی و توج دده ددردم .بددا نددام و یدداد
خدا ،ر

حملەی همه جانبدده از هددر سددو بدده طددرف مواضددع دشددمن آغدداز شددد.

وقتي تددوپ  ١٠٦بدده سددمت دشددمن شددل
نزدر

میکددرد چددون محددل اصددابت بسد ار

بود مو انفجار حاصل از انفجار گلولەهای آن حتی ن روهای خودی

را ن ز به زحمت میانداخت.
آتش ادوات سنگ ن به عهد بددرادر « یەقددوب  .ا » بددود .بچەهددای ادوات ،
چندرن بار با توپ  ١٠٦و آر .پی .جی د 7به سمت دشمن شددل

کردنددد ولددی

دشمن با ارنره متحمل تلفددات زیددادی هددم شددد بددود از خددود مقدداومتی بسددیار
سرسختانه نشان می داد و ما را در رسیدن به نوک قله عاجز میساخت.
بنابراین به ناچار دوبار بازگشتیم به نقطه اول.
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همدده فرماندددهان و دسددت اندددر اران عمل دداتی سددپا باندده در محددل حضددور
داشتند .با اشار مددن ،تەدددادی از پ شددمرگان مسددلمان کدده در تهددور و بیبدداکی
کم نظیر بودند در محل امنی دور هم جمع شدند.
چند دق قەای در حالت دراز ش برای آنهددا صددحبت ددردم و سددپس حالددت
ند م خ ددز بدده خددود گرفتدده و بددا صدددای بلنددد بدده ن روهددا گفددتم « :ای ن روهددای
اسالم! ای آنهایی دده قددرار اسددت اسددالم بددا جانفشددانی شددما حفد شددود .اگددر
الزم شود ،باید کشته شویم تا ارن صحنه شرست را تجربه نرنیم و» ...
بلند شدم و اسددلحه الشد نرف را مثددل چمدداقی روی دوشددم انداختدده و بدده
سمت باالی ارتفاعات حر ت ردم .پشت سر من ن ز بالفاصددله بددرادر « ن .
ع » فرماند گردان یا زهرا(س) برخاسددت و بده دنبددالم آمددد .د متددر بدده جلددو
نرفتدده بددودرم دده در مددال نابدداوری ،خ ددل عظد م رزمندددگان را دردددرم دده در
حرکتددی برقآسددا بدددون واهمدده از آتددش شدددرد دشددمن بدده بدداالی ددو هجددوم
میبرنددد .جلددوتر از همدده ،پ شددمرگان مسددلمان :دداك ا  ،دداك س  ،دداك ش ،
اك ع و چند تن درگر از عزرزان را دردیم ه گوی سبقت را از مددا ربددود و
با جرئت فوقالەادەای ،صخرەها را ررددی پددس از درگددری مثددل پلدده زرددر پددا در
مینوردند.
نبرد سختی بین نیروهای ما و دشمن در گرفته بددود .دقددارقي نگذشددت دده
مواضع دشمن به شدت منهدم شد و تەداد زراد از ن روهارش نیز به هال ددت
رس دند.
در ایددن میددان ،تیربددارچی دشددمن را دیدددم کدده در حددین تیراندددازی بددا چنددد
نارنج د دسددتی بچەهددا بدده ب ددرون از سددنگر پرتدداپ شددد .سددرانجام بددا ردداری
خداوند ،ارتفاعات توسط ن روهای اسالم فتح و از لون وجود نیروهای ضددد
انقالب پاکسازی شد و ن روهای خصم زبون ،ضمن بر جددای گذاشددتن تلفددات
زراد و بس اری از تجه زات و سالحها خود ،از منطقه گررختند.
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درگددر هددوا داشددت کددم کددم بدده تدداریکی فددرو مددی رفددت .خیلددی از بچەهددا بدده
تصرف ارتفاعات هم بسند نکرد  ،به تەقید نیروهای دشددمن پرداختنددد .ایددن
پیروزی ،چنان شور و شوق وصف ناپذیری در بچەهددا پدیددد آورد بددود کدده
دیگر هیچ کدام به دستور من هم گددوش نمددی دادنددد .هددر چدده بددا بددی سددیم بدده
نیروهددای عمددل کننددد تأکیددد ددرد و فرردداد مددیزدم کدده تەقیددد الزم نیسددت،
برگردید و ...انگار گوش هیچ یک از آنها بدهکار این حرفها نبود و با ذوق و
شوق شگفت آوری در تەاقد دشمن بودنددد .مجددروحین عملیددات را بالفاصددله
با کمکهای اولیه ،مداوا و به بدانده انتقددال دادیددم و همچنددین در مراحددل پایددانی،
پیکرهای مطهر شهدا را نیز در تاریکی شد جمع آوری نمودیم.ە
پددس از درگیددری در جددایی جمددع شدددە و پیکددر هددر  ٣شددهید را بە خدداک
سپردیم .پس از تەیین اسم شد ،تیم پیشرو بە سوی روستای ەباینجددانە در
مدددنطقەی سرشدددیو سدددقز بە را افتددداد و مدددا نیدددز کە شدددناختی از ایدددن مدددنطقە
نداشددتیم ،بە دنبددال آنددان حرکددت کددردیم .حددوالی  ٤بامددداد بە مددزارع روسددتای
باینجان رسیدیم .ساعت  ١٠تأمینهای جادە پدیدار گشتند ،خسددتگی دو روز
درگیری پیدرپی و همچنین وجود زخمیها باعت شد کە از درگیددر شدددن بددا
نیروهای تأمین جادە پرهیز کنیم و خود را مخفی کردیم و ایددن مخفددی شدددن
تا ساعت  ١٦کە تأمینها محل را ترک کردند ،ادامە داشت.
یکی از مشکالت آن زمان نبود تدارکات و آذوقە بود .سە نیرو کە شددمار
افدددراد آن بە بدددیش از  ١٦٠پیشدددمرگە میرسدددید ،بە طدددور همزمدددان در حدددال
گشددتزنی بددودیم .بە دلیددل شددمار زیدداد پیشددمرگەها در روسددتاهای سددقز بددا
کمبود آذوقە مواجە بودیم .در مناطق مددرزی نیددز روسددتاها توسددط نیروهددای
بەثی ویران گشتە و جنگ این دو کشور موجد مهاجرت سدداکنان آن مندداطق
شدە بود.
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نددان نداشددتیم ،از مددزارع اطددراف سددیدزمینی چیدددیم و بددا سددیخ اسددلحەها
سددیدزمینیها را بددر روی آتددش مددیپختیم .غددروب از عددرض جددادەی بددانە –
مریوان عبور کردیم و برای صرف شام بە روسددتای ەبددایندرەە رفتددیم .شددد
هنگام بە نقاط مرزی نزدیک شدیم و در روستای ویران شدەی ەسددەکوچکەە
اطراق کردیم .زخمیها را بە همرا چند نفر بە کردسددتان عددراق فرسددتادیم و
خود نیز در کوهستان ەپریالە مستقر شدیم.
یکدددی از مشدددکالت عمددددەی نیدددروی بیدددان در ایدددن مدددرحلە از مبدددارزەی
مسددلحانە ،همانددا اعددزام افددراد زخمددی بە بیمارسددتانهای واقددع در کردسددتان
عراق بود .گاهی این انتقال  ٧روز بە طول میانجامید ،در بسیاری از مددوارد
افددراد زخمددی تددا رسددیدن بە بیمارسددتان بە شددهادت میرسددیدند .نیددروی بیددان
تنها نیرویددی بددود کە در عمددق خدداک کردسددتان حضددور مییافددت و بددا مندداطق
مرزی فاصلەی زیادی داشت.

بار دیگر کوملە
مددا در پددایین کددوە ەپدددریالە (پەێەیا ) در حددال اسددتراحت بددودیم .نیروهدددای
کددوملە ،سدداعت  ٣بامددداد  ،٦٨/٦/٤راهشددان بە محلددی کە مددا در آنجددا حضددور
داشددتیم ،خددوردە بددود .هددیچ کدددام از نیروهددا متددوجە حضددور همدددیگر نشدددە
بددودیم .هنگددامی کە تددیم پیشددرو آنددان بە نگهبانهددای مددا نزدیددک میشددوند،
نگهبانهددای مددا ایسددت میکشددند ،امددا متأسددفانە آنددان در جددواب فرمددان ایسددت
اقدام بە تیراندازی میکنند ما نیز بیدددار شدددیم و در ایددن اثنددا نگهبانهددای مددا
نیددددز شددددروع بە تیراندددددازی و آنددددان را مجبددددور بە عقدنشددددینی کردنددددد .در
سنگرهای اطراف تددا صددبح مسددتقر شدددیم .نیروهددای کددوملە خددود را سددازمان
دادە و گروهی از پیشمرگەهایشان از داخل خاک عددراق و از طددرف روسددتای
ەمیشیاوە بە کمک سایر نیروها آمدند ،اما کاری از پددیش نبردنددد و تددا غددروب
از مسافت دور تیراندازی ادامە داشت.
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در این درگیری متأسفانە یکی از پیشمرگەهای ناحیەی  ٢بە نددام ەصددادق
آتشافروزە بە شددهادت رسددید و همچنددین سددە تددن از افددراد کددوملە بە نامهددای
ەحسنە ،ەساراە و ەکریمە جان خود را از دست دادند.
پس از چند روز تصمیم گرفتیم کە بە عمق منطقە برگردیم .نیروی آربابا
از روستای باینجان بە منطقەی بانە رفتند و ما نیز بە همرا نیروی  ٢بهمددن
(ندداحیەی  )٢بە طددرف روسددتای ەدرەآبە در مددنطقەی سرشددیو سددقز بە را
افتادیم .در آنجا نیز پیشمرگەهای ناحیەی ( ١مە بەندی  )١حضور داشددتند و
در حال بازگشت بە منطقەی خود بودند.

 ١٨روز تحمل گرسنگی
بە اتفدداق ندداحیەی  ٢و  ١بددرای صددرف شددام بە روسددتای ەحسددن سدداالرانە از
توابع منطقەی سرشددیو سددقز رفتددیم .از آخددرین بدداری کە نیروهددای پیشددمرگە
در این گشتزنی در یکی از روستاهای کردستان غذای گرم خددوردە بودنددد،
 ١٨روز میگذشت .بەجز چند نوبت کە سیدزمینی و  ...خوردیم ،بقیەی ایام
در ظرفدددی از جدددنس روی کە پدددر از روغدددن بدددود ،خمیدددر مدددیپختیم و سدددپس
میخددوردیم .از بددس کە غددذاهای آبکددی نخددوردە بددودیم ،دچددار یبوسددت شدددە
بودیم .از فشار گرسنگی اگر حتی چند گرو ضربت بە ما حملە میکرد ،باز
بە داخل روستا میرفتیم .هنگددامی کە روسددتا را تددرک کددردیم ،کددل منددازل آن
روستا را میگشتی  ١٠قرش نان پیدا نمیکردی ،چرا کە مددا هددمەی نانهددای
روستا را یا خوردە بودیم یا با خود بردە بودیم!
پددس از صددرف شدددام بە محددل از قبدددل تەیددین شدددە رفتدددیم .هددر کددددام از
پیشددمرگەهای نیددروی بیددان  ٢٠تددا  ٢٥قددرش نددان بددا خددود آوردە بودنددد ،در
اینجددا و در همددین رابددطە خدداطرەی شددیرینی را بددازگو مددیکنم :سددید محمددد
احمدی (هەوا ) کە کادر درمانی نیرو بود و اکنون در سوئد زندددگی میکنددد،
در خددانەای کە شددام خددوردە بددود ،بددرای فددردا نیددز نددان برداشددتە بددود .زن
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صاحدخانە کە متوجە میشود ،میگوید :ەپسرم میتونی تا نزد قاطرهددا اون
نانهددارو بددر داری؟!ە هەوا میگویددد :ەمددادر مددن ،قدداطر کدددومە؟! مددن همیشددە
خودم اینارو بر میدارم!ە آن زن در جواب میگوید :ەطفلی! الهی مددن بمیددرم،
قاطر نمیتونە این همە بار ببرە ،اونوقت تو این همە راهو با اون بار سددنگین
میخوای بری؟!ە
در اینجددددا الزم مددددیدانم کە بە فددددداکاری و از خددددود گذشددددتگی یکددددی از
پیشمرگەها بە نام ەجەفر کریمی (عشددقی)ە اشددارە کددنم ،سدداعت  ٣بامددداد بددود
کە چند تن از پیشددمرگەها را مددأمور کددردم تددا بە بدداالی کددو ەشدداخەرشە در
نزدیکی روستای جوشن رفتە و در آنجا اقدام بە کمینگددذاری بددرای حضددور
احتمالی نیروهای دشمن کننددد .در ایددن میددان جەفددر هددم حضددور داشددت ،وزن
جەفدددر بە  ٤٠کیلدددوگرم نمیرسدددید ،از شددددت گرسدددنگی پاهدددایش میلرزیدددد و
زانوانش بدون اختیار بە هم برخورد میکرد ،اما با آن وضەیت نیددز حاضددر
نشددد از فرمددان مسددئول خددود سددرپیچی کنددد .ایددن مشددتی از خددروار آن هددمە
جانفشانی و تحمل سختی و دشواریهای مبارزەی مسلحانە بود.
صبح کە بیدار شدددم ،محمدددخان (حەمەخددان) مسددئول تدددارکات ندداحیەی ٢
را دیدم کە از دست پیشمرگان نیروی بیان عصبانی بود .نزد ەمحمددد نظیددف
قددادریە مسددئول ندداحیەی  ٢و همچنددین محمددد شددهروان از دسددت پیشددمرگان
نیروی بیان شکایت کردە بود و میگفت نباید هر کدام از پیشددمرگەها نانهددا
را در کولەپشتی خود بگذارند و من کە مسددئول تدددارکات هسددتم ،بایددد نانهددا
پیش من باشد اما ما دوست نداشتیم محمدخان نانها را تقسیم کند.
در نزدیکی ەچهلچشمەە رفقددای ندداحیەی  ١از مددا جدددا شدددە و بە مددنطقەی
خود (سنند  ،کامیاران و مریوان) برگشتند .دو نیددروی بیددان و ندداحیەی  ٢بە
مدت چند روز دیگددر نیددز در مددنطقەی چهلچشددمە ماندددیم .هددوا سددرد بددود ،بە
طدددوری کە صدددبحها کە از خدددواب بیددددار میشددددیم نمیتوانسدددتیم دسدددت و
صددورتمان را بشددوییم .مددنطقەی چهلچشددمە از مندداطق سردسددیر کردسددتان
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اسددت ،مددا در حددالی کە  ١٥روز بە پدداییز ماندددە بددود ،در آنجددا از بددرف سددال
گذشتە کە هنوز آب نشدە بود ،خوردیم.
پس از تشکیل جلسەای مشترک ،تصددمیم گددرفتیم کە هددر دو نیددرو عجالتددأ
با هم بە گشتزنی در منطقەی سقز بپددردازیم .سددپس بە سددوی ەدرەهددوانە و
ەبنحددانەە بە را افتددادیم گشددت مزبددور را از مددنطقەی ەتیلکددوە و ەخورخددورەە
آغاز کردیم.

حملە بە پایگاههای درەتفی و درەقولە
در ایددددن گشددددتزنی کە از مددددنطقەی تیلکددددو و خورخددددورە از توابددددع سددددقز
میگذشتیم ،روز  ٢٢شهریورما در پشددت روسددتاهای ەدرەتفددیە و ەدرەقددولەە
مستقر شدە بودیم .قرار بددر ایددن شددد کە بە پایگا هددای ایددن دو روسددتا حمددلە
کنیم و همچنین بر سر را گردان خورخددورە کە گددرو ضددربت داشددت کمددین
بگذاریم .رأس ساعت  ١٨پس از کمینگذاری دو حملە و بە طددور همزمددان بە
پایگا هددای آن دو روسددتا آغدداز شددد .حمددلە بە پایگددا درەتفددی بە فرماندددهی
ەسیفاللە خیریە ،و ەمحیالدین خاناحمدیە و حملەی پایگددا درەقددولە نیددز بە
فرماندهی شهید ەمحمددد علددیزادەە و ەرسددول سددقزیە صددورت گرفددت .ایددن دو
گرو پایگا های مزبور را زیر آتش گلولەهای خود قرار دادند.
هدف از این حملە کشدداندن نیددروی کمکددی بە آن مددنطقە بددود ،مددن و خلیددل
محمدددی ملقددد بە خلیددل (سددوور) بددا تەددداد  ٢٥پیشددمرگ در کمددین نشسددتە
بودیم ،تا از این را بتوانیم آنان را در کمین نیروهای خددودی بیاندددازیم .امددا
متأسفانە پس از انتظاری طوالنی نیروی کمکی نیامد و ساعت  ٢٣بە عملیات
حملە بە پایگا پایان دادیددم و بە طددور منظمددی اقدددام بە عقدنشددینی کددردیم ،و
سپس در روبەروی روستای ەقشالقە در نزدیکی جادەی خورخددورە مسددتقر
شدیم.
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صددبح روز  ٢٣شددهریورما  ،تەددداد قابددل تددوجهی از نیروهددای رییددم وارد
مددنطقە شدددە بودنددد و از قددرار مەلددوم بە جسددتجوی مددا میپرداختنددد .بە هددر
سوراد سنبەای سرک کشیدە بودند ،و هددمە جددا را گشددتە بودنددد اال جددایی کە
ما در آن استقرار یافتە بودیم .همەی کو هددای اطددراف و درەهددای آن حددوالی
را گشتند اما سراغی از ما نگرفتند ،مددا در میددان انبددوهی از درختددان خدود را
پنهان کردە بودیم و آن روز حتی چای نیز دم نکردیم .پس از رفتن آنان ما
هم کمکم بیرون آمدە و برای صرف شددام بە روسددتای قشددالق رفتددیم .مددردم
بددا دیدددن مددا بە حدددی متەجددد شدددند کە حتددی بدداور نمیکردنددد مددا پیشددمرگە
باشیم ،چون نیروهای رییم از صبح زود تا غروب کل روز را و همە جددا را
در پددی مددا گشددتە بودنددد ،و مددردم بدداور نمیکردنددد کە مددا بددا وجددود حضددور
پرتەداد نیروهای رییددم هنددوز در آن مددنطقە حضددور داشددتیم .اسددتقبال مددردم
روستای قشالق بسیار گرم و صمیمانە بود.

ضربە زدن بە پادگان سقز
پددددس از بە انجددددام رسدددداندن مأموریتهددددای درەتفددددی و درەقددددولە بە سددددوی
کوهسددتان ەجوشددنە رفتددیم کە دارای صددخرەهای مسددتحکمی بدددود .روز ٢٥
شددهریورما طددی جلسددەای مشددترک قددرار بددر ایددن شددد کە دو تددیم بە نزدیکددی
شهرستان سقز عازم شوند تا در آنجا عملیدداتی مشددترک و بە طددور همزمددان
انجام دهند .از هر کدام از نیروها چند پیشمرگە آمادە شدند و نیروی بوکان
تحددت فرماندددهی مددن و نیددروی ندداحیەی  ٢نیددز بە فرماندددهی خلیددل سددور ،در
همان روز بە سمت پادگان سقز بە را افتادیم .تصددمیم گددرفتیم کە بددا سددالح
ەB10ە 1بە پادگان سقز حملە کنیم و گروهی دیگددر از پیشددمرگەها نیددز پایگددا
روستای ەخیرە را در حومەی این شهر مورد حملە قرار دهند.
 -1این سالح از توپ  ١٠٦میلیمتری کوچکتر بود و آن را بە وسیلەی چهارپا جابەجا میکردیم.
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روز  ٢٨شددهریورما بە نزدیکددی روسددتای خیددر رسددیدیم و غددروب همددان
روز و رأس سددداعت  ١٩گروهدددی از پیشدددمرگەها بە منظدددور ضدددربە زدن بە
پایگا آن روستا و گروهی دیگر از ما بە سمت سقز و جهددت ضددربە زدن بە
پادگان آنجا دست بە کار شدیم .طی این عملیددات  ١٥گلددولەی  B10بە سددوی
پادگدددان سدددقز شدددلیک شدددد و همچندددین پایگدددا خیدددر از سدددوی آن گدددرو از
پیشددمرگەها زیددر آتددش گلولەهددای آرپیجددی و سددایر سددالحهای سددبک قددرار
گرفت .هدف از این عملیات صرفأ ضربە زدن بە این دو مکان حکومتی بود،
در واقع میتوان گفت گلولەهای  B10اضافە بودند و بایددد در جددایی مصددرف
میشدددند کە مصددرف شدددند .بە همددین دلی دل پددس از بە انجددام رسدداندن ایددن
عملیات نزد نیرو در جوشن برگشتیم 1.روز  ٣١شهریورما بە همرا رفقای
ندداحیەی  ٢بە سددمت سددەکوچکە بازگشددتیم و در آنجددا بە مدددت چنددد روز بە
استراحت پرداختیم.

حملەی کوملە بە ارتفاعات پرژال
سددید محمددد احمدددی (هەوا ) بە همددرا مددام (عمددو) توفیددق در سددەکوچکە در
حال نگهبانی بودند کە خبر آمد از جاند ەحوتدداشە (حەوتدداش) فددردی مسددلح
بە سدددمت مدددا میآیدددد ٥ .تدددن از پیشدددمرگەها خدددود را بە محدددل مدددورد نظدددر
رساندە و در مسیر آن فرد جهددت دسددتگیر کددردن وی کمددین گذاشددتند .وقتددی
نزدیک شد تفنگش را روی تختە سنگی گذاشت و  ٣متر از آن فاصلە گرفت،
در ایددن حددین پیشددمرگەها دسددتور دادنددد تددا تسددلیم شددود .امددا بدددون اعتنددا بە
فرمددان ایسددت فددورأ خددود را بە اسددلحەاش رسدداند و تیراندددازی کددرد .علیددرغم
تیراندددازی چنددد بددار دیگددر خواسددتار تسددلیم شدددنش شدددند امددا گددوش نکددرد و
سایر پیشمرگەها نیز بە سمت وی آتش گشودند کە نهایتأ کشتە شد .سددپس
 -1در را بازگشت یکی از پیشمرگەهای ناحیەی  ٢بە نام ەعبداللە درەقولەایە فرار کرد و خدود را
تحویل داد .وی پس از مدتی را یاغیگری را در پیش گرفت و بەدها کشتە شد.
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مەلددوم شددد کە از افددراد کددوملە میباشددد و نددامش ەرحمددان رمضددانیە اسددت.
بددددرخالف آنددددچە ەمحمددددد سددددیارە از ایددددن واقددددەە روایددددت میکنددددد ،در واقددددع
پیشددمرگەهای مددا قصددد دسددتگیر کددردن وی را داشددتند نە کشددتن ،امددا خددود
آغازگر این درگیری بود.
همان شد خبر آمدن نیروهای کوملە مخابرە شد .گروهی از پیشددمرگەها
را بە مندداطق مددرزی اعددزام کددردیم ،آنجددا بددا چنددد تددن از افددراد مسددلح درگیددر
میشددوند و در نتددیجەی ایددن درگیددری یکددی از نیروهددای طددرف مقابددل توسددط
پیشددمرگان مددا دسددتگیر میشددود و در ایددن هنگددام بقددیەی اعضدداء آن گددرو ،
تیرانددددازی خدددود را قطدددع میکنندددد .فدددرد دسدددتگیر شددددە خدددود را بە عندددوان
پیشمرگەی ەسددازمان خەبددات کردسددتان ایددرانە مەرفددی میکنددد .و همچنددین بددا
رنددددی تمدددام رو بە رفقدددایش بدددا صددددای بلندددد میگویدددد :ەشدددلیک نکنیدددد ،ایندددا
پیشدددمرگەهای دمکدددراتن.ە آندددان نیدددز کە صددددای او را تشدددخیب میدهندددد،
بالفاصددلە رو بە پیشددمرگەهای مددا تیراندددازی میکننددد و در نتددیجە هددم فددرد
دستگیر شدە موفق بە فرار میشود و هم اینکە آنان عقدنشینی میکنند.
کوملە کە در این منطقە دست باال را داشت و قرید بە صد نفر بودنددد ،از
حضور نیروی بیان در منطقە آگا بددود و بە همددین خدداطر بە دنبددال فرصددتی
مناسد جهت حملە بە ما تحرکات خود را آغاز کردە بود .ما نیز در واکدنش
بە حملەی احتمالی آنان در قالد یک تیم  ١٥ –١٢نفرە خود را بە قلەی کددو
پددریال رسدداندیم .برخددی از اعضدداء ایددن تددیم عبددارت بودنددد از :ش دهید محمددد
علدددیزادە ،شدددهید مصدددطفی دامنگیدددر ،شدددهید عثمدددان ساروقامیشدددی ،کمدددال
شیرخانی ،محمد سلیمی (آرپیجی) ،مجید ەخەباتە (بیکیسی) ،کمال سوور،
صدددالح محمدحسدددینی ،سدددەید خانەخدددل ،حسدددین صدددالحی ،شدددهید منصدددور
محمدپور و چند پیشمرگەی دیگر.
بە همددرا محمددد علددیزادە محددیط اطددراف را بددا دقددت مددورد بررسددی قددرار
دادیددم .پیشددمرگەهای مددا کە شددد گذشددتە درگیددر شدددە بودنددد ،هنددوز آنجددا
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حضور داشتند و حوالی غروب من بە همددرا منصددور نددزد آنددان رفتددیم .فقددط
یک را برای باال رفددتن از کددو پددریال وجددود داشددت و سددە طددرف دیگددر درە
بددود .اگددر چنددانچە نیروهددای کددوملە موفددق بە تسددخیر سددنگرهای نخسددت مددا
میشدند – کە بەید بە نظر میرسید از عهدەی چنین کاری بددر بیاینددد ،دیگددر
را فراری وجود نداشددت و مجبددور بە ادامەی جنددگ تددا آخددرین فشدنگهایمان
بودیم.
مجیددد بددا بیکیسددی در یکددی از سددنگرها مسددتقر شددد ،محمددد سددلیمی کە
آرپیجددددیزن دسددددتە بددددود بە همددددرا دو پیشددددمرگەی دیگددددر کە هدد در کدددددام
کالشددنیکوف داشددتند در سددنگر دیگددری ٦ ،پیشددمرگەی دیگددر نیددز کە بددر سددە
گرو دو نفرە تقسیم شدە بودند در محل مورد نظر استقرار یافتند .همچنددین
دو تن از پیشمرگەها را محض احتیدداط بیشددتر نددزد خددود داشددتیم .بایددد گفددت
کسانی کە همرا من بودنددد ،هددیچ گددا فکددر تددرک کددردن سددنگر بە مخیلەشددان
خطور نمیکددرد و مگددر از روی جنازەهایشددان رد میشدددند ،تددا بتواننددد قددلەی
کو را تصرف کنند.
پس از اینکە هددر کدددام از پیشددمرگەهای مددا در محددل مەددین مسددتقر شدددند،
نیروهددای کددوملە نیددز کە تەدادشددان بە  ٧٠ –٦٠پیشددمرگە میرسددید از کددو
ەکلەبابە مرز عددراق در داخددل کردسددتان عددراق بدداال آمدنددد و از روی تاکتیددک
نظددامی بە سددمت پددایین کددو بە حرکددت درآمدنددد تددا مددا مسددیر حرکتشددان را
ببینددیم ،امددا بددا تاریددک شدددن هددوا مسددیر خددود را بە سدمت مددا کددج کردنددد .مددا
هرچنددد آنددان را دیدددە بدددودیم ،امددا بددر خددالف انتظدددار آنددان چشددم از آنهدددا
برنداشتیم .انگشت بددر روی ماشددەی تفنددگ خددود را بدرای هددر گددونە مقددابلەای
آمادە کردیم .آن شد ما کامل بود و بە آرامی در زیر نددور مهتدداب قدددم بددر
میداشددتند و بە سددمت مددا نزدیددک و نزدیددکتر میشددند ،سدداعت  ٢١:٤٠دقددیقە
نور مهتاب ناپدید شددد و سددرانجام رأس سدداعت  ،٢٢حمددلەی خددود را بە کددو
پریال آغاز کردند.
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با شلیک اولین گلولەی آرپیجی فریاد برآوردند و شەار ەزندە بدداد حددزب
کمونیستە را سر دادند و با فحددش و ناسددزاگویی بە شددهید دکتددر قاسددملو مددا
را زیر رگبددار گلددولە قددرار دادنددد .سددپس مددا نیددز شددروع بە تیراندددازی کددردیم.
چند قدمی رو بە جلو آمدند و در این حین و بددا نزدیددک شدددن آنددان درگیددری
بددا پرتدداب نارنجددک از سددوی طددرفین ادامە یافددت .اجددازەی پیشددروی بیشددتر
ندادیم و در همان جا متوقف شدددند .بدداألخرە و پددس از سددە سدداعت درگیددری
ساعت  ١بامداد درگیری با عقدنشینی نیروهای کوملە و کشتە شدن یکی از
پیشمرگەهای آنان پایان یافت و دوبارە بە خاک عراق بازگشتند.
بدددا روشدددن شددددن هدددوا دو تدددن از پیشدددمرگەها را فرسدددتادم تدددا در محدددل
درگیدددری گشدددتی بزنندددد .هدددیچ کددددام از نیروهدددای کدددوملە در مدددنطقە وجدددود
نداشتند و تنها جنازەی فرد کشتە شدددە آنجددا ماندددە بددود کە شددد گذشددتە آن
را رها کردە بودند .در جریان این درگیری هیچ گونە آسیبی بە نیروهای مددا
نرسید و خون از دماغ هیچ کسی نیامد.

بازگشت بە مقرات ثابت و بررسی فعالیتها
بددا سددرد شدددن تدددریجی دمددای هددوا دیگددر امکددان ماندددن در مددنطقە و بە ویددژە
مددنطقەی سردسددیر سددقز مقدددور نبددود ،لددذا مددا بە قندددیل و ندداحیەی  ٢نیددز بە
ەقسالنە کە مقرات ثابتمان در آنجا بددود ،برگشددتیم .روز  ٦آبانمددا بە قندددیل
رسددیدیم و در آنج دا مسددتقر شدددیم .فصددل پدداییز و زمسددتان را بددا شددرکت در
جلسات سیاسی ،کالسهای آموزشی ،ورزش ،مطالەە و سفر سپری کردیم.
در سال  ٦٨اگرچە فقدان بزرگی متوجە حزب و جنبش ملددی  -دمکراتیددک
ملت کرد شدە ،اما مبارزە و فەالیددت نیروهددای پیشددمرگە همچنددان مددٶثر واقددع
گشدددتە بدددود .عملیاتهدددای نیدددروی پیشدددمرگە در مدددنطقەی بوکدددان و بسدددتن
محورهای مواصالتی ،با استقبال زیاد مردم روبەرو شدە بددود .سیاسددتهای
رییددم نیددز همددان طددور کە در ابتدددای ایددن سددال اشددارە شددد ،نیروهددای کددرد
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(مددزدوران و احددزاب اپوزیسددیون جمهددوری اسددالمی) را بە جددان هددم انددداختە
بود رییددم نمیخواسددت نیروهددای پاسدددار را بە جنددگ بددا نیروهددای پیشددمرگە
بفرسددتد ،چددون بازتدداب کشددتە شدددن آنددان بددرای جمهددوری اسددالمی در سددطح
ایران گران تمام میشد.
در نقددطەی مقابددل آن ،پددیش گددرفتن سیاسددتهای درسددت و بهنگددام حددزب
دمکرات ،هوشیاری باالی نیروهددای پیشددمرگە ،عدددم مشددارکت در درگیریهددا
از سدددوی سدددربازان بدددومی ،آزادسدددازی اسدددرای جنگدددی ،تبلیغدددات گسدددتردە و
بەجددای رادیددو صدددای کردسددتان ایددران و  ...را بایددد از جمددلە دالیددل موفقیددت
بیشتر نیروهای پیشمرگە و حزب دمکرات در برابر سیاسددتها و برنامەهددای
رییم جمهوری اسالمی دانست.
نیروهددای رییددم در مددنطقەی بوکددان بە انددواع سددالحهای پیشددرفتە مسددلح
بودند و بیشتر نقاط حساس را تحت کنترل خود درآوردە بودند ،امددا بددا ایددن
همە دستاورد قابل تأملی نداشتند و هرگز نتوانستند ضددربەی مددٶثری بددر مددا
وارد کنند ،مگر در صددورت سددهلانگاری خددود نیروهددای پیشددمرگە کە بسددیار
کم و بە ندرت اتفاق میافتاد.
برخی از این نیروها عبارت بودند از :گرو ضربت شاهیندی ،میاندددوآب،
گاهدددأ سدددقز و همچندددین قریدددد بە  ٢٠گدددرو ویدددژەی مدددنطقەی بوکدددان مانندددد
گرو های ضربت نوبار ،سددردرآباد ،شددهریکند ،یکشددوە ،قرەموسددالی ،جددامرد،
آغجوان ،قوللە ،کلتددپە و ابددوذر کە علیددرغم امکانددات پرشددمار نظددامیای کە در
اختیدددار داشدددتند امدددا در مقدددابلە بدددا نیروهدددای پیشدددمرگە خدددوار و ذلیدددل واقدددع
میشدند.
نیروی پیشمرگە نیز بیش از پیش با شیوەهای مبددارزەی پددارتیزانی آشددنا
میگشددت و هددر بددار بددر کولەبددار تجربەهددای خددود میافددزود .شددهادت دکتددر
قاسددملو اگددرچە خسددران بزرگددی بددود ،امددا در مقابددل نیددروی پیشددمرگە را در
رسیدن بە اهداف واالیددی کە رهبرشددان جددان خددود را در را آن بدداختە بددود،
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مصرتر کردە بود .در سویی دیگر رییم انواع طددرح و دسیسددەها را بددرای از
بین بردن نیروی پیشمرگە و متوقددف کددردن چددرخەی مبددارزەی آنددان بە کددار
میگرفت اما نیروهای خستگیناپذیر پیشمرگە طرحها و نقشەهای شومشددان
را یکی پس از دیگری خنثی میکردند.
مددا بە عنددوان نیددروی بیددان در آن سددال بددیش از  ٥مددا در عمددق خدداک
کردستان و در شددرایط سددخت و فضددای امنیتددی آن زمددان در حددال مبددارزە و
فەالیددت بددودیم .در آن هنگددام بە جددز نیروهددای حددزب دمکددرات هددیچ نیددروی
اپوزیسیون دیگری در منطقە وجود نداشت .تنها ەسازشکارانە بودند کە هر
بددار در مددنطقە حاضددر میشدددند و بددا مبددارزات پیگیددر خددود بە بزرگتددرین
مسألەی جمهوری اسالمی بدل شدە بودند و جددان فرزندددان قهرمددان خددود را
بە خاک وطن تقدیم میکردند.
مراسم ویژەی روز  ٢٦آذرما  ،روز نیددروی پیشددمرگ و پددرچم کردسددتان
در قندیل و در مقر آموزشگا سیاسددی – نظددامی حددزب برگددزار شددد .نیددروی
بیددان در برگددزاری ایددن مراسددم نقددش محددوری را بددر عهدددە داشددت .سددوای
همکدداری گددرو هنددری حددزب ،پیشددمرگەهای ایددن نیددرو نمددایش طنددزی تحددت
عنوان ەخانەهای گلیە را اجرا کردیم ،کە توجە حضار را بە خود جلددد کددرد.
قب موفق شدە بودیم مجوز اجرای این نمایش را از شخب دبیر کل حددزب،
دکتر سەید شرفکندی بگیریم.
پس از اتمام مراسم بە همددرا تنددی چنددد از پیشددمرگان ،دکتددر سددەید را تددا
سکرتاریای حزب بدددرقە کددردیم .آنجددا بە همددرا دکتددر سددەید وارد دفتددر کددار
وی شدم .طولی نکشید کە کاک ەحسن شیوەسددلیە 1نیددز وارد دفتددر کددار وی
 -1کدداک مددال حسددن شیوەسددلی از اعضدداء کمیددتەی مرکددزی حددزب و همچنددین فرماندددەی نیددروی
ەگیارنگە بود .وی در سال  ٦٦در یک عملیدات تروریسدتی هدر دو دسدت و چشدم خدود را از دسدت
داد .اگددرچە مدن وی را بددرای اولددین بددار در سددکرتاریای حددزب دیدددم ،امددا بەدددأ هددر بددار کە بە منددزل
ایشدان در ایندددزی مدیرفتم ،از صدددایم مدرا میشددناخت و میگفدت :ەکدداک ابدراهیم چددوکلی از نیددروی
بیان ،خوش اومدی.ە کاک حسن اکنون در کشور سوئد زندگی میکند.
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شددد .دکتددر سددەید ،مددن را بە ایشددان مەرفددی کددرد کە در پددی آن بددا هددم بە
گفددتوگوی کوتدداهی پددرداختیم .سددپس بە همددرا سددایر پیشددمرگەها بە سددمت
مقرات خود بازگشتیم.
کمیسیون اجتماعی حزب ١٦ ،تن از افراد مەلول (جانباز) کە من نیز یکددی
از آنان بودم را نددزد هیددأتی پزشددکی کە از کشددور سددوئد آمدددە بودنددد ،جهددت
مددداوا بە شددهر بغددداد فرسددتاد .طددی ایددن سددفر کدداک ەبابدداعلی مهرپددرورە کە
مسئول این کمیسیون بود ،جهددت مدددیریت امددور مددا را همراهددی کددرد .پددس از
سفر بغداد سایر افراد جهت مداوای بیشتر بە خددار از کشددور اعددزام شدددند،
کە من از رفتن بە آنجا سر بدداز زدم و دوبددارە بە مددنطقە برگشددتم .بەغیددر از
این قب نیز و در سال  ،١٣٦٥اسمم در میان اسامیای بود کە بایستی خددود
را برای رفتن بە خار از کشددور آمددادە میکردنددد ،لددذا از سددوی سددکرتاریای
حزب اطالع دادند کە باید خددود را آمددادەی رفددتن بە آنجددا کددنم امددا آن زمددان
نیدددز تصدددمیم بە مانددددن در کردسدددتان و ادامەی مبدددارزە حتدددی بدددا وضدددەیت
مەلولیت گرفتم و از سفر بە خار از کشور امتناع ورزیدم.

سازماندهی جدید و فصلی دیگر از مبارزە
با نزدیک شدن بە فصل بهار  ١٣٦٩ترمیم و کمیددتەی شهرسددتان و برگددزاری
کنفرانس و سازماندهی آغاز شد .در خالل این سازماندهی محمد شددهروان
همچنان بە عنوان مسئول کمیتە در سمت خود ابقا شددد ،شددهید کددریم سددقزی
بە عنوان فرماندەی نیروی بیان تەیین گردید و همچنین این افراد بە نامهددای
صددالح پوراسددد ،ابددوبکر خضددری (کانیرشددی) و امیددر رسددولی بە عضددویت
کمیددتەی شهرسددتان درآمدنددد .عبددداللە شددینانی جانشددین فرماندددەی نیددرو و
ابراهیم چوکلی فرماندەی شاخە و محمد علددیزادە ،علددی شددهابی و محیالدددین
خاناحمدی نیز بە عنوان سردستە مەین شدند.
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بددا نزدیددک شدددن بە نددوروز  ،١٣٦٩جشددن نددوروز را بددر پددا کددردە و سددپس
مهمددات الزم را جهددت بازگشددت بە مددنطقە تحویددل گددرفتیم .روز  ١٢خردادمددا
 ١٣٦٩دکتددر شددرفکندی بە دیدددار کمیددتەی شهرسددتان بوکددان آمددد .سدداعت ٩
صددبح بددود کە بە اسددتقبال ایشددان رفتددیم .پددس از اسددتراحتی کوتددا و صددرف
چای در سددالن اجتماعددات جلسددەای برایمددان ترتیددد داد .در ایددن جلسددە دکتددر
شرفکندی بە موضوعات مهمی از قبیل سوسیالیسم ،وضەیت ایران و جهان،
شددرایط نیروهددای اپوزیسددیون سراسددری ،مبددارزەی ملددت کددرد علددیە رییددم
جمهوری اسالمی و جنگ تحمیلی کوملە بودند.
پددس از صددرف ناهددار و بدددرقەی دکتددر شددرفکندی بە مقددر دفتددر سیاسددی،
جهت بازگشت بە منطقە آمادە شدددیم .روز  ١٣خردادمددا بە سدوی مددنطقە بە
را افتادیم .روز بەد نیددرو و کمیددتەی شهرسددتان توأمددان از ەدولەکددوگیە بدداال
رفتیم و از را دشت ەوزنەە از توابددع سردشددت بە سددمت مددنطقەی خددویش بە
حرکددت درآمدددیم .روز  ٢٤خردادمددا در درەی میرگەنخشددینە بددودیم .بدداری
نیددروی بیددان همددوارە بددرای بازگشددت بە مددنطقە را طددوالنیای را در پددیش
داشدددت ،و زمدددان طدددی کدددردن ایدددن مسدددافت در برخدددی از مدددوارد بە  ١٠روز
میرسید .این در حالی بود کە کمتر نیرویی در حزب دمکرات با این نددوع از
مشکالت روبەرو بود و بیشتر آنان پس از انجام گشتزنی و یا عملیات و ...
طی یک نیم روز از مرز عبور میکردند.

نخستین درگیری در سال ١٣٦٩
روز  ٢٤خردادمددددا در درەای بە نددددام ەویشکەشددددیوە 1در پشددددت روسددددتای
میرگەنخشددینە کە واقەددأ نددام درخددوری بددر آن نهادەانددد ،مسددتقر شدددە بددودیم.
آنجدددا آب ولدددرم و انددددکی بە آهسدددتگی در جریدددان بدددود و تمدددامی اطدددراف را
 - 1وایەی وشک یا ویشک در زبان کردی بە مەنی خشک میباشد و شیو نیز بە مەندای شدید یدا
درە است.
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گیاهان هرز و زردرنگ و خشکیدە فرا گرفتە بود .در آن محیط هیچ درختددی
نروییدە بود و اگر حتی گونی وجود داشت ،از نور مستقیم و سددوزان آفتدداب
بە سددایەی آن پنددا میبددردیم .در چنددین شددرایطی بە سددر میبدردیم و بددا ایددن
هدددمە حتدددی هدددیچ کددددام از پیشدددمرگەها را در بلنددددیهای اطدددراف بە نگهبدددانی
نگماردە بودیم.
سدداعت  ١١بیسددیم را روشددن کددردم و بالفاصددلە صدددایی شددنیدم کە بددا
عجلە و پشت سرهم کلمەی ەبیانە را تکرار میکرد .صدا را تشخیب دادم و
فهمیدم کە ەجالل کوخانیە 1بود از نیروی آربابا و جویای محددل اسددتقرار مددا
بدددود .بە وی گفدددتم کە در ەویشکەشدددیوە هسدددتیم .گفدددت مدددا در پایگدددا سدددابق
قلەەگا (قەاڵگا) نزدیددک میرگەنخشددینە هسددتیم و نیروهددای رییددم هماکنددون از
پشت سر شما بە سوی محل استقرار ما باال میآیند ،مواظد خود باشید کە
پشددت سددرتان توسددط نیروهددای رییددم محاصددرە شدددە اسددت .سددریع خددود را
آمددادە و دسددتەها را تقسددیم کددردیم .شددماری از نیروهددای رییددم بە منظددور
احدان پایگاهی جدید برای ارتفاعات قلەەگا بە آن اطراف آمدە بودند.
نیدددروی آربابدددا از بددداال و مدددا از پدددایین بە سویشدددان آتدددش گشدددودیم .در
درگیری کوتاهی جنازەی سە تن از نیروها در محل درگیری بر جای ماند و
یکی از آنان نیز بە اسارت نیروهای پیشمرگە درآمد و مابقی افددراد از تددرس
نیروهددای پیشددمرگە بە سددوی میرگەنخشددینە پددا بە فددرار گذاشددتند .نیروهددای
رییددم پددس از قبددول ایددن شکسددت ،طبددق مەمددول اقدددام بە خمپارەبدداران مددنطقە
کردنددد و بددا تاریددک شدددن هددوا فددرد اسددیر را توجیدده و آزاد کددردیم .سددپس در
حدددالی کە در سدددالمت کامدددل بە سدددر میبدددردیم عدددازم روسدددتای ەسدددیا درەە
شدیم و در نزدیکی این روستا بە استراحت پرداختیم.
 - 1جالل کوخانی از کادرهای نیروی آربابا کە در سال  ١٣٧٤متأسدفانە روی مدین قدرار گرفدت و
در پی انفجار آن ،انگشت پاهای خود را از دست داد و هماکنون در کشور سوئد زندگی میکند.
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 ٤قبضددە اسددلحەی ی ٣ -و  ٢٠عدددد خشدداب و همچنددین  ٢عدددد نارنجددک،
دستاورد این درگیری برای نیروهای پیشمرگە بود .این نخستین درگیری ما
بە عنوان نیروی بیان در سال  ١٣٦٩بود .غروب روز بەد بە منظددور صددرف
شام و دریافددت آذوقە و تدددارکات الزم راهددی روسددتای ەسددیا درەە شدددیم ،کە
در میدددانەی را مدددورد حمدددلەی پایگدددا آن روسدددتا قدددرار گدددرفتیم .بە دلیدددل
گرسددنگی و همچنددین احتمددال ایجدداد اخددالل در جمددعآوری تدددارکات ،شددلیک و
تیراندددازی پایگددا را نادیدددە گددرفتیم و واکنشددی نشددان ندددادیم ،در غیددر ایددن
صورت می توانستیم ظرف چند دقیقە پایگا را بە رگبددار گلددولە ببندددیم ،زیددرا
کە شمار نیروهای ما از افراد داخل پایگا بسیار بیشتر بود .پددس از صددرف
شام بە ارتفاعات سرتون در پشت روستای ەخافوردەە بازگشتیم و روز بەد
نیروی آربابا از ما جدا شد.

پانزدە ساعت جنگ و مقاومت و تحمل گرسنگی
پس از جدا شدن از نیروی آربابا ،ما عازم سددرتون شدددیم و یددک روز را در
آن کو سپری کردیم و همان جا پسانداز نانمان تە کشید .پس از چنددد روز
شددهید کددریم سددقزی کە خددود از سدداکنان آن مددنطقە بددود و شددناخت خددوبی از
جغرافیددای آن نددواحی داشددت ،دسددتەای از پیشددمرگەها را آمددادە کددرد تددا از
روستاهای اطراف نان بیاورند .غروب  ٢٦خردادمددا بە روسددتای ەکیلەشددینە
رفتندددد و دسدددت خدددالی برگشدددتند ،در را بازگشدددت و هنگدددامی کە از عدددرض
جادەی سقز – بانە عبور میکردنددد بە روسددتای خددافوردە نیددز سددر زدندد کە
آنجا با نیروهای پرشمار رییم روبەرو میشوند و بدون درگیری از روسددتا
خار میشوند.
پاسدارها تمامی را های ارتبدداطی را مسدددود کددردە بودنددد تددا از گرسددنگی
تلددف شددویم .بەددد از بازگشتشددان دوبددارە بە مددا ملحددق شدددند ٥٥ .پیشددمرگە
بددددددودیم کە کمتددددددر از  ١٠نددددددان داشددددددتیم .در دامددددددنەی ارتفاعددددددات مددددددابین
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ەگدددو ەزەردانە و کەلیخدددان رو بە روسدددتای خدددافوردە در حدددالی کە گرسدددنە
بودیم ،کیسە خوابهایمان را پهن کردیم و بە استراحت پرداختیم .فردای آن
روز مصددادف بددود بددا  ٢٧خردادمددا  ،دهمددین سددالروز تأسددیس رادیددو صدددای
کردسدددتان ایدددران .ابدددوبکر کدددانیدریژی از کادرهدددای کمیدددتەی شهرسدددتان کە
اصوأل صبحها زود از خواب بیدار میشد ،ساعت  ٦صبح با عجلە همەی مددا
را بیددددا کدددرد و از حمدددلەی ناگهدددانی نیروهدددای رییدددم خبدددر داد .مدددزدوران و
پاسدددداران و جندددداللە از هدددر درە و روسدددتاهای اطدددراف بە سدددمت کدددو بددداال
میآمدند.
هنوز کیسە خوابهایمان را جمع نکردە بودیم کە تیراندازی شروع شد و
در نتددیجەی آن چنددد تددن از نیروهددای دشددمن کشددتە و بقددیەی افددراد فددراری
شدند .ما نیز همزمان با عقدنشینی و فددرار نیروهددای دشددمن بە سددمت قددلەی
ارتفاعددات مددابین کەلیخددان و سددرتون بدداال رفتددیم .تمددامی ارتفاعددات بە کنتددرل
آنددان درآمدددە بددود و جهددت اسددتقرار نیددرو فقددط قددلەی ک دو ەگددو ەزەردانە را
پیشرو داشتیم .بە همرا مصطفی دامنگیر و رزگار سددریەأ خددود را بە نددوک
کو رساندیم.
پاسدارها از سمت کەلیخان بە سوی ما میآمدند .ما فقددط سددە پیشددمرگە
بددودیم و آنددان قریددد بە  ٣٠پاسدددار بودنددد .چددارەای نداشددتیم جددز سددرگرم
کردنشان ،و این کار را با گفتوگو و پرسشهایی از قبیددل ایددنکە شددما متەلددق
بە کدددام نیددرو هسددتید و مددا از گددرو ضددربت سددقز آمدددەایم – چددون آنددان از
طددرف بددانە آمدددە بودنددد  -و  ...بددا ایددن کددار موفددق بە رد گددم کنددی شدددیم و
نفهمیدند کە ما پیشمرگەایم .چند متددری دور شدددیم و سددپس بەددد از  ٥دقددیقە
 ١٢ –١٠پیشمرگەی دیگر بە همرا محیالدین بە ما ملحق شدند کە ایددن بددار
تەدادمان بە  ١٤تن رسید.
با آمدن آنان درگیری آغاز شد و پس از نیم ساعت درگیری ،با شددماری
کشددتە و زخمددی محددل درگیددری را تددرک کددردە و بە سددمت کەلیخددان فددراری
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شدند .دشددمن در وضددەیتی قددرار داشددت کدده از سددالحهای سددنگین تنهددا بددرای
ایجاد رعد و وحشت استفادە و در عین حال بیهدف به هددر سددو تیراندددازی
میکرد .ما نیز خددود را سددازمان دادە و مکانهددای سددخت ،حسدداس و مهددم را
بە کنترل خو یش درآوردیم .گروهی از پیشمرگەها بە سردستگی شهید علددی
شهابی روبەروی سددرتون ،گروهددی بە سردسددتگی شددهید محمددد علددیزادە در
روبەروی دکددل کەلیخددان مسددتقر شدددند ،و نیددز گروهددی دیگددر بە سردسددتگی
محیالدین خاناحمدی بە عنوان نیروی یدک در نظر گرفتە شد کە مأموریددت
آنددان کمکرسددانی بە سددایر گرو هددا در وقددت لددزوم بددود .همچنددین کمیددتەی
شهرستان در محلی مابین گرو ها استقرار یافتند و منتظددر حمددلەی نیروهددای
رییم ماندیم.
نیروهای دشمن بار دیگر و دوبارە نیز از سمت کەلیخان حملەور شدند،
درگیری تنبەتنددی درگرفددت و پددس از قریددد بە یددک سدداعت از نددو بددا شکسددت
مواجە شدند و پا بە فرار گذاشتند .نیروهای شکست خوردەی رییم سە بددار
دیگددر حمددلە کردنددد امددا هددر بددار بددا مقاومددت نیروهددای مددا روبەرو شدددند و بددا
خفت عقدنشینی کردنددد ،و نتوانسددتند یددک وجددد از سددنگرهای مددا را تصددرف
کننددد .مددا از همددان اول صددبح خددود را بددرای جنگددی  ١٥سدداعتە آمددادە کددردە
بودیم .این حمالت پیدرپی هر بار با متحمل شدن شکست برای آنان همددرا
بود و در هر حمددلە شددماری از نیروهددای خددود را از دسددت میدادنددد .پددس از
تحمددل شکسددت بددا تددوپ و خمپددارە و کاتیوشددا سددنگرهای مددا را آتشبدداران
میکردند.
در سددداعت  ١٧مجمدددوعەای از مدددزدوران بدددا فریددداد ەاللەاکبدددرە از طدددرف
ەساوان ە بانە بە سمت گروهی از پیشمرگەها حملەور شدند ،کە ایددن بددار نیددز
نیروهای پیشمرگە از جان مددایە گذاشددتند و طددی یددک درگیددری  ٤٠دقددیقەای و
سنگر بە سنگر ،بار دیگر طەم تلخ شکست را بە آنددان چشدداندند و نتیجتددأ تددا
روستای ساوان فراری شدند .اما باید اذعان کرد کە نیروهای دشددمن خددوب
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جنگیدند و این درگیری تا ساعت  ٢١ادامە داشددت .طددی ایددن درگیددری  ٦٠نفددر
از نیروهای رییددم کشددتە و شددمار زخمیهددا نیددز بسددیار بددیش از تەددداد کشددتە
شدەها بود.
اما متأسفانە یکی از پیشمرگەهای حزب دمکرات بە نام ەسلیمان آگوشیە
اهل پیرانشهر بە شهادت رسید و ضمن اینکە  ٦پیشمرگەی دیگر نیددز زخمددی
شدند .علیرغم اینکە بە مدت  ١٥ساعت و بە طور مداوم بددا نیروهددای دشددمن
درگیر بودیم و علیرغم خستگی و گرسنگی فراوان ،اما روحددیەی پیشددمرگەها
همچنان باال بود .پس از رفددتن نیروهددای رییددم ،تصددمیم گددرفتیم از ارتفاعددات
پایین بیاییم ،همددین کددار را کددردیم و بە مدددت یددک سدداعت راهپیمددایی از محددل
درگیری فاصلە گرفتیم .ساعت  ٢٣تصمیم بر اسددتراحت گددرفتیم و تددا سدداعت
 ١٠صبح روز بەد بەجز نگهبانها همگی خوابیدیم.
اما چە خوابی! شبانە در سرمای سخت کنار رودخانەی سددرتون ،روزهددا
زیددر نددور مسددتقیم و سددوزان آفتدداب ،بددا گرسددنگی و خسددتگی ،شدداید اینهددا در
کالم سادە بە نظر برسددد امددا تجددربە کددردن آن بسددیار تلددخ اسددت .امددا بددا ایددن
وجدددود هرگدددا پیشدددمرگان را مشددداهدە میکدددردی ،علیدددرغم تمدددام سدددختیها
نشاط و شادابی از سیمای آنان پیدددا بددود .پیشددمرگان جددوانی کە درد و رنددج
دوری از خانوادە و عزیددزان خددود را در سددختترین شددرایط و در دل کددو و
کمر و جنگل و زیر بدداران رگبددار گلددولە و تددوپ تحمددل میکردنددد ،و حتددی یددک
بار هم لد بە شکوە و گالیە نگشودەاند و هیچ گا غر نزدەاند.
طبق اصول جنگهای پددارتیزانی شددناخت جغرافیددا ،شددرایط و تەیددین مکددان
اسددتراحت و  ...از ملزومددات محسددوب میشددود ،ایددن شددناختها بە تصددمیمی
منطقی منجر میگردد .نیروی ما گرسنە و خسددتە بددود و طبددق محاسددبات مددا،
ایدددن نیدددرو تدددوان بدددیش از  ٥سددداعت راهپیمدددایی نداشدددت و پدددس از آن از پدددا
میافتاد ،لذا با توجە بە صەدالەبور بودن منطقەی سرتون و همچنین وجددود
رودخددانە و صددخرەهای محکددم ،تصددمیم بە ماندددن در آن نقددطە گددرفتە شددد و
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نیددز قددرار بددر ایددن ش دد در صددورت حمددلەی نیروهددای رییددم ،حتیاألمکددان از
درگیری بپرهیزیم.
اگدددرچە غدددذا نداشدددتیم امدددا سدددر حدددال بدددودیم .صدددبح روز  ٢٨خردادمدددا ،
نیروهددای رییددم کلددیەی ارتفاعددات اطددراف و نقدداط درگیددری روز قبددل را تحددت
کنترل خود درآوردە بود ،اما محل استراحت ما همچنان از دیددد آنددان مخفددی
ماندە بود .نیروهای رییم تا حوالی سدداعت  ١١در آن اطددراف پرسددە زدنددد و
سددپس محددل را تددرک کردنددد .جالددد ایددن بددود کە رزگارحبیدددزادە و غفددور
صوفی از شد گذشتە کە بە خواب رفتە بودند ،با وجود ایددنکە مددا هددر لحددظە
منتظر حملەی نیروهای دشمن بددودیم ،امددا آن دو تددا حددوالی غددروب از کیسددە
خوابهایشان بیرون نیامدند.
حوالی غروب هنگامی کە خبری از آمدددن نیروهددای رییددم نبددود ،بە یددیالق
حا شددریف رفتددیم و در آنجددا غددذای مناسددبی خددوردیم و بە کلددی خسددتگیمان
دررفت .آنجا با کمیتەی بانە تماس برقرار کردیم تا زخمیها را بە کردستان
عددراق منتقددل کننددد افددراد مجددروح را روانە کددردیم و خددود بە همددرا نیددروی
آربابا بە طرف منطقەی بوکان بە را افتادیم.

گردان جنداللە سقز
 ٣١خردادمددا سددال  ١٣٦٩زیددر مجمددوعەای از درخت دان در اطددراف روسددتای
ەطاهربغدەە در منطقەی گورک سقز نشسددتە بددودیم کە یکددی از اهددالی روسددتا
آمد و گفددت :ەیددک دسددتگا خددودرو لندددکروزر کە مثددل خودروهددای فرماندددهی
بود بە سمت روسددتای بوبکتددان حرکددت کددرد.ە از نیروهددای دیگددر پرسددیدیم و
در جواب گفت کە فقط همان خودرو بودە و نیروی دیگری همددرا آن نبددودە
است .بە کاک کددریم سددقزی گفددتم نددزد دیدددبانها مددیروم و نگدداهی بە اطددراف
میاندازم.

گوشەای از خاطرات یک پیشمرگ 395 /

رخدددت و تفدددنگم را برداشدددتم و ندددزد دیددددەبانها کە در مدددابین روسدددتای
تورجان و طاهربغدە بودند رفتم ،از هددیچ چیددزی مطلددع نبودنددد .لندددکروزر بە
سمت طاهربغدە برگشتە بود ،گفتم :ەکی اومدە و از کجا اومدە بددود؟ە جددوابی
نداشددتند و مددن از دیدددبانها بسددیار عصددبانی شدددم .طددولی نکشددید کە دەهددا
خدددودرو نظدددامی از سدددمت سدددقز و بوکدددان وارد مدددنطقە شددددند و گردوخددداک
ماشین ها کل جادە را فرا گرفتە بود .بە بچەهای پایین خبددر دادم کە خددود را
آمادە کنند و هر چە سریعتر بە سمت باال حرکت کنند کە ما آنجا بودیم.
نیروهدددای رییدددم از خودروهدددا پیدددادە شددددە و بە سدددمت ارتفاعدددات مدددابین
تورجان و طاهربغدە کە مددا در آن مسددتقر شدددە بددودیم ،پیشددروی کردنددد .مددا
کە از قبل آنجا اسددتقرار یددافتە بددودیم ،بدددون صدددا و مخفیددانە منتظددر رسددیدن
آنددان شدددیم .از سددمت طاهربغدددە از دو رأسالخددط بە را افتددادە و نزدیددک و
نزدیددکتر شدددند ،بە محددض در تیددررس قددرار گرفتنشددان ،ناگهددان بە رویشددان
آتددش گشددودیم و اولددین گلددولە از جانددد دسددتەی محیالدددین شددلیک شددد .در
نتددیجەی اولددین رگبددار سددە تددن از  ٤نیددروی پیشددرو کشددتە شدددە و دیگددری بە
اسارت گرفتە شد و مابقی پا بە فرار گذاشتند .فرد بە اسارت درآمدددە نددامش
ەرحیمە و از اعضاء گردان جنداللە سقز بود .بار دیگر حملە کردند و این بددار
نیز بە طور مفتضحانەای شکست خوردند و پا پس کشیدند.
در جددددبهەی تورجددددان کە شددددهید علددددی شددددهابی سردسددددتگی گروهددددی از
پیشمرگەها را در آنجا بر عهدە داشت ،مزدوران حوالی ساعت  ١٧بە سددوی
ارتفاعددات آن مددنطقە بدداال رفتنددد و طددی درگیددری سددنگینی ،مددزدوران ناچددار بە
عقدنشددینی شدددند .پددس از فددرار نیروهددای رییددم از هددر دو جددبهە ،توپخددانە
شروع بە توپباران کردن مواضددع و سددنگرهای مددا کددرد .شدددت توپبدداران در
حدی بود کە امکان بیرون آمدن از سنگرها وجددود نداشددت امددا بددا ایددن حددال
نیز هیچ کدام از نیروهای رییم جرئت حملە و یا پیشروی نداشتند.
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همزمدددان بدددا تاریدددک شددددن هدددوا در حدددالی کە در سدددالمت کامدددل بە سدددر
میبردی م ،محل درگیری را ترک کردیم .پددس از رفددتن مددا نیروهددای رییددم در
سددنگرهای مددا مسددتقر شدددند .پددس از سددازمان یددافتن دوبددارە و سرشددماری
پیشدددمرگەها ،سددداعت  ٤بامدددداد خدددود را بە مدددنطقەای در مدددابین روسدددتاهای
شیخچوپان و میرگەنخشینە رساندیم .روز بەد نیروهای پرتەددداد رییددم وارد
منطقە شدند ،اما هیچ گونە درگیریای روی نداد.
یکی از پیشمرگەها بە نام ەعثمان شیخچوپانیە را با بیسیم اما در هیددأت
چوپان بە نگهبانی گماردیم .توپخانەی رییم کورکددورانە مددنطقە را زیددر آتددش
تددوپ گددرفتە و زندددگی روزمددرەی مددردم مددنطقە را عمد منحددل کددردە بددود .تددا
غروب آن روز ،توپباران ادامە داشت ،پددس از رفددتن نیروهددای رییددم و قطددع
شدن توپباران ما نیز برای صددرف شددام وارد روسددتای شددیخچوپان شدددیم.
آنجا فرد اسیر را آزاد کردیم و پس از خوردن غذا بە چشمەی ەکددانیکەوتمە
رفتیم.
نیددروی آربابددا در کددانیکەوتم از مددا جدددا شدددند و مددا نیددز از رودخددانەی
بناوەرشددان بە طددرف ەمیدددانچوغەە رفتددیم .چنددد روزی را در آنجددا سددپری
کددردیم .در اطددراف میدددانچوغە بە دسددتەای از پیشددمرگەهای نیددروی پیشددوا
برخوردیم کە من تظر رسیدن سایر اعضاء نیددرو بودنددد کە در اطددراف مهابدداد
حضددور داشددتند ،تددا رسددیدن سددایر اعضدداء نیددرو چنددد روزی را همددرا مددا
بودند و بە اتفاق همدیگر بە سمت منطقەی تورجان رفتیم .آن زمددان مسددئول
کمیتەی شهرستان مهاباد ،کاک مصطفی مولودی بود ،کە در این جولە ما را
همراهی کرد.
گاهی اوقات پیش میآمد کە پیشمرگەها از سددر گرسددنگی و یددا بە موجددد
طمددع و یددا هددر دلیددل دیگددری کە بددود ،بە باغددات و جالیزهددای مددردم ضددرر
میرسدداندند .مددا نیددز دسددتوری مبنددی بددر قدددغن کددردن ایددن کددار صددادر کددردە
بودیم .یکددی از شدددها کە در حددال راهپیمددایی بددودیم ،بە سددید محمددد احمدددی
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(هەوا ) کە در آخر صف قرار داشددت گفددتم کە اجددازە ندهددد تددا هددیچ کدددام از
پیشمرگەها وارد جالیزهای اطراف شدددە و هندددوانە و خیددار و خربددزە و  ...بددا
خود بیاورند.
من کە مدددام در حددال رفتوآمددد میددان صددفوف پیشددمرگان بددودم و جلددو و
عقددد می کددردم ،دیدددم کە یکددی از پیشددمرگەها در جددالیزی در آن اطددراف جددا
خدددوش کددددردە اسدددت! از پشددددت سدددر رفددددتم و بددددون ایددددنکە متدددوجە شددددود،
کولەپشتیاش را گرفتم و ناگهان صدایم را بلنددد کددردم و بددا عصددبانیت گفددتم:
ەاینجا چە کار میکنی؟ە هنگامی کە سرش را برگرداند ،دیدددم کە سددید محمددد
(هەوا ) اسددت و هددول کددردە و از تددرس بددا زبددانی الکددن گفددت :ەوال راسددتش
هیچی کاک ابراهیم ،همینطوری این خربزەهارو نگا میکنم!ە

دوبارە گردان جنداللە سقز و ضربەای مهلک
پس از درگیری ارتفاعات طاهربغدە و تورجان بە مدددت بددیش از دو هفددتە در
مندددداطق گددددورک سددددقز و ماهابدددداد در حددددال گشددددتزنی بددددودیم ،بە سددددختی
میتوانسددتیم غددذا گیددر بیدداوریم .طددی مدددت آن چنددد روزی کە هددر دو نیددروی
بیان و پیشوا با هم بودند ،درصدددد انجددام عملیدداتی بددزرگ در اولددین سددالگرد
ترور دکتر قاسملو برآمدیم.
روز  ١٣٦٩/٤/١٨در پشددت روسددتای گلددوالن در حددال اسددتراحت بددودیم.
بەدددازظهر نگهبانهددا کە یکددی از آنددان هەوا احمدددی بددود ،مددا را از نزدیددک
شدن یک خودرو جیر فرماندهی بە طرف محل استراحت ما ،مطلع سدداختند.
فیالفور خود را آمادە کددردیم و ارتفاعددات را تحددت کنتددرل خددود درآوردیددم و
بە انتظار نشستیم .شهید محمد علیزادە را نزد نگهبان فرستادیم و هر کدددام
از تیم ها را بە محل مورد نظر اعزام کردیم تا مستقر شوند .تمام پیشمرگان
بە طددور کامددل مخفددی شدددە بددودیم .چنددد تددن از نیروهددای رییددم بە آرامددی در
حال پیشروی بودند.
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یکی از چوپانهای مددنطقە در مددابین نیروهددای پیشددمرگە و آن چنددد تددن از
نیروهای دشمن قرار گرفتە بود و آنجا مشددغول نگهددداری از احشددامش بددود.
مزدوران نزدیکتر شدددە و آن چوپددان را وادار بە همراهددی خددود کردنددد و او
را از جلو حرکت میدادند و خددود نیددز از پشددت سددر وی قدددم بددر میداشددتند.
پیشمرگەها بە حالت سینەخیز درآمدە بودند ،مزدوران بە فاصددلەی  ٥متددری
نیروهددای پیشددمرگە رسددیدند و در ایددن حددین ،ناگهددان بە سویشددان تیراندددازی
کردند کە دو تن از آنان درجا کشتە و دیگری فراری شد.
پس از نیم ساعت از سوی توپخددانەی ەزراندددولە 1نیددروی پرتەدددادی مثددل
مور و ملخ بە محل درگیددری ریختنددد و از سددویی دیگددر نیددز سددنگرهای مددا بە
شدددت توسددط توپخددانە توپبدداران میشددد ،معالوصددف نیددروی دشددمن جرئددت
پیشروی نداشت .همزمان بددا فددرا رسددیدن شددد بە سددوی روسددتای ەکانیبندددە
رفتیم و در آنجا بە منظور صرف شام ماندگار شدددیم .سددپس سدداعت ٢٣:٣٠
از روستا خار گشتە و بە سوی سرتون بە را افتادیم .ساعت  ٢بامداد در
نزدیکددی کددو ەپیرچوپددانە جهددت  ٥دقددیقە اسددتراحت ،توقددف نمددودیم .پددس از
استراحت ،خستگی و خوابآلودگی گریبددانگیر مسددئوالن کمیددتە و نیددرو شددد و
تصدددمیم تغییدددر کدددرد .همدددان جدددا و در درەای زیدددر مجمدددوعەای از درختدددان
کیسەخوابهای خود را باز کردیم و بە استراحت پرداختیم.
 ١٥تدددن از پیشدددمرگەها را بە منظدددور کمینگدددذاری از نیدددروی بیدددان تحدددت
فرماندددهی محیالدددین خاناحمدددی و از نیددروی پیشددوا بە سردسددتگی ەعثمددان
عباسددیە روانەی کددو پیرچوپددان کددردیم .سدداعت  ٥صددبح بددا صدددای شددلیک
کالشددنیکوف و آرپیجددی از خددواب پریدددیم .گددردان جنددداللە سددقز کە  ١٩روز
پیشتر یکی از افراد آنان را بە نام ەرحیمە بە اسارت گرفتە بودیم ،آمدە و بددا
 -1بهار سدال  ١٣٦٩توپخدانەای در روسدتای زرانددول در مدنطقەی گدورک مهابداد ایجداد کردندد کە
دارای  ٢٠٠٠نفدددر نیدددروی انسدددانی بدددود ،توپخدددانەی یادشددددە بیشدددتر اوقدددات کورکدددورانە شدددروع بە
توپباران کردن منطقە و مزارع مردم بومی میکرد.
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کمین ما مواجە شدە بودند .سریع خود را آمادە کردیم و بە سمت ارتفاعددات
باال رفتیم .علیددرغم ایددنکە میدانسددتیم کە روز سددختی در پددیش داریددم ،امددا بددا
خددود عهددد بسددتیم بە یدداد دکتددر قاسددملو ،در ایددن درگیددری هددر چە در تددوان
داشددتیم را رو کنددیم .هددمەی نق داط حسدداس و غیرحسدداس مددنطقە بەجددز محددل
کمینها در اختیار نیروهای رییم بود.
گددردان مزبددور بددیش از دویسددت نفددر از افددراد خددود را بە محددل درگیددری
کشدداندە و فقددط یددک کددرد کرماشددانی در میددان آنددان حضددور داشددت و مددابقی
غیرکددرد بودنددد .نیروهددای دشددمن بددا تیربددار بیکیسددی و تکتیرانددداز الینقطددع
تیراندازی میکردند ،من بە همددرا گروهددی از پیشددمرگەها بددودم کە فاصددلەی
زیادی با مکان کمینها نداشتیم ،کمکم بە اتفاق  ٦تن از پیشمرگەها بە سمت
ارتفاعات بە را افتایم ،قبل از رفتن بە مجید ەخەباتە گفددتە بددودم تددا رسددیدن
ما بە محل مورد نظر بددا بیکیسددی و تکتیرانددداز بە سددوی نیروهددای دشددمن
تیراندازی کنند ،تا نتوانند ما را هدف قرار دهنددد امددا متأسددفانە چنددین نشددد و
تا رسیدنمان بە آنجا د بددار از مددرگ حتمددی نجددات پیدددا کددردیم .چددون تەددداد
بیکیسددی آنهددا زیدداد بددود و بندددە خدددا مجیددد نمیتوانسددت همزمددان بە طددرف
کلیەی بیکیسیهای دشمن تیراندازی کند.
سرانجام در پشت سر نیروهای رییم قرار گرفتیم و شروع بە تیراندددازی
کردیم .نیروهای رییم مابین ما و کمینها گیر افتادە بودند ،درگیددری سددختی
در ایددن نقددطە درگددرفتە بددود .طددی مدددت  ٢سدداعت کمینهددا از روبەرو و مددا از
پشت سر آنان را تحت محاصرە قرار دادە و این بار کفەی ترازوی درگیری
بە نفع ما سنگینی میکرد .در پی آن  ٢٥نفر از افراد گردان جنددداللە کشددتە و
 ٩١نفر دیگر نیز اسیر شدند ،مابقی افراد گردان موفق بە فرار شدند .سدداعت
 ٨صددبح در حددالی درگیددری رو بە اتمددام بددود ،کە شددمار اسددرا از پیشددمرگەها
بیشتر بود.
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درگیددری کماکددان و کموبددیش ادامە داشددت کە چنددد دقددیقەای بددرای اسددرا
صحبت کردم از جملە گفددتم مددردم ایددران بایددد بداننددد مددا بددا کسددی سددر جنددگ
نداریم ،بلکە بە طور مسالمتآمیز خواستار حقوق مشروع خددود هسددتیم .ایددن
رییم است که جنگ را بر ما تحمیل کرد و بدون اینکدده کوچددکترین تددوجهی
به حقوق انسددانی نیروهددای خددود داشددته باشددد ،بددرای تصددرف چنددد سدداعتەی
نقطددهای حاضددر بە پرداخددت ایددن بهددای گددزاف میباشددد .امددا ندداگفتە نمانددد در
صورتی که در واکنش بە مطالبددات حقطلبددانەی خلددق کددرد ،بددر آب و خدداک و
مددال و شددرف ملددت سددتمدیدەی کددرد تجدداوز کننددد ،پیشددمرگان ،ایددن فرزاندددن
راسددتین خلددق ،در پاسددخ تجاوزشددان ایددن چنددین حددق آنهددا را کددف دستشددان
خواهند گذاشت.
سپس چند پیشمرگە را مأمور کددردم کە آنددان را نددزد کمیددتەی شهرسددتان
منتقددل کننددد .اسددرا نددزد کمیددتەی شهرسدتان از زبددان رحددیم کە قددب در تدداریخ
 ٦٩/٣/٣١بە اسددددارت درآمدددددە بددددود ،از اخددددالق و مددددنش انساندوسددددتانەی
پیشددمرگەها تەریددف کددردە بودنددد و گفددتە بودن دد مددا میدانسددتیم کە نیروهددای
پیشمرگە با مددا بدددرفتاری نخواهنددد کددرد ،زیددرا پیشددتر رحددیم در ایددن بددارە بە
طور مفصل برای ما حرف زدە است .سپس کریم سقزی سددخنرانی کوتدداهی
در مددورد مبددارزەی مشددروع ملددت کددرد و حددزب دمکددرات بددرای آنددان انجددام
دادە و همان جا و در محل درگیری آزادشان کردە بودند.
ساعت  ٨تصمیم بە رفتن بە کو سرتون گرفتیم ،چند تددن از پیشددمرگەها
بە فرماندهی علی بالکی در نزدیکی پایگا ەملەی کلکە مأموریت یافتند تددا از
حمددلەی احتمددالی نیروهددای رییددم جلددوگیری بە عمددل آوردە ،تددا بقددیەی نیددرو
افراد زخمی و همچنین دستاوردها را بە رودخانەی سرتون منتقل کنند و در
آنجددا مسددتقر شددوند .مددن نیددز بددا مصددطفی گلددوالنی بە اتفدداق چنددد پیشددمرگەی
دیگددر بە جددادەی میرگەنخشددینە و همچنددین اطددراف ەباوسددینە رفددتە ،تددا پایددان
یدددافتن عقدنشدددینی کلدددیەی نیروهدددای پیشدددمرگە ،مواظدددد تحرکدددات احتمدددالی
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نیروهددای زخددم خددوردەی دشددمن باشددیم .در همددین حددال نیروهددای رییددم بە
گروهی کە تحت فرماندهی علی بالکی بود ،حملە کردە و بە آسانی چهار تددن
از پیشمرگەها را بە شهادت میرسانند و بقددیەی پیشددمرگەها نیددز پددا بە فددرار
میگذارند.
متأسددفانە نیددرو تقریبددأ بە کددو سددرتون رسددیدە بددود و امکددان بازگشددت و
کمکرسددانی بە آنددان وجددود نداشددت .ایددن شددهدا کە در نتددیجەی بیمبدداالتی و
سهلانگاری بە شهادت رسیدند عبارت بودند از:
 -١ەعبداللە چددراغوارەە از پیشددمرگان باسددابقە و بددااخالق نیددروی پیشددوا و
اهددل مهابدداد بددود ،عبددداللە تواناییهددا و شددجاعت خددود را بارهددا در میددادین
مختلددف مبددارزە بە ثبددوت رسدداندە بددود -٢ .ەسددەید شددکنجەە ،از پیشددمرگان
نیددددروی پیشددددوا و اهددددل مهابدددداد -٣ .ەابددددراهیم پورسددددەیدە اهددددل شهرسددددتان
پیرانشهر و از پیشمرگان نیروی پیشوا بددود .ابددراهیم پیشددمرگەای بدداتجربە و
فددداکار و شددجاع بددود ،وی قددب در نیددروی قندددیل و سددپس در سددال  ٦٦بە
عضددویت نیددروی بیددان درآمدددە و نهایتددأ در نیددروی پیشددوا خدددمت کددرد .در
درگیدددری ەسددددیپکانە کە اکندددون نیددددز فددددیلم آن موجدددود میباشددددد ،وظددددیفەی
فیلمبددرداری درگیددری را کە مسددئولیتی خطیددر و بددزرگ محسددوب میشددد بددر
عهدە گرفتە بددود -٤ .ەخدددر عربددیە از اعضدداء نیددروی پیشددوا و اهددل روسددتای
باغچە ،وی بە هنگام شهادت سردستە بود .خدددر در جریددان تصددرف گددردان
نوبددار بە همددرا یکددی دیگددر از رفقددایش نقددش تأثیرگددذاری را از خددود نشددان
دادند پس از آن نیز مصرانە بە مبارزە برای احقدداق حقددوق ملددت کددرد ،ادامە
داد.
بەجددددز ایددددن شددددهدای گرانقدددددر ،در جریددددان درگیددددری  ٤تددددن دیگددددر از
پیشمرگەهای حزب دمکرات بە شهادت رسیدند ،کە اسامی آنان نیددز در ذیددل
آوردە میشود:
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 -١ەعلدددی شدددهابیە در روسدددتای سدددیدآباد جمیدددان و در دامدددان یکدددی از
خانوادەهدددای زحمدددتکش و تهیدسدددت بە دنیدددا آمددددە بدددود .علدددی کە یکدددی از
پیشددمرگەهای ایثددارگر و متددین حددزب دمکددرات بە شددمار میرفددت ،بە هنگددام
شدددهادت سردسدددتەی یکدددی از دسدددتەهای نیدددروی بیدددان بدددود -٢ .ەابدددراهیم
جهاندیددددەە ملقدددد بە ەفقیددده ابدددراهیمە ،اهدددل روسدددتای ەبیمضدددرتەە از توابدددع
شهرسددتان اشددنویە ،همددان سددال بە نیددروی بیددان انتقددال دادە شدددە بددود .فقیدده
ابددراهیم از پیشددمرگەهای الیددق و شددجاع و بددااخالق حددزب دمکددرات محسددوب
میشد -٣ .ەصالح شریفیە از اعضاء نیروی بیان و اهددل روسددتای کددانیرش،
اگددرچە سددواد خواندددن و نوش دتن نداشددت امددا یکددی از پیشددمرگەهای زیددرک و
بااستەداد حزب بود کە دارای خصائل اخالقی پرشماری نیز بود -٤ .ەمحمددد
خانەخوا ە از پیشمرگان نیروی پیشوا و اهل روستای میرآباد بوکان بود.
الزم بە ذکر است کە علی شددهابی سددە روز پددس از مجروحیددت نیددز زندددە
ماند ،اما نهایتأ بە دلیل شدت جراحات واردە بە شهادت رسید .همچنین فقیدده
ابددراهیم نیددز تددا سدداعت  ١٢همددان روز بددا مددرگ دسددت و پددنجە نددرم کددرد ،امددا
متأسفانە بە دلیل بیامکاناتی جان سپرد.
گردان جنداللە کە مایەی مباهات و فخر رییم بود ،بە کلی در هم شکستە
شد ،همان طور کە گفتە شد شماری از آنان کشتە و اسیر شدند و آنددانی کە
موفق بە فرار شدددە نیددز ،اسددلحەهای خددود را در میدددان درگیددری جددا گذاشددتە
بودنددد تددا سددبکبالتر بدونددد! در نتددیجەی ایددن درگیددری بددیش از صددد قبضددە
اسددلحە و دە قبضددە بیکیسددی و سددە قبضددە خمپارەانددداز  ٦٠میلیمتددری را بە
دست آوردیم.
رییم ساعت  ٨:٣٠دقیقە از سمت سە شهرستان سقز ،بوکان و مهابدداد بە
محددل درگیددری نیددرو گسددیل کددردە بددود ،از طرفددی دیگددر توپخددانەی زراندددول
بیامددان کددو پیرچوپددان را توپبدداران میکددرد ،بە طددوری کە طددی یددک دقددیقە
د هدددا گلدددولە تدددوپ فدددرود میآمدددد ،مدددزارع در میدددان دود و آتدددش ناشدددی از
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توپباران میسوخت و هددیچ پرندددەای بددر آسددمان آن اطددراف پددر نمددیزد .ایددن
آتشباران یک ساعت بە طول انجامید.
مدددن بە همدددرا ەمصدددطفی گلدددوالنیە بە طدددرف رودخدددانەی سدددرتون بە را
افتادیم و در ارتفاعددات اطددراف آن تحرکددات نیددروی رییددم را تحددت نظددر قددرار
دادیم ،سپس کلیەی کادر و پیشمرگان نیز بە حرکت درآمدە و نزد ما آمدند.
نیروهای رییم ساعت  ١٠از ەملەی کلکە تا پشت ەباوسینە آمدند اما پس از
چندی محل را تددرک کردنددد .آن روز  ٤بددار دیگددر نزدیددک شدددند و سددپس هددر
بدددار برگشدددتند ،هدددیچ گدددونە درگیدددریای روی ندددداد .حدددوالی غدددروب در کندددار
رودخانەی سرتون پیکر شهید ابراهیم را بە خاک سپردیم ،و سپس از پشددت
روستای میرگەنخشینە بە ییالق ەگل برکانە (گو یبەرکان) نقل مکان کردیم.
وجود چهار زخمی ،سرعت راهپیمددایی مددا را کنددد کددردە بددود .شددامگا ٢٠
تیرما نیروی آربابا کە آن وقت ەحسن قادرزادەە مسددئول کمیددتە شهرسددتان،
نیدددز بە مدددا ملحدددق شدددد و ضدددمن تبریدددک بە مناسدددبت پیدددروزی در عملیدددات
فوقالذکر بە خدداطر شددهادت چنددد تددن از پیشددمرگان مراتددد همدددردی خددود را
ابراز داشتند.
بدددین ترتیددد در آسددتانەی سددالروز بە شددهادت رسددیدن رهبددر کبیرمددان،
شهی د دکتر قاسملو ضربەی مهلکددی بددر رییددم وارد آوردیددم کە اخبددار آن در
سراسر ایران انتشار یافددت و موجبددات سددرور و خوشددحالی مددردم کردسددتان
را بە همددرا داشددت ،بە طددوری کە هددر کجددا مددیرفتیم بە مددا تبریددک و تهنیددت
میگفتندددد حتدددی بسدددیاری از مدددردم متەجدددد بودندددد کە بدددا شدددمار کمدددی از
پیشدددمرگان توانسدددتە بدددودیم آن تەدددداد از نیروهدددای پرامکاندددات رییدددم را بە
اسارت درآوریم .با پیروزی در این عملیات هم یاد و خدداطر رهبددر شددهیدمان
را زندە نگە داشددتیم و هددم بە رییددم ثابددت کددردیم کە دانددش آموختگددان مکتددد
دکتر قاسملو تا رسددیدن بە موفقیددت در ایددن را بە مبددارزەی خددود بددا جدددیت
هرچە تمامتر ادامە خواهند داد.
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دور شدن از منطقەی بوکان
بەد از عملیات فوق نیروی پیشوا بە مددنطقەی تحددت نفددوذ خددود یەنددی اطددراف
مهاباد برگشت ،اما ما بە منطقەی بوکددان برنگشددتیم .بە همددرا نیددروی آربابددا
از سرشیو سقز بە پشت روستاهای ەحوتاشە و ەسەکوچکەە رفتددیم .بە مدددت
یددک هفددتە از کوهسددتانهای سددر بە فلددک کشددیدە و صددەدالەبور سددقز عبددور
کددردیم و آنجددا زخمیهددا را بە کردسددتان عددراق منتقددل کددردیم .سددپس بقددیەی
اعضدداء نیددرو در درەی شددلیر بە اسددتراحت پددرداختیم .طددی ایددن مدددت مددا از
مناطق خود کە در آن بیش از هددر جددای دیگددری امکددان فەالیددت داشددتیم ،دور
شدە بودیم کە نباید مرتکد چنین اشتباهی میشدیم.
کاک کریم سقزی از فرماندددەهان الیددق و پرتددوان حددزب دمکددرات بددود ،امددا
مشددکل نیددروی بیددان – کە بارهددا بدددان اشددارە کددردەام – جغرافیددای سددخت و
وجددود دشددتهای وسددیع آن بددود ،کە باعددت شدددە بددود هددر سددال فرماندددەی
جدیدددی بە آنجددا بیایددد و پددس از مدددتی کە بددا مشددکالت آن از نزدیددک مددواجە
میشد ،تقاضای انتقال بە نیروی دیگری کند.
بە عنددددوان نمددددونە بە مدددددت  ٢٠روز از سددددرتون تددددا ەتددددورەە و اطددددراف
ەگرشددیالنە سددە بددار بدددون هددیچ هدددفی در رفتوآمددد بددودیم .نمددیدانم چددرا
دستور اکیدی در رابطە با گشددتزنی در مددنطقەی بوکددان صددادر نمیشددد ،در
حددالی کە کلددیەی اعضدداء کمیددتەی شهرسددتان بوکددان بە غیددر از کدداک کددریم
سددقزی ،از اهددالی ایددن شهرسددتان و حددومەی آن بودنددد .کددل آن سددال در یددک
گشتزنی تا منطقەی گورک سقز آمدیم و در آنجا درگیر شدددە و بە سددرتون
برگشتیم و از رفتن بە منطقەی بوکان سر باز زدیم!
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پایگاه قولستیر بانە و عدم تصرف آن
ب دا خدداطرەی خندددەداری آغدداز مددیکنیم :در حددالی بە عملیددات تصددرف پایگددا
ەقولستیرە بانە رفددتە بددودیم کە مدددت زیددادی میشددد بدددون تدددارکات بددودیم و
نان کافی نداشتیم .سید محمد احمدی (هەوا ) کە با محمد علددیزادە همخددر
بودند ،در را بە محمد میگویددد :ەاگە پایگددا رو گددرفتیم ،نکددنە بدری از اونور
بددرای مددن ی ٣ -کددوفتی بیدداری ،بددرو انبددار آذوقە و کولەپشددتیتو پددر کددن از
برنج و خوراکی!ە
طی مدتی کە در منطقەی گورک بدون هدف گشت میزدیم ،علیددرغم میددل
باطنی و از روی ناچاری بە مناطق مابین سددقز و بددانە رفتددیم و پددس از ایددنکە
چند روزی را در منطقەی شددلیر بە سددر بددردیم ،روزی بە همددرا چنددد تددن از
مسئولین بوکان و بانە بە شناسایی پایگا قولستیر در منطقەی ەبابوسە بانە
رفتیم .پس از شناسایی و سازماندهی پیشمرگەها و تقسیم وظایف دستەها،
روز  ١٨مردادمددا طبددق طرحددی از قبددل تەیددین شدددە ،حمددلەای را بە پایگددا
نامبردە ترتید دادیم.
روز قبل از آغاز عملیددات ،بددر سددە دسددتە تقسددیم شدددە بددودیم .دسددتەی مددا
عبدددارت بودندددد از :محیالددددین خاناحمددددی ،ابدددوبکر جدددامردی ،ەهەوا ە ،علدددی
سراوی ،عثمان ممیل ،کمال سور ،حسن مینەکانیسیرانی و کمددال شددیرخانی.
دستەی دیگر نیز عبارت بودند از محمد علددیزادە و مصددطفی دامنگیددر و چنددد
تن دیگر از پیشمرگەها بە همرا چند پیشمرگە از نیروی آربابددا .آن روز مددا
آب نداشددتیم ،همددان روز پیرمددردی از اهددالی روسددتاهای اطددراف بددا تنگددی در
دست مشغول آبیاری درختددان بددنە بددود ،از آن آب تددا هنگددام شددروع عملیددات
استفادە کردیم.
غدددروب همدددان روز از چندددد سدددمت پایگدددا را مدددورد حمدددلەی گلولەهد دای
آرپیجی قرار دادیم و سپس دسددتەی مهدداجم بە پایگددا یددورش بردنددد .قریددد
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بە یددک سدداعت درگیددری ادامە داشددت ،اگددرچە تددا سددنگرهای نخسددت ،درگیددری
سختی در جریان بود اما موفق بە تصددرف پایگددا نشدددیم .عمدددە دالیددل عدددم
موفقیددت ایددن عملیددات شناسددایی غیردقیددق ،نبددود شددناخت کددافی از مددنطقە و
همچ نین وجود نیروهای پرشمار در آن پایگا بە سددبد ایددنکە آخددرین پایگددا
نیروهای رییم در منطقە بود.
در حالی کە یکددی از پیشددمرگەهای نیددروی آربابددا بە نددام ابددراهیم طدداهری
زخمی شدە بود ،نهایتأ حوالی ساعت  ٢١تصمیم بە عقدنشددینی گددرفتیم و از
محل عملیددات دور شدددیم .سدداعت  ٢٢نیروهددای کمکددی رییددم از بددانە بە محددل
عملیات آمدە و شروع بە توپباران منطقە کردند.
در ابتدددا قددرار بددر ایددن بددود کە بە صددورت همزمددان و بددا شددلیک آرپیجددی
عملیات را آغاز کنیم ،من کە آرپیجی را آمادە کردە و منتظر فرمان بودم تا
طبق قرار قبلی از طریق بیسیم دستور دادە شددود ،کە دسددتەی دیگددر شددروع
بە شلیک آرپیجددی و تیراندددازی کردنددد ،مددن هددم بدددون مەطلددی شددلیک کددردم.
پیشمرگەهایی کە همرا من بودند بەجای اینکە تیراندددازی کننددد ،میخندیدنددد.
بدددا عصدددبانیت گفدددتم کە چدددرا میخندیدددد و منتظدددر چە هسدددتید ،چدددرا شدددلیک
نمیکنیددد و  ...در حددالی کە میخندیدنددد بددا دسددت بە پشددت سددر مددن اشددارە
کردنددد ،هنگددامی کە برگشددتم ،دیدددم ەخددا ە (دایددی) حسددنە کە فیلمبددردار بددود
هنگامی کە من گلولەی آرپیجی را شلیک کردە بودم ،درسددت در پشدت سددر
مددن قددرار گددرفتە بددود ،و بە همددین دلیددل غددرق در خدداکوخول شدددە بددود و
پیشمرگان هم هرهر بە او میخندیدند.

مأموریت بە منطقەی دیواندرە
پددس از عملیددات ندداموفق پایگددا گیری در مددنطقەی بددانە ،از نیددروی آربابددا جدددا
شدە و  ١٣روز بەد در کوهستان پددریال بددا نیددروی ندداحیەی ( ٢مە بەندددی )٢
بە هدددم پیوسدددتیم .روز اول شدددهریورما خبدددری مبندددی بدددر احتمدددال حمدددلەی
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نیروهددای رییددم بە پددریال بە دسددتمان رسددید .غددروب امددور مربددوط تقسددیم
و ظائف را انجام دادیم ،یکی از دستەها را در پریال مسددتقر کددردە و بقددیە در
ارتفاعات روبەروی روستای ەهرمیدولە کمین گذاشتیم.
از ساعت  ٢٢تا ساعت  ٦صددبح روز بەددد انگشددت بددر روی ماشددەی تفنددگ
منتظر آمدن نیروهای رییددم بددودیم ،امددا خبددری نشددد .یددک سدداعت بەددد ،رییددم
شماری از نیروهای خود را بە پشت روستای هرمیدول اعزام کرد ،اما بیش
از آن پیشددددروی نکردنددددد .بە مدددددت دو روز و بە طددددور الینقطددددع مددددنطقە را
توپباران کردند ،با این حال تا غروب منتظددر آمدددن نیروهددای دشددمن بددودیم
اما از پیشروی پرهیز کردند و ما نیز نزد کمیتەی شهرستان برگشتیم.
پس از دو روز استراحت ٢٥ ،تن از پیشددمرگان نیددروی بیددان و  ٢٠تددن از
پیشددمرگان نیددروی ندداحیەی  ٢جهددت عملیدداتی مشددترک در دیواندددرە ،انتخدداب
شدددند .بقددیەی اعضدداء نیروهددا و کمیتەهددای شهرسددتان ،در مددنطقەی مددرزی
ماندند .ما از عرض جادەی سقز – مریوان عبور کددردە و از ەچهلچشددمەە بە
سوی ەشا نشینە کە در منطقەی دیواندرە واقع شدددە و دارای هددوای سددردی
است ،باال رفتیم.
غددروب روز هفددتم شددهریورما سددال  ١٣٦٩در اولددین روسددتای دیواندددرە
یەنی ەدوزددرەە غذا خوردیم .لهجەی ما با لهجەی مردمان آن منطقە بسددیار
متفدداوت بددود ،خیلددی زود متددوجە شدددند کە از کردهددای مددنطقەی موکریددان
هستیم .مدتها بددود کە پیشددمرگەهای حددزب بە آن مددنطقە نددرفتە بودنددد .چنددد
روزی را در روسددددتاهای مددددنطقەی ەسددددارالە دیواندددددرە اعددددم از دوزددرە،
ەعنبربددوە ،ەگیزمددل علیدداە ،ەگیزمددل سددفلیە ،ەتددوکالنە و ەگددورجیە مشددغول بە
گشتزنی بودیم.
روز  ١١شهریورما بر دو دستە تقسددیم شدددیم ،دسددتەای عددازم روسددتای
تددوکالن و دسددتەای دیگددر نیددز راهددی روسددتای گددورجی شدددیم .پیشددمرگان در
داخل روستا پراکندە شدە بودند ،حوالی غروب بود کە زنی از اهالی روسددتا
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نزدمان آمد و گفت :ەدستەای از نیروهای مسلح از خودرو پیدداە شدددند ،آنددان
هم همرا شما هستند؟ە سریع فهمیدم کە مزدورها آمدەاند .تا پیشمرگەها را
از منازل روستا یکی یکی جمددع کددردم ،مددزدوران وارد دو خددانە از خانەهددای
روستا شدددە بودنددد ،یکددی از دسددتەهای نیددروی بیددان در یکددی از آن دو خددانە
حضور داشتند .دستەی دیگر نیرو نیددز بە همددرا شدداهرد مددرادی ،فرماندددەی
نیدددروی  ٢بهمدددن و عبدددداللە شدددینانی جانشدددین فرمانددددەی بیدددان در روسدددتای
توکالن بودند.
تددا چنددد تددن از پیشددمرگەها را نددزد خددود فددرا خواندددم ،آنددان در جنددد دو
خدددانەی اول روسدددتا مسدددتقر شددددند .تیرانددددازی از سددداعت  ١٨شدددروع شدددد.
مددزدوران بددا صدددای بلنددد فحشهددای رکیکددی نثددار نیددروی بیددان کردنددد ،مددا
جوابشان را ندادیم .قرار ما بر این بود کە هر گا بددا نیروهددای رییدم در آن
منطقە روبەرو شدیم ،بە آنان اجازەی فرار ندهیم ،لذا لزومی نداشت کە مثل
آنان فحاشی کنیم .مزدوران علیرغم هارت و پورت زیددادی کە کردنددد جرئددت
پیشروی نداشتند.
مددابین مددا و آنددان هددیچ پناهگدداهی وجددود نداشددت و بە راحتددی یکدددیگر را
میدیدددیم و فقددط  ٥٠متددر فاصددلە داشددتیم .چنددد تددن از پیشددمرگەها بە همددرا
خلیدددل ەسدددوورە و چندددد تدددن دیگدددر نیدددز بە اتفددداق مدددا ،از دو سدددمت بە سدددوی
مددزدوران یددورش بددردیم ١٥ ،دقددیقە طددول نکشددید کە خانەهددا را از آنددان پددس
گرفتە و نیروها چنان پا بە فرار گذاشتند کە پشت سر خددود را نگددا نکردنددد.
در این درگیری  ٣تن از مزدوران کشددتە شددند .یکددی از مزدورهددا کە بسددیار
عظیمالجثە بددود و در میددان کشتەشدددگان قددرار داشددت ١١ ،خشدداب بە رخددتش
بستە بود! در ایددن درگیددری عددالوە بددر از بددین بددردن سددە مددزدور ،سددە قبضددە
تفنگ کالشنیکوف و همچنین  ٢٠خشاب فشنگ بە دست آوردیم.
پس از فرار آنان غذا خددوردە و تدددارکات الزم را بددا خددود برداشددتە و نددزد
سددایر پیشددمرگەها بازگشددتیم .صددبح روز بەددد رییددم نیددروی پرشددماری را از
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ەهزارکانیانە بە جستجوی ما فرستادە بود ،کە دست خددالی و بدا سددرافکندگی
برگشتە بودند.
هنگامی کە در ابتدددای گشددتزنی بە یکددی از خانەهددای روسددتای دوزددرە
رفتیم ،من بە همرا سە پیشمرگەی دیگر وارد یکددی از خانەهددا شدددیم کە زن
بسیار زیرک و دنیادیدەای آنجا بود .گفت اهل کجاییددد ،در جددواب گفتددیم اهددل
منطقەی گورک سقز و از اعضاء نیروی  ٢بهمن هسددتیم .گفددت نە ،از لهددجەی
شما مشخصە کە اهل مددنطقەی موکریددان هسددتید .گفددتم :ەروسددتاهای هددرمیلە،
سددرکل و هبکددی از توابددع سددقزند ،امددا لهجەشددان موکریانیسددت ،خددود ەحسددن
زیددرکە 1هددم اهددل روسددتای هددرمیلە بددود.ە گفددت :ەآرە حسددن زیددرک هددم اهددل
هددرمیلە بددود ،امددا لهددجەاش غلظددت موکریانیهددارو داشددت ،شددما هددم از اقددوام
حسن زیرک هستید.ە دیرهنگام بود و پس از پذیرایی و استقبال گرم آن زن،
خددانەی وی را تددرک کدددردە و سددراغ کددار خدددود را گددرفتیم .پددس از عملیدددات
روستای گورجی و کشددتە شدددن آن سددە مددزدور کە خبددر آن از رادیددو پخددش
شدددە بددود ،در را بازگشددت دوبددارە گددذرمان بە روسددتای دوزددرە افتدداد ،بە
خانەی آن زن رفتم و بە محض اینکە مددن را دیددد ،از دور گفددت :ەدیدددی گفددتم
شما از قوم و خویشهای حسددن زیددرک هسددتید؟! رادیددو حددزب گفددت کە شددما
اون سددە سددگرو بە هالکددت رسددوندید!ە دیگددر بددیش از آن امکددان پنهانکدداری
نبددود و در جددواب گفددتم بددلە حددق بددا شماسددت و مددا از اعضدداء نیددروی بیددان
هستیم.

پایگاه «بس» در دیواندرە
آذوقەی دو یا سە روز را از روستای دوزددرە برداشتیم ،زیددرا بایسددتی دو
روز را در را صدددەدالەبور کوهسدددتان چهلچشدددمە باشدددیم تدددا بە روسدددتای
 -1استاد حسن زیرک اهل بوکان ،از خوانندەهای نامی آوازهای فولکلور کدردی میباشدد ،کە از او
بیش از هزار ترانە و آهنگ کردی بە یادگار ماندە است.
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ەسولەە در سرشیو سقز کە روستایی ویران شدە بددود ،میرسددیدیم .روز ١٣
شهریورما خلیل سور ،شدداهرد مددرادی ،سددیفاللە خیددری ،عبددداللە شددینانی و
من نگاهی بە پایگا ەبسە انددداختیم ،تددا دسددتەای از پیشددمرگان را بفرسددتیم و
چند گلولەی آرپیجی بە سوی آن شلیک کنند و نزد ما برگردند.
پیشمرگەها را تقسیم کددردیم .محمددد علددیزادە ،هەوا  ،منصددور محمدددپور،
علددی سددراوی ،مصددطفی دامنگیددر ،عثمددان ساروقامیشددی از نیددروی بیددان ،بە
همدددرا دسدددتەای از پیشدددمرگان نددداحیەی  ،٢غدددروب روز  ١٤شدددهریورما بە
نزدیکی پایگا بس در دیواندرە رفتند .مقصود از ایددن عملیددات صددرفأ ضددربە
وارد آوردن بە پایگددا مزبددور و ایجدداد آشددفتگی در داخددل آن بددود نە ایددنکە
تصرف آن ،در واقع در مکان سختی قرار گرفتە بددود چددون ارتفدداع در موقددع
عقد نشینی خیلی سینەکش بود و باال رفتن از آن بە خستگی آن نمیارزید.
پس از ضربە زدن بە پایگا  ،از بلندیهای اطراف بددس در حددال بازگشددت
بە سوی ما بودند .پیشمرگەها در حالی از بلندددی مزبددور در حددال بدداال رفددتن
بودنددد ،پایگددا را برگشددت پیشددمرگان و همچنددین سددایر نقدداط مددنطقە را زیددر
رگبار سالح های نیمە سنگین خود قرار داد ،متأسددفانە در نتددیجەی ایددن اقدددام
دو تددن از پیشددمرگان نیددروی بیددان بە نامهددای علددی دسددتنظر ملقددد بە ەعلددی
سراوەی از ناحیەی چشم و شکم و منصور محمدپور زخمی شدند.
زخمیها را بە پشت روستای سولە انتقددال دادیددم .بە دلیددل بیامکاندداتی تددا
انتقددال وی بە بیمارسددتان متأسددفانە یکددی از چشددمهای خددود را از دسددت داد،
امددا منصددور پددس از چنددد روز بهبددود یافددت و از بیمارسددتان مددرخب شددد.
غروب  ٢٢شهریورما از را روسددتای ەخوشددەدرەە نددزد کمیددتەی شهرسددتان
بازگشددتیم و تددا آخددر مددا در مندداطق سددقز بە گشددتزنی خددود ادامە دادیددم و
بدین ترتید سال  ١٣٦٩بە ندرت توانستیم بە منطقەی خودمان یەنددی بوکددان
سر بزنیم.
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تحلیل و بررسی فعالیت در سال ١٣٦٩
ابتدای مهرما بە مقرات ثابت در قندددیل بازگشددتیم .آن زمددان بنددا بددر دسددتور
دفتر سیاسی مقرات خود را بە محاف دفتددر سیاسددی انتقددال دادیددم و نیددروی
آربابا جای ما را در ایندزی گرفت .طبق مەمول فصددلی جدیددد از فەالیتهددای
ویژەی آن مقرات آغاز شد .فەالیتهددای مددا در مقددرات ثابددت حددزب در قندددیل
عبارت بود از مطالەە ،کە از همە مهمتر بود ،و همچنین بررسی فەالیت سال
گذشتە و سنجش نیروهای رییم.
تحرکات نیروهای رییم در این سال بە کلددی افددزایش یددافتە بددود .تەقیددد و
گریدددز نیروهدددای پیشدددمرگە و ضدددربە زدن و دور اندددداختن آندددان از مدددنطقە و
همچنددین اعمددال خشددونت علددیە مددردم عددادی کردسددتان ،از وظددایف عمدددەی
نیروهای رییم در این سال بە شمار میرفت .در منطقەی بوکددان و از همددان
ابتدا رییم نیرویی بالغ بر  ٢٠٠٠نیرو در قالد تیددر ەمدینددنالمنورەە بە همددرا
صدها دستگا خودرو نظامی و سالح سنگین ،در اطددراف روسددتای زراندددول
مستقر کردە بود.
این نیروی  ٢٠٠٠نفرە آمادە بود تا با شنیدن هر شلیکی در محل حاضر
شددود .نیددروی مدینددنالمنورە ارتبدداط مسددتقیمی بددا قرارگددا حمددزە در ارومددیە
داشت و از آنجا دستور میگرفت ،ضمن اینکە د ها گردان و پایگدداهی کە در
سال  ١٣٦٨ایجاد شدە بودند ،بە لحاظ نیروی انسددانی و مهمددات و تسددلیحات
تقویت شدددە بودنددد .عدددم وجددود کوهسددتانهای سددخت و صددەدالەبور مددانەی
دیگری بود کە بر سددر را نیددروی بوکددان وجددود داشددت .در سددال  ٦٩بسددیار
تددالش کددردیم تددا بە عمددق مددنطقەی بوکددان و از آنجددا بە مندداطق شدداهیندی و
میاندددوآب بددرویم ،امددا هددر بددار بددا درگیددری و وج دود افددراد زخمددی ناشددی از
درگیری ناچار بە عقدنشینی میشدیم.
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بەدددد از آن چندددد درگیدددری سدددنگینی کە بدددا نیروهدددای دشدددمن داشدددتیم ،بدددا
بررسی وضەیت منطقە و بە منظور کدداهش میددزان ضددربەپذیری نیددرو ،راهددی
سددایر مندداطق کردسددتان شدددیم .در مندداطق مهابدداد ،بددانە ،سددقز و دیواندددرە بە
فەالیت و مبددارزەی خددود ادامە دادیددم ،در همددان گشددتهای سیاسددیای کە در
مناطق فوقالذکر داشتیم ،مٶثر واقع شدیم و نیز توانستیم ضرباتی بر رییددم
وارد کنیم .بە ویژە در گشتی کە بە منطقەی دیواندددرە داشددتیم ،هددم بە لحدداظ
سیاسددی و تددأثیر جمەددی بازتدداب مناسددبی داشددت ،و هددم ایددنکە بددر افدددزایش
روحددیەی م دردم در آن مندداطق کە مدددتها بددود پددذیرای نیروهددای پیشددمرگە
نبودند ،تأثیرات بەسزایی گذاشت .طی این گشتزنی آنچە بر ما عیددان گشددت
عبددارت از ایددن واقەیددت بددود کە مردمددان آن مددنطقە ،از صددمیم قلددد بە حددزب
دمکرات عشق میورزیدند و نیز یاری زیادی بە ما رساندند.
نیروهدددای رییدددم در کردسددتان بە لحددداظ نظدددامی و از نظدددر تسدددلیحاتی بە
نسبت سال های گذشتە پیشرفت بیشتری داشتند ،اما با ایددن هددمە همچنددان از
روحیەی کمی برخوردار بودند ،از عهدەی پیشمرگەها بر نمیآمدنددد و لددذا از
درگیددر شدددن بددا نیروهددای پیشددمرگە پرهیددز میکردنددد .در هددر درگیددری بە
محض اینکە چند تن از آنان کشتە میشدند ،بقیەی نیددرو یددا تسددلیم میشدددند
– با توجە بە اینکە بەدددأ آزادشددان میکددردیم – و یددا ایددنکە محددل درگیددری را
ترک میکردند و پا بە فرار میگذاشتند.
توپخددانەی سددنگین رییددم نیددز گددا و بیگددا بیشددتر نقدداط کردسددتان و یددا
جاهایی کە مشکوک بە حضور پیشمرگە بود را ،بە شددت مددورد حمددلە قددرار
می داد ،اما نیروهددای پیشددمرگە همچنددان بددا روحددیە بودنددد .ایددن روحددیەی بدداال
هنگددامی بددروز پیدددا میکددرد کە چنددانچە مددورد حمددلەی نیروهددای پرامکانددات و
بیشمار رییم قرار میگرفتیم ،هر بار حمالت و محاصرەهای آنددان را درهددم
میشکستیم .نیروهای پیشمرگە بە لحاظ چگونگی جنگ پارتیزانی و حمددلە بە
نیروهای رییم ،تجارب گرانبهایی کسد کردە بودند ،و جنگ و درگیریهددای
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سال  ٦٩در اقصددی نقدداط کردسددتان شدداهدی هسددتند بددر ایددن ادعددایی کە ذکددر
شد.

وضعیت ما در سال ١٣٦٩
کادر و پیشمرگان نیروی بیان از نظر سیاسی پیشرفت قابل توجهی بە خود
دیدددە بودن دد ،نظددم و دیسددیپلین در بهتددرین حالددت ممکددن بددود .پیشددمرگەها از
روحیەی باالیی برخوردار بودند و علیرغم فشار و تحمل گرسددنگی و  ...هددیچ
کدام از پشمرگەها خود را تحویددل رییددم ندادنددد .سددال  ،١٣٦٩حددزب دمکددرات
تنهددا پددرچمدار میدددان مبددارزەی ملددی کردسددتان بددود ،و رییددم بددا تمددام قددوا در
اندیشددەی ضددربە وارد آوردن بددر ایددن تددک نیددروی حاضددر در میدددان مبددارزە
بود.
شهرسدددتان بوکدددان و حدددومەی آن بە عندددوان عمدددق اسدددتراتژیک منددداطق
کردستان در شرایط ویژەای قددرار داشددت .هددمەی نقدداط مندداطق بوکددان دارای
نیرویددی وابسددتە بە دسددتگا های اطالعددات ،جنددداللە ،ثدداراللە ،بسددیج ،ارتددش و
سپا پاسداران بددود ،بددر روی هددر تددپەای و در هددر روسددتایی ،یددک یددا چندددین
پایگا وجود داشت .با این وجددود حددزب دمکددرات همچنددان در میدددان مبددارزە
بود و همین حضور مٶثر و عملگرایددانە ،خددط بطالنددی بددر تمددامی نظریەهددایی
مبنی بر اینکە با پایان یافتن جنددگ ایددران و عددراق فەالیددت حددزب دمکددرات نیددز
پایان مییابد ،کشیدە بود.
زمسددتان سددال  ٦٩در قندددیل ،فصددل پددر دسددتاوردی بددود بددرای کددادر و
پیشددمرگان حددزب ،د هدددا همددایش و سدددمینار در رابددطە بدددا شددرایط سیاسدددی
جهددان و مددنطقە و وضددەیت مبددارزاتی حددزب برگددزار میشددد ،و در کنددار آن
مطالەات فشردە کە باعت شدددە بددود ،سددطح سددواد سیاسددی پیشددمرگان حدزب
دمکدددرات افدددزایش یابدددد .بەغیدددر از جلسدددات و سدددمینارهایی کە اعضددداء دفتدددر
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سیاسی برگزار میکردند ،کمیددتەی شهرسددتان نیددز بە طددور جددداگانە جلسددات
سیاسی و برنامەهای مختلف هفتگی ترتید میداد.
در بهمنما همان سال ،کە بە همرا سددە کددادر دیگددر کمیددتەی شهرسددتان
بوکددان کە دو تددن از آنددان محمددد علددیزادە و محیالدددین خاناحمدددی بودنددد و
نفددر سددوم را بە خدداطر نمددیآورم ،دورەی مدددیریت و چگددونگی بەکددارگیری
سددالحهای سددنگینی چددون کاتیوشددا و خمپددارە و همچنددین نقشددەخوانی را بددا
موفقیت از سر گذراندیم این دورە برای من دستاوردی محسوب میشد.
بددا نزدیددک شدددن بە فصددل بهددار ،سددازماندهی جدیددد کمیددتەی شهرسددتان
آغدداز شددد .در پایددان زمسددتان سددال  ،٦٩شددرایط عددراق بە کلددی تغییددر کددرد.
حملەی آمریکا برای بیرون راندن عراق از کویت و سپس قیام مردم عراق و
بە ویدددژە کردسدددتان ،شدددرایط مدددنطقەای را تغییدددر دادە بدددود .کنتدددرل جندددوب
کردستان (شمال عراق) بە عالوەی کرکوک بە دسددت نیروهددای پیشددمرگە در
کردسدددتان عدددراق افتدددادە بدددود ،ایدددن تغییدددرات تدددأثیرات مسدددتقیمی بدددر جندددبش
کردستان ایران گذاشتە بود.
طبددق اساسددنامە بایس دتی در زمسددتان  ١٣٦٩کنگددرەی نهددم حددزب برگددزار
میشد ،اما بە دلیددل وضددەیت تددازەای کە در کردسددتان عددراق بە وجددود آمدددە
بددود ،دکتددر سددەید شددرفکندی ،دبیددر کددل وقددت حددزب در یددک جلسددەی عمددومی
اعالم کرد کە بە دلیل شرایط کنونی ،بستن کنگددرە را بە پدداییز سددال  ١٣٧٠و
تحت محافظت نیروهای خود و در کردستان آزادشدە ،موکول خواهیم کرد.

سازماندهی جدید و بازگشت با دو تیم
در فصدددل بهدددار و بە دنبدددال جلسدددەای کە دبیدددر کدددل بدددرای کلدددیەی کدددادر و
پیشدددمرگان مقدددر دفتدددر سیاسدددی برگدددزار کدددرد ،کمیدددتەی شهرسدددتان بوکدددان
سددازماندهی جدیددد خددود را آغدداز کددرد .طددی ایددن سددازماندهی جدیددد محمددد
شددهروان همچنددان بە عنددوان مسددئول کمیددتەی شهرسددتان ،عبددداللە شددینانی بە

گوشەای از خاطرات یک پیشمرگ 415 /

عنوان فرماندددەی نیددرو ،مددن بە عنددوان فرماندددەی شدداخە ،ابددوبکر جددامردی بە
عنددوان جانشددین فرماندددەی شدداخە ،محیالدددین خاناحمدددی ،محمددد علددیزادە،
عثمان عبداللهی نیز بە عنوان سردستە تەیین شدددند .صددالح پوراسددد ،ابددوبکر
خضددری و امیددر رسددولی نیددز بە عنددوان اعضدداء کمیددتەی شهرسددتان انتخدداب
گشتند.
سپس تصمیم بر این شد کە در سال  ،٧٠نیروی بیان در قالد دو تیم بە
منطقە بازگردد ،تا هم رییم را بیش از پیش خسددتە و دچددار آشددفتگی کنددیم و
هم اینکە در منطقەی بوکان بر خالف سددال گذشددتە گشددت سیاسددی و نظددامی
داش دتە باشددیم .علیددرغم ایددنکە پیشددبینی میشددد کە در چنددین شددرایط سددختی
امکان ضربە زدن بە نیروهای رییم کم بود ،اما مهم حضور در میان مددردم
بود.
تیم اول
ابتدددا عبددداللە شددینانی و صددالح پوراسددد بە همددرا یکددی از تیمهددا بە مددنطقە
بازگشتند .این تیم  ٤٥روز در منطقەی بوکان مشغول بە گشدتزنی بددود ،در
بیشددتر نقدداط بوکددان و حتددی تددا نزدیکددی شهرسددتان میاندددوآب رفددتە بودنددد.
متأسدددفانە روز  ٢٧تیرمدددا  ١٣٧٠در حدددالی کە از عدددرض جدددادەی سدددقز –
بوکان و در مابین روستای ەکوچکە و گردنەی ەسویرەکەە گذشتە بودند ،در
کمین نیروهددای دشددمن میافتنددد و در اثددر اولددین رگبددار ،رفیددق عزیددزم ابددوبکر
کدخدایی ملقد بە ابوبکر جامردی بە شهادت میرسددد .بە هنگددام اعددالم خبددر
شهادت ابددوبکر ،مددن در مخددابرات حضددور داشددتم و اندددوهی فددراوان سددراپای
وجودم را فرا گرفت ،کمال فاضلی را در مخابرات تنهددا گذاشددتە و بە محدداف
برگشتم و خبر را بە کمیتەی شهرستان اعالم کردم.
شهادت ابوبکر جامردی خسران بزرگ و جبران ناپددذیری بددود کە متددوجە
نیروی بیان گشت ،زیرا کە ابوبکر جدای از شجاعت ،فددردی دوسددت داشددتنی
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بود کە همەی پیشمرگان بددرای وی احتددرام ویددژەای قائددل بودنددد .ابددوبکر طددی
ایامی کە پیشمرگە بود ،دو بار و در درگیریهای سددیپکان و سددرتون زخمددی
شدددە بددود و هددر بددار بددا روحددیەای بهتددر از قبددل بە میدددان مبددارزە و سددنگر
شرافت برگشتە بود.
در همین تیم نخست ،دو کادر منطقە نیز بە نامهای ابوبکر خضری ملقد
بە ابوبکر کانیرشی و جلیل رحیمیان بە شهادت رسددیدند .ایددن دو مبددارز در
حالی کە در روستای حسینمامە بە سر میبردنددد ،گددزارش حضددور آنددان بە
نهادهای امنیتی دادە میشود و پس از اینکە اسناد و مدددارک تشددکیالتی را از
بین میبرند ،در خانەای کە بر سرشان آوار کددردە و سددوزاندە بودنددد ،تبدددیل
بە خاکستر میشوند.
ابوبکر کانیرشی از اعضاء کمیتەی شهرستان بددود کە بە لحدداظ کارهددای
تشددکیالتی دارای تجددربەی زیددادی بددود و از کادرهددای الیددق حددزب بە شددمار
میرفت .جلیل رحیمیان نیز اهددل بوکددان ،جددوانی بااسددتەداد و باسددواد ،اگددرچە
تنها سە سال بود کە بە صفوف مبارزە پیوسددتە بددود ،امددا بسددیار زود اثبددات
کرد کە از کادرهای برجستەی مددنطقەی بوکددان اسددت .جلیددل عددالوە بددر ایددنکە
در امددورات سیاسددی و نظددامی فددردی شایسددتە و آیندددەدار بددود ،از قددریحەی
شەری خوبی نیز برخددوردار بددود .تددیم نخسددت در مردادمددا و پددس از انجددام
وظائف محولە ،بە قندیل بازگشتند.
تیم دوم
پس از بازگشت آنان ،یک هفتە بەد نیز ما بە عنوان تیم دوم کە سرجمع ٢٥
تن بودیم ،در  ٢٤مردادما عددازم مددنطقە شدددیم .محمددد شددهروان (تددوپچی) بە
عنوان مسئول کمیتەی شهرستان و من نیز – گددرچە فرماندددەی شدداخە بددودم
– مسئولیت نظامی تیم را بر عهدە داشتم .فرصت خوبی بود تددا آنددچە را کە
طی دە سال پیشمرگی اندوختە بودم ،از خود نشان دهم.

گوشەای از خاطرات یک پیشمرگ 417 /

از منطقەی بانە وارد خاک کردستان ایددران شدددیم ،در مسددیر بازگشددت بددا
نیروی زمزیددران مددواجە شدددە و از آنددان اخبددار مددنطقە را جویددا شدددیم .اطددالع
یددافتیم کە در مددنطقەی سردشددت و ربددط نیروهددای زیددادی مسددتقر شدددەاند.
غروب روز  ٢٦مردادما از بلندی ەگدداکرە بدداال رفتددیم .روز  ٤شددهریورما در
روستای ەکانیبندە از توابع سقز ،جهت صرف شام توقف کردیم و سپس بە
پشت روستای ەبغدەکندیە رفتیم .روز بەد از عددرض جددادەی سددقز – بوکددان
بە سمت منطقەی فیضاللەبیگی عبور کردیم .رییم با افددزایش چنددد پایگددا در
آن منطقە تحرکات خود را بیشتر کردە بود و بدون هدف منطقە را توپبدداران
میکرد.
غددروب روز  ٦شددهریورما در پشددت روسددتای ەقلددیچە در حددال اسددتراحت
بودیم کە متوجە حضددور نیروهددای رییددم در ارتفاعددات مددنطقە شدددیم .کنتددرل
آن مناطق را بە کلی در دست داشتند ،اما خوشبختانە متوجە حضور مددا در
آنجا نشدە بودند .یکی از پیشمرگەها بە نام ەرحمان کردەە با توجە بە ایددنکە
چندین روز در مددنطقە بددودیم و برخددوردی بددا نیروهددای رییددم نداشددتە بددودم،
چندددین بددار بە شددوخی میگفددت :ەرییددم سددقوط کددردە!ە در جددواب مددیگفتم:
ەرحمان ،جغد شوم نشو ،همین جوری راحتتریم!ە
غددروب جهددت صددرف شددام ،پددس از دە سددال بە روسددتای ەدرویشعلددیە
(دەروەشا ی) رفتیم و سپس در نزدیکی کددو ەکلددتگەە بە اسددتراحت پددرداختیم.
 ٧شهریورما  ،پیشمرگەها مشغول حمددام و شستشددوی لباسهایشددان بودنددد،
مجیدددد ەخەبددداتە و محمدددد احمددددی (هەوا ) نیدددز بە دیددددەبانی رفتندددد .پدددس از
استراحتی مناسد ،ساعت  ١٤نیروهای رییددم از ەیاسددیکندە و ەهددوارەبرزەە بە
سددمت ارتفاعددات مددنطقە رفددتە و قددلەی ەبددردی زمددانە را تحددت کنتددرل خددود
درآوردند.
سریع آمادە شدیم و در همان حالت آمادەباش زیددر درختددی جمددع شدددیم.
نیروهددای رییددم پددایین نیامدنددد و مددا نیددز کدداری بە کارشددان نداشددتیم .غددروب
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همان روز از جند روسددتای ەکانیسددیرانە بە روسددتای اربنددوس رفتددیم و در
جدددوار مجمدددوعەای از درختدددان زردآلدددو و ەچشدددمەی علدددیە کە در آن مدددنطقە
بددود و آب خنک دی داشددت ،اسددکان یددافتیم و سدداعت  ٣بامددداد کیسددەخوابهای
خود را گشودیم.

در کمین افتادن  ٤دستگاه خودرو
رییم تحرکات مددا را بددا دقددت تحددت نظددر قددرار دادە بددود .یکددی از فرماندددەهان
رییددم در خدداطرات خددود در مددورد آن گفددتە و حتددی در بددارەی نفددرات و نددوع
سالحهای ما تحقیق کددردە بودنددد .متأسددفانە یکددی از پیشددمرگەهای مددا بە نددام
عبداللە قادری  ٤روز پس از بازگشت بە منطقە خود را تحویل دادە بددود ،کە
احتماأل در تکمیل کردن تحقیقات رییم نقش داشتە است.
اهددالی روسددتای ەگامیشددانە صددبح روز  ٨شددهریورما نددزد مددا آمدددە و از
اخبار مددنطقە مطلەمددان کردنددد .هنگددامی کە نددزد مددا بودنددد ،از حماسددەی سددال
 ١٣٦٢نیددروی پیشددمرگە میگفتنددد کە طددی آن پیشددمرگەها دمددار از روزگددار
نیروهای رییم درآوردە بودند .محددل اسددتراحتمان تنهددا مکددانی بددود کە مددا را
پنا دادە بود ،تا شددەاع  ٥کیلددومتری حتددی یددک تخددتە سددنگ یافددت نمیشددد کە
بتوانیم از آن بە عنوان سنگر استفادە کنیم.
ساعت  ١٤با دوربین اطراف را دیددد زدم ،ناگهددان چشددمم بە چنددد پاسدددار
افتاد کە از ارتفاعات اطراف پدیدار گشتند و از سمت روستای جامرد صدها
نفددر و د هددا خددودرو بە سددوی مددا میآمدنددد ،ایددن در حددالی بددود کە ەرحمددان
گورکیە و ەصالح الماسیە دیدەبان بودند و وظیفەی نظارت بر اطددراف را بددر
عهدە داشتند! این بار برخالف سال  ،٦٢صدوپنجا پیشددمرگە نبددودیم و تنهددا
 ٢٤پیشمرگەی قهرمان و فداکار بودیم کە هیچ کدام از آنددان از هددیچ خطددری
ابددایی نداشددتند .سدداعت  ١٤نگهبانهددا را مطلددع سدداختم تددا نیروهددای رییددم را
تحددت نظددر قددرار دهنددد ،همددانگونە کە گفددتە شددد در میددان انبدوهی از درختددان
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زردآلو مستقر شدە بودیم و در آن نزدیکی هیچ سنگر طبیەی دیگری وجددود
نداشت.
چنددد تددن از پیشددمرگەها را بددا بیکیسددی بە هم درا شددهید محمددد علددیزادە
آمادە کردم و بە آنددان گفددتم بددا شددنیدن صدددای شددلیک راهددی ارتفاعددات پشددت
سدددر خدددود شدددوند .چندددد تدددن دیگدددر از جمدددلە عثمدددان ساروقامیشدددی ،ەحسدددین
صددالحیە ،ەکددریم شددجاعیە ،ەحسددن برابددریە ،ەسددەید پورخسددرویە ،ەهەوا ە و
ەجەفر کریمی (عشقی)ە در آبگیددر کنددار چشددمە خددود را مخفددی کردنددد ،بقددیەی
افراد همرا محمد توپچی در میان درختان ماندند و بە آنددان گفددتم بددا شددروع
درگیری بە تختە سنگهای دامنەی کو پنا ببرند .من نیز بە همرا چند تددن
از پیشمرگەها در کمین اصلی منتظددر رسددیدن نیروهددای رییددم بودنددد آنهددا را
تحت نظر گرفتم کە چگونە وارد عمل شوند.
سە دستگا خددودرو تویوتددا و یددک دسددتگا آمبددوالنس کە پددر از سرنشددین
بودنددد بدددون ایددنکە متددوجە حضددور مددا شددوند ،تددا نزدیکددی درختددان آمدنددد و
مددنطقە راتحددت نظددر قددرار دادنددد .متددوجە چیددز خاصددی نشدددند ،لددذا دوبددارە بە
حرکت در آمدددە و جلددوتر آمدنددد و تددا  ١٠متددری کمددین متوقددف نشدددند ،هنددوز
میان درختان را مینگریسددتند .اندددکی جلددوتر آمدنددد و متوقددف شدددند .در ایددن
حین ناگهان یکی از افراد آنان چشمش بە پیشمرگەها افتاد و بددا صدددای بلنددد
گفت :ەضدانقالبە ،با شنیدن آن از هر سو مورد حملە قددرار گرفتنددد .طددی ٣٠
دقیقە درگیری سخت و نفسگیر ،کلیەی سرنشینان کە  ٢٠نفر بودند  -بەجز
رانندەی آمبوالنس  -کشتە شدند.
 ٣دسددتگا تویوتددا را بە همددرا سالحهایشددان منهدددم کددردیم و آمبددوالنس
موفق بە فرار شد .دو تددن از پیشددمرگەها بە نامهددای عثمددان ساروقامیشددی و
حسن برابری از ناحیەی شددکم بە شدددت زخمددی شدددند .پددس از ایددن موفقیددت،
پیشددمرگەها از نددو سددازمان یافتنددد و سددپس ارتفاعددات مددنطقە را تحددت کنتددرل
خود قرار دادیم و بە انتظار حملەی نیروی دشمن نشستیم.

 / 420دشواریهای را مبارزە

سدداعت  ١٦نیروهددای پرتەددداد رییددم از سددە سددمت (شدداهیندی ،جددامرد و
بوکان) وارد روستاهای ەقورمیشە ،ەکلتپەی عزیزآقدداە و ەکانیسددیرانە شدددند.
طولی نکشید کە سددە فرونددد هلیکددوپتر بددر فددراز آسددمان محددل درگیددری ظدداهر
شدند و بە شیوەای وحشیانە مددنطقە را راکتبدداران کردنددد .سددالح سددنگین مددا
نیددز آرپیجددی و بیکیسددی بددود ،پیدرپددی بچەهددا را صدددا مددیزدم کە ەسددام
هفددتە را بددرایم بیاورنددد! در حددالی کە اص د چنددین سددالحی همددرا نداشددتیم.
حرفهای خلبان را کنترل میکردم کە دستور عقدنشینی مددیداد و میگفددت:
ەاز محددل درگیددری دور شددوید ،سددام هفددت دارنددد.ە سددی ثددانیە طددول نکشددید
آنچنددان او گرفتنددد کە گلددولە بهشددان نمیرسددید .مشددخب بددود کە آنهددا هددم
حرفهای ما را کنترل میکردند.
ساعت  ١٧چند تددن از افرادشددان خددود را بە نزدیکددی سددنگرهای پیشددمرگە
رساندند ،همین کە احساس خطددر کردنددد پددا بە فددرار گذاشددتند .سددپس نیددروی
دیگری را برای جمعآوری جنازەها فرستادند ،از پیشمرگەها خواسددتم کە بە
سویشان شلیک نکننددد ،تددا متددوجە محددل دقیددق مددا نشددوند ،در ضددمن مسددافتی
طددوالنی بددود کە مناسددد تیراندددازی نبددود .جنددازەی افددراد را جمددع کددردە و
برگشتند .این بار با توپ و کاتیوشا تا ساعت  ١٩منطقە را کوبیدند.
بددا تاریددک شدددن هددوا ،زخمیهددا را بددر پشددت قاطرهددا 1سددوار کددردیم و بە
سمت جادەی بوکان – میاندوآب بە را افتادیم .را طددوالنی و خطرندداکی در
پیش داشتیم تمام روستاها و نقدداط اسددتراتژیک مددنطقە در دسددت دشددمن بددود
جادە و محل احتمالی عبور ما از طرف مزدوران کنترل میشد .در حددالی کە
در مابین روستای داشبند بدداغ احمدددی قصددد عبددور از عددرض جددادە داشددتیم،
ترافیددک ماشددینها سددنگین بددود و اجددازەی ایددن کددار را بە مددا نمددیداد کە بە
 -1اهالی منطقەی بوکان برخالف سایر مناطق کوهستانی و مرزی کردستان قاطر ندارند ،بە همدین
دلیل بسیاری از اوقات وجدود همدین قاطرهدا مدا را لدو مدیداد .حتدی بچەهدای روسدتایی کە آن روز
گوسفندان روستا را بە چرا آوردە بودند ،میگفتند :ەپیشمرگەها االغ عراقی دارند!ە
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راحتی و جلو چشم مردم از جادە عبور کنددیم ،لددذا در حددالی کە افددراد زخمددی
را جابەجا میکردیم از زیر پلی کە ارتفدداعی نداشددت و سددقف آن کوتددا بددود،
عبور کددردیم .آنجددا بددا حالددت دال شدددە را مددیرفتیم و زخمیهددا کە بددر پشددت
قاطرهددا بودنددد ،بە سددقف پددل گیددر کددردە بودنددد ،بددا زحمددت توانسددتیم از آن
وضەیت رهایشان کنیم .ما کە  ٦ساعت با زحمت و خسددتگی و عددرق ریخددتن
راهپیمایی کردە تا بە اینجا رسیدە بودیم ،هنوز  ٦ساعت راهپیمایی دیگر در
پیش داشتیم تا از درگیری احتمالی فددردا خددود را مصددون بمددانیم .از سددیمای
پیشمرگان ناراحتی و تشنگی پیدا بددود امددا هددیچ نشددانی از احتددراض در آنددان
دیدددە نمیشددد ،هددم نبایددد دیدددە میشددد زیددرا کە مددا بددرای هدددفی تددن بە ایددن
دشواریها دادە بودیم کە بە تمام سختیهای آن میارزیددد .پددس از عبددور از
جادە تا سیمینەرود توقف نکردیم و در آنجا بود کە رفع تشنگی کردیم.
زخمیهددا در وضددەیت مناسددبی بە سددر نمیبردنددد ،گلولەهددا شکمشددان را
پددارە کددردە بددود ،طلددد آب میکردنددد امددا بهشددان ندددادیم .سدداعت  ١بامددداد در
باغی در روستای داشبند اطددراق کددردیم و شددروع بە خددوردن سددید و انگددور
کددردیم .سدداعت  ٦صددبح مددابین روسددتاهای ەآلیکندددە و ەکوچددک اطمددیشە و
ەتددازەقلەەە توقددف ک دردیم و زیددر سددایەی مجمددوعەای از درختددان نشسددتیم و
زخمیها را نیز از قاطرها پیادە کردیم .سدداعت  ١١صدداحد مددزرعە کە مددا را
میشناخت نزد ما آمد و اخبار داخددل بوکددان و مددنطقە را جویددا شدددیم ،کە در
جواب گفت :ەدرگیری و پیروزی دیروز نیروهای پیشمرگە نقل همەی محافددل
شدددە و هددر جددا کە مددیری از آن صددحبت میکننددد.ە سددپس مقددداری تدددارکات
آورد.
رییددم در جسددتجوی نیددروی پیشددمرگە ،نیروهددای خددود را در روسددتاهای
ماللر و داشبند و انبار ریختە بددود ،امددا تحرکددات دایمددی مددا اجددازە نمددیداد کە
محل مددا را بە طددور دقیددق شناسددایی کننددد .مددا نیددز در حالددت آمادەبدداش قددرار
داشتیم.
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در اینجا متن خدداطرات یکددی از فرماندددەهان سددپا پاسددداران بە نددام ەحددا
عربەلی یزدانیە کە در این درگیری حضور داشددتە را مددیآورم ،البددتە قبدل از
آن بایستی متذکر شوم کە بەغیر از اینکە تاریخ ثبت آن اشتبا میباشد ،در
مورد نجات دادن نیروهای در کمین افتادە واقەیت را قلد نمودە است:

ەروز پددنج شددنبه تدداریخ  ٧٠/٥/١٧مدددت دو روز بدده منظددور اسددتراحت (در
حددال مرخصددی) در منددزل (در روسددتای چوپلوجدده) حضددور داشددتم .سدداعت
 ٢:٠٠بەدددازظهر در منددزل را کوبیدنددد بددرادر ەعلددی عبددادیە جانشددین اطالعددات
سددپا شدداهیندی بددود .بەددد از احددوال پرسددی گفتنددد ضدددانقالب در حددوز ی
مأموریتی گردان ماست .دوبار مدتی گفتگو و صحبت کرد و بدده اتفدداق هددم
به طرف سپا شاهیندی حرکت کردیم ،ضمن توجیدده تەدددادی از بددرادران بدده
طدرف محددل گددردان کدده در جددوانمرد (بددین بوکددان و شدداهیندی) مسددتقر بددود،
حرکددت کددردیم .بنددد فرمانددد گددردان جددوانمرد بددودم .سدداعت ٤:٠٠بەدددازظهر
همان روز به روستای یکشوەی بوکان که محل اسددتقرار یددک گددردان از تیددر
مدینەی منور بود رسیدیم ،با جانشددین گددردان همدداهنگی هددای الزم صددورت
گرفت.
بەددد از مدددتی بدده همددرا نیروهددا بدده محددل گددردان برگشددتیم .سدداعت ٧:٠٠
عصدددر بدددرادران علدددی عبدددادی جانشدددین اطالعدددات ،بدددرادر ەفددداتحیە مسدددئول
اطالعدددات و بدددرادر ەمدددرادیە جانشدددین سدددپا شددداهیندی و بدددرادر ەیادگددداریە
فرماندەی گردان چمران به اتفاق هددم آمدنددد تددا بدده منطقدده مددورد نظددر حرکددت
کنیم .بەد از هماهنگیهای الزم شد اول برادران به منزلشان برگشتند .بنددد
به همرا نیروهایی که بددرادران بددا خودشددان آورد بودنددد در گددردان ماندددم.
جانشین سپا اعالم کرد بود نیروها را بدده منظددور اجددرای کمددین بدده اطددراف
روسددتاها اعددزام نماییددد مددا هددم طبددق دسددتور عمددل کددردیم .فددردا ،روز جمەدده
برادران برگشددتند مددا هددم تمددام نیروهددایی کدده جهددت کمددین بدده اطددراف روسددتا
اعزام کرد بودیم ران جمع کردیم.
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بددرادر مددرادی جانشددین سددپا ضددمن مالحددظەی نقشدده اعددالم کردنددد جهددت
گشددت و جولدده و کدداوش از طددرف روسددتای اربنددوس و گامیشددان بدده طددرف
روستای آغجیوان حرکت میکنیم و دستور دادند غذا را بدده پایگددا آغجیددوان
منتقددل کننددد تددا نیروهددا نهددار را آنجددا صددرف کننددد .بددرادر مددرادی بدده بددرادر
یادگاری اعالم کرد نیروهای خود را حرکددت دهیددد و در مسددیر را روسددتای
اربنددوس منتظددر مددا باشددید .سدداعت  ٩:٠٠صددبح بددرادر یادگدداری بدده همددرا
نیروهای خددود بدده مددنطقەی اعددالم شددد حرکددت کددرد ،مددا نیدز بدده اتفدداق بددرادر
مرادی و نیروها به سمت برادر یادگاری حرکت کرد و ساعت  ١٠:٠٠صددبح
سر را روستای اربنوس رسید و برادران را مالقت کردیم.
برادر مرادی اعالم کردند به سمت روسددتا حرکددت کنددیم ،دسددتەی ضددربت
گددردان را توجیدده نمددود و حرکددت دادیددم ،بقددیەی نیروهددا را بددا خددودرو بدده
نزدیکیهای روستای اربنوس منتقل نمودیم (برادر ەاحمدیە مسئول اطالعات
سپا بوکان ،برادر مرادی و فاتحی در منطقه حضددور داشددتند) .در روسددتای
اربنددوس خبددری نبددود دوبددار تەدددادی از بددرادران را بەددد از توجیدده از سددمت
چر و راسددت روی یددال بدده سددمت روسددتای گامیشددان حرکددت داد و بددا آنهددا
قرار گذاشتیم وقتی به حوالی روستا رسیدند به ما اطالع دهند .برادر مرادی
نیز علی عبددادی و یادگدداری را بدده همددرا تەدددادی از نیروهددا بددا خودروهددا بدده
طرف روستای گامیشان حرکت داد بود .مددن درحددال صددحبت بددا بچدده هددای
روستای اربنوس بودم که متوجه شدم ضد انقالب در منطقه حضور دارد.
به برادر مرادی گفتم ضدانقالب در منطقه حضور دارد ،سددوار خودروهددا
شوید تا خودمان را به یادگدداری و عبددادی برسددانیم و جلددوی حرکددت آنهددا را
بگیددریم تددا نیروهددای پیدداد برسددند و بدده اتفدداق آنهددا حرکددت کنددیم .بنددد پشددت
فرمان خودرو به سرعت حرکت میکددردم ،در همددین حددال صدددای تیراندددازی
را احسددداس کدددردم ،سدددرم را از ماشدددین بیدددرون آورد صددددای تیرانددددازی
بەصورت رگبار به گوش میرسید .متوجه شدیم برادران به کمین افتادەانددد.
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چددون خودروهددای بددرادران عبددادی و یادگدداری جلددوتر از نیروهددای پیدداد در
حددال حرکددت بددود و ضدددانقالب هددم از حرکددت نیروهددای پیددادەی مددا خبددری
نداشت.
سددر چشددمەای در حددال اسددتراحت بودنددد ناگهددان متوجدده میشددوند سدده
دسددتگا خددودرو بدده طددرف آنهددا در حددال حرکددت اسددت زمینگیددر شددد و بدده
طددرف ماشددینها رگبددار نمددود و درگیددر میشددوند .کمددی بدداالتر رفتددیم ،دیدددیم
آمبددوالنس از کمددین در رفتدده و بددا سددرعت بدده سددمت مددا میآیددد ،از ماشددینها
پیدداد شدددیم نیروهددای پیدداد هنددوز نرسددید بودنددد .مددن از سددمت راسددت بدده
همددرا  ٥نفددر از نیروهددا بەصددورت پیدداد بدده طددرف نیروهددایی کدده در کمددین
بودنددد حرکددت کددردم .بددرادران شدددیدا درگیددر بودنددد .بدده تپدده کدده رسددیدیم
بالفاصددله بدده طددرف ضدددانقالب تیراندددازی کددردیم .درگیددری  ٥سدداعت طددول
کشید .بەد از مدتی درگیری برادر ەکرمیە با یک گددردان از سددمت بوکددان بدده
کمک ما آمد و نیروهای خود را در روسددتای کانیسددیران اسددتقرار داد و از
سمت چر و پشت نیروهای ما با ادوات بدده سددمت ضدددانقالب آتددش گشددودند
ولی چون محل دقیق ضدانقالب را نمیدانستند بند را میخواستند.
مددا درحددال درگیددری بددا ضدددانقالب سددەی مددی کددردیم بددرادر یادگدداری و
نیروها را از کمین نجات دهددیم فشددار زیددادی بدده ضدددانقالب وارد آوردیددم تددا
مجبور به عقدنشددینی شدددند ،بدداألخر بددرادر یادگدداری را بدده همددرا چنددد نفددر
دیگددر کدده در کمددین دشددمن افتدداد بودنددد نجددات دادیددم .تددا یادگدداری پددیش مددا
رسید گفتم پیش نیروهای بوکان میروم.
وقتی رسددیدم بددرادر کرمددی گفتنددد نیروهددا را حرکددت دهیددد تددا هددوا روشددن
است به ضدانقالب ضربه وارد کنیم از طرف دیگر یددک فرونددد هلیکددوپتر هدم
برای کمک ما آمد بددود ولددی چددون محددل دقیددق ضدددانقالب را نمیدانسددت آن
هم نتوانسددت کمکددی بدده مددا بکنددد .درگیددری تددا سدداعت  ١٠شددد طددول کشددید و
نهایتددأ دسددتور عقددد نشددینی صددادر گردیددد ،درگیددری بددا ضدددانقالب بدده حدددی
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نزدیک بود که اسلحەی تەدادی از برادران با اسلحههای دشمن عوض شددد
بود 1.در این درگیری توانستیم یکی از فرماندهان هیددز (نیددرو) بیددان را از پددا
در آورد و بچهها را از کمین ضد انقالب نجات دهیم.ە

شهادت عثمان ساروقامیشی
عثمان را بسیار دوست داشتم ،زیرا طی چهار سال کە پیشمرگە بود از هیچ
گددونە کدداری سددر بدداز نمددیزد و در بە انجددام رسدداندن مأموریتهددای محددولە
دریددغ نمیورزیددد ،اولددین دیدددار مددا بە سددال  ١٣٦٦و در حددالی کە در گددردان
نوبار سرباز بود ،برمیگردد .از آن زمان تا هنگددام شددهادتش بددا هددم بددودیم.
بە همرا تیم نخست نیز در منطقە حضور داشت ،هنگامی کە تیم ما آمادەی
بازگشددت بە مددنطقە شددد ،در حددالی کە خسددتگی را را بە کلددی از تددن بە در
نکردە بود نزد مددن آمددد و گفددت :ەدوسددت دارم همراهتددان بیددایم.ە از دو لحدداظ
دوست داشتم کە با ما بە مددنطقە بددازگردد ،اول ایددنکە پیشددمرگی شددجاع و در
مقابل نیروهای دشددمن مقدداوم بددود ،و دوم ایددنکە جهددت رفعورجددوع کارهددا بە
سردستەی دیگری احتیددا داشددتم ،آن زمددان عثمدان و شددهید محمددد علددیزادە
زو موفقی بودند و در واقع تکمیله کنندەی همدیگر بودند.
هنگامی کە حوالی غروب خود را آمادە میکردیم و میخواستیم زخمیها
را سوار قاطرها کنددیم ،نددزد عثمددان رفددتم .نمیتوانسددت حددرف بزنددد ،دسددتم را
خیس کردم و بددر روی صددورتش کشددیدم .خددون زیددادی از بدددنش رفددتە بددود،
چشددمانش را بە اسددلحەاش دوخددتە بددود و غیددرارادی دسددتش را بە سددوی آن
دراز میکرد .چنین بە نظر میرسددید کە میخواسددت بددا اسددلحەاش وداع کنددد.
حرفهددای ندداگفتەی زیددادی در دل داشددت ،خدداطرات تلددخ و شددیرین  ٤سددال
 -1مددن نمددیدانم بە چە منظددوری ایددن جمددلە را آوردە اسددت ،امددا در واقددع مددا تفنگهددای خددود را کە
بیشترشان فرسودە بود با اسلحەهای تازەی آنان عوض کردیم و سپس بە آتش کشیدیم تا چیزی
از آن باقی نماند.

 / 426دشواریهای را مبارزە

پیشمرگی ،د ها راز در دل خددود نهددان کددردە ،رازهددایی کە مربددوط بە رفقددا و
همسنگرانش بددود .طددی دە دقددیقە چندددین بددار چشددمانش را بدداز و بسددتە کددرد،
هنگددامی کە دیددد پیشددمرگەها رخددت و تفنددگ خددود را برداشددتەاند بددا نگدداهش
برای همیشە با رفقای خود وداع کرد.
عثمان در برابر  ٢٩ساعت خونریزی داخلی مقاومت کرد .لقد ەبلدددشە را
از مددادرش گددرفتە بددود و سدداروقامیش نددام روسددتایی بددود کە در آن بە دنیددا
آمدە بود .بخددش اعظمددی از موفقیددت عملیددات تصددرف گددردان نوبددار مدددیون و
مرهون زحمات عثمان و دوستش خدددر عربددی اسددت ،عثمددان پددس از آن شددد
حماسی بە صفوف مبارزان حددزب پیوسددت و هددر روز مصددرتر از گذشددتە بە
مبارزە علیە رییددم میپرداخددت .در ضددمن ابددوبکر ،بددرادر عثمددان در سددرچنار
شهید شد و بدین ترتید این خانوادەی میهندوسددت ،جددان دو تددن از عزیددزان
خود را در را احقاق حقوق ملت ستمدیدەی کرد فدا کردند.
پیکر شهید عثمددان را بددا خددود برداشددتە و در مددابین روسددتاهای قرەکنددد و
تازەقلەە از عرض جادەی بوکددان – مهابدداد گذشددتیم .در مسددیر بددا دو تددن از
اهددالی آن مددنطقە مددواجە شدددیم کە در حددال آبیدداری مددزارع بودنددد .پددس از
سالم و احوالپرسی و پرسوجو کردنهای مەمول ،پیکر شددهید عثمددان را بە
آنددان سددپردم تددا بە خدداکش بسددپارند .پددس از یادداشددت نامشددان ،رمددزی در
اختیارشان گذاشتم و متذکر شدددم کە تددا رمددز را ارائە ندادنددد ،نشددانی قبددر را
بە کسی ندهند سپس بە بقیەی را خود ادامە دادیم.
از نزدیکددی روسددتاهای ەتپددیە و عیشددیآباد گددذر کددردیم .سددگهای آن دو
روسدددتا تدددا رودخدددانەی قرەگدددویز دنبالمدددان کردندددد .بە آن سدددوی رودخدددانە
رسیدیم ،چهار تن از پیشمرگەها از فرط خستگی توان را رفتن نداشتند ،بددا
هدددل دادن و کمدددک کدددردن تدددا مجمدددوعە درختدددی کە در نزدیکدددی روسدددتای
گردیگالن واقع شدە بود ،بردیمشددان .پیشددمرگەها همگددی بە خددواب رفتنددد ،تددا
ساعت  ١٠منطقە را تحت کنترل داشتم و سپس دو کادر را بیدار کردم و تددا
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ساعت  ١٤خوابیدم .زیددر پددای بیشددتر پیشددمرگەها تدداول زدە بددود ١٩ .سدداعت
راهپیمددایی و طددی کددردن  ١٠٠کیلددومتر مسددافت در هددوای گددرم تابسددتان ،کددار
آسددانی نبددود .البددتە راهپیمددایی در اراضددی آیددش پیشددمرگان را بددیش از پددیش
خسددتە و تشددنە و گرسددنە کددردە بددود .امددا خسددتگی تددأثیری در روحددیەی ایددن
پاکباختگددان انقالبددی نداشددت ،زیددرا چددون شددیر دل تدداریکی شددد را شددکافتە،
تپەها و درەها را در مینوردیدند.
پیشمرگە بودن عالمی دارد ،محیطی بسیار صمیمانە و دوستانە اسددت ،بددا
هم گرسنەایم با هم میخوریم ،با هم میمیریم ،کسی نیست بخددورد و کسددی
گرسددنە باشددد .غددروب روز  ١٠شددهریورما بددرای صددرف شددام در روسددتای
سدددیدآباد جمیدددان توقدددف کدددردیم .حسدددن برابدددری را بە یکدددی از پیشدددمرگەها
سدددپردیم تدددا از وی نگهدددداری کندددد و نگدددذارد آب بخدددورد ،امدددا متأسدددفانە در
مراقبددت از وی سددهلانگاری میکنددد و بە تنهددایی رهددایش میکنددد .حسددن از
صدداحدخانە شددیر میخواهددد و او نیددز فکددر میکنددد شددیر مثددل آب نیسددت کە
مشکل درسددت کنددد ،بددرایش مددیآورد ،از شدددت گرسددنگی و تشددنگی سددە جددام
شدددیر میخدددورد .هنگدددامی کە متدددوجە شددددم از دسدددتش ناراحدددت شددددم و بدددا
عصدددبانیت باهددداش حدددرف زدم ،چدددون او هدددم در اثدددر خدددوردن شدددیر دچدددار
خونریزی داخلی شدە بود ،و هم اینکە بیشتر تشنە شدە بود.
شد بەد بە روستای کانیبند از توابع منطقەی گورک سددقز رسددیدیم و از
آنجددا مهمددات برداشددتیم .صداحد مددزرعە یددک سددگ داشددت کە همددرا مددا آمددد.
سگ بسیار زیرکی بود ،بە محض ایددنکە بە جددادە نزدیددک میشدددیم بە همددرا
تددیم پیشددرو از جلددو حرکددت میکددرد ،هددر جددا کە افددراد شخصددی میدیددد بە
سمتش حملەور میشد ،بەغیر از این یک ویژگی عجید دیگری نیددز داشددت و
آن ایدددن بدددود کە نسدددبت بە پاسددددارها حسددداس بدددود ،و فدددرق بدددین پاسددددار و
پیشددمرگە را میدانسددت .بددا دیدددن پاسدددارها شددروع میکددرد بە پددارس کددردن،
شدها کنار دست نگهبان مینشست و همرا وی کشیک میداد.
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بە هددر طریددق ممکددن از پشددت روسددتای شددیخچوپان بە سددمت چشددمەی
ەکانیکەوتمە برگشتیم .ساعت  ٢بامداد در حالی کە از راهی در دامنەی کددو
شددیخچوپان در نزدیکددی همددان روسددتا مددیرفتیم ،ناگهددان قدداطر از جددای خددود
جهیددد و از پشددت سددر داد و هددوار بلنددد شددد .بە عقددد صددف برگشددتم و دیدددم
قدداطر بە هنگددام حرکددت پددا روی النەی زنبددور گذاشددتە بددود و یکیشددان گددردن
یکی از پیشمرگەها بە نددام ەقهرمددان بروشددانە را نددیش زدە بددود .درسددت رگ
گردنش را نیش زدە بددود ،در آن وقددت شددد وضددەیتی پددیش آمدددە بددود ،حددال
قهرمان بد بود ،چندین بار استفراغ کرد یکی از کادرهای درمانی آمپولی بە
وی تزریق کرد و اندکی حالش بهتر شد.
بە دلیل کمبود نیروی انسانی میبایست هددمەی اعضدداء زخمددی را بە مددرز
برسددانیم ،بە همددین دلیدل از مددنطقەی بددانە بە سددمت مددرز بە را افتددادیم .روز
 ١٦شهریورما روی کو گاکر بە نیروی آربابا برخوردیم .حسن برابری را
تحویل چند تن از پیشمرگەها دادیم تا عازم کردسددتان عددراق شددود ،خددود مددا
هم بە همرا نیروی آربابددا بە سددمت مددنطقە بازگشددتیم .در نزدیکددی روسددتای
ەبنەیایە بانە در حال راهپیمایی بودیم کە ەحسین صالحیە 1از طریق بیسیم
تماس گرفددت و گفددت کە بە هنگددام پددایین رفددتن از کددو گدداکر روی مددین رفددتە
بودند و در نتیجەی انفجار مین ،ەعلی حسنآقاە از کادرهددای شهرسددتان بددانە
بە شهادت رسیدە بود.

شهادت مصطفی دامنگیر (بدری)
غروب  ٢١شددهریورما بە دو دسددتە تقسددیم شدددیم ،دسددتەای بە همددرا شددهید
ەحمدددزە عبدددداللهیە (سدددارتکەای) بە ەدولەهدددرزنە بدددر روی جدددادەی بدددانە –
سردشت رفددتە و مددا نیددز بە ەهەلددوە و ەبندداویلەە رفتددیم .پددس از صددرف شددام و
 -1حسین صالحی اکنون در کشور کانادا زندگی میکند.
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طبق قرار قبلددی بە سددمت محلددی در نزدیکددی جددادەی بددانە – سردشددت بە نددام
ەبردەرشە کە تەیین گردیدە بود تا در آنجا هر دو دستە بە هم بپیوندنددد ،بە
را افتددادیم .در نزدیکددی جددادە در کنددار چشددمەی آبددی نشسددتە بددودیم تددا هددم
نفسی تازە کنیم و هم اینکە آبی بنوشیم .در همین اثنا بوی سیگار بە مشددام
میخدددورد ،پیشدددمرگەها را یکدددی یکدددی نگدددا کدددردم ،امدددا هدددیچ کددددام سدددیگار
نمیکشیدند ،پس این بوی سیگار از کجا میآمد؟!
ساعت  ٢٣بود ،تیم پیشرو قب رفتە بود و خبری نبددود ،مددا نیددز بە دنبددال
پیشددروها بە را افتددادیم ،ناگهددان تددکتیری و بالفاصددلە رگبدداری از گلددولە بە
سوی ما شلیک شد .کمین دشمن کدداری بە پیشددروها نداشددتە بددود و مترصددد
رسیدن بقیەی افراد بددود .مددا نیددز بالفاصددلە واکددنش نشددان دادیددم و دیدددیم کە
مزدوران بە سوی پایگا ەکوخانە بددانە فددراری شدددند .اندددکی آشددفتگی ایجدداد
شد ،اما سریع تیم را سازمان دادیم و مسیر خود را تغییددر دادیددم و ایددن بددار
از رودخانەی دولەهرزن بە سمت جادە رفتیم.
سپس با خمپارەی  ٦٠میلیمتری منطقە را زیر آتش قرار دادند .متأسددفانە
یکی از گلولەهای خمپارە در میان دستەای از پیشمرگەها فرود آمددد و منجددر
بە شهادت مصطفی دامنگیر و زخمی شدن پنج تن دیگددر از پیشددمرگەها شددد.
افراد زخمی را سریع جمع کردیم و بە عقددد فرسددتادیم .نیددروی کمکددی رییددم
خود را بە محل رساندە بودند و بدون هدف داخل رودخددانە و اطددراف آن را
هدددف قددرار دادە بودنددد .دو بددار جهددت آوردن پیکددر شددهید مصددطفی بە محددل
بازگشتیم ،اما متأسفانە موفق نشدیم.
مصددطفی بدددری کە اهددل روسددتای سدداروقامیش بوکددان و دومددین شددهید
خانوادە بود .وی ابتدا سال  ١٣٦١بە صددفوف پیشددمرگان حددزب پیوسددت ،امددا
پدددس از مددددتی و بدددا اجدددازەی حدددزب و بە دلیدددل برخدددی مشدددکالت خدددانوادگی
صددفوف مبددارزە را تددرک کددرد .طددولی نکشددید کە از طریددق تشددکیالت مخفددی
دوبارە بددا حددزب ارتبدداط برقددرار کددرد و از آن پددس بە عنددوان یکددی از اعضدداء
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فەددال در مددنطقە مشددغول بە کددار شددد .سددال  ١٣٦٥دوبددارە بە صددفوف علنددی
مبارزین حزب پیوست .از شجاعت مصطفی هر چە گفتە شود کم است .یکی
از قهرمانان آن دیار بود ،کادری توانا و فەال و مبارز ،در میدددان مبددارزە بە
تنهایی در برابر یک ستون مقاومدت میکددرد ،هددیچ گددا از هددیچ خطددری ابددایی
نداشددت .مصددطفی یکددی از سددتونهای نیددروی بیددان بە شددمار میرفددت کە در
بهددار سددال  ،١٣٧٠از سددوی کمیسددیون سیاسددی – نظددامی حددزب بە نیددروی
آربابا انتقال دادە شدە بود.
با دستەای دیگر تماس برقرار کردیم تا نزد مددا برگردنددد .سددپس تیمددی را
بە بندداویلە اعددزام کددردیم تددا جهددت انتقددال و جابەجددا کددردن مجددروحین قدداطر
بیاورند .ساعت  ٢بامداد موفق شدددیم کە بە را بیددافتیم و سدداعت  ٦روز ٢٤
شهریورما بە کنار رودخددانەی ەبددانەزیرە (بددانەزە ) رسددیدیم و آنجددا خددود را
مخفی کردیم .در حالت آمادەباش تمام قرار داشتیم ،امددا اتفدداق خاصددی روی
نداد.

کمینی دیگر و بە شهادت رسیدن دو پیشمرگەی دیگر
هدددر گدددا در هدددر نقدددطەای درگیدددری رد مدددیداد ،پدددس از آن رییدددم بە دنبدددال
کمینگددذاری بددر سددر را پیشددمرگە بددود .نیروهددای دشددمن روز بەددد بە محددل
درگیدددری رفدددتە و پیکدددر شدددهید مصدددطفی را بدددا خدددود بە بدددانە بدددردە ،و از رد
خونهای ریختە شدە متوجە شدە بودند کە زخمی داریددم .بە همددین دلیددل بددر
سددر مسددیر رفتوآمددد پیشددمرگە اقدددام بە کمینگددذاری کددردە بودنددد .در کنددار
رودخدددانەی بدددانەزر (بدددانەزە ) ،بدددا گمددداردن نگهبدددان ،پیشدددمرگەها در قالدددد
دستەهای چند نفرە در زیر درختان بە استراحت پرداختە و نیز افراد زخمددی
را بە طور موقت درمان کردیم.
ساعت  ١٩پس از استراحت کافی بە سوی ارتفاعات روستای ەبددنەیایە بە
را افتددادیم و جهددت اسددتراحتی کوتددا بە طددرف روسددتای ەکندەشددینەە رفتددیم.
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ابتدا سددە تددن از پیشددمرگەهای نیددروی آربابددا بە نامهددای ەمددامە (عمددو) قددادرە،
ەمجیددد بردەرشددیە و ەرحددیم شددازدەە از جلددو و بە منظددور بررسددی مسددیر بە
روستا نزدیک شدند .امددا تددا برخددورد بددا پاسدددارها در اولددین خددانەی روسددتا،
متوجە حضور نیروهددای دشددمن نشدددند و بدددین ترتیددد در کمددین افتادنددد .در
نتیجەی اولین رگبار در حددالی کە بە کلددی غددافلگیر شدددە بودنددد ،مددامە قددادر و
مجید بە شهادت رسیدند و رحیم موفق شدە بود از مهلکە بگریزد.
پس از یک ساعت انتظار ،هیچ خبددری نبددود ٢ .سدداعت بەددد از ایددن رویددداد
از کو گاکر صەود کردیم و از آنجا نیددز بە صددف بە سددوی مددرز بە حرکددت
درآمدیم .وضەیت زخمیها در اثر این راهپیمایی طویل وخیم بود ،سدداعت ٥
صددبح از عددرض رودخددانەی ەمددالەدومە عبددور کددردیم .روز  ٢٥شددهریورما ،
زخمیها را بە بیمارستان انتقال دادیم و پس از  ٥روز اسددتراحت در نددواحی
مرزی ،بە همرا نیروی آربابا بە سوی مقرات ثابت در قندیل بازگشتیم.
خوانندەی عزیز! ظرف  ٢٤سدداعت  ٣تددن از جوانددان غیددور و انقالبددی جددان
خددود را فدددای خلددق و آرمانهددای ملتشددان کردنددد .و پیکرشددان در کوەهددای
سدددربە فلدددک کشدددیدەی کردسدددتان و فرسدددنگها دور از زادگاهشدددان بە خددداک
سددپردیم ،و آنددان نیددز کە در مبددارزەء مشددروع ملتشددان در مقابددل دشددمن تددا
آخددرین نفددس پایددداری کردنددد ،پیمددودن بقددیەی مسددیر را بە همسددنگران خددود
سپردند.
درواقددع بددا آن تەددداد پیشددمرگە امکددان رفددتن بە مددنطقەی بوکددان وجددود
نداشدددت .مەهدددذا ضدددربەی خدددوبی بە نیروهدددای دشدددمن در شددداهیندی وارد
آوردیم .همین ضددربە چنددان بددر آنددان گددران آمدددە بددود کە مدددام در اندیشددەی
انتقام بودند و بە دنبال فرصتی میگشتند تا اندیشەی خود را عملی کنند .بددا
ایددن حددال بددرای مددا آسددان نبددود کە دوبددارە بە اطددراف میاندددوآب و شدداهیندی
برگددردیم ،هنددر امددورات نظددامی نیددز در ایددن نکددتە نهفددتە اسددت کە نیروهددای
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پددارتیزان پددس از عملیددات و ضددربە زدن بە دشددمن ،محددل درگیددری را تددرک
کردە و خود را مخفی کنند.
سال  ،١٣٧٠برای نیروهای رییم در مددنطقەی کردسددتان سددالی پردردسددر
محسوب میشود و از حضور نیروهای پیشمرگە ترسیدە بودنددد .طبددق روال
سدددالهای گذشدددتە در ایدددن سدددال نیدددز پایگا هدددای بیشدددتری و نیدددز از جندددوب
کردستان تا بە شمال آن ،جادەهای کوهسددتانی ایجدداد کددردە بودنددد .مددنطقەی
بوکان نیز از این قائدە مستثنی نبود ،ضمنأ بددا گسددیل کددردن نیروهددای سددپا
از شددداهیندی و میانددددوآب و بە ندددابودی کشاندنشدددان در منددداطق کردسدددتان،
سەی در ایجاد تفرقە میان دو ملت کرد و آذری داشت.
در ایدددن سدددال رییدددم بدددا کشددداندن نیروهدددای پرتەدددداد بە منددداطق مختلدددف
کردسددددتان ،سددددەی در ضددددربە زدن بە نیروهددددای پیشددددمرگە داشددددت ،امددددا
پیشددمرگەهای کردسددتان و خددود مددا نیددز بە عنددوان نیددروی بیددان توانسددتیم در
عمق خاک کردستان ،زیانهای زیادی بە نیروها و امکانات رییم برسددانیم .و
همان گونە کە اشارە شد درصدد انتقام برآمدە بودنددد ،امددا بددا هوشددیاری مددا
دسیسە و نقشەهایشان خنثی گردید.
یکدددی از خددداطرات شدددیرین ایدددن گشدددتزنی :پدددس از بە شدددهادت رسدددیدن
مصددطفی دامنگیددر و سددپس دو تددن دیگددر از پیشددمرگەهای نیددروی آربابددا در
روسددتای کندەشددینە کە شددرح آن رفددت ،بە ناچددار از مسددیر پددر پددیچوخم کددو
گدداکر بدداال رفتددیم ،پددس از دو سدداعت و نددیم پیددادەروی بە محددل مددورد نظددر
رسددیدیم .از گدداکر تددا رودخددانەی ەمددالەدومە مسددیر خطرندداکی بددود و همیشددە
کمین دشمن آمادەی رویارویی با ما بود.
یکی از پیشمرگەها بە نام رحمان شیخچوپانی کە از پیشمرگەهای شددجاع
نیرو بود ،یک قبضە ی ٣ -تاشددو داشددت .رحمددان بددا ایددنکە پیشددمرگەای مددنظم
بود ،اما آنچە را کە دوست نمیداشت انجام دهد بە هیچ وجە قبول نمیکرد.
بە همرا شهید محمد علیزادە و چند پیشمرگەی دیگر ،در جلوی صف قددرار
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داشددتند .پددس از ص دەود بە کددو گدداکر و سددپس پددایین آمدددن از آن ،احسدداس
خسددتگی میکنددد و در نزدیکددی جددادە کە همیشددە خطددر کمددین وجددود داشددت،
خشاب اسلحەاش را بر میدارد و در جید شددلوارش میگددذارد! شددهید محمددد
از دلیدددل کدددار وی میپرسدددد .رحمدددان در جدددواب میگویدددد :ەخیلدددی خسدددتەام،
اینجوری بارم سددبکترە .بەدشددم اگە کمیددنم گذاشددتە باشددن ٤ ،نفددر بیشددتر کە
نیستن ما هم  ٥پیشمرگە .من با اون فشنگی کە داخل اسلحەست یکیشددان را
میکشم و سە نفر دیگر هم عاید شما!ە

انفجار یک دستگاه مینیبوس حزب
پددس از اعددالم مددنطقەی پددرواز ممنددوع در کردسددتان عددراق و بیددرون راندددن
حکومدددت بەدددت از آن مدددنطقە ،متأسدددفانە را بدددر نفدددوذ عوامدددل تروریسدددتی
جمهددوری اسدددالمی بە کردسددتان عدددراق همددوار شدددد .صددبح روز  ٨آبانمدددا
 ،١٣٧٠طبق روال هر روزە پیشمرگان و کادرهای حزب دمکرات از روستای
ایندزی (ئشندز ) با مینیبددوس از محددل زندددگی خددود ،بە سددوی مقددرات جهددت
انجام امورات روزانە و اداری حزب بە را افتادە بودند.
آن روز عوامددددل جمهددددوری اسددددالمی یددددک دسددددتگا خددددودروی شددددورلت
مینگددذاری شدددە را سددر را مینیبددوس حددزب قددرار دادە بودنددد .مینیبددوس
یادشدددە حامددل  ٢٧تددن از کددادر و پیشددمرگان حددزب بددود و بە محددض نزدیددک
شدددن بە شددورلت ،بە وسددیلەی کنتددرل از را دور انفجددار صددورت میگیددرد و
طی آن ،سە تددن از کددادر و پیشددمرگان بە نامهددای ەحسددین علیپددورە ملقددد بە
ەحەسدددۆە جانشدددین فرمانددددەی نیدددروی محددداف (پارەزگددداری) ،ەمدددال رسدددول
گددردیە و ەجلیددل مامدداییە بە شددهادت میرسددند و  ٢٤تددن دیگددر نیددز زخمددی
میشوند در میددان زخمیهددا اعضدداء دفتددر سیاسددی و کمیددتەی مرکددزی حددزب
نیز بە چشم میخورد.
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رییم موفق شدە بود ناجوانمردانە و با دسیسە بە ما ضربە بزنددد ،میددزان
ضددربە در نددوع خددود بددزرگ بددود .اگددرچە تنهددا سددە تددن از  ٢٧سرنشددین آن
مینیبددوس بە شددهادت رسددیدە بودنددد ،امددا ایددن اقدددام رییددم در داخددل خدداک
کردسددتان عددراق مددا را بە فکددر واداشددت .مددا بە ایددن نکددتە پددی بددردیم کە ایددن
نقددطەی شددروع برنامەهددای تروریسددتی و برونمددرزی سددپا پاسددداران علددیە
حزب دمکددرات اسددت ،مددا بایسددتی خددود را بددرای خنثددی کددردن نقشددەهای آتددی
رییم آمادە میکردیم.
مدددا بە عندددوان حزبدددی فەدددال در مبدددارزە علدددیە رییدددم جمهدددوری اسدددالمی
میبایست خود را برای هر گونە اقدام تروریستی آمادە میکردیم .نیروهددای
رییم هموارە از مقابلەی رودررو با نیروهای پیشمرگە واهددمە داشددتەاند ،لددذا
طبیەددی بددود کە بە چنددین اقدددامات بددزدالنەای روی میآورنددد .پیشبینددی مددا
درسددت از آب درآمددد و علیددرغم احتیاطهددای امنیتددی ،امددا متأسددفانە خسددارات
جبرانناپذیری را متحمل شدیم و طی سالیانی کە در کردستان عراق بددودیم،
بیش از هر حزب دیگری مورد حمالت تروریستی رییم قرار گددرفتیم و بددیش
از دویست کادر و پیشمرگەی خود را از دست دادیددم البددتە صدددها مددورد از
حمالت نفوذی و تروریستی را طی این سالها خنثی کردەایم.

کنگرەی نهم
در آبانمددا  ١٣٧٠کنفرانسهددای پیشددمرگە برگددزار گردیددد .اسددتارت رقابددت
ورود بە کنگددرە در کمیددتەی شهرسددتانها زدە شددد .در کنفددرانس شهرسددتان
بوکددان کە در آذرمددا برگددزار شددد ،مسددائل سیاسددی و کارنددامەی یددک سددال
مبارزە و فەالیددت مبددارزین حددزب در مددنطقەی بوکددان ،مددورد بحددت و بررسددی
قددرار گرفددت .سددپس اعضدداء کنفددرانس کمیددتەی شهرسددتان سددە تددن را جهددت
شرکت در کنگرەی نهم حزب انتخاب کرد کە عبارت بودند از :محمد توپچی،
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ەعلددی امینددیە 1و بندددە بەغیددر از ایددن سددە تددن عبددداللە شددینانی نیددز بە عنددوان
مهمان در کنگرە شرکت یافت.
کنگددرەی نهددم حددزب پددس از قرائددت سددرود ملددی ەای رقیدددە و چنددد لحددظە
سکوت بە احترام شهدای کردستان ،با سخنان مال حسن شیوەسلی در شددد
یلدددددای  ،١٣٧٠مصددددادف بددددا شصددددتویکمین سددددالروز والدت شددددهید دکتددددر
قاسملو و تحت عنوان کنگرەی قاسملو ،آغاز بە کار کرد .طی  ٦روز مسددائل
سیاسددی مددنطقە و جهددان و ایددران و کردسددتان و همچنددین راپددورت سیاسددی
کمیددتەی مرکددزی بە کنگددرە از سددوی دبیرکددل ،دکتددر سددەید شددرفکندی مددورد
سددنجش قددرار گرفددت .پددس از تصددوید راپددورت ،برخددی مشددکالت در میددان
اعضدداء کمیددتەی مرکددزی بە وجددود آمددد ،کە دکتددر سددەید بددا جسددارت پشددت
تریبدون قددرار گرفددت و بددر ایددن نکددتە تأکیددد کددرد کە بایسددتی تمددامی مشددکالت
همین جا و در جریان کار کنگرە حل شود.
دکتر سەید کە فردی مدددیر و مدددبر بە مەنددای واقەددی کلددمە بددود از هددمەی
موضددوعات و مشددکالت حددزب مطلددع بددود ،بە همددین دلیددل خددود بددا قاطەیددت و
حتددی عصددبانیت مشددکالت را حددل کددردە و سددپس دل هددمەی اعضدداء شددرکت
کنندە در کنگددرە را بە دسددت آورد ،در پایددان گددویی هددیچ گددونە مشددکلی روی
ندددادە باشددد ،هددمە چیددز بە روال قبلددی بازگشددت .تنهددا کسددی کە در رونددد کددار
کنگرە متضرر شد ،کاک جەفر حامدی بود .کدداک جەفددر کە جانشددین مسددئول
کمیسددیون سیاسددی – نظددامی حددزب ،یەنددی کدداک مصددطفی هجددری بددود ،بددا
مسددئول خددود و همچنددین کدداک شدداهو حسددینی کە آن زمددان مشدداور کمیددتەی
مرکزی بددود ،اخددتالف داشددت .ایددن مشددکالت بە هنگددام کاندیدددا شدددن انەکداس
یافددت و دکتددر سددەید مخددالف کاندیددداتوری کدداک جەفددر بددرای کسددد سددمت
کمیتەی مرکددزی حددزب بددود در ایددن میددان تنهددا زندددەیاد کدداک ەطدده عتیقددیە بە
 -1علددی امینددی سددال  ١٣٧٤در اثددر انفجددار مددین در آموزشددگا حددزب ،بە شددهادت رسددید .نیروهددای
دشمن آن مین را کار گذاشتە بودند ،اما متأسفانە پس از خنثیسازی آن منفجر شد.
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نحددوەی برخددورد دکتددر سددەید اعتددراض کددرد ،کدداک جەفددر پددس از آن بددرای
جانشینی کمیتەی مرکزی خود را کاندید نکرد.
نهایتددأ  ١٩تددن بە عنددوان اعضدداء کمیددتەی مرکددزی حددزب و همچنددین  ٨تددن
دیگر بە عنوان جانشین اعضاء کمیتەی مرکزی ،از سوی شددرکتکنندگان در
مراسددم کنگددرە انتخدداب شدددند .البددتە کدداک ەتیمددور مصددطفاییە نیددز بە دلیددل
سخنان یکی از کادرهای منطقەی شمال کردستان بە نام ەجەفددر محمودپددورە
در مددورد رفتددار و نحددوەی انجددام امددور وی – کە بددر حضددار تددأثیر گذاشددت،
موفق نشد رأی الزم را جهددت عضددویت در کمیددتەی مرکددزی حددزب بە دسددت
بیاورد.
همزمددان بددا دومددین روز کددار کنگددرە ،خبددر از هددم پاشددیدن اتحدداد جمدداهیر
شوروی در میان شرکت کنندگان انتشار یافت .پس از اتمام کار کنگرە ،دکتر
سەید شرفکندی توسددط کمیددتەی مرکددزی منتخددد حددزب در کنگددرەی نهددم ،بە
عنوان دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایددران انتخدداب شددد ،و حضددار مراتددد
تبریددک و تهنیددت خددود را بە عدددرض وی رسدداندند .اعضدداء شدددرکتکنندە در
کنگرە پس از پایان مراسم بە محل کار خود بازگشتند.
ما نیز همان شددد بە محددل کمیددتەی شهرسددتان بوکددان بازگشددتیم .کددادر و
پیشمرگان حزب در انتظار اخبار کنگرە بودند ،پس از چنددد روز جلسددەای بددا
حضور کادر و پیشمرگان برگزار شد و در آن تصمیمات اتخاذشدەی کنگرە
بە سمع و نظر آنان رسید .از دیگر سو رییم خددود را بددرای توپبدداران محددل
برگزاری کنگرە آمادە کردە بود ،اما با شنیدن خبر پایان یددافتن موفقیددتآمیز
کنگرە ،تالشهای آنان نقش بر آب شد.
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کار و فعالیت در مقرات ثابت حزب
مسددئولیت و وظددائف کددادر و پیشددمرگان در مقددرات ثابددت بددرخالف مددنطقە،
شددیوەی متفدداوتی داشددت .وظددیفەی کمیتەهددا در ایددن فصددول از سددال آمددوزش
پیشددمرگەها در زمینەهددای مختلددف ،برگددزاری جلسددات بحددت و کنفرانسهددای
آزاد ،جلسات سیاسی – تشکیالتی و مشغول ساختن پیشددمرگان بە کارهددای
فکدددری بدددود .از سدددوی کمیدددتەی شهرسدددتان موضدددوعی تەیدددین میگردیدددد و
پیشمرگەها در آن بارە تحقیق میکردند و کنفرانسی بددرای سددایر اعضدداء در
رابطە با آن موضوع برگزار میکردند این کار جهت افزایش میزان بالغت و
سددخنوری پیشددمرگان صددورت میگرفددت تددا بە هنگددام بازگشددت بە مددنطقە و
رویارویی با مردم توانایی سددخنرانی داشددتە باشددند .همچنددین نقدداط ضددەف و
قددوت فەالیتهدای سددالهای گذشددتە مددورد تحلیددل و بررسددی قددرار میگرفددت و
تجربەی زیادی از این رهگذر کسد میکردیم.
ورزش یکددی دیگددر از تفریحهددا و سددرگرمیهایی بددود کە در مقددرات ثابددت
اهمیت ویژەای برای آن قائل بودند .اهتمام و اقدام بە ورزش ایددن فرصددت را
در اختیددار پیشددمرگان قددرار مددیداد تددا بە هنگددام بازگشددت بە مددنطقە ،ورزیدددە
باشند .برنامەی کار و فەالیتهایمان در مقرات ثابت بە طور کلی بدین شددرح
اجرا میشد:
 -١جهددت بدداال ب دردن میددزان کیفیددت ورزش و آمددادگی جسددمانی ٢ ،تددن از
پیشدددددمرگەها را کە مناسدددددد ایدددددن کدددددار بودندددددد بە دورەهدددددای مربیگدددددری
میفرسدددتادند و پدددس از بازگشدددت ،تمریندددات ورزشدددی مختلفدددی را بە سدددایر
اعضاء آموزش میدادند.
الف) هر روز صبح ساعت  ٦:٣٠بیداری بود و بە مدددت  ٤٥دقددیقە ورزش
میکردیم ،روزهای جمەە تەطیل بود.
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ب) شدددرکت کلدددیەی کدددادر و پیشدددمرگان الزامدددی بدددود بە اسدددتثناء افدددراد
سالخوردە و مەلول.
) شخصی را بە عنوان مسئول از کمیتەی شهرستان تەیددین میکردنددد و
چندددانچە فدددردی غیبدددت غیرمدددوجە داشدددت ،از سدددوی ارگدددان مربدددوطە مدددورد
بازخواست و تنبیه قرار میگرفت.
 -٢برنددامەی آمددوزش عمددومی بە  ٢شددیوە اجددرا میشددد ،اول :کنفددرانس
عمومی و دوم :کالس آموزشی.
 کنفددرانس عمددومی بە صددورت هفتگددی بددود و از قبددل بە یکددی از کددادر یداپیشمرگان اعالم میشددد تددا خددود را بددرای هفددتەی آیندددە آمددادە کنددد ،البددتە در
اغلد اوقات از پیشمرگان باسواد استفادە میشد.
 کالسهای آموزشددی در هفددتە دو بددار برگددزار میشددد ،و ایددن وظددیفە بددرعهدددەی کددادر سیاسددی شدداخە بددود ،کە البددتە کادرهددای باسددواد و مجددرب از
عهدددەی ایددن مهددم بددر میآمدنددد ،ندداگفتە نمانددد در برخددی مددوارد از پیشددمرگان
باسواد نیز استفادە میشد.
مدددوارد درسدددی کالسهدددای آموزشدددی اغلدددد عبدددارت بودندددد از :اخدددالق
مبدددارزاتی ،تفسدددیر دموکراسدددی و تفددداوت آن بدددا بیبندددد و بددداری ،شدددیوەی
گزارشنویسددی ،امددورات مربددوط بە امنیددت و احتیدداط در برابددر دسیسددەهای
دشمن ،آییننامەهای درون سازمانی ،روایت خاطرات و ...
 -٣یکی دیگددر از برنامەهددای آموزشددی در آن زمددان ،آمددوزش اسددتفادە از
سالح سنگین بود کە چند تن از پیشددمرگان و کادرهددای حزبددی در دورەهددای
ویددژە شددرکت میکردنددد .همچنددین فرماندددەهان نیددز در کالسهددای تئوریددک
مربددوط بە مسددائل نظددامی شددرکت میکردنددد کە مهمتددرین مباحددت درسددی آن
کالس ها عبارت بود از :موقەیت جغرافیایی ،نقشەخوانی ،استفادە از قطدنما،
شناخت انواع مختلف جنگ و درگیری ،شناخت انددواع کمددین ،مدددیریت نظددامی،
فرماندهی ،طرحهای عملیاتی و چندین مبحت مهم نظامی دیگر.
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بددددین ترتیدددد زمسدددتان طویدددل را بە پایدددان میرسددداندیم و در کندددار آن
درسهای زیادی یاد میگرفتیم .با نزدیددک شدددن بە فصددل بهددار نیددز ،دوبددارە
کمیتە و نیرو سازمان مییافت .پددس از پایددان کددار کنگددرەی نهددم در زمسددتان
 ،١٣٧٠اکثر مسئوالن ارگانهای مختلف حزب تغییددر کردنددد و بە همددین دلیددل
در بهار  ،١٣٧١همزمان با سال نو ارگانهددا بددا مسددئولین تددازەی خددود فصددل
دیگری از مبارزە را آغاز کردند.

تغییرات در مسئوالن کمیتە و نیرو
پس از کنگرەی نهم ،تغییرات اساسی در میان مسئوالن کمیتە و فرماندددەهان
نیرو ایجاد شد ،بە طوری کە اکثر آنان محل خدمتشان عوض شد و یا اینکە
ارتقاء یافتند ،من نیز یکی از کسانی بودم کە وظیفەی سنگینتری بددر دوشددم
نهادند .در نخستین روزهای پس از کنگرە ،با پیشنهاد دفتر سیاسی مبنی بر
سرپرستی 1نیروی  ٢بهمنما ( ،هشزی ٢ی ێەبەندان) روبەرو شدم .بە همین
جهت با کاک مصطفی هجری در بارەی مسئولیت جدیددد و طددرز کددار در ایددن
سمت ،بە گفتگو پرداختیم .طی جلسەای یک ساعتە ابەاد مختلف آن را مورد
بحت قرار دادیم.
روز  ١٨فروردینما  ١٣٧١از سوی کمیسیون سیاسی – نظامی بە طور
رسددمی مسددئولیت سرپرسددتی بە مددن ابددالغ شددد و بە نیددروی  ٢بهمددن مەرفددی
شدم .دکتر سەید شرفکندی بە عنددوان دبیددر کددل حکددم انتقالهددا را مینوشددت،
در اینجا متن نامەی ایشان آوردە میشود:

 -1سرپرستی نیرو مرحلەی آزمایشی پیش از فرمانددەهی نیدرو میباشدد ،کە کدار سرپرسدت نیدرو
همان کار فرماندهی نیرو است.
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رفیق گرامی کاک ابراهیم چوکلی
با درودی انقالبی!
بدددین منظددور بە عنددوان سرپرسددت نیددروی  ٢بهمددن منصددوب میشددوید.
امیدواریم کە تمددام تددوان و امکانددات خددود را جهددت نظددم بخشددیدن بە امددورات
نیروی  ٢بهمن و همچنددین کمیددتەی ندداحیەی  ٢و نیددز خدددمت بە اهددداف مددردم
کردسددتان ،ەدمکراسددی بددرای ایددران و خودمختدداری بددرای کردسددتانە بە کددار
گیرید.
حزب دمکرات کردستان ایران
کمیتەی مرکزی سەید ٧١/٢/١
با وجود اینکە اکثر پیشمرگەهای ندداحیەی  ٢را میشددناختم و در مددنطقەی
فەالیت آنان بە گشتزنی پرداختە بودم و بلد نیز بددودم ،امددا تغییراتددی کە در
شیوەی مبارزاتی من در اثر نقددل مکددان پدیددد آمدددە بددود ،کددام مشددهود بددود
زیرا کە فەالیت در محل زندگی خود آدمی راحتتر است و هم اینکە امورات
بالنسددبە آسددانتر رفعورجددوع میشددوند .پددس از جلسددەی مەددارفە از سددوی
سیاسی – نظامی ،نزد کمیتەی شهرستان بوکان بازگشتم و پس از  ١١سال
با آنان وداع کردم.
روز  ٢٥فروردینما بە قسالن ،مقر ندداحیەی  ٢رفددتم .آن زمددان تغییراتددی
در مسئولیتهای ناحیەی  ٢ایجدداد شدددە بددود .کدداک محمددد شددهروان (تددوپچی)
کە در کنگرەی نهم بە عنوان عضو علیالبدل کمیددتەی مرکددزی انتخدداب شدددە،
مسددئولیت کمیددتەی ندداحیەی  ٢را عه ددەدار شدددە بددود .سددایر اعضدداء کمیددتەی
نددداحیە نیدددز عبدددارت بودندددد از :ەاقبدددال بیگدددیە ،ەرحمدددت دسدددتآموزە ،ەمجیدددد
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پرندیانە و من 1.پس از تقسیم و تەیددین وظددائف در کمیددتەی ندداحیە ،نوبددت بە
سددازماندهی نیددرو رسددید و طددی آن ەصددالح شددریفیە 2بە عنددوان فرماندددەی
شاخە و و نیز دو تن از پیشمرگەها بە عنوان سردستە تەیددین شدددند سددپس
وسائل مورد نیاز را برای بازگشت بە منطقە تحویل گرفتیم.

بازگشت بە منطقە و تاکتیک جدید رژیم
با تحویل گرفتن سمت جدیددد لحظەشددماری میکددردم کە بە مددنطقە بددازگردیم.
روز  ٢٥اردیبهشتما در قالد یک تیم  ٦نفرە بە مناطق مرزی رفتیم ،کە بە
دلیددل بددرف زیدداد و نبددود را بازگشددت بە مددنطقە بە مقددرات ثابددت برگشددتیم.
سپس در روز  ٢٥خردادما یەنی درست یک ما بەد ،در قالد تیمی متشکل
از  ٢٥کادر و پیشمرگەی ناحیەی  ٢بە منطقەی سقز بە را افتادیم.
ابتدا تاکتیک رییم را تحت نظر قرار دادیم و بالفاصلە بر ما مشخب شد
کە بسیاری از پایگا هایشددان را تخلددیە و تددرک کردەانددد ،و برنددامە و سیاسددت
توپبدداران و کمینگددذاری را پددیش گرفتەانددد .عددالوە بددر ایددن بە منظددور تەقیددد
نیروهدددای پیشدددمرگە در کوهسدددتانها ،هلیکوپترهدددای بیشدددتری را در اختیدددار
نیروهای خود قددرار دادەانددد .در رابددطە بددا برچیدددن پایگا هددا در سددال ١٣٧٠و
در سددطح فرماندددەهان بلندددپایەی سددپا  ،طرحددی را بددرای کددل کشددور در نظددر
گرفتە بودند کە در کردستان این طرح وارد فاز عملیاتی شدە بود.
طرح مذکور بدین شددکل بددود کە پایگا هددایی کە از افددراد و نیروهددای کمددی
برخوردار هستند جمع شود و بە جای آن گرو های ضربت شکل بگیرد ،در
 -1رحمددت دسددتآموز در همددان سددال و در مددنطقەی دیواندددرە و اقبددال نیددز در سددال  ١٣٧٤و در
منطقەی سنند بە شهادت رسیدند و مجید نیز در سال  ١٣٧٤فرار کرد و خود را تحویل نیروهای
رییم داد.
 -2صالح شریفی در سال  ١٣٧٥و از طریدق خدوردن شدیرینی مسدموم بە سدم سدالیوم ،کە توسدط
یکی از نفوذیهای جمهوری اسدالمی کە قدب بدا آندان کدار تشدکیالتی کدردە و بە دستشدان رسداندە
بود ،بە شهادت رسید.
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این صورت پیشمرگەهای دمکرات قددادر بە ضددربە زدن بە نیروهددای پرتەددداد
حاضر در پایگددا نیسددتند .طبددق طددرح سددپا پاسددداران ،گرو هددای ضددربت در
قالد تیمهای بیشتر و بە صورت سیار در مددنطقە در حددال گشددتزنی بودنددد،
ما نیز در مقابل با تحرکات و خستگی بیشتر ،آنان را دچار سردرگمی کردە
بودیم .با این همە توانستە بودیم کە ضرباتی بە نیروهای دشمن وارد کنیم،
پددس از  ١٠روز گشددتزنی در مددنطقە از شددیوەی کددار آنددان سددر در آوردە
بودیم.
روز  ٣١خردادما در نزدیکی روستای ەآلتددونە در مددنطقەی گددورک سددقز
بودیم ،تیمی را جهت ضربە زدن بە پایگا سیلو و همچنین پخش تراکتهای
حزبی بە داخل شهر سقز فرسددتادیم .سدداعت  ٢١پایگددا سددیلو مددورد حمددلەی
آرپیجی نیروهای پیشمرگە قرار گرفددت .نددیم سدداعت پددس از حمددلە بە پایگددا
مذکور و دیدار با مردم و توزیع تراکتهددا ،از شددهر خددار گشددتە و در حددالی
کە در سالمت کامل بە سددر میبردنددد ،نددزد نیددرو بازگشددتند سددپس بە سددمت
روستای هرمیلە بە را افتادیم.
ساعت  ٦بە محل مورد نظر رسیدیم ،هنوز بە اسددتراحت نپددرداختە بددودیم
کە صدددداحد مددددزرعە آمددددد و بددددا حالددددت زاری و مظلومنمددددایی گفددددت کە االن
نیروهای رییم سر میرسند و  ...مقداری باهاش کلنجار رفتددیم ،امددا از تددرس
هیچ کدام از حرفهددای مددا بە خددرجش نرفددت سددپس باألجبددار بە سددمت کددو
استاد مصطفی بە را افتادیم.
سدداعت  ١٦جهددت برقددراری تمدداس بددا کمیددتەی ندداحیە بە قددلەی کددو اسددتاد
مصطفی رفتم ،پددس از دو سدداعت انتظددار کسددی پشددت خددط نبددود .شددد را در
هرمیلە سپری کردیم .پس از اینکە بە طددور مفصددل شددرایط مبددارزە و جنددبش
را برای مردم تشریح کردیم ،ساعت  ٢٣از روستا خار گشتە و در نزدیکی
روستاهای بوغدەکندی و ەشقویفە جهت استراحت ،توقف کردیم.
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غددروب روز بەددد بە روسددتای آخکنددد رفتددیم .خددانوادەی پدددرزن اقبددال در
آخکند زندگی میکردند و با وی مشکل داشتند .بە منظور حددل مشددکل مددابین
اقبال و خانوادەی پدرزنش ،بە دیدار آنان رفددتم .پددس از تددالش بسددیار موفددق
شدددم قانەشددان کددنم تددا راضددی بە صددلح شددوند .از طریددق بیسددیم از اقبددال
خواستم تا بە خانەی پدددرزنش بیایددد ،پددس از ایددنکە اقبددال آمددد ،مددادرزنش بددا
خندەای بر لد بە استقبالش رفت و با وی روبوسی کددرد ،پدددرزنش نیددز پددس
از اندکی منومن کردن عاقبت با وی آشددتی کددرد و غددائلە خددتم بە خیددر شددد
سپس شام را همددان جددا صددرف کددردیم و بەددد بە گشددتزنی ادامە دادیددم .کددل
مندداطق خورخددورە ،تیلکددو و سرشددیو سددقز را گشددتیم ،امددا شدداهد هددیچ گددونە
تحرکی از سوی نیروهای رییم نبودیم.
روز  ١٥تیرمددا در نزدیکددی روسددتای ەسددیفآبادە اقبددال پیشددنهاد ک درد کە
دختری از اهالی همان روستا را ببینم و اگر شد باهاش ازدوا کددنم .غددروب
وارد روستا شدیم و پس از صرف شام بە منزل آن دختر کە اقبال پیشنهاد
کددردە بددود ،رفتددیم .در فرصددت کوتدداهی کە پددیش آمددد توانسددتم در حددد چنددد
کلمەای با وی صحبت کنم کە نامش ەگاللە محمدزادەە بود .مقدور نبود بیش
از ایدددن حدددرف بدددزنیم ،و بقدددیەی حرفهایمدددان بە دفەدددات بەدددد و در صدددورت
بازگشت من بە روستای سیفآباد موکول شد.
روز  ١٦تیرمدددا  ١٣٧١در نزدیکدددی روسدددتای ەدرە اسدددماعیلە بدددودیم کە
گرگومیش صبح ەمام (عمو) رحمددان آخکندددیە مددن را از آمدددن پاسدددارها بە
ارتفاعدددات مدددنطقە مطلدددع سددداخت .بالفاصدددلە دوربدددین را در دسدددت گدددرفتم و
ارتفاعات را مشاهدە کردم .چنددد نفددری از دور رریددت میشدددند امددا مشددخب
نبود کە چە کسی و چە کارە هستند .هنوز پیشمرگەها را بیدار نکردە بددودم،
کە مەلددوم شددد شددکارچی هسددتند .مددا همچنددان در مددنطقەی سرشددیو سددقز بە
گشتزنی مشغول بودیم و خبری از تحرکات نیروهای رییم نبود.
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طی این گشت ،یکی از روزها در مزرعەای در نزدیکددی روسددتای کانیبنددد
در مددنطقەی گددورک سددقز ،خددود را در داخددل طددویلەای اسددکان دادە بددودیم!
صاحد آن آمد و بسیار متەجد شد کە چددرا ایددن هددمە پیشددمرگە خددود را در
طویلە مخفی کردەاند .با صمیمیت شروع کردیم بە حرف زدن و از هددر دری
سددخن راندددیم .نزدیددک ظهددر بچەهددای آن مددرد ،گدداو و گوسددفندها را بە طددرف
طددویلە میآوردنددد .دوسددت نداشددت بچەهددا از وجددود م دا در آن مکددان اطددالع
یابنددد ،از دور میگفددت کە گدداو و گوسددفندها را نیدداورد و  ...پسددرش متددوجە
نمیشد و همچنددان در حددال پیشددروی بددود! نهایتددأ گفددت :ەمددگە بددا تددو نیسددتم؟!
امروزو بیخیال طویلە شو ،گلەی گوسفندان حزب اینجاست ،جا نمیشە!ە ما
کلی بهش خندیدیم ،گفت :ەچە کار کنم ،متددوجە نمیشددد ،همیددنکە نمیخواسددتم
بگم پیشمرگە اینجاست ،دیگە مجبور شدم یە چیزی بگم کە برگردە و نیاد.ە

پایگاه سردری
غروب روز  ٢٦تیرما  ،١٣٧١جهت صرف شددام و نیددز جمددعآوری کمکهددای
مادی مردمی بە روستای حسنساالران رفتیم .بە هنگام جمددعآوری کمکهددا،
شهید رحمت با یکددی از خانهددای سددابق روسددتا وارد جروبحددت شدددە بددود و
پس از بگومگوی زیاد نهایتأ با قنداق تفنددگ دو ضددربە بە وی زدە بددود .پددس
از اینکە از ماجرا باخبر شدددیم ،آنجددا رفتددیم و مشددکل را برطددرف کددردیم ،امددا
در پشددت پددردەی مدداجرا دسددتی وجددود داشددت کە عمدددأ قصددد دامددن زدن بە
مشدددکل را داشدددت .ندددامەای هدددم بە دفتدددر سیاسدددی فرسدددتادە بودندددد ،کە بەددددأ
نمایندەی دفتر با ما در میان گذاشت و در رابطە بددا آن از مددا بازخواسددت بە
عمل آوردند.
آن دست پشت پردە از مزدوران و افددراد رییددم بددود .چنددانچە هرگددا یکددی
از پیشددمرگەها – کە بە ندددرت اتفدداق میافتدداد – بددا کددس یددا کسددانی از اهددالی
روسدددتاها بگومگدددویی داشدددت ،نیروهدددای رییدددم درصددددد برمیآمدندددد تدددا بدددا
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بزرگنمددایی مشددکل پیشآمدددە در میددان مددردم و حددزب شددکاف ایجدداد کننددد ،و
حتی در برخی موارد سەی میکردند طرف مقابل را علیە حزب مسددلح کننددد،
کە خوشبختانە در این مورد نیز با گفتوگو و از طریق مسالمتآمیز مشددکل
حل شد.
غروب  ٢٧تیرما  ،در نزدیک روستای ەسردریە بە سددر میبددردیم .همددان
روز اطالع یددافتیم کە رییددم نیروهددای زیددادی از گددردان ەحاجیمامیددانە جهددت
احیای پایگا روستای مزبور بە داخل روستا گسیل کردە و نیددز چنددد نفددر از
افددراد خددود را آنجددا مسددتقر گردانیدددە بددود .یددک سدداعت بە تاریددک شدددن هددوا
مانددە بددود کە تصددمیم بددر حمددلەای ناگهددانی بە پایگددا گددرفتیم .بددا مشدداهدەی
اجمددالی پایگددا  ،احتمددال دادم کە قددادر بە تصددرف آن هسددتیم .بە همددین دلیددل
وظائف را تقسیم کردە و ارتفاعات اطراف را تحددت کنتددرل خددود درآوردیددم و
چند تن از پیشمرگەها را مأمور کردیم تا بە پایگا حملە کنند.
بە محددددض نزدیددددک شدددددن تددددیم حملەکنندددددە بە پایگددددا  ،از دو طددددرف بددددا
آرپیجی و بیکیسی پایگددا را مددورد حمددلە و تیراندددازی قددرار دادیددم .سددپس
تددیم مهدداجم نی دز بە طددرف هدددف یددورش بردنددد و دم در پایگددا درگیددری بددا
پرتاب نارنجک از سوی پیشمرگەها و همچنین نیروهای دشمن ،شددروع شددد.
در حالی کە یک دسددتگا تویوتددای رییددم از کددار افتدداد و چنددد سددنگر اولددیە بە
تصرف نیروهای پیشمرگە درآمدە بود ،اما پس از  ٤٠دقیقە ،با زخمی شدن
یکددی از پیشددمرگەها بە نددام ەحامددد وزمددلەایە 1و نیددز کمبددود نیددروی مهدداجم،
دستور عقدنشینی صادر کردیم .پس از ابددالغ دسددتور فددرد زخمددی را بە هددر
طریقی کە بود بە عقد بازگرداندند و تا عقدنشینی آنان ،تیراندازی بە سوی
پایگا از هر دو طرف ادامە داشت.

 -1حامد بەدها و در سال  ١٣٧٥در روستای ەتانجەروە شهید شد.
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سدددپس کدددل افدددراد جمدددع شددددە و از پشدددت روسدددتای ەمدددازوارە بە سدددمت
ارتفاعات بە را افتادیم .شهید رحمت را بە همرا دو تن دیگر از پیشددمرگان
بە داخل روستا فرستادم تا از آنجا چهارپایی را جهددت جابەجددا کددردن حامددد
بیاورند .ساعت  ٢٤چهارپا را آوردنددد .روز  ٢٨تیرمددا بددا کمیددتەی ندداحیە کە
بە تازگی بە منطقە بازگشتە بودند ،تمدداس برقددرار کددردم و آنددان را از مدداجرا
مطلع ساختم .در ضمن گفتم کە در محل خود بمانیددد ،مددا نددزد شددما مددیآییم.
حوالی غروب آمادە شدیم و پس از عبور از عرض جادەی سددقز – مریددوان،
خددود را بە آنددان رسدداندیم ،همانجددا چنددد روزی را بە اسددتراحت پددرداختیم و
حامد را کە زخمی شدە بود ،بە بیمارستان انتقال دادیم.
سپس نیددروی بیددان پیددامی فرسددتاد کە در آن بە زخمددی شدددن یددک نفددر از
پیشمرگانشدددان اشدددارە کدددردە بودندددد ،یدددک تدددیم  ٥نفدددرە را بە استقبالشدددان
فرسددتادیم .پددس از انتقددال افددراد زخمددی نیددروی بیددان بە بیمارسددتان ،نشسددت
مشترکی ترتید دادیددم و در آن تصددمیمی مبنددی بددر گشددتزنی مشددترک میددان
این دو نیرو گرفتە شد.

پایگاه قبغلوجە و کمینگذاری
پس از پانزدە روز گشتزنی تصددمیم بددر اجددرای عملیدداتی مشددترک گددرفتیم و
اگر چنانچە فرصت یافتیم بە طددور همزمددان اقدددام بە کمینگددذاری نیددز بکنددیم.
عملیات را بە طوری طراحی کردە بددودیم کە در صددورت وقددوع آن ،ضددربەی
مهلک دی بە نیروهددای رییددم وارد میشددد .بدددین منظددور روز  ١٦مردادمددا در
باغددات روسددتای ەقبغلددوجەە از توابددع گددورک سددقز ،خددود را مخفددی کددردە و
حوال ی غروب وظائف را بە ترتید ذیل تقسیم کردیم :گروهددی از پیشددمرگەها
بە پایگا قبغلوجە حملە کننددد و گروهددی دیگددر  -کە منظددور اصددلی مددا بددود –
در گردنەی ەقرەچلە در مسیر آمدن نیروهای کمکی ،کمین بگذارند.
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ساعت  ٢٠با شلیک اولین گلددولەی آرپیجددی ،حمددلە بە پایگددا آغدداز شددد و
افراد کمین نیز در محل مورد نظر حضور یافتە و مستقر شدددیم و بە انتظددار
آمدن نیروهای کمکددی نشسددتیم .همزمددان بددا حمددلە بە پایگددا  ،نیروهددای رییددم
نیز از سە طرف بە سوی مزدورخانەی میرەدە سرازیر شدددند ،در حددالی کە
تا ساعت  ،٢٣منتظددر آمدنشددان بددودیم ،امددا هددیچ اقدددامی صددورت ندادنددد و در
واقع میتوان گفت کە جرئت جلو آمدن نداشتند.
انتظار بیشتر وقت تلف کردن بود ،کمددین را تددرک کددردە و بە گددرو حمددلە
کنندە بە پایگا ملحق شدیم .نیروهای رییم در اکثددر مددوارد هنگددامی کە یکددی
از پایگاەهایشان مددورد حمددلە قددرار میگرفددت ،از خیددر آن میگذشددتند و تددا از
رفددتن پیشددمرگەها مطمددئن نمیشدددند ،سددراغی از پایگددا نمیگرفتنددد .زیددرا کە
قب از این طریق ضربات متەددی متحمل شدە بودند و در این زمینە تجددربە
داشتند و بە راحتی دم بە تلە نمیدادند.
پدددس از ایدددنکە محدددل را تدددرک کدددردیم و بە گشدددتزنی خدددود ادامە دادیدددم،
نیروهای رییم منطقە را توپباران کردند .شامگا  ٢١مردادما در روسددتای
ەخوردەلددوکیە از توابددع مددنطقەی سرشددیو سددقز ،توقددف کددردیم .یددک خددودرو
دولتی آنجا بود ،پس از پرسوجو مشخب شد کە از کارمندان ادارەی بددرق
میباشند و جهددت ارائەی خدددمات بە مددردم آن روسددتا ،بە آنجددا آمدددە بودنددد.
حزب دمکرات در طول سالهایی کە در منطقە حضور داشددتە و بە مبددارزەی
مسلحانە پرداختە است ،صرفأ بە سوی دشمنان مسلح خود آتددش گشددودە و
هموارە بین کارمندان دولتی و نیروهای مسلح رییم ،تمایز قائل شدە است.

منطقەی فیضاللەبیگی و ضربە زدن بە نیروهای رژیم
پس از خوردن غذا و همچنین استراحتی مناسد در خوردەلددوکی ،شددهنگام
هر دو نیرو بە اتفاق هم از عرض جادەی سددقز – سددنند بە سددمت مددنطقەی
فیضاللەبیگی عبور کردیم .غروب روز بەد بە روستای ەآلکلددوە رفتددیم .مددردم
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روسددتا در حددالی کە مدددتها بددود هددیچ پیشددمرگەای گددذرش بە آنجددا نیافتددادە
بود ،با ما بسیار بە سددردی رفتددار کردنددد و تددا اطمینددان حاصددل کردنددد کە از
نیروهددای پیشددمرگەی دمکددرات هسددتیم ،دیگددر دیددر شدددە بددود و سدداعت  ٢٤از
روستا خار شدیم .پس از عبور از عرض رودخانە ،جهددت رفددع خسددتگی بە
میان مجموعەای از درختان در نزدیکی روستای ەسلیمانکندیە رفتیم.
حوالی غددروب روز بەددد بە سددمت داخددل روسددتا رفتددیم و بددا اسددتقبال گددرم
مردم روبەرو شدیم .سلیمانکندی نیز بە ماننددد آلکلددو چنددد سددالی میشددد کە
پدددذیرای نیروهدددای پیشدددمرگە نشددددە بدددود ،بە همدددین دلیدددل اهدددالی آنجدددا از
خوشحالی در پوست خود نمیگنجیدند .علیددرغم ایددنکە تابسددتان و فصددل کددار
بود ،اما مردان و زنان و کودکان تددا دیرهنگددام در کوچەهددا پرسددە میزدندد و
بە دنبال دیداری با پیشمرگەها بودنددد .پددس از صددرف شددام و وداع بددا مددردم
روسددتا ،در پشددت روسددتای ەقلددیچە بە منظددور اسددتراحت ،در میددان انبددوهی از
درختددان توقددف کددردیم و تددا حددوالی سدداعت  ١١صددبح روز بەددد بە اسددتراحت
پرداختیم.
سددداعت  ١٤از سدددوی نگهباندددان ەطددداهر قدددادرپورە و ەسدددەید پورخسدددرویە
اطددالع یددافتیم کە  ١٢فددرد مسددلح از گددرو ضددربت ەبددردەزردە بە سددوی مددا
میآیندددد .دو نفدددر از افرادشدددان را در پشدددت سدددر بە عندددوان نگهبدددان گمددداردە
بودنددد و مددابقی گددرو بە طددرف مددا در حددال حرکددت بودنددد .خددود را سددازمان
دادیددم و بە طددور مخفیددانە در چنددد جددا مسددتقر و آمددادەی شددلیک شدددیم .بە
محض نزدیک شدن بە سویشان آتش گشودیم و طی دە دقیقە  ٤تن از آنددان
کشددتە شدددە و  ٦تددن دیگددر بە اسددارت درآمدنددد .صدددای شددلیک و تیراندددازی
قطع و سکوت حکمفرما شد.
یکددی از مددزدوران بە نددام سددەید حدددودأ  ٤٥سددالە ،کە سردسددتەی آنددان
بددود و عمددامەای بە سددر داشددت ،در میددان اسددرا بددود .از پایگددا بددردەزرد و از
طریددق بیسددیم پیدرپددی صدددایش میزدنددد .بیسددیمچی را فراخواندددم و کنددار
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دسددتم نشدداندم ،گفددتم جددواب بددد امددا مواظددد بدداش کە حرفددی از درگیددری بددا
پیشددمرگە نزنددی .بسددیار ترسددیدە بددود و زار زار گددریە میکددرد ،لبددانش خشددک
گشتە و حتی نمیتوانست آب دهانش را قورت دهد .مقددداری آب بهددش دادم،
اما باز هم گددریە میکددرد و بە خددود میلرزیددد ،بە طددوری کە صدددای برخددورد
دندددانهایش شددنیدە میشددد .از سددویی دیگددر و از بوکددان و یکشددوە نیددز پشددت
بیسیم با نام ەهاشمە صدایش میزدند کە رمز بیسیمشان بود.
گوشی بیسیم را برداشت ،گفتند چە اتفدداقی افتددادە اسددت ،در جددواب گفددت
هیچ اتفاق خاصی رد ندادە و  ...این بار دلیددل صدددای شددلیک اسددلحە را ازش
پرسددیدند ،گفددتم در جددواب بگددو کە دشددمن فرضددی گذاشددتە و بە سددوی آن
شل یک کردەایم .دیگر ادامە ندادند ،صدای فرماندددەی پایگددا بددردەزرد میآمددد
کە با شهرستان بوکان در تماس بود و میگفددت اتفدداق خاصددی روی ندددادە و
نیددازی بە اعددزام نیددرو نیسددت .امددا جهددت اطمینددان خدداطر بیشددتر یددک فرونددد
هلیکددوپتر فرسددتادند تددا مددنطقە را تحددت نظددر قددرار دهددد ،هلیکددوپتر در ارتفدداع
بسیار کمی در حال پرواز بود.
خددود را مخفددی کددردیم و بە سددربازان دسددتور دادم تددا دستهایشددان را
برای هلیکوپتر تکددان دهنددد ،هلیکددوپتر پددس از رریددت دسددت نیروهددای خددودی،
منطقە را تددرک کددرد .پیشددمرگەها را بە ارتفاعددات فرسددتادیم .پایگددا بددردەزرد
شددک کددردە بددود ،بە همددین دلیددل دوبددارە تمدداس گرفتنددد و خواسددتند بددا سددەید
صددحبت کننددد .از نددو نکدداتی را کە بە بیسددیمچی گفددتە بددودم بە سددەید نیددز
گوشزد کردم و همددان حرفهددای قبددل ،امددا ایددن بددار بە زبددان ترکددی و توسددط
سددەید – کە ترکددی بلددد بددود  -بیددان شددد .پددس از ایددن مطمددئن شدددند و دیگددر
تماس نگرفتند.
اما این پایان ماجرا نبود ،دو نگهبانی کە در پشت سددر خددود کددار گذاشددتە
بودند ،بە محض شنیدن صدای گلولە بە سمت پایگددا بددردەزرد فددراری شدددە
بودنددد .سدداعت  ١٨خددود را بە پایگددا رسدداندە و بقددیەی افددراد را در پایگددا از
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حضور پیشمرگە و درگیری صورت گرفتە مطلع کددردە بودنددد .طددولی نکشددید
کە ارتفاعات اطراف را بددا تددوپ و خمپددارە کوبیدنددد .اسددرا را بە طددور مەمددول
پددس از توجیدده آنددان آزاد کددردیم .امددا سددەید کە سددالهای متمددادی مددزدور و
دستش بە خددون پیشدمرگە آلددودە گشددتە بددود ،و در حددالی کە پددس از اسددارت
نیز از اعمال وقیحانەی خود ابراز ندامت نمیکرد ،طبق احکام دادگددا انقددالب
بە خیانت و جنایت متهم شد ،و بدین ترتید محکوم بە اعدام انقالبی گردید و
این حکم در رابطە با او بە اجرا درآمد و این سزای اعمال شنیع او بود.
پیشمرگەها را از ارتفاعددات پددایین آوردیددم و پددس از سددازماندهی دوبددارە
بە مدددنطقەی سدددقز برگشدددتیم .هنگدددامی کە دشدددمن متدددوجە شددددند کە بیسدددیم
نیروهایشددان در اختیددار ماسددت ،شددروع بە ناسددزاگویی کردنددد ،کە فحددش و
ناسزاهای آنان موجد خندەی ما شدە بود.
روز بەدددد کە مصدددادف بدددود بدددا سدددالروز تأسدددیس حدددزب دمکدددرات (٢٥
مردادمددا ) ،جهددت صددرف شددام دوبددارە بە روسددتای آلکلددو رفتددیم .ایددن بددار
بدددرخالف چندددد روز قبدددل اسدددتقبال گدددرم و پدددذیرایی مناسدددبی از مدددا بە عمدددل
آوردند .پس از گفتوگوی زیادی با مددردم روسددتا ،سدداعت  ٢٤آنجددا را تددرک
کددردیم .روز بەددد کە در مددزارع روسددتای ەدرگددا سددلیمانە (دایەس د شمان) در
حال استراحت بودیم ،بە همرا کمیتەی شهرستان بوکددان جلسددەی مشددترکی
برگزار کردیم طی این جلسە قرار شددد کە پددس از صددرف شددام دو کمیددتە از
هم جدا شوند و هر کدام بە گشتزنی در مناطق تحت نفوذ خود ادامە دهند،
پس از رفتن نیروی بیان و کمیتەی شهرستان بوکان ،ما راهی روستای درە
اسماعیلە شدیم.
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دیدار دوبارە با گاللە
پیشددتر اشددارە کددردم کە بنددا بددر پیشددنهاد اقبددال بیگددی بە دیدددار دختددری در
روستای سیفآباد از توابع منطقەی تیلکددوی سددقز رفددتم .طددی دیدددار کوتدداهی
کە با هم داشتیم مجال آنچنانی برای حرف زدن نداشتیم .این بددار در تدداریخ
 ٢٧مردادما دوبارە بە دیدار گاللە رفتم .گاللە خانوادە شهید بددود و یکددی از
برادرهای خود را کە پیشمرگەی حزب بددود در سددال  ٦٠از دسددت دادە بددود،
بە همین خاطر خانوادەی وی زمینەی مبارزاتی داشتند.
در ایدددن دیددددار بە وی پیشدددنهاد ازدوا دادم و او هدددم خوشدددبختانە ایدددن
پیشنهاد مرا قبول کرد .قرار بددر ایددن شددد دوبددارە برگددردم و وی را بە قندددیل
بفرستم و خود نیز پس از پایان گشددتزنی بە او ملحددق شددوم .پددس از مدددتی
دوبارە بە سیفآباد رفتددیم ،ایددن بددار گدداللە بددا خددانوادە وداع کددرد و بە سددوی
قندیل بە را افتاد ،ما نیز بە سمت منطقە رفتیم.
اکنددون و پددس از گذشددت  ٢٩سددال کە خدداطرات زندددگی مشددترکمان را در
ذهن خود ورق میزنم ،میبینم کە با وجود سختیها و نامالیمات زیددادی کە
تجربە کردەایم ،اما خوشبختانە زندگی شرافتمندانەای داشددتەایم و گدداللە طددی
همەی این سالها در کنار من و هموارە مشوق من در انجام وظائفم بددودە و
در واقددع بایددد گفددت بددا وجددود و حضددور وی هرگددز در زندددگی سددختی کە
داشتەام ،احساس تنهایی نکردەام.
گاللە نە تنها بە خاطر من کە شریک زندگیاش بودەام ایددن هددمە فددداکاری
ا ز خود نشان دادە ،بلکە دو برادر خود را نیز در را مبارزەی مشروع ملددت
کددرد از دسددت دادە و در واقددع فرهنددگ مبددارزاتی در خددانوادەی آنددان نهددادینە
گشتە است .آن زمان کە با هم آشنا شدددیم تنهددا یکددی از بددرادران خددود را بە
نام شهید ەتوفیقە از دست دادە بددود ،امددا اکنددون و پددس از گذشددت چنددد سددال
یکی دیگر از برادرانش نیز بە نام ەرسولە بە شهادت رسیدە است.
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گاللە نە تنها همسر یک پیشمرگە بلددکە خددود نیددز پیشددمرگە و کددادر حددزب
اسددت و در دورەی آموزشددی پیشددمرگ شددرکت جسددتە و طددی ایددن سددالها در
امورات حزبی و در ارگانهای مختلف حزب دمکرات مشغول بە خدمت شدە
است .در جریان حملەی موشکی سپا پاسداران بە قلەەی دمکددرات در شددهر
کوی سنجاق در تاریخ  ١٧شهریورما  ،١٣٩٧گاللە بە شدت زخمی گشددت و
پددس از قریددد بە یددک سددال و انجددام چندددین عمددل جراحددی توانسددت بهبددودی
نسبی خود را بە دست آورد .هددیچ کدددام از ایددن سددختیها کوچددکترین خللددی
در اعتقاد و ایمان راسخ گاللە ایجدداد نکددردە و تدداکنون بددا هددر گددونە دشددواری
کنددار آمدددە و بددا روحددیەای مثددالزدنی بە مقاومددت خددود ادامە دادە اسددت و
دوشادوش هم ادامەدهندەی را شهدا بودەایم.
دختر بزرگمان ەبیانە و پسرمان ەموکریانە و نیز دختددر کوچکمددان بە نددام
ەڤیدددانە ثمدددرەی ایدددن ازدوا بدددودە اسدددت .علیدددرغم زنددددگی محنتبددداری کە
داشتەایم ،سەی کردەایم بچەهایمان را طوری تربیت کنددیم – کە در ایددن بددین
نقددش گدداللە بسددیار بیشددتر از نقددش مددن اسددت  -کە بددرای فددردا و فرداهددای
سرزمینمان یەنی کردستان ،افرادی شایستە و درخور و در عین حال مایەی
افتخار باشند .خوشبختانە تاکنون هیچ کدام از توصیەهای پدر و مددادر خددود
را نادیدە نگرفتە و زحمات ما را بر باد ندادەاند.

شهادت دکتر سعید (صادق) شرفکندی
پس از بازگشتمان بە مرز ،قرید بە یک ما دیگددر نیددز در مددنطقە بددودیم ،امددا
نیروهای رییم هیچ تحرکی نداشتند .بیخبر از اینکە در اندیشەی دسیسددەای
دیگدددر بودندددد و در ذهدددن خدددود مصدددیبتی دیگدددر بدددرای ملدددت کدددرد طراحدددی و
آمادەکردە بودند .روز  ٢٦شهریورما زیر سایەی مجموعە درختی در حددال
استراحت بودیم ،حوالی ظهر من سر چشمەای مشغول حمددام کددردن و لبدداس
شستن بودم کە بچەها صدددایم زدنددد .فاصددلەی محددل اسددتراحتمان تددا چشددمە
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تقریبأ دە دقددیقەای را بدود ،لباسهددایم را پوشددیدم و نددزد آنددان برگشددتم .اول
فکر کردم کە نیروهای رییم بە ما حملە کردەاند ،اما نزدیکتر کە شدم دیدم
پیشددمرگەها سدداکت و آرام نشسددتە و بە برنامەهددای رادیددو گددوش فددرا دادە
بودند.
برنامەهای رادیو بە مانند  ٢٢تیرما  ١٣٦٨غیرعادی بددود .نگددران شدددم و
بە دلم شور افتاد ،نگرانی من بیجا نبود ،خبر شهادت دکتددر سددەید از رادیددو
اعالم شد ،دنیا روی سرم خراب شد و کاد آرزوهددایم فددرو ریخددت .مصددیبتی
دیگدددر و غدددم و انددددوهی دیگدددر بدددرای تمدددامی آزادیخواهدددان .پدددس از پایدددان
برنامەهددای رادیددو جلسددەای برگددزار کددردیم و طددی آن متەهددد شدددیم کە تددا
آخرین نفس ادامەدهندددەی را شددهدا و بە ویددژە آخددرین شددهید ایددن را یەنددی
دکتر سەید باشیم.
در واقددع پددس از شددهادت دکتددر قاسددملو و شددکاف بزرگددی کە در اثددر آن
ایجاد شدە بددود ،دکتددر شددرفکندی توانسددتە بددود جددای خددالی وی را پددر کنددد و
اجددازە نددداد کە حددزب دمکددرات بە دلیددل فقدددان بددزرگ از دسددت دادن دکتددر
قاسددملو ،دسددت از مبددارزە بشددوید .بسددیاری از ویژگیهددای دکتددر قاسددملو در
دکتر سەید نیز مشهود بود ،اما متأسددفانە دسددت جانیددان ایددن گددوهر گرانبهددا
را از ما گرفت.
با وجود اینکە شهادت دبیرکل حددزب مصددیبت بزرگددی محسددوب میشددد و
زیانهای آن متوجە جنبش کرد بە کلی و حزب دمکرات بە طور اخب شدددە
بود ،اما ارادە و خواست این ملت محکمتر از آن بود کە شهادت سددرکردگان
جنبش ،قدددمهای اسددتوار آنددان را بە لددرزە در بیدداورد .هددم از ایددن رو بددود کە
نیرومندتر از قبل و امیدددوار بە پیددروزی تەهددد دادیددم کە سددنگرهای مبددارزەی
خود را استحکام ببخشیم .جوانان این مرز و بوم نیز از پیام دکتر سددەید کە
بە مناسبت شهادت دکتر قاسددملو انتشددار دادە بددود ،پیشددوازی کددردە و همددان
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طدددور کە دیددددیم طدددی مددددت زمدددان انددددکی صددددها جدددوان مبدددارز بە صدددفوف
پیشمرگان حزب پیوستند.
دکتر سەید بە عنوان جانشین و یار وفادار دکتر قاسملو ،در روند جنبش
ملی مردم کردستان و بە ویژە در سدداختار حددزب دمکددرات ،نقددش مهمددی ایفددا
کرد .همان طور کە اشارە شد با تدددبیر و هوشددیاری خددود جددای خددالی دکتددر
قاسملو را پر کردە بود و اجازە نداد نیت شوم سددران جمهددوری اسددالمی کە
عبارت از از بین بردن حزب دمکرات بود ،عم اجددرا شددود و ایددن مهددم را بددا
فەالیدددت شدددبانەروزی و خسدددتگی ناپدددذیری خدددود بە انجدددام رسددداند .دکتدددر
شددرفکندی نمدداد مدددیریت و نظددم بددود ،وی تددا زندددە بددود حددزبش را زندددە نگدده
داشت و با شهادتش نیز بەسان سایر مردان بزرگ تاریخ ،تأثیرات مثبتددی را
بر رهروان آزادی در کردستان بددر جددای گذاشددت و صدددای حقخددواهی ملددت
کرد را بار دیگر در جهان طنینانداز کرد.
پدددس از انتشدددار خبدددر شدددهید شددددن دکتدددر شدددرفکندی ،پایگا هدددای رییدددم
کارندداوال شددادی بە را انداختنددد و از خوشددحالی اقدددام بە تیراندددازی هددوایی
کردند و نیز بدون هدف منطقە زیر توپ و خمپارە و کاتیوشا قرار دادنددد .مددا
خددود را بددرای سلسددلە عملیدداتی آمددادە کددردە بددودیم و بە همددین منظددور در
چندددین مددنطقە اقدددام بە گشددتزنی کددردیم ،امددا نیروهددای رییددم خددود را در
مخفیگا هایشان پنهان کردە بودند و بیرون نمیآمدند.
بە روستاهای زیادی سددر زدیددم و در مددورد تددرور دکتددر شددرفکندی بددرای
مددردم حددرف زدیددم ،پددس از جددارزدن جنایتهددای رییددم بە مددردم اطمینددان
بخشیدیم کە را مبارزە را تا رسیدن بە موفقیت و کامیددابی ادامە مددیدهیم و
پرچم حزب دمکرات را همچنان برافراشتە نگا خواهیم داشت.
در اواخددددر مهرمددددا و در حددددالی کە بە مقددددرات ثابددددت خددددود در قسددددالن
برمی گشتیم ،با چند تن از افراد ەاتحادیەی اقالبیونە برخددورد کددردیم کە قددب
مردم منطقە نزد ما از آنان شکایت کردە بودند .منظور از این دیدار گوشددزد
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کددردن نکددات و توصددیەهایی بددود کە بایسددتی در برخددورد بددا مددردم رعایددت
میکردنددد .توص دیەهای مددا شددامل ایددن میشددد کە زورگیددری از مددردم و نیددز
قاچاقچیهای منطقە را برچینند.
پس از این دیدار و از طریق مسئولینشان ،شکایتنامەای بە دفتر سیاسی
ارسددال کدددردە و در آن مدددا را بە ایجدداد مزاحمدددت مدددتهم کددردە بودندددد .دفتدددر
سیاسی پیامی مبنی بر عدم ایجاد مزاحمت برای اعضاء آن سددازمان ارسددال
داشت ،کە ما در جوابیەی خود بە دفتر اعالم کردیم قصد ما ایجاد مزاحمددت
نبددودە و صددرفأ گالیەهددای مددردم را بە گددوش آنددان رسدداندەایم .بددا ایددن حددال
دوبددارە بددا آنددان جلسددەای داشددتیم و همددان نکددات قبلددی را دوبددارە گوشددزد
کردیم و از آنان خواستیم کە با مردم بە شیوەای مناسد برخورد کنند.

تحلیل فعالیتهای سال ١٣٧١
سال  ٧١برای حزب دمکرات کردستان سالی تددوأم بددا اندددو و مصددیبت بددود،
فقدان بزرگ از دست دادن دبیرکل ،ضربەی محکمی بددود کە بددر پیکددر حددزب
وارد آمدە بود .اما حزب دمکرات کردستان ایددران بددا وجددود ایددنکە شخصددیت
بزرگی را از دست دادە بود ،با ایمان بە مشددروعیت اهددداف و خواسددتهایش
میدان مبارزە را ترک نکردە و هرگز تسلیم اهداف شوم دشمنان نشد.
تاکتیددک رییددم در ایددن سددال ،کمینگددذاری و سددپس توپبدداران سددنگرهای
پیشمرگە و نیز بە پرواز درآوردن هلیکددوپتر و شددلیک راکددت بە مددزارع مددردم
بدددود .گدددا و بیگدددا نیروهدددای گشدددتی خدددود را بە مدددنطقە میفرسدددتاد تدددا بدددا
پیشددمرگەها درگیددر شددوند و از ایددن طریددق محددل اسددتقرار نیروهددای پیشددمرگ
مشخب شود و منطقە را مورد حمالت تددوپ و خمپددارە قددرار دهنددد .در واقددع
رییددم نیروهددای خددود را بددا هدددف آشددکار سددازی محددل اسددتقرار نیروهددای
پیشمرگە میفرستاد کە دو حالت پیش میآمد ،یا خود را تسددلیم میکردنددد و
سددپس آزاد میشدددند و یددا ایددنکە بددر آنددان مسددلم میگشددت در فددالن نقددطە کە
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ارتباط قطع شدددە اسددت ،نیروهایشددان توسددط پیشددمرگەها از بددین رفتەانددد کە
در هر دو صورت محل پیشمرگەها مشخب میشد.
سوای اینکە بە بهانەی وجددود نیروهددای پیشددمرگە ،مددزارع مددردم را مدورد
حمالت توپخانەای قرار میداد ،از این رهگذر فشددار بیشددتری بددر مددردم وارد
میکرد و در پی این فشددار مددردم را بە عدددم همکدداری و نیددز حتددی مقددابلە بددا
نیروهای پیشمرگە ترغید و تشویق و گاهأ تحریک و تهدید میکرد.
عکسالەمددل مددا در برابددر ایددن تاکتیکهددای رییددم شددامل محافظددت از جددان
خددود در برابددر حمدددالت توپخددانەای ،رازنگهددداری ،فدددرز بددودن و هوشدددیاری
بیشددتر در تحرکددات و در حالتهددای اسددتقرار و نیددز ضددربە زدن بە نیروهددای
رییم میشد .در رابطە با مردم و بە ویددژە آنددان کە گددول سیاسددتهای رییددم
را خدددوردە بودندددد ،بە تحلیدددل سیاسدددتهای حدددزب و همچندددین دسیسدددەهای
جمهوری اسددالمی میپددرداختیم و از آنددان میخواسددتیم کە در افکددار و اعمددال
خود تجدید نظر کنند .البتە باید از مردم فهیم و مبارز کردسددتان تشددکر کددرد
کە هموارە و بە طددور شددبانەروز تکیەگددا نیروهددای پیشددمرگە بودنددد و هرگددز
آمدددادە نبودندددد کوچدددکترین اطالعدددات مربدددوط بە پیشدددمرگەها را در اختیدددار
نیروهای رییم قرار دهند.
قبددل از بازگشددت نیددرو و کمیددتەی ندداحیە بە مقددرات ثابددت ،در تدداریخ ٢٥
مهرما  ١٣٧١خود را بە قسالن رساندم و امورات مقددر را انجددام دادم و نیددز
منزلددی بددرای خددود دسددتوپا کددردم .قددب تصددمیم گددرفتە بددودم کە عروسددی
بزرگی بە را بیاندازم ،اما مصیبت واردە و غم و اندو شهادت دکتددر سددەید
مرا واداشت کە از برنامەای کە در سر داشتم ،منصرف شوم.
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انتخاب دبیرکل
بە دنبددال برگددزاری نخسددتین پلنددوم پددس از شددهادت دکتددر شددرفکندی ،کدداک
مصددطفی هجددری و ەمامۆسددتا (اسددتاد) عبددداللە حسددنزادەە از سددوی کمیددتەی
مرکزی حزب بە ترتید بە سمت دبیرکلی و مەاون دبیرکل انتخاب شدددند .بە
همین مناسبت طی نامەای ضمن اظهار تأسف در رابددطە بددا مصددیبت واردە و
نیز تجدید میثاق با شهدای را آزادی ،مراتد تبریک و تهنیددت خددود را تقدددیم
حضور این دو شخصیت گرامی کردم.
کاک مصددطفی پددس از چنددد روز از طریددق رادیددو صدددای کردسددتان و طددی
مصددداحبەای از کلدددیەی کدددادر و پیشدددمرگانی کە بە وی تبریدددک گفدددتە بودندددد،
تقدیر و تشکر بە عمل آورد و مامۆستا حسنزادە نیز نامەای ارسال داشددتند
کە در اینجا متن نامە آوردە میشود:

برادر عزیز و گرامی کاک ابراهیم چوکلی
ضمن درود فراوان!
نددامەی تبریددک شددما را دریافددت کددردە و مسددرور گشددتم .در حددالی کە از
صمیم قلد از احساس پاکتان تشکر بە عمددل مددیآورم ،امیدددوارم هددمە دسددت
در دست هم و بە یاری یکدیگر و با حمایت مردم دلسوز کردسددتان ،بتددوانیم
وظائف ملی خود را بە انجام رساندە و نزد روان پرفتوح شددهدا و نیددز مددردم
مبارز کردستان موفق و سربلند شویم.
همکدداری دلسددوزانەی شددما در اجددرا و بە انجددام رسدداندن وظددائف محددولە،
بهترین تبریکات بە من و همچنین کلیەی اعضاء رهبری حزب میباشد.
پیروز باد خط مشی اصولی و اهددداف مشددروعمان .زندددە بدداد شددهدای را
این اهداف.
ضمن درود و سپاس مجدد
 – ٧١/١٠/٦برادر شما عبداللە حسنزادە
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پس بازگشتمان از منطقە ،گزارش فەالیتهای خود را آمادە کردیم .کمکم
بە زمان برگزاری کنفرانسها نزدیک میشدددیم ،قبددل از برگددزاری کنفرانسهددا
از سوی کمیسیون سیاسی – نظددامی مطلددع گردیدددم کە بە عنددوان فرماندددەی
نیروی بیان بە کمیتەی شهرستان بوکددان برمیگددردم .بە همددین دلیددل بە مقددر
دفتددر سیاسددی جه دت دیدددار بددا آقایددان مصددطفی هجددری و بابدداعلی مهرپددرور
(مسئول وقت کمیسیون سیاسی  -نظامی) رفتە و در این رابطە بددا ایشددان بە
بحت و مشورت پرداختم.
پددس از برگددزاری کنفددرانس کمیددتەی ندداحیەی  ،٢در تدداریخ  ١٣٧١/١١/١٥و
طددی جلسددەای کە بە عنددوان تودیددع و مەددارفە برگددزار شددد ،از سددوی شددهید
منصدددور فتددداحی( 1نماینددددەی کمیسدددیون سیاسدددی  -نظدددامی) بنددددە بە عندددوان
فرمانددددەی نیدددرو بە نیدددروی بیدددان و نیدددز کددداک عبدددداللە شدددینانی بە عندددوان
فرماندەی نیرو بە نیروی  ٢بهمن ،مەرفی شدیم .بددا کمیددتەی ندداحیەی  ٢وداع
کردە و در تاریخ  ١٠اسفندما منزلم را از قسالن بە مقر نیروی بیان انتقدال
دادم.

بمباران مقر دفتر سیاسی
صدددبح روز  ٢٢اسدددفندما  ١٣٧١بە همدددرا چنددددتن از پیشدددمرگەها در مدددورد
آئیننامەی پیشمرگە بحت میکردیم ،کە ناگهان  ٦فروند هواپیمددای بمدددافکن
جمهوری اسالمی بر آسمان منطقە پدیدار گشددتند و مقددر دفتددر سیاسددی را بە
مدددت  ١٥دقددیقە بە وسددیلەی بمدهددای خوشددەای ،موشددک و همچنددین راکددت
مورد حمددلە قددرار دادنددد .حمددلەی هددوایی جمهددوری اسددالمی در حددالی بددود کە
مقددرات مددا در مددنطقەی پددرواز ممنددوع و زیددر نظ در نیروهددای همپیمانددان قددرار
داشت .بە همین دلیل با وجود اینکە چندین پدافند و دوشکا در اطراف وجود
 -1منصدددور فتددداحی در تددداریخ  ١٧آذرمدددا  ١٣٧٦در را سدددلیمانیە – کدددویە در کمدددین نیروهدددای
تروریست جمهوری اسالمی افتاد و بە شهادت رسید.
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داشت ،اما بە این زعم کە ما در مدار  ٣٦درجە قرار گرفتە بودیم ،تنهددا یکددی
از پدافندها فرصددت واکددنش نشددان ددان یافددت ،کە جەفددر کریمددی بددر روی آن
تیراندددازی میکددرد جەفددر در چندددین موقەیددت دشددوار نشددان دادە بددود کە از
پیشمرگەهای شجاع و جان بر کف حزب است.
اطمینان خاطر ما و دهنکجی رییم جمهوری اسالمی بە ارادەی جهددانی و
سازمان ملددل متحددد ،باعددت شددد کە بتواننددد بە اهددداف خددود برسددند .بەغیددر از
زیان مادیای کە متوجە بیمارسددتان و آسایشددگا و نیددروی ەسددامرندە گشددت،
 ٤تن از پیشمرگان حزب نیز بە نامهای ەمحمددود محمودپددورە (دومددین شددهید
خانوادە) ،اهل بوکان ەحسین شمامیە ،ەعبددداللە سددیونەایە و همچنددین ەرسددول
عثمددانیە اهددل سردشددت بە شددهادت رسددیدند .بە دنبددال ایددن حمددلە مددوجی از
اظهار همدردی از سوی مردم کردستان عراق و بە ویژە احددزاب سیاسددی بە
سوی حزب ارسال گشت .در این میان ابراز همدردی مردم منطقەی ەپشدددرە
بسیار چشمگیر بود ،کە ما –کمیتەی شهرستان بوکان – بە عنوان انتظامات
بە اتفدداق نمایندددەی دفتددر سیاسددی ،کدداک ەسددالم عزیددزیە از آنددان اسددتقبال بە
عمل آوردیم.

سازماندهی جدید پس از شهادت دکتر شرفکندی
پس از بە شهادت رسیدن دکتر شرفکندی ،کمیتەی مرکددزی حددزب بددر برخددی
سیاسددت های حددزب تجدیددد نظددر کددرد .ایددن تجدیددد نظددر شددامل خودانتقددادی و
همچنین تصوید چندین مادە در رابددطە بددا جمهددوری اسددالمی و نیددز شددیوەی
گفتوگو با این رییم و همچنین نیروهددای اپوزیسددیون آن میشددد کە تدداکنون
نیز بە قوت خود باقیست .انتقادها نیز بیشددتر حددول محددور ایددن نکددتە بددود کە
چگدددونە ممکدددن اسدددت دو تدددن از نخبگدددان ملدددی مدددا در حدددالی کە دبیدددر کدددل
بزرگتددرین حددزب کردسددتان ایددران بودنددد ،طددی سددە سددال و بە دنبددال هددم بە
شددهادت میرسددند؟! پددس از پلنددوم مددذکور و در سددال جدیددد ( )١٣٧٢سدداختار
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حزب تغییراتی بە خددود دیددد و روح تددازەای بددر کالبددد پیشددمرگان و کادرهددای
این حزب دمیدە شد.
در سازماندهی جدید ،کاک عمر بالکی بە سمت مشاور کمیددتەی مرکددزی
رسددید و بە دنبددال آن بە عنددوان مسددئول کمیددتەی شهرسددتان بوکددان تەیددین
گردیدددد .مدددن بە عندددوان فرمانددددەی نیدددروی بیدددان و نیدددز بە طدددور خودکدددار بە
عضویت هیأت اجرایی کمیتەی شهرسددتان درآمدددم .سددایر اعضدداء ایددن کمیددتە
عبددارت بودنددد از :ەکددریم حا رسددولیە ملقددد بە ەمامۆسددتا زەد ەە ،1محیالدددین
خاناحمدی ،صالح محمودی ،علی دستنظر ملقد بە علددی سددراوی و ەحسددین
رحمدددانیە ملقدددد بە ەحسدددین گاوەشدددلەە ،کە حسدددین چندددد روز پدددس از ایدددن
کنفرانس بە کردسددتان ایددران بازگشددت و خددود را تحویددل نیروهددای جمهددوری
اسالمی داد .همچنین افراد ذیل نیز در سازماندهی جدید نیرو بە سددمتهای
مختلددف رسددیدند :شددهید محمددد علددیزادە بە عنددوان فرماندددەی شدداخە ،رزگددار
حبیددددزادە بە عندددوان جانشدددین فرمانددددەی شددداخە ،ەکمدددال خضدددریە ،ەاسدددتاد
قادرە و ەمجید شدداەمحمدیە ملقددد بە ەمجیددد خەبدداتە نیددز بە عنددوان سردسددتە
تەیین شدند.
همان طور کە اشارە شد ،مسئول کمیتەی شهرستان در تقسیم کار پلنوم
تەیین میگردد و پست فرماندهی نیرو نیز بنا بر پیشنهاد کمیسیون سیاسددی
– نظددامی و تأییددد دفتددر سیاسددی مەددین میشددود و شددخب دبیرکددل احکددام را
کتبأ اعالم مددیدارد .در همددین ارتبدداط کدداک مصددطفی هجددری حکددم فرماندددهی
نیدددرو را بدددرای بنددددە ارسدددال داشدددتند در اینجدددا مدددتن ندددامەی ایشدددان آوردە
میشود:

 -1ەزە ەە در زبان کردی بە مەنی زرین میباشد ،کە از سر دوست داشتن بە کسی گفتە میشود.
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رفیق گرامی کاک ابراهیم چوکلی
با درودی انقالبی!
بددددین وسدددیلە بە عندددوان فرمانددددەی نیدددروی بیدددان منصدددوب میشدددوید.
امیدواریم کە تمددام تددوان و امکانددات خددود را جهددت نظددم بخشددیدن بە امددورات
نیددروی بیددان و همچنددین کمیددتەی شهرسددتان بوکددان و نیددز خدددمت بە اهددداف
مردم کردسددتان ،ەدمکراسددی بددرای ایددران و خودمختدداری بددرای کردسددتانە بە
کار گیرید.
رونوشت بە:
 -١کمیسیون سیاسی – نظامی
 -٢کمیسیون مالی
 -٣کمیتەی شهرستان بوکان
 -٤سکرتاریا
حزب دمکرات کردستان ایران
کمیتەی مرکزی
مصطفی ١٣٧١/١٢/١٢
در این اثنا شایەەی حملەی رییم بە عمددق خدداک کردسددتان و ضددربە زدن
بە حزب دمکرات هر روز بددیش از پددیش قددوت میگرفددت و نشددانەها در داخددل
ایران نیز بر این امر صحە میگذاشتند.

آمادەباش در مقابل حملەی نیروهای رژیم بە کردستان عراق
در تاریخ  ٢١فروردینما  ١٣٧٢جلسەای بددا حضددور مسددئول کمیتەهددا و نیددز
فرماندددەی نیروهددای بوکددان (بیددان) ،مهابدداد (پیشددوا) ،پیرانشددهر (قندددیل) ،بددانە
(آربابا) ،سردشت (گیارنگ) و ربط (زمزیران) در مقددر دفتددر سیاسددی برگددزار
گردیددد .در ایددن جلسددە علیددرغم تحلیددل شددرایط مددنطقە ،برنددامەی مقددابلە بددا
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نیروهددای رییددم مددورد بحددت قددرار گرفددت و وظددائف و محددل مددورد نظددر میددان
نیروها تقسیم شد.
ما بە عنوان نیروی بیان در کو ەکورتکە و ەبرقلشیوە در منطقەی پشدددر
مستقر شدە و هددر روز در انتظددار حمددلەی نیروهددای رییددم بە سددر میبددردیم.
روز  ٢٥فروردینما  ،حزب دمکرات از طریق رادیو صدای کردسددتان ایددران،
برنامەی رییم مبنددی بددر قصددد حمددلە بە مقددرات حددزب را افشددا کددرد و نیددز در
فراخددوانی سراسددری جددامەەی بینالملددل و مددردم کردسددتان را از نیددت شددوم
سددران رییددم مطلددع گردانیددد .در تدداریخ  ٢٧فروردینمددا رییددم کە بددا آشددکار
شدن برنامەهای خویش از سوی حددزب دمکددرات مددواجە شددد ،نخسددتین تددوپ
دوربرد خود را بە سوی مقرات حزب نشانە رفت .و بدین ترتید از این پددس
هر روز مقرات حزب مورد حمالت توپخانەای قددرار داد .ایددن برنددامە بە مدددت
زمددانی طددوالنی و تددا تددرک کددردن مقددرات حددزب در قندددیل ،بە شدددت هددر چە
بیشتر ادامە یافت.
همزمددان بددا فراخددوان حددزب و آغدداز حمددالت توپخددانەای رییددم ،مددوجی از
همکاریهددا از سددوی احددزاب و سددازمانهای سیاسددی کردسددتان عددراق و بە
ویژە اتحادیەی میهنی و پارت دمکرات و نیددز مددردم ایددن بخددش از کردسددتان،
بە سوی حزب دمکرات بە را افتاد و بە همین منظور بە دیدار مقددرات حددزب
آمدە و آماد گی خود را مبنی بر هر گونە همکاری اعالم داشتند.
از سوی حزب دمکددرات نیددز و بە منظددور اسددتحکام بیشددتر ایددن همبسددتگی
در تاریخ  ٢اردیبهشتما  ١٣٧٢هیددأتی متشددکل از ەاحمددد نسددتانیە ،اسددماعیل
بازیار ،ەکاوە بهرامیە و ابراهیم چوکلی بە دیدار فرقەی ەچهددارقورنەە رفددتە و
در آنجا با نمایندددگان جددبهەی کردسددتانی آن زمددان ،نشسددتی برگددزار کددردیم.
در ایددن نشسددت کە بددا حضددور ەتوفیددق وتمددانیە فرماندددەی مددنطقەی پشدددر و
وابستە بە اتحادیەی میهنی و نیز ەبایزید رزگەیە جانشین فرماندە و وابسددتە
بە پددارت دمکددرات برگددزار شددد ،پددس از گفتوگوهددا و مبددادلەی آرا از سددوی
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طرفهای حاضر ،افراد نامبردە آمادگی خود را جهت همکاری تمددام و کمددال
ابراز داشتند.
البتە باید گفددت هیددأت مددذکور هیددأتی نظددامی بە شددمار میرفددت و بددا هدددف
چگددونگی تقسددیم کددار بە هنگددام حمددلەی نیروهددای رییددم صددورت گددرفتە بددود.
همزمددان بددا نشسددت مددا ،هیددأت دفتددر سیاسددی نیددز بە دیدددار مکتددد سیاسددی
اتحدادیەی میهنددی کردسددتان و نیددز پددارت دمکددرات کردسددتان رفددتە بودنددد کە
مامۆسددتا عبددداللە حسددنزادە در جلددد دوم ەنددیم قددرن مبددارزەە و در چدداپ دوم
آن در صفحەی  ٢٤بە آن اشارە نمودە است.
تا مدتها در حالت آمادەباش بە سر میبردیم اما بەدددأ مشددخب شددد کە
رییم از برنامەی خود مبنی بددر حمددلەی زمینددی منصددرف گشددتە و توپبدداران
مقرات حزب را در قندیل هدف حمالت قرار داد .ما حالت آمادەباش خددود را
تەدیل کردیم و شبانە بە کمدین مددیرفتیم و روزانە بە مقددرات بدداز میگشددتیم،
امدددا رییدددم زنددددگی را بدددر مدددردم غیرنظدددامی حاضدددر در مدددنطقە از طریدددق
توپبارانهای مداوم تلخ کردە بود.

بازگشت بە منطقە
مدتی پس از اطالع یافتن از منصددرف شدددن رییددم از حمددلە بە مقددرات حددزب،
خود را برای بازگشت بە منطقە آمادە کردیم .پس از تحویددل گددرفتن مهمددات،
نیروهددا را سددازمان دادە و در تدداریخ  ٢٢تیرمددا  ١٣٧٢بە مددنطقە بازگشددتیم.
هرچنددد طددی مدددتی کە ازدوا کددردە بددودم ،حددزب در شددرایط ویددژەای قددرار
داشت و من هر شد بە کمین میرفتم ،اما هشت ما پس از زندددگی مشددترک
بایسددتی بە مددنطقە برمیگشددتم .در آن زمددان خانوادەهددا در شددرایط روحددی
دشواری بە سر میبردند و هر کدام از آنان ما ها چشددم بە در دوخددتە و بە
انتظار بازگشت پدران خانوادە مینشستند .هموارە گوش بە زنگ بددودە و در
دلشورە و نگرانی و استرس روزگار میگذرانند.
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برای ما مردها نیز قضیە بە همین ترتید بددود ،زن و بچەهددای خددود را بە
امان خدا ول کردە و قدم در راهی پرخطر میگذاشددتیم کە در آن هددیچ گددونە
تضمینی وجود نداشت .ما با ایمانی راسخ و پوالدین بە جنگ با آتش و آهن
یکددی از سددفاکترین رییمهددای تدداریخ مددیرفتیم ،و مددا ایددن شددجاعت خددود را
مدیون شیرزنانی هستیم کە تکیەگا مردانشان بودند و با هر گونە نددداری و
فقر و نگرانی سر میکردند.
بنا بر درخواسددت اتحددادیەی انقالبیددون (یەکیەتیددی شۆێشددگش ان) از حددزب
دمکرات ،بە هنگام بازگشت بە منطقە ١٠ ،تن از پیشمرگەهای آنددان را همددرا
خود بە مددنطقە بددردیم .پیشددمرگەهای اتحددادیەی انقالبیددون پددس از جمددعآوری
کمکهای مالی و پخش چند تراکت تبلیغاتی در روستای ەآغوتمانە مددنطقە را
ترک کردە و بە خاک کردستان عراق بازگشتند.

شهادت دو تن از فرماندەهان و کادرهای حزب
بددا تددوجە بە ایددنکە سددال قبددل در نیددروی  ٢بهمددن بددودم ،شددناخت خددوبی از
مددنطقەی سددقز داشددتم .بە همددین دلیددل نیددروی بوکددان را از را سددلیمانیە و
پینجددوین بە کردسددتان عددراق برگرداندددیم .در تدداریخ  ٢٣تیرمددا وارد خدداک
کردسدددتان ایدددران شددددە و در نزدیکدددی روسدددتای ەحاجیعبددددولە در مدددنطقەی
سرشددیو سددقز بە اسددتراحت پددرداختیم .حددوالی غددروب جهددت صددرف شددام بە
داخددل روسددتا رفددتە و سددپس از بلندددی پشددت روسددتا بدداال رفددتە و خددود را بە
نزدیکی روستای ەسیفەتالەە رساندیم.
در تدددداریخ  ٢٤تیرمددددا در حددددالی کە در ارتفاعددددات سددددیفەتالە اسددددتراحت
میکددردیم ،سدداعت  ١٧سددە فرونددد هلیکددوپتر بددر فددراز آسددمان آنجددا بە پددرواز
درآمدند .خود را اسددتتار کددردە بددودیم ،پددس از نددیم سدداعت راکتبدداران بدددون
هدف مددنطقە ،بە سددمت سددقز بازگشددتند .سدداعت  ١٩بە سددمت داخددل روسددتای
سددیفەتالە بە را افتددادیم .مجیددد ەخەبدداتە کە بە عنددوان تددیم پیشددرو بە آنجددا
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فرستادە شدە بددود ،در نزدیکددی روسددتا بددا زنددی مددواجە میشدود کە از آمدددن
گرو ضربت رییم از سمت روستای ەشیپانەجوە خبر میدهد.
بە محددض ایددنکە از طریددق بیسددیم بە مددن اطددالع دادنددد ،دسددتور بازگشددت
صادر کردم و گفتم از روستا خار شدە و نزد نیددرو برگردنددد .مددا کە قصددد
داشتیم بە منطقەی بوکان برویم ،لزومی نداشت کە با نیروهای سددقز درگیددر
شویم ،بە همین دلیل مسیر خود را تغییددر دادیددم .روسددتا را دور زدە و قددرار
شد از مابین روستای سیفەتالە و پایگا ەدوآبە عبور کنیم.
تمام تالش ما این بود کە در ظرف مدددت زمددان کمددی از عددرض رودخددانە
بگددذریم و مسددیرمان را بە کلددی تغییددر دهددیم .وضددەیت کردسددتان عددراق بە
طوری بود کە را برای نفوذ مزدوران جمهوری اسددالمی در آنجددا بدداز شدددە
بددود و همددین سددبد شدددە بددود کە در نخسددتین روز بازگشددتمان بە مددنطقە
هلیکوپترها بە تەقید مددا بپردازنددد و از دیگددر سددو نیددز نیددروی پیددادە نظددام بە
استقبالمان بیاید.
از مابین روستاهای ەکاوەمالە و سیفەتالە از شید تندددی پددایین رفتددیم ،در
نزدیکی رودخددانە توقددف کددردە و تددیم پیشددرو را بە طددرف جددادە فرسددتادم تددا
مسیر را امتحان کنند و بە انتظار پاسخ آنان نشستیم .شبی تاریک و ساکت،
صدای هیچ جنبندەای بە گوش نمیرسید.
در ایددن حددین چشددمم بە محمددد علددیزادە افتدداد کە فرماندددەی شدداخە و از
پیشمرگەهای جسور نیرو بود ،ساکت و بیرمق نشسددتە بددود و در فکددر فددرو
رفتە بود .از حالش پرسیدم و گفتم کە چرا خستە و بیحال بە نظر میرسددد،
سپس گفتم بروید ببیند چە خبر است و چددرا بچەهددای پیشددرو خبددری ارسددال
نکردند .بدددون ایددنکە یددک کلددمە از دهددنش بیددرون بیایددد ،بە سددمت تددیم پیشددرو
رفت .در این حین تیم پیشرو خبر دادند کە جادە امن اسددت و مددنطقە را زیددر
نظر دارند .منم گفتم تا عبور کامل نیروهای پیشرو در جای خود بایستند.
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ساعت  ٢٢بود و داشددتیم از عددرض جددادە عبددور میکددردیم .یکددی از اهددالی
آن منطقە بە عنوان بلد همرا ما آمدە بددود کە را را نشددانمان بدهددد .مددن در
جلددو حرکددت میکددردم و محمددد علددیزادە نیددز در پشددت سددر مددن قددرار داشددت.
 ١٠٠متری از جادە فاصلە گرفتە و از درەای در طرف مقابل جادە بە سددمت
ارتفدداع در حددال بدداال رفددتن بددودیم .از آخددر صددف بە وسددیلەی بیسددیم بددا مددن
تماس گرفتند و خواستار اعددالم اسددتراحت شدددند ،در جددواب گفددتم هنددوز زود
است و بگذارید از جادە فاصلە بگیریم.
ناگهان صدای شلیکی آمد ،گفتم :ەکیە مواظددد اسددلحەاش نیسددت؟!ە صدددای
شلیک دیگددری نیددز آمددد و بە دنبددال آن رگبدداری خددالی شددد و محمددد علددیزادە
روی من افتاد حتی یک کلمە هم حرف نزد .سایر بچەها بالفصلە شددروع بە
تیراندازی کردند و مزدور و پاسدارهایی کە کمین گذاشتە بودند را بە طددرف
پایگا دوآب فراری دادند .پیشمرگەها فرصت بیشتری بە آنان ندادند.
کاک عمددر بددالکی کە در وسددط صددف قددرار داشددت ،تمدداس گرفددت و بددا نددام
کاوە – کە رمددز بیسددیمم بددود – صدددایم زد ،جددواب دادم و گفددت کە یکددی از
پیشمرگەها زخمی شدە است ،من نیز خبر شهادت محمد علددیزادە را بە وی
دادم .بە سدددمت آندددان رفدددتم ،تدددا رسدددیدنم ابدددوبکر مەروفدددی ملقدددد بە ابدددوبکر
کانیدریژی کە بە سختی زخمی شدە بود نیز بە شهادت رسددید .پیکددر شددهدا
را چند متری عقد بردیم .دوبارە سکوت و تاریکی حکمفرما شد و خبددری از
تحرکات نیروی رییم نبود.
سدداعت  ٢٤بە کدداک عمددر گفددتم :ەاینجددا مناسددد نیسددت و بایددد محلمددان را
تغییر بدیم ،تا اگر فردا نیروی رییددم اومدنددد بتددونیم ضددربە بددزنیم.ە روی هددم
رفتە  ٢٠٠متر از جادە فاصلە داشتیم و تنها یک چهارپا داشتیم و آن هددم بددا
صدای شلیک از محل فددراری شددد و بددار مهمدداتی را کە بددر کددولش بددود را بددا
خود برد.
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پیکر شهیدان محمد و ابوبکر را زیر چند درختی مخفی کردیم و بە سمت
ارتفاعددات پشددت روسددتای ەدرەزیددارتە بدداال رفتددیم .از آنجددا مددن بە همددرا ٦
پیشدددمرگەی دیگدددر بە سدددمت ارتفاعدددات ەشددداخەرشە 1در نزدیکدددی روسدددتای
ەجوشددنە رفتددیم و سددایر پیشددمرگەها نیددز بە سددمت درختددان روسددتا سددرازیر
شدند.
نزدیکددای سداعت  ٥صددبح بددود کە در محددل مددورد نظددر مسددتقر شدددیم .در
میانەی مسیر و در مابین روستاهای ەمیکە و درەزیارت یکی از پیشددمرگەها
بە نام ەسالم محمدکریمیە 2برید و توان ادامەی را را نداشت .علیرغم ایددنکە
بسیار آزردەخاطر شدە بودم ،اما بە مجید ەخەباتە گفتم کە او را با خود بە
پدایین ببددرد .در سددنگرهای مسددتحکم مسددتقر شدددیم .گذاشددتم آنددان بخوابنددد و
خودم منطقە را تحت نظر گرفتم .بە تختەسنگی تکیە دادە بددودم و چشددمهایم
خستە بود و داشت خوابم میبرد کە آفتدداب طلددوع کددرد ،فکددر خددواب از سددرم
پرید ،سیگاری را روشن کردم و منطقە را مشاهدە میکردم.
شد گذشتە و اتفاقددات آن را مددرور میکددردم و بددا خددود فکددر میکددردم کە
چگددونە دو تددن از فرزندددان قهرمددان سددرزمینمان ایددن گددونە بە آسددانی شددهید
شدددند! بە ایددن فکددر میکددردم کە چگددونە درد و غصددەی ملتمددان را بددر دوش
نهددادە و در ایددن را سددختیهای فراوانددی میکشددیم ،از خددود میپرسددیدم آیددا
کسی از ما تقدیر میکند؟ یاد فداکاریهای پرشمار آن دو شهید افتادە بودم
کە چطور نیروهای دشمن در برابددر ارادەی پوالدینشددان کمددر خددم میکردنددد.

 -1شدداخەرش در مددنطقەی سرشددیو سددقز واقددع شدددە ،یکددی از ارتفاعددات اسددتراتژیک میباشددد کە
مشرف بر سایر منطقە است.
 -2این پ یشمرگە هنگام بازدید کمیسیون از نیرو ،ندزد آندان از مدن شدکایت کدرد و گفدت ابدراهیم از
من عصبانی شدە ،آن شد در مکان و شرایط حساسی قرار گرفتە بودیم و او هم تکتیراندداز بدود
و الزم بدود کە همدرا مدا باشددد ،امدا نتوانسدت بە همددین دلیدل از دسدتش عصددبانی شددم .سدالم اهددل
روستای ناچ یت بەدأ بە ایران بازگشت و خود را تحویل داد.
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در همددین حددین صدددای هلیکددوپتر رشددتەی افکددارم را پددارە کددرد .بددا ایددن هددمە
تشنگی نیز فشار آوردە بود ،اما چارەای نداشتیم.
سددداعت  ٩صدددبح روز  ٢٥تیرمدددا  ،نیروهدددای رییدددم از سدددمت روسدددتای
شیپانەجو بە سمت ارتفاعات باال رفتند .پیشمرگەهایی کە در پایین بودنددد را
مطلددع سدداختم و تأکیددد کددرد کە ارتبدداط را قطددع نکننددد .هلیکددوپتر نیددز پددس از
مدتی چرد زدن در آسمان اطراف ،بددر روی قددلەی کددو فددرود آمددد و پددس از
چند دقیقە دوبارە بە پرواز درآمد و منطقە را ترک کرد .مجموعە تختەسنگی
در میان ما و مزدوران قرار گرفتە بود ،کە آنان درصدد بە کنترل درآوردن
آن بودند .هیچ کدام از نیروهای ما آنجا نبودند.
نیروهای دشمن بیسیم ما را کنترل میکردند .من نیز کە بە این نکتە پی
بردە بددودم ،در پشددت بیسددیم بددا پددایین صددحبت میکددردم و الکددی گفددتم تددا بە
فاصددلەی دو متددری شددما نرسددیدند اقدددام بە تیراندددازی نکنیددد .مددزدوران بە
محض شنیدن صدای مددن ،فددراری شدددند و دوبددارە از پددایین فرسددتادە شدددند.
این عمل چند بار تکرار شد و هر بار فرار میکردند و از نو بر میگشتند.
نهایتأ ساعت  ١١توانستند یکی از افراد خود را آنجا بفرستند ،آن فددرد بددا
ترس و لرز بە تختەسنگها نزدیک شددد و دیددد کە هددیچ کدددام از نیروهددای مددا
آنجا حضور ندارند .البتە باید گفت قبل از فرستادن ایددن آخددری ،بە وسددیلەی
بیکیسددی آنجددا را گلولەبدداران کردنددد ،سددپس وی را فرسددتادند .پددس از نددیم
سدداعت نیروهددای رییددم بە طددرف گددردان شددیپانەجو بە را افتادنددد .متأسددفانە
پیکر دو شهید ما را پیدا کردە و با خود بردە بودنددد .محددل را تددرک نکددردیم،
اما تشنگی امانمان را بریدە بود.
با این حال یکی از پیشمرگەها بە نام ەبهمنە کە نزد مددن نشسددتە بددود ،بە
چشددمەای در پددایین کددو چشددم دوخددتە بددود کە االغددی آنجددا مشددغول بە چددرا
بود ،و از آب چشمە مینوشددید و هددر بددار صدددای عرعددر کددردنش پددس از هددر
جرعە آبی کە مینوشید بلند میشد .بهمن در حالی کە با حسددرت آن االغ را
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نگددا میکددرد ،گفددت :ەکدداش جددای تددو بددودم ،هددر وقددت بخددوای آب مینوشددی!ە
بسیار خندیدیم و فورأ تقویم جیبیام را درآوردم و ضدمن ثبددت تدداریخ دقیددق
شهادت آن دو همسنگر ،حرف بهمن را نیز یادداشت کردم.
ساعت  ١٤کە اوضاع عادی بە نظر میرسددید دو تددن از پیشددمرگەها را بە
چشددمە فرسددتادم ،بە بهمددن گفددتم کە بددرود پددیش آن االغددی کە دوسددت داشددت
جددای او باشددد ،از خوشددحالی ظددرف  ٥دقددیقە خددود را بە آنجددا رسدداند .سددە
کتددری آب آوردنددد ،ضدددمن نوشددیدن آب خنددک چدددای نیددز درسددت کدددردیم و
درواقع احیا شدیم ،حوالی غروب با کاک عمر تماس گرفتم و گفتم کە کلیەی
پیشمرگەها را نزد ما بفرستد کە مکان ما امنتر بود .اما پس از گفددتوگو بە
این نتیجە رسیدیم کە بە دلیل خستگی فە هر کدددام از افددراد در محددل خددود
باقی بمانند.
تیمددی از پیشددمرگەها را جهددت آوردن غددذا و تدددارکات بە روسددتای میددک
فرسددتادیم و سددپس کددل شددد را تددا سدداعت  ١٠صددبح روز بەددد ،بە اسددتراحت
پدددرداختیم .سددداعت  ١١روز  ٢٦تیرمدددا طدددی جلسدددەای کە از سدددوی کمیدددتەی
شهرستان برگزار گردید ،امیر رسولی را بە عنوان فرماندەی شاخە بە جددای
شهید محمد علیزادە تەیین کردیم.
پس از جلسەی کمیتە ،جلسەی دیگری را برای نیرو ترتید دادم و در آن
بە شددهادت دو تددن از رفقایمددان و همچنددین شددرایط مبددارزە و وظائفمددان در
مقابل حددزب و مددردم کردسددتان پددرداختم .ضددمن تجدیددد میثدداق بددا شددهدا و بە
ویژە دو شهید همسددنگرمان ،امیددر رسددولی را بە عنددوان فرماندددەی شدداخە بە
سایر پیشمرگەها مەرفی کردم .سددپس جهددت صددرف شددام بە روسددتای میددک
رفتیم و در آنجا از مردم در مورد اوضاع منطقە پرسوجو کردیم .گفتنددد کە
نیروهای رییم پیکر شهدا را یافتە و بە پادگان سقز منتقل کردەاند.
همان شد بە پشت روستای ەباینجددانە در مددنطقەی سرشددیو سددقز رفتددیم.
ساعت  ١٠صبح نگهبان از آمدن چند فروند هلیکوپتر مطلەمان گردانید ،خود
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را پنهددان کددردیم .هلیکوپترهددا پددس از چنددد دقددیقە گشددتزنی ،مددنطقە را تددرک
کردنددد .مددا نیددز سدداعت  ١٨آمددادە شدددیم و از سددینەکش کددو ەنەکەرۆزە بدداال
رفتە و در پشت روستای قبغلوجە در منطقەی گورک سقز ،توقف کردیم.

عبور از عرض جادەی سقز – بانە و کشتە شدن چند پاسدار
پس از یک پیادەروی طوالنی حددوالی سدداعت  ٣بامددداد در درەای در نزدیکددی
روستای قبغلوجە بە اسددتراحت پددرداختیم .غددروب یکددی از تیمهددای پیشددرو را
بە داخل روستا فرستادە تا در صورت مسدداعد بددودن شددرایط ،جهددت صددرف
شام بە روستای قبغلوجە برویم .ناگهان صدای تیراندازی آمددد ،از پیشددروها
پرسیدم ،گفتند بە محض اینکە بە پل رسددیدەاند ،یددک دسددتگا جیددر کە حامددل
سە پاسدار بودە از آنجددا رد میشددود و درگیددری روی میدهددد ،بچەهددای مددا
هم تیراندازی میکنند و در نتیجەی آن هر سە پاسدار کشتە میشوند و نیددز
رانندەی جیر کە فردی بە نام ەعطدداە بددودە ،زخمددی میشددود .ایددن فددرد رانندددە
بود و پاسدارها وادارش کردە بودند و پس از ایدنکە خددود را مەرفددی کددردە و
متددوجە شدددم کە یکددی از بسددتگان دور مددن بددود خوشددبختانە پددس از مدددتی
جراحتش بهبود یافت.
خود را بە محل درگیری رساندیم ،در ایددن حددین یکددی از اهددالی کە در آن
اطراف مشغول کار بددود ،بە سددمت مزدورخددانە میددرەدە کە گددرو ضددربت در
آن مستقر شدە بود ،فرار کرد .چند تددن از مددردم مددنطقە کە آنجددا جمددع شدددە
بودنددد ،فددرد زخمددی را بە داخددل روسددتا بردنددد .مددا هددم سددە قبضددە اسددلحەی
پاسدارها را برداشتیم و از صرف شام منصددرف شدددە و همزمددان بددا تاریددک
شدددن هددوا ،از پشددت گددردنەی ەقرەچددلە بە سددمت جددادەی سددقز – بددانە پددایین
رفتیم .پس از اینکە با احتیاط از عرض جادە عبور کردیم ،از داخل روستای
سیا درە بە طرف رودخانەی ەباوسینە رفتە و خستە و گرسنە با پددای تدداول
زدە ،ساعت  ٥بامداد روز  ٢٩تیرما آنجا مستقر شدیم.
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ساعت  ١٠صددبح از صدددای انفجددار تددوپ بیدددار شدددیم .نیروهددای رییددم بددا
سالحهای سنگین محل درگیری روز گذشددتە را کە مددزارع مدردم بددود ،مددورد
حملە قرار دادە بودند .ما در جای خود تکان نخوردیم و همچنان مشغول بە
استراحت بودیم و تا غروب صدای انفجارها بە گوش میرسید.
غروب روز  ٣١تیرما در ییالق حا شریف غذا خوردیم و سپس خود را
بە نزدیکی منازل روستای شینان رسدداندیم .صددبح روز بەددد نیروهددای رییددم
از طرف شهرهای بوکان ،مهاباد ،سردشت و بانە بە ارتفاعددات اطددراف حمددلە
کردندددد ،امدددا مدددا همچندددان خدددود را مخفدددی نگددده داشدددتە بدددودیم و هدددیچ گدددونە
درگیریای روی نداد .البتە دشمن تقریبأ از حضور مددا در آن مددنطقە مطمددئن
بود ،اما از محل دقیق اسددتقرار مددا اطالعددی در دسددت نداشددت .حددوالی غددروب
نیروهددای رییددم ارتفاعددات را تددرک کددردە و مددا نیددز پددس از صددرف شددام در
روستای شینان بە سمت ەسوتوە بە را افتادیم.

تاکتیک دشمن و حرکت ما
رییددم شددمار زیددادی از پایگا هددای خددود را تددرک کددردە بددود ،امددا هددر روز
ارتفاعددات و مکانهددایی کە ظددن حضددور مددا میرفددت را بدددون هدددف بمبدداران
میکرد ،زندگی را بە کام مردم منطقە تلخ کردە بود.
در پشت روستای سوتو جلسەای برگزار کردیم و تصمیم بر این شددد کە
گروهی از پیشمرگەها را بە مقرات ثابت بازگردانیم .این تصمیم بدددین سددبد
بددود کە مخفددی نگدده داشددتن ایددن حجددم از پیشددمرگە در وضددەیتی کە بددا آن
روبەرو شددددە بدددودیم ،غیدددرممکن بە نظدددر میرسدددید ،ضدددمن ایدددنکە از میدددزان
تحرکدددات مدددا نیدددز کاسدددتە شددددە بدددود .در میدددان نیروهدددای مرکدددز کردسدددتان
(شهرهای بوکان ،مهاباد ،سردشت ،پیرانشهر ،بانە) این تنها نیروی بیان بود
کە در منطقە حضددور داشددت ،تددیم نیددروی پیشددوا نیددز بە قندددیل برگشددتە بددود.
اجددرای تصددمیم را بە تددأخیر انددداختیم و قصددد داشددتیم کە شددرایط را بیشددتر
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بسنجیم ،بە همین دلیل از مسیر منطقەی گددورک مهابدداد ،خددود را بە مددنطقەی
بوکان رساندیم.
در تدداریخ  ٤مردادمددا در مددزارع روسددتای ەبهرامآبددادە (بدداراوا) و بە طددور
اخب در مزرعەی ەمحمود کچلە در حددال اسددتراحت بددودیم .صددبح روز بەددد
صاحد مددزرعە کە مددردی خوشبرخددورد و شیرینسددخن بددود نددزد مددا آمددد و
خوشآمد گفت .ساعت  ١١صدای انفجار توپ و خمپارە یکی پددس از دیگددری
برخاست ،کە از حددوالی ەسددویناسە ارتفاعددات اطددراف روسددتای ەگامیشددانە را
میکوبیدددد .بە محدددض شدددنیدن صددددای انفجدددار ،رندددگ آن مدددرد پریدددد و تدددرس
سددراپای وجددودش را فراگرفددت ،سددال گذشددتە نیددز هلیکددوپتر همددان محددل و
مزرعە او را بە راکت بستە بود ،بە همددین دلیددل از آمدددن نددزد مددا پشددیمان بە
نظر میرسید.
حوالی غروب وسایلمان را جمع کردە و بە سوی کو طرغە و میرقدداز بە
را افتادیم .ساعت  ٤بامداد کە در حددال پیددادەروی بددودیم ،صدددای شددلیک بە
گوش رسید .یکی از پیشمرگەها بە نام بهمددن بیاحتیدداطی کددردە بددود و تفنددگ
از دستش در رفتە و دو تیر بە پای خودش زدە بود .با عجلە پایش را مداوا
کردند و آ مپول زدند تا درد آن کاهش یابد .این اتفاق غیرمنتظرە بددر سددرعت
راهپیمایی پیشمرگەها تأثیرگذار بود و از میزان سرعت ما کاست.
از این رو کە مدت زیادی در حال پیادەروی بودیم ،خستگی بە سراغمان
آمدددە بددود و در ضددمن قدداطر و االغ هدددم نداشددتیم کە فددرد زخمددی را بدددا آن
جابەجددا کنددیم .بە همددین دلیددل در نزدیکددی روسددتاهای ەبدداغچەە و ەقددورغتپەە
توقف کردە و بە استراحت پرداختیم .غروب روز بەددد وارد روسددتای بدداغچە
شدیم و پس از صرف شددام ،دوبددارە جددان گددرفتیم .آنجددا بهمددن را  -البددتە بددا
رضایت خدداطر خددود – بە خددانەی پدددرش فرسددتادیم ،در همددان روسددتا جددای
امندددی بدددرایش در نظدددر گدددرفتیم و بقدددیەی افدددراد در غدددار سدددارمومیرقاز در
روبەروی روستای باغچە ،استقرار یافتیم.
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صبح روز  ٧مردادما گرو ضددربت پرشددمار و بسدیار مسددلحی از سددمت
بوکان وارد منطقە شد .گرو ضربت مزبور مجهز بە یک دستگا آیفا مجهز
بە پدافندی  ٢٣میلیمتری ،یددک بنددز بدداری پددر از نیروهددای مددزدور و پاسدددار و
همچنین  ٤دستگا تویوتا بودند .نیددروی فددوق ابتدددا در ەایدهددا داشددیە 1پیددادە
شدند و تأمینهددای جددادە و ارتفاعددات را در اطددراف مسددتقر کردنددد .سددپس بددا
احتیدداط هددر چە بیشددتر بە سددوی روسددتای بدداغچە سددرازیر شدددند و پشددت
روستای قورغتپە را بە کنترل خود درآوردند.
سددپس توسددط پدافنددد و خمپددارەی  ١٢٠میلیمتددری بدددون هدددف مددنطقە را
مورد هدف قرار دادند .ما نیز در داخل غار ،خود را مخفددی کددردە و مترصددد
نزدیددک ش ددن نیروهددای پیادەنظددام بددودیم .نیروهددای رییددم در جسددتجوی مددا
بودنددد و اطمینددان داشددتند کە در مددنطقە حضددور داریددم ،امددا بە طددور دقیددق از
محل ما اطال عی در دست نداشتند .همە جا را بددا شددکاکیت فراوانددی زیددر نظددر
گرفتە بودند ،اما با این حال از پیشروی بە دور از احتیاط پرهیددز میکردنددد.
تپەهای اطراف بە کلی در کنترل آنان بددود و توپبدداران مددنطقە تددا سدداعت ١٤
بە طول انجامید.
در همین حال سە فروند هلیکوپتر نیز آمدند و میددان درختددان قددورغتپە را
راکتبدداران و پددس از نددیم سدداعت بە پددرواز درآمدددە و مددنطقە را تددرک کردنددد.
گددرو ضددربت نیددز حددوالی سدداعت  ٤خددود را جمعوج دور کردنددد و بە طددرف
بوکان بە را افتادند.

 -1ایدهددا داشددی نددام تختەسددنگ بزرگددی میباشددد کە در مسددیر روسددتاهای بدداغچە و باشددبالغ واقددع
شدددە اس دت ،در سددال  ٧٦ایددن تختەسددنگ را جابەجددا کردنددد و مەلددوم گشددت کە زیددر آن پددر از آثددار
باستانی است .سپس در سال  ٨٠نیز مجموعەای از آن آثار گرانبها را بە تارا بردند.
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رویارویی با پیشمرگەهای «رهبری انقالبی»
همانگونە کە قب اشارە شد تەدددادی از کددادر و پیشددمرگەهای حددزب پددس از
کنگرەی هشتم و در بهار سال  ،١٣٦٧صفوف حزب دمکرات کردستان ایران
را تددرک کددردە ،و تحددت نددام حدددکا – رهبددری انقالبددی بە فەالیددت پرداختنددد.
متأسفانە در چند درگیری کە بین نیروهای حدکا و رهبری انقالبی روی داد،
چند تن از پیشمرگان جان خود را از دست دادند.
پددس از رفددتن نیروهددای رییددم وارد روسددتای قددورغتپە شدددیم ،مددردم از
حضور ما بسیار متەجددد گشددتە بودنددد و خیددال نمیکردنددد کە مددا پددس از آن
همە توپباران و  ...آنجا حضددور داشددتە باشددیم .در قالددد تیمهددای چنددد نفددرە
در میان منازل روسددتا تقسددیم شدددیم .در سددە سددمت روسددتا نگهبددان گذاشددتە
بددودیم و تنهددا راهددی کە نگهبددان نگمدداردە بددودیم بە ەکددانیرشە خددتم میشددد.
سددداعت  ٢١:٣٠پیشدددمرگەهای رهبدددری انقالبدددی از پشدددت کدددانیرش بە داخد دل
روستا آمدە و مستقیمأ با کددریم (زەد ە) روبەرو میشددوند .کددریم بددا عجددلە از
پشت بیسیم مددرا فددرا میخوانددد .جددواب دادم و گفددتم :ەچە خبددر شدددە؟ە گفددت:
ەداخل روستا پر از افراد مسلحە.ە من خیددال کددردم کە مددزدوران و پاسدددارها
برگشتەاند.
تفددنگم را برداشددتم و بیددرون رفددتم .سددە تددن از پیشددمرگەها را همددرا خددود
بردم .کددریم مدددام میگفددت :ەعجددلە کددن! چە کددار کددنم؟ە گفددتم :ەاالنە کە برسددم،
مددگە چددی شدددە؟ە گفددت :ەسددە پیشددمرگە اینجددا هسددتند ،امددا از پیشددمرگەهای
رهبددری انقالبیانددد.ە گفددتم :ەچیددز خاصددی نیسددت ،همددین حدداال میرسددم ،نگددران
نباش.ە کاک عمر را از طریق بیسددیم در جریددان گذاشددتم و گفددتم کە مددیروم
نکند اتفاق ناخوشایندی روی دهد .در میانەی را کریم را دیدم ،سراسیمە و
در حالی کە نگران بە نظر میرسید ،بە من نزدیک شد.
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کریم از پیشددمرگەهای شددجاع حددزب بددود ،امددا در ابتدددا بە رهبددری انقالبددی
پیوستە بود و پس از چندددی بە همددرا تەدددادی پیشددمرگەی دیگددر – کە نقددش
سردستەی آنان را بر عهدە گرفتە بود -دوبارە نزد ما بازگشددتە و آنددان نیددز
بە همین خاطر او را تهدید بە مددرگ کددردە بودنددد .نگرانددی آن شددد او بیشددتر
بە این سبد بود کە فکر میکرد بالیی بر سرش میآورند.
بە هددر روی بددا مسددئوالن نیروهدددای پیشددمرگەی رهبددری انقالبددی ،ەفتددداح
ریحانیە و ەعثمان افشینە دیدددار کددردیم و در مددورد شددرایط مددنطقە بە گفتگددو
پرداختیم .در میددان افددراد آنددان زخمددی وجددود داشددت و مددا تجهیددزات و لددوازم
درمانی در اختیارشان گذاشتیم و سددپس هددر کدددام از نیروهددا بە گشددت خددود
ادامە دادیم .این دیدار پس از  ٥سال خصومت اتفدداق افتدداد ،کە در نددوع خدود
نوید دهندەی افقی روشن بود.

1

فشارهای رژیم و ترک کردن مقرات قندیل
بە دنبال خنثی شدن نقشددەی حمددلەی رییددم بە مقددر دفتددر سیاسددی در قندددیل،
نیروهای حزب دمکددرات بە مددنطقە بازگشددتند ،همزمددان بددا بازگشددت نیروهددای
پیشددمرگە بە داخددل خدداک کردسددتان ایددران ،فشددارهای رییددم بددر مقددرات ثابددت
حدددزب در قنددددیل افدددزایش یافدددت و حمدددالت توپخدددانەای و بمبددداران از سدددوی
جمهوری اسالمی شدت بیشتری یافت .لذا دفتر سیاسی حزب طی تصددمیمی،
کوهسددتان قندددیل را تددرک کددردە و بە مکددانی دور از نقدداط مددرزی در خدداک

 -1الزم بە ذکر است کە پس از بازگشت بە مقرات ثابت ،از سوی دفتر سیاسی مدورد انتقداد قدرار
گرفتیم و گفتند نمیبایست با آندان دیددار میکردیدد و حتدی فشدار زیدادی بە کداک عمدر بدالکی وارد
آوردند و وی را مورد بازخواست قدرار دادندد .پدس از آندان مدن در ندامەای خاطرنشدان سداختم کە
دیدار با اعضداء رهبدری انقالبدی نە از سدر میدل بلدکە تصدادفی روی دادە و شدرایط مدنطقە و فشدار
نیروهددای رییددم نیددز چندین ایجدداب میکددرد کە درگیددر نشددویم ،در ضددمن مددردم نیددز خواسددتار اتحدداد
بیشتر ما بودند.

 / 476دشواریهای را مبارزە

کردستان عراق نقل مکان کردند .دفتددر سیاسددی طددی پیددامی مددا را نیددز کە در
منطقە بودیم ،مطلع کردند و گفتند کە در شهر کوی سنجاق بە ما بپیوندید.
از منطقەی بانە داخددل خدداک کردسددتان عددراق شدددیم .شددناختی از مددنطقەی
کویە نداشتیم تا اینکە برای اولین بار بە آنجا قدددم گذاشددتیم .از روسددتایی بە
نام ەهرموتەە 1گذشددتیم و وارد مقددرات و کمرهددای حددزب در مددنطقەای بە نددام
ەزویسددپیە (زەوییەسددپی) شدددیم .گرمددای دشددت کددویە و آن هددم در تیرمددا
(تموز) برای ما کە اهل مناطق سردسیر و کوهستانی بودیم ،بسددیار دردندداک
بود.
هنوز کار ساخت و ساز کمرها و مقرات تمددام نشدددە بددود ،خانوادەهددا در
مدارس کویە و اطراف اسکان یافتە بودند ،بددا وجددود ایددنکە در وضددەیت بدددی
قرار گرفتە بودیم ،اما روحیەی خانوادەهددا و زن و بچەهددا همچنددان بدداال بددود.
همسرم گاللە نیز مانند سایر زنها اسباب و اثاثیەی منددزل را از زیددر آوار و
توپباران های مکددرر از قندددیل همددرا خددود آوردە بددود .طددی مدددتی کە بددا هددم
بودیم چە در منطقە – چند روزی قبل از رفددتن بە قندددیل – و چە در مقددرات
قندیل ،تجربەی توپباران و بمباران را از سر گذراندە بددود و ترسددش ریخددتە
بود.
سالهای قبل مەموأل در فصل پاییز بە منطقە برمیگشتیم ،امددا جابەجددایی
صورت گرفتە و دور شدن از مناطق مرزی ،بر فەالیت پیشمرگانە نیددز تددأثیر
گذاشتە و بە لحاظ مسددافت جغرافیددایی فاصددلەمان بددا کردسددتان ایددران بیشددتر
شدە بود.
در تدداریخ  ٢٢مردادمددا  ،مسددئول کلددیەی کمیتەهددا و همچنددین فرماندددەهان
نیرو در مقر دفتر سیاسی جلسەای بددا حضددور کدداک مصددطفی هجددری کە آن
زمددان دبیرکددل حددزب بددود ،برگددزار کددردیم .در ایددن جلسددە در مددورد چگددونگی
 -1هرموتە نام روستاییست کە ساکنان آن مسیحی هستند و در نزدیکی مقرات ما در کدویە واقدع
شدە است.
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بازگشددت پیشددمرگها بە مددنطقە بە بحددت و گفتگددو پددرداختیم .در نتددیجەی ایددن
نشسددت قدددرار شددد کە تدددا  ٥شددهریورما کلدددیەی نیروهددا خدددود را بە مدددنطقە
رساندە و در آنجا حضور داشتە باشند.

بە سوی منطقە
سوم شهریورما  ١٣٧٢بە سوی منطقە بە را افتادیم .سە تن از پیشددمرگان
نیددروی گیارنددگ بە عنددوان راهنمددا تددا عبورمددان از مددنطقەی سردشددت ،مددا را
همراهددی کردنددد .غددروب روز بەددد از مددرز عبددور کددردە و هنددوز را زیددادی را
نپیمودە بددودیم کە نیروهددای رییددم اطددراف را توپبدداران کردنددد .بە آرامددی بە
سددوی روسددتای ەکددانیزردە رفددتە و روز بەددد خددود را بە اطددراف روسددتای
ەسیرەمیرگە رساندیم.
روز بەدددتر در روسددتاهای ەبردەسددورە و ەاحمدددبریوە بددودیم کە بە هنگددام
بەددددازظهر نیروهدددای رییدددم خدددود را بە مدددنطقە رسددداندند و بددددون هددددف بە
کوبیدن آن نواحی بە وسیلەی توپ و خمپارە پرداختند رییم تاکتیددک جنگددی
خددود را تغییددر ندددادە بددود .حددوالی غددروب بە سددمت ارتفاعددات احمدددبریو بدداال
رفتیم .چند تن از پیشمرگەها از جلو حرکددت میکردنددد و بقددیەی نیددرو نیددز بە
دنبددال آنددان بە را افتددادە بودنددد .پددس از چنددد روز راهپیمددایی در تدداریخ ١١
شددهریورما بە روسددتای بیددرم رسددیدیم .غددروب روز بەددد بە همددرا یکددی از
پیشمرگەها بە ارتفاعددات روسددتای حسددینآباد و کددانیرش رفتددیم و نیددرو نیددز
جهت صرف شام وارد روستای بیرم شدند.
بسیار سەی کردم کە با کمیتەی منطقە کە سە نفددر بودنددد ،تمدداس برقددرار
کددنم ،امددا کسددی پشددت خددط نبددود .سدداعت  ٢٤دوبددارە بە نیددرو ملحددق شدددیم و
ساعت  ٤بامداد در نزدیکی روستای ەحسینآبادە کە قب ویددران شدددە بددود و
بە تددازگی و از نددو آبدداد گشددتە بددود ،توقددف کددردیم .حددوالی صددبح چنددد تددن از
اهددالی روسددتا کە از آشددنایان قدددیمی بودنددد ،نزدمددان آمدنددد ،در ایددن دیدددار
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بسددیاری از خدداطرات گذشددتە را مددرور کددردیم .تددا نزدیکهددای غددروب اکثددر
پیشمرگەها حمام کردند و نیز لباسهایشان را شستند ،سپس قددرار گذاشددتیم
کە جهت صرف شام بە روستای کانیرش برویم.

پسگرفتن پول حزب پس از پنج سال
بە دنبال تیم پیشرو وارد روستای کانیرش شدیم و طبق مەمول با پیشددواز
گددرم مدددردم روبەرو شدددیم .رفدددتن مدددا بە آن روسددتا بەغیدددر از اسدددتراحت و
خوردن غذا دستاورد دیگددری هددم داشددت .سددال  ٢٤ ،١٣٦٧هددزار تومددان پددول
نقددد را بە یکددی از اهددالی همددین روسددتا تحویددل دادە ب دودیم تددا بددرای نیددروی
پیشدددمرگە کفدددش بخدددرد .پدددس از آن درگیدددری غیرمنتظدددرەای روی داد کە بە
موجد آن مسیر خود را تغییر دادیم و نە از کفش خبری شد و نە از پول!
تا آن موقع هر بار کسی را مأمور میکردیم کە بە فالنی بگویید چددرا آن
مقدار پول را باز نمیگرداند ،اما هر بار بیاعتنایی میکرد و دل بە این بستە
بددود کە خددانەاش در جددوار پایگددا روسددتا قددرار گددرفتە و نیروهددای پیشددمرگە
نمیتوانند پول را پس بگیرند .آن روز کە دوبارە و پس از  ٥سال از گذشت
آن ماجرا ،بە روستای کانیرش رفتە بودیم ،دو تن از پیشمرگەها را مددأمور
کددردم کە برونددد و دسددتگیرش کنن دد .بە محددض رسددیدنم بە روسددتا از طریددق
بیسیم مطلع شدم کە آن جناب در منزل خود ،منتظر بندە میباشد!
بە خانەاش رفتم و پددس از سددالم و احوالپرسددی ،گفددتم :ەتددو کسددی هسددتی
کە میخددوای پددول حددزب دمکددراترو بدداال بکشددی؟  ٥سددال آزگددارە کە مددردم
میفرستیم دم در خونەت ،چرا جواب نمیدی؟ە قسددم و قددرآن کە هددیچ کسددی
نیامدە و فرصت مناسد پیش نیامدە کە پول را برگردانم و  ...قشنگ نشسددتە
بددود و داشددت بددرایم دروغ سددرهم میکددرد .آن مقدددار پددول در سددال  ،٦٧پددول
کمی نبود ،اما پول را دستمایەی تجارت کردە بود.
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بهش گفتم کە همین امشد باید پول را پس بدهد ،اما گفت کە ندارد .ولددی
اعتنددایی نکددردم و گفددتم :ەسدداعت  ١٠میفرسددتم بیددان دنبالددت ،تددا اون موقددع
میخوای پول چاپ کن ،تحددت هددر شددرایطی مددن اون پولددو میخددوام!ە یکددی از
پیشمرگەها را فرستادم و برگشت گفت ،فالن کس گفتە اسددت کە بددیش از ١٠
هزار تومان نمیدهم ،گفتم :ەبیارینش پیش من.ە
پددس از ایددنکە باهدداش حددرف زدم و گفددتم کە ایددن پددول مددال حددزب اسددت و
چەطور میشود چنین پولی را باال کشید و  ...بە خاطر التماس بچەهددایش از
 ٦هزار تومان آن گذشتم و  ١٨هزار تومان را پس گرفتیم .آنچە در این بین
حائز اهمیت بود این بود کە قلدددرمأبی و زرنگبددازی آن فددرد ،بددرای مددا قابددل
تحمل نبود و بە همین خاطر امکان نداشت کە از حق خود بگذریم .ضمنأ در
آن سال وضەیت کفشهایمان بە سبد راهپیماییهای زیدداد بسددیار بددد بددود و
شمار زیددادی از پیشددمرگەها بددا پددای بددرهنە را میرفتنددد امددا ایشددان از پددول
پیشمرگەها تجارت بە را انداختە بود و بە قول مەروف :ەدو قورت و نددیمش
هم باقی بود!ە
از آنجدددا بە طدددرغە بازگشدددتیم ،در تددداریخ  ١٤شدددهریور آنجدددا بدددودیم کە
نیروهددددای رییددددم اطددددراف روسددددتاهای شددددرفکند ،حاجیکنددددد و خراسددددانە را
توپ باران کردند .غروب تصمیم گرفتیم کە بە روسددتای عزیزکنددد کە مدددتها
بددود پیشددمرگەها آنجددا نددرفتە بودنددد ،بددرویم .پددس از ایددنکە بە آنجددا رفتددیم بددا
اسددتقبال گددرم سدداکنین روسددتا مددواجە شدددیم .بەددد از تجمەددی کە بددرای مددردم
برپددا کددردیم ،از روسددتا خددار شدددیم و بە طددرف مجمددوعەای درخددت کە در
مدددابین روسدددتاهای تدددازەقلەە و خراسدددانە بدددود ،رفتدددیم .مکدددان بسدددیار دندددج و
دلگیری بود.
پایینتر چشمم بە چادری افتاد .بە همرا چند تددن از پیشددمرگەها خددود را
بە چدددادر رسددداندیم .یدددک مدددرد آذری آنجدددا بدددود کە مشدددغول خددداکبرداری و
آزمددایش خدداک جهددت ایجدداد سددد بددود .داخددل چددادر شدددم ،هددول کددردە بددود.
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فانوسددش سوسددو مددیزد ،فتددیلەاش را بدداال کشددیدم ،اطددراف روشددنتر شددد .بددا
احساس ترس حرف میزد .قب مردم روستای تازەقلەە وی را توجیه کردە
بودند کە احتمال آمدن پیشمرگە بە اینجا زیاد است و در صورت مواجهە با
آنان هیچ ترسی نداشتە باش و فرار نکن و  ...یک کمددی بددا هددم گددر زدیددم کە
باعت شد احساس امنیت کند.
صبح روز بەد حولوحوش ساعت  ١١دوبارە اما این بددار بە همددرا کدداک
عمدددر بدددالکی بە دیددددارش رفتدددیم و مقدددداری بدددا هدددم حدددرف زدیدددم .رفتدددار
انساندوسددتانەی مددا و احترامددی کە بددرای وی قائددل شدددە بددودیم ،بددا آنددچە از
جمهددوری اسددالمی در مددورد پیشددمرگە شددنیدە بددود ،بسددیار متفدداوت بددود بە
همددین دلیددل بدداور آن بددرایش سددخت بە نظددر میرسددید .ضددمنأ از ایددن متەجددد
بددود کە بددا تددوجە بە ایددنکە تنهددا د دقدیقە از جددادەی اصددلی دور بددودیم و در
حالی کە د ها پایگا در اطراف وجود داشت ،چگونە با خونسددردی در آنجددا
بە اسددتراحت پددرداختە بددودیم ،در حددالی کە نیروهددا و رسددانەهای رییددم ادعددا
داشددتند کردسددتان را بە طددور کلددی از وجددود پیشددمرگە ەپاکسددازیە کردەانددد!
طددی چنددد بددار دیگددر نیددز چنددانچە گددذرمان بە آن مددنطقە میافتدداد ،خددود بە
دیدددارمان میآمددد و سددر صددحبت را بدداز میکددرد و رییددم و عوامددل آن را بە
رگبار فحش و ناسزا میبست.

تصرف جادەی بوکان د میاندوآب
غروب یکی از همان روزها بە سددمت روسددتای تددازەقلەە رفتددیم .پیشددروها را
ابتدا بە جادەی بوکان – مهاباد فرستادە تددا از امنیددت جددادە اطمینددان حاصددل
کنندددد ،سدددپس از عدددرض جدددادە عبدددور کدددردە و سددداعت  ١بامدددداد بە کمیدددتەی
منطقەی احمدکور ملحق شدیم .در تاریخ  ١٦شهریورما در پددایین روسددتای
داشبند بودیم .بددا برخددی از مددردم آنجددا دیدددار کددردم و دەهددا خدداطرەی تلددخ و
شیرین کودکی در ذهنم تداعی گشددت ،بە ویددژە هنگددامی کە چشددمم بە محلددی
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بە نام ەقوپیە افتاد کە در همانجا و برای نخسددتین بددار شددهید ابددوبکر پددارنج
را شدددناختم و در دوران مبدددارزە همسدددنگر بد دودیم و در بغدددل دسدددت مدددن بە
شهادت رسید خاطرەی آن روزها برای من بسیار دلچسددد و در عددین حددال
پر از حسرت بود ،برای منی کە پس از  ١١سال دوبددارە چشددمم بە زادگدداهم
میافتاد.
حددوالی غددروب تصددمیم گددرفتیم کە جددادەی بوکددان – میاندددوآب را بددرای
مدتی مسدود کنددیم ،هدددف از ایددن اقدددام ایددن بدود کە هددم رفتوآمدددها را زیددر
نظددر بگیددریم و همیددنکە مددردم شدداهد حضددور نیروهددای پیشددمرگە در مددنطقە
باشدددند .بە همدددین منظدددور سددداعت  ٢٠بە طدددور مخفیدددانە از پشدددت پایگدددا و
خانەهای روستا از سە نقطەی مختلف جادە را تحددت نظددر قددرار دادیددم .د هددا
ماشین را متوقف کردە و تجمەی برای سرنشینان آنها کە بیش از صدها تن
بودندددد ،ترتیدددد دادیدددم ،در ایدددن تجمدددع کددداک عمدددر بدددالکی در مدددورد شدددرایط
مبارزاتی ملت کرد برای مخاطبان سخنرانی کرد.
در میان مسافران بیش از  ٣٠سرباز بە اسددارت درآمدنددد و طبددق مەمددول
پددس از توجیهددات الزم ،همانجددا آزاد شدددند .بەدددأ اهمیددت عملیددات تصددرف
جادەی اصلی توسط پیشمرگان نیروی بیان ،در بسیاری از شددهرهای ایددران
خبرسدداز شددد .بە مدددت دو سددداعت و نددیم کنتددرل جددادە را در فاصدددلەی ١٥
کیلدددومتری بوکدددان در اختیدددار داشدددتیم و درحدددالی کە یکدددی از پایگا هدددا در
فاصلەی  ٥٠٠متری ما قرار داشت ،اما هیچ کدددام از نیروهددای رییددم نە تنهددا
جرئت نزدیک شدن بە ما را نداشددتند ،بلددکە از سددنگرهای همددان پایگددا مددا را
مشاهدە میکردند.
عملیات مزبور دستاورد مەنددوی خددوبی بە همددرا داشددت ،بەغیددر از اهددالی
مددنطقە و آن اطددراف بخشددی از کسددانی کە در ایددن تجمددع حضددور یافتنددد از
سددایر شددهرهای ایددران آمدددە بودنددد ،ایددن دیدددار غیرمتددرقبە باعددت خوشددحالی
زائدالوصف مردم گردید بە طوری کە کرد و آذری و فارس یک صدا شددەار
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ەزندددە بدداد دمکددراتە را سددر میدادنددد .پددس از پایددان تجمددع صدددای بددوق و
آوازهددای انقالبددی کە از داخددل ماشددینها پخددش میشددد ،کددل مددنطقە را در بددر
گرفتە بود.
سددپس سدداعت  ٢٢:٣٠دقددیقە ،بە یکددی از قهوەخانەهددای روسددتای داشددبند
رفددتە و آنجددا شددکمی از عددزا درآوردیددم ،همانجددا قددرار گذاشددتیم کە جهددت
استراحت عازم مکانی در بین روستاهای ەکوچک اطمیشە و ەآلیکندە شویم.
نیروهددای رییددم پددس از عملیددات در حالددت آمادەبدداش قددرار گرفتنددد ،امددا از
رویارویی مسددتقیم پرهیددز داشددتند .جمهددوری اسددالمی در تبلیغددات گسددتردەی
خود علیە حزب دمکرات مدعی بود کە حزب دمکددرات را از بددین بددردە اسددت،
لددذا درگیددری و رویددارویی مسددتقیم امکددان کشددتە شدددن افددراد آنددان را بدداال
میبددرد و طبیەتددأ در قبددال جددان افددراد و نیددز ادعاهددای خددود مسددئول بددود بە
همین دلیل هموارە حمالت توپخانەای را در دستور کار خود قرار میداد.

کشتە شدن یک سرباز و فرصتی برای تشکیل جلسە
گشت سیاسی – نظددامی مددا در مندداطق بوکددان و روسددتاهایی کە سددالها بددود
رییم در آنها پایگا ایجدداد کددردە بددود ،ادامە داشددت .در ایددن گشددتها ضددمن
دیدار با مردم جلسات سیاسی نیز برای آنان برگزار میکردیم.
شدددد هنگدددام از کدددو طدددرغە بە سدددمت کدددو حددداجیکیمی رفتدددیم ،پرهیدددز
نیروهای رییم از درگیر شدددن ،بددر مددا نیددز اثددر گذاشددتە و حددس تنبلددی در مددا
ایجدداد کددردە بددود ،هرچنددد کە نیروهددای رییددم بە دنبددال فرصددت مناسددد و
همچنددین محددل دقیددق اسددتقرار مددا میگشددتند تددا ضددربەی خددود را بە وسددیلەی
نیروهددای پرشددمار و یددا از طریددق توپخددانە وارد کننددد ،از ایددن رو مددا نیددز بددا
احتیدداط و خونسددردی گددام بددر میداشددتیم ،و کددام مواظددد و مراقددد اوضدداع
بودیم.
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صددبح روز  ٢٢شددهریورما از طریددق نگهبددان مطلددع شدددیم کە نیروهددای
رییم با د ها خودرو از سمت بوکان بە سوی روسددتای عیشددیآباد در حددال
حرکددت هسددتند .بە وسددیلەی دوربددین نگدداهی بە اطددراف انددداختم ،ماشددینهای
زیادی بە سددمت مددا میآمدنددد امددا بە دلیددل مسددافت زیدداد ،نتوانسددتم تشددخیب
دهدددم کە آن ماشدددینها شخصدددی هسدددتند و یدددا ایدددنکە نظدددامی .فدددورأ خدددود را
جمعوجدددور کدددردیم و دسدددتەای از پیشدددمرگەها را روبەروی روسدددتا مسدددتقر
کددردم و دسددتەای دیگددر را نیددز راهددی ارتفاعددات اطددراف کددردم ،بدددین ترتیددد
آمادەی هر گونە رویارویی شدیم.
صف خودروها از روستاهای ەقاجرە و ەتپیە گذشتند و تا داخل روسددتای
عیشددیآباد توقددف نکردنددد .خودروهددا عبددارت بودنددد از تویوتددا و جیددر و بە
اضددافەی یددک دسددتگا آمبددوالنس ،مددردم روسددتا نیددز بە مددزارع نیامدددە و در
داخل خانەهایشان ماندە و در انتظار بە سر میبردند .حولوحوش ظهر بددود
کە یک نفر از داخل روستا نزد ما آمد .در مورد ماشینها سددئوال کددردیم کە
در جو اب گفت :ەپسددر مددال عبددداللە کە سددرباز بددودە در درگیددری بددا نیروهددای
پیشمرگە در منطقەی اشنویە کشتە شدە و این ماشینها تشییع جنددازەی وی
آمدەانددد.ە و نیدددز گفدددت کە حکومدددت خواسدددتە بە همدددرا تشدددییعکنندگان نیدددرو
بفرستد ،اما مردم کە میدانسددتند در اطددراف روسددتا پیشددمرگە وجددود دارد و
از ترس درگیری ،گفتەاند الزم بە اعزام نیرو نیست.
با شددنیدن ایددن خبددر خددود را آمددادە کددردیم ،چنددد تددن از پیشددمرگەها را کە
مجهز بە تیربار بیکیسی بودند در ارتفاعات بە عنددوان دیدددەبان گذاشددتیم و
بقدددیە خدددود را بە داخدددل روسدددتا رسددداندیم .مردمدددان زیدددادی از روسدددتاها و
شددهرهای اطددراف آمدددە بودنددد .در مسددجد روسددتا جلسددەی بزرگددی برگددزار
کدددردیم کە در آن کددداک عمدددر بدددالکی در رابدددطە بدددا جندددگ تحمیلدددی رییدددم و
سیاستهای ضدکرد جمهوری اسالمی برای حضار سخنرانی کرد.
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کاک عمر اشارە کرد کە هیچ کدام از ما دوست نددداریم کە خددون از دمدداغ
کسی بیاید و از اتفاق پیشآمدە بسیار متأسف هستیم ،اما نبایددد ایددن نکددتە را
فراموش کرد کە ما در مخالفددت بددا سیاسددتهای جمهددوری اسددالمی دسددت بە
اسلحە بردەایم .جنگ با نیروهای پیشمرگە در راستای منافع رییم میباشددد.
هیچ کدام از فرزندان شما نباید بە جبهەهای جنگ علیە پیشمرگە برود ،و در
صورتی کە بە اجبار در چنین مددوقەیتی قددرار گرفددت ،بهتددر اسددت کە خددود را
تسلیم نیروهای پیشمرگە کند .سخنان کاک عمر بر حضار مٶثر واقددع شددد و
همگی و منجملە پدر سرباز کشتە شدە از آن استقبال نمودە و تقصیرات را
گردن رییم جمهوری اسالمی نهادند.
تا تاریخ  ١٥مهرما در منطقەی بوکان بودیم و از  ١٩٤روستای تددابەەی
بوکان ،از قرید بە  ١٠٠روستا دیدددار بە عمددل آوردە و بددرای مددردم تجمددع و
جلسات مختلف برگزار کردیم .از طرفددی دیگددر نیددز نیروهددای رییددم در حددالی
کە چهددار طددرف شددهر را محاصددرە کددردە و بە طددور کلددی فضددای امنیتددی و
نظامی برقرار کردە بودند ،اما مستقیمأ با ما درگیر نشدددند .اگددرچە خسددارات
زیادی بە نیروهای رییم وارد نکردیم اما دیدارهای مکرر با مردم دسددتاورد
مهمددی بددود .در ایددن میددان مددردم کردسددتان مثددل همیشددە از حددزب دمکددرات و
پیشمرگان این حزب استقبال کردند و از هیچ گونە کمددک مددادی و مەنددوی بە
حزب مضایقە نکردند.

بازگشت یک تیم  ٢٤نفرە
کمکم و همزمان با سرد شدن هوا بە سوی مقرات ثابت در کویە بازگشددتیم.
ما کە بە خاطر سردی هوا بازگشتە بودیم ،در کردستان عراق هددوا همچنددان
گرم بود .در کردستان ایران با فرا رسیدن فصددل پدداییز و بددارش بدداران و بە
دنبال آن خددیس شدددن زمددین و ایجدداد گددلوالی ،نیروهددای رییددم در روسددتاها
مستقر میشدند و لذا رفتوآمد ما دشوارتر میگشت.
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پدددس از اسدددتراحتی کوتدددا در کدددویە ٢٥ ،تدددن از پیشدددمرگەهای جسدددور و
شجاع نیروی بیان را انتخاب کردم و در تاریخ  ٢٥مهرما دوبددارە بە سددوی
مدددنطقە بازگشدددتیم .تدددا رسدددیدن بە عمدددق مدددنطقەی موکریدددان  ٥روز در حدددال
راهپیمایی بودیم.
یکم آبانما در نزدیک روستای گردیگالن بودیم و جهت صرف شام نیز
وارد همان روستا شدیم .آن شد مددا کامددل بددود و هددوا تقریبددأ روشددن بددود،
ساعت  ١٩و در حالی کە مشغول غذا خوردن بودیم ،یکددی از نگهبانددان – کە
در محل سابق پایگا رییم مستقر شدە بودند  -از آمدددن نیروهددای رییددم از
طرف روستاهای ەکهریزەی گلیە و ەشددهریکندە بە سددوی گددردیگالن خبددر داد.
هنددوز پددیش آنددان نرسددیدە بددودم کە تیراندددازی شددروع شددد .نیددروی رییددم از
تددرس جددان خددود تددا کهریددزە و شددهریکند پددا بە فددرار گذاشددت .فددورأ تددیم را
جمعوجور کردە و پس از سرشماری افددراد بە مددنطقەی احمدددکور کە از قبددل
تەیین شدە بود ،بە را افتادیم.
از روسدددتا فاصدددلە گدددرفتە بدددودیم کە رییدددم بە وسدددیلەی خمپدددارەی ١٢٠
میلیمتری منطقە را خمپارەباران کرد .روز قبددل پیددامی رادیددویی بددرای دو تددن
از اعضدداء تشددکیالت مخفددی در بوکددان فرسددتادم کە در محددل از قبددل تەیددین
شدە دیدار کنیم .مقصود از این دیدار آمادە کردن طرحی عملیدداتی در داخددل
شددهر بوکددان بددود .نیددروی مزبددور بە دنبددال مددا آمدددە بددود و پددس از درگیددری
کوتدددداهی کە پددددیش آمددددد ،محددددل را تغییددددر دادە و پددددس از عبددددور از عددددرض
رودخانەی قرەگویز بە سمت منطقەی احمدکور بە را افتادیم.
سددداعت  ١٥روز دوم آبانمدددا در روسدددتای ەعباسآبدددادە جلسدددەای بدددرای
مردم برگزار کردیم و شام را نیز در همان روستا صرف کردیم .ساعت ٢٣
از کندددار رودخدددانەی سدددیمینەرود پدددایین رفدددتە و در نزدیکدددی روسدددتای گدددل
مزرینگ جهت استراحت توقف نمودیم.
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غددروب بە سددمت داخددل روسددتا رفتددیم ،مشددغول خددوردن غددذا بددودیم کە
نگهبددان مددرا از خددار شدددن یکددی از اهددالی روسددتا بددا ماشددین و در حددالی کە
چراغ های آن را خاموش کردە بود ،مطلددع کددرد .از ایددنکە بە طددور مخفیددانە از
روستا خار شدە بود ،فهمیدددم کە میخواهددد مددا را لددو بدهددد امددا بە نگهبددان
گفددتم کە جددای نگرانددی نیسددت و تددا وی بە بوکددان برسددد ،مددا روسددتا را تددرک
خواهیم کرد.
فرد مذکور در نزدیکی روستای ماللر با گرو ضددربت مددواجە میشددود و
خبر حضور نیروهای پیشمرگە در روستای گل را بە آنان میدهد .فاصلەی
روستای گل با ماللر و آن هم با پای پیادە حدود  ٤٠دقددیقە بددود .سدداعت ٢٣
روستا را تددرک کددردیم .پاسدددارها و مددزدوران پددس از رفددتن مددا وارد روسددتا
شدە بودند ،و ایددن را دو روز بەددد و هنگددامی کە دوبددارە بە گددل آمدددیم بە مددا
گفتنددد .بددر اسدداس گفددتەی شدداهدان در صددورتی کە دنبالمددان میآمدنددد بە مددا
میرسددیدند ،امددا پددس از ایددنکە از شددمار دقیددق پیشددمرگەها مطلددع گشددتە ،از
تەقید ما منصرف شدە بودند.

تصرف جادە و خمپارەباران
پدددس از گشدددتزنی در مدددنطقەی احمددددکور ،تصدددمیم گدددرفتیم کە گشدددتی در
مددنطقەی آلەشددین نیددز بددزنیم .از پددل روسددتای حسددینمامە گذشددتیم و در غددار
کیلوآباد مستقر شدیم .روز بەد یەنی در تاریخ  ٧٢/٨/٤نیروی بسیاری با ٥
دسددددتگا خددددودرو پددددر از سرنشددددین وارد مددددنطقەی احمدددددکور شدددددە و در
روستاهای گددل ،ماللددر قدددیم ،ماللددر ،پیرولیبدداغی و سددریلآباد بە اصددطالح بە
جسددتجوی مددا پددرداختە ،امددا دسددت از پددا درازتددر برگشددتە بودنددد .بددا دوربددین
رصدشددان میکددردم کە از روسددتای سددریلآباد بە طددرف حسددینمامە بە را
افتادند.
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حوالی غروب بە سوی روستای رحیمخددان کە قریددد بە د سددال میشددد،
پیشمرگەها بە آنجا نرفتە بودنددد ،بە را افتددادیم .رحیمخددان در جنددوب غربددی
شهرسددتان میاندددوآب واقددع شدددە اسددت ،آن زمددان یددک گددرو ضددربت و نیددز
پایگدددداهی در آنجددددا وجددددود داشددددت و قریددددد بە  ٦٠٠خددددانوار در روسددددتای
رحیمخان سکونت داشتند و مطمئنأ کنترل آنجا از تددوان  ٢٥پیشددمرگە خددار
بود .ساعت  ١٩داخل روستا شدیم و استقبال و خوشحالی مردم بە مناسبت
ورود مددا بینظیددر بددود .پددس از صددرف شددام و دیدددار بددا مددردم و تهدیددد چنددد
عنصر مشکوک ،روستا را بە مقصد منطقەی احمدکور ترک کردیم.
مددنطقەی احمدددکور در مددابین سددە شددهر بوکددان ،مهابدداد و میاندددوآب واقددع
شدە است کە  ٣٠روستا را در بددر میگیددرد .احمددد کددور یکددی از شدداعران آن
مددنطقە بددودە کە اکنددون مددزار وی در روسددتای گردیقبددران قددرار دارد .همددان
روز در کددو ەداغددداغانە کە در مددابین روسددتاهای گددل و پیرولددی واقددع شدددە
اسددت ،روبەروی جددادەی آسددفالت مخفددی شدددە بددودیم .سدداعت  ١٧گروهددی از
نیروهای رییم از طرف بوکان بە سوی کورەهای آجرپددزی سدداروقامیش در
حددال حرکددت بودنددد .کلددیەی نیروهددای رییددم در مددنطقە از حضددور مددا مطلددع
بودند و در حالت آمادەباش بە سر میبردند .این نیددرو نیددز بە ظددن ایددنکە در
کورەهای آجرپزی هستیم بە تەقید ما آمدە بود.
پیشمرگەها را گفتم خود را آمادە کننددد تددا کنتددرل محددور اصددلی بوکددان –
میاندددوآب را در دسدددت بگیدددریم .بە همددین منظدددور و بە دور از چشدددم افدددراد
پایگا از پل حسینمامە عبور کردیم و در سە نقددطە مسددتقر شدددیم .دسددتەای
از پیشددمرگەها روی پددل حسددینمامە مسددتقر شدددند ،دسددتەای دیگددر در داخددل
روستای کیلوآباد و چند تددن از پیشددمرگەها بە همددرا مددن در وسددط جددادە –
همان محلی کە گردان هوابرد شیراز در آنجا و طی عملیدداتی کمنظیددر از بددین
رفت – ماشینها را متوقف کردیم.

 / 488دشواریهای را مبارزە

طی نیم ساعت دەها ماشددین را متوقددف کددردە و صدددها تددن از سرنشددینان
آنهددا را در محلددی جمددع کددردیم .در ایددن تجمددع در مددورد شددرایط مبددارزە و
مرحلەی نوین جنددبش ملددی کددرد و همچنددین در رد سددخنان ەمحمددد بشددارتیە

1

برای حضار سخنرانی کردم .در میانەی حرفهای مددن ،خمپارەبدداران مددنطقە
شروع شد .ما کە در دیدرس پایگا حسینمامە بودیم و همددان طددور کە قددب
نیددز اشددارە شددد ،نیروهددای رییددم بە خدداطر حضددور مددا در مددنطقە در حالددت
آمادەباش بودند ،منتظر واکددنش آنددان بددودیم .بە هددر حددال پددس از آن ،اجددازە
دادیددم ت دا مددردم از مددنطقە دور شددوند و آسددیبی نبیننددد .چنددد تددن از سددربازان
رییم را نیز کە در میددان سرنشددینان خودروهددا بودنددد ،پددس از توجیدده کددردن
آزاد کردیم.
صددددای بددددوق و هدددورا کشددددیدن مدددردم و صدددددای انفجارهدددای ناشددددی از
خمپارەها ،صحنەی عجیبددی خلددق کددردە بددود .کمینهددا را گفددتم کە بە همدددیگر
بپیو ندند ،مطمئن بودم کە نیروهای رییم جرئت نزدیک شدن ندارند .از روی
پل حسینمامە گذشتیم و جهت صرف شام ،دوبددارە بە روسددتای گلمرزینددگ
رفتیم .هنوز شروع بە خوردن غذا نکردە بودم کە نگهبددان پیددام داد مبنددی بددر
اینکە فددردی کە دو شددد قبددل بددا ماشددین و بە طددور مخفیددانە از روسددتا خددار
شدە بود ،اکنون اینجا نزد ماست .گفتم همان جا نگهش دارید پس از صددرف
شام بە دیدنش میآیم.
هنگامی کە دیدمش با عصبانیت گفتم :ەچددرا پریشددد بددا چددراغ خدداموش بە
سددمت بوکددان رفتددی؟ە اگددرچە بسددیار عصددبانی بددودم و خددونم بە جددوش آمدددە
بود اما خددودم را کنتددرل کددردە بددودم .بە طددرز بسددیار وقیحددانەای گفددت :ەقددول
 -1محمد بشارتی وزیر وقت کشور در یکی از سدفرهای اسدتانی خدود در شدهریورما همدان سدال
بە س نند رفتە بدود و طدی یدک سدخنرانی مددعی شددە بدود کە اثدری از حدزب دمکدرات بداقی نمانددە
است و نیروهای این حزب بە کلی از بین رفتەاند .خبر ایدن عملیدات بازتداب خدوبی داشدت و جدواب
دندان شکنی بود بە سخنان بیمحتوا و دروغین بشارتی.
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دادە بودم ،هرگا پیشمرگەها را ببینم ،گزارش بدم.ە گفددتم :ەآخە ناانسددان اگە
آن شد دو تن از پیشمرگەها شهید میشد چددی؟ اگە خددونەی شددمارو سددنگر
میکردیم و یکی از اعضاء خانوادەی شما کشتە یا زخمی میشد ،اون موقددع
چە جوابی داشتی؟ چە چیزی بە دست آوردی؟ە آب دهددانش را نمیتوانسددت
قددورت دهددد .سددپس بسددیار پشددیمان شددد و بە خددود ناسددزا میگفددت و اظهددار
ندامت میکرد و قول داد دیگر چنین اعمالی از وی سر نزند.
بستگانش آمدند و التماس کردند کە آزادش کنددیم ،مددا نیددز بە خدداطر قددولی
کە دادە بود و ضمنأ بە سبد اقوامش از تقصددیر وی گذشددتیم .سدپس هددمەی
پیشمرگەها جمع شدیم و بە منطقەی پیرمحمددد بە را افتددادیم .سدداعت  ٢٤در
روستای ەشیخالیە یک ساعت استراحت کردیم.
بدداران شددروع بە باری ددن کددردە و دمددای هددوا سددرد شدددە بددود .از عددرض
جدددادەی بوکدددان – مهابددداد عبدددور کدددردیم ،سدددپس از روسدددتای ەسدددیچامبالغە
گذشتیم و در اطراف روستای کولیجە و در میان تختە سنگهای آنجا پنهددان
شدددیم .بددارش بدداران شدددت بیشددتری یددافتە بددود و تددا بەدددازظهر روز بەدددد
همچنان ادامە داشت.
گزارش فەالیتها را نوشتم و بە وسیلەی بیسیم راکال بددا دفتددر سیاسددی
تماس برقرار کردم و مددتن گددزارش را تحویددل بیسددیمچی کە ەغفددور صددوفیە
بود دادم تا بە دفتر ارسددال کنددد .پددس از چندددی دوبددارە بددارش بدداران شددروع
شد ،بە کلی خیس شدە بودیم .ساعت  ١٦بە روستای سددیچامبالغ رفددتە و تددا
ساعت  ٥صبح روز بەد بە استراحت پددرداختیم .دمددای هددوا هددر روز سددردتر
میشد ،پس از  ٢٠روز گشت سیاسی  -نظامی در منطقە و ارتباط مداوم بددا
مردم ،تصمیم بر بازگشت بە مقرات ثابددت گددرفتیم .بدددین ترتیددد  ٢٠آبانمددا
 ١٣٧٢وارد مقرات ثابت حزب در کویە شدیم.
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داستان عروس و پیشمرگە
خاطرەای خندەدار :روزی کە در مزارع کولیجە بودیم ،شدت بارش باران بە
حدی بود کە نتوانستیم محل را ترک کنیم .علیددرغم ایددن گرسددنگی و خسددتگی
نیددز فشددار مضدداعفی بددود کە بددر دوشددمان افتددادە بددود .غددروب در حددالی کە
همچندددان بدددارش بددداران ادامە داشدددت ،آمدددادە شددددیم کە بە طدددرف روسدددتای
سیچامبالغ برویم .بە هر جهت وارد روستا شدیم و پددس از تەیددین نگهبانهددا
گرو گرو بە خانەها رفتیم .من بە همرا دو پیشمرگەی دیگر درب خانەای
را زدیم کە بەدأ متوجە شدیم ،فردای آن روز عروسی دخترشان است.
در را باز کردند و وارد خانە شدددیم .یددک چددراغ دسددتی اتدداق میهمانهددا را
روشددن کددردە بددود .چنددد تددن از فامیلهددای نزدیکشددان آنجددا بودنددد و مهمددان
زیددادی نداشددتند .بخدداری را روشددن کردنددد و مددا نیددز کە بە کلددی خددیس شدددە
بددودیم ،لباسهایم دان را در حددالی کە در تنمددان بددود ،خشددک و خددود را گددرم
کردیم ،و نیددز یکددی پددس از دیگددری چددای مینوشددیدیم .پددس از یددک سدداعت بە
کلی سر حال شدیم و لباسهایمددان خشددک شدددند .بە دلیددل ایددنکە حیدداط خددانە
المر نداشت و نیز هوا ابری بود ،بە ویژە پس از ایددنکە چشددم آدمددی بە نددور
چراغ عادت کردە ،پس از خرو جایی دیدە نمیشد از بس کە تاریک بود.
یکی از پیشمرگەها در این اثنا کار دستشویی داشددت .کورمددال کورمددال و
با کمک دیوار حیاط خود را بە توالددت رسدداندە بددود ،توالددت خددانە دو متددر در
دو متر بود و نسبتأ بزرگ بود .بە سبد اینکە خود توالت هم درب نداشتە و
با پتو روی آن را پوشاندەاند ،هنگامی کە وارد توالت میشود ،هددیچ صدددایی
نمیآید.
همان دختر صاحدخانە کە فردای آن شد قرار عروسددی داشددتە ،در ایددن
حین در آنجا بودە .هیچ کدام از آنان متوجە حضور همدیگر نمیشددوند و یددا
اینکە دخترە خجالتی بودە و چیزی نگفتە اسددت ،بە هددر جهددت پیشددمرگەی مددا
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کە عجددلە داشددتە بنددد شددلوارش را بدداز میکنددد و میشاشددد و سروصددورت
عددروس را بە کلددی شاشددی میکنددد! در همددین حددین صدددای جیددغ دختددرە بلنددد
میشود و او هم از ترس شلوارش را باال می شددد و بقددیەی کددارش را داخددل
شدددلوارش بە انجدددام میرسددداند! خوشدددبختانە کسدددی متدددوجە نشدددد و بە خیدددر
گذشت .دوبارە آمد و از نو لباسهایش را خشک کرد .پددس از ایددنکە از آنجددا
خدددار شددددیم ،داسدددتان را برایمدددان تەریدددف کدددرد و موجدددد خنددددەی بسدددیار
پیشمرگەها شد.

ارزیابی فعالیت ساالنە
رییددم در راسددتای فریددد افکددار عمددومی ،بددا برچیدددن پایگا هددا چنددین وانمددود
میکرد کە نیروی پیشمرگە در منطقە حضددور ندددارد ،امددا در عددوض بە طددور
مداوم با گرو های ضربت سیار در منطقە مشغول بە گشتزنی بودند و نیز
آن مناطقی کە ظن آن میرفت پیشمرگە در آنجددا حضددور دارد را توپبدداران
میکرد.
البتە ناگفتە نماند کە فصلی بودن فەالیتهای ما ،را را برای رییددم در بە
کار بردن تاکتیک و سیاستهایش هموار کردە بود .ما در فصول سرد سددال
امکددان بازگشددت بە مددنطقە را بە ماننددد فصددلهای بهددار و تابسددتان نداشددتیم.
برخدددی اوقدددات بە دلیدددل بدددارش بددداران و بدددرف ،حتدددی ندددان هدددم بە سدددختی
می توانستیم بە دست آوریم .بدین ترتید نیروهای رییم غافلگیر نمیشدند و
بە هنگام بازگشت ما بە منطقە بە کلی در حالت آمادەباش بە سر میبردند.
در ایددن سددال یەنددی سددال  ،١٣٧٢سددربازان کددرد بددرای رییددم حددائز اهمیددت
بودنددد ،فرماندددەهان نظددامی نیروهددای جمهددوری اسددالمی بە طددور محرمددانە
توصیە کردە بودند ،حتی در صورت امکان و در صورت تمرد از دسددتورات
از پشددت سددر سددربازان کددرد را مددورد هدددف قددرار بدهنددد ،تددا تخددم کددین و
برادرکشی در میان ملت کددرد ،کاشددتە شددود .چددرا کە همددین سددربازان بنددا بددر
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فراخدددوان حدددزب دمکدددرات در بیشدددتر درگیریهد دا از جنگیددددن بدددا نیروهدددای
پیشمرگە خودداری میکردند.
اما بە هر جهت نیروهای حزب دمکرات در این سال نیز بە ماننددد سددالیان
قبددل ،در مددنطقە حضددور یافتنددد و بددا مددردم خددود از نزدیددک دیدددار بە عمددل
آوردند و تجمعهددای بسددیاری بددرای آنددان برگددزار کردنددد ،کە بە ارتقدداء سددطح
مەلومددات سیاسددی آنددان کمددک شددایانی میکددرد .و همددین امددر در عددین حددال
موجد افزایش روحیەی مردم شدە بود.
تصرف جادەهددای اصددلی ،توجیدده و آزادسددازی اسددیران و دیددار بددا مددردم
کردستان بازتدداب فددراوان و امیدددوار کنندددەای در جهددت منددافع و سیاسددتهای
حددزب در پددی داشددت .همددین امددر موجددد گشددتە بددود تددا تأمینهددای جددادە در
مکانهای حساس تا ساعت  ١٢شد در محل نگهبانی خود حاضر باشند.
خدددائنین و مدددزدوران نیدددز ندددزد مدددردم از هدددیچ گدددونە اعتبددداری برخدددوردار
نبودند ،و خود بە این نکتە پی بددردە بودنددد کە خیانددت بە ملددت و مددیهن چنددین
عقوبت هایی بە دنبال دارد اما علیرغم آن همچنددان بە خیانتهددای خددود علددیە
ملت کرد ادامە میدادند و در صورتی کە یک یا دو تددن از پیشددمرگەها را در
جایی سراغ داشتند ،بە طور گروهی بە تەقید آن یا آنان میپرداختند.
در این سال و در منطقەی بوکان از میان کلددیەی احددزاب کردسددتانی ،تنهددا
نیددروی بیددان در مددنطقە حضددور داشددت .ضددمن ایددنکە آتشبددس میددان حددزب
دمکرات کردستان ایران و حدکا – رهبری انقالبی از اقدامات و میتوان گفت
دستاوردهای مهم این سددال بددود ،کە موجبددات شددادی و سددرور مددردم را نیددز
در پی داشت.
زمستان سال  ١٣٧٢نیز بە مانند سالهای گذشتە ،در مقرات ثابددت حددزب
بە امورات آموزشی و ورزشی پددرداختە شددد .ضددمن ایددنکە کنفددرانس کمیددتەی
شهرستان نیز برگزار شد ،کە طی آن فەالیتهای سال گذشتە مورد ارزیابی
واقددع و همچنددین اعضدداء ایددن کمیددتە انتخدداب شدددند .الب دتە پددیش از برگددزاری
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کنفرانس ،کاک عمر بالکی در همان پست ریاست کمیددتە و مددن نیددز بە بدداز بە
عنددوان فرماندددەی نیددروی بیددان ابقددا شدددە بددودیم .سددپس س دازماندهی جدیددد
صورت گرفت و خود را برای فصلی دیگر از تالش و مبارزە آمادە کردیم.
جهت خندە :در یک روز پاییزی سال  ٧٢در مددنطقەی پیرمحمددد بوکددان بە
سر میبردیم .بە هنگام غروب آسمان ابری شد و کمکم بارش باران شددروع
شدددە بددود .مددا نیددز بە صددف بە سددمت روسددتای سددیدآباد جمیددان بە حرکددت
درآمدیم .بە نزدیکی روستا رسیدە بودیم کە بدداران بە اضددافەی رعددد و بددرق
شدددت بیشددتری گرفددت .مجیددد ەخەبدداتە کە یکددی از پیشددمرگەهای قهرمددان و
شجاع نیرو بود ،ناگهان عطسە میکند و دندددانهایش کە مصددنوعی بودنددد از
دهددانش پددرت میشددوند و مەلددوم نبددودە کە کجددا افتددادە اسددت .مجیددد مشددغول
گشتن بە دنبال دندانهایش بود.
در همین اثنددا بگومگددویی در گرفددت و صدددایی مثددل صدددای هنگددام دعددوا و
مددرافەە بە گددوش رسددید ،مددن بە عقددد صددف برگشددتم تددا ببیددنم چە خبددر شدددە
است .مجید کە ناراحت بە نظر میرسید ،قصد داشددت ەجەفددر سددورە را بزنددد.
نگذاشتم و پرسیدم :ەچی شدە؟ە مجید گفت :ەپسرەی لندهور اومدە یددک تددیکە
سددنگ برداشددتە ،آوردە بە مددن مددیگە بددزار تددو دهنددت ،بەددد پددرتش کددن بیددرون،
ببین تا کجددا مددیرە ،دندددونات همونجاسددت!ە جەفددر او را کە ناراحددت بددودە بددا
ایدددن حدددرف دسدددت اندددداختە بدددود و مجیدددد هدددم از ایدددن بابدددت دلخدددور بدددود،
خوشبختانە قبل از اینکە بە داخل روستا برسددیم ،دندددانهایش را پیدددا کددرد و
مشکل حل شد.
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سمینار نظامی
قبدددل از برگدددزاری کنفرانسدددی کە شدددرح آن رفدددت ،یدددک سدددمینار نظدددامی –
تشکیالتی در روزهای  ٢٧ –٢٥دیما  ١٣٧٢بددا مشددارکت مسددئوالن برگددزار
گردید .در این سمینار برخی نکات مهم مورد بحت قرار گرفتنددد کە در اینجددا
بە توصیەهای نظامی آن در قالد چند مورد اشارە خواهم کرد:
 -١بە مانند سال گذشددتە (همددان سددال  ،)٧٢از کلددیەی تاکتیکهددای نظددامی
مناسد در شرایط فەلی استفادە شود.
 -٢بە انجام هر گددونە عملیدداتی مبددادرت ورزیددم ،زیددرا کە وسددەت عملیددات
حتی اگر اندک باشد ،باز ضربەای محسوب میشود کە بددر پیکددر رییددم وارد
میآید.
 -٣در شرایط فەلی تخریبات ،نقش مهمی دارد و نباید از آن غافل بود ،و
نیددز هددیچ گددونە تددوجیهی بددرای سددهلانگاری و کمکدداری مددورد قبددول واقددع
نمیشددود بە همددین دلیددل سددابوتای در نددوع خددود دسددتاورد مهمددی بە شددمار
میرفت.
 -٤انسداد محورهای اصلی و برگزاری تجمع بددرای مسددافران از کارهددای
تبلیغاتی مٶثر است ،البتە با در نظر گرفتن موارد ذیل:
الددف) جهددت انجددام آن ،پیشددمرگە بە اندددازەی کددافی در نظددر گددرفتە شددود،
زیرا کە با شمار کم امکان موفقیت اندک است.
ب) پیشدددبینیهای الزم جهدددت محافظدددت از امنیدددت تجمعکننددددگان صدددورت
پذیرد و در صورت لزوم تەداد پیشمرگەهای دیدەبان افزایش یابد.
) قبددل از انجددام عملیددات ،تقسددیم کددار و وظددائف بددا دقددت هددرچە بیشددتر
صورت گیرد تا بە هنگام شروع عملیات و پیشآمدهای غیرمنتظددرە بینظمددی
بە وجود نیاید.
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د) یکدددی از کادرهدددای تواندددا کە بدددر مسدددائل روز و سیاسدددتهای حدددزب و
اهدددداف جندددبش ملدددی – دمکراتیدددک کردسدددتان آگددداهی داشدددتە باشدددد ،جهدددت
سخنرانی برای مردم تەیین گردد .و نیز در صورت امکددان پخددش نشددریات و
اعالمیە ،این مهم نیز انجام پذیرد.
) جمعآوری کمکهای مالی نیز بە تیمهای مربوطە سددپردە شددود ،ضددمنأ
بازگرداندن قبضهای دریافتی الزامی میباشد.
 -٥ضددربە زدن بە مراکددز اقتصددادی رییددم و همچنددین خودروهددای دولتددی
(وابسددتە بە هددر کدددام از نهادهددای حکددومتی) بە عنددوان عملیدداتی در راسددتای
تخرید بخشی از اقتصاد رییم در نظر گرفتە شود.
 -٦عملیات در مناطق مرزی بە کلی برچیدە شود مگددر در حالددت تدددافەی.
(الزم بە ذکر است کە این مورد شددامل نیددروی مددا نمیشددد و ویددژەی نیددروی
شهرهای مرزی بود).
 -٧بدددا در نظدددر گدددرفتن شدددرایط برندددامە جهدددت حضدددور دائمدددی نیروهدددای
پیشمرگە تدوین شود ،و نیددز را بددر اسددتفادەی رییددم از خلددوت بددودن مددنطقە
بستە شود.
در پایان سمینار مەلوم گشددت کە شددرایط بە کلددی تغییددر کددردە اسددت ،هددم
رییم نیروهای خود را بە قتلگا نمیفرسددتاد و هددم ایددنکە شددیوەی مبددارزەی
ما عوض شدە بود.

بازگشت بە منطقە و موانع سر راه
در بهار سددال  ١٣٧٣و طددی سددمیناری دیگددر کە بددا حضددور اعضدداء رهبددری و
مسئولین کمیتەها و نیز فرماندەهان نظامی برگددزار گردیددد ،بددیش از پددیش بددر
تاکتیک کنترل جادەهای اصلی تأکید شد .بەغیر از این نکات مهم دیگری نیز
مورد بحت و گفتوگو قرار گرفت ،کە هر کدام از آنها مثمر ثمر واقع گشددت.
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پس از سمینار یادشدە ،وسائل مورد نیاز را جهت بازگشت بە منطقە تحویل
گرفتیم.
در اوایل تیرمددا و در حددالی کە تددنش میددان اتحددادیەی میهنددی کردسددتان و
پارت دمکرات کردستان بە او رسیدە بود ،خود را برای بازگشت بە منطقە
آمادە کردیم .میبایست با دقت فراوان حرکددت میکددردیم .بە مقددرات ندداحیەی
 ٢در ەبازیانە رفتیم ،تا با آنددان از مسددیر پینجددوین بە داخددل خدداک کردسددتان
ایدددران بدددرویم .پینجدددوین تحدددت کنتدددرل نیروهدددای اتحدددادیەی میهندددی بدددود و
روستاهای مرزی نیز تحت نفوذ نیروهای پارت دمکرات قرار داشت ،این دو
نیرو در مقابل هم سنگر گرفتە بودند.
از مددنطقەی تحددت نظددارت اتحددادیەی میهنددی عبددور کددردیم و در نزدیکددی
روستای ەگرمکە ،نیروهای پارت دمکرات اظهار داشتند تددا از مقامددات بدداالتر
دستور صادر نشود ،اجازەی عبور نخواهند داد .یکی از مسئوالنشان بە نام
ەشریفە ملقد بە ەشریف کچلە با تکتیراندازی در دست نزد ما آمد .دعددوت
بە نشستن و خوشآمد گویی نکرد .بە همرا کاک عمددر بددالکی و کدداک محمددد
توپچی کە آن زمان مسئول کمیتەی ندداحیەی  ٢بددود و همچنددین کدداک عبددداللە
شینانی بسیار اصرار کردیم ،اما متقائد نشد و اجازەی عبور از مرز نداد.
بە همین دلیل دوبارە بە پینجوین برگشتیم و در نزدیکی مقرات اتحادیەی
میهنی ،بە انتظار تاریک شدن هوا نشستیم .همزمددان بددا تاریددک شدددن هددوا از
را قاچدداق خددود را بە نزدیکددی دشددت شددلیر روبەروی مددرز کردسددتان ایددران
رسدداندیم ،آنجددا زیددر چنددد درخددت بە اسددتراحت پددرداختیم .صددبح روز بەددد،
نیروهای رییم را دیدیم کە مشغول احدان جادە و نیز مینگذاری هسددتند .بددا
این امید کە مانع بازگشت پیشددمرگەها شددوند ،کمتددر جددایی در مندداطق مددرزی
یافت میشد کە در آن مین نکاشتە و یا پایگا ایجاد نکردە باشند.
دستەای از پیشمرگەها جهت ارزیابی و نیز اطالع یافتن از جزئیات بیشتر
عازم نقاط مددرزی کددردیم .پددس از بازگشددت پیشددمرگەها متددوجە شدددیم کە از
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این مسیر امکان بازگشت بە منطقە بسیار کم است و با موانع متەدددد مددواجە
میشدیم .البتە برخی از نیروهای مددرزی مددا موفددق بە بازگشددت شدددە بودنددد،
اما ما تصمیم گرفتیم کە دوبارە بە مقرات ناحیەی  ٢برگردیم.
از پیرانشددهر تددا مریددوان ،کلددیەی نقدداط مددرزی مینگددذاری شدددە بددود ،تددا
سدددرانجام از طریدددق کمیدددتەی سردشدددت و از مسدددیر دشد دت ەوزنەە موفدددق بە
بازگشت بە منطقە شدیم .یکم مردادمددا بددود کە از مددرز عبددور کددردیم و پددس
از  ٨روز راهپیمدددایی و گذشدددتن از رودخدددانەی کلدددوی و منددداطق سردشدددت و
ربط ،در مندداطق کوهسددتانی میدددانچوغە بە گروهددی از پیشددمرگەهای نیددروی
پیشددوا برخددوردیم .گددرو پیشددوا متشددکل از  ١٥تددا  ٢٠پیشددمرگە بددود ،اخبددار
منطقە و نیز تاکتیک رییم را جویا شدیم .مشخب شددد کە رییددم تغییددری در
تاکتیک و سیاستهای خود ایجاد نکردە و کماکان روند کار بر همددان منددوال
سال گذشتە بود یەنی اعزام گرو های ضددربت و توپبدداران مندداطقی کە ظددن
حضور پیشمرگە میرفت.
در این شیوە از رویارویی رییم با نیروهددای پیشددمرگە ،کنتددرل جادەهددای
اصددلی بددرای رییددم بە منظددور مددانع تراشددی بددر سددر را ارتبدداط نیروهددای
پیشمرگە با مردم از اهمیددت فراوانددی برخددوردار بددود ،زیددراکە آنددان از میددزان
تأثیرگذاری حضور نیروهای پیشمرگە در میان مردم ،بە خوبی آگا بودنددد.
بدددرای مثدددال جدددادەی بوکدددان – میانددددوآب کە یکدددی از شدددا را های ارتبددداطی
محسوب میشود ،تحت نظارت  ٢٤ساعتە قرار داشت.

بە کمین افتادن گروهی از مزدوران در گامیشان
در تدداریخ  ١١مردادمددا در پددایین خانەهددای روسددتای گامیشددان در مددنطقەی
گدددورک مهابددداد در حدددال اسدددتراحت بدددودیم .سددداعت  ١٧دسدددتەای مدددزدور از
روستای ەکاوالنە بە طرف گامیشان آمدنددد .مددا خددود را مخفددی کددردە بددودیم،
اما قصد داشتیم در مسیر بازگشتشان کە دوبارە از آنجا میگذشددتند ،کمددین
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بگددذاریم .بە همددین منظددور در مکانهددای از پددیش تەیددین شدددە مسددتقر شدددیم.
شمار مزدوران  ١٠تن بود و جهت شناسایی منطقە آمدە ،و بقیەی افرادشان
در کددداوالن بودندددد .تدددیم شناسدددایی مدددزدوران مددددتی در داخدددل روسدددتا بە
گشتزنی پرداختند و همچنین بە پایگا سابق روستا سر زدند .ساعت  ١٨و
در را بازگشت ،سر راهشان قرار گرفتیم و بە سویشان تیراندازی کردیم و
در نتددیجەی آن تەدددادی کشددتە و برخددی نیددز بە سددوی همددان پایگددا فددراری
شدند.
تا نزدیک روسددتا بە تەقیددد و گریددز پددرداختیم ،امددا نیروهددای کمکددی رییددم
فورأ بە یاریشددان شددتافتند .دسددتەای از پیشددمرگەهای مددا کە هنددوز در محددل
درگیری بودند ،با نیروهای کمکی درگیر میشوند و طی آن ەکددریم شددجاعیە
سردستەی آن تەداد از پیشمرگەها ،از ندداحیەی باسددن زخمددی میشددود .وزن
کریم نزدیک بە صد کیلوگرم بود و هیچ کدام از پیشمرگەها قادر بە جابەجا
کددردن وی نبودنددد .چنددد بددار از وی خواسددتیم کە خددود را بە مددا برسدداند ،امددا
نتوانست و اصد نمیدانسددت از کدددام مسددیر بە مددا ملحددق شددود .نهایتددأ کدداک
عمر و امیر رسولی بە همرا چند پیشددمرگەی دیگددر ،بە دنبددال کددریم رفتنددد و
پس از درگیری سختی موفق بە نجات دادن وی شدند.
صددد البددتە در صددورتی کە چنددد دقددیقەای در عملیددات نجددات دادن کددریم
تأخیر داشتند ،مسلمأ کریم بە شهادت میرسید .در ایددن درگیددری فقددط کددریم
زخمدددی شددددە بدددود و بە عندددوان دسدددتاورد  ٦قبضدددە کالشدددنیکوف بە دسدددت
آوردیم .چند تن از پیشمرگەها را بە روسددتای ەزیندددەقولە فرسددتادیم تددا یددک
رأس چهارپا جهت جابەجا کردن کریم بیاورند ،پس از بازگشتشان کددریم را
سوار االغ کردیم و خددود نیددز جهددت صددرف شددام وارد روسددتا شدددیم .سددپس
پدددس از یدددک راهپیمدددایی سدددخت و طدددوالنی در مکدددانی در نزدیکدددی روسدددتای
قورغتپە خود را پنهان داشتیم و بە استراحت پرداختیم.
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روز بەد و رأس ساعت  ١٢از سددوی نگهبانهددا مطلددع شدددیم کە نیروهددای
رییددم قددلەی ەکیددوەرشە در نزدیکددی روسددتای ەقادرآبددادە را بە کنتددرل خددود
درآوردە بودند .بددا دوربددین آنجددا را مشدداهدە کددردم ،کە پددس از دقددت متددوجە
شددددم چندددد تدددن از شدددکارچیان محلدددی بودندددد .حدددوالی غدددروب چندددد تدددن از
پیشمرگەهای نیروی پیشوا کە تازە قصد بازگشددت بە مددنطقە داشددتند ،پیددامی
فرستادند تا بە آنددان ملحددق شددویم .مددا نیددز پددس از دریافددت پیدام ،خددود را بە
پشت روستای کولیجە رساندیم.
روز بەد ،صبح زود نگهبددان مددرا از خددواب بیدددار کددرد کە نیروهددای رییددم
در ارتفاعات اطراف مستقر شدەاند .پس از مشدداهدەی آنددان متددوجە شدددم کە
در قالد دستەهای چهار نفرە و جهت شناسددایی در ارتفاعددات اسددتقرار یددافتە
بودندددد .هدفشدددان بە طدددور مشد دخب آشدددکار کدددردن مخفیگدددا مدددا و سدددپس
گراگیددری مددنطقە بددود .لددذا هددیچ گددونە حرکتددی از خددود نشددان ندددادیم تددا محددل
پنهددان شدددنمان آشددکار نشددود .سدداعت  ١٧ارتفاعددات را تددرک کددردە و بە را
خود رفتند ،ما نیز بە ادامەی گشتزنی پرداختیم.

توپباران اطراف یاغیان
همزمان با حضور ما طبیەتأ نیروهای رییم نیددز دور و نزدیددک در مددنطقە بە
گشتزنی میپرداختند و در جسددتجوی نیروهددای پیشددمرگە بودنددد .در تدداریخ
 ٢٢مردادما در پشددت روسدتای ەیاغیددانە جهددت اسددتراحت زیددر سددایەی چنددد
درخت اسکان یافتیم .ساعت  ١١از خواب بیدار شدددیم و مشددغول بە خددوردن
صبحانە و گروگفتهای دوستانە بددودیم .ناگهددان اطددالع دادنددد کە گروهددی از
نیروهددای دشددمن بە روسددتای ەسددالمتە آمدددە و در آنجددا توپخددانەای مسددتقر
کردە و نیز گروهی دیگر از سمت رودخانەی سالمت بە سوی یاغیان اعددزام
شدەاند .مسلم گشت کە مکان ما را کشف کردە بودند.
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یکی دیگر از تاکتیکهای رییم اعزام مددزدوران بە وسددیلەی موتورسددیکلت
بە روسددتاها بددود ،طددی را چنددانچە بددا نیروهددای پیشددمرگە مددواجە میشددد،
گدددزارش آن را بە پایگدددا مدددیداد و آندددان نیدددز اقددددام بە توپبددداران مدددنطقە
می کردند .خود را برای هرگونە رویددارویی بددا نیروهددای رییددم آمددادە کددردیم،
اما نیروهای پیادە هیچ گونە تحرکی از خود نشان ندادند .حمالت توپخانەای
رییددم بە طددور کورکددورانە و در عددین حددال وحشددیانەای ادامە داشددت .درواقددع
برای آنان مهم نبود کە در نتیجەی آن مدزارع و باغددات و خانەهددای مددردم ،و
یا زن و بچەهددای روسددتایی آسددید میدیدنددد ،تنهددا اصددل بددر ایجدداد فشددار بددر
نیروهای پیشمرگە بود.
در حین توپباران دستەای از پیشمرگەها بە سردستەگی عثمان ممیل بە
سددمت کددو ەبەردەهە ددۆە بدداال رفتنددد ،امددا توپخددانە متددوجە حضددور آنددان نشددد.
لباسهای خدداکیای کە بددر تددن داشددتند ،موجددد اسددتتار آنددان شدددە بددود و ایددن
اولدددین بددداری نبدددود کە همرنگدددی لبددداس پیشدددمرگان بدددا رندددگ کو هدددا بە داد
پیشدددمرگەها میرسدددید .بە هدددر جهدددت ایدددن حمدددالت تدددا سددداعت  ١٨بە طدددول
انجامید و همان طور کە گفتە شد ،نیددروی پیددادەی رییددم از مقددابلەی مسددتقیم
خودداری کرد و بە مواضع و سنگرهای ما حتی نزدیک نیز نشدند.
در همین کتاب و در بخشهای قبلی نیز بە کرات بە این نکتە اشارە شدددە
اسدددت کە پدددس از پایدددان یدددافتن جندددگ ایدددران و عدددراق ،رییدددم نمیخواسدددت
نیروهددایش در کردسددتان تلددف شددوند ،زیددرا بازتدداب کشددتە شدددن نیروهددای
جمهوری اسالمی و بە ویژە نیروهای غیرکرد آن ،برای حکومددت گددران تمددام
میشد .آنها در رسانەها از یک سو مدام از نددابود شدددن نیروهددای پیشددمرگە
دم میزدند و از سویی دیگر نمیشددد کە جنازەهددای آنددان را در حددالی کە بە
گفددتەی آنددان حددزب دمکددرات از بددین رفددتە اسددت! بە شددهرهای زادگاهشددان
برگرداند .قبل از پایان جنگ ایران و عددراق تەددداد کشددتەها را توجیدده میکددرد،
اما این بار دیگر توجیهپذیر نبود .بر همین اساس بود کە نیروهددای رییددم بە
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توپبدددداران و مددددا نیددددز بە گشددددت سیاسددددی – نظددددامی و ارتبدددداط بددددا مددددردم
میپرداختیم ،و در صورت مهیا شدن فرصت مناسد ،ضربەی خددود را وارد
میکردیم.
بلوای روستای «تپی»
غروب روز  ٣٠مرداد  ١٣٧٣پس از صرف شددام در روسددتای گددردیگالن،
از رودخانەی قرەگویز گذر کردە و سپس از دشددت شددهریکند وارد روسددتای
ەتپددیە در مددنطقەی پیرمحمددد شدددیم .بە دلیددل توپبدداران کددو و کمددر از سددوی
نیروهای دولتی ،داخل روسددتا را جهددت اسددتراحت انتخدداب کددردیم و در واقددع
تاکتیک خود را تغییر دادیم.
سدداعت  ٣بامددداد بە طددور بسددیار مخفیددانەای وارد روسددتا شدددیم ٤٣ .تددن
پیشمرگەی جنگجو و سلحشور بودیم ،درب چند خددانە را زدیددم و آنددان را از
خواب بیدار کردیم و در قالد چند دستە وارد خانەها شدیم .من بە همددرا ٥
پیشمرگەی دیگر بە خانەای رفتم کە در سال  ١٣٦٤دو کادر حزبی در آنجددا
دستگیر شدە بودند .پس از صرف مقددداری ماسددت و چددای همانجددا ماندددگار
شدیم .خاطرەی دستگیری آن دو کادر حزب ،بددر صدداحد خددانە کە فددردی بە
نام ەاحمد حا رسولە بود تأثیر گذاشتە و ترسیدە بود.
علیدددرغم ایدددنکە میدانسدددتیم کە دوسدددت نددددارد ،امدددا چدددارەای نداشدددتیم و
نمیخواستیم خانەای کە از آمدن پیشمرگە مطلع است را عوض کنیم و وارد
خانەی دیگری بشویم .صاحد خانە گفت کە فردا کسددی در خددانە نمیمانددد و
همگی بە مزرعە میروند ،ما نیز کە بسیار خسددتە بددودیم در یکددی از اطاقهددا
گرفتیم و خوابیدیم .ساعت  ١٠از خواب بیدار شدیم ،کسی از اهل خانە آنجددا
نبددود .سدداعت  ١٤صدداحد خددانە دوبددارە بازگشددت و هنگددامی کە مطمددئن شددد،
اتفاقی روی ندادە ،بابت رفتار سرد دیشد خددود از مددا عددذر خواسددت .سددپس
نیمرویی درست کرد و خود نیز با ما چند لقمەای از آن خورد.
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ساعت  ١٨در داخل خانە نشستە بددودیم و مشددغول حددرف زدن بددودیم کە
موتورسدددواری آمدددد و از داخدددل کدددوچە – کە صددددایش میآمدددد  -سدددراغ آن
خانەای می گرفت کە ما در آن بددودیم .بە صدداحد خددانە گفددتم بیددرون بددرود و
اگددر ەسددید کددریمە (یکددی از مددزدوران کە بددا موتورسددیکلت در روسددتاها چددرد
می زد) بود ،اطالع دهد تا دستگیرش کنددیم .خددود سددید کددریم بددودە از وی در
مورد پیشمرگەها میپرسد و اینکە شد گذشددتە وارد روسددتا شدددەاند ،او هددم
در جواب میگوید بلە ،اما نمیگوید کە اکنددون نیددز اینجددا هسددتند و روسددتا را
ترک نکردەاند .پس از شنیدن خبر ،سریع بە سمت ەقاجرە حرکت میکند.
هنگامی کە صاحد خددانە برگشددت ،گفددتم :ەکددی بددود؟ە گفددت :ەیکددی از اقددوام
بود از روستای ەتبددتە اومدددە بددود و خرمنکددوب میخواسددت.ە ایددن را گفددت و
بیددرون رفددت ،پددس از دە دقددیقە بازگشددت و گفددت :ەکدداک ابددراهیم خواهشددأ تددا
دستگیر نشدەای د از اینجا برید!ە گفتم :ەمگە پاسدارها اومدند؟ە گفددت :ەنە ،اون
موتورسوار سید کریم بود و بهشم گفتم کە پیشمرگەها اینجا بودند.ە
بسیار دلخور شدم و با عصبانیت سرزنشش کددردم .فددورأ خددود را آمددادە
کددردیم و سددایر تیمهددا را هددم مطلددع سدداختم ٥ .دقددیقە بەددد بە وسددیلەی پدافنددد
پشددت روسددتا را کوبیدنددد ،از محددل مددا اطالعددی در دسددت نداشددتند ،امددا بدددون
هدف شروع بە کوبیدددن اطددراف روسددتا کردنددد .از خانەهددا خددار گشددتە و از
سە سمت کمین گذاشتیم و بە انتظار نیروهای رییم در کمین نشستیم .آنددان
مابین روستاهای قاجر و تپی و روبەروی روسددتای عیشددیآباد مسددتقر شدددە
بودند و پایین روستا را مددورد حمددالت خمپددارە و کاتیوشددا قددرار دادە بودنددد.
نگرانی ما نە از بابت خودمان ،بلکە مددردم روسددتا بددود کە بددا تددوجە بە ایددنکە
فصدددل برداشدددت محصدددوالت بدددود اکثدددر آندددان بدددر سدددر مدددزارع مشدددغول کدددار
کشاورزی بودند.
حمددالت نیروهددای رییددم دو سدداعت ادامە داشددت .پددس از ایددنکە خسددارت
زیادی بە احشددام و محصددوالت و همچنددین مددزارع مددردم وارد کردنددد ،حددوالی
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غروب بە سمت بوکان حرکت کردند و بە سمت کمین نیامدنددد .نکددتەی جالددد
توجە این بود کە در این حین دو تن از چوپانان روسددتا در مددابین روسددتای
عیشیآباد و نیروهای دشمن در قلەەای خود را مخفی کردە بودند ،آنان نیز
بە گمان اینکە آن دو چوپددان پیشددمرگە هسددتند ،حددداقل صددد گلددولە خمپددارە و
کاتیوشددا بە سویشددان شددلیک کردنددد ،امددا خوشددبختانە از هرگددونە آسددیبی بە
دور ماندند.
پس از اینکە اوضاع آرام شد و خسارت جانی برای مردم در پی نداشت،
حددول و حددوش سدداعت  ٢٠:٣٠دقددیقە مددردم روسددتا را در داخددل مسددجد جمددع
کردیم .احمد کە خبر آمدن پیشمرگەها را بە سددید کددریم مخبددر دادە بددود ،در
حددین خددرو از روسددتا توسددط نگهبانهددا دسددتگیر شدددە و بە داخددل مسددجد
فرستادە شد .پس از اتمام جلسە و پس از توضیحات الزم ،بە خاطر التماس
مردم از اشتباهی کە مرتکددد شدددە بددود گذشددتیم .تددا سدداعت  ٢٣در روسددتای
تپی بودیم ،سپس آنجا را ترک کردیم.
صددبح روز بەددد در روسددتای ەدارەگددردلەە بددودیم ،آن روز هددم نیروهددای
رییم احساس کردە بودند کە در آنجددا حضددور داریددم ،بە همددین سددبد گددرو
ضربت را از روستای نوبار اعزام کردە اما یک قدم از روستای سددیدآباد پددا
را فراتددر نگذاشددتند ،ضددمن ایددنکە موتورسددوار دیگددری جهددت کسددد اطالعددات
فرستادە بودند ،اما چیزی دستگیرش نشدددە بددود .بددا ایددن حددال خددود را بددرای
مقددابلە آمددادە کددردە بددودیم ،امددا درگیددری صددورت نگرفددت و نیروهددای بدددون
روحیەی رییم از جای خود جم نخوردند.

گشتی بینظیر و برنامەی رفتن بە داخل شهر
در آن زمان کوچکترین خللی بە ایمان و اعتماد بەنفس ما وارد نبود .بددا ٤٣
تن پیشمرگە بدون توجە بە احتماالت و عواقددد خطرندداکی کە میتوانسددت در
پی داشتە باشد ،بە عمق منطقە میرفتیم .قب حتی با صد پیشمرگە نیددز ایددن
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کار را می کردیم ،اما اوضاع بە کلددی تغییددر کددردە بددود .آن زمددان در صددورت
خددوردن ضددربە و جراحددت افددراد ،تنهددا بددا پددنج سدداعت پیددادەروی بە مددنطقەی
گددورک کە تحددت کنتددرل خودمددان بددود ،بدداز میگشددتیم امددا اکنددون بایسددتی تددا
کردستان عراق را میپیمودیم و با کلیەی موانع سر را مواجە میشدیم.
اوایددل شددهریور بە گشددت خددود در مددنطقەی احمدددکور ادامە دادیددم ،قصددد
ورود بە داخل شهر بوکان را داشتیم و مترصددد فرصددت مناسددبی بددودیم .در
تاریخ  ٥شهریور در روستای گردیقبران با استقبال گددرم مددردم آن روسددتا
کە مدددت ها بددود پددذیرای نیروهددای پیشددمرگە نبودنددد ،مددواجە شدددیم .پددس از
صرف شام و برگزاری جلسە برای مردم ،با تددوجە بە ایددنکە نیروهددای رییددم
در تەقیددد م دا بودنددد و کددل مددنطقە را تحددت نظددر قددرار دادە بودنددد ،سدداعت ١
بامداد آنجا را ترک کردیم.
در جدددادەی اصدددلی بوکدددان – میانددددوآب و مدددابین روسدددتاهای داشدددبند و
اوچ تپە تأمین جادە حضور داشت .مدتی بە انتظار نشستیم تددا محددل را تددرک
کننددد ،امددا پددس از چندددی بددا روشددن کددردن آتددش سددوی پاسدددارها ،اطمینددان
حاصل کردیم کە ماندنیاند .را پس نداشتیم و حتمأ بایستی از عرض جادە
عبور میکردیم ،لذا بددا احتیدداط و دقددت بسددیار و در قالددد تیمهددای  ٥نفددرە ،بە
صدددورت تدددیم تدددیم از عدددرض جدددادە گذشدددتیم .و بدددا ایدددن تاکتیدددک از میدددزان
ضربەپذیری نیروها در صورت وقوع درگیددری کاسددتیم .مددا نمیخواسددتیم بددا
آنان درگیر شویم ،چون هم فاصلەی کمی با بوکان داشتیم و هم ایددنکە روز
بەد نیز برنامەهایمان تحت تأثیر درگیری با تأمینها بر هم میریخت.
پس از دور شدددن از جددادەی اصددلی از دشددت آلەشددین رهسددپار روسددتای
قالیچی شدیم .فرداشد وارد روستا شدیم و بە دیدن قلەەی تاریخی قالیچی
رفددتم .بددا تغییددرات زیددادی مددواجە شدددم ،نیروهددای رییددم بددر روی آن قلددەەی
تدداریخی پایگددا ایجدداد کددردە بودنددد و حتددی از مصددالح بە کددار رفددتە در قلددەە
برای پایگا استفادە کردە بودند و کلیەی آثددار باسددتانی آن را بە یغمددا بددردە
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بودند .بە بوکان نزدیک شدە بودیم و خبرهددا حدداکی از آن بددود کە نیروهددای
رییم جو امنیتی در داخل شهر ایجاد کردە بودند.
ساعت  ٢٣از قالیچددی خددار شدددیم و سدداعت  ٣بامددداد بە محلددی در میددان
روستاهای ەاوینچیە و ەکلتپەی عزیزآقاە رفتیم .آنجا زیر شماری از درختددان
زردآلو متوقددف شدددە و پیشددمرگەها از فددرط خسددتگی فددورأ کیسددە خوابهددای
خود را گشددودە و بە اسددتراحت پرداختنددد .مددن نیددز بە طددرف انتهددای درختددان
رفتم و از آنجا متوجە پایگا رییم شدددم ،پددس از بازگشددت نددزد پیشددمرگەها،
دستوری مبنی بر ترک محل صادر کردم کە با غرزدن آنان همرا بددود ،هددر
چقدر اصرار کردنددد ،بدداز هددم گفددتم امکددان ندددارد اینجددا بمددانیم و بایددد سددریەأ
محل را ترک کنیم ،چون احتمال درگیر شدن بسیار باال بود .بدین ترتیددد بە
را افتادیم و ساعت  ٥در نزدیکی محلی بە نام ەدرەی خەمەە (شیوی خەمە)
کە نام دولتی آن ەحسنآبادە میباشد ،بە استراحت پرداختیم.
سدداعت  ١٠روز بەددد  ٣فرونددد هلیکددوپتر از بوکددان عددازم مددنطقە شدددند و
مدت نیم ساعت بە راکتباران منطقە و کو ەگلتگەە پرداختند کە خوشددبختانە
زیانی در پی نداشت .سپس یک دستگا خودروی جیر از کلتپە نزد ما آمددد،
از اوضاع مددنطقە پرسددیدیم کە گفددت پاسدددارها در مددزارع مددردم در روسددتای
کلتددپە مسددتقر شدددەاند .تەددداد نگهبانهددا را افددزایش دادیددم و هددیچ گددونە اتفدداقی
روی نداد.
بددا خددود اندیشددیدیم کە چگددونە در قالددد یددک تددیم خددود را بە داخددل شددهر
برسانیم .باطری برای بیسیمها تمام کردە بودیم ،نیروهای رییددم اطددراف را
محاصرە کردە بودنددد .از همانجددا ماشددینی بە بوکددان فرسددتادیم ،هنگددامی کە
بازگشت از آمادەباش نیروهای داخل شهر گفت و اینکە میدددان فوتبددال پددر از
نیرو میباشد و نیز  ٣فروند هلیکوپتر در استادیوم شهر بوکددان فددرود آمدددە
و در حددال آمادەبدداش بودنددد .حسدداب کددار دسددتمان آمددد و فهمیدددیم کە رییددم
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قصد حمددلەی همەجددانبە دارد ،لددذا از رفددتن بە داخددل شددهر منصددرف شدددیم و
محل را کە نزدیک بە شهر بود ،ترک کردیم.
روز بەد در نزدیکی روستای ەقورمیشە بددودیم ،رییددم بلندددیهای اطددراف
قالیچدددی و درەی خەمە را بە کنتدددرل خدددود در آوردە بدددود ،امدددا همچندددان از
کشف محل ما عاجز بودند .غروب جلسددەای بددرای مددردم روسددتای قددورمیش
برگزار کددردیم ،سددپس چنددد نفددر از اهددالی روسددتا را کە حرفهددایی در مددورد
آنان مبنددی بددر همکدداری کددردن رییددم وجددود داشددت را فددرا خواندددە و بە آنددان
تذکر جدی دادیم .پس از انجام امددورات از روسددتا خددار گشددتیم ،دو سدداعت
پس از رفتن ما نیروهای رییم بە آنجا رفتە بودند.
فاصلەی زیادی را پیمودیم تا بە روبەروی روستای ەاشددکوتانە رسددیدیم،
بە همرا یکی از پیشمرگەها از داخل روسددتا دو دسددتگا تراکتددور آوردیددم و
با کلیەی پیشمرگەها تا نزدیکی روستای قرەموسالی رفتیم .سپس دوبارە با
پای پیادە بە ادامەی گشتزنی پرداختیم .ساعت  ٤بامداد کاک عمددر گفددت کە
روپوش اسلحەاش افتادە است ،هرچقدر بە جسددتجو پددرداختیم موفددق بە پیدددا
کدددردن آن نشددددیم .هددوا کمکدددم روشدددن میشدددد بدددا عجدددلە خدددود را در میدددان
مجموعەای از درختان پنهان کردیم.
بەدددازظهر روز بەددد نیروهددای رییددم در نزدیکددی محددل مددا اسددتقرار یددافتە
بودند ،مجید خەبات کە نگهبان بود اطالع داد کە نیروهای رییم در محل گددم
شدن روپوش اسلحەی کاک عمر قرار گرفتەاند .رد پای ما را گرفتە بودند و
از دور و بدون هدددف اقدددام بە تیراندددازی میکردنددد ،مددا کە خددود را سددازمان
دادە بددودیم و آمددادەی رویددارویی جدددی بددا آنددان شدددە بددودیم ،امددا اقدددام بە
پیشروی نکردند.
همزمان با تەقید مددا ،سددراغ پدددر پیددرم رفددتە و از داخددل روسددتا وی را بددا
خود بردە بودند .بەدأ پدرم برایم تەریف کرد کە در میددان را بیاحترامددی و
تددوهین زیددادی بە او کددردە و او را در جلددوی صددف قددرار دادە ،در واقددع از
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پدددرم بە عنددوان سددپر اسددتفادە کددردە و گفددتە بودنددد :ەاز جلددو حرکددت کددن ،تددا
پیشددمرگەها بزننددت.ە همچنددین میگفددت رفتددار پاسدددارها بە اندددازەی خددائن و
مزدوران زنندددە نبددودە اسدت .پدددرم کە بسددیار ناراحددت شدددە بددود ،گفددتە بددود:
ەشماها اگە عرضە داشتید میرفتید و پسددرم را دسددتگیر میکردیددد تددا خددودم
با همین دستهای خودم اونو خفەاش میکددردم .امددا زورتددان بە مددن پیرمددرد
میرسددد .کددل مددنطقە را پددر از نیددرو کددردە و بددا انددواع سددالح اومدددە و بدداز هددم
جرئددت نداریددد خودتددان برویددد؟! پددس اگە اینطددورە مددن بە پسددرم کە اینقدددر
شجاع و رشیدە افتخار میکنم.ە پس از اینکە جملەی آخر را بددر زبددان آوردە
بود ،یکی از خائنین بە نام ەمامند سورە از مزدوران طایفەی منگور با قنددداق
اسلحە دو ضربە بهش وارد کردە بود.
نیروهای رییم پس از اینکە قرید بە دو ساعت با انواع سددالح اطددراف مددا
را کوبیدند ،اما بدون هیچ دستاوردی بە قرەموسالی برگشتند .حوالی غروب
تیم پیشددرو را جهددت ارزیددابی جددادەی اصددلی بە محلددی در مددابین روسددتاهای
حسینمامە و قرەموسالی فرستادم ،سپس از عددرض جددادە گذشددتە و شددد را
در روستای گلمرزینگ بە سر بردیم.
نیروه ای رییم از رفددتن مددا بە روسددتاهای نزدیددک میاندددوآب بددیش از هددر
جای دیگری متنفددر بددود .دیدددار و مالقددات بددا مردمددی کە در را آنددان مبددارزە
میکنی ،بسیار دلچسد است و مبارز در آن هنگددام احسدداس غددرور و شددەف
میکنددد ،پددس از هددر دیدددار خسددتگی از تنمددان در میرفددت و بددا روحددیەای کە
متأثر از آن دریافت کردە بددودیم ،بە سددمت مکانهددای صددەدالەبور مددیرفتیم
تا از هر گزندی در امان باشیم.
ایددن بددار نیددز پددس از گشددتی طددوالنی کە شددرح مختصددری از آن آمددد ،از
عدددرض جدددادەی بوکدددان – مهابددداد بە سدددمت اطدددراف روسدددتای ەقادرآبدددادە
گذشتیم و آنجا نیز  ٢روز بە استراحت پرداختیم.
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تیراندازی بە سوی پیشمرگەهای رهبری انقالبی
شامگا  ١٣شهریور سال  ١٣٧٣در اطراف روسددتای قادرآبدداد بددودیم .دمددای
هددوای آنجددا سددرد بددود ،بە همددین دلیددل هددر کدددام از پیشددمرگەها در پیرامددون
خود سددنگری درسددت کددردە و در کیسددەخوابها بە خددواب رفتددیم .سدداعت ٢٣
بود ،پددس از مدددتها ایددن بددرای نخسددتین بدار بددود کە در ایددن سدداعت فرصددت
خوابیدن داشتیم.
سدداعت  ٢:٣٠دقددیقە نصددف شددد بددا صدددای شددلیک رگبددار از خددواب بیدددار
شدیم ،فوری خود را آمادە کردیم اما تیراندددازی قطددع شدددە بددود .پددیش خددود
فکر کردم کە تیم شناسایی رییم سر وقتمان آمدددە و نگهبانهددا بە سویشددان
تیراندازی کردەاند .دسددتەای از پیشددمرگەها را بە بدداالی ارتفاعددات و دسددتەای
دیگر را بە پایین فرسددتادم .ەقهرمددان بروشددانە یکددی از سردسددتەها از وجددود
جنددازەای در آن اطددراف خبددر داد .فددورأ خددود را بە محددل رسدداندم ،پددس از
مشدددداهدەی کددددارت شناسددددایی ،وی را شددددناختم قددددب و در سددددال  ١٣٦٥بە
خانەشان در روستای ساروقامیش رفتە بددودم ،امددا از آن زمددان هددیچ خبددری
از وی نداشتم و نمیدانستم چە کارە است.
سدددپس مشدددخب شدددد کە  ٦ -٥تدددن از پیشدددمرگەهای رهبدددری انقالبدددی بە
طددرف محددل اسددتراحت مددا آمدددە بودنددد .هرچنددد کە در میددانەی را چوپانهددا
هشدار دادە بودند کە نیروی بیان در آن اطراف حضور دارد ،اما توجهی بە
هشدار آنان نکردە بودند .بە را خود ادامە دادە بودند و یکی از نگهبانهددای
ما بە گمان اینکە افراد رییم هستند ،بە سویشان تیراندازی میکند ،متأسفانە
در نتیجەی این تیراندازی  ٤تن از آنان زخمی میشوند و یکددی دیگددر نیددز بە
نام ەزیرو قاضددیە کە از اعضدداء تشددکیالت مخفددی و بە قصددد پیشددمرگ شدددن
همراهشان بودە ،جان خود را از دست میدهد .سددایر افددراد نیددز پددس از ایددن
رویداد در غاری در روبەروی قادرآباد مخفی شدە بودند.
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روز بەد ،پیشمرگەها بەغیر از دیدەبانان از ارتفاعات پایین آمدند .حددوالی
سدداعت  ١٠چوپددانی بە طددرف مددا میآمددد .احسدداس کددردم کە دنبددال چیددزی
میگردد .پس از حرف های زیادی کە با هم ردوبدل کردیم اما چیزی بە مددن
نگفدددت ،سدددپس بدددا مقدددداری سدددختگیری از موضدددوع مطلەدددم گردانیدددد .گفدددت:
ەراستش را بخواهید بە دنبال صدای تیراندازی دیشد بە اینجا آمدەام ،ەسید
عبداللەە من را فرستادە تا ببینم چە خبرە ،یکی از افرادشان گددم شدددە اسددت.ە
گفتم :ەکشتە شدە و بگو بیایند دفنش کنند.ە
آدرس یکی از کانالهای بیسیم  ٤٢٥را برایشان ارسال کردم ،تددا بددا هددم
حدددرف بدددزنیم .سددداعت  ١١موفدددق بە برقدددراری ارتبددداط شددددیم .بدددا یکدددی از
پیشمرگەهایشدددان بە ندددام ەادریدددسە – کە بەددددأ خدددود را تحویدددل نیروهدددای
جمهددوری اسددالمی داد  -حددرف زدم .بددا حددالتی قلدددرمأبانە حددرف مددیزد ،بددا
عصددبانیت برخددورد کددردم و گفددتم :ەمجموعددأ  ٥نفریددد کە سددە نفرتددون هددم
زخمیاند ،اگە دستور بدم همددین االن کتبسددتە اینجددا میددارنتون ،پددس درسددت
حرف بزن و ببین با کی داری حرف میزنی.ە صدای سید عبداللە میآمد کە
از دسددت بیسددیمچی خودشددان ناراحددت شدددە بددود و میگفددت :ەدرسددت حددرف
بدددزن.ە در پایدددان گفدددتم کە دارو میفرسدددتم کە زخمیهدددا را مدددداوا کنندددد ،امدددا
ترسیدە بودند و قبدول نکردنددد .میدانسددتم کە از داخددل غددار بیددرون نمیآینددد،
حوالی غروب جنازەی زیرو را تحویددل چنددد نفددر از اهددالی قادرآبدداد دادیددم تددا
دفنش کنند ،خود نیز وارد روستا شدیم.
سددداعت  ١٩یکدددی از نگهبانهدددا از طریدددق بیسدددیم اطدددالع داد کە آن چندددد
پیشمرگەی رهبری انقالبی میخواهنددد وارد روسدتا بشددوند .شخصددأ بددا آنددان
تمددداس گدددرفتم ،االغ میخواسدددتند تدددا زخمیهدددا را جابەجدددا کنندددد .امدددا بەددددها
مشخب شد کە دروغ گفتە بودند .با کاک عمر هماهنگ کردم و قرار بر ایددن
شددد کە یکددی از افرادشددان را بدددون اسددلحە بفرسددتند تددا کددار خددود را انجددام
بدهددد .یکددی از کادرهددای کمیددتەی بوکددان بە نددام ەکویسددیە را همددرا آن فددرد
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فرستادیم .پددس از اتمددام کارهددا کویسددی نددزد مددا برگشددت .پددس از دو سددال و
بەددد از ادغددام و اتحدداد دوبددارە بددا رهبددری انقالبددی ،کویسددی مدداجرا را تەریددف
کددرد و گفددت بددرای االغ نیامدددە بودنددد ،بلددکە پددول زیددادی در داخددل روسددتا
داشتند و بە خاطر همین اینجا آمدە بودند.
پددس از صددرف شددام ،کدداک عمددر بددالکی بە همددرا چهددار تددن از کادرهددای
کمیتەی شهرستان جهت انجام امور تشددکیالتی از نیددرو جدددا شدددند و مددا نیددز
بە گشتمان ادامە دادیم.
تولد «بیان»
هنگددامی کە در مقددر ثابددت بددودیم ،بە همددرا کدداک ەمحمددد نارسددتیە 1تصددمیم
گرفتیم کە در قالد دو نیروی بیان و زمزیران عملیاتی مشترک در منطقە بە
انجام برسانیم .در تاریخ  ٢١شهریور  ٧٣در روستای ەگندمانە با هم دیدددار
کددردیم .طددی جلسددەای کە برگددزار کدردیم ،متددوجە شدددیم کە نیددروی زمزیددران
رغبتددی بە انجددام عملیددات در مددنطقەی بوکددان نداشددت .سددپس کدداک اسددماعیل
بازیددار کە آن زمددان فرماندددەی نیددروی قندددیل بددود ،بە همددرا  ٦پیشددمرگەی
دیگدددر بە مدددا ملحدددق شددددند و بە مدددنطقەی بوکدددان آمدندددد ،پدددس از چندددد روز
گشتزنی ،از را مهاباد بە پیرانشهر بازگشتند.
در تدداریخ  ٢٧شددهریورما  ١٣٧٣در را روسددتای پاشددبالغ بددودیم .رییددم
نیددروی بسددیاری در روسددتای نوبددار مسددتقر کددردە بددود و بدددون هدددف ک دو
طددرغە را بە وسددیلەی کاتیوشددا میکوبیددد .کددریم حدداجی رسددولی (مامۆسددتا
زە ە) از طریق بیسیم و با عجلە و پیدرپی صدایم میزد :ەکاوە  ...کاوە ...ە
جددواب دادم و گفددتم چە خبددر شدددە اسددت .گفددت :ەمژدگددانی! مژدگددانی!ە پدددر

 -1محمد نارستی آن زمان فرماندەی نیدروی زمزیدران بدود و در سدال  ٧٨و در عملدی تروریسدتی
در نزدیکی شهر کویە بە طرز وقیحانەای بە شهادت رسید.
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ەهاللەە شدی!ە از روی هاللە کە نامی دخترانە بود ،متددوجە شدددم کە صدداحد
دختر شدەایم.
آن شد از روستای باشددبالغ فددردی را بە بوکددان فرسددتادم تددا چنددد جەددبە
شددیرینی بیدداورد .صددبح روز بەددد چهددار نددام انتخدداب کددردم و بددر روی کاغددذ
نوشتم تا از طریق قرعە یکی از آنها را انتخاب کنم .اسامی عبارت بودند از:
ەبیددانە (سددپیدەدم ،کددو بیددان در مددنطقەی افشددار و نددام نیددروی پیشددمرگان
کمیددتەی بوکددان) ،ەئەویددنە (عشددق) ،ەئەسددرینە (اشددک) و ەهدداللەە (نددام گلددی کە
بهاران میروید) کە بیان درآمد .غروب کاک ەعمر غالمەلددیە پیددامی فرسددتادە
بود و پرسیدە بود کە چە نامی انتخاب کردەاید ،غفور صوفی کە بیسیمچی
بددود ،در جددواب میگویددد :ەبیددانە .کدداک عمددر همسددرم را مطلددع میکنددد .بدددین
ترتیددد بیددان در دومددین سالگشددت شددهادت دکتددر شددرفکندی یەنددی در تدداریخ
 ١٣٧٣/٦/٢٦متولد شد.
در تددداریخ  ٢٩شدددهریور در پشدددت روسدددتای کدددولیجە بدددا نیدددروی پیشدددوا
جلسددەای برگددزار کددردیم .طددی ایددن جلسددە قددرار شددد در صددورت امکددان در
جدددادەی بوکدددان – مهابددداد عملیدددات مشدددترکی انجدددام دهدددیم .رییدددم از طریدددق
مخبران و جاسوسان خود از بە هم پیوسددتن ایددن دو نیددرو اطددالع یددافتە بددود،
بە همین سبد نیروهددای خددود را در مددنطقە چنددد برابددر افددزایش دادە بددود .بددا
افزایش شمار نیروهای رییم طرح عملیاتی ما خودبەخود کنسددل شددد .سددپس
نزدیدددک بە  ١٠روز دیگدددر نیدددز در مدددنطقە حضدددور داشدددتیم و در تددداریخ ١٠
مهرما تصمیم بە بازگشت بە مقرات ثابت گرفتیم.

موانع بر سر راه بازگشت
در سال  ١٣٧٣بە اندازەی تمام سالهای گذشتە در مندداطق مددرزی مددین کددار
گذاشددتە بودنددد ،هنگددامی کە تصددمیم بددر بازگشددت بە مقددرات ثابددت گددرفتیم،
پایگا های متەدد و در کنار آن مینگذاری بیرویەی نیروهای دشمن ،مشکل
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اساسی و مانع اصلی بر سر را بازگشتمان بود .میبایسددت بددا احتیدداط قدددم
برداریم.
ابتدددا در پشددت روسددتای ەسددوتوە بددا کمیددتەی بددانە تمدداس گددرفتیم تددا بلددکە
بتوانیم از آن منطقە بە خدداک کردسددتان عددراق بددازگردیم ،وضددەیت آنجددا نیددز
مناسد نبود و در نتیجە جواب آنددان منفددی بددود .سددپس بددا ندداحیەی  ٢مددواجە
شدددیم و از مدددنطقەی سرشددیو سدددقز ،خدددود را بە نزدیکددی کوهسدددتان پدددریال
رساندیم ،اما را بستە بود.
سپس بە روستاهای ەسددولەە و ەاسددحاقآبادە رفددتە و نیروهددای رییددم طبددق
مەمول از دور اقدام بە شلیک پدافند کردە و باعت ایجاد تددرس و وحشدت در
میددان مددردم مددنطقە شدددند .از آنجددا نددان و آذوقە برداشددتیم و بە کوهسددتان
چهلچشمە رفتە و در اطراف روستاهای ەآگجەە و ەگوگجەە مستقر شدیم .بددا
دفتر سیاسددی تمدداس برقددرار کددردیم و خواسددتار اعددزام چنددد تددن از نیروهددایی
شدیم کە در خنثیسازی مین تبحر داشتند.
وضەیت آبوهوایی نیز تغییر کردە و در مددنطقەی چهلچشددمە بارشهددای
ساالنەی باران شددروع شدددە بددود و هددر روز شدداهد سددردتر شدددن دمددای هددوا
بودیم ،این بە خودی خود وضەیت ما را بددیش از پددیش نامسدداعد کددردە بددود.
نیروهدددای رییدددم نیدددز کلدددیەی روسدددتاهای مدددنطقە را تحدددت کنتدددرل داشدددتند.
گرسنگی و بیخوابی و سرما فشار زیادی بر ما وارد کردە بود .غروب روز
 ٢٣مهرمددا  ١٥ ،تددن از پیشددمرگەهای نیددروی بیددان را جهددت آوردن آذوقە از
روستای ەتوکالنە دیواندرە با خود بە آنجا بردم.
 ٥ساعت در را بودیم تا بە روستا رسیدیم .قبل از تاریددک شدددن هددوا بە
روسدددتا رسدددیدە بدددودیم و مدددردم از دور و بدددا حدددالتی تدددوأم بدددا تەجدددد نگدددا
میکردنددد .مددا را نمیشددناختند ،بە همددرا چنددد تددا از بچەهددا در داخددل روسددتا
چرخی زدیم ،سپس کمکم دو تن از آنان با قدمهایی نامطمئن نزدیددک شدددند،
برخددورد آنددان منطقددی بددود چددرا کە چنددد فددرد مسددلح و غددریبە و جددوان وارد
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روستایشان شدە بود و بە همین دلیل ترس بر آنان مسددتولی شدددە بددود ،امددا
همین کە صحبت کردیم ،از تفاوت لهجەمان احساس کردنددد از پیشددمرگەهای
منطقەی موکریان هستیم.
هنگددددامی کە از وضددددەیت و اخبددددار مددددنطقە پرسوجددددو کددددردم ،گفتنددددد کە
نیروهای رییم همە روزە و در حوالی غددروب بە روسددتا میآینددد ایددن حددرف
مددرا بە فکددر واداشددت .چنددد سددئوال دیگددر پرسددیدم ،در صددورتی کە نیروهددای
رییم میآمدند ،نمی توانستیم تدارکات را بە سایر پیشمرگەها برسانیم .مجید
خەبات را بە همرا  ٥پیشمرگەی دیگددر بددر سددر را ورود احتمددالی نیروهددای
دشمن مستقر کددردم و توصددیەهای الزم را بە وی گوشددزد کددردم .سددپس در
نقاط استراتژیک نگهبان گذاشتیم.
پددس از صددرف نددان و نوشددیدن چددای ،تدددارکات نیددرو را سددوار بددر االغددی
کددردیم و سدداعت  ٦صددبح نددزد نیددرو بازگشددتیم و خبددری از آمدددن نیروهددای
دشددمن نبددود .شددد بەددد سددە پیشددمرگە بە نامهددای ەعزیددز الماسددیە ،ەرضدداە و
ەکریمە جهت خنثیسازی مینهای کاشتە شدە از کردسددتان عددراق آمدددە و بە
ما ملحق شدند .شامگا  ٢٥مهرما از عددرض جددادەی سددقز – مریددوان عبددور
کردیم و در منطقەای مرزی بە نام ەدوپلورەە و ەبددردەرشە از توابددع مریددوان،
مخفی شدیم .حوالی غروب تیمی را برای خنثی کردن مینها فرستادیم ،پددس
از انجام موفقیتآمیز مأموریتشان ،از میدان مین گذر کردیم.
بە هنگددام عبددور از میدددان مددین ،پددای یکددی از پیشددمرگەها بە سددیم تددلەی
انفجاری گیر کرد ،اما خوشبختانە سریەأ یکی از پیشمرگەهای دیگر رهایش
کرد .در صورت انفجار نە تنهددا لددو مددیرفتیم بلددکە چندددین تددن از پیشددمرگەها
نیز مسلمأ بە شهادت میرسیدند ،پایگا های پرشددمار نیروهددای رییددم منتظددر
چنین غفلتهایی بودند.
گشددتزنی سددرافرازانە در مددنطقە و بازگشددت موفقیتآمیزمددان بە مقددرات
ثابددت در شددرایط کددام امنیتددی – نظددامی کردسددتان ،سددند دیگددری دال بددر
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شکسددت های جمهددوری اسددالمی در مقابددل ارادەی نیروهددای پیشددمرگە بددود.
رییم بە زعم خود بددا مینگددذاری وجددد بە وجددد مندداطق مددرزی میتواندد بددر
سر را رفت و آمد نیروهای پیشمرگە مانع ایجاد کند ،اما متوجە این نکددتەی
مهددم شددد کە هددیچ قدددرتی تددوان محرومسددازی پیشددمرگان حددزب دمکددرات از
دیدار با مردم کردستان را ندارد.
باالخرە در تدداریخ  ٢٨مهرمددا بە مقددرات ثابددت برگشددتیم .نددوزادی کوچددک
در گوشەای از خددانەی محقرمددان خوابیدددە بددود .کدداک عمددر بددالکی دختددری بە
نام ەگزنگە (اولین طلددوع آفتدداب) و پسددری بەنددام ەآگددریە (نددام قددلەای در مددرز
کردستان ایران و ترکیە)  ١٢ -١٠سالە داشت کە با دیدن من ،با عجددلە بیددان
را آوردنددد .تددا آن زمددان هددیچ نددوزادی را در آغددوش نگددرفتە بددودم ،مدداچش
کردم و بوی خوشش را استشمام میکردم .خاطرەی اولین شد پیوستنم بە
صفوف نیروهای پیشمرگە برایم زندە شد ،آنگددا کە پدددر و مددادرم بە دنبددالم
آمدند تا نزدشددان برگددردم ،آن زمددان بددود کە فهمیدددم پدددران و مددادران مددا از
غم دوری فرزندانشان چە زجری کشیدند و میکشند.

فتنەی تویوتا
چنددد روز از بازگشددتمان از مددنطقە بە مقددرات ثابددت نگذشددتە بددود کە یکددی از
پیشددمرگەها کە در بخددش خدددمات حددزب مشددغول بە کددار بددود ،یددک دسددتگا
تویوتدددای حزبدددی را بدددا خدددود میبدددرد و در ەقەاڵسدددەیدەە بە رهبدددری انقالبدددی
می پیوندددددد .چنددددد روز بەددددد چهددددار تددددن از پیشددددمرگەهای مددددا در اقدددددامی
تالفیجویانە سر را رانیە – ەقەاڵسەیدەە یکی از تویوتاهددای رهبددری انقالبددی
را با خددود بددر میدارنددد و بە کددویە بدداز میگردنددد .هنگددامی کە خبددر بە گددوش
مسئول تشکیالت رهبری انقالبی میرسد ،چند تددن از پیشمرگەهایشددان را بە
ەهیبت سلطانە در نزدیکی کویە میفرستند.
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همان روز ەمصطفی مهرپرورە کە رانندەی یک دسددتگا لندددکروزر بددود از
بغداد برمیگردد ،در نزدیکی هیبت سددلطان ماشددینش از کددار میافتددد .ماشددین
را همانجا جا میگذارد و خود بە مقر ثابت میآید .سپس بە همددرا سددە تددن
از پیشمرگەهای خدمات جهت تەمیر لندکروزر بە هیبت سلطان بر میگردند.
در همددین حددین پیشددمرگەهای رهبددری انقالبددی – کە تەدادشددان از افددراد مددا
بیشدددتر بدددودە و قریدددد بە  ٤٠پیشدددمرگە بودەاندددد  -بە سویشدددان تیرانددددازی
میکنند و در نتیجە یکی از پیشددمرگەهای مددا زخمددی میشددود و لندددکروزر را
نیز بە آتش میکشند.
هنگامی کە مطلع شدیم بە همرا چنددد تددن از پیشددمرگەهای نیددروی پیشددوا
خود را بە هیبت سلطان رساندیم ،از سویی دیگر کدداک کددریم سددقزی نیددز کە
فرماندەی نیروی محاف بود ،خود را بە محل درگیری رساندە بود .یک تددیم
چند نفرە را بە تەقید آنان فرستادیم اما دیگددر دیددر شدددە و بددا سددرعت محددل
درگیددری را تددرک کددردە بودنددد .چنددین اعمددال نسددنجیدە و سبکسددرانەای در
بسدددیاری از مدددوارد باعدددت کشدددتە و زخمدددی شددددن افدددراد از هدددر دو طدددرف
میگردید ،کە واقەأ جای تأسف داشت.

دسیسەهای رژیم علیە حزب دمکرات در کردستان عراق
بە دلیل تغییر شدرایط در کردسددتان عددراق ،جمهددوری اسددالمی فرصددت ایجدداد
تددنش و آشددوب و تخددم کددین کاشددتن در میددان احددزاب کردسددتانی را بە دسددت
آوردە بددددود .از هددددیچ دسیسددددەای جهددددت ضددددربە زدن بە کردسددددتان آزاد و
مبارزەی ملت کرد و در صدر آنان حزب دمکددرات – کە در کردسددتان عددراق
مستقر شدە بود – فروگذار نمیکرد .در نتیجەی همین فتنەانگیزیها بددود کە
روابط دو حزب دمکرات و اتحادیەی میهنی کە بددا خددون بسددتە شدددە بددود ،بە
تیرگی گرایید.
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جمهددوری اسددالمی بددر رهبددران کددرد در کردسددتان عددراق کە بە جوالنگددا
رییم تبدیل شدە بود ،فشار زیادی وارد میکرد .این فشارها صددرفأ بە دلیددل
وجود احزاب کردستانی اپوزیسیون رییم در خاک کردستان عراق ،بە ویژە
حزب دمکرات کردستان ایران بود ،کە شامل مواردی از جملە بیددرون راندددن
ما ،ممنوعیت رفتوآمد بە داخل کردستان ایران و دست آخددر منددزوی کددردن
ایددن احددزاب میشددد .کددارت فشددار جمهددوری اسددالمی ایددن بددود کە در صددورت
عدم اجرای این خواسددتەها ،در امنیددت کردسددتان عددراق خلددل ایجدداد میکددرد و
واقەأ هم بارها این کار را کرد.
نخستین خروجی تهدیدات رییم در زمسددتان  ١٣٧٣خددود را آشددکار کددرد،
کە طی یک نشست تقریبأ میتوان گفددت یددکطرفە کە مددابین حددزب دمکددرات و
اتحادیەی میهنی برگزار گردیددد ،رادیددو صدددای کردسددتان بددرای مدددتی تەطیددل
شد .در همین ایام و پس از از سرگیری برنامەهای رادیو ،دوبارە اتحددادیەی
میهنددی و ایددن بددار بددا درخواسددتی رسددمی خواسددتار توقددف پخددش برنامەهددای
رادیددو شددد .رادیددویی کە جمهددوری اسددالمی سددالها در تددالش بددود تددا آن را
مسددکوت کنددد ،نهایتددأ بە وسددیلەی همزبانددان خودمددان از ادامەی فەالیددت بدداز
ماند .ایددن اقدددام اتحددادیەی میهنددی کە تحددت فشددار و تهدیددد جمهددوری اسددالمی
صدددورت گرفدددت ،رخددددادی تلدددخ در تددداریخ روابدددط ایدددن دو حدددزب محسدددوب
میشود.
در مردادمددا  ١٣٧٤و پددس از  ٥مددا رادیددو صدددای کردسددتان ایددن بددار از
کرکوک برنامەهای خود را از سددر گرفددت ،فەالیددت دوبددارەی رادیددو مصددادف
شد با پنجاهمین سالگرد تأسیس حزب دمکددرات ،کە موجددد شددادی و سددرور
دوستداران ایددن حددزب در داخددل کردسددتان شددد .البددتە دسیسددەهای رییددم بە
همین جا ختم نشد و بەدها گسترش نیز یافت دەهددا کددادر و پیشددمرگ حددزب
در نقدداط مختلددف کردسددتان عددراق توسددط تروریسددتان جمهددوری اسددالمی بە
شهادت رسیدند.
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کنگرەی دهم حزب
نوروز سال  ١٣٧٤را در شرایطی برگزار کردیم کە از آن طراوت و شددادابی
سالهای قبل خبری نبود .تەطیلی رادیو هم بە حزب و هم بە همبستگی ملددی
ما در کردستان عراق زیان رساند .از دیگر سو نشانگر این واقەیددت بددود کە
جمهوری اسالمی کردستان عراق آزاد شدە را بە رسمیت نمیشناسد .رفتار
جمهوری اسددالمی در راسددتای بیتددوجهی بە کددم اهمیددت جلددوە دادن تغییددرات
کردستان عددراق بددود ،و همددان طددور کە گفددتە شددد در جهددت تخریددد آن اقدددام
میکرد.
طبق اساسنامە در همان زمستان  ٧٣میبایست کنگرە برگزار میشد ،امددا
بە دلیل شرایط و وضەیتی کە بر حزب تحمیل شدە بود ،امکان بستن کنگددرە
وجود نداشت ،لذا چند ما بە تأخیر افتاد .قبددل از برگددزاری کنگددرە ،کنفددرانس
کمیتەها برگزار گردید کە در کنفرانس کمیتەی بوکان ضمن ارزیابی موانع و
مشددکالت را حلهددایی نیددز پیشددنهاد شددد سددپس مددن ،امیددر رسددولی ،صددالح
محمددودی و علددی دسدددتنظر از کمیددتەی بوکددان بە عندددوان نمایندددەی کنگدددرە
انتخاب شدیم.
در تاریخ  ٢٢فروردینما  ١٣٧٤بە سمت محل برگزاری کنگددرە – کە بددر
هیچ کدام از ما مەلوم نبود  -بە را افتادیم .اما پس از حرکت متوجە شدددیم
کە بە سددوی اربیددل رهسددپاریم ،آنجددا در مقددر یکددی از احددزاب بە نددام حددزب
شددیوعی کردسددتان (تشددکیالت اربیددل) اسددکان یددافتیم .مأموریددت حف د امنیددت
سالن کنگرە برعهدەی ما ،اطراف مقر بر عهدددەی حددزب شددیوعی و خیابددان و
کوچەهای اطراف نیددز بددر عهدددەی پلددیس حکومددت اقلددیم کردسددتان بددود .بدددین
ترتید بە دلیل حساسیت باالی کنگددرەی دهددم ،حفد امنیددت آن از سددوی سددە
کانال مختلف تأمین میشد.
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ساعت  ١٦روز  ٢٤فروردینما کنگرەی دهم حزب دمکرات آغدداز بە کددار
کدددرد ،امدددورات کنگدددرەی مزبدددور  ١٠روز بە طدددول انجامیدددد و در تددداریخ ٣٠
فروردین خاتمە یافت .با وجود ایددنکە جددای خددالی دو بزرگمددرد سددالهای نە
چندان دور حزب یەنی شهیدان دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی حس میشددد،
اما خوشبختانە کنگرەای پویا و زندددە و نیددز پرمحتددوی بددود .تمددامی مشددکالت
حزب مورد بحت قددرار گرفددت و را کارهددای گوندداگون ارائە شددد ،در بسددیاری
از موارد اختالف سلیقە و تفاوت آرا بە چشم میخورد.
مهم ترین مصوبات کنگرە عبارت بود از :برداشتن تحریم از روی رفقددایی
کە در پی کنگرەی هشتم صفوف حزب را ترک کردە بودنددد ،و نیددز گفددتوگو
در راسددتای اتحدداد بیشددتر بالمددانع اعددالم شددد و همچنددین ایددن مهددم نیددز بە
تصوید رسید کە در صورت بازگشت ،بە عنددوان پیشددمرگە و کددادر پددذیرفتە
شوند .مصوبەی بەدی نیز بە رسمیت شناختن حق و حقوق اقلیتهای داخددل
حزب بود ،این حق با در نظددر گددرفتن پیششددرطی بە تصددوید رسددید کە ایددن
پیششددرط عبددارت بددود از ایددنکە ،افددرادی کە در اقلیددت بودنددد  ٦مددا قبددل از
برگزاری کنگرە حددق تبلیغددات داشددتە باشددند .البددتە بەدددأ پیششددرط ایددن اصددل
برداشتە شد و در همددان اولددین روز پایددان کنگددرەی قبلددی تددا کنگددرەی بەدددی،
تبلیغات آنان بالمانع اعالم شد.
کنگرەی یادشدە از یک جهت دیگر نیز حائز اهمیت بود و آن ایددن بددود کە
برای نخستین بار در پست دبیر کلی حزب تغییر ایجاد شد .در همددان سددالن
برگددزاری کنگددرە مامۆسددتا عبددداللە حسددنزادە بە عنددوان دبیددر کددل حددزب ،از
سوی کمیتەی مرکددزی منتخددد کنگددرە انتخدداب گردیددد ،کدداک مصددطفی هجددری
نیز کە قب دبیرکل بود این بار بە سمت جانشینی دبیرکددل انتخدداب شددد پددس
از اعددالم پایددان موفقیددتآمیز کنگددرەی دهددم ،جمه دوری اسددالمی کە مدددتهای
مدیدی بددود بە دنبددال فرصددت مناسددبی جهددت ضددربە زدن بە حددزب بە هنگددام
برگزاری کنگرە میگشت ،با شنیدن این خبر مغموم گشت.

گوشەای از خاطرات یک پیشمرگ 519 /

مصدددوبات کنگدددرە مدددٶثر واقدددع شدددد ،در همدددان روزهدددای نخسدددت پدددس از
برگزاری کنگددرە ،هیددأتی بە نمایندددگی از رهبددری انقالبددی و بەددد از  ٧سددال بە
دفت در سیاسددی حددزب آمدنددد ،و مراتددد تبریددک و تهنیددت خددود را بە مناسددبت
برگزاری موفقیتآمیز کنگرە تقدیم حضور اعضاء دفتددر سیاسددی کردنددد .ایددن
دیدار یخ روابط را آب کرد و تنش میددان ایددن دو حددزب را بە حددداقل رسدداند.
سپس هیأتی از سوی ما نیز تصمیم بە دیدار از مقر آنان گرفتند.
بە همین منظور در تاریخ  ١٩خردادما  ١٣٧٤مامۆستا عبداللە حسنزادە
بە اتفاق هیددأت همددرا خددود بە دیدددار رهبددری انقالبددی رفتنددد .مأموریددت حفد
امنیددت مسددیر کددویە – رانددیە بە نیددروی بیددان سددپردە شددد .مددا نیددز بە طددور
احسن و با دقت بسیار امنیت مسیر را تا بازگشت هیأت مذاکرەکنندددە تددأمین
کردیم.
یک روز پس از آن ،مامۆستا حسنزادە نامەای برای بندە ارسال داشددتند
کە متن آن در اینجا آوردە میشود:

برادر گرامی کاک ابراهیم چوکلی
با درود فراوان
در برنامەی دیروز کە عبارت از دیداری از قەاڵسەیدە بود ،امنیددت مسددیر
بە طددور احسددن تددأمین گشددتە بددود .بدددین منظددور از صددمیم قلددد از زحمددات
شما و کلیەی ارگانهای مربوطە کە در پیشبرد این امددر تددالش کددردە بودنددد،
تقدددیر بە عمددل مددیآورم و سددپاسگزارم .خواهشددمند اسددت مراتددد تقدددیر و
تشکر من را بە تمامی رفقای حاضر در برنامەی مذکور و همچنین بە سددایر
کادر و پیشمرگان ابالغ فرمایید.
بە امید نظم و انضباط بیشتر.
برادر شما عبداللە حسنزادە ١٣٧٤/٣/٢٠
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تقسیم کار و شروع فعالیت
پس از سفر هیأت حزب دمکددرات بە مقددر رهبددری انقالبددی ،در پلنددوم کمیددتەی
مرکزی کار و مسئولیتها تقسیم شدە و اعضاء حزب بددا سددازماندهی جدیددد
از نددو دسددت بە کددار شدددند .مەتصددم نددورانی کە در کنگددرە بە عنددوان عضددو
علیالبدددل کمیددتەی مرکددزی انتخدداب شدددە بددود ،مسددئولیت کمیددتەی شهرسددتان
بوکددان را بە وی محددول کردنددد .مددن نیددز در پسددت خددود کە همانددا فرماندددهی
نیروی بیان بود ،ابقا شدم.
البتە باید گفت کە مسئولیت فرماندهی این نیرو بە هر کسی دادە نمیشد،
پس از شهید استاد احمد کمتر کسی حاضر بە قبول این مسئولیت بود .چددرا
کە همددان طددور کە بارهددا اشددارە شددد ،مددنطقەی بوکددان بە لحدداظ اسددتراتژیک
مددددنطقەای ریسددددکی و پرخطددددر محسددددوب میشددددد ،از ایددددن رو بسددددیاری از
فرماندەهان و پیشمرگان کە قب بە این نیرو منتقل شدە بودنددد ،پددس از چنددد
ما از دفتر سیاسی میخواستند کە بددا درخواسددت رفتنشددان از نیددروی بیددان
موافقت کنند.
کنفددرانس کمیددتەی شهرسددتان نیددز برگددزار شددد کە اعضدداء منتخددد کمیددتە
عبدددددارت بودندددددد از :صدددددالح محمدددددودی ،محیالددددددین خاناحمددددددی و کدددددریم
حاجیرسولی .در نیرو نیز تغییرات بە این شیوە بود :امیر رسددولی و عثمددان
ممیل کە هر دو از پیشمرگەهای شجاع نیرو محسوب میشدند ،بە ترتید بە
عنددوان جانشددین فرماندددە و فرماندددەی شدداخە تەیددین شدددند ،همچنددین سددهراب
مەروفی در حددالی کە پیشددمرگە بددود بە عنددوان کددادر سیاسددی شدداخە انتخدداب
شد .سپس  ٣تن دیگر کمددال خضددری ،محمددد آرمددانزادە و کددریم شددجاعی را
نیز بە عنوان سردستە انتخاب کردیم.
پس از انجام این امورات بایستی خود را برای بازگشددت بە مددنطقە آمددادە
میکدددددردیم .مسدددددیر بازگشدددددت بە خدددددودی خدددددود سدددددخت و دشدددددوار بدددددود،
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مینگذاریهای مناطق مرزی نیز ما را با مشکالت عدیدەای روبەرو میکددرد،
منجمددلە ایددنکە بە طددور گروهددی امکددان رد شدددن از مددرز وجددود نداشددت .بە
همین دلیل قرار بر این شددد کە بە صددورت تیمددی بە مددنطقە بددازگردیم و آنجددا
بە هددم ملحددق شددویم ،در همددان ابتدددای تابسددتان دو تددیم از نیددروی بیددان بە
منطقە بازگشتە بودند.
قبددل از بازگشددت و بە منظددور بهتددر شدددن امددورات سیاسددی و نظددامی ،در
تددداریخ  ٧٤/٤/١٨سدددمیناری تشدددکیالتی – نظدددامی بدددا حضدددور اعضددداء دفتدددر
سیاس دی و کمیددتەی مرکددزی و اعضدداء علیالبدددل ،و نیددز مسددئوالن کمیتەهددا و
فرماندەهان نیرو برگددزار گردیددد .افددراد شددرکتکنندە در ایددن سددمینار بە طددور
مفصل در رابطە با شیوەی کددار تشددکیالتی – نظددامی و فەالیددت سددال گذشددتە
در مدددنطقە و  ...بە بحدددت و تبدددادل نظدددر پرداختندددد .نقددداط ضدددەف و قدددوت را
مشخب نمودە و با در نظددر گددرفتن آرا و نظددرات شددرکتکنندگان چنددد مددورد
بە عنوان برنامەی کار و فەالیت در سال  ١٣٧٤تصوید گردید.
این موارد عبارت بودند از:
 -١بددا در نظددر گددرفتن وضددەیت مندداطق مددرزی و نیددز هدددف گشددتزنی کە
دیدار با مردم و امورات سیاسی و تشددکیالتی و مددالی بددود ،میبایسددت از هددر
گونە بیاحتیاطی و درگیریهای غیرضروری پرهیز میشد.
 -٢حتیالمقدددور بە کارهددای تخریبددی اهمیددت دادە و تددا جددایی کە ممکددن
باشد ،بە اموال حکومتی ضربە وارد شود.
 -٣در صددورت درگیددری هددر کددددام از کددادر و پیشددمرگان در هددر جدددای
کردسددتان ،نە در میددان مددردم و نە در گددزارش بە نددام نیددرو و یددا شدداخەی
مشخصددی اشددارە نشددود( .هرچنددد کە ایددن مددورد تصددوید شددد ،امددا مسددئوالن
کمیتەها و همچنین فرماندەهان نیروها با تصوید این مورد مخالف بددودیم و
بدان اهمیت ندادیم ،زیراکە ما میدانستیم چنین تصددمیمات و دسددتورهایی در
منطقە امکان پیادە شدن نداشت).
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سوای این موارد چند مورد جزئی دیگر نیز جهددت بازگشددت بە مددنطقە در
نظر گرفتە شد:
الف) بازگشت بە طور کام مخفیانە صورت گیرد و از هر گونە مددانور و
خودنمایی پرهیز شود.
ب) برنامەی بازگشت با دقت و همدداهنگی تنظددیم شددود ،بە طددوری کە طددی
مدت  ١٠روز برنامەی رفتن بە منطقە و عبور از مرز خاتمە یابد.
) رفتوآمدددد در مدددنطقە بە طدددور کدددام پنهدددانی انجدددام شدددود و اصدددول
پارتیزانی مد نظر قرار بگیرد.
د) جهت ممانەت از آشکار شدن نیروهددا ،عبددور از مددرز در قالددد تیمهددای
متەدد و مختلف صورت بگیرد و هر کدام از تیمها در آن سوی مددرز بە هددم
ملحق شوند.
) امورات مالی در وهلەی نخست قرار بگیرد.
موارد فوق در رابطە با بازگشت بە مقرات ثابت نیز صادق بددود و از هددر
وسیلەی ممکن استفادە میشد.

بە سوی منطقە
هندددوز یکدددی از تیمهدددای نیدددروی بیدددان در مقدددرات ثابدددت بدددودیم و در حدددال
آمادەسدددازی جهدددت بازگشدددت بە مدددنطقە بدددودیم کە در تددداریخ  ١١مردادمدددا
شددادروان کدداک ەجلیددل گددادانیە ،دبیددر کددل حددزب دمکددرات کردسددتان ایددران –
ەرهبدددری انقالبدددیە بە قلدددەەی دمکدددرات آمدددد و طدددی جلسدددەای بدددرای حضدددار
سخنرانی کرد و بە سئواالت ایشان پاسخ داد.
پدددس از ایدددن جلسدددە مدددا بە عندددوان آخدددرین تدددیم نیدددروی بیدددان ،بە طدددور
مخفیانەای در اوایل ما شددهریور از را قاچدداق موفددق بە بازگشددت بە مددنطقە
شدیم .متأسفانە نیروهای کردسددتان عددراق اجددازەی عبددور از مددرز نمیدادنددد،
بە همین دلیددل بددا احتیدداط فددراوان بە سددوی مددنطقە مددیرفتیم .در همددین گشددت
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قبل از عبور از مرز ،یک روز را بە طددور کددام مخفیددانە در خددانەی چنددد تددن
از دوستان در قلەەدزە (قەاڵدز ) سپری نمودیم .بە هر جهت پس از  ٥روز
خود را بە روستای تورجان کە سایر تیمها در آنجددا مسددتقر گردیدددە بودنددد،
رساندیم.
در سال  ٧٤کمترین میزان درگیددری بددا نیروهددای دشددمن داشددتیم .در ایددن
سال تنها یک درگیری جزئی روی داد.
در تاریخ  ١٨شهریورما نیروهای رییم کە در پایگا تورجددان بودنددد ،از
کنار چند تن از نگهبانهای ما عبددور میکننددد کە پددس از تیراندددازی نیروهددای
ما بە سمت داخددل پایگددا متددواری شدددە بودنددد .البددتە پددس از آن بدددون هدددف
داخل روستا مورد هدددف واقددع شددد کە در نتددیجەی آن یددک دسددتگا تراکتددور
آتش گرفت.
سددپس از مسددیر پشددت پایگددا بە سددمت کددو اسددتاد مصددطفی بدداال رفتددیم.
بەجددز مدددوردی کە ذکدددر آن رفدددت ،بدددا خطددر دیگدددری مدددواجە نشددددیم و طبدددق
برنامەای کە داشتیم با مردم دیدار کددردیم .طددی دیدددارهای گسددتردەای کە بددا
مردم داشتیم ،تراکت و اعالمیە و نشریەهای حزبددی را در میددان مددردم پخددش
می کردیم کە با استقبال گرم آنان همرا بود .در طرف مقابل نیروهای رییم
بددا در پددیش گدددرفتن تدداکتیکی جدیددد ،تیمهدددای کوچددک را بە داخددل جلسددداتی
میفرستادند کە پیشمرگەها مددردم را بددا سیاسددتهای حددزب آشددنا میکردنددد،
قصدشدددددان از نفدددددوذ بە آن جلسدددددات در صدددددورت امکدددددان ضدددددربە زدن بە
پیشمرگەها بود ،اما در این بارە نیز موفقیتی کسد نکردند.
بەغیر از انجام امورات تبلیغی و تشکیالتی ،یکی دیگر از وظایفمددان کە بە
نوبت خود از اهمیت ویژەای برخوردار بود ،همانا جمعآوری کمکهای مالی
بود .کمکهای مادی مردم بە پیشرفت مبارزە و جنبش ملی کردسددتان یدداری
میرساند .نحوەی جمعآوری این کمکها بە مانند گذشتە اختیاری بود ،یەنی
هیچ گا بە زور متوسل نمیشدیم و هر کدام از مردم هر چقدر کە در توان
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داشتند ،برای مددا جددای بسددی تقدددیر بددود .البددتە ایددن قاعدددە در رابددطە بددا افددراد
ثروتمندددی کە فاقددد عددزت نفددس کددافی بودنددد ،در نظددر گددرفتە نمیشددد ،کە در
بسیاری از موارد خود را پنهان میکردند تا بە حزب کمک نکردە باشند امددا
مددردم طبقددات فرودسددت جددامەە همچددون کشدداورزان و کددارگران زحمددتکش از
هیچ کمکی مضایقە نمیکردند.

مأموریت سە پیشمرگە
در همدددان ابتددددای بازگشدددتمان بە مدددنطقە ،جهدددت مدددأموریتی ویدددژە یکدددی از
پیشمرگەها را بە نام ەکاوە اصالنیە مأمور کردیم تا بە بوکان برود .پددس از
گفددتوگو بددا کدداوە بە وی یددک تپددانچەی هفددت تیددر دادیددم و بددا یددک دسددتگا
کامیون کە پر از گونیهای گندم بود ،راهی بوکان کددردیم .شددد را در منددزل
رانندددەی کددامیون سددپری کددردە و صددبح روز بەددد از طریددق پدددرش بە منددزل
خودشددان برمیگددردد ،پددس از چنددد روز پدددر کدداوە موفددق میشددود کە وی را
راضی کند تا خود را تحویددل نیروهددای جمهددوری اسددالمی دهددد و بەاصددطالح
تسلیم شود .کدداوە ایددن کددار را میکنددد ،امددا اسددلحە را در خددانە و نددزد پدددرش
پنهان میکند.
پددس از ایددن جریددان و در تدداریخ  ٢٨شددهریور سددە پیشددمرگەی دیگددر بە
نامهددای ەسددهراب مەروفددیە ملقددد بە ەدریدداە و ەاسددماعیل صددالحیە و ەمحمددد
آرمنددددزادەە را مدددأمور کدددردیم تدددا در بوکدددان مأموریدددت ویدددژەای بە انجدددام
برسدددانند .ایدددن سدددە پیشدددمرگە را از روسدددتای میرگەنخشدددینە روانەی محدددل
مأموریت کردیم.

1

 -1دریا مەروفی در سدال  ١٣٧٥بە همدرا خدانوادە و بە عندوان پناهنددە عدازم کشدور ندروی شدد و
هماکنون نیز آنجا زندگی میکند .اسدماعیل صدالحی بە هنگدام بازگشدت در پدل ەبریسدویە سردشدت
دس تگیر و بە زندان انتقال یافت و پس از چندی تحمل شکنجە و حبس ،در زندان بوکان اعدام شدد،
محمد آرمندزادە نیز بە همان سرنوشت وی دچار گردید.
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مأموریت این سە تن جمعآوری کمک مالی و نیز بە آتش کشددیدن چندددین
دستگا ماشین در ادارەی را و ترابری شهرستان بوکان بود.
این تیم سە نفرە ابتدا برای جمعآوری کمکهددای مددالی نددزد فددردی بە نددام
ەخالددد حدداجیابراهیم (کانیپددانکە)ە 1میرونددد ،غافددل از ایددنکە خالددد از عوامددل
جمهوری اسالمی میباشد .خالد زمددانی را بددرای تحویددل پددول تەیددین میکنددد،
امددا قبددل از آن نیروهددای امنیتددی را مطلددع میکنددد .محمددد بە همددرا دو تددن از
اعضاء تشکیالت مخفی حزب بە محددل قددرار مددیرود .ایددن دو عضددو دورادور
موقەیت را تحت نظر قرار میدهند ،محمد با نزدیددک شدددن بە مندزل خالددد کە
چنددد نفددر از مددزدوران جمهددوری اسددالمی در آنجددا حضددور داشددتە بودنددد،
دستگیر میشود .آن دو عضو تشکیالت 2مخفی با دیدن این واقەە از صحنە
متواری میشوند سپس از طریق تلفن دریا را در جریان قرار میدهند .دریا
نیز موفق بە فرار میشود.
اسدددماعیل بە هنگدددام بازگشدددت بە کردسدددتان عدددراق در پدددل بریسدددوی در
نزدیکی سردشت دستگیر شد .دریا کە قددب نددزد پدددر کدداوە رفددتە و اسددلحەی
کمددری را از وی تحویددل گددرفتە بددود ،پدس از چنددد روز موفددق شددد نددزد نیددرو
بازگردد .متأسفانە این مأموریت از همان ابتدا دارای اشددکال بددود و بینظمددی
در آن بە چشددم میخددورد ،کە بە از دسددت دادن جددان دو پیشددمرگەی الیددق
حددزب منجددر گشددت ،در امددورات نظددامی بینظمددی از عوامددل اصددلی شکسددت
است.

 -1این فرد کە از مخبرین جمهوری اسالمی بود ،در سال  ٧٦بر اثر تصادف ماشین جان سپرد.
 -2این دو تن نیز پس از چند سال بە اتهام همکاری با پیشمرگان حدزب دمکدرات ،دسدتگیر شددە و
چندین سال را تحت شکنجە در زندان سپری نموند.
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انفجار مین
هنگددامی کە امددورات خددود را در مددنطقە بە انجددام رسدداندیم ،بددا نیددروی آربابددا
تماس گرفتیم کە چند تددن از پیشددمرگەهای خددود را بە عنددوان راهنمددا نددزد مددا
بفرستند تا بە کمک آنان از مرز عبور کنیم .بە دنبال آن نیروی آربابا چهار
تددن از پیشددمرگەهای خددود را بە نامهددای ەجددالل کوخددانیە ،ەابددراهیم طدداهریە
ەقادر تایەبانیە و ەحسین شریفیە فرسددتادند .قددب اشددارە کددردم کە مددنطقە بە
کلی مینگذاری شدە بود .در تدداریخ  ٩مهرمددا در پشددت روسددتای ەآلددوتە از
توابددع بددانە ،خددود را بددرای عبددور از میددادین مددین بە سددمت کردسددتان عددراق
آمدددادە میکدددردیم ،بە همدددین منظدددور دو تدددن از افدددراد راهنمدددا و متخصدددب
پیشمرگ در خنثیسازی مین همراهمان آمدە بودند.
سددداعت  ٢٢در نزدیکدددی میدددادین مدددین حضدددور داشدددتیم ،تدددیم پیشدددرو و
متخصددب در حددال بددازکردن و پاکسددازی مسددیر بودنددد ،مددا نیددز بدددون هددیچ
سروصدددایی قدددم بە قدددم جلددو مددیرفتیم .مسددافت زیددادی تددا عبددور کامددل از
میدان مددین پددیشرو نداشددتیم کە ناگهددان در وسددط صدف یکددی از مینهددا زیددر
پای امیر رسولی 1منفجر شددد ،و بالفاصددلە مددین دیگددری و ایددن بددار زیددر پددای
جالل کوخانی 2در آخر صف منفجر گردید.
چند دقیقە همەی پیشمرگەها ساکت در جای خود ایسددتادند ،سددکوت هددمە
جا را فرا گرفتە بود .پس از چندی و با شددنیدن صدددای انفجارهددا ،پایگا هددای
اطددراف مددنطقە را زیددر خمپددارە گرفتنددد .در وضددەیت دشددواری قددرار گددرفتە
بددودیم ،پیشددروها را صدددا زدم و کددریم حدداجی رسددولی (مامۆسددتا زە د ە) بە
همرا عثمان ممیل امیر را بغددل کردنددد و ابددراهیم طدداهری نیددز جددالل را روی
دوش خود گذاشددت و از مسددیر صددەدالەبوری کە بددر بدداالی درەای تنددد قددرار
 -1امیر رسولی در زمان انفجار جانشین فرماندە بود ،اکنون در کشور فنالند زندگی میکند.
 -2جددالل کوخددانی از کادرهددای برجسددتە کمیددتەی شهرسددتان بددانە ،اکنددون در کشددور سددوئد زندددگی
میکند.
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داشت ،از میدان مین عبددور کددردیم .امیددر و جددالل را دلددداری دادم ،هددر دو از
ندداحیەی پددا مجددروح شدددە بودنددد ،یکیشددان از ندداحیەی پاشددنەی پددا و دیگددری
انگشتانش .تداوم پرتاب خمپارە ،ترس انفجار مین و وضەیت دو مجددروح در
آن مددنطقەی سددخت ،وضددەیت ندداگواری بە وجددود آوردە بددود .امددا سددریەأ بددر
اوضاع مسلط گشتە و موفق بە کنترل شرایط شدیم.
با عجلە بە سمت رودخانە پایین رفتیم .صدای شلیک و انفجار از هر سو
بە گوش میرسید .مشخب بود کە جلوتر کمین گذاشتەاند ،امددا خوشددبختانە
قبل از رسددیدن مددا بە کمددین کە در ادامەی مسددیرمان بددود ،آنددان بدددون هدددف
شروع بە تیراندازی کردند کە همین امر باعت شد محل کمین آشکار شود و
مسیر خود را تغییر دادیم .تیم پیشرو را در روبەروی آنان مسددتقر کددردم و
بقیەی افراد از راهی دیگر بە سمت رودخانە بە را افتددادیم .مسددیر دشددواری
بود ،اما بە هر جهت زخمیها را با خود آوردیم و ساعت  ٢بامداد از عرض
رودخددانەی ەچومددانە در نزدیکددی ەزلە در مددرز ایددران و عددراق عبددور کددردیم.
همددان شددد زخمیهددا را بە بیمارسددتانی در سددلیمانیە اعددزام کددردیم و بقددیەی
افراد نیز در تاریخ  ١٠مهرما و بە طور مخفیانە خود را بە مقددرات ثابددت در
کوی سنجاق رساندیم.

دستگیری یک تیم در پینجوین
قرید بە دو ما در کویە مشغول مطالەە و اسددتراحت و نیددز آمددوزش بددودیم.
در تدداریخ  ١٠آذرمددا  ١٣٧٤بە منظددور بازگشددت بە مددنطقە بە همددرا هفدددت
پیشددمرگە خددود را آمددادە کددردە و بە سددوی سددلیمانیە رهسددپار شدددیم .آنجددا
 ٥٠٠٠دینار سوئیسی بە یک قاچاقچی دادم کە سالحهایمان را بە مرز ببددرد.
سپس روز بەد بە همرا تیم بە پینجوین رفتیم و پددس از یددک روز اسددتراحت
مخفیانە در آنجا ،غروب روز بەد با یک دستگا خودروی لندروور بە سوی
مرز بە حرکت درآمدیم.
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قبل از اینکە بە آخرین ایست-بازرسی برسیم بە رانندە گفتم :ەمددا همینجددا
پیادە میشیم.ە گفت :ەنگران نباشید مشکلی پیش نمیاد ٣٠ -٢٠ ،دینار رشدوە
میدم و رد میشیم.ە در بازرسی متوقف شدیم و شروع بە بازدید ماشین و
بدنمان کردند ،من کە یک اسلحەی کمری و بیسیم با خود داشتم ،بە هنگددام
بازدید بدنی مشخب شد .گفت کە دمکددرات حددق عبددور از مددرز ندددارد ،خیلددی
سدددەی کدددردم کە او را متقائدددد کدددنم و گفدددتم کە وارد خددداک کردسدددتان ایددران
نمیشویم و در همان منطقەی مرزی کار داریم ،اما سودی نداشت.
ما را بازگرداندنددد ،هنگددامی کە میخواسددتیم برگددردیم کسددی کە بە عنددوان
راهنم ا با ما آمدە بود از ترس پا بە فددرار گذاشددت ،علیددرغم ایددنکە بە سددویش
شلیک کردند ،اما موفق بە فددرار شددد .فددرار وی مشددکل مددا را بیشددتر کددرد ،بە
همددین دلیددل مددا را بە امنیددت پینجددوین فرسددتادند .در تدداریخ  ١٢آذر بە امنیددت
سددلیمانیە منتقددل شدددیم و آنجددا فددردی کە هددیچ گددا اسددمش را ندانسددتم ،چنددد
سئوالی پرسید .من قب بە سایر پیشمرگەها گفتە بددودم هددر اتفدداقی روی داد
شما هیچ حرفی نزنید و بگویید ابراهیم مسئول است.
سپس یک پسر جوانی آمد و گفت :ەاینددارو تحویددل مددن بدیددد تددا اعدامشددان
کنم!ە گفتم :ەمگە چە گناهی مرتکد شدیم؟! بخاطر ایددنکە خددار چشددم دشددمنان
ملت کرد هستیم کە میخواید مددارو اعدددام کنیددد؟!ە حددرف آن جددوان بە گددوش
ەمامۆستا شاهۆە مسئول امنیددت سددلیمانیە ،رسددیدە بددود .او هددم جهددت دلددداری
دادن مددا و یددا بە قددول خددود کە میگفددت :ەاینهددا جددوان هسددتند و از روابددط
دمکرات و اتحادیەی میهنی بیخبرندە سەی در جبددران داشددت .سدداعت  ١٤دو
دستگا لندکروزر نزدمان آمد و پرسید کە کاک ابراهیم چە کسی است؟ بەد
از کمی مکت جواب دادم کە مددنم .گفددت بە همددرا پیشددمرگەها بیاییددد و سددوار
شددوید .در آن زمددان روابددط مددا بددا اتحددادیەی میهنددی هددر روز رو بە تیرگددی
بیشددتر بددود ،از ایددن رو مقددداری ترسددیدە بددودم و فکددر میکددردم کە بە زندددان
بردە میشویم.

گوشەای از خاطرات یک پیشمرگ 529 /

ماشینها در رستوران ەشکارە 1توقددف کردنددد .آنجددا بە سددراغ تلفددن رفددتم،
اما اجازە ندادنددد .سددپس و بە هنگددام غددذا خددوردن بە گارسددون گفددتم :ەبە ایددن
شمارە ( )٢٨٥٢٠زنگ بزن و بگو پیشمرگەهای شما دسددتگیر شدددە و االن در
رستوران شکار هستند.ە اما گارسون بە مأموران همراهمان اطالع دادە بددود.
مسئولشان کە نمایندەی ویژەی مام جالل طالبانی بود نددزد مددن آمددد و گفددت:
ەچە خبرتە؟ چرا این جوری میکنی؟ە گفتم :ەخیلی طبیەیە ،میخوام حددزبم از
وضەیت افرادش باخبر بشددە.ە گفددت کە پددس از صددرف نهددار بە مقددر خودتددان
برمیگردید.
میخواسددتم مددن بە نمایندددگی از حددزب دمکددرات آنددان را مهمددان کددنم ،امددا
اجازە ندادند .سپس سددوار ماشددینها شدددیم و بە سددوی کددویە بە را افتددادیم.
در ایسددت-بازرسددی حددزب شددادروان ەچەکددۆ رحیمددیە ،نمایندددەی سددکرتاریای
حزب دمکرات از ما استقبال کرد و بددا مسددئول اتحددادیەی میهنددی بە گفددتوگو
پرداختند .نمایندەی مددام جددالل از سددوی وی پیددامی بە حددزب آوردە بددود ،کە
من از محتوای آن پیام اطالعی در دست ندارم.

2

بدددین ترتیددد کمیددتەی بوکددان تصددمیم گرفددت تددا در سددال  ٧٤پیشددمرگە بە
منطقە اعددزام نکنددد و بیشددتر بە امددورات سیاسددی و آموزشددی در مقددرات ثابددت
بپردازد .زمستان سال  ١٣٧٤در دورەی متوسطەی سیاسی کە از تاریخ ١٥
بهمنما لغایت  ٢٦اسفندما ادامە داشت ،شرکت کددردم و توانسددتم بددا کسددد
نمرەی باال قبول شوم .پایان این دورەی آموزشی تقریبأ مصادف با نددوروز
سال  ٧٥بود ،کە بە همین مناسبت مراسددمی بددا حضددور خانوادەهددا و کددادر و
پیشمرگان حزب در سالن قلەەی دمکرات 3برگزار گردید.
 -1رسددتوران شددکار آن زمددان از بهتددرین رسددتورانهای سددلیمانیە بە شددمار میرفددت ،دعددوت مددا بە
آنجا جهت دلجویی بود.
 -2بە نظرم پیام حاوی گالیە از اعزام پیشمرگە بە کردستان ایران بود.
 -3قلەە در زمان حکومت بەت در کویە تأسیس شدە بدود و از زمدانی کە در کدویە سداکن شددەایم
تا بە حال امورات اداری و روزانەی حزب در آنجا انجام میشود.
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تغییر مسئولیت
در تاریخ  ٢٦فروردینما  ،١٣٧٥کنفرانس کمیتەی شهرستان برگزار گردید.
قبددل از برگددزاری کنفددرانس مزبددور ،کدداک مصددطفی مولددودی بە نمایندددگی از
دفتر سیاسی پیشنهاد فرماندهی نیروهای پیشوا و گیارنگ را مطرح کرد ،کە
قبددول نکددردم .امددا چندددی بەددد فرماندددهی نیروهددای محدداف وابسددتە بە دفتددر
سیاسی را قبول کددردم .وظددیفەی ایددن نیددرو حفاظددت از اعضدداء دفتددر سیاسددی
بددود .در تدداریخ  ٢اردیبهشددت بددا نیددروی بیددان وداع کددردم و در ضددمن طددی
نامەای وضەیت نیرو و کمیتەی بوکان و همچنین چگددونگی و راهکددار ادارەی
بهتر آن را در کردە و تقدیم دفتر سیاسی نمودم.
روز  ٢٠اردیبهشت  ١٣٧٥پددس از گذراندددن سددە هفددتە مرخصددی ،از سددوی
کاک سید ەسالم عزیزیە ،1عضو دفتر سیاسی و مسددئول کمیسددیون سیاسددی
– نظامی بە نیروی محاف مەرفی شدم .هرچند کە فرماندهی نیروی محاف
مسئولیت جدیدی بە شمار میرفت ،اما از وظددائف خددود اطددالع کددافی داشددتم،
بە مدت  ٥سال بود کە وظددیفەی فرماندددهی نیددرو را بددر عهدددە داشددتم ،امددا بددا
ایددن هددمە محافظددت از دفتددر سیاسددی مسددئولیتی حسدداس محسددوب میشددد.
مشکل اصلی من در آن زمان فاصلەی محل کارم با منزل بود ،کە هر روزە
بایسددتی  ٥کیلددومتر را میپیمددودم و ایددن رفتوآمدددها کە بسددیاری از اوقددات
شبانە صورت میگرفت ،جای نگرانی بود.
یکی از تغییرات ملموسی کە در کار خددود احسدداس میکددردم ایددن بددود کە
قددب بددا تفنددگ و رخددت و کولەپشددتی عددازم مددنطقە میشدددم و همددوارە آمددادەی
شدددلیک بدددودم و نیدددز بە مددددت چندددد مدددا موهدددای سدددر و صدددورتم را اصدددالح
نمی کددددردم ،امددددا در نیددددروی محدددداف بایسددددتی هددددر روزە بددددا لبدددداس فددددرم و

 -1کاک سالم در تاریخ  ٢٤تیرما  ١٣٧٨در اثر سکتەی مغزی در بغداد درگذشت.
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اطوکشیدە و با صددورت اصددالح شدددە و اسددلحەی کمددری در سددکرتاریا آمددادە
میشدم.
بەغیددر از ایددنکە وظددیفەی فرماندددهی نیددروی محدداف را بددر عهدددە داشددتم،
همزمان عضو کمیتەی امنیت حزب نیددز بددودم .اعضدداء اصددلی کمیددتەی امنیددت
عبارت بودند از :شددادروان ەچەکددۆ رحیمددیە ،بە عنددوان مسددئول کمیددتە ،ەاحمددد
پادگانیە ،ەقادر نبیزادەە ،ەخالد مهابادیە و من .پس از چندی کمیددتەی امنیددت
با شخب دبیرکل دیدار داشت .طددی ایددن جلسددە در مددورد شددرایط و موقەیددت
کمیتەی امنیت در حزب ،نیروی محاف و وظائف کمیتەی امنیت در مقابلە بددا
دسیسددەهای رییددم و نقدداط ضددەف و قددوت ایددن کمیددتە بە بحددت و گفددتوگو
پرداختیم.
پددس از مدددتی کە از مسددئولیت جدیدددم میگذشددت ،پلنددوم کمیددتەی مرکددزی
حزب برگزار شد .موضوع این پلنوم کە در تدداریخ  ٧٥/٢/٢٥برگددزار شددد ،در
رابطە با تنشزدایی با رهبددری انقالبددی و اندیشددیدن تمهیددداتی جهددت بازگشددت
دوبددارەی آنددان بددود .تددا پایددان کددار پلنددوم بە خددانە نددرفتم و شددبانە نیددز در
سکرتاریا حضور مییافتم .پس از اتمام کددار پلنددوم در تدداریخ  ٣٠اردیبهشددت
بددا مامۆسددتا عبددداللە حسددنزادە ،دبیددر کددل حددزب جلسددەای ترتیددد دادم و در
رابددطە بددا مسددئولیت محددولە و چگددونگی ایجدداد روابددط بددا سددکرتاریا و سددایر
ارگانهای حزب از ایشان راهنماییهددایی دریافددت نمددودم .در ابتدددای حضددور
مددن ،در آن نیددرو کددادر سیاسددی وجددود نداشددت و لددذا بیشددتر اوقددات بایسددتی
خود من جلسات سیاسی را برای اعضاء نیرو برگددزار میکددردم ،کە گاهددأ از
اعضاء دفتر سیاسی نیز بە همین منظور دعوت بە عمل میآوردم.
سپس از سوی دفتر سیاسی بە طور رسددمی نددامەی ابالغددیە در رابددطە بددا
فرماندهی نیروی محافظت دریافت داشتم ،متن نامە بدین گونە بود:
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رفیق گرامی جناب آقای ابراهیم چوکلی
با درود و آرزوی موفقیت
بدین منظور بە اطالع میرساند کە بنا بر تصمیم دفتر سیاسددی جنابەددالی
بە عنوان فرماندەی نیروی محاف دفتر سیاسی تەیین گردیدەاید.
ضمن تبریک امیدوار هستیم همان طور کە انتظار میرود تمام توان خود
را جهددت نظددم بخشددی بیشددتر بە نیددروی مزبددور و بە انجددام رسدداندن وظددائف
خطیر آن بە کار ببندید.
حزب دمکرات کردستان ایران
دفتر سیاسی
 ٧٥/٣/٢٥خورشیدی

دیدارها
در تاریخ  ١٩خرداد ،کاک حسن رستگار عضو دفتر سیاسی رهبری انقالبددی
جهت بحت در مورد مسائل این دو حددزب بە کددوی سددنجاق آمددد .چنددد تددن از
پیشددمرگەها را جهددت محافظددت از جددادە در مسددیر آمدددن ایشددان بە نگهبددانی
گماردە بودم .جلسەی مامۆستا و کاک حسددن نتددیجەای در پددی نداشددت و وی
بە رانیە بازگشت.
هیأت مذاکرەکنندەی رهبری انقالبی جهت ادامەی گفتوگوهددا در تدداریخ ٣
تیرما دوبارە بە کویە آمدند .جلسات در رابددطە بددا اتحدداد و ادغددام دو حددزب
بود و مهمانان شد را نیز همان جا سپری کردند و ادامەی جلسددە بە زمددانی
دیگر موکول شد .روز  ٦تیرما نیز با آمدن هیأت رهبری انقالبی نشسددتها
ادامە یافت ،در این مرحلە از گفتوگوهددا ،طددرفین بسددیار بە هددم نزدیددک شدددە
بودند و خبرها امیدوار کنندە بە نظر میرسید.
در تاریخ  ٢١تیرما نیز هیأت رفقای رهبری انقالبی دوبارە بە دیدار مقر
دفتر سیاسی در کویە آمدند و بە گفتوگوها ادامە دادند.
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در تددداریخ  ٢٢تیرمدددا و درسدددت در سدددالروز بە شدددهادت رسدددیدن دکتدددر
قاسددملو ،مددام جددالل بە دیدددار دفتددر سیاسددی حددزب آمددد و نشسددتی در پشددت
درهددای بسددتە بددا عبددداللە حسددن زادە دبیرکددل حددزب برگددزار کددرد کە مسددلمأ
حدداوی پیددام مهمددی بددود .در روزهددای آتددی نیددز نشسددتهای حدددکا و رهبددری
انقالبی بە منظور ادغام دوبارەی این دو حزب پی گرفتە شد.

تشکیل ستاد فرماندهی
طی سمیناری قرار بر ایددن شددد کە یکسددوم نیروهددا عددازم مددنطقە شددوند ،ایددن
تصمیم از آن جهت بود کە نیروهای بیشددتری در مقددرات ثابددت بماننددد تددا در
صورت حملەی نیروهای رییم بە خاک کردستان عراق ،توان مقابلە بددا آنددان
را داشتە باشیم .اما عملی نشد و هر کدام از کمیتەها دوسوم نیروهای خددود
را بە منطقە فرستادە بودند و نیروی زیادی در مقرات ثابت حضور نداشت.
خطر حملەی نیروهای جمهوری اسالمی هر روز بدداال میگرفددت ،بە همددین
دلیل جهت مقابلە با این خطددر یددک سددتاد فرماندددهی تشددکیل شددد ،اعضدداء ایددن
سددتاد عبددارت بودنددد از :مصددطفی مولددودی جانشددین کمیسددیون سیاسددی –
نظددامی و مسددئول سددتاد ،ەاحمددد نسددتانیە فرماندددەی نیددروی سددامرند ،احمددد
پادگانی نمایندەی کمیتەی امنیددت (بە جددای کدداک چەکددۆ کە آن موقددع بە دلیددل
بیماری در بغداد بە سر میبرد) ،کاوە بهرامی مسددئول آموزشددگا و ابددراهیم
چددوکلی بە عنددوان فرماندددەی نیروهددای محدداف  .اعضدداء ایددن سددتاد در اولددین
فرصت با دفتر سیاسی جلسە برگزار کردیم.

حملەی توپخانەای رژیم بە مقرات حزب در کویە
غروب روز  ٦مردادما برای خرید برخی وسائل مددورد نیدداز بددرای خددانە ،بە
شددهر کددویە رفددتە بددودم .پددس از بازگشددت ،گدداللە گفددت کە مامۆسددتا دو دفددەە
دنبالت فرستادە بود ،با خود گفتم کە باید موضوع مهمی باشددد .بددا عجددلە بە
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سددوی سددکرتاریا رفددتم کە در میددانەی را بددا چنددد تددن از اعضدداء کمیددتەی
مرکزی روبەرو شدم کە آنان هم بە سمت سکرتاریا میرفتند.
مستقیمأ وارد سکرتاریا شدم کە چند تن از اعضاء دفتر سیاسددی نیددز در
آنجا حضور داشتند .عبداللە حسنزادە بدون مەطلددی اطددالع داد کە جمهددوری
اسالمی همین امشد حملە میکند ،جلسەای بددا حضددور آن دسددتە از کمیددتەی
مرکددزی کە در کددویە حضددور دارنددد ترتیددد دادەایددم کە الزم دانسددتیم تددو هددم
حضور داشتە باشی .یکی از دوستان وفددادار حددزب ەمامۆسددتاە را از حمددلەی
نیروهای جمهوری اسالمی بە کددویە مطلددع سدداختە بددود ،کە ایشددان هددم مددا را
در جریان قرار داد.
طددی ایددن جلسددە و پددس از ارزیددابی شددرایط ،قددرار بددر ایددن شددد کە زن و
بچەها و مەلولین را بە داخل شهر کویە بفرستیم و در میان خود تقسیم کار
کردیم .اعضدداء کمیددتەی مرکددزی نیددز مسددئولیتهای خدداش خددود را بددر عهدددە
گددرفتە و در میدددان ماندنددد .طبددق قددرار قبلددی زن و بچەهددا را در کددویە اسددکان
دادیم و پیشمرگەها را بە پایگا هددای اطددراف دفتددر سیاسددی فرسددتادیم و مقددر
دفتر سیاسی را بە مقر نیروی زمزیران انتقال دادیم.
سددتاد فرماندددهی را در ایسددت–بازرسددی حددزب تشددکیل دادیددم ،البددتە کدداک
اسدددماعیل بازیدددار کە آن زمدددان از اعضددداء کمیدددتەی مرکدددزی بدددود ،بند دا بدددر
درخواست خود با ما در ستاد فرماندددهی حضددور یافددت و بە انتظددار حمددلەی
نیروهددای رییددم نشسددتیم .تددا سدداعت  ٢٢اتفدداق خاصددی روی نددداد .بخشددی از
پیشددمرگەهای نیددروی محدداف را بە مقددر دفتددر سیاسددی انتقددال دادە و مددابقی
افراد را نزد خود نگە داشتیم.
صددبح روز  ٧مردادمددا عملیددات حمددلەی نیروهددای رییددم بە مقددرات حددزب
دمکدددرات در عمدددق  ٢٥٠کیلدددومتری خددداک کردسدددتان عدددراق بدددا بە حرکدددت
درآوردن دو هدددزار پیادەنظدددام و همچندددین مسدددلح بە  ١٥قبضدددە تدددوپ ١٣٠
میلیمتری ١٠ ،قبضە کاتیوشددا و دو موشددک  ،٢٤٠در سدداعت  ٦صددبح شددروع
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شددد .نخسددتین گلددولەی تددوپ را بە کمددر آزادی شددلیک کردنددد و پددس از آن
سددکوتی غالددد هددمە جددا را فددرا گرفددت .بەددد از  ٥دقددیقە گلددولەی دیگددری در
نزدیکی ما منفجر شددد و سددپس آتشبدداران مقددرات و منددازل حددزب آغدداز شددد
مقرات حزب و اطراف آن در میان دود و گرد و غبار غرق گشتە بود.
وجدددد بە وجدددد مدددنطقە را میکوبیدندددد ،از طریدددق بیسدددیم بدددا پایگا هدددا و
مقرات خودی در تماس بودیم از منازل حزبی در داخل کمرهددا آتددش و دود
برمیخاست .بخش زیادی از نیروهای رییددم از را ەتقتددقە بە طددرف مقددرات
حزب بە حرکت درآمدە بودند تا در صورت عقدنشددینی نیروهددای پیشددمرگە
آنان را دستگیر کنند .دفتر ارتباطات حددزب در کددویە بددا اتحددادیەی میهنددی در
تماس بود و هم ایددنکە اخبددار داخددل شددهر کددویە را بە مددا گددزارش میکددرد .از
ساعت  ١٤نیروهای رییم در کو هیبت سلطان در نزدیکی کویە بیسیمهای
ما را کنترل میکردند.
شددروع کردنددد بە تهدیددد و ناسددزاگویی کە بە زعددم خددود روحددیەی مددا را
پددددایین بیاورندددددد .هددددر بدددددار میگفتنددددد :ەەداربەێووە را بە کنتدددددرل خدددددود در
آوردەایمە 1و ضمن فحش دادن میگفتند :ەهمددین االن میددایم و همەتددونرو تددو
قفددس میاندددازیم.ە 2سددپس شددروع کددردم بە حددرف زدن و گفددتم کە ایددن اولددین
بار نیست کە مقابلتان ایستادەایم و مطمئنأ آخرین بار هددم نخواهددد بددود .اگددر
غیددرت داریددد از هیبددت سددلطان بیایددد پددایین و خودتددان را نشددان بدهیددد ،ایددن
تددوپ و کاتیوشدداها مثددل وزوز کددردن بددال یددک مگددس هددم نیسددت .در جددواب
حرفهددای مددن یکددی از مددزدوران شددروع کددرد بە حددرف زدن و گفددت کە مددن
عددزرائیلم و همددین االن مددیآیم تددا قددبض روحتددان کددنم .در جددواب گفددتم کە بددا
اربابهایتان بیاید ما صدها عزرائیل مثل تو را بە درک واصل کردەایم.

 -1منظور از ەداربەێووە روستایی بود کە در مسیر تقتق و پایین مقرات حزب قرار داشت.
 -2با خود قفسهای بزرگی آوردە بودند ،مثل اینکە بە شکار رفتە باشند.
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ساعت  ١٦ستاد فرماندهی زیر آتش توپخانە قددرار گرفددت کە خوشددبختانە
بە کسی آسددیبی نرسددید .توپبدداران کمرهددا همچنددان ادامە داشددت .چنددد تددا از
خانەهددا آتددش گددرفتە بودنددد و دودشددان هددوا رفددتە بددود .سدداعت  ١٧اتحددادیەی
میهنی از طریق دفتر ارتباطات حزب در کویە اعددالم کددردە بددود کە خواسددتار
گفتوگو بددا ماسددت .سدداعت  ١٨:١٥توپبدداران قطددع شددد .بددا عجددلە خددود را بە
کمیتەی امنیت رساندیم ،از سوی اتحادیەی میهنی نیز چند نفددر آمدددە بودنددد.
از آنها خواستیم کە چند دقیقە نیروهددای جمهددوری اسددالمی را سددرگرم کننددد
تا ما کتابخانەی حزب را انتقال بدهیم .البتە کتابخانە بهددانە بددود و مددا از ایددن
فرصت استفادە کردیم و اسناد مهم حزبی را جابەجا کردیم.
سددداعت  ١٠صدددبح روز بەدددد ،ەفریددددون عبددددالقادرە عضدددو دفتدددر سیاسدددی
اتحادیەی میهنی بە دیدارمان آمددد .پددس از اظهددار تأسددف خددود ،اعددالم داشددت
کە از سوی مام جالل و بە قصد پایان دادن بە وضەیت دادن پیشآمدە نددزد
ما آمدە است .ما هددم اعددالم آمددادگی کددردیم ،امددا خاطرنشددان سدداختیم کە هددر
گونە تصمیمی از سددوی دفتددر سیاسددی اتخدداذ میشددود و مدا آن صددالحیت را
نداریم .روز قبددل بە همددرا کدداوە بهرامددی نددزد اعضدداء دفتددر سیاسددی رفتددیم و
آنان را متقائد ساختیم کە حضورشان در کویە و در شرایطی کە پیش آمدە
مناسد نیست و بە همین دلیل بە اربیل رفتند.
پدددس از گفدددتوگوی زیدددادی کە بدددا هدددم داشدددتیم کددداک فریددددون بە کدددویە
بازگشددت و بەدددازظهر همددان روز کدداک ەبهددروز گاللددیە بە دیدددارمان آمددد .در
جددادەی کددویە – اربیددل تشددکیل جلسددە دادیددم و مشددکالت را بررسددی کددردیم.
سددپس ایددن گفتوگوهددا در سددطح دفدداتر سیاسددی دو حددزب ادامە یافددت و در
نتددیجە اطالعددیەی مشددترکی تنظددیم کردنددد کە در شددمارەی  ٢٣٦روزنددامەی
ەکوردسدددتانە ،ارگدددان کمیدددتەی مرکدددزی حدددزب دمکدددرات کردسدددتان ایدددران و
همچنین رسانەهای اتحادیەی میهنی چاپ و منتشر شد.
متن اطالعیەی مزبور:
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اطالعیەی مشترک

بە دنبدددال حمدددلەی نیروهدددای جمهدددوری اسدددالمی ایدددران بە مقدددرات حدددزب
دمکرات کردستان ایران و خانوادەهای پناهندەی کرد ایرانی در اطراف کویە
در روزهددای  ،١٩٩٦/٧/٢٨ -٢٧هیددأت سیاسددی اتحددادیەی میهنددی کردسددتان و
دفتر سیاسی حزب دمکددرات کردسددتان ایددران ،در روزهددای  ١٩٩٦/٨/٤ -١بددا
هدف تنظیم کردن روابط هر دو حددزب و نیددز حددل مشددکالتی کە بە واسددطەی
جمهوری اسالمین ایران ،ایجاد شدە بود.
در نتیجەی این گفتوگوها بە توافق رسددیدیم کە حددزب دمکددرات برنددامەی
کار و فەالیت خود را بە گددونەای طراحددی کنددد کە بددا شددرایط فەلددی کردسددتان
عراق همخوانی داشتە باشد ،و اتحادیەی میهنی کردستان نیز ضمن تضددمین
فەالیت سیاسی حددزب دمکددرات در مندداطق تحددت نفددوذ خددود امنیددت و آسددایش
اعضاء و هواداران این حزب را تأمین کند.
همچندددین طدددرفین متەهدددد شددددند کە عمدد در راسدددتای روحدددیەی تفددداهم و
دوستی و تقویت آن اقدام کنند و در صورت بروز هرگونە مشددکلی از طریددق
گفتوگوهای دوستانە بە حلوفصل آن همت گمارند.
مکتد سیاسی اتحادیەی میهنی کردستان
دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران
١٣٧٥/٥/١٤ – ١٩٩٦/٨/٤
اگرچە بسیاری از خانەها در میان آتش سددوختند و خددانەی مددا نیددز یکددی
از همانهددا بددود ،امددا آنددچە کە از دسددت رفددت و جبددران نمیشددود ایددن بددود کە
آلبوم عکسها و کتابخانەام دود شددد ،کە بددیش از  ١٢٠٠عکددس مددنطقە و ایددام
پیشمرگی و د ها سند سیاسی و نظامی در میان آنان بددود و طەددمەی حریددق
شد.
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این حملە بە مدت  ١٢ساعت ادامە داشت ،اما بە دلیل درایددت بدداالی حددزب
در کنترل شرایط از سوی سددتاد فرماندددهی ،آسددیبی بە هددیچ کدددام از اعضدداء
حزب نرسید و خوشبختانە خسارت جانی در پی نداشت.
رییددم جمهددوری اسددالمی در ایددن عملیددات بە خدداک کشددوری دیگددر تجدداوز
کرد ،قوانین بینالملل را زیر پا نهاد و لشگرکشی عظیمی بە را انددداخت ،امددا
بەجز شرمساری دستاورد دیگری نداشت .پس از ایددن عملیددات کە باشکسددت
همددرا بددود ،از طریددق مراکددز و نهادهددای امنیتددی شددایەەای مبنددی بددر ایددنکە
قددراردادی بددا حددزب دمکددرات بە امضدداء رسدداندەاند ،پخددش کردنددد کە اساسددأ
دروغددی بددیش نبددودە و نیسددت .شدداهد ایددن مدددعا همانددا حضددور بدددیوقفەی
نیروهددای پیشددمرگە در مددنطقە بددودە کە تدداکنون نیددز ایددن رونددد ادامە داشددتە
اسددت .جمهددوری اسددالمی نە توانسددتە مددردم را از حمایددت از پیشددمرگەهای
دمکرات دلسرد کند و نە موفق شدە آنان را بە لحاظ مەنددوی بە حددامی خددود
تبدیل کند.
نیروهای رییم از ایددن اقدددام اهدددافی داشددتند کە یکددی از آن اهددداف ،تفددرقە
انددداختن میددان حددزب دمکددرات و احددزاب کردسددتان عددراق بددود ،کە بددا دقددت و
تیزبیندددی و آینددددەنگری رهبدددران کدددرد ،ایدددن دسیسدددەی شدددوم خنثدددی گردیدددد.
هماکنون و پس از چندین سال انتشار مستند این عملیات از سوی جمهددوری
اسالمی و سرزندگی حزب دمکرات ،نشددانگر شکسددت سیاسددتهای جمهددوری
اسددالمی در کردسددتان بە طددور کددل و در رابددطە بددا حددزب دمکددرات بە طددور
اخب است.
روایت یکی از شاهدان رویداد در «سماقولی»
در تاریخ  ٩مردادما  ،١٣٧٥از سوی ستاد من بە همرا احمد پادگانی و دو
پیشددمرگە مددأمور شدددیم تددا بە محددل قرارگیددری توپخددانەی رییددم در درەی
ەسماقولیە در اطراف کویە برویم .آنجا بددا صدداحد مددزرعەای کە توپخددانە را
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در زمین او ایجاد کددردە بودنددد ،نشسددتیم و وی مدداجرا را بددرای مددا ایددن طددور
بیان کرد:
ەساعت  ٢٠چند ماشددین بنددز و تویوتددا بە اینجددا آمدددە و در کنددار رودخددانە
توقف کردند .توپ و کاتیوشدداهای خددود را رو بە شددهر کددویە مسددتقر کردنددد.
یکی از مزدوران کە اهل شهرستان سقز بود نزد مددن آمددد و گفددت :ەاالن پدددر
دمکددرات را در مددیآوریم و نابودشددان مددیکنیم .همەشددونو آتددیش مددیزنیم و
میاندازیمشون تددوی قفددس.ە مددنم گفددتم :ەمواظددد باشددید کە بە سددمت کرکددوک
فرار نکنند!ە
سپس یکی از فرماندەهانشان آمددد و بە زبددان فارسددی بە آن مددزدور گفددت
کە بە مددا بگویددد مددزارع را تددرک کنددیم و تددا یددک سدداعت دیگددر هددیچ کسددی در
محوطە نباشد .مددنم گفددتم کە اینجددا را تددرک نمددیکنم چددرا کە زمددین مددال مددنە.
فرماندە مرا تهدید بە کشتن کرد .ساعت پنج دقیقە ماندە بە  ٢١بددود کە یکددی
دیگر از مزدوران آمد و گفت :ەفقددط  ٥دقددیقە فرصددت داری ،میخددوا چە کددار
کنی؟ە در همین حال یکی از افرادشددان کە بیسددیمچی بددود نددزد فرماندەشددان
آمد و گفت کە در پشت خط بددا شددما کددار دارنددد ٢ ،دقددیقە حددرف زد و سددپس
دستور خاموشی صادر کرد.
لددولەی تددوپ و کاتیوشدداها را رو بە زمددین پددایین کشددیدند و بددر سرشددان
چددادر کشددیدند .دوشددکاها را رو بە کددویە گرفتنددد و در چنددد مکددان مختلددف
مستقر شدند .سربازان بە صف شدند و از ماشین بزرگی کە آنجا بددود ،غددذا
دریافت کردند .همان مزدور دوبارە نزد من آمد و گفت کە حدداجی (فرماندددە)
گفتە بایستی ساعت  ٦صبح بە داخل روسددتا برگددردم .سددپس همگددی پراگندددە
شدند و من نیز در کپرم خوابیدم .ساعت  ٥:٣٠بیدارم کردند و گفتنددد برگددرد
بە داخل روستا .تقریبأ صد متری دور شدم و نشستم نگاهشان کردم.
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چادرها را از روی توپ و کاتیوشاها برداشددتند و لولەهایشددان را دوبددارە
بدداال بردنددد .لددولەی  ٣تددا از توپهددا رو بە ەدیگددلەە 1بددود و مددابقی رو بە کددویە
اسددتقرار یددافتە بددود .سدداعت  ٦اولددین گلددولە را شددلیک کردنددد و سددپس تمددام
سددالحها بە طددور همزمددان بە کددار افتادنددد .در جنددگ ایددران و عددراق هدم چنددین
چیددزی ندیدددە بددودم ،آنهددا تددا سدداعت  ١٨:٣٠دقددیقە صدددها گلددولەی تددوپ و
کاتیوشددا را بە سددمت مقددرات شددما شددلیک کردنددد .غددروب نددزد فرماندەشددان
رفددتم و گفددتم :ەقربددان سددە عدددد از آن صددندوقها کە خددالی شدددەاند را بە مددن
بدە.ە اما آنان نە تنها صندوقها را بە من ندادنددد ،بددا غضددد مددرا نگریسددتند و
من هم بهشان فحش دادم و گفتم :ەچرا زن و بچەی مردم را میکشددید .بریددد
کشددددور خودتددددان ،آنجددددا حریفشددددان نمیشددددوید ،اینجددددا زن و بچەشددددان را
میکشید؟!ە سپس هلم دادند و مرا دور انداختند.
پددس از چندددی سددالحها را جمددع کردنددد و شددد را در داخددل قبرسددتان بە
استراحت پرداختند و ساعت  ٧صبح روز بەد  ٨مردادمددا ن دوبددارە سددالحها
را آمددادەی شددلیک کردنددد و در آنهددا گلددولە گذاشددتند .در ایددن حددین از پشددت
بیسیم فرماندەشان را صدا زدنددد و همزمددان دو هواپیمددای جنگددی آمریکددایی
با ارتفاع بسیار کمی از سطح زمددین ،بددر سددر نیددرو چندددین دور زد ،بددا دیدددن
هواپیماها وسائل و تجهیزات خود را جمع کردە و بە سوی سلیمانیە و رانددیە
بە حرکت درآمدند.ە
پس از شنیدن روایددت آن مددرد و تشددکر از وی ،مددزرعە را بە سددمت محددل
پرتددداب موشدددکها تدددرک کدددردیم .موشدددکها را در روسدددتاهای ەکاموسدددکە و
ەکولکەرشە مستقر کردە بودنددد ،و از همددین جددا بە سددمت دیگددلە کە در غددرب
اربیددل واقددع شدددە اسددت ،شددلیک کددردە بودنددد .پددس از بازدیددد از محددل پرتدداب
موشک ها با چند تن از اهالی آن روستاها دیدددار کددردیم .مددردم آن روسددتاها
 -1یکی از کمرهای حزب در منطقەی دیگلە در مسیر کویە  -اربیل قرار داشدت ،کە در همدان روز
چند توپ را بە سوی آنجا نیز شلیک کردە بودند.
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از نیروهددای جمهددوری اسددالمی بە هنگددام خروجشددان از روسددتا از آنددان بددا
پرتاب سنگ استقبال کردە بودند.

تحصن خانوادەها
پس از عملیات توپباران مقرات حزب از سوی نیروهای جمهددوری اسددالمی،
خانوادەهددای حزبددی در مقابددل درب دفتددر سددازمان ملددل در اربیددل دسددت بە
تجمع اعتراضی زدند و نارضددایتی خددود را بە گددوش جهانیددان رسدداندند .ایددن
تحصدددن  ١٨روز بە طدددول انجامیدددد ،بیشدددتر پناهنددددەها را زندددان و بچەهدددا و
سالخوردگان تشکیل مددیداد .وضددەیت آنددان طددی روزهددای نخسددت بسددیار بددد
بود ،بیش از هر چیز دیگددری در دمددای بددیش از  ٤٥درجە بدداالی صددفر شددهر
اربیل در آن فصل از سددال ،بە سددایەای احتیددا داشددتند تددا از آنددان در برابددر
تابش نور مستقیم آفتاب ،محافظت کند .علیرغم آن دارو و آب آشددامیدنی در
دسترس نبود و مادرانی کە نوزاد داشتند ،شیر در پستان نداشتند.
تقاضددای پناهندددەها از  UNقبددل از هددر چیددز محکومیددت حمددلەی جمهددوری
اسدددالمی بە مقدددرات حدددزب دمکدددرات و اردوگدددا کردهدددای پناهنددددە ،تەمیدددر
خانەهایشان کە در جریان ایددن حمددالت آسددید جدددی دیدددە بددود و نیددز تددأمین
آب و برق اردوگا ها و نظارت نمایندگان سازمان ملددل بددر وضددەیت آنددان در
آن اردوگا ها بود .خواستەهای خود بە طور کتبی در اختیار دفتر نمایندددگی
 UNقددرار دادە بودنددد .در ایددن تحصدن نقددش ەکمیددتەی ادارەی آوارگددانە نقددش
اساسی ایفا نمود .این کمیتە از چهار زن و یددک جددوان دانشددجو تشددکیل شدددە
بددود ،کە در نخسددتین اقدددام خددود فراخ دوانی بددا هدددف جلددد تددوجە و حمایددت
احزاب و سازمانها و مجددامع و انجمنهددای خیددریە و بشردوسددتانەی داخددل و
خددار از کشددور انتشددار داد ،در اینجددا مددتن فراخددوان مزبددور کە در آرشددیو
حزب همچنان باقیست ،آوردە میشود:
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بە :دبیرکل سازمان ملل متحد!
سازمانها و مجامع حقوق بشری!
تمامی انسانهای خیرخوا و بشردوست!
ما بە عنوان کمیددتەی ادارەی خانوادەهددای آوارەی کردسددتان ایددران اعددالم
مددیداریم کە خانەهایمددان در روز یکشددنبە بە تدداریخ  ١٩٩٦/٧/٢٨در سدداعت
 ٦:٣٠دقیقەی صبح از سوی نیروهای جمهوری اسالمی ایران در عمق خدداک
کردستان عراق مورد حملەی توپ و کاتیوشا قرار گرفتە ،و در نتددیجەی ایددن
حملە قرید بە  ٣٥٠خانوادە و (بیش از  ١٥٠٠نفر) آوارە و بیخانە و کاشانە
گشتەایم.
اکنددون مددا در مقاب دل درب دفتددر نمایندددگی سددازمان ملددل متحددد در اربیددل
مسددتقر شدددە و خواسددتار همکدداری و یدداری دلسددوزانەی شددما هسددتیم .مددا بە
لحاظ خددوراک ،مسددکن ،درمددان و بە طددور کلددی تمددامی ضددروریات و مایحتددا
زندگی ،نیازمند کمک فوری و عاجل شما هستیم.
تقاضامند است نمایندگان خود را اعددزام کنیددد تددا هددم شدداهد وضددەیت ایددن
زن و بچەهددای آوارە باشددند و هددم ایددنکە آثددار جنایددات و حمددلەی وحشددیانەی
جمهوری اسالمی را با چشمان خود ببینند.
امیدواریم کە بە دادمان برسید.
کمیدددتەی ادارەی خانوادەهدددای آوارەی کردسدددتان ایدددران در مقدددر  UNدر
اربیل – ١٩٩٦/٧/٢٩
سددپس ایددن کمیددتە بددا هدددف پیشددبرد امدورات آوارگددان از لحدداظ خددوراک و
بهداشت سازماندهی منظمی ایجاد کرد .از زنانی کە در گذشددتە در کارهددای
درمانی شرکت کردە بودند ،استفادە کددرد و بددا همیدداری دکتددری کە از سددوی
سدددازمان یاپندددی ( )PWJدر اختیدددار آندددان گذاشدددتە شددددە بدددود ،بە بیمددداران
رسیدگی میکردند.
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از دیگر سو و در حالی کە تحصن ادامە پیدا کردە بددود ،جوانددان آوارەای
کە در میان آنان بودنددد بددا چددوب و حصددیر سددایەای درسددت کردنددد کە محددل
قابل تحملتر شود و در مقابل گرمای بیش از حد از آنددان محافظددت کنددد .در
ایددن مدددت ایددن کمیددتە بددا د هددا روزنامەنگددار مصدداحبە کردنددد و از ایددن طریددق
صدددای خددود را بە گ دوش جهانیددان رسدداندند .پددس از  ١٨روز مسددئوالن UN

خواستەهای آنان را در نظر گرفتند و پاسددخ مناسددبی بە تقاضدداهای مشددروع
پناهندگان دادند ،از این رو آنان نیز بە تحصن خود خاتمە دادند.
سپس طی دو روز و با دو کاروان و تحت نظددر و محافظددت سددازمان ملددل
متحددد و پلددیس بینالملددل بە خددانە و کاشددانەی خددود بازگشددتند ،و بددا انتشددار
تقدددیرنامەای مراتددد تشددکر خددود را تقدددیم کلددیەی سددازمانهای خیرخددوا و
اصناف و تشکالت و احزاب و سازمانهای سیاسی داخل و خددار کشددور کە
طی این مدت بە یاریشان شتافتە بودند ،کردند.

جلسەی ستاد فرماندهی با دفتر سیاسی
در تاریخ  ٢٨مردادما و بنا بر تصمیم دفتر سیاسددی جلسددەای میددان اعضدداء
ستاد فرماندهی با اعضاء دفتر سیاسی بە منظور ارزیددابی حمددلەی نیروهددای
رییددم بە مقددرات ح دزب ،طددی دو روز برگددزار گردیددد .در ایددن جلسددە عملکددرد
حددزب و نیروهددا را بە طددور موشددکافانەای مددورد بررسددی قددرار دادیددم .همددین
ستاد و در تاریخ  ٣١مردادما نیز جلسددەی دیگددری بددا کمیسددیون سیاسددی –
نظامی در مورد امنیت ،منطقە و مقابلە با رییم در صورت حملە ،ترتیددد داد.
نتیجەی ایددن نشسدت ایددن بددود کە از کمددر جیژنکددان در نزدیکددی شددهر اربیددل،
دستەای از پیشمرگەها را جهت تقویت محددیط دفتددر سیاسددی بە مأموریددت بە
کویە انتقال دهند.
یددک هفددتە پددس از ایددن نشسددت در تدداریخ  ٨شددهریورما  ،دبیرکددل حددزب
مامۆستا عبداللە حسنزادە بە سفر خار از کشور رفت ،کە تددا بغددداد وی را
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همراهددی کددردیم .سددفر مامۆسددتا در آن شددرایط بسددیار مناسددد و بجددا بددود،
چراکە باید جهان خار از شرایط ایران و کردستان و اعمددال جنایتکددارانەی
رییم بیش از پیش آگا میشدند .ضمن آنکە در آستانەی بیستمین کنگددرەی
اینترناسیونال سوسیالیسددت بددودیم و قددرار بددود کە حددزب دمکددرات کردسددتان
ایران بە طور رسمی بە عضویت آن درآید.

ادامەی جنگهای داخلی
جندددگ داخلدددی کردسدددتان عدددراق در میدددان دو نیدددروی اصدددلی ایدددن بخدددش از
کردستان یەندی پددارت دمکددرات و اتحددادیەی میهنددی همچنددان ادامە داشددت .در
تاریخ  ١٠شهریورما  ١٣٧٥پارت دمکرات کردستان از یک سددو و نیروهددای
ارتش عراق از سویی دیگر و بە طور همزمان بە شهر اربیل حملەور شدە و
کنتددرل آن را از دسددت اتحددادیەی میهنددی کردسددتان بیددرون آوردنددد ،و پددارت
دمکددرات در آنجددا مسددتقر شددد .پددارتی در ادامەی پیشددرویهای خددود ،شددهر
کددددویە را نیددددز بە تصددددرف خددددود درآورد و اتحددددادیەی میهنددددی را وادار بە
عقدنشینی تا نزدیک مرزها کرد.
نیروهددای پددارت دمکددرات حملەهددای خددود را متددوجە مددا نیددز کردنددد و بە
مقدددرات اصدددلی مدددا نزدیدددک شددددند .وارد تەمیرگدددا حدددزب شددددند و خواسدددتند
ماشینها و وسائل ما را با خود ببرنددد ،امددا سددریەأ بە همددرا دو پیشددمرگەی
دیگدددر در محدددل حضدددور یدددافتیم و اجدددازە نددددادیم کە وسدددائل و تجهیدددزات و
ماشددینهای مددا را بددا خددود ببرنددد .نکددتەی مهددم در اینجددا ایددن اسددت کە حددزب
دمکرات در این میان بیطرفی و استقالل خددود را حفد کددردە بددود و بە هدیچ
وجە در کشددمکشهای داخلددی و جنگهددای برادرکشددی ایددن دو حددزب دخددالتی
نکرد.
بە هنگام حمددلەی پددارت دمکددرات بە شددهر کددویە ،پیشددمرگەهای ایددن حددزب
وارد یکددددی از پایگا هددددای مددددا در ەعلیآبددددادە شدددددە و بددددا دوشددددکای پایگددددا
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پیشدددمرگەهای اتحدددادیەی میهندددی را بە رگبدددار بسدددتە بودندددد .در ایدددن میدددان
پیش مرگەهای اتحادیەی میهنی فکر کردە بودند این نیروهای دمکرات هسددتند
کە بە سوی آنان تیراندازی میکنند ،اما در واقع طی مدتی کە ایددن دو حددزب
کردستانی با هم درگیر بودند ،حزب دمکرات بە عنوان یک حددزب مسددئول نە
تنهددا کوچددکترین دخددالتی در آن نداشددت و همکددار هددیچ کدددام از طرفهددای
درگیددر نبددودە اسددت ،بلددکە بسددیار نگددران تددداوم ایددن شددرایط بددود و آن را در
راسددتای منددافع ملددت کددرد نمیدیددد .ضددمن ایددن نگرانیهددا ،از تمددام تددوان خددود
جهت پایان یددافتن کدددورتهای ایددن دو نیددرو نسددبت بە هددم سددود جسددت و بددا
میانجیگری بسیار سەی کرد کە بە این جنگ وقیحانە پایان دهد.
 ٤٠روز بەد در تدداریخ  ٢٣مهرمددا اتحددادیەی میهنددی بە سددلیمانیە و رانددیە
حملە کرد و سپس کنترل شهر کویە را نیز دوبارە بە دست آورد .در تدداریخ
 ٢٤مهرما کدداوە بهرامددی کە از اعضدداء سددتاد فرماندددهی بددود ،بە همددرا چنددد
نفدددر دیگدددر و بە منظدددور روشدددنگری در بدددارەی تیرانددددازیای کە از پایگدددا
علیآبدداد بە سددوی نیروهددای اتحددادیەی میهنددی صددورت گددرفتە ،بە مالقددات بددا
اعضاء این حزب رفتە بددود .امددا در ایسددت–بازرسددی کددویە – اربیددل از سددوی
چند تن از پیشمرگەهای اتحادیەی میهنی مورد ضددرب و شددتم قددرار گددرفتە و
تپانچەهایشدددان را نیدددز از آندددان میگیرندددد .همدددان طدددور کە گفدددتە شدددد ایدددن
عصبانیت اعضاء و پیشمرگان اتحادیەی میهنی بە ایددن دلیددل بددود کە بە زعددم
آنان ،نیروهای دمکرات بە سوی پیشمرگەهای این حزب شلیک کردە بودنددد
کە بسیار بەدور از واقەیت است.
در همان روز یکی از ماشینهای کمیددتەی شهرسددتان بوکددان جهددت خریددد
یک سری لوازم وارد کویە شدە بود ،کە چنددد فدرد مسددلح ماشددین را از آنددان
میربایندددد .پدددس از آن نماینددددگان بە منظدددور پیگیدددری آن بە مقدددر اتحدددادیەی
میهنددی در کددویە رفتنددد ،و مشددخب شددد کە گروهددک مسددلحی کە وابسددتە بە
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فددردی بە نددام ەمجیددد مالفتدداحە 1بودەانددد ،ماشددین را دزدیدددە و بە ایددران بددردە
بودند.
در تاریخ  ٢٥مهرما بە همرا کاک مصطفی هجری ،جانشددین دبیرکددل بە
دیدار ەکوسرت رسول علیە در شهر کویە رفتیم .طی ایددن دیدددار رویدددادهای
روز و تنشهددای اخیددر مددابین حددزب و اتحددادیەی میهنددی مددورد بحددت قددرار
گرفتنددد .در ایددن دیدددار کە  ٢سدداعت بە درازا کشددید ،بسددیاری از مسددائل روز
بررسی شدند ،همچنین برخوردها و مشکالتی کە در اطددراف کددویە طددی چنددد
روز اخیر روی دادە بود ،از موارد اصلی مورد بحت در این دیدار بود.

پایان یافتن جنگ داخلی کردستان عراق
دو روز پددس از ایددن دیدددار پددارت دمکددرات دوبددارە بە کددویە حمددلە کددرد و از
کدددویە بە سدددوی سدددلیمانیە تدددا نزدیکدددی شهرسدددتان دوکدددان پیشدددروی کدددرد.
اتحددادیەی میهنددی در دوکددان بە مدددت دو روز از خددود مقاومددت نشددان داد و
پدددارت دمکدددرات را وادار بە عقدنشدددینی کدددرد .سدددپس در تددداریخ  ٢آبانمدددا
اتحادیەی میهنی طی حملەای دوبارە کنترل شهر کویە را در دسددت گرفددت ،و
نیروهدددای پدددارتی را وادار بە عقدنشدددینی بە سدددمت اربیدددل کردندددد .در میدددان
کویە و اربیل و در منطقەی دیگلە روبەروی هم قرار گرفتە و نهایتأ روز بەد
آتشبس اعالم کردند.
پددارت دمکددرات و اتحددادیەی میهنددی در تدداریخ  ٩آبانمددا و بددا میددانجیگری
دولت آمریکا و بە میزبددانی کشددور تددرکیە ،پددس از نشسددتی مشددترک بە جنددگ
برادرکشی خاتمە دادند و یکی از خبرهددای امیدددوار کنندددەای بددود کە طددی آن
چنددد مدددت بە گددوش میرسددید .اگددرچە قصددد ندددارم در بددارەی روابددط حددزب
دمکرات با هیچ کدام از احددزاب کردسددتان حرفددی بە میددان آورم ،امددا بە دلیددل
 -1ایددن فددرد فاقددد پرنسددیر و اخددالق انقالبددی امددا چندددین فددرد مسددلح را گددرد خددود جمددع کددردە و بە
اعمالی یاغیمأبانە میپرداختند.
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اینکە در مورد تنشهای حددزب و اتحددادیەی میهنددی سددخن بە میددان آمددد ،الزم
میدانم از پیشینەی تاریخی روابط ایددن دو حددزب کە جددزو روابددط احسددن بە
شددمار مددیرود ،بگددویم .روابددط حددزب بددا اتحددادیەی میهنددی بە کنگددرەی سددوم
حزب ( )١٣٥٢و تأسیس اتحددادیەی میهنددی برمیگددردد شددخب دکتددر قاسددملو
نخسدددتین فدددردی بدددود کە از تأسدددیس ایدددن حدددزب حمایدددت کدددردە و آن را بە
رسمیت شناختە بود.

1

پس از قیام ملت کرد در کردستان عراق و از زمستان سال  ١٣٦٩بە این
طددرف ،دسیسددە و برنامەهددای جمهددوری اسددالمی جهددت بددر هددم زدن امنیددت
کردستان آزادشدە سیر سریعتری پیمددود .تمددام سددەی رییددم ایددن بددود کە در
روابط حددزب دمکددرات بددا سددایر احددزاب کردسددتان و بە طددور ویددژە اتحددادیەی
میهنی و پارت دمکرات ،خلل ایجدداد کنددد .در ایددن را از هددیچ اقدددامی فروگددذار
نکددرد و دسددت بە هددر اعمددال شددنیەی زد و همددان طددور کە گفددتە شددد بە عمددق
خاک کردستان حملە کرد ،تأثیرات مخرب این حملە تا مدددتها بددر روابددط مددا
با سایر احزاب سایە انددداخت .ضددمن ایددنکە در رابددطە بددا آن دو حددزب اصددلی
میدان سیاست و مبارزەی کردسددتان عددراق ،تفددرقە ایجدداد کددردە بددود و نهایتددأ
موفددق شددد از اختالفددات ایددن دو حددزب بهددرە ببددرد و بە جنگهددای داخلددی و
تنشهای آنها دامن بزند.

عادیسازی روابط
تیرگددی روابددط حددزب و اتحددادیەی میهنددی پددس از دیدددار مددام جددالل طالبددانی و
مامۆستا عبددداللە حسددنزادە در پدداریس کمکددم از بددین رفددت .ایددن دیدددار سددبد
گشت تا طرفین اختالفددات را کنددار نهنددد و فصددل جدیدددی از روابددط را شددروع
کننددد ،و در جهددت تقویددت آن بکوشددند .مسددائل مددا بیشددتر بددر سددر قضددیەی
 -1در پیام جناب مام جالل کە برای کنگرەی یازدهم حزب فرستادە بود ،آمدە است.
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بازگشت پیشددمرگان بە مددنطقە بددود کە در ایددن بددارە جمهددوری اسددالمی نقددش
مخربدددی ایفدددا میکدددرد و در ایجددداد تفدددرقە و اختالفدددات دسدددت بددداال را داشدددت.
جمهوری اسالمی بر ایددن واقەیددت واقددف بددود کە سددیمهای خدداردار و میددادین
مین قددادر بە جلددوگیری از بازگشددت نیروهددای پیشددمرگەی دمکددرات بە مددنطقە
نیسددتند ،و ایددن در اسددناد محرمددانەی رییددم بە چشددم میخددورد ،لددذا از طریددق
فشار آوردن بە نیروهای کردستان عراق درصدد پیشگیری برآمدە بود.
اما نمیتوان اقدامات رییم علیە حزب دمکرات را فقط در این امر خالصددە
کددرد ،بلددکە سددوای حمددلەی آشددکارا بە مقددرات حددزب بددا تددوپ و کاتیوشددا و
موشک ،شمار زیادی از کادر و پیشمرگان ما و نیز سایر احزاب اپوزیسیون
مستقر در کردستان عراق را ،توسط مزدوران خود ترور کرد.
در تدداریخ  ١٦آبانمددا مامۆسددتا از سددفر خددار از کشددور بە کردسددتان
بازگشددت .بە همددرا دو پیشددمرگە بە بغددداد رفتددیم و وی را تددا کددویە همراهددی
کدددردیم .مامۆسدددتا در تددداریخ  ٢٧آبانمدددا  ،در مدددورد سدددفر خدددود و همچندددین
فەالیتهددایش در خددار از کشددور جلسددەای در سددالن قلددەەی دمکددرات بددرای
اعضدداء حددزب تشددکیل داد .محددور اصددلی سددخنان مامۆسددتا در ایددن جلسددە بە
عضویت درآمدن حزب دمکددرات کردسددتان ایددران در سددازمان اینترناسددیونال
سوسیالیسدددت و نیدددز بازتددداب خبدددر حمدددلەی نیروهدددای رییدددم از عمدددق خددداک
کردستان عراق بە مقرات حزب ،در میان مجامع بینالمللی بود.
پلنددوم کمیددتەی مرکددزی پددس از بازگشددت مامۆسددتا در شددهر اربیدل و طددی
روزهای  ٧ -٢آذرما برگزار گردید .پس از پایان یددافتن کددار پلنددوم و اعددالم
آن از رادیدددو و دسدددتگا های تبلیغددداتی و رسدددانەای حدددزب ،رفقدددای کمیدددتەی
مرکزی بە محل کار و مسئولیت خود بازگشتند .امددا مامۆسددتا بە دیدددار چنددد
حزب در اربیل رفتە و ما نیز تا پایان این دیدارها همرا ایشان بودیم.
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اقدام تروریستی جمهوری اسالمی و چند دیدار
در تاریخ  ١٠آذرما  ،١٣٧٥تدارکات حزب از کمیتەی مهاباد با یددک دسددتگا
لنددددروور جهدددت آوردن مدددواد خدددوراکی بە کدددویە میروندددد .تروریسدددتهای
جمهوری اسالمی ماشین را تحت نظددر و تەقیددد قددرار میدهنددد ،امددا نهایتددأ بە
سوی یک دستگا لندروور کە مال یکی از اهالی هرموتە بددودە و چنددد تددن از
پیشمرگەهای حزب در آن حضور داشتە ،شلیک میکنند .در انجام این اقدددام
تروریستی  ٥تن از سرنشینان لندروور بە شهادت میرسند .دو تددن از آنددان
از اعضاء تشکیالت مخفی حزب بودند کە قصد بازگشت بە ایران را داشتند،
دو پیشمرگەی دیگر و بچەی پنج سالەی یکی از آنان نیز شهید میشوند.
بە همدددرا مامۆسدددتا بە محددددل رویدددداد رفتددددیم و پدددس از بازگشددددتمان بە
سکرتاریا  ،بە همرا کدداک ەچەکددۆە رحیمددی بە ادارەی امنیددت کددویە رفتددیم .امددا
سراغی از تروریسددتها نتوانسددتیم بە دسددت آوریددم و آنددان قددب و سددریەأ از
محل حادثە متواری شدە بودند .مشکل اصلی ما این بود کە متأسفانە برخی
از پیشمرگەهای مددا اعتنددایی بە توصددیەهای امنیتددی نمیکردنددد و دچددار چنددین
حوادن ناگواری میشدند.
روز بەد هیأت بلندپایەای از سوی اتحادیەی میهنی جهددت ابددراز همدددردی
بە مقر دفتر سیاسی حزب آمدند ،همان روز هیأتی از سازمان ەخەبدداتە نیددز
بە ریاست ەشیخ جالل حسینیە از سددکرتاریای حددزب دیدددار کردنددد .طددی ایددن
روزها تدابیر امنیتی بە نحددو احسددن رعایددت شددە بددود .در تدداریخ  ١٢آذرمددا
نیددز هیددأتی از رهبددری انقالبددی بە همددرا کدداک ەفتدداح کاویددانە و کدداک ەحسددین
مدنیە بە دیدار حزب آمدند و جلسات و گفتوگوهای دو حزب از سر گددرفتە
شد.
در تاریخ  ٢٠آذرما هیأتی از کوملە بە دیدار حزب آمد .جهت جلددوگیری
از هرگددونە اقدددامات تروریسددتی ،توصددیەهای امنیتددی در نظددر گددرفتە شدددە و
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جادەی هیبت سلطان تا کویە تحت کنترل پیشددمرگەهای حددزب بددود .طددی ایددن
دیدار مسائل سیاسی روز و روابط طرفین مورد ارزیابی قرار گرفتە شد.

جشن اتحاد
طی روزهای  ١٣ -٤آذرما هیددأت مددذاکرە کنندددەی رهبددری انقالبددی طددی دور
پایانی مذاکرات سە بار دیگددر بە دیدددار دفتددر سیاسددی حددزب آمدنددد ،طددی ایددن
دیدارها گفتوگوهای طرفین با جدیت و با دقت بیشددتر و نیددز بە طددور مددداوم
برگزار شد ،نهایتأ بر سر همەی مسائل بە توافق رسیدند.
در تاریخ  ١٩دیما  ١٣٧٥جشن اتحاد دوبددارەی صددفوف حددزب دمکددرات
کردسددتان ایددران در سددالن قلددەەی دمکددرات در کددویە برگددزار شددد .پددس از
سددخنان کدداک حسددن شددرفی و کدداک حسددن رسددتگار و نیددز قرائددت اطالعددیەی
وحدت صفوف دمکرات ،جشن بزرگی بر پا شد و مددردم بە شددادی و سددرور
پرداختند .جشن مزبور چنان باشکو برگزار شد کە هیچ کدددام از حضددار تددا
دیرهنگام محل را ترک نکردند.
این اتحاد بە آسانی بە دست نیامدە و نتیجەی بیش از  ٢٠ما گفتوگوی
مداوم بود این مذاکرات مدتی بر سر مسألەی ەگیومەە متوقف شدە بددود! در
اینجا در رابطە با موضوع گیومە خاطرەای بازگو میکنم .از منطقە بازگشددتە
بودم و بە دیدار رفقددای خددود در رهبددری انقالبددی رفددتە بددودم .نددزد شددادروان
کدداک فتدداح کاوی دان رفددتم .مددن کە قددب چیددزی از گیددومە و ایددنکە چددرا گیددومە
میتواند در روند مذاکرات تأثیرگذار و مسألەساز باشد ،نشددنیدە بددودم ،کدداک
فتاح گفت :ەسددگ بددرینە بە ایددن گیددومە ،بددا گیددومە کە نمیشددە خودمختدداری بە
دسددت بیدداریم ،چددرا کددردنش خددون سددیاوش؟!ە بە ایددن حددرف کدداک فتدداح کلددی
خندیدیم .نهایتأ با گیومە مشکل حل شد!
در تاریخ  ٢١دیمددا مامۆسددتا عبددداللە حسددنزادە جلسددەای عمددومی بددرای
کدددادر و پیشدددمرگان و اعضددداء حدددزب برگدددزار کددرد کە طدددی آن بە تدددازەترین
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مصددوبات و تصددمیمات پددس از وحدددت صددفوف دمکددرات و نیددز سددایر ابەدداد
فەالیتهای حزب پرداخت .در آخر نیز بە سفر خددار از کشددور خددود اشددارە
کرد کە فردای همان روز راهددی اروپددا بددود .بدددین ترتیددد دوبددارە حددزب یکددی
شددد و در میددان شددادی و سددرور اتحدداد دوبددارەی صددفوف دمکدرات بە انجددام
وظائف روزانەی خود ادامە دادیم.

دیدار با کوملە
پس از اعالم آتشبس نیروهای دمکرات و کوملە از تەددداد دیدددارهای ایددن دو
حزب مطلع نیستم ،اما برای اولین بار بود کە خودم پس از آن هددمە جنددگ و
درگیددری بە مالقددات مقددرات و اعضدداء کددوملە بددروم مددن همچنددان احسدداس
میکردم کە آنان مددا را بددوریوا فددرض میکننددد .غددروب روز  ٢٤اسددفندما از
طریق مامۆستا حسنزادە اطالع یافتم کە روز بەد بە دیدار کوملە میرویم.
غددروب پیشددمرگەهای محدداف را انتخدداب کددردم و هماهنگیهددای الزم بددا
خدمات برای گرفتن ماشین صورت گرفت .صبح روز بەد بە طرف سلیمانیە
بە حرکت درآمدیم .ابتدا بە دفتر نمایندگی حزب در سلیمانیە رفتە و از آنجددا
نیددز بە سددمت ەزرگددویزە مقددر رهبددری کددوملە بە را افتددادیم .پددس از رسددیدن،
مامۆستا و هیأت همرا ایشان از سوی کاک ابراهیم علیزادە مورد اسددتقبال
قرار گرفتند .هیأت همرا مامۆستا عبارت بودند از :بابدداعلی مهرپددرور ،ەسددید
منصددور ناصددریە ،ەسددامال اسددماعیلزادەە ،ەمنصددور فتدداحیە و نگارندددەی ایددن
خطوط.
محور بحتهددا در مددورد چگددونگی تحکددیم روابددط و همچنددین همکاریهددای
مشددترک و مشددارکت در مناسددبات همدددیگر بددود .پددس از اتمددام جلسددە نددزد
پیشددمرگەها رفددتم .چنددد تددن از افددراد کددوملە آمدنددد و بدددون مەطلددی در مددورد
حقددوق زنددان گفتنددد و ایددنکە چگددونە حقددوق آنددان در کددوملە محتددرم شددمردە
میشود و  ...گفتم بسیار قبل از اینکە کوملە تأسیس شود در برنامەی حزب
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بر برابددری زن و مددرد تأکیددد شدددە اسددت .امددا در ایددن بددارە خددودم شدداهدم کە
پس از انقالب  ٥٧کوملە در امورات مربوط بە سازمان دادن زنددان و نیددز در
رابطە با پیشمرگ شدن زنان ،گوی سبقت را از ما ربودە بودید.
سپس در مورد اینکە چرا ەمنصور حکمتە توانست موجددد ریددزش شددمار
زیددادی از نیروهددای کددوملە شددود و  ...صددحبت کددردیم ،کە در رابددطە بددا ایددن
مورد خاش ناراحددت شدددند ،امددا در واقددع در آن زمددان کددوملە بە دلیددل رفددتن
شددمار زیددادی از افرادشددان در وضددەیت خددوبی بە سددر نمیبددرد .در مددورد
پرولیتاریددا و کاپیتالیسددم نیددز سددخن بە میددان آمددد ،کە مددن بە شددوخی گفددتم:
ەهرگ ز پرولترها چنین غددذایی نخوردەانددد ،ناسددالمتی شددماها حددامی پرولتاریددا
هستید ،بە اندازەی کل حزب غذا درست کردید!ە کە باعت خندە شد.
بەدازظهر قبل از اینکە بە کددویە بددازگردیم بە کمددر ەبازیددانە یکددی دیگددر از
کمرهددای حددزب رفتددیم .جهددت صددرف شددام نددزد ندداحیەی  ١و  ٢بددودیم و بە
هنگددام اس دتراحت نیددز اطدداقی بددرای مامۆسددتا و کدداک بابدداعلی و مددن در نظددر
گرفتە شدە بود روز بەد  ٢٦اسفندما از مسیر تقتق بە کویە بازگشتیم.

نتیجەی سال ٧٥
سدددال  ١٣٧٥یکدددی از سدددالهای پدددر اتفددداق حیدددات سیاسدددی مدددن بدددود ،محدددیط
جغرافیایی حزب در شرایط حساس آن زمان و در عین حال بر عهدە گرفتن
مسئولیت خطیر فرماندددهی نیددروی محدداف در آن وضددەیت کددذایی ،سددخت بە
نظددر میرسددید .ایددنکە بایسددتی مددا از جددان اعضدداء رهبددری حددزب محافظددت
میکر دیم ،بە همین دلیل چهددار چشددمی مواظددد بددودم .در بسددیاری از مددوارد
دو نفرە یکی از اعضدداء دفتددر سیاسددی را همراهددی میکددردیم ،در ایددن سددفرها
کوچکترین اشتبا زیانهای جبرانناپذیری بە دنبال داشت.
بە همین دلیددل بددود کە طددی ایددن مدددت هددیچ کدددام از اعضدداء دفتددر سیاسددی
حتی یک بار نیز از فەالیددت ایددن نیددرو انتقدداد نکردنددد .تمددامی پیشددمرگەها سددر
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وقت در محل مەین حاضر میشدند .بسیاری از شدها بە دلیددل محافظددت از
شخصددیتهای سیاسددی ،یددک دقددیقە نخوابیدددەام و تددا صددبح بیدددار ماندددەام و
منطقە را تحددت نظددر گددرفتەام .تمددام سددەیام ایددن بددود کە هددیچ اتفدداق ندداگواری
بددرای اعضدداء دفتددر سیاسددی و بە ویددژە شددخب دبیرکددل و جانشددین وی رقددم
نخورد.
فرماندددهی نیددروی محدداف بددا فرماندددهی نیددرو در مددنطقە تفدداوت زیددادی
داشددت .نیروهددای دشددمن در مددنطقە در دیدددرس و در تیددررس قددرار داشددتند،
میتوانستی تەداد نیرو و میزان قدرت آنددان را از دور تخمددین بزنددی و دسددت
آخر بە طور مستقیم بددا آنددان درگیددر میشدددی کە دو حالددت داشددت یددا کشددتە
میشدی و یا اینکە میکشتی .اما در کردستان عراق نیروهای دشددمن مخفددی
بودند ،محافظددت از جدان اعضدداء دفتددر سیاسددی در برابددر دشددمن ناشددناختە و
ناپیدا ،امری بس دشوار بود .االن کە در ایددن بددارە فکددر مددیکنم ،خرسددندم از
اینکە در این وظیفەی خطیر سربلند بیرون آمدم.
غددروب روز  ٢٩اسددفندما بە مناسددبت فددرا رسددیدن نددوروز  ١٣٧٦مراسددم
نوروزی در سالن قلەە با شکو هر چە بیشتر برگددزار گردیددد .پددس از ایددنکە
مامۆستا پیام نوروزی خود را تقدیم حضار کرد ،از مدعوین پددذیرایی شددد و
بدین ترتید سالی جدید از فەالیت آغاز گردید .در ابتدای سددال  ١٣٧٦میددزان
مبارزەی مسلحانە کاهش یافت.

دالیل تضعیف مبارزەی مسلحانە
در واقددع حددزب دمکددرات از همددان آغدداز جنددگ پددارتیزانی ،بە دلیددل ایددنکە در
جنگی تحمیلی قرار گرفتە بود و از قبددل خددود را بددرای چنددین شددرایطی آمددادە
نکردە بود ،لددذا بددا برنددامەای مدددون – در رابددطە بددا مبددارزەی مسددلحانە  -در
میدان حضور نیافتە بود .و ضمن اینکە این حددزب تددا سددالها بددر ایددن اندیشددە
بود کە رییم جمهوری اسالمی نهایتأ بە خواستهای ملت کرد تن میدهددد و
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آمادەی مذاکرە میشود ،اما زهددی خیددال باطددل! از ایددن رو حددزب دمکددرات کە
قبل از انقالب سالهای متمادی در تبەید بە سر میبرد ،فاقد نیروی باتجربە
در این زمینە بود.
بدددین ترتیددد همددان طددور کە اشددارە شددد ایددن حددزب بە گددونەای کە تمددامی
ابەدداد را در نظددر گددرفتە باشددد ،خددود را بددرای تغییددرات پددیشرو آمددادە نکددردە
بددود ،بە همددین سددبد بددود کە قدددم بە قدددم بە سددمت روسددتاها و روسددتاهای
مددرزی و سددپس گدداللە و گددورەدە و کوهسددتان قندددیل و نهایتددأ دشددت کددویە
عقد نشینی کرد .پس از اینکە نیروهای جمهوری اسددالمی در تابسددتان ١٣٧٥
بە مقرات حددزب در اطددراف کددویە حمددلە کردنددد ،تغییددرات اساسددی در سددبک و
شیوەی مبارزەی مسلحانەی حزب دمکرات پدید آمد.
همان طور کە در همین کتاب اشارە شدە اسددت ،مهدداجرت حددزب دمکددرات
از قندیل بە کویە تأثیر منفی بر مبارزەی این حزب گذاشت ،ضمن اینکە یکی
دیگر از مشکالت ما این بددود کە بددا احددزاب کردسددتان عددراق دچددار اصددطکاک
شدیم .همین امر باعت شد کە در میان ما و یکددی از احددزاب کردسددتان عددراق
قراردادی امضاء شود کە در آن بەظاهر امنیت ما تضمین شدە بددود ،امددا در
واقددع ایددن قددرارداد از بازگشددت نیروهددای حددزب بە مددنطقە جلددوگیری بە عمددل
آورد .فاصددلە گددرفتن از کوهسددتان و ذوب شدددن تدددریجی در رونددد زندددگی
روزمرە در نزدیکی شهر ،نبود پشت جددبهە ،عدددم همکدداری احددزاب کردسددتان
عددراق ،عددادت کددردن بە رفددا و خوشگددذرانی از مجمددوعە عددواملی بودنددد کە
مبارزە و فەالیت نیروهای ما را تا اندازەی زیادی کاهش دادند.
در همددین رابددطە رهبددر شددهیدمان دکتددر قاسددملو سددخن گهرب داری دارد کە
می گوید :ەما بە هنگددام مبددارزەی مسددلحانە نبایددد در نزدیکددی شددهرها باشددیم.ە
این گفتە در مددورد مددا صدددق کددرد .اگددر واقددعبین باشدیم بایددد اذعددان کنددیم کە
زندددددگی در نزدیددددک شددددهر مددددا را دچددددار نددددوعی انفەددددال و رکددددود و نیددددز
بیبرنامەگی و پدیدەهایی نظیر جناحبددازی و منطقەگرایددی و  ...کددرد ،کە هنددوز
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متأسددفانە نتوانسددتەایم خددود را از ایددن بالیددایی کە دامنگیرمددان شدددە اسددت بە
کلی وا رهانیم.
علیرغم مددواردی کە اشددارە شددد ،حددزب دمکددرات بە هنگددام پددایین آمدددن از
قنددددیل دو رهبدددر بادرایدددت خدددود را از دسدددت دادە بدددود و خدددود ضدددربەای
جبرانناپذیر محسوب میشد ،متأسفانە در چنددین شددرایطی از سددوی رهبددری
آن زمان حزب بدون ارزیابی همەجانبەی آن ،تصمیم بددر تددرک قندددیل گددرفتە
شد .دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی اهمیت ویددژەی کوهسددتان قندددیل را درک
کردە بودند و میدانستند کە حددزب دمکددرات در قندددیل بە سددختی بە زانددو در
میآیددد .امددا ایددن مهددم از سددوی سددایر رهبددران ایددن حددزب بە دسددت فراموشددی
سپردە شد و با دست خود این مکان استراتژیک را تقدیم دیگران کردیم و و
در عین حال همین امر باعت شد کە از پرستیژ حزب کاستە شود.
کمتر حزب مبارزی وجود داشت کە بە اندازەی حددزب دمکددرات از وجددود
جوانان انقالبی و مبارز در صفوف خود داشتە باشد ،اما متأسددفانە بددا رفددتن
بە دشدددت کدددویە صددددها تدددن از ایدددن جواندددان پرشدددور و جنگجدددو و کادرهدددای
شایسدددتەی حدددزب بە کشدددورهای اروپدددایی مهددداجرت کردندددد .در اینجدددا الزم
میدانم کە بە این نکتە نیز اشارە کددنم کە در جریددان ایددن تصددمیمگیری مهددم،
هددیچ گددونە مشدداورەای از بدددنەی حددزب گددرفتە نشددد و در ایددن بددارە مددا هددیچ
اطالعی نداشددتیم .ایددن در حددالی بددود کە دکتددر قاسددملو در زمددان پایددان یددافتن
جنددگ ایددران و عددراق بددا چنددد هددزار تددن از اعضدداء حددزب دمکددرات طددی چندددین
دفەە دیدار کرد و پیشنهاد و نظرات اعضاء را در نظر گرفت.
در صورتی کە رهبری وقت حزب ،فاکتورهای زمان دکتددر قاسددملو را در
نظددر میداشددت ،مبددارزەی مسددلحانە متوقددف نمیشددد .حتددی میتوانسددتیم طددی
سالیان گذشتە بە گددونەای فەددالتر بە دنبددال راهکارهددای تددازەتری باشددیم .مددا
این امکان را داشتیم کە تحرکاتمان را هر سال بە شددیوەای متفدداوتتر بددروز
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دهیم و بدین ترتید دچار ایسددتایی نمیشدددیم و هددم از ایددن جهددت خددون تددازە
در بدن حزب بە جریان میافتاد.
در واقددددع پددددس از کمرنددددگ شدددددن مبددددارزەی مسددددلحانە در سددددال ،١٣٧٦
آلترندداتیو مناسددبی بددرای جددایگزین کددردن ایددن شددیوە از مبددارزە در اختیددار
نداشددتیم .زندددگی اردوگدداهی مددا را از وضددەیت شورشددگری و مبددارزاتی بە
سددمت تبدددیل شدددن بە کارمندددان دسددتگا های اداری سددوق داد .اگددرچە حف د
منددافع حکومددت اقلددیم ضددروری بددود ،امددا نمیبایسددت بە امددری واقددع تبدددیل
شود و بە عاملی برای جلددوگیری از بازگشددت بە مددنطقە مبدددل گددردد .مددا ایددن
واقەیت را درک میکنیم و بدان اعتقاد داریم کە استحکام سنگ بنای یکددی از
بخشهددای کردسددتان در جهددت تددأمین منددافع سددایر بخشهددا نیددز تأثیرگددذار
میباشد و الزم بە حمایت است ،اما این بدان مەنددا نیسددت کە مبددارزان سددایر
بخشهای کردستان بە طور کلی مبارزەی خود را کنار نهند.
از سویی دیگر و در زمان حضورمان در قندیل ،کادر و پیشمرگان حددزب
ضمن کار و فەالیت حزبی ،نیمنگاهی بە زندگی شخصی خویش نیز داشددتند،
اما با ساکن شدنمان در دشددت کددویە ورق برگشددت و ایددن بددار اعضدداء حددزب
برخالف گذشتە ضمن اهمیت دادن بە زندگی شخصددی ،وظددائف حزبددی خددود
را بە انجام میرسدداندند ،کە متأسددفانە هنددوز ایددن رویە ادامە دارد .غددم نددان و
کسد درآمددد و مەیشددت بددرای گددذران زندددگی ،فکددر و ذکددر افددراد حزبددی را بە
خود مشغول داشتە است .همین امر منجر بە انفەال بیشددتر آنددان گشددتە و بددا
این وجود متأسفانە تاکنون نیز راهکار مناسبی از سوی رهبری حزب بددرای
برونرفت از این وضەیت ناگوار اندیشیدە نشدە است.
آری سدددکونت در دشدددت کدددویە مدددا را بە سدددوی اردوگا نشدددینی رهنمدددون
ساخت ،و همین امر فرصت بیشتری در اختیار افددراد فرصددتطلد و جاەطلددد
قدددرار داد تدددا در راسدددتای پیشدددبرد برنامەهدددای خدددود اقددددام کنندددد ،و از هدددیچ
فرصتی جهت تفرقەاندازی در میان بدنەی حزب دریغ نورزند.
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بە طددور خالصددە مددا پددس از سددال  ٧٥در مددورد هددیچ شددیوەی دیگددری از
مبارزە فکددر نکددردیم .گددرچە در آن دوران ایددن امکددان را داشددتیم کە در انددواع
مختلف مبارزە تبحر الزم را از طریق آموزش کسد کنیم تا از مردم فاصلە
نگیریم ،اما در آن برهە آموزش بسیار ضەیف بود و از یافتن را حلی بددرای
ادامەی متفاوت مبددارزە عدداجز ماندددیم .طددی  ١٢سددال ،فقددط چنددد پیشددمرگە در
قالدددد تیمهدددای مختلدددف در سدددالهای  ٩٤ ،٨٧ ،٨٦ ،٨٢ ،٧٩ ،٧٨و  ٩٥جهدددت
انجدددام چندددد مأموریدددت مەدددین بە مدددنطقە بازگشدددتند .کە متأسدددفانە در ایدددن
بازگشتها چندین پیشمرگە نیز بە شهادت رسیدەاند.
پس از انشددقاق حددزب در سددال  ،٨٥چنددد تددیم بە مددنطقە بازگشددتند ،کە ایددن
بازگشدددتها بسدددیار محددددود بدددود و در واقدددع صدددرفأ در مدددنطقەی سردشدددت
خالصە شدە بود و دیدار با چند روستای لد مرز کە نشان بدهند پیشددمرگە
در منطقە حضور دارد! در هیچ کدام از این حضورها ابتکددار عمددل در دسددت
پیشمرگەهای حزب نبود و بیشتر اوقات ایددن گشددتزنیها بە صددورت پنهددانی
صورت میگرفت ،و یددا ایددنکە در کمددین پاسدددارها میافتادنددد و پددس از شددلیک
چند گلولە از سوی طرفین ،مدداجرا خدداتمە پیدددا میکددرد .بددا صددراحت میتددوان
گفت طی این سالها نیروی پیشمرگەی کردستان دستاورد نظددامی ملموسددی
نداشتە و دستاوردها بیشتر جنبەی سیاسی داشتەاند کە آن هددم بددا تددوجە بە
هزینەای کە برای آن پرداخت کردەایم ،دستاورد مناسبی بە شمار نمیآید.
بددا تددوجە بە دالیلددی کە بیددان شددد حددزب دمکددرات نیدداز بە تجدیددد نظددر در
برنامەهددای خددود دارد و بایسددتی دسددتورات و مصددوباتی را کە حددزب را از
تکدداپو انددداختە ،مددورد انتقدداد قددرار داد .گذشددتە چددراغ را آیندددە اسددت ،لددذا بددا
درس گرفتن از گذشتە باید را را برای ورود تفکرات و برنامەهای جدید کە
بسیار ضروری میباشد ،هموار نمود .حضور فیزیکی در میان مردم ،حددزب
را زندە نگە مددیدارد .بایسددتی بددا آمددوزش و انطبدداق بددا شددرایط روز ،خددود را
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برای هر تغییری مهیا کنیم و حزب دمکرات را مانند گذشتە زندە و پویا نددگە
داریم.
از دیگدددر سدددو میتوانسدددتیم بدددا تەمدددق و همەجدددانبە نگدددری ،بدددا برگدددزاری
سمینارهای سیاسددی و نظددامی و بددا ارائەی طددرح و برنامەهددای مدددون بە نددوع
دیگری از مبارزەی مسلحانە بیاندیشیم .این دلیددل نیددز پذیرفتنیسددت کە عدددم
وجود پشت جبهە عرصە را بر مبارزەی مسلحاتی بیش از پددیش تنددگ کددردە
اسددت ،امددا بددا ایددن حددال حضددور در میددان مددردم کردسددتان باعددت میشددود کە
حزب دمکرات همچنان سربلند باقی بمانددد ،و نیددز ایددن اجددازە را بە هددر کسددی
نمددیداد کە مبددارزات طددوالنی ایددن حددزب را زیددر سددئوال ببددرد ،و یددا گاهددأ از
سوی برخددی افددراد و سددازمانهای مەلومالحددال مددورد تمسددخر و تحقیددر قددرار
بگیرد.
بر خالف آنانی کە فکر میکنند :ەمبارزەی مسلحانە ،پرویەی افلیجسددازی
کرد و جنبش ملت کرد است.ە و یا اینکە بر این اندیشە هسددتند کە اینگددونە از
مبددارزە ەدر خدددمت اهددداف اشددغالگران کردسددتانە میباشددد ،الزم مددیدانم کە
بگویم اگر این دفاع مسلحانەی فرزندان جددان بددر کددف ایددن مددرز و بددوم نبددود،
اکنددون ایددن تدداریخ زریددن را نیددز نداشددتیم .آنددان کە مبددارزەی مسددلحانە را کددم
اهمیددت و زیددانآور قلمددداد میکننددد ،در واقددع خددود امکددان مشددارکت در ایددن
مبارزەی افتخارآمیز را از دسددت دادەانددد و تددوان تکددرار آن را ندارنددد ،لددذا بددا
این مغلطەها سەی در مخدوش کردن ذهن مردم دارند.
همچنددان کە اشددارە شددد در صددورتی کە فاکتورهددای پددس از پایددان جنددگ
ایران و عراق در نظر گرفتە میشد ،مطمئنددأ مبددارزەی نظددامی حددزب دمکددرات
سددیر نزولددی بە خددود نمیدیددد .اکنددون کە افددراد بدداتجربە و خبددرە خوشددبختانە
هنددوز در میددان مددا حضددور دارنددد ،میتواننددد اندددوختەهای خددود را از طریددق
کالسهددای آموزشددی و بە طددور تئوریددک در اختیددار نسددل جددوان حددزب قددرار
دهند ،اما این تنها یک بەد قضیە است و بەد دیگر آن حضددور همددین جوانددان
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در میدان عمل میباشد کە میتواند از آنان افددراد الیقددی بسددازد ،تددا در آیندددە
بە مانند گذشتە حزب دمکرات را بە جایگا واقەی خود برگردانند.
در اینجا الزم میدانم آخددرین بازگشددت بە مددنطقەی خددود در دهەی هفتدداد
را بدددازگو کدددنم .ایدددن مأموریدددت در ندددوع خدددود مأموریدددت بسدددیار حسددداس و
خطرندداکی بددود و در واقددع میتددوان گفددت قدددم گذاشددتن در راهددی محسددوب
میشد کە شانس زندە ماندنمان بسیار اندک بود ،امددا بددا ایددن حددال دو تددن از
پیشمرگان باسابقەی حزب با شور و حال جوانی و تجارب گرانبها همچددون
گذشتە با شور و اشتیاق قدم در این را پرمخاطرە گذاشتند:

بازی با مرگ
بە طددور کلددی تغییراتددی کە در چنددد سددال گذشددتە در مددنطقە روی دادە بددود،
باعت کمرنگ شدن مبارزەی مسلحانە در کردستان ایددران شدددە بددود .بددا ایددن
همە حزب دمکرات هموارە در اندیشەی استحکام ارتبدداط خددود بددا مددردم ایددن
بخددش از کردسددتان بددود ٣ .سددالی میشددد کە بە کلددی نیروهددای پیشددمرگەی
احزاب کردستانی در منطقە حضور نداشتند ،اما مددردم کردسددتان کە همیشددە
از بیدددداد و تجددداوزگری رییدددم جمهدددوری اسدددالمی مینالیدندددد ،چشدددم انتظدددار
بازگشت فرزندان غیور خددود بودنددد .در ایددن شددرایط و بددا تددوجە بە وضددەیت
میلیتاریزە شدەی کردستان حضور پیشمرگە در منطقە بسیار سخت بە نظر
میرسددید .امددا حددزب دمکددرات بە قدددمت مبددارزەی خددود نشددان دادە کە مددرد
میدان عمل و مرد روزهای سخت است ،از این رو بنا بر تصددمیم حددزب چنددد
تن از کادرهای باتجربەی حزب مأمور بە بازگشت بە منطقە گشتند.
در اواسط خردادما زمزمەی بازگشددت کادرهددا بە مددنطقە شددنیدە میشددد،
پس از چند روز کاک اسماعیل بازیار مسئول ناحیەی  ٢مسألە را با مددن در
میان گذاشت و از چند و چون این بازگشت مرا مطلع گردانید .خبر بازگشددت
کادرهددا بە مددنطقە باعددت خوشددحالی بدددنەی حددزب شدددە بددود ،البددتە بازگشددت
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مزبور بە طور گستردە نبود و بایسددتی در حددد محدددودی صددورت میگرفددت،
کە در نوع خود تصمیم درست و مٶثری بە شمار میرفت .بە هددر حددال پددس
از سدددە سدددال کادرهدددای حزبدددی قصدددد بازگشدددت بە مدددنطقەای داشدددتند کە در
شرایط کام امنیتددی بە سددر میبددرد و اهمیددت موضددوع در همدین نکددتە نهفددتە
بود.
کاک اسماعیل بازیار اطالع داد کە در تاریخ  ١٤خردادما از مقرات خددود
بە سوی منطقە حرکددت مددیکنیم .مددا کە پددنج تددن بە اسددامی :اسددماعیل بازیددار،
نویسددندەی ایددن سددطور ،ەمحمددد حسددنزادەە ملقددد بە ەمحمددد مامآقدداە ،رحددیم
شازدە و ەرحیم شلماشددیە بددودیم ،روز نخسددت از مددرز عبددور کددردیم .مددن بە
همرا کاک اسماعیل رهسپار منطقەی بوکان در عمق کردسددتان بددودیم و آن
سە تن دیگر نیز ضمن عبور دادن ما از مرز جهت انجام اموراتی در مندداطق
سردشت و بانە راهی منطقە شدە بودند.
در همان روز نخست در میدان مین افتادیم و بە طور مەجزەآسایی جددان
سددالم بە در بددردیم ،بددا وضددەیت بسددیار ندداگواری مددواجە شدددە بددودیم امددا بە
دلیددل ایددنکە همگددی مددرد میدددان مبددارزە بددودیم ،توانسددتیم بە راحتددی از مهلددکە
خ ود را نجات دهیم .در اطراف روستای ەبردەرشە از توابع بانە آن سە تنی
کە همرا ما بودند پس از بە انجام رساندن مأموریتهای محددولەی خددود کە
اصلیترین آنها عبور دادن ما از مرز بود ،بە منطقەی سردشت و سددپس از
آنجا نیز بە کردستان عراق و مقرات حزبددی بازگشددتند .مددن و کدداک اسددماعیل
نیددز از ارتفاعددات آن سددوی روسددتای ەشددینانە و ەکشددینەە رهسددپار مددنطقەی
بوکان شدیم.
دو تن از کادرهای پرآوازەی حددزب دمکددرات در اواسددط خردادمددا ١٣٧٨
جهت انجام مأموریددت حزبددی در مددنطقە دسددت بە کددار شدددیم .کدداک اسددماعیل
بازیدددار از فرمانددددەهان الیدددق نیدددروی پیشدددمرگە بدددود و در چنددددین مدددنطقەی
کردستان سابقەی مبارزاتی داشت و در ضددمن آن زمددان از اعضدداء کمیددتەی
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مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران بود و من نیز کە در منطقەی بوکان و
سددقز شددناختە شدددە بددودم و سددابقەی سددالها مبددارزە در ایددن مندداطق را در
کارنددامە داشددتم ،از ایددن رو حضددور ایددن دو تددن در مددنطقە لقددمەی چددرب و
مهیایی برای نیروهای جمهوری اسالمی بە شمار میرفت.
در مددنطقە حضددور یددافتە بددودیم امددا چگددونە حضددوری؟ از همددان بدددو کددار
نیروهای جمهوری اسالمی از بازگشتمان مطلع شدە بودنددد ،لددذا ایددام سددختی
را از سر گذراندیم .نیروهای دشمن تمامی نقاط را تحت کنترل گرفتە بودند.
از کورەرا های صددەدالەبور و ارتفاعددات و درەهددای مندداطق سردشددت و بددانە
بە سوی منطقەی بوکان میرفتیم ،روزانە در مکانهای مخفی خود را پنهددان
میکددردیم و بددا بددازگویی خدداطرات گذشددتە روز خددود را سددپری میکددردیم و
شددبانە بە راهپیمددایی ادامە مددیدادیم .کسددی قددادر بە پیشددگویی سرنوشددت مددا
نبود و نمیدانسددتند چە بالیددی بددر سددرمان میآیددد و چگددونە از ایددن مأموریددت
باز خواهیم گشت!
فقط یک راهپیمایی شددبانە تددا رسددیدن بە مددنطقەی بوکددان پددیشرو داشددتیم
کە رخددت و تفنگهایمددان را در یددک گددونی جاسدداز کددردیم و بە ماننددد افددراد
غیرنظامی بقیەی را را پیمودیم .از دامنەی یک قلەی مرتفع در نزدیکی یکددی
از پایگا هددای دشددمن بددا احتیدداط فددراوان بە طددی مسددیر ادامە دادیددم .علیددرغم
اینکە در هیبت فردی غیرنظامی درآمدە بددودیم امددا بددا ایدن حددال نیددز بە طددور
کامل استتار کددردە و خددود را بە رنددگ کو هددا درآوردە بددودیم بە طددوری کە
حتی با دوربین نیز قادر بە تشخیب ما نبودنددد .بدددین ترتیددد از ایددن مددرحلە
نیز گذشتیم.
بە محددض ورودمددان بە نزدیکددی مددنطقەی بوکددان دوبددارە خددود را مسددلح
کردیم .تمام پایگا های منطقە در حال آمادەباش بودند و نیروهای زیادی را
بە منطقە گسیل دادە بودند .ضمن اینکە تیمهددای سددیار نیددز بە جسددتجوی مددا
میپرداختندددد .بە آرامدددی و انگشدددت بدددر روی ماشدددەی تفندددگ وارد روسدددتای
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میرگەنخشینە شدیم ،قدمهایمان را با مالیمت و احتیاط بسیار بددر میداشددتیم
بە طوری کە خود نیز قددادر بە شددنیدن صدددای پایمددان نبددودیم .بددا گذشددتن از
اولین خانەی روستا با احساس ناخوشایندی مددواجە شدددیم ،در جددوار دیددوار
دومین خانەی روستا بدون حرکت بە بررسی داخددل روسددتا مشددغول شدددیم.
در همین حین فرد مشکوکی از فاصلەی بیسددت متددری مددا در حددال قدددم زدن
بود ،متوجە شدیم کە مسلح است ،امددا اسددلحەاش را طددوری در دسددت گددرفتە
بددود کە چهددرەاش را پنهددان میکددرد و مددا نتوانسددتیم تشددخیب بدددهیم کە چە
کسی است.
با مشاهدەی آن مزدور تقریبأ اطمینان حاصل کردیم کە نیروهددای مسددلح
بیشددتری در داخددل روسددتا حضددور دارنددد ،لددذا بە آن سددوی محددلەی روسددتا
رفتیم .از فرد مزدور مقداری فاصددلە گددرفتە بددودیم امددا همچنددان وی را تحددت
نظر داشتیم .پس از چندی دور شد و در کنددار درب یکددی از خانەهددا خددود را
پنهان کددرد .کدداک اسددماعیل در حالددت آمادەبدداش خددود را بە سددمت در پشددتی
همان خانە رساند و زیر بددارانگیر خددانە منتظددر مانددد و مددن نیددز جهددت کسددد
اطالعات بیشتر بر روی پشتبام خددانە قددرار گددرفتم .مددزدور بددا دیدددن مددن تددا
فاصلەی دو متری جلو آمد و آمددادەی شددلیک بددود ،بە محددض ایددنکە تفددنگم را
از حالت ضامن خار کردم شروع بە تیراندازی کرد ،بالفاصلە ما نیز از دو
سمت بە سویش آتش گشددودیم و وی نیددز در حددالی کە اسددلحەاش را پرتدداب
کرد پا بە فرار گذاشت.
چنین حددوادثی بددرای مددا تددازگی نداشددت و همددوارە مترصددد چنددین اتفاقدداتی
بددودیم ،امددا در چنددین مددواردی کە وظددیفە و مسددئولیت مددا بسددیار مهمتددر از
درگیر ش دن با یک مزدور بددود ،تصددمیم گددرفتیم کە از روسددتا خددار شدددە و
محل خود را تغییر دهیم .بە همددین ترتیددد بددا خونسددردی کامددل از محددل دور
شدیم ،اما نیروهای رییم از ترس جان خود بدددون هدددف و بە گددونەای اقدددام
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بە تیراندازی میکردنددد کە گددویی د هددا پیشددمرگە آنددان را در محاصددرە قددرار
دادەاند.
بددا ایددن حددال مددا بە مأموریتمددان ادامە دادیددم .را طددوالنیای را پیمددودیم و
سپس نزد یکی از چوپانان منطقە اسددتراحت کوتدداهی کددردیم و بددا نددان محلددی
از ما پذیرایی کرد .حوالی صددبح وارد کپددری شدددە و بە اسددتراحت پددرداختیم.
مدددت زیددادی نبددود کە بە خددواب رفددتە بددودم بددا صدددای کدداک اسددماعیل بیدددار
شدم و گفت کە صدای ماشین میآید .با دوربین اطراف را مشدداهدە کددردم و
چندین فرد مسلح را دیدم کە در منطقە در حال گشتزنی و جسددتجو بودنددد.
ساعت نزدیک بە  ١٠صبح بود و در چنین زمانی از روز درگیری با چندددین
فددرد مسددلح در محلددی کە فاصددلەی زیددادی بددا مندداطق مددرزی داشددت ،نە امددر
آسانی بود و نە کار منطقیای بە نظر میرسید.
لدددذا در یدددک چشدددم بدددرهم زدن و بدددا اسدددتفادە از تجربیدددات چندددد سدددالەی
پارتیزانی خود بە طور زیرکانەای از مهلکە گریختیم .نیروهای رییم همچون
گرگی هددار وجددد بە وجددد مددنطقە را بە دنبددال مددا میگشددتند ،آنددان بە خددوبی
میدانستند کە در آن موقع در سراسر کردسددتان تنهددا دو پیشددمرگە حضددور
دارند و هر دوی آنان نیز از فرماندەهان قدیمی و کادرهای برجستەی حزب
هستند ،از این رو خود را بە آب و آتش میزدند تددا سددرنخی از مددا بە دسددت
آورند و بە قول مەروف زندە یا مردەی ما را بە چنگ بیاورند.
بددا هددر کددس از اهددالی مددنطقە مددواجە میشدددیم ،بددا تەجددد بسددیار مددا را
مینگریستند .هم مدت مدیدی بود کە با پیشمرگە روبەرو نشدە بودند و هددم
ایددنکە حضددور دو پیشددمرگە آن هددم بە تنهددایی در عمددق مددنطقە و در میددان
حضور پرشمار نیروهای دشمن بە ذهن هیچ کدددام از آنددان خطددور نمیکددرد.
اما این خود باعت شدە بود کە جهت حف جان ما از جان و مددال خددود مددایە
بگذارنددد و همددین حضددور جسددورانە و شددجاعانە قددوت قلبددی بددود بددرای مددردم
ستمدیدەی کردستان.
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نیروهای رییددم هددر روز سددر را مددا قددرار میگرفتنددد و مددا بایسددتی مسددیر
حرکت خود را تغییر دهددیم ،هددر بددار بددا طددرح تددازەای میآمدنددد و بددا شکسددت
روبەرو میشدددند .پددس از چنددد روز نشسددتە بددودیم و از وضددەیت مسددألەی
ملددت کددرد مددیگفتیم و ایددنکە چددرا پددس از سددالیان سددال هنددوز نتوانسددتە بە
دسددتاوردهای ملموسددی دسددت یابددد ،از بسددیاری از مبددارزات ملتهددای جهددان
گفتیم کە پس از چند سال بە اسددتقالل و یددا پیروزیهددایی رسددیدە بودنددد ،امددا
مبارزەی مشروع ملت کرد همچنان ادامە داشددت! امددا هرگددز ایددن افکددار و ایددن
واقەیات نتوانستە بود در باورهای ما رخنە ایجاد کند و هددر بددار محکمتددر از
قبل بە ادامەی این را پرافتخار میاندیشیدیم.
تازە یک هفتە از حضور ما در منطقەی بوکددان میگذشددت و هنددوز برخددی
از امددورات را بە انجددام نرسدداندە بددودیم ،کە از جانددد زندددەیاد کدداک سددالم
عزیددزی پیددام نگددران کنندددەای دریافددت کددردیم .در پیددام واردە از بە شددهادت
رسیدن یکی از مسئولین حزبی سخن بە میان آمدە بود و ضمن ایددنکە از مددا
خواستە بودند سریەأ خددود را بە کردسددتان عددراق برسددانیم .ایددن پیددام کە در
آن نامی از فرد بە شددهادت رسددیدە نیامدددە ،تددداعیگر خدداطرات تلددخ سددالهای
گذشددتە و شددهادت دو تددن از رهبددران حددزب بددود .آن زمددان وسددائل ارتبدداطی
ماننددد االن نبددود و از روی ناچدداری و در حددالی کە نمیدانسددتیم چە کسددی بە
شهادت رسیدە است بە قصد بازگشت بە مقرات حزب بە را افتادیم.
پدددس از طدددی راهدددی طدددوالنی سددداعت  ٣بامدددداد در محلدددی بە اسدددتراحت
پرداختیم کە قبل از ما نیروهای رییم در آن اطراف در کمین نشستە بودند.
بەجددز آواز گددوشخراش قورباغەهددا و هرازگدداهی صدددای مددرد چوپددان هددیچ
صدای دیگری بە گددوش نمیرسددید ،مددن در خددواب عمیقددی فددرو رفددتە بددودم و
کدداک اسددماعیل هنددوز بیدددار بددود و مددنطقە را میپاییددد .در همددین اثنددا یکددی از
مزدوران کە غیرمسددلح بددود سددوار بددر قدداطری داشددت از کنددار مددا رد میشددد،
کدداک اسددماعیل پرسددید :ەچەکددارە هسددتی؟ کجددا م دیری؟ە در جددواب گفددت کە
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چوپانم و بە گوسفندانم سر میزنم .سپس آن فددرد از کدداک اسددماعیل پرسددید
کە تددو اینجددا چە کددار میکنددی و کدداک اسددماعیل هددم در جددواب گفددت کە مددا
قاچاقچی هستیم و منتظریم تا بارهایمان از آن طرف کو بیایددد .امددا از طددرز
لباس پوشیدنمان و نحوەی رفتارمان مشخب بود کە قاچاقچی نیسددتیم و بە
همین دلیل او هم باور نکرد و هنگامی کە دور میشددد ،بددا صدددای بلنددد گفددت:
ەهر کس بە دردی گرفتارە کاکو!ە
صبح شد و صدای شلیک گلولە بە گوش رسید ،کاک اسددماعیل بە آرامددی
مرا از خواب بیدار کرد و گفت کە صدای شلیک میآیددد .بە مکددان مرتفددعتری
رفتددیم تددا از آنجددا تحرکددات نیددرو را بددیش از پددیش تحددت نظددر داشددتە باشددیم.
کمکم مزدوران بە کمک و راهنمایی آن مزدور کە سددوار بددر قدداطر بددود خددود
را بە محددل اسددتراحت مددا رسدداندند .تغییددر مکددان مددا را از مددرگ حتمددی نجددات
داد ،زیراکە پس از اینکە ما را در محل قبلی نیافتند ،شددروع بە گشددتن تمددامی
نقاط اطراف کردند .ما تا نزدیک ساعت  ١٢تحرکات آنان را زیر نظددر گددرفتە
بودیم کە همچنان بە جستجو میپرداختند.
ساعت  ١٣بود و خبری از نیروهای دشمن نبود .بە گمان اینکە نیروهددای
رییم از منطقە دور شدەاند اشتباهی کە نباید را مرتکد شدیم ،و آن هم ایددن
بود کە مکان و موقەیت خود را تغییر دادیددم .بە صددورت مددورب از بلندددترین
کو آن منطقە باال رفتددیم ،قصددد داشددتیم نددزد یکددی از چوپانددانی کە در طددرف
دیگر کو قرار داشت بددرویم و آنجددا ضددمن اسددتراحت چددای بنوشددیم .پددس از
 ٢٠دقیقە راهپیمایی بە قصد ترکردن گلویی سر چشددمەای کە در آن اطددراف
بود توقف کردیم .در حالی کە چند قدمی ماندە بود تا نزد چوپان برسیم ،از
دیگر سو مزدوران زودتر خود را بە آنجا رساندە بودند.
چوپان ما را دیدە بود کە بە سمت او بە را افتادە بودیم ،مددن کە جلددوتر
از کدداک اسددماعیل حرکددت میکددردم ،متددوجە شدددم کە از چوپددان میپرسددیدند:
ەکجا رفتند؟ە او هم در جواب گفت :ەتنها دو نفددر بودنددد و قبددل از ایددنکە اینجددا
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برسددند آب خوردنددد و دیگددر نمددیدانم کجددا غیبشددان زد ،اینجددا نیامدنددد.ە بە
محض شنیدن این گفتوگو سریەأ مسیر خود را تغییددر دادیددم و بدددون ایددنکە
متوجە حضور ما شوند از محل غید شدیم.
مددزدوران در تیددررس مددا قددرار داشددتند و بە راحتددی میتوانسددتیم آنددان را
بکشددیم امددا مددا بە قصددد انجددام امددورات تشددکیالتی آنجددا رفددتە بددودیم و نیددز
نیروهددای کمکددی در حددال آمادەبدداش بودنددد و میتوانسددتند بە محددض شددنیدن
صدای شلیک ،خود را بە محددل درگیددری برسددانند و وضددەیت مددا سددختتر از
قبددل میشددد .در همددان حددال کە بددا سددرعت را میپیمددودیم هددر لحددظە منتظددر
شلیک و اصددابت گلددولە از پشددت سددر بددودیم ،امددا هددمەی اینهددا بسددیار سددریع
اتفدداق افتدداد و مددا موفددق بە فددرار شدددیم .پددس از چندددی صددای چنددد گلددولە بە
گوش رسید ،اما بە سوی جهت مخالف حرکت مددا شددلیک میکردنددد .آن روز
نیز بە هر روی توانستیم جان سالم بە در بریم ،اما این پایان ماجرا نبود.
خود را بە منطقەی بانە و سردشت رسدداندیم و از عددرض جددادەی بددانە –
سردشت عبددور کددردیم .پددس از چندددی بە اطددراف روسددتاهای ەهلددوە (هە ددۆ) و
ەپرشددەە رسددیدیم .از فددرط تشددنگی تددوان را رفددتن نداشددتیم و در ایددن مددنطقە
چشمەی آب بە سختی پیدا میشد ،در داخل زمینهددای کشدداورزی کە مددردم
مدددنطقە بخشدددی از گندمهایشدددان را درو کدددردە بودندددد بە دنبدددال کدددوزەی آب
میگشددتیم .پددس از جسددتجوی بسددیار کددوزە آب خنکددی یددافتیم و پددس از رفددع
تشنگی و استراحتی  ٥دقیقەای ،دوبارە بە ادامەی راهپیمایی پرداختیم.
حوالی صبح موفق شدددیم از عددرض رودخددانەی ەرزگەە از توابددع مددنطقەی
آالن سردشددت عبددور کنددیم .در کنددار رودخددانە و زیددر سددایەی مجمددوعەای از
درختان خددود را پنهددان کددردیم و بە اسددتراحت پددرداختیم .سدداعت  ١١صدداحد
زمین آمددد و بددا دیدددن مددا بسددیار ترسددید ،چددون کە در را آمدددن و چنددد هفددتە
پیش نیز ما را دیدە بود و پس از رفتن ما بە عمق منطقە پاسدارها سراغ مددا
را گددرفتە بودنددد .مقددداری بددا وی صددحبت کددردیم تددا حالددت عددادی خددود را
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بازیابد ،اما تا ساعت  ١٦دیگر سراغ ما نیامد .غروب لقمە نانی خوردیم و با
تاریک شدن هوا بە سمت داخل روستای ەرزگەە بە را افتددادیم .سالنەسددالنە
قدددم بددر میداشددتیم ،از داخددل یکددی از اولددین خانەهددای روسددتا صدددای رادیددو
کردستان بە گوش میرسید ،وارد آن خانە شدیم پس از اینکە متوجە شدند
پیشمرگەی دمکرات هستیم بە گرمی خوشآمدددگویی کددردە و پدذیرایی خددوبی
از ما بە عمل آوردند.
پس از صرف چای متوجە شدیم کە پدر و پسر با هم درگوشددی صددحبت
میکنند و مەلددوم نبددود در رابددطە بددا چە چیددزی حدرف میزدنددد ،امددا احسدداس
میکردیم کە چیزی از ما قایم میکنند ،در همین حین دخترشددان وارد شددد و
پدددس از خوشآمددددگویی بددددون مقددددمە گفدددت کە در سردشدددت در مدددورد بە
شهادت رسددیدن ەمحمددد نارسددتیە شددایەەهایی پخددش شدددە اسددت .مددن و کدداک
اسددماعیل نگدداهی بە هددم انددداختیم و همددین خبددر باعددت شددد از چرایددی پیددام
بازگشت دفتر سیاسی مطلع شویم .در همین حال رادیددو کردسددتان نیددز خبددر
چگونگی بە شهادت رسیدن وی را پخش کددرد و اعضدداء آن خددانوادە پددس از
شددنیدن خبددر شددروع کردنددد بە گددریە و زاری پددس از صددرف شددام بە سددمت
مرز بە را افتادیم.
مسلمأ در این سفر اقدامات مخفددی زیددادی صددورت گرفددت کە در اینجددا بە
دلیل موارد امنیتی بددازگوکردن آن صددالح نمیباشددد و موضددوعات مددرتبط بددا
امورات تشکیالتی نیز بە همددین ترتیددد .سددرانجام در تدداریخ  ٣٠خردادمددا بە
مقرات حزب در کویە بازگشتیم .قبل از هر کدداری بە خددانەی محمددد نارسددتی
رفتیم و متأسفانە با جو ماتمباری روبەرو شدیم .همان جا متوجە شدددیم کە
شهید نارستی با دسیسەی  ٢مزدور خائن در دام نیروهددای امنیتددی افتددادە و
پس از دستگیری بە طرز فجیەی ترور شدە بود .رییم از ایددن طریددق متددوجە
حضور ما در منطقە شدددە بددود و بدددین ترتیددد مأموریددت مددا ناتمددام بە پایددان
رسید و ناچار شدیم قبل از موعد تەیین شدە بە کردسددتان عددراق بددازگردیم.
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