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  سخن ناشر
  

آنـان  . مان عليه تجاوزگران، يك نعمـت بـود         دفاع هشت سالة مردم ميهن    
جوانـان ايـن    . مان را يك شبه به غارت برند         ساله 1400آمده بودند تا ميراث     

مرز و بوم با خون خود نهال نورس انقالب را آبياري كردند تـا آينـدگان بـر                  
  .اين درخت تنومند تكيه زنند و بر خود و گذشتگان ببالند

اشـر  بالـد كـه ن      هاي دفاع مقدس بر خود مي       ارزشنشر  بنياد حفظ آثار و     
. باشـد  آور نبرد هشت ساله مـي      خاطرات فرماندهان سلحشور و رزمندگان نام     

ها دوري از آن روزگاران خـون و حماسـه،            هر چند ممكن است پس از سال      
هـاي    گَرد فراموشي بر خاطرات پاشيده شده باشد، اما اطمينان داريم كه نسل           

  .آينده به خوبي از اين ميراث جاودان پاسداري خواهند نمود
  

  نشر صرير



  
  
  
  
  



در جمع گروهي از نمايندگان سازمان ) ره(بيانات امام خميني
  21/4/59در تاريخ  ردكُپيشمرگان مسلمان 

  
  

  »الرحيم الرحمن اهللا بسم«
هاي پيشمرگ كه به راستي اثبات كردند كه فداكار اسالم            من از اين جوان   

ما عالقـه دارم،    من به شـ   . كنم  هستند و لشكر پيغمبر اسالم هستند، تشكر مي       
از وقتي  . كنم   يك مسلم به مسلم و يك پدر به فرزند، و شما را دعا مي              ةعالق

خواسـتند    ايد در مقابل اشرار و در مقابل اشخاصي كـه مـي             كه شما قيام كرده   
را سركوب كنند، من از شما با تمام قوا پـشتيباني و هـم دعـا                 مينهضت اسال 

هـا را در      اسالم حفظ كند و شما جـوان      شاءاهللا براي    كردم، خداوند شما را ان    
  . پيشگاه خداي مقدس بزرگ آبرومند كند

 جـز اينكـه حكومـت       ،دانيد كه ما غرضي در اين مسايل نداشتيم         شما مي 
هايي كـه در طـول ايـن          اين. جاي آن حكومت اسالم برگردد    ه  جبار برود تا ب   

انـد،    همدت چه در كردستان و چه در جاهاي ديگر با اين نهضت مقابله كـرد              
خواسـتند حكومـت      از اسالم اطالعي نداشتند و نمـي      ] كه[اند    اشخاصي بوده 

دانيد كه عمال     ها بهتر مي     حركات اين  ةشما از طرز و شيو    . اسالم برقرار باشد  
هـا از    ي كه داشتند، شما ديديد كه ايـن سـالح         هاي  از كيفيت سالح  . غير بودند 

اي اسـالم داريـد كـار       شما محكم و مـستحكم باشـيد كـه بـر          . آمدند  كجا مي 
 مثل سربازهاي صدر اسالم هـستيد، شـما بـاكي از اينكـه شكـست                .كنيد  مي

وقـت شكـست     بخوريد نداشته باشيد، براي اينكه بـراي لـشكر اسـالم هـيچ            
 شهادت شكست نيست، پيروزي هم شكست نيست، شـما يـا پيـروز              .نيست

  . شويد و يا شهيد، در هر دو جهت پيروزي با شماست مي



هاي فساد كه يك مقداري از آنها از رژيم سابق            وارم كه اين رشته   من اميد 
گيرنـد،    هستند و يك مقداري هم از اين افرادي هستند كه الهام از خارج مـي              

 سه روزي كه گذشـت بنـا        ،شما ديديد در اين دو    . نتوانند كاري انجام بدهند   
 همكـاري   طرفه بكنند، خداي تبارك و تعالي با ما          بود يك كودتاي مثالً همه    

كاران گرفتـار شـدند و بـسياري از     كرد و كشف شد و بسياري از اين جنايت  
اهللا اين حكومت اسالم    ءشا  ان. ي هم داشتند  يآنها در تعقيبشان هستند و باندها     

شاءاهللا به شما     مستقر بشود تا دنيا بداند حكومت اسالم يعني چه؟ خداوند ان          
 و مـا اميـدواريم كردسـتان را          جهان موفق باشيد   ةتوفيق عنايت كند و در هم     

قبل از اينكه جاهاي ديگر عنايت شود، به آنجا عنايت شود و دولـت اسـالم                
شاءاهللا آباد كنـد و مثـل سـابق نباشـد كـه              هم بنابر همين دارد كردستان را ان      

 جهـات  ةاميدوارم كه اين دفعه ديگر حرف نباشد و همـ . حرف بود و خرابي 
ها سالمتي عنايـت كنـد و         خدا به شما جوان   شاءاهللا    ان. مملكت اصالح بشود  

  . شما را براي اسالم ذخيره قرار دهد و موفق و مؤيد كند
  اهللا و بركاته هوالسالم عليكم و رحم
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  پيشگفتار
 هزار شهيد   22گون اين ديار، مشهد غريب        استان كردستان و سرزمين الله    

قدم به قدم اين خاك عطرناك منقش به تابلوي خوش          . مهاجر و انصار است   
ــت   ــت اس ــار و مقاوم ــگ ايث ــبزه. آب و رن ــا   از س ــان ت ــت اورام زاران دش

اهللا، آبيدر، آربابا، آلوت     حزب راه  هاي مخوف دزلي و درة شيطان، سه        گاه  كمين
الدين و دهها نقطة ديگر كه امروز سرسبزي  سراج سيرانبند، درة پمدان، سلطان

دانند و فرياد جگـر       خود را مديون رنج و ايثار و مقاومت ياران سفر كرده مي           
  .دهند را سر مي» !كجاييد اي شهيدان خدايي« سوز 

زمانـدگان حماسـة ايـن ديـار        نام كردستان موسيقي دلنواز روح و جان با       
است كه امروز هركدام در سـنگري ديگـر آبـاداني كردسـتان را كـه حاصـل                  

ها و    اند و از پس امنيت امروز تالش        دسترنج خود آنان است، به تماشا نشسته      
فرماندهاني كه ديروز جواني خـويش را       . كنند  ايثار خود را مروري دوباره مي     

د كردند و امـروز پيـري خـود را بـه يـاد              فداي كردستاني مسلمان، آباد و آزا     
  .نمايند عزيزان همسنگر غمگنانه سپري مي

هاي آن    داشتن ياد ايثارگران هشت سال دفاع مقدس و ايثارگري          زنده نگه 
هـاي    اي مهم و همگاني است كه در راستاي آشنا نمودن نـسل             عزيزان وظيفه 

ري در برابـر    جديد با فرهنگ و ادبيات دفاع مقـدس و انتقـال روحيـة پايـدا              
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هاي نابرابر با دشمنان خدا و خلق و مخالفان           آفريني در تقابل    تجاوز و حماسه  
به جوانان اين مـرز و بـوم نقـش            استقالل و آزادي و سرافرازي ميهن اسالمي      

از جمله اقـدامات مـؤثر در ايـن زمينـه ثبـت و ضـبط                . كند  مؤثري را ايفا مي   
  .باشد خاطرات دوران دفاع مقدس مي

هاي     ب خاطرات جمعي از پيشمرگان مسلمان كرد است كه گوشه         اين كتا 
هـاي عـشق و خـون را بـه تـصوير              هاي دفاع مقدس؛ سـال      اي از سال    ناگفته

در پايان از زحمات مؤلف محترم جناب آقاي محمدفايق فرجي          .كشيده است 
  .نمايم تشكر و قدرداني مي

من قضي نحبـه و     اهللا عليه فمنهم     المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا      و من «
  »منهم من ينتظر و ما بدلو تبديال

ياد باد آن همه ايثار و رشادت، جاري باد رود روان خاطره و اخـالص و                
  .صفا

  مرادي محمد اهللا
  مدير كل حفظ آثار و نشر ارزشهاي

  دفاع مقدس كردستان
  
  



  
  
  
  
  

  مقدمه
 را  هاي فراواني   فراز و نشيب   ميهاي پس از انقالب اسال      كردستان در سال  

پشت سر گذاشته است و در گير و دار حوادث مختلفي كه از طـرف عمـال                 
بيگانه بر اين منطقه تحميل شده بود، مقاومت نموده و امروز سـرافراز و آزاد               

ي وجود  يها  در دل تاريخ رويدادهاي كردستان، نهاني     . درخشد  چون نگيني مي  
و در  ن پرداخته نـشده     د و بايد به آ    چنان كه شاي   دارد كه متأسفانه تا امروز آن     

  . عمل نيامده استه  كنكاش الزم ب اين زمينه
ي اسـت كـه منـشأ       ي از جملـه نهادهـا     »سازمان پيشمرگان مـسلمان كـرد     «

ها و زحماتي كـه عزيـزان پيـشمرگ           تالش ةاي شد، اما با هم      خدمات ارزنده 
 منعكس نشد و اينك     ،متحمل شدند، برجستگي عمل آنها چنانكه سزاوار بود       

 عنـوان   بـا اي    هـاي متمـادي، تـوفيقي حاصـل شـد تـا مجموعـه              سالپس از   
هاي دفـاع    كل حفظ آثار و نشر ارزشة به همت ادار  »روزهاي سبز كردستان  «

ياد مانـدني و سرشـار از       ه  مقدس كردستان تدوين گردد و خاطرات سبز و ب        
 تحريـر درآيـد و بـا واژگـاني          ةشور و شهادت و شهامت پيشمرگان به رشـت        

 و نـاقص در اختيـار شـما خواننـدگان عزيـز قـرار گيـرد، الزم         هرچند نارسا 
  . دانم نكاتي چند را در موضوع پيشمرگان يادآور شوم مي

وجود آمد و پا گرفت كـه       ه  سازمان پيشمرگان مسلمان كرد در شرايطي ب      
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 كردستان گسترده شـده     ةپرست بر سراسر منطق      بيگانههاي    شوم گروهك  ةساي
نبود، مگر آناني    مي دفاع از انقالب اسال    ةي را زهر  بود و در آن شرايط هر كس      

ــستره   ــهامت و در گ ــود و در اوج ش ــان ب ــو از ايم ــشان ممل ــه قلب ــه  ك اي ك
 بـه ميـدان آمدنـد و        ،ي در حال نشر و گسترش بـود       يهاي غيرخدا   ايدئولوژي

هـاي    و آموزه  ميسالح شرافت و مردانگي برداشتند و به دفاع از انقالب اسال          
  . محمدي پرداختند و اين كار در آن شرايط بسيار مهم بودبخش  ييين رهايآ

ـ  59اولين حركت بـراي پاكـسازي كردسـتان در اوايـل سـال                ةوسـيل ه   ب
پيشمرگان مسلمان كرد از كرمانشاه به طرف كامياران آغاز شد و ظرف چنـد              

 ضدانقالبماه اكثر شهرها و روستاهاي كردستان با همت آنان از لوث وجود           
 عطفي در تحـوالت كردسـتان پـس از انقـالب            ةاين امر نقط  پاكسازي شد و    

  . گردد محسوب مي مياسال
 خـون پـاك     ضـدانقالب كنـي      تـا ريـشه    1359ها از سال      در اوج درگيري  

صدها پيشمرگ با خون بـرادران مهاجرشـان در هـم آميختـه شـد و از آنهـا                   
 و آزادي سـر برآوردنـد و امـروز كردسـتان يكـي از               ييهاي سـرخ رهـا      الله
 ايثار و تالش ايـن   ةشود و اين امنيت ثمر      ترين مناطق كشور محسوب مي      نام

  .عزيزان است كه اكنون به بار نشسته است
 بكارگيري نيروهاي   ة گسترد ةسازمان پيشمرگان مسلمان كرد، اولين تجرب     

اسـت كـه در نـوع خـود      ميمنظـور دفـاع از انقـالب اسـال    ه و بسيج ب  ميمرد
.  آن تالش كرد   ةه و بايد در جهت بسط و توسع       نظير و موفق بود     اي بي   تجربه
 طـرح موضـوع     ة در زمينـ     اولـين تجربـه    » كردسـتان  روزهاي سـبز  « ةمجموع

هـا و      كاسـتي  ةبا هم  -سازمان پيشمرگان مسلمان كرد است كه جلد اول آن          
گـردد و     و كردسـتان مـي     مي تقديم شما و دوستداران انقالب اسـال       - ها  نقص

 تا جلدهاي ديگري از ايـن مجموعـه را          كنديت  اميد است خداوند توفيق عنا    



 15 مقدمه   

  .آماده و تقديم نمايم
هاي فراوانـي كـشيده شـد و         در تدوين اين اثر مختصر، زحمات و تالش       

 اگر نبود ايثار و همدلي و تالش و كوشش همكاران، قطعاً اين كـار صـورتِ               
هـاي جنـاب      دانم از مساعدت    لذا برخود فرض عيني مي    . كرد  وجود پيدا نمي  

هاي دفـاع   مرادي مديركل محترم حفظ آثار و نشر ارزش        حاج محمد اهللا   آقاي
 و  »رحـيم احمـدي   «خـصوص آقايـان     بمقدس كردستان، بـرادران پيـشمرگ       

  اثر  و همكاراني كه در انجام مصاحبه، بازنويسي و تدوين         »داريوش چاپاري «
، »محمدرضـا مـؤمني   « آقايـان    اًزحمات فراواني را متحمـل شـدند، خـصوص        

 »پـور  رؤيا صالح«ها   و خانم»برزان باقري« و »سيروان خطيبي «،  »زر  بهماجد تا «
خداونـد همـه را اجـر       .  صميمانه تقدير و تشكر نمـايم      »اسرين جمشيدي «و  

  .خير عنايت فرمايد
  محمد فايق فرجي

  سنندج
  1384ماه  ارديبهشت
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  روزهاي فراموش نشدني
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  سازمان چگونه به وجود آمد؟
 در سـنندج نيـز ماننـد سـاير     ،57در سـال   ميپس از پيروزي انقالب اسال 

تـشكيل   مي انقـالب اسـال  ةحراست از نظام، كميتـ  و مناطق كشور براي حفظ   
 و با همكـاري      انقالب بودم  ة در آن زمان بنده يكي از اعضاي فعال كميت         .شد

  .پرداختم وردهاي انقالب مياوستان و همفكران به حراست از دستساير د
هاي جامعه ظهـور     هاي رنگارنگ در عرصه     زماني كه گروهك   58در سال   

بر  اي بود كه بنا    كه شد و بعضاً ناشي از شيطنت عده       كردند، به دليل مماشاتي     
هـاي   اه گروهـك  خواستند كردسـتان را جوالنگـ      گيري فكري خود، مي    جهت

شناسنامه بكنند، پاسداران از سنندج خارج شدند و ما هم به اتفـاق ديگـر                بي
مدتي در كرمانـشاه بـودم تـا اينكـه بـا            . دوستان به كرمانشاه مهاجرت كرديم    

 جلـسات متعـددي بـا هـم داشـتيم و در             .شهيد محمد بروجردي آشنا شـدم     
 ي انقالبـيِ  ام و نيروهـ   تيجه رسيديم كه اگر سريع اقـدام نكنـي        ننهايت به اين    

. كردستان را منسجم نكنيم، قطعاً در آينـده بـا مـشكل مواجـه خـواهيم شـد                 
براساس اين تفكر، تصميم گرفتيم سازمان پيشمرگان مسلمان كرد را تـشكيل        

 كردسـتان بـه     در مي هوادار انقـالب اسـال     ايهيم و با استفاده از توان نيروه      د
  .ها برخيزيم مبارزه با گروهك

 به تهران رفتـيم و      - من و شهيد بروجردي    -ين تصميم دو نفري     بعد از ا  
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رسيديم و موضـوع را بـراي ايـشان         ) ره(خميني در آنجا خدمت حضرت امام    
، )ره(پس از موافقت امـام    . موافقت فرمودند ) ره( حضرت امام    .توضيح داديم 

 ، تهـران بودنـد    ةاي كه در آن زمان امام جمعـ        اهللا خامنه  خدمت حضرت آيت  
ه يـ هاي الزم را ارا يي ايشان هم از پيشنهاد ما استقبال كردند و راهنما       .رسيديم
رفسنجاني كه در آن زمـان رياسـت         اهللا هاشمي  سپس به محضر آيت   . فرمودند

را عهده دار بودند، شرفياب شديم و موافقت ايشان را           ميمجلس شوراي اسال  
  .هم گرفتيم

 خدمت تعدادي   ،لتين دو مسؤولبراي برخورداري از حمايت و پشتيباني       
 بعد از اين    . رسميت بيشتري ببخشيم   ،از آنها هم رسيديم تا بتوانيم به سازمان       

ها شديم و براي اينكه  تشكيالت و برنامهمرحله وارد فاز ساختار و سازمان و      
در عمل با مشكلي مواجه نشويم، سازمان چند ماهي مخفيانه فعاليت كـرد و              

 تجهيز سازمان و عضوگيري، موجوديت      پس از آن با تمهيد مقدمات كامل و       
سازمان را اعالم كرديم و بعد از مدت كوتاهي با سازماندهي نيروهاي عضو،             

ريـزي كـرديم و      سازي شـهر كاميـاران طـرح       اولين عمليات را به منظور آزاد     
  .خوشبختانه موفق شديم

  مسلمانجوانان گمنام 
 مـرور   ام را  هنـي كـنم و آلبـوم تـصاوير ذ        اجعه مـي  ام مر  هر گاه به حافظه   

توانم از آنها بـه عنـوان    خورم كه مي    مي  بر ييها نمايم، به لحظات و صحنه     مي
. رسـند   چيزي كه در عالم عرفان به آن مي        شايد همان . ياد كنم » لحظات ناب «

توان  ز به لوازم ماوراء ماديات نمي     ام كه ج   ي را شاهد بوده   يها من خلق صحنه  
 ة حـديث دوسـت و رابطـ      ،ل آن مجـالس   به تحليل آنها پرداخت، چرا كه نقـ       

هـاي   گاه اين دگرگـوني    ين ارتباط نبود، هيچ   عشق بنده با خدايش بود و اگر ا       
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  .شد ميفردي و اجتماعي حاصل ن
 ، مـؤمنين،  داشـتند  ضدانقالب بر كردستان سـيطره       هاي زماني كه گروهك  

 چون اساس تفكـر،     ،شدند را متحمل مي   ميهاي روحي و جس    بيشترين عذاب 
 در مخالفت با ديـن اسـالم طـرح ريـزي            ها  گروهك ة ايدئولوژي هم  بينش و 
  .شده بود

كـه بـه دليـل ايمـان و ديـانتش           جوان مـؤمن و متـدين و رشـيدي بـود            
 فرامـوش    متأسفانه من اسـم ايـشان را       اما. ها بسيار از او متنفر بودند      گروهك

ق  بـه يـاد مانـدني خلـ        ة با مقاومتش يك حماس    .او را دستگير كردند   . ام كرده
د، بـراي يـك     هـا بـو    ترين شكنجه  كرده بود و با اينكه به شدت تحت سخت        

آنهـا از    شدت تنفر    .ه بود دنشيني نكر  هاي برحقش عقب   لحظه هم از خواست   
شان به حدي بود كه او را سـوزانده و در خيابـان              اين جوان و ميزان ددمنشي    

ود و   جسدش خاكستر شده ب    .جسد او را رها كرده بودند     ) سابق ادب(سعدي  
  .اصالً قابل شناسايي نبود

 ،ها به شهادت رسيدند     توسط گروهك  ،طر دفاع از عقيده   افرادي كه به خا   
هـاي ديگـر ايـن       آوري از نمونـه    د؛ برادران نمكـي، شـبلي، شـهيد رنـج         زيادن

  .ها هستند گمنامي

  مانند مقاومت بي
 .بـودم    انجام مأموريت به اتفاق جمعي از همرزمـان بـه قـروه رفتـه              براي

آباد به من خبر دادند كه در كامياران درگيري        نگام برگشت در مسير صلوات    ه
 بدون درنگ به طرف كاميـاران       . من از شنيدن خبر خيلي ناراحت شدم       .است

ران رسيديم، ديديم تعـدادي      درگيري در كاميا   ة وقتي به صحن   .حركت كرديم 
 بالفاصـله  .ر ميدان جنگ استهايشان هنوز د   اند و جنازه   ها شهيد شده   از بچه 
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 بعـد از آن متوجـه شـديم كـه شـهيد             .هـا را از صـحنه تخليـه كـرديم          جنازه
ده و آنها هر ها افتا لي روستاي شيروانه در كمين گروهك احمدي در حوا   ناصر

  .كنند تا او را زنده دستگير كنند تر مي  را تنگ  محاصرهةلحظه حلق
 شـديم   بدون فوت وقت وارد صحنه شديم و با هـدايت توپخانـه موفـق             

وقتي به شهيد ناصر رسـيديم، ديـديم مهمـاتش تمـام            . ايشان را نجات دهيم   
هـا اسـتفاده     م چـرا از نارنجـك     گفتـي .  عدد نارنجـك بيـشتر نـدارد       2شده و   
وقتي ديدم راه فراري نيست آنها را نگـه داشـتم تـا وقتـي               « :اي؟ گفت  نكرده

 ةلي ظاهراً اراد  و. ها آمدند در يك عمليات انتحاري آنها را نابود كنم          گروهك
 ناصـر پـس از مـدتي در    ».خداوند بر اين تعلق گرفته كه من فعالً زنده بمانم       

 رفيع شهادت نايل    ةآباد سنندج به درج     عباس ةابل درب منزل خود در محل     مق
  .آمدند

  ها اسارت خانواده
بيان داستان زندگي مرداني كـه      . رنج پيشمرگان يك رنج طاقت فرساست     

 نامردمان ترجيح دادند و بر عهد و پيمان خـود بـراي             هجرت را بر زندگي با    
اي نيست كه بتوان آن را در قالب الفاظ و   از دين پايدار ماندند، امر ساده      دفاع

ـ          .واژگاني به زنجير كتابت كشيد      يـدرك و ال    «ة ايـن رنـج و حرمـان از مقول
  .است» يوصف
اه سـازمان پيـشمرگان را       مخلـصي از مـردان خـدا كـه در كرمانـش            جمع

هايشان در شهرهاي مختلف استان كردسـتان        كردند، اكثراً خانواده   همراهي مي 
هايشان بـه     آنها اهل سنندج بودند و خانواده       زيادي از  دخصوص تعدا ب. بودند

 ؛ ماننـد  ييهـا   خـانواده  .گرفتنـد  ها قرار مـي    ار و اذيت گروهك   شدت مورد آز  
شـهيد حـاج    صـديق جمـاران،       شهيد عبداهللا جماران، شـهيد محمـد       ةخانواد



 23  روزهاي فراموش نشدني  

.  شايد بيشتر از ديگران مورد آزار و اذيت بودند          بنده ةعود غميان و خانواد   سم
كردنـد و تحـت فـشار        هـاي مختلـف بـه نوبـت زنـدان مـي            آنها را گروهك  

گذاشتند تا از اين طريق ما را وادار كنند تسليم شويم، اما ميثاقي را كه مـا                  مي
گسستن بود، حتـي اگـر تمـام        با رهبري معظم انقالب بسته بوديم، غير قابل         

  .رفتند  ما از بين ميةاعضاي خانواد
 بودنـد كـه يـك رنـج         ييهاي صـبور و شـكيبا      پيشمرگان واقعي، خانواده  

ه و مبـارزه بـا      كردند، درد دوري همسر و پدر و مقابلـ         مضاعف را تحمل مي   
ي بـود كـه آنهـا مـدت مديـدي آن را             يهـا  ها از رنج   زور و خشونت گروهك   

  .تحمل كردند

  ر كنار رهبرد
ار بـا رزمنـدگان و پيـشمرگان        داي بـه منظـور ديـ       اهللا خامنه  حضرت آيت 

 .مدتي را در خدمت ايـشان بـوديم       . مده بودند آ مريوان   ةمسلمان كرد به منطق   
.  از نظر معنـوي از وجودشـان بـسيار فـيض بـرديم              و را در منطقه بود     ميايا

هاي زيادي   عكس. كردند لطف داشتند و محبت مي    نسبت به پيشمرگان بسيار     
آمدن ايشان و ماندنـشان نـزد       . ايم كه برايم خيلي ارزشمند است      هم گرفته  با

 دليل بر اهميتي بود كه سازمان در آن زمان بـراي نظـام داشـت و                 ،پيشمرگان
هايشان مورد اشـاره قـرار       بارها در صحبت  ) ره(اين موضوع را حضرت امام      

  .اند داده
شبانه روز در كنار پيـشمرگان و بـا آنـان           مدتي كه در دزلي بودند،      ايشان  

 پيـشمرگان   ةاين سـفر تـأثير بـسيار فراوانـي در روحيـ           . بسيار مأنوس بودند  
داري و برخورد   كه حضرت ايشان داشتند، مردم      ميسفارش بسيار مه  . داشت

 گـوش   ةبا مردم بود كه ما اين نصيحت و سفارش را آويـز             ميصحيح و اسال  
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  .موديمخود كرديم و برابر آن عمل ن

   همسنگر پيشمرگان،صياد شيرازي
هـا همـراه پاسـداران و پيـشمرگان          شهيد صياد شيرازي در اكثر عمليـات      

هـاي پيـشمرگان محـسوب       مسلمان بودند و يكي از طراحان اصلي عمليـات        
خص شـ  منطقه آمـده بودنـد، چـون بنـده از            در اوايل كه ايشان به    . شدند مي

 شـهيد صيادشـيرازي     ي نسبت بـه   ظن عجيب  ايشان شناختي نداشتم، يك سوء    
 تا حدودي رعايـت جوانـب را      و استكردم از عوامل نفوذي      داشتم؛ فكر مي  

  .كرديم مي
.  من با دقت اعمال و حركات ايـشان را زيـر نظـر داشـتم               .مدتي گذشت 

ام   وارسته را ديدم، از افكار قبلـي       ةوقتي اخالص و ايثار و گذشت اين رزمند       
اي از او دلـسوزتر      واقعيت رسيدم كه فرمانده    به اين    ت پشيمان شدم و   دشه  ب

  ميبعد از اين مرحله از همكاران صـمي       . و پركارتر در اين جمع وجود ندارد      
شناسـند در كنـار      هاست همديگر را مي    هم شديم و مانند دو دوست كه سال       

  .هم به دفاع از اسالم و انقالب پرداختيم
صـياد   شـهيد  .نـد  ستوني از سنندج به طـرف مريـوان حركـت ك     بودقرار  

در مسير به كمين دشمن برخورد كرده       . دار بود  شيرازي فرماندهي آن را عهده    
ي بـود   حـد ه  شدت حمالت دشمن ب   .  كامل قرار داشتند   ةبودند و در محاصر   

وقتي كمك خواستند به اتفاق جمعـي       . م كنند ليسكه نزديك بود توپخانه را ت     
 ةونـد توانـستيم حلقـ     از پيشمرگان به كمـك ايـشان رفتـيم و بـه يـاري خدا              

شـهيد صـياد    . رس دشـمن نجـات دهـيم      اصره را بشكنيم و آنان را از تير       مح
گان نبودنـد، سـتون     اگـر پيـشمر   «: گفت يرازي بعد از اين واقعه هميشه مي      ش

  ».نابود شده بود
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  پيشمرگان جوان مسلمان
         عد مالي بسيار زماني كه سازمان پيشمرگان مسلمان كرد به وجود آمد، از ب

اما با وجود اينكه ما چيـزي نداشـتيم         .  در تنگناي كامل قرار داشت     ضعيف و 
شـد،   به اعضاي سازمان بدهيم و حقوق بسيار ناچيزي به آنهـا پرداخـت مـي              

روز به روز بر تعداد داوطلبـان پيوسـتن بـه صـفوف پيـشمرگان در سـازمان          
آمدنـد، جوانـان     كساني كه بـه عـضويت سـازمان در مـي          اكثر .شد افزوده مي 

 پرشـوري كـه چيـزي جـز عـشق بـه اسـالم و كردسـتان در                جوانـانِ . دبودن
  .وجودشان نبود

اي مـا بـر   «: گفتنـد  د؟ مي اي شد، چرا به سازمان آمده     سؤال مي وقتي از آنها    
خـواهيم امنيـت و      مـي . ايـم  ها مسلح شـده     گروهك ةنجات كردستان از سلط   

قرآنـي در   دينـي و      چون توجه به مسائل    ».ان حاكم كنيم  آسايش را در كردست   
 كار سازمان قرار داشت، همين امر موجب شده بود كه جوانان اقبال             ةسرلوح

هـاي    گروه به آن بپيوندند و در زمينه       بيشتري به سازمان داشته باشند و گروه      
  .مختلف فرهنگي، سياسي، تبليغي و عقيدتي منشأ خدمات بزرگي شوند

   كمرم را شكست»جماران«شهادت 
آمـاده  ) ره(رت امـام    ضشمرگان بـراي ديـدار بـا حـ        نفر از پي   15به اتفاق   

 دشمن موضوع را فهميده بـود و در  .مقدمات سفر كامالً مهيا شده بود . شديم
مسير حركت ما در خيابان انقالب سنندج كمين گذاشته بودند، امـا خداونـد              
مكر آنان را به خودشان برگرداند و ما به كمين برخورد نكرديم و سالمت به               

 .كنماس گرفتم تا از وضعيت اطالع پيدا      از تهران با سنندج تم    . متهران رسيدي 
انـد و عبـداهللا      رگيـر شـده   خبر دادند و گفتند بعد از رفتن شـما پيـشمرگان د           

ترين خبري بود كه در زنـدگي         تلخ آن خبر، . استجماران به شهادت رسيده     
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 خدا شاهد است از شنيدن اين خبر پاهايم لرزيد و احـساس كـردم             . ام شنيده
كساني كـه   .  نداشتم گيري رده، قدرت تصميم  مانند يك م  . كمرم شكسته است  

 روزگار ديگر هـيچ وقـت       مادرِ. گويم ند چه مي  فهم شناختند مي  عبداهللا را مي  
  !همچون عبداهللا را به دنيا نخواهد آورد

 دلسوز كه عمري را در زندان ساواك بـه           و مردي شجاع، اهل دين، فعال    
جـزو اولـين   او . هايش را كشيده بودنـد  نكه تمام ناخر برده بود، به نحوي   س

شور و متـدين     جواني پر . كساني بود كه به صف پيشمرگان مسلمان پيوست       
  .دار بود هاي حساس سازمان را در سنندج عهده كه فرماندهي يكي از پايگاه

صديق جماران خـدمات شـاياني بـه         هاي شهيدان عبداهللا و محمد     خانواده
  .كردندمي نظام جمهوري اسال

مرحوم صديق جماران يكي از مبارزيني بـود كـه بارهـا توسـط سـاواك                
پـس از انقـالب نيـز در دوران         . زنداني شده و مورد شكنجه قرار گرفته بـود        

دستگير شـد و پـس از       مي  ها به خاطر دفاع از انقالب اسال       حاكميت گروهك 
 از  ها تحمل شكنجه او را به شهادت رساندند و هنوز هـم هـيچ كـسي                مدت
چرا بايد زندگي، من متعجبم .  شهادت و محل دفن ايشان اطالعي ندارد  ةنحو

 بـاقي   ي فراموشـ  ة در پس پرد   ييها هاي اين چنين اسطوره    مردانگي و رشادت  
 ما  ةسل جوان جامع  طلبي به ن    و حق  ييجو بماند و به عنوان نماد و سمبل حق       

زرگـي بـر گـردن      هايشان حق ب    اين شهيدان و خانواده    ، به حق  .معرفي نشوند 
اي را براي اهل قلم فراهم كنـد تـا           اميد آن دارم، خداوند زمينه    . رندانقالب دا 

  .چنين شهيداني ادا نمايند ين خود را نسبت بهدِ

  ديدار آخر
به دليل شرايط خاصي كه منطقه در آن زمان داشت، پيـشمرگان مـسلمان              
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دي بـه صـورت     افندهاي آفندي و پ    عمليات. به طور مداوم در عمليات بودند     
كرد كه عزيزان پيشمرگ كمتر      ها ايجاب مي   اين ضرورت .  ادامه داشت  روزانه

  .هايشان را داشته باشند فرصت سركشي به خانواده
دو بهار از    و  يكي از پيشمرگان دليري بود كه بيست       »ناصر ابراهيمي «شهيد  

گـشت  از بعد از پاكسازي يكي از مناطق و ب        .زندگي را پشت سر گذاشته بود     
ام و از    مدت زيادي است پدر و مادرم را نديـده        «: عمليات به من گفت   آن  از  

خواهم قبل از برگشت به پايگاه بـه         مي اگر اجازه بدهيد     .اطالع هستم  آنها بي 
: گفـتم . زمـان سـنندج قـرار داشـت         آقـا  ة منزلـشان در محلـ     ».ديدنشان بروم 

 مـا هـم     ، هنوز شهر ناامن است و ممكن است دچار مشكل شوي          !ناصرجان«
به اتفاق جمعـي از همرزمـان بـا ايـشان همـراه شـديم و بـه               . آييم با شما مي  

  .منزلشان رفتيم
 ناصر صورتشان همچـون  ةپدر و مادرش او را بغل كردند و با ديدن چهر  

مـت بـه پايگـاه را       يدقايقي را در آنجا مانديم و سپس قـصد عز         . گل شكفت 
ن بـه ماشـين دسـتش بـر          سوار شـد   هنگام ، و  ناصر مسلح بود   ة اسلح .كرديم

 تيري از اسلحه رها شد و بر قلب پاك و مملو از صفا و               ،روي ماشه گير كرد   
 در واقع .گان ناباور پدر و مادرش پرپر شد       هصداقتش نشست و در مقابل ديد     

او آمده بود در حضور همسنگرانش با پدر و مادرش خداحافظي كنـد و داغ               
  .رددوري خود را براي هميشه بر قلب ما بگذا

  الدين شمسقامت رساي 
تعداد افـراد مـسن     . اعضاي سازمان پيشمرگان مسلمان، اكثراً جوان بودند      

هاي سازمان نيز همين امـر       ها كم بود و شايد يكي از داليل موفقيت        ندر بين آ  
ايـشان  .  اين جوانان بـود    ةجملاز  مشيرپناهي  ) شمسه(الدين شهيد شمس . بود
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 يينـت گـو   احجـب و حيـا و مت      . اشـتند ظاهري بسيار زيبا و قـامتي رشـيد د        
 نيروهـاي سـپاه و    . اي بود كه بـراي ايـن قامـت رشـيد دوختـه بودنـد               جامه

 منـازل سـازمان آب هنـوز كـامالً          . بودند پيشمرگان در ديدگاه سنندج مستقر    
ع گرفته بـود و بـه طـرف ديـدگاه      ازي نشده بود و دشمن در آنجا موض       پاكس

  .كردند تيراندازي مي
 بالفاصله .ار من بود كه تيري آمد و روي قلبش نشستالدين در كن  شمس

او را برداشتم و متوجه شدم تير بـه جـاي حـساسي اصـابت كـرده اسـت و                    
 شـهادتين  !جـان  شمسه«: بغلش كردم و گفتم . شمسه به شهادت خواهد رسيد    

و در  » !غـوث  يـا  « : فقـط گفـت    ، نتوانست شهادتين را بر زبـان آورد       ».را بگو 
  .ان آفرين تسليم كردهمان لحظه جان به ج

شمسه در گوشم طنين انداز است و هر جا كـه           » يا غوث  «ةهنوز هم كلم  
 معـصوم و متـين شمـسه در مقابـل           ةشـنوم چهـر    بينم و يا مي    اين واژه را مي   

ـ       چشمانم مجسم مي   ا تيـر عنـاد و كينـه، قلـب صـاف و             گردد كـه چگونـه ب
  .گرديد شكافته شد و براي دفاع از دين و قرآن پرپر شآاليش بي

  ود مصداق مردانگي ب»عثمان فرشته«هيد ش
ــ ــراي پاكــسازي منطق ــدر« و »چــشميدر« ةب ــه اتفــاق جمعــي از »بوري  ب

را  مـسؤوليت عمليـات      .عمليات بسيار سختي بود   . پيشمرگان حركت كرديم  
در روز اول عمليات، داريوش از      . دار بوديم  چاپاري عهده  من و آقاي داريوش   

 تمـام    و  مـداوا بـه سـنندج انتقـال دادنـد          براي را   او .شدمي   چشم زخ  ةناحي
 . در وضعيتي بسيار بحرانـي قـرار داشـتم       .مسؤوليت بر دوش من قرار گرفت     

 از وضـعيت منطقـه از او سـؤال          . آشنا شدم  »عثمان فرشته « با شهيد    مروز دو 
من با منطقه آشنايي    «:  گفت -  جزو پيشمرگان مسلمان مريوان بود      او -كردم  
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تعـدادي نيــرو در  » .ام ي از مـن ســاخته اسـت، آمــاده  اگـر كمكــ كامـل دارم،  
 بـا صـالبت   .اختيارش قرار دادم تا براي تسخير ارتفاعات آنجا حركـت كنـد          

  . حركت شدةخاصي كه داشت، آماد
رغـم    پا مجروح شـده بـود، امـا علـي          ةحي لحظاتي پس از حركت از نا      او

 و بـا     تحت امرش كتمان كرده بود     ايدت جراحت اين موضوع را از نيروه      ش
 در ايـن زمينـه بـه مـن چيـزي            ،سيم با من ارتباط داشت     اين كه از طريق بي    

 هـدف برسـد و روسـتا را         ةن توانـسته بـود بـه نقطـ        اوابا دشواري فر  . نگفت
شدن مي   پس از پاكسازي كامل و استقرار نيروها، موضوع زخ         .پاكسازي كند 

ر كـردم د   يي رفتم و ايشان را ديـدم، تـصور مـ           وقت .خود را به من اطالع داد     
، امـا وقتـي متوجـه شـدم در شـروع            شـده اسـت   مي   تماس زخ  ةهمان لحظ 

 بـه اوج    ، تحمـل نمـوده اسـت       را شده و اين مدت طـوالني     مي  عمليات زخ 
  .شهامت اين انسان آزاده پي بردم مردانگي و صداقت و

شهيد فرشته تا وقتي كه نيروها به طور كامل در آنجا مـستقر نـشدند و از        
ـ اين امر اطمينان      كجـا   بـه راسـتي  .راي معالجـه و درمـان نرفـت   پيدا نكرد، ب

شـود ديگـر ايـن     نظاره نشست؟ آيا مي هب   را   ييها توان اين چنين صحنه    مي
  ايثار و گذشت و يكپارچگي را ديد؟

  به ياد شهيد حاج مسعود غميان
 پيشمرگان شهيد ما هـر يـك     .هاي باغ غربت هستند    شهداي پيشمرگ گل  

 عرصـه را بـر      ، جوالن درآيـد   ن به  قلم در وصف آنا    اي بودند كه اگر    اسطوره
يدنـد و شـكفتند و پرپـر    ياينها در فصلي رو. صفحات كاغذ تنگ خواهد كرد   

شـهيد حـاج    . تـوان نـام نهـاد       نمـي  ييشدند كه آن را جز فصل غربت و تنها        
را انجـام داد، امـا از    شهدايي است كه كارهاي بزرگي    ةمسعود غميان از جمل   
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  .همچنان گمنام و ناشناخته باقي مانده استاند و  او كم گفته
هـا    گروهك ةتنگ محاصر    ة كردستان در حلق   ة پياد 28در زماني كه لشكر     

 هشمارش معكوس را آغاز كرده بود، حاج مسعود غميـان بـه عنـوان فرمانـد               
كوپتر عـازم     داوطلبانه از كرمانشاه با هلي     ،ته از جان گذش   جمعي از پيشمرگانِ  

 كنـار  برادران ارتـشي پيوسـت و بـا تمـام تـوان در               سنندج شد و به صفوف    
راست قامتان ارتش در مقابل دشمن ايـستاد و داغ سـقوط پادگـان را بـر دل             

گان گذاشت و با شهامت و درايت خود توانست به نحو احسن             هپر سياه شب 
  .اين مأموريت بسيار مهم و خطير را به انجام برساند

ي هميشه بر تـارك آسـمان       ياه  دمات حاج مسعود، هر يك چون ستاره      خ
هـاي اسـتوار و       و جاي جاي اين ديار نشان از قدم        كردستان خواهد درخشيد  

  .فرياد رساي او دارد

  روزهاي فراموش نشدني
 پيـشمرگان در    توان گفت جمعي كـه در آن زمـان در سـازمان            به حق مي  

بودند، هدفي جز تحقيق فرمان و حاكميت قـانون قـرآن             كنار هم قرار گرفته   
و باورمنـد و داراي عقيـده     مي  هر وقت به آن جمع صـمي      . ر جامعه نداشتند  د

 .گـردم  هـاي دوران جـواني و نـشاط بـر مـي       كه بـه سـال  ييكنم، گو  فكر مي 
هـاي اميـد و بـاور را در قلـبم بـه شـكوفايي                 كه يادآوري آن، گـل     ييروزها

  .رساند مي
صـفا و  . ردتوان پيدا ك  كمتر مي  را آن كه نظير جمعي متحد، متفق و مؤمن      

توان براي  صميميت و صداقتي كه در بين نيروها بود، هيچ مثل و مانندي نمي         
  .آن يافت

هـاي مختلفـي سـازماندهي شـده         ها و يگـان    نيروهاي پيشمرگ در پايگاه   
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 ،شـدم   وقتي وارد جمـع مـي      .رفتيم مي به نوبت براي سركشي از آنها         و بودند
 ايـن   .كردنـد   ابراز احساسات مي   دادند و  آمدند و شعار مي    همه به استقبال مي   

مي  هر وقـت وارد جمـع صـمي         كه كنم شعار هميشگي ياران را فراموش نمي     
  »! رحيم را بكشد1بشكند آن دستي كه مامو «:گفتند صدا مي  يك،شدم آنها مي

پيـشمرگان  و  اي بود كه بـين مـن         ه دو طرف  ة عشق و عالق   ةار نشان اين شع 
داد، در هيچ  شمرگان به من دست مي آن آرامشي كه در ديدن پي.وجود داشت

ـ       .يط ديگري برايم قابل حصول نبـود      اشر دانم دوسـت   آنهـا را همچـون فرزن
 .كـردم  داشتم و پيوسته از خداوند برايشان طلب پيروزي و سرافرازي مـي            مي

 پيـشمرگان   ،شدت اين عالقه به حدي بود كه اكنون هم بعد از اين همه سال             
 پاك دو طرفه تنگرند و همان احساسا    ود مي  خ هبه من به عنوان فرماند    هنوز  

در وجود ما هست و اين نشأت گرفته از اتحاد و اتفاق ما بـر محـور ديـن و      
قرآن است و اگر اين اشتراك در هدف واحد نبود، اين عالقه بعـد از مـدت                 

  .گسست اندكي از هم مي
راي هر مـأموريتي پيـشمرگان را فراخـواني    در حال حاضر نيز هر لحظه ب 

هـاي    دل پذيراي مأموريت    و شوند و با جان    ، بدون فوت وقت حاضر مي     كنم
د اهـ  تبارك و تعـالي بـراي هميـشه ايـن ن           محوله هستند كه اميدوارم خدواند    

  .مقدس را در خدت به مردم كردستان پا برجا نگه دارد

   قرنة اسطور؛بروجردي
نـد  اي مان  توان نمونـه   يي است كه به ندرت مي     ها شهيد بروجردي از چهره   

                                                       
است و اين لفظ معموالً براي كسي       » عمو«ن كردي به معني      مامو يا مامه در زبا     - 1

  .شود كه بسيار مورد احترام است استعمال مي
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اند، شخصيت او را     كه از نزديك با ايشان محشور بوده       كساني   .او را پيدا كرد   
توانـد بـه     نمـي مي  وانم بگويم هيچ زباني و قل     ت به جرأت مي  . شناسند تر مي به

م ييگـو   هـر آنچـه را در وصـف ايـشان مـي            .ازدتوصيف اين انسان واال بپرد    
  كرمانـشاه  دراي كه     لحظه زا. قصي است كه ما از ايشان داريم      هاي نا  برداشت

با ايشان آشنا شدم و بر سر موضوع تأسيس سازمان پيشمرگان مسلمان كـرد              
ت، ايمـان،   قصـدا .  اعمال او شـدم    ةبا هم به توافق رسيديم، مجذوب و شيفت       

پايمردي، شجاعت و ايثار از وجوهي بود كه موجب افتراق ايشان از ديگران             
  .شد مي

ي كه در اين راه متحمـل شـدند،         پس از تأسيس سازمان و زحمات فراوان      
 وقتـي كـه     .رادر در كنـار هـم بـوديم        چون دو دوست و ب     ها   عمليات ةدر هم 

. سنندج را پاكسازي كرديم، ايشان در اين شـهر در كنـار پيـشمرگان ماندنـد               
 الحـق نمونـه و      ايشان. آمد داشتند و  شهيد بروجردي به منزل ما رفت      ةخانواد
  .زدني بودند مثال

هـا در    د كه تعداد كثيري از عناصـر گروهـك        د، خبر آوردن  در يكي از اعيا   
 شـهيد   .انـد و قـصد انجـام عمليـات دارنـد            تجمـع كـرده    »بابـاريز «روستاي  

ها در ايـن     اين « : خبر بسيار نگران شد و به من گفت        بروجردي از شنيدن اين   
. »ايام قصد دارند عيد ما را به هم بزنند، بايـد بـه سـرعت وارد عمـل شـويم                

ريزي كرديم و     عملياتي را طرح    و نشستيم.  خدا با ماست   !گران نباش ن«: گفتم
كه دشمن حركتي انجام دهد، حمله را آغاز كرديم و در يك يورش             آنقبل از   

آسا، دشمن را مجبور بـه فـرار و تـرك منطقـه كـرديم و عيـد در كمـال                      برق
  .مسرت و شادي برگزار شد
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  عشق به عمليات
سازي شهر كامياران   كرد، به منظور آزاد   ن  اولين عمليات پيشمرگان مسلما   

 ،براي انجام اين عمليات تعدادي از پيـشمرگان گلچـين شـدند           . انجام گرفت 
 پاسـدار   عدادي از بـرادران   ت. رسيد  موعود فرا  ةكار آماده شد و لحظ    مقدمات  

بـه   كه در اين عمليات شركت كنند، اما بنـا        تند  شاكرمانشاه به شدت اصرار د    
هاي   بود، سپاه را از شركت در عمليات       اي انجام شده   هتوافقي كه از طرف عد    

  .كردستان منع كرده بودند
ت ايـن عزيـزان در عمليـات    ما به استناد آنچه ابالغ شـده بـود، بـا شـرك        

بود و در چارچوب    مي   چون حركت پيشمرگان يك اقدام مرد      ؛ميدمخالف بو 
امان معنـي    س اتحاد نيروهاي وفادار انقالب در كردستان براي نجات مردم آن         

  .كردند نان به خاطر عشق به اين عمليات اصرار ميآپيدا كرده بود، اما 
چنـد  . ما ناچار شديم اجازه دهيم تعداد معدودي از آنها با ما همراه شوند            

نفري در جمع پيشمرگان قـرار گرفتنـد و سـه نفـر از آنـان در كاميـاران بـه                     
اهللا عـزم    لسـبي  جرين فـي  اشهادت رسـيدند كـه تـالش و رشـادت ايـن مهـ             

بيــشتري  ة كــار دو چنــدان كــرد و آنهــا بــا انگيــزةپيــشمرگان را بــراي ادامــ
  .ها را ادامه دادند عمليات

  همكاري مردم
ها، ابعـاد و جهـات متعـددي         زادسازي كردستان از لوث وجود گروهك     آ

يكـي از ايـن     . آن پرداخت دارد و بايد از زواياي مختلف به تحليل و بررسي           
همكـاري مـردم بـا     ـر است بيشتر به آن پرداختـه شـود    وا كه سزاـها   زاويه

توانم  به جرأت مي  . رگان مسلمان كرد است   خصوص پيشم برزمندگان اسالم،   
توانـستيم بـا آن      كردند، هيچ وقت نمـي      كنم اگر مردم با ما همكاري نمي       ادعا
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  .سرعت و قدرت، كردستان را پاكسازي كنيم
 از جملـه اينكـه      .البي دارنـد  در اين زمينـه بيانـات جـ       ) ره(حضرت امام   

ايـشان بـا درايـت      » ! نه با كـرد    ،جنگيم با كفر مي  ما در كردستان     « :فرمايند مي
ها جدا كردنـد و   ان ابتدا موضوع مردم را از گروهكخاصي كه داشتند در هم 

 خـود شـما آنجـا را        ،كردستان مال شماسـت   «: خطاب به پيشمرگان فرمودند   
  ».تصفيه كنيد

ايـن پيـام را خيلـي خـوب گرفتنـد و از همـان ابتـدا                 مردم هـم حقيقتـاً      
انقالب كـامالً جـدا بـود و هـيچ وقـت در جهـت               وف ضد صفوفشان از صف  

هاي   اعالم موجوديت سازمان، سيل تماسپس از. اهداف آنها حركت نكردند
 آنهـا بـه صـراحت از مـا          .مردم كردستان از نقاط مختلـف بـا مـا آغـاز شـد             

رد عمل شـويم و منطقـه را از لـوث وجـود             خواستند بدون هيچ تعللي وا     مي
دادنـد و مـا را تـشويق         قول حمايت و مساعدت مـي     . ناپاك اشرار پاك كنيم   

. كردنـد  هاي آن حمايت مـي     از حركت سازمان و اهداف و برنامه      كردند و    مي
  .زندگي كنندمي خواستند در زير لواي جمهوري اسال مردم واقعاً مي

 فرهنگـي   زمينـة ان انجام داد، كار در      يكي از كارهاي ارزشمندي كه سازم     
يت مـردم و     الزم را به منظور حما     ة زمين ،ه موقع بني  رسا سازمان با اطالع  . بود

ار شاقـ . كردنـد  كرد و مـردم هـم از آن اسـتقبال مـي            انجام عمليات فراهم مي   
كردند، هركس بنابـه تـوان خـود         مياهداف سازمان حمايت    مختلف مردم از    

تر از   هاي مالي آنها محسوس    اريان و كسبه و كمك    رد، حمايت باز  ك كمك مي 
 الشكل كـرديِ    لباس متحد  ةهايي كه براي تهي    تمام پارچه . ها بود  ساير حمايت 

  .شد اريان و به صورت رايگان تأمين ميشد، توسط باز پيشمرگان استفاده مي
 آنها به مردم    .ها، مسجد جامع تعطيل شده بود      در زمان حاكميت گروهك   

مردم مسلمان از اين بابت به شدت نگران . دادند وارد مسجد شوند اجازه نمي
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 كه رفتيم مـسجد جـامع       يي وقتي ما وارد شهر سنندج شديم، اولين جا        .بودند
  !بود

من هرگز شور و احساس مردم مسلمان سنندج را در مسجد جـامع و در               
تمام صحن مسجد را بـا      . كنم ز فرزندان پيشمرگ خود فراموش نمي     استقبال ا 

 سراسر مسجد چراغاني شده بود، در حالي كـه          .بندي كرده بودند   ارچه آذين پ
 نظير  ما وقتي با استقبال بي     .هيچ دولتي در آن زمان در سنندج حضور نداشت        

رو شديم، اولـين كـاري       روبه -  ديني مردم سنندج داشت    شان از عرقِ  كه ن  -
سـپس اسـتاندار    جمعه تعيين كرديم و ةرا براي انجام فريض مي   اما ،كه كرديم 

هـاي مـردم از هـيچ تالشـي دريـغ            به استان آورديم و به پـاس همكـاري        را  
  .نكرديم

بل از نماز، از همان ابتدا به مردم قول دادم هر هفته در روزهاي جمعه و ق 
اي در    اگـر هفتـه    . را به مردم ارائـه دهـم       هاي سازمان  گزارش پيشرفت برنامه  

مـامو  «گفتنـد   دند و مي كر ض مي اعترا مردم به شدت     ،شدم مسجد حاضر نمي  
بين مـا و  مي   بسيار، بسيار صمي   ة چرا به مسجد نيامده است؟ يك رابط       »رحيم

  .مل پيروزي ما بودامردم وجود داشت و همين امر ع

  جمع باصفاي ياران
 م با ياري خداوند و تالش پيشمرگان و پاسداران و         يپس از اين كه توانست    

 دفتري را ايجاد كرديم كه در واقع نقـش          ،برادران ارتشي سنندج را آزاد كنيم     
هاي ظاهري يك قرارگاه را نداشـت،    هر چند ويژگي،قرارگاه عملياتي داشت 

اما چون جمع با صداقتي در كنار هـم بودنـد، توانـستند كارهـاي بزرگـي را                  
  .انجام دهند

ل امنيتـي و    يـ بـه دال   ام در شـهر سـنندج بـود، امـا بنـا             با اينكه خانـه    من
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هـا   اده بود، شبام انجام د   در منزل مسكوني  ر  دشمن چندين با  كه  انفجارهايي  
 شـهيد صـياد   . بـود ييصـفا  جمع بسيار خـوب و با     .ماندم در كنار دوستان مي   

  و طياره  دي، شهيد ناصر كاظمي، شهيد مصطفي     شيرازي، شهيد محمد بروجر   
اي جـز آزادي كردسـتان،        هـيچ انديـشه    در فـضاي ايـن جمـع         .شهيد هاللي 

 هـر   .وجود نداشت ي در خدمت به مردم آنجا و حاكميت دين          خلوص و پاك  
كـرديم و بـراي       شبانه روزي كار مي     به طور  .چه بود معنويت و اخالص بود     

  . دشمن غافل نبوديمهاي توطئهاي از  لحظه
 نقشي  ييند كه به تنها   براي نظام بود  مي  اين سرداران هر كدام ستون محك     

توانست آن نقـش     ديده نمي  سر دانشگاه سين و اف  ي صدها تئور  .دندكر را ايفا مي  
ادعـا   ز بـي  يكي از آرزوهايي كه هميـشه ايـن سـرداران سـرافرا           . را ايفا نمايد  

م خـون  ي خدايا عمري عنايت كن تا با چشمان خـود ببينـ         ؛داشتند اين بود كه   
  . فضاي كردستان را پر كرده استاسرسر به ثمر نشسته و عطر امنيت شهيدان
ت دوست محقق كرد، اما متأسفانه اكثـر ايـن           اين خواست را حضر    !آري

سار درختي كه از خون شهيدان قوام        سرداران نبودند تا آن را ببينند و در سايه        
  .گرفته بود، لحظاتي خستگي به در كنند

   از سربازي تا سرداري؛شهيد طياره
 ،وانا فـر   مرگان در كردستان و انجام عمليات     به خاطر حضور سازمان پيش    

كـه بيـشتر احـساس       -هـا خـصوصاً ارتـش        روهاي ساير يگـان   تعدادي از ني  
مرگان شدند و در كنار پيـش       مي اوطلبانه وارد سازمان   د -كردند   ميمسؤوليت  

 ايـن داوطلبـان     ةشـهيد طيـاره از جملـ      . پرداختنـد   مي ضدانقالببه مبارزه با    
  .بودند
 داوطلبانـه وارد  ، سرباز ارتش بود و چون جواني پرشور و انقالبي بـود        وا
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شناختيم و به دليل همين عدم شـناخت          در ابتدا ما ايشان را نمي      .سازمان شد 
كـرديم، چـون در آن زمـان هنـوز ارتـش             وانب احتياط را رعايت مي    بعضاً ج 

 تا اين كـه يـك       .تصفيه نشده بود و احتمال نفوذ عوامل دشمن وجود داشت         
 دوسـتان   برادر طياره از  «:  را معرفي كرد و گفت     و ا ،روز شهيد بروجردي آمد   

 البته هـدف هـر   ».ما هستند و عالقه دارند در سازمان يا در سپاه خدمت كنند      
  .يكي بود - سازمان پيشمرگان و سپاه -دو 

 پـيش خـودت     راچـرا ايـشان     «: من با شوخي به شهيد بروجـردي گفـتم        
من قبالً به ايـشان     «: گفت شهيد بروجردي    »بري تا در آنجا خدمت كند؟      نمي

 اما بـرادر طيـاره جمـع شـما را بيـشتر          ، در خدمتشان باشم   پيشنهاد داده بودم  
  ».پسندد و دوست دارد در كنار پيشمرگان باشد مي

. شهيد طياره در سازمان به خدمت ادامه داد و منشأ خدمات بزرگـي شـد              
 شـهادت بـا كفايـت و درايـت و           ةوليتي به ايشان واگذار شد و تا لحظـ        ؤمس

ايـن سـرباز دالور     . نجـام آن برآمـد     ا ةصداقت و ايثار به نحو احسن از عهـد        
  .استمي قالب اسالناو شهيد  بنام امروز يكي از سردارانِ

  توابين حقيقي
ها بر كردسـتان حاكميـت پيـدا كردنـد، بـا عنـاوين               كه گروهك آنپس از   

مختلفي به تبليغات پرداختند و سعي كردنـد بـا تحريـك احـساسات مـردم،                
عضاً در اين كار موفق شدند و       بخصوص قشر جوان، آنها را جذب نمايند و         ب

  .اي را با شعارهاي فريبنده به دام انداختند عده
مـي  و مرد مي  سازي شهرهاي كردستان و حضور نيروهاي نظا      پس از آزاد  

) ره(حضرت امام   مي  مانند سپاه و پيشمرگان مسلمان و با عنايت به عفو عمو          
شمرگان انجام  به عناصر گروهكي، يكي از كارهاي بسيار خوبي كه سازمان پي          
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 اظهـار   دبودنـد و از اعمـال خـو       داد، دعوت از افرادي بود كه فريب خورده         
قرآنـي و دسـتورات اكيـد      هاي    به آموزه  توجه با   .كردند ندامت و پشيماني مي   

 ةوأم با مهر و محبت فراهم شـده بـود و ايـن زمينـ              ت ي بسيار خوب  ةديني زمين 
امـان اسـالم و مـردم       خوب موجب شد تعداد فراوانـي از ايـن عناصـر بـه د             

  .برگردند
باشـند  خود  توانستند در اختيار     كردند، آزاد بودند و مي     كساني كه توبه مي   

بر اين اساس بود كـه تعـدادي از         . و در جامعه شغل دلخواه خود را برگزينند       
 و به صف    گرفتند  خود اسلحه به دست مي     ةران گذشت آنها به دلخواه براي جب    

اي   خيلي از آنها منـشأ خـدمات ارزنـده         وستند و پي پيشمرگان مسلمان كرد مي   
  .براي نظام شدند

 كه امروز از شهداي شاخص استان كردسـتان         »محمدامين رحماني «شهيد  
 در يـك عمليـات بـا        و ا .آيد، از اعضاي گروهك رزگاري بـود       ميبه حساب   

تـي و چنـدين قبـضه سـالح از انـواع مختلـف توسـط                .ان.مقدار زيادي تـي   
 .ما اسناد كـافي بـراي اعـدام ايـشان داشـتيم           . ستگير شد پيشمرگان مسلمان د  

 در دسـت آمـده بـود و رو     ه  چون مقادير فراواني اسلحه و مهمات از ايشان ب        
اما چون تعهد به دسـتورات قرآنـي و اجـراي           . وي نيروهاي ما جنگيده بود    ر

 كار ما قرار داشـت،      ةسرلوح) ره(فرامين رهبري معظم انقالب حضرت امام       
شـهيد رحمـاني پـس از       . ه عنوان يك اسير جنگي برخورد كـرديم        ب اولذا با   

را مي  دستگيري وقتي برخورد بسيار خوب و انساني و رأفت و عطوفت اسال           
به ايشان اطمينان كرديم، مـسؤوليت داديـم و         هم  ما  . مالحظه كرد، توبه نمود   

 اين مجاهد واقعـي توانـست بـه عنـوان     .و در اختيارش گذاشتيم  راسلحه و ني  
ز فرماندهان موفق در حوادث كردستان نقش ايفا كند و به آن عظمتـي              يكي ا 

  .بينيم برسد كه امروز ما مي



 39  روزهاي فراموش نشدني  

اگر عمل به دستورات قرآني نبود، آيا شهيد رحماني به ايـن جايگـاه واال               
 خـدمت   ةرسيد؟ اگر اين شهيد در دامان پر مهـر و عطوفـت اسـالم ادامـ                مي
  نده بود؟  آيا امروز از او نام و نشاني ما،داد نمي

بـا  مي  اب بود كه امروزه همچنان در كمال گمنـا        اي از صدها تو    اين نمونه 
فشاني و ايثـار   جانمي  همان روحيه در خدمت به نظام مقدس جمهوري اسال        

  . داشتي داشته باشند كنند، بدون اينكه توقع و چشم مي

  زنان گمنام كردستان
نبايد نقش زنان را گيري سازمان پيشمرگان مسلمان كرد  ما در بحث شكل   

 كــرد تــشكيل ةبخــشي از ســازمان را زنــان انقالبــي و آزاد. ناديــده بگيــريم
 سازماندهي آنها   ةدادند، هر چند حضورشان خيلي محسوس نبود، اما نحو         مي

دادنـد، امثـال مـن كـه در آن زمـان در سـازمان                كـه انجـام مـي     را ييو كارها 
ر كرديم و بـه ايـن حقيقـت          ما در همان زمان باو     .دانيم  مي ،مسؤوليت داشتم 

آفـرين   ها نقـش   در اين حماسه  توانند   مي مردان   ةبه انداز رسيديم كه زنان هم     
  .باشند

ا جمعـي از ايـن خـواهران        در آن مقطع بيشترين اطالعات مورد نياز ما ر        
 .اطالعات كامالً موثق و به روز و قابـل اسـتفاده          . كردند آوري مي  مؤمنه جمع 

كردنـد،   هـا تقبـل مـي      هـك ي نفـوذ در بـين گرو      خطري كه اين خواهران برا    
. دادند  بود كه برادران پيشمرگ انجام مي       بسيار باالتر از كاري    اش  پذيري  خطر
  كـه  بسيار مثبتي بـود   ةهاي مخفي كه اين زنان تشكيل داده بودند، تجرب         هسته

هم در آن زمان نقش خود را ايفا كرد و هـم امـروز و در آينـده ايـن تجربـه                     
  .رساز باشدتواند كا مي

اكثر اين خـواهران امـروز در قيـد حيـات هـستند و فرزنـداني صـالح و                   
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 هـم   ،هـاي متـدين در آن زمـان        اين انـسان  . اند شايسته را تحويل جامعه داده    
دار بودند، هم به طـور مـستمر          خانواده را در غياب شوهر عهده      ةزحمت ادار 

ود محافظـت    خـ  ةدر صحنه حضور داشتند و هم مسلحانه از خانه و خـانواد           
  .كردند مي

ها بـه منـازل پيـشمرگان حملـه          هكدر همين شهر سنندج، وقتي كه گرو      
كردنـد و    كردند، در موارد متعددي فقط زنان بودند كه مسلحانه دفاع مـي            مي

شان توسط دشمن شكـسته      هيچ وقت اجازه ندادند كه حريم حرمت خانواده       
ه اين  من بارها ب  ) انمخ صديقه(.ت همسر بنده است   ك بارز اين حر   ةنمون. شود

هـاي ايـشان نبـود، قطعـاً         ام كـه اگـر تـالش و تـشويق          حقيقت اعتراف كرده  
خـانم   صـديقه . هاي محوله را به نحو احسن انجام دهم        توانستم مأموريت  نمي

  و كردند هاي مختلف همكاري مي     نه تنها در زمينه     و سلح بودند ان م در آن زم  
محافظـت  نيـز    ما   ةاز خانه و كاشان   نمودند، مسلحانه    آوري مي  اطالعات جمع 

  .كردند مي
بـراي نمونـه   . كرد مراه بنده در عمليات نيز شركت مي     ه ها  ي وقت بعضاو  

 مهم پيـشمرگان مـسلمان   هاي روستاي باباريز كه يكي از عملياتدر عمليات  
 اول تـا پايـان      ة از لحظـ   ،انقالب زد ناپـذيري بـه ضـد      هاي جبران  بود و ضربه  

ش در  ا گيد و حـضور حماسـي      ديگر پيشمرگان جن   عمليات دوشادوش من و   
  .داد اين عمليات به همه روحيه مي

 در دفـع حملـه و يـورش         يياين همـسر مـؤمن رزمنـده بارهـا بـه تنهـا            
 به منزل ما چون شير استقامت كرد تا اينكه در يكـي از حمـالت                ضدانقالب

نش  ما پرتاب شد، زبا    خانةبت تركش نارنجكي كه به داخل       اصدشمن بر اثر ا   
ار آسيب ديد و دچار مشكل تكلم شده و سالهاست اين رنج را برخـود همـو              

و هيچ وقت حتي براي يـك لحظـه از راهـي كـه       كرده و خم به ابرو نياورده       
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  .انتخاب كرده، نادم و پشيمان نبوده است
 ة معرفـي زنـان رزمنـد      ةكـنم در زمينـ     مـي  مـسؤولين توصـيه      ةمن به هم  

 تالش بيشتري بكنند، چون اصالح يـك        ،وزكردستان به مادران و دختران امر     
  .زن در واقع اصالح يك جامعه است

زماني كه به اتفاق ديگر همفكران بـه كرمانـشاه مهـاجرت كـرده بـوديم،                
 وقتي به هيچ سند     .ها وارد منزل ما شده و آن را بازرسي كرده بودند           گروهك

ل داشتيم، بـا  و مدركي دسترسي پيدا نكرده بودند، تمام حبوباتي را كه در منز  
جدداً از هم تفكيك هم مخلوط كرده و همسرم را مجبور كرده بودند آنها را م   

  !بود و اين كار را انجام داده بودهاي متوالي نشسته   و ايشان ساعت.كند

  مراسم بازار
يـر كردسـتان كردنـد،      هايي كه دشمنان، بحراني ناخواسته را دامنگ       در سال 

آنهـا بـا    . دنـد فـرين بازاريـان سـنندج بو      آ هاي بـسيار نقـش     يكي از مجموعه  
هـا    گروهـك ة موقع خود در صحنه، پوزبهها و حضور    ييات و راهپيما  عتجم

  .را بارها بر خاك ماليدند
 يكي از بازاريان مشهور و مورد وثـوق سـنندج           »صابوني بهاءالدين«شهيد  

ا هـ  با اينكه عضو سازمان پيشمرگان مسلمان بود، امـا كـار بـازار را ر               او .بود
 سرشـناس نقـش   ة چهـر داد و به عنـوان يـك   نكرد و همچنان آن را ادامه مي      

  .نمود به مردم ايفا ميمي اي در معرفي نظام اسال بسيار ارزنده
ريـان شـهر سـنندج برگـزار        ا كـه توسـط باز     ييهـا   و جشن  ها  تمام مراسم 

شد و در واقع ايشان با درايـت         د، از طريق شهيد صابوني هدايت مي      گردي مي
ريـز موفـق در رأس       اشتند به عنوان يك مدير و برنامـه       ت خاصي كه د   و كفاي 

ين سمت سـوق داده و موجـب        امري كه ايشان را به ا       تنها .قرار گرفته بودند  
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اي بود كه شهيد صـابوني       روزي شده بود، عشق و عالقه      هاي شبانه  اين تالش 
 هدايگـر از شـ    اما ايشان نيز ماننـد خيلـي د       . نسبت به اسالم و انقالب داشت     

يد  ايـن شـه    ة و آن چنان كـه شايـست        ماندهمي  اي از گمنا   همچنان در زير پرده   
  . استمكرم است به جامعه معرفي نشده

  داوطلب جنگ با بعثيان
مي  رژيم ددمنش بعث، كشور اسـال      59 شهريور ماه سال     31ماني كه در    ز

 سلمانمـ  خود قرار داد، سازمان پيـشمرگان  ةايران را مورد هجوم ناجوانمردان  
شدت درگير جنگ با ستون پنجم دشمن در داخل بود و در روزهـاي اول              ه  ب

  .مجال حضور در مناطق عملياتي در مرز براي پيشمرگان وجود نداشت
ــاران   شــد، روزي كــه فرودگــاه ســنندج توســط هواپيماهــاي بعثــي بمب

تصميم گرفتيم تعـدادي از     . دار گرديد  شدت جريحه ه  احساسات پيشمرگان ب  
. ر داخـل خـاك عـراق اعـزام كنـيم          هايي د  راي انجام عمليات  پيشمرگان را ب  

در صحبتي كه با دوستان داشـتيم       . صد نفر را كرده بوديم     بيني حدود يك   پيش
بـراي اعـالم موضـوع      . به اين نتيجه رسيديم كه افراد داوطلب را اعزام كنـيم          

: بنــده از فرودگــاه بــه ســازمان برگــشتم و نيروهــا را جمــع كــردم و گفــتم 
خـواهم كـه بـراي        نفر داوطلب مي   يكصدام   اهم سخنراني كنم، آمده   خو نمي«

. انجام عمليات و ضربه زدن به دشمن به عراق بروند، ضربه بزنند و برگردند             
بالفاصله پس از اعالم بنده پيشمرگان آمادگي خود را اعالم نمودند و ظـرف              

  . اعزام گرديدندة نفر داوطلب شدند و آماددويست بيش ازچند دقيقه 

  ايام غربت
ظـور اظهـار برائـت از حاكميـت         بـه من  مي  زماني كه ياوران انقالب اسـال     
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 و خـصوصاً سـنندج، دسـت بـه هجـرت            نهاي سياسي به كردسـتا     گروهك
تاريخي خود زدند و به كرمانشاه رفتنـد، دوران نـسبتاً سـختي را پـشت سـر         

از مـا   مي   هيچ نهاد و سازماني وجـود نداشـت كـه بـه شـكل رسـ                .گذاشتند
الـي   شـش مـا حـدود     . نمايدت كند و يا حداقل نيازهاي ما را برآورده          حماي
پـس از ايـن مـدت بـا         . هاي كرمانشاه اقامت كـرديم     ماه در مسافرخانه   هفت

داشـت و  را هماهنگي سپاه، ساختماني را مهيا نموديم كه هم حكم محل كار            
  .شد هم محل استراحت ما محسوب مي

شهر سـنندج  مي نين وضعيت عموهمچام و  مدتي بود از وضعيت خانواده    
 هم ديداري با خانواده داشـته باشـم و          ؛تصميم گرفتم برگردم  . اطالع بودم  بي

هـاي آنهـا در      هـا و پايگـاه     اخباري در رابطه با وضع گروهـك      هم از نزديك    
  .آوري كنم سطح شهر جمع

ار و اطالعـات الزم     اين موضوع را با دو نفر از عزيزاني كه از سنندج اخب           
تصميم دارم اين كار را انجام      «: آوردند در ميان گذاشتم و گفتم       ما مي  را براي 

 آنهـا پذيرفتنـد و      ».مدهم، هر چند از خطرات و عواقـب آن هـم آگـاهي دار             
شـاءاهللا اتفـاقي نخواهـد       ان. بـريم  ا با مسؤوليت خودمان مي    ما شما ر  «: گفتند
  ».افتاد

شتم، هر لحظه در انتظار  عجيبي داة دلشور.به همراه اين برادران راه افتادم   
را دستگير  م)ها گروهك( يقين رسيده بودم كه آنها حادثه بودم و تقريباً به اين    

هـاي مختلـف    دل به دريا زدم و با توكل به خدا آمـديم، پـست        . خواهند كرد 
وقتـي  .  يكي يكي پشت سر گذاشتيم و هيچ خبري نـشد           را ايست و بازرسي  

هـا   چـون گروهـك   . از اقـوام رفـتم    وارد شهر سنندج شديم، به منـزل يكـي          
و آن  و منزل ما را تحت نظر گرفته       را از پيش فهميده بودند     مموضوع بازگشت 

 و توانستم ضمن ديدار بـا   ديگر بودم  ييرا بازرسي كرده بودند، اما من در جا       
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آوري كنم   هاي مختلف جمع    در زمينه ام اطالعات بسيار مفيدي را هم        خانواده
  .كرمانشاه برگردمو در كمال سالمت به 

  هاي عمليات نقشه
جزو كساني بودند كه از ابتداي تـشكيل        مي  شهيد بروجردي و شهيد كاظ    

 در كنـار    ،سازمان پيـشمرگان مـسلمان تـا زمـاني كـه بـه شـهادت رسـيدند                
نـد و خـود جـزو       هـا بود   لياتپيشمرگان مسلمان كرد و از طراحان اصلي عم       

  .شدند فرماندهان محسوب مي
و ي بـا ايـن د      عـاطفي بـسيار خـوب      ةشمرگان، رابط يگر پي هم بنده و هم د    

هاي عملياتي چند نفـري بـوديم كـه آن دو            در طراحي نقشه  . بزرگوار داشتيم 
آمد كه بـراي طـرح       ها پيش مي   خيلي وقت . كرديم شهيد سعيد را همراهي مي    

يك نقشه تا صبح بيدار بمانيم و آن را از زواياي مختلف مورد بررسـي قـرار                
  . با فراهم نمودن مقدمات آن را عملياتي كنيمدهيم و سپس

كـرديم و بعـد از       هاي متوالي روي يك نقشه كار مي       بعضي اوقات ساعت  
كـرديم و بـه ايـن نتيجـه          خستگي فراوان خيلـي راحـت نقـشه را پـاره مـي            

 ديگري را طراحي كرد     ةرد، بايد نشست و نقش    ادرسيديم كه اين كار ايراد       مي
  .ت بيشترين ضربه را به دشمن زدكه بتوان با كمترين تلفا
هـاي   هـا و نقـشه     ها كار اين عزيزان را بـر روي طـرح          هيچ وقت، ساعت  
آوردند  رغم خستگي بسيار خم به ابرو نمي       كنم كه علي   عملياتي فراموش نمي  

  .كردند ميو براي رسيدن به هدف از هيچ ايثار و تالشي دريغ ن
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  ات آقاي داريوش چاپاريخاطر

  ردسازمان پيشمرگان مسلمان كُ فرمانده عمليات وقت
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  حمله به كميته
 در شهر سنندج شهرباني و ژانـدارمري        ،ل پيروزي انقالب اسالمي   يدر اوا 

نداشت و تعداد اندكي   مي   از هم پاشيده و انسجا     نيزسقوط كرده بود و ارتش      
كردند و عمـالً قـدرتي        بسيار ضعيف عمل مي    ،ش مانده بودند  نيرو كه در ارت   

  .نداشتند
ه  بـازار بـود كـ      ة يكي كميتـ   ؛كرد  شهر فعاليت مي   ة در دو منطق   يياه كميته
 مردوخ بود كـه  راهِ  سهةشد و ديگري كميت  چند نفر ديگر اداره مي  و توسط ما 

  .شد و فعاليت داشت  اداره مي»محمد  شاطر«ادران به نام توسط يكي از بر
هايي در نقاط مختلف شـهر       در شهر نفوذ كرده و پايگاه     هايي كه    گروهك

هـا مخـدوش     ان مـردم را نـسبت بـه فعاليـت كميتـه           تشكيل داده بودند، اذه   
هـاي مختلـف     ها به بهانه   اشتند با تبليغات سوء عليه كميته     كردند و سعي د    مي
 هـا از طـرف      حمله كنند و چون كميته     ها  به آن مكان   تاردم را تحريك كنند     م

و مي  به دليـل از هـم پاشـيدگي مراكـز نظـا           (شدند ارگاني دولتي حمايت نمي   
راه مـردخ     سـه  ةهاي شوم خود بـه كميتـ        با نقشه  ها  گروهكبنابراين  ) ظاميانت

حمله كردند و شاطر محمد كه تنها مانده بود، يك تنه در مقابل تعداد كثيري               
ز خود نشان داد    هاي قابل تحسيني را ا      ايستاد و رشادت   ضدانقالباز عوامل   

  .شد و او را به بيمارستان انتقال دادندمي تا اين كه زخ
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كه شاطر محمد را    مي  هنگا.  ساعت مقاومت سقوط كرد    24كميته پس از    
هـاي   شتابد امـا گروهـك     ش به ياري او مي    دهند، پسر   مي به بيمارستان انتقال  

ان بـه   مزدور به خاطر عنادي كه با ايـن انـسان متـدين داشـتند، در بيمارسـت                
 بـه همـراه     ، رفتند و او را در حالي كه بر روي تخت بيمارستان بـود             سراغش

  .پسرش به شهادت رساندند

  مهاجرت به كرمانشاه
 بازار  ة، ما در كميت   اطر محمد ش شهادت    شماره يك و   ةبعد از سقوط كميت   

تـا حـدود سـه مـاه        . كـرديم  ادران فعاليت مي  نفر از بر   50،  40 به اتفاق تعداد  
ها به تحريك هـواداران خـود        اني نداشتيم اما بعد از آن گروهك      نچ مشكل آن 

  . بازار حمله كنندةپرداختند و آنها را وادار كردند بار ديگر به كميت
 شماره يك، كميته را تخليـه       ةار سقوط كميت  رما به خاطر جلوگيري از تك     

 هـا  ن مانـديم امـا گروهـك      اگـ چنـد روزي در پاد    .  رفتـيم  كرديم و به پادگان   
 حمايت  يي و ما هم چون از جا      پرداختند ان به تحريك هوادارانشان مي    همچن
 بـه همـين     .مييشديم، تصميم گرفتيم شهر را ترك كنـيم و هجـرت نمـا             نمي

 ماه در كرمانشاه بوديم تا اينكه طرفداران        4خاطر به كرمانشاه رفتيم و حدود       
كـه   مياز نقاط مختلف كردستان جمع شدند و پس از انسجا         مي  انقالب اسال 
 با همت شهيد بروجـردي سـازمان پيـشمرگان مـسلمان كـرد را               ،حاصل شد 

در اختيـار  » سراب نيلوفر« براي آموزش نيروها مكاني را به نام  .تشكيل داديم 
 ماه و نيم به آموزش برادران پـرداختيم و پـس از آن              2ما گذاشتند كه حدود     

  .سازماندهي و عمليات را شروع كرديم
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  ورود به سنندج
.  روز در آنجـا مانـديم      بيـست پاكـسازي شـهر كاميـاران، حـدود         پس از   

شـد از آن طريـق در      اي بود كه نمي     كامياران به گونه   -وضعيت مسير سنندج    
مدت كوتاهي به سنندج رسيد، بنابراين تـصميم گـرفتيم از طريـق هـوا وارد                

  .شهر سنندج شويم
ا توقف ما   همزمان ب . فرود آمديم در فرودگاه سنندج     C 130- با هواپيماي 

در فرودگاه، تعدادي برادران پاسدار از تهران و اصفهان نيـز آمدنـد و بـه مـا                  
در آنجا به مشورت پرداختيم كه چگونـه وارد شـهر شـويم تـا               . ملحق شدند 

ها مردم را سپر خود كـرده بودنـد و           چون گروهك . بي متوجه مردم نشود   يآس
 بتوني فراوانـي سـاخته   در مسير فرودگاه تا خيابان پاسداران فعلي، سنگرهاي     

  .پذير نبود راحتي امكانه بودند كه عبور از آنها ب
 بست، شكستن سنگرهاي مسير فرودگـاه و وارد         از اين بن   ييتنها راه رها  

 كـار را انجـام داديـم و طـي     بـا توكـل بـه خداونـد ايـن         .  به شهر بـود    شدن
از لـوث   سيم و آنجـا را      وسيما بر ايي كه پيش آمد، توانستيم به صدا      ه درگيري

  .ها پاك كنيم و در محل پارك ديدگاه سنندج مسقر شويم وجود گروهك
ها  تمام گروهك در طي اين مدت     .  روز در ديدگاه مستقر بوديم     پنجمدت  

هـاي اسـتراتژيك    هر آمـده بودنـد و در مقرهـا و مكـان          از اطراف به داخل ش    
اكـسازي   دوم را شروع كرديم و به پ       ة روز حمل  پنجبعد از   . مستقر شده بودند  

بـا  . بـود » تـوس نـوذر   «ةاي را كه آزاد كـرديم، تپـ      اولين نقطه . شهر پرداختيم 
ر نفـوذ كنـيم و از       سازي اين نقطه، توانـستم بـه راحتـي بـه داخـل شـه               آزاد

  .هاي مردم برخوردار شويم ها و كمك حمايت
 محاصره به منظور تسلط بر سنندج، شـهيد صـياد           ةبراي كامل كردن حلق   

همدان حركت كردند و پس     نيروهاي تحت امرش از مسير      شيرازي به همراه    
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  . در سيلوي سنندج مستقر شدند، داشتندضدانقالبهايي كه با  از درگيري
به منظور كمك به پيشمرگان نيز گروهي از برادران پاسدار به همراه آقاي             

هـم از   .. .رحيم صفوي، حاج حسن رستگارپناه، آقاي تميزي، آقاي ايـزدي و          
يـت  اهكرديم و ن   مييار با طمأنينه عمل     ما بس . ند و به ما پيوستند    كرمانشاه آمد 

ن حـسن نظـر مـا       ها از اي   گروهك. ود كه آسيبي به مردم نرسد     مان اين ب  تالش
قابـل خـود قـرار دادنـد و     استفاده كردند و مردم را به عنوان سـنگر در م  سوء

ز صد خـروج ا   دادند كه مردم از شهر خارج شوند و اگـر كـسي قـ               مياجازه ن 
 دولـت   ايبـر گـردن نيروهـ     را  كـشتند و گنـاه آن         مـي  او را    ،شهر را داشـت   

 تـا ايـن كـه مـردم          خاطر ما تعداد زيادي شهيد داديـم       انداختند، به همين   مي
  .توانستند از شهر خارج شوند

 شهر، شهيد بروجردي به اتفاق جمعي از        ة محاصر ةبراي كامل كردن حلق   
اي كه در     لشكر حركت كردند و در تپه      پادگانپيشمرگان و برادران پاسدار از      

 مريـوان   - سـقز    ة قرار داشت و كامالً بـر جـاد        28ضلع شرقي پادگان لشكر     
  . مستقر شدند،مشرف بود
 نيروها نقش داشتند، پيـشمرگان، بـرادران        ةسازي شهر سنندج هم   در آزاد 

پاسدار و برادران ارتشي همه دخيل بودند و با كمك هم توانستند به پيروزي              
  .ل شوندينا

  ان پاسدارانخياب
تـوس  « اسـالم درآمـد،      ة به تصرف نيروهاي رزمنـد     »ديدگاه«پس از اين    

يكـي از   . رديمتدريج عمليات نفوذ در شهر را شروع ك       ه  ب.  هم آزاد شد   »نوذر
. بـود ) پاسـداران فعلـي   (بهمن سابق    سازي خيابان ششم   اهداف اصلي ما آزاد   

شـد و تـسلط      مير سنندج منتهي    چون اين خيابان به ميدان اصلي و مركز شه        
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هاي مختلف كمك    توانست ما را از جناح     مي آزادي،   بر آن و رسيدن به ميدان     
. ها و محالت را از لوث وجود دشمن پاك كنيم          ها، كوچه  ير خيابان كند تا سا  

هـاي عمليـاتي خـود قـرار         زي اين مسير را جزو اولين برنامـه       بنابراين پاكسا 
 ةنگرهاي بتوني فراواني ساخته بود كه به وسـيل        دشمن در اين مسير س    . داديم

با توكل بر خـدا     . اي نبود  شدند و تسخير آنها كار ساده      ميط  كانال به هم مرتب   
ها به شـهادت      آمديم، تعدادي از بچه    »راه ادب  سه« تا   .دست به عمليات زديم   

  .رسيدند
 گيـزه و بـراي    انبـا   ايام و لحظات بسيار سختي بود، اما چون نيروهاي ما           

د، آنهـا    موانعي كـه دشـمن ايجـاد كـرده بـو           ةرغم هم  جنگيدند، علي  ميدين  
تاختند و بعد از چند روز توانستيم به ميدان آزادي        همچنان مردانه به پيش مي    

سـنندج كـه امـروز مـا آزادانـه گـام          اما در همـين خيابـان پاسـداران         . برسيم
ر از پاسـداران     نف دويستكنيم، حدود     داريم و با امنيت كامل حركت مي        برمي

 ةبه شهادت رسيدند و قطعـاً ايـن آزادي و امنيـت ثمـر             و پيشمرگان مسلمان    
ها را بداننـد و      خون شهيدان گرانقدر است كه اميدوارم جوانان قدر اين خون         

  .از اهداف اين شهيدان پاسداري كند

  يازده ساعت مقاومت
هـاي   وران روزگار موجـب شـده اسـت رشـادت          در حركت و د    ها  غفلت

 ةگـاهي اوقـات كـه خـاطر       . ندگان اسالم در زير ابر فراموشي مكدر شود       رزم
لرزم و در دل به آن همـه         ميكنم، برخود    رزم پيشمرگان را در ذهنم مرور مي      

پرسـم علـت     ميم و هميشه از خود      خور ميامت و شجاعت و ايثار غبطه       شه
داكاري را در زنجيـر كلمـات و        اين كه ما نتوانستيم ايـن همـه گذشـت و فـ            

   ما باشد چه چيزي بود؟ةهاي آيند ها مقيد كنيم تا مشق شب نسل اژهو
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هـا و     جانبـازي  ةتـوانم خـاطر     هـيچ وقـت نمـي      هـا    رشـادت  ةميان هم از  
 ذهـنم محـو   ة را حتي بـراي يـك لحظـه از صـفح          »ناصر احمدي «مظلوميت  

كـشيده برخاسـته بـود و        اي رنـج   او از خـانواده   . ر اهل سنندج بود   ناص. نمايم
به خاطر  . گري و خدمت به مردم پرداخته بود      ر سد سنندج به كا    عمري را در  

ن پاك محمدي داشت، جـزو اولـين        ييكه به آ    مي محك ةايمان استوار و عقيد   
هاي ملحد را به دوش گرفت و به خيل          م مبارزه با گروهك   لَساني بود كه ع   ك

  .پيشمرگان مسلمان پيوست
هــاي   گروهــكةصــري كاميــاران بــه محا »بــاخلو«ناصــر در عمليــاتي در 

هاي عميقي    و زخم  ود اينكه از چند ناحيه تير خورده ب        درآمد و با   ضدانقالب
يي يازده ساعت در مقابل تعداد زيادي از افراد دشـمن           اهتنبه  در بدن داشت،    

مقاومت و پايمردي كرد و توانست با وارد آوردن ضربات مهلكي به دشـمن              
  . محاصره را بشكندةحلق

ت مديدي در بيمارستان تحت درمان بـود و تـازه           شهيد ناصر احمدي مد   
هـا   گروهـك . بـود   مـي  از بـدنش كـامالً زخ  يك طـرف . به منزل برگشته بود 

ناجوانمردانه به منزلش هجوم بردند و او را در مقابل ديدگان ناباور همـسر و    
 دلخراش براي اربابان خود فـيلم و        ةفرزندانش تيرباران كردند و از اين صحن      

پيشمرگان مسلمان منازلشان حكم . هيه كردند و با خود بردندگزارش مصور ت 
گونه جنگيدنـد و در مظلوميـت كامـل بـه      آنها اين.  مقدم جبهه را داشت خط

شهادت رسيدند، اما سعادت و نيكبختي و اسـتقالل را بـراي مـا بـه ارمغـان                  
  !آوردند

  ها جنگيد  سال»عبداهللا جماران«
عبـداهللا  . اهللا جماران را نشناسد   كمتر كسي هست كه سنندجي باشد و عبد       
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ان سـالها زنـد   . از مبارزيني بود كه حكومت پهلوي از او به سـتوه آمـده بـود              
ها قرار گرفت، امـا هـيچ        ترين شكنجه  حكومت را تجربه كرد و تحت سخت      

  .وقت تسليم نشد
هـايي   متش بيزار بود كه هيچ وقت اسكناس     حدي از شاه و حكو    ه  ايشان ب 

عكس كرد كه چشمش به  اي تا نمي ي آنها بود به گونهعكس شاه بر رورا كه 
ها با حكومت    شخصيتي اين چنين كه سال    . كرد او بيفتد، بلكه بر عكس تا مي      

چون تمـام تـالش او حفـظ        . يوست به خيل پيشمرگان پ    ،پهلوي جنگيده بود  
كـه خداونـد بـه ملـت ايـران            مي ارزشمندي بود به نام انقالب اسال      دستاورد

 الهـي سـالح بـه دوش گرفـت و           ة براي دفاع از ايـن عطيـ       .ودكرامت كرده ب  
  . خون سرخش را نثار درخت تناور انقالبش نمود،مردانه در ميدان شرافت

  خدمت به فرهنگ مردم
  

هاي مختلف بر شهر سنندج حاكم شـده بودنـد، بـا             كه گروهك   ميدر ايا 
 ميرسـ ش  كردند، اما از آموز    ارس در يك مدت به ظاهر فعاليت مي       اينكه مد 

هـاي   دارس را به محل طـرح و تبليـغ ايـده          ها م  گروهك. در آنها خبري نبود    
 ةمختلف خود تبديل كرده بودند و از اين جهت ضـربات سـنگيني بـر پيكـر                

 تربيت زدند و در عين حال موجبات انحراف و اغواي جوانـان              و نظام تعليم 
  .آمد ميرا نيز فراهم كردند و اين كار بر مردم بسيار گران 

هـا   ط رزمنـدگان اسـالم از چنگـال گروهـك         ماني كه شهر سنندج توسـ     ز
ز هـم    نظام آموزشي دچـار ا      و  يافت، مدارس كامالً تعطيل شده بودند      ييرها

 ها  گروهكاي از معلمين به خاطر وابستگي به         عده. گسيختگي كامل شده بود   
 و بعضاً اقدام مسلحانه عليه نظام گريخته بودند و در مجموع وضعيت بـسيار             

  . بار بود اسف
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ين و فرماندهان دور هم نشستند تا وضعيت شـهر را از    مسؤولكه    ميهنگا
اولـين كـسي بـود كـه        مي  ابعاد مختلف سروساماني بدهند، شهيد ناصر كـاظ       

ط به مسائل آموزشي و وضعيت تحـصيلي فرزنـدان          وباش مر  هغبيشترين دغد 
 از هـم    مِ ممكـن بازسـازي نظـا      ةاين ديار بود و تصميم گرفت بـه هـر شـيو           

آمـوزان را     سرانجام برساند و بار ديگر دانش       آموزشي كردستان را به    ةگسيخت
  .به گرد شمع وجود معلمين جمع كند

گـاه   قاتي كه هيچ  شدار اين كار شد و با تحمل شدايد و م          در آن فضا عهده   
ـ  توانـست در مـدتي نـه چنـدان طـوالني،          ي بيان آن نيست،     اقلم را يار   واي  ن

ايشان در آن   . انداز كند   فضاي مقدس و پاك مدارس طنين      آموختن علم را در   
زمان و در آن شرايط بحراني تمام تالشش اين بود كه كردستان بايـد از نظـر                 

نچـه را كـه در آن       آاز  مـي   ا كند، چرا كه علت بخش اعظ      فرهنگي توسعه پيد  
 فرهنگـي  ةو عـدم توسـع   مي  ، ناشي از عقب ماندگي عل     اتفاق افتاده بود  برهه  

  .دانست يممنطقه 

  سنگرهاي بتوني
ها در مدت تـسلط بـر شـهر سـنندج بـه آن               يكي از كارهايي كه گروهك    

 ةآنها در همـ   . پرداخته بودند، تحكيم استحكامات و دژها و سنگرهايشان بود        
 سنگرهاي بسيار محكم بتوني ساخته بودند، اما چون         ،مسيرهاي ورودي شهر  

ر داشـت، بـه     هاي مـا قـرا    فرودگاه سنندج سقوط نكرده بود و در دست نيرو        
 از آن  گـسترده ةودگاه و احتمال حملبرد نيرو در فر همين خاطر ترس از هلي  

نقطه، در مسير فرودگـاه تـا ديـدگاه و ميـدان آزادي، اسـتحكامات بيـشتري                 
رسـيد، در     آن به چند متر مي     ةه قطر ديوار   بسيار بزرگ ك   داشتند و يك سنگر   

 را به منظـور نقـل و انتقـال          ييها لااين مسير قرار داشت كه در پشت آن كان        
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 و مانع بزرگي بود و امكان تـشخيص         دنيرو و امور پشتيباني ايجاد كرده بودن      
  .هاي دشمن را از ما گرفته بود مي و زخها  تعداد كشته ونقل و انقاالت نيرو

 يعني فرودگـاه تـا پـارك        ؛اولين مسير پاكسازي شهر سنندج، همين مسير      
 چـرا كـه موانـع و سـنگرهاي          . آن بسيار سـخت بـود      ديدگاه بود كه عبور از    

ها   آنها نيز گروهك   ةاني به شكل زيگزاگ در آنجا وجود داشت و در عقب          فراو
هاي مشرف بر مسير مستقر كـرده        افراد خود را در بعضي از منازل و آپارتمان        

مسير ما را بـا مـشكل مواجـه          ةبودند و اين كار نيز مزيد بر علت شده و ادام          
  .كرد مي

هـاي چنـد نفـره حركـت كـرديم و            با توكل به خداونـد در قالـب دسـته         
توانستيم سنگرهاي دشمن را يكي پس از ديگري به تـصرف درآوريـم و بـر       

صد نفـر   متري قريب يك  اما در طول اين مسير يك كيلو      . يمديدگاه مسلط شو  
  .از رزمندگان اسالم به شهادت رسيدند و جمع زيادي نيز مجروح گرديدند

ين مسير به خـون شـهيدان   خود شاهد است كه وجب به وجب ا   خداوند  
و دين حـق هـيچ      مي  اي آغشته است كه جز حاكميت عدالت اسال        پاك باخته 

  .هدف ديگري نداشتند

  ي مردميها كمك
ز به كنكاش و تحقيـق ويـژه و   ا شهر سنندج خود ني 59حوادث بهار سال    

د ركـه مـا وا    زمـاني   . د چرا كه اتفاقات فراواني در آن روزها افتا        ،خاصي دارد 
كـرديم   هاي آبي را كه ما استفاده مي       ها حتي لوله    گروهك ،شهر سنندج شديم  

ود آلوده كرده بودند و ما به دليل عدم دسترسي به آب سالم، آب آشاميدني خ   
  .كرديم را از طريق كرمانشاه تأمين مي

اي نـ هاي درون شـهري شـديم، در مـضيقه و تنگ           زماني كه وارد درگيري   
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نچه كه  ري قرار گرفتيم و از نظر پشتيباني مشكالت بسياري داشتيم، اما آ           بيشت
. هاي آنـان اسـت      همت واالي مردم و كمك     ،هيچ وقت قابل فراموشي نيست    

 با تمام توان به كمك ما آمدنـد و          ،كه مردم ديدند ما در تنگنا هستيم      مي  هنگا
ها آنـان را     كه گروهك مي  همان مرد .  كمك كردند  هر آنچه را در توان داشتند     

به داخل شهر بـا تمـام        ما   ةدنهاي رزم ور با ورود ني   ،پنداشتند ميميان خود   حا
  .شان آمدندوجود به كمك

  اكبر  اهللاةتپ
اي بـود كـه در دسـت          كوه آبيدر تپه   ة سنندج در دامن   در ضلع غربي شهر   

از شـهر   مـي    كامـل بـر بخـش عظي       رافشداشت و به دليل ا     ها قرار  گروهك
زماني كـه وارد ضـلع غربـي شـهر          . اي برخوردار بود   ويژهسنندج، از اهميت    

در ايـن منطقـه بيـشتر از        پذيري مـا     شديم، به اين واقعيت رسيديم كه آسيب      
  .اي را براي تسخير تپه آماده كرديم  نقشهبنابراين. هاست ساير مكان
 تپه منـازل مـسكوني      ةي اصلي برادران اين بود كه چون در دامن        ها  توصيه

. گناه آسيبي نرسـد  اي عمل شود كه به مردم بي        بايد به گونه   ،دمردم وجود دار  
اين موضوع و استحكاماتي كه دشمن بر روي تپه داشت كار انجـام عمليـات     
را بسيار مشكل كرده بود، اما از آنجا كه حفـظ جـان مـردم بـراي مـا بـسيار                    

اي وارد شـويم كـه بـه مـردم آسـيب       گونـه اهميت داشت، تصميم گرفتيم به  
كـرديم و    مـي زمندگان اسـتفاده    براي اين كار بايد فقط از توان فردي ر        . نرسد
ن نـوع    اي كهداديم   ميهاي سنگين و نيمه سنگين را مورد استفاده قرار ن          سالح

اما ما اين ريسك را پذيرفتيم و با توكـل بـر            . برد حركت، تلفات ما را باال مي     
 شهيد تپه   70 با تقديم    اكبر به حركت درآمديم و توانستيم      وند و فرياد اهللا   اخد

 اين تپه هم به اين خـاطر بـوده          ةرا از دست دشمن خارج كنيم و وجه تسمي        
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  .شود مياست و اين تپه امروز هم به اين اسم ناميده 

  غربت
هـاي رزمنـده در سـنندج،       ورس از استقرار پيشمرگان و ساير ني      سه روز پ  

خ و دردنـاكي را      بسيار تلـ   ةواقع«: يكي از روحانيون محل نزد ما آمد و گفت        
 .مهـايش نشـست     به پاي صحبت   ».ه اطالع شما برسانم   دانم ب  ميام و الزم     ديده
ها، تعدادي از سربازان ارتـش بـه اسـارت           در جريان يكي از درگيري    «: گفت

ها درآمدند كـه آنهـا در كمـال نـاجوانمردي سـربازان را در پـشت                  گروهك
مـن وقتـي   . ا رها نمودندساختمان شيروخورشيد اعدام كردند و اجساد آنها ر       

 ةمتوجه شدم، رفتم و آنها را به صورت جمعي در گودالي دفن كردم تا طعمـ             
  .ايد، انتظار دارم آنها را دفن كنيد اكنون كه شما آمده. رندگان نشوندد

وقتي اجساد  . ه ايشان رفتيم، ديديم بيست و چهار جسد در آنجاست         اهمر
خـصات  شمدي از شـهدا آدرس و  وجه شديم تعـدا جا كرديم مت   هشهدا را جاب  

خود، يگان محل خدمت، نحوه و چگونگي اسارتشان را با ماژيك بر روي پا              
معلوم . ن بودواند كامالً مشخص و قابل خها نوشتهو ران خود نوشته بودند و  

 شـهر سـنندج در      شـرق انـد كـه در       اين سربازان متعلق به سـتوني بـوده       شد  
دي از افـراد آن     ها افتاده و تعدا    گروهكاي روستاي باباريز به كمين      ه نزديكي

ا ها ناجوانمردانـه آنهـا ر   بودند و پس از چند روز گروهك    به اسارت در آمده   
  !هايشان را رها كرده بودند و جنازهبه شهادت رسانده 

، آن را به يگان     صاتها را جمع كرديم و براساس آدرس و مشخ         ما جنازه 
هـا در    از جناياتي است كه گروهك     كوچكي   ةاين نمون . مربوطه تحويل داديم  

  .ندآن زمان در كردستان مرتكب شد
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  جنگيديم مي شخصي خود ة اسلحاما ب
مان پيـشمرگان مـسلمان را      اهللا و اعـضاي سـاز      هاي حـزب  ورظلوميت ني م

توان درك كرد كه گذشته را مرور كنيم و ميزان و مقـدار امكانـات                زماني مي 
نيت آمدند و تصميم      به اصطالح حسن   وقتي كه هيأت  . مييآنها را ارزيابي نما   

به حل مشكالت كردستان گرفتند، تنها كاري كه انجـام دادنـد ايـن بـود كـه                  
هـا را بـر      بيـشتر گروهـك   تـسلط    ةارج كردند و زمينـ    پاسداران را از شهر خ    

  .شهرهاي كردستان فراهم كردند
 در شهر سـنندج      وزي انقالب كه ما دو كميته      پس از پير   ةدر روزهاي اولي  

. شـديم   از طرف مسؤولين دولتـي حمايـت نمـي          به هيچ وجه   ،شكيل داديم ت
. دادنـد  از داشتيم در اختيار ما قرار نمي      امكاناتي را كه براي انجام مأموريت ني      

جمهـور ايـن فـشارها     سيـي صـدر بـه عنـوان ر    خصوص پس از انتخاب بني   ب
  .مضاعف شد

ودنـد و  صدر و همفكرانش از مخالفين تـشكيل سـازمان پيـشمرگان ب         بني
همين نوع نگرش آنان موجب شده بود كه از نظر پشتيباني مـا را در تنگنـا و            

 حتي زماني كه سازمان شكل گرفت و ارتش موظـف شـد             .مضيفه قرار دهند  
صـدر كـه عمومـاً       سالح و مهمات ما را تأمين كند، عناصـر وابـسته بـه بنـي              

 هـا   گروهـك  بـه     و از ميزان امكانات ما اطالع داشتند، آنها را         گروهكي بودند 
  .كردند ميمنعكس 

يكي از عللي كه موجب شد ما به كرمانشاه مهاجرت كنيم، ايـن بـود كـه            
مكانات داشتيم قطعاً   ما اگر ا  . كرد  حمايت نمي  ها  كميتهمي  ز اعضاي بو  دولت ا 

 در  آنچـه هـم كـه     . پـرداختيم  ها به نبرد مي    مانديم و با گروهك    در سنندج مي  
يكـي از   . من دو قبضه اسلحه داشتم    .  كرده بوديم  تهيهمان   خود ،اختيار داشتيم 

 كالش بـود    ةلحسآنها را مسعود بارزاني به من هديه كرده بود و ديگري هم ا            
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كه قبل از انقالب در شهر مهاباد خريده بودم و از طريق مرز بانه بـه سـنندج                  
  .خريدم مي دمهمات را هم با پول شخصي خو. آورده بودم

آمديم، جاده بسيار نـاامن      ميان به طرف سنندج     بار كه از مسير كاميار     يك
 ةپـول تهيـ   .  هم زياد بـود    ها  گروهكمهمات نداشتم و امكان درگيري با       . بود

 زنجير طال را كه چند سال قبل براي دخترم          ةيك حلق . مهمات را هم نداشتم   
خريده بودم و آن را بسيار دوست داشتم و براي خودش هم خيلي ارزشـمند       

 فروختم و با پول آن      -  ضربه نخوريم  ها  گروهككه از طرف    اينراي  ب – ،بود
  .تعدادي فشنگ تهيه كردم تا بتوانم مأموريت را به انجام برسانم

 در  ذاشتند و هر آنچه در تـوان داشـتند        پيشمرگان مسلمان از خود مايه گ     
. ارمغان بياورند طبق اخالص نهادند تا استقالل و آزادي را براي مردمشان به            

 ، وضع سپاه و سـازمان     يافتن و تا سامان     ، تشكيل ةهاي اولي  در سال پيشمرگان  
  !يك ريال هم حقوق نگرفتند

  گناه هاي بي خانواده
هاي   در پادگان  .براي ارتش نرسيده بود    ماه بود كه هيچ امكاناتي       2حدود  

به دليـل نبـود بنـزين غيرقابـل         خودروها  . اي وجود نداشت   ارتش هيچ آذوقه  
وضعيت در پادگان شهيد عبـادت مريـوان نمـود بيـشتري        اين  . استفاده بودند 

هاي برادران ارتـشي    خانواده. ها بود   كامل گروهك  ةحاصرپادگان در م  . داشت
. هم كه در منازل سازماني پادگان بودند، امكان خروج از پادگـان را نداشـتند              

 را به تالش     همه - ها خصوص براي خانواده   ب - انساني   ةوقوع يك فاجع  فكر  
  .داشته بودو واو تكاپ

هاي فراوان، فرماندهان وقت به ايـن        ها و مشورت   باالخره پس از ارزيابي   
 - مـسير سـقز   . ان شكـسته شـود    و پادگان مري  ةنتيجه رسيدند كه بايد محاصر    
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 در آن زمان كه اين جاده هنـوز  . شدوان به عنوان محور عمليات مشخص    يمر
وهايي از ارتش، سـپاه     نير.  ساعت طول مسير بود    5آسفالت نشده بود، حدود     

  .و پيشمرگان در اين عمليات شركت داشتند
عمليات آغاز شد، اما چون دشمن از پيش آمادگي كامل داشـت و مـسير               

 .هاي سنگيني پيش آمد    هستاني و صعب العبور بود، درگيري     هم يك مسير كو   
هـاي فراوانـي در       دشمن مواجه شديم، به كمـين      ةحملدر فواصل مختلف با     

نيروها برخورد كرديم، تعـداد زيـادي شـهيد داديـم و بـاالخره          مسير حركت   
  . آنجا را بشكنيمة روز به پادگان مريوان برسيم و محاصر2توانستيم پس از 
 .بـاري مواجـه شـديم      پادگان شديم، با وضعيت بـسيار اسـف       وقتي وارد   

تـرين   يي ابتـدا   پادگـان بـا    ةهاي فراواني آنجا بودند كه به دليل محاصر        زخمي
ادگـان  اي در پ   هـيچ آذوقـه   . شدند و تحت درمان بودنـد      ات مراقبت مي  امكان
ها آماج تيرهاي دشمن قـرار       گناه كه مدت   ها، زنان و كودكان بي     خانواده. نبود

  .گرفته بودند، در وضعيت بسيار بدي بودند
هاي مـداوم گريـه       ساعت ،ازي وقتي وضعيت آنها را ديد     شهيد صياد شير  

 شهيد صياد شيرازي حتـي يـك جرعـه          .ن بوديم مدت دو روز در پادگا    . كرد
ـ      ـ   شـدت ناراحـت و نگـران بـود و تمـام هـم             ه  آب هم ننوشيد و ب ش  و غم

  .ساماندهي وضعيت افراد در پادگان بود

  بروجردي غمخوار مردم بود
سـازمان پيـشمرگان    . در كرمانشاه با شهيد محمد بروجـردي آشـنا شـدم          

 آن مدت ايشان بيشتر وقتش       گرفت، اما در   شكلمسلمان كرد با همت ايشان      
از وضـعيت   . يديمد شد و بعضاً همديگر را مي      ميزمان  صرف پيگري امور سا   

 پاكسازي سنندج حـدود     پس از . گفت اش چيزي نمي   خود و زندگي شخصي   
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 مجرد هـستند و      ما اين بود كه ايشان     ةتصور هم . هم بوديم روز با   شبانه ، ماه 4
 حتي يك روز به قصد مرخـصي از         اند، چون در آن مدت     هنوز ازدواج نكرده  
  .شهر خارج نشدند

آقاي بروجردي انسان بسيار اليـق  «: يكي از برادران پيشمرگ به من گفت  
 ايشان اسـت،    ةدختري دارم كه از هر جهت برازند      . و شريف و متديني است    

من اظهار نظري نكـردم، مـدتي       . دوست دارم دخترم را به عقد ايشان درآورم       
 آمد  بروجردي موضوع را شنيده بود، يك روز پيش من        گذشت، ظاهراً شهيد    

  ».ام را به سنندج بياورم خواهم خانواده  مي!آقاي چاپاري«: و گفت
 ة خنـد  »مگر تو متأهلي؟  « :مخيلي تعجب كردم و در كمال ناباوري پرسيد       

گونـه ايـن همـه مـدت را اينجـا           پس چ « : گفتم »!بله«: اي زد و گفت    مليحانه
نجات مردم از فالكـت و      «:  گفت »اي؟ ات نرفته   خانواده يدنداي و براي     مانده

كردم  هيچ فكر نمي  « : گفتم ».تر از هر چيز ديگري است      دبختي براي من مهم   ب
خـواهم آنهـا را بـه        حـاال كـه دارم و مـي       «:  گفت »!ته باشي تو زن و بچه داش    

اكنون كه اين تـصميم را      «: تم گف »!سنندج بياورم، جاي مناسبي را سراغ ندارم      
شان  اي . ما ة را بياور خان   ها   كافي جا هست، بچه    ة در منزل ما به انداز     ،اي فتهگر

شان به اتفاق برادر خانمش به سنندج آمدنـد و            زنگ زدند، خانواده   .پذيرفتند
بـار بـه      ما بودند، شهيد بروجردي فقـط يـك        ة روزي كه در خان    15در مدت   

  .ديدن آنها آمد
و دلسوزترين فرد نسبت به مردم ترين   توان بروجردي را صادق    ميبه حق   

 !گفتيم، طفالن مسلم   ميهاي شهيد بروجردي     به بچه ما  . كردستان قلمداد كرد  
 شهيد بروجردي مـدام مـشغول حـل       .چون آنها واقعاً در كنار پدرشان نبودند      

هاي خودش   ود، اما وقت نداشت به مشكالت بچه      مشكالت مردم و جوانان ب    
هايـت رسـيدگي     بايد به وضـع بچـه     «: گفتيم ميايشان   بارها به    .رسيدگي كند 
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  »!ها اشكالي ندارد ا از ما راضي باشد، نارضايتي بچهخد« :گفت مي »!كني

  علي را زنده سوزاندند
نشـست، تـا     ها نمي   جانبازي ةغبار فراموشي بر خاطر   اي كاش هيچ وقت     

هاي انـساني و اوج ايمـان و عـزت دينـي هميـشه چـون مهتـاب در                    شرافت
 سـر مـزار     وقتـي كـه بـر     . كـرد  دنياي هزار چهره خودنمايي مـي     اين  تاريكي  

زنـي، آنچـه در مقابـل        هـاي معطـر قـدم مـي        روي و در بين ياس     شهيدان مي 
 شهيد را در    ة است كه تمام گذشت    ييكند، سنگ قبرها    مي يينت خودنما اديدگ

  . نماياند ميآاليش به تو   ساده و بيةچند واژ
كند،  عد مي ا است كه تو را متق     ييها شودن دفتر زندگي و بستن آن تاريخ      گ

 و   زندگاني آنـان را ورق زد       بين اين دو صفحه از كتابِ      ةتوان فاصل  آيا مي اما  
الي آنها از عطر ايثار و گذشت و فداكاري مست شـد و در مقابـل آن      هدر الب 

 اي كـاش ايـن چنـين        !م فـرود آورد    خفته در خاك سـر تعظـي       ةقامت افراشت 
هاي يكايـك شـهيدان را بـراي          جانبازي ةستي خاطر توان اي كاش مي  . شد مي

 واقعي آنان را مكـدر سـاخته اسـت،          ةرهگذراني كه غبار زندگي دنيوي چهر     
ته در دل اين زمـين سـرد را درك          بيان كني تا همه، ارزش اين گوهرهاي خف       

  . كردند مي
 آيـا نـسل     ! كه بـود   »علي غفوري «توانستم به همه بگويم كه       اي كاش مي  

اند؟ تصوير علي را چه كسي ديده اسـت؟          امروز اسم او را شنيده    ان تا به    جو
  .… علي، خوانده بوسته بود؟ علي در كدامين مكتب درسعلي از كجا برخا

كردنـد كـه آسـمان در مقابـل          ازمان پيشمرگان، جواناني خدمت مي    در س 
داراني در اين خيـل بودنـد        زنده شب. كرد ديانت و تقوا و ايمانشان كرنش مي      

نواي تالوت قرآن بر لبانشان جاري نبود و جـز اسـتقرار و حاكميـت               كه جز   
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آنان كه بـراي خـدا و       .  ديگري نداشتند  ةهيچ انگيز ) ص(دين سرمدي محمد  
  .اي سرخ به لقاي پرودگار شتافتند  او به قربانگاه آمدند و با چهرهنجات خلق
رف مركز شهر سنندج به حركت       به ط  »ديدگاه« وقتي كه از     1359در سال   

 بـا   .يم، تا رسيدن به خيابان ادب در چند نقطه با دشمن درگيـر شـديم              ددرآم
 ادهـاي فعلـي دانـشگاه آز        محوطـه  .وان به سه راه ادب رسـيديم      زحمات فرا 

 دشـمن در جوانـب مختلـف آن         .ديوم احمدپناه زمين باير بود    او است مي  اسال
ارتبـاط  كرده بود كه از طريق كانال به هـم          مي  اقدام به ايجاد سنگرهاي محك    

  .داشتند
 ة تعداد نيروهاي ما خيلي كـم بـود، امـا عـد            .درگيري بسيار شديدي بود   

 ساله 60در خيابان ادب متوجه شديم كه يك خانم حدوداً . دشمن بسيار زياد
 در وضعيت نابساماني گير كرده      .شدت نيازمند كمك است   ه  مجروح شده و ب   

مـا كـرده بـود و        دشمن حجم سنگيني از آتـش را متوجـه نيروهـاي             .بوديم
  .حركت ما هم بسيار كند بود

: كنـد، گفـت    مـي علي وقتي متوجه شد كه آن خانم مجروح، طلب كمك           
اگـر از  بينـي؟   ميمگر وضعيت را ن   «:  گفتم ».روم ميمن براي كمك به ايشان      «

مگـر مـا بـراي نجـات مـردم          « :فـت  گ »!شـوي  اينجا تكان بخوري كشته مـي     
ز همين مردم نيست؟ مـن بايـد ايـشان را           ايم؟ مگر اين خانم مجروح ا      نيامده

  »!نجات دهم
علي در زير آتش سنگين دشمن، خودش را به مجـروح رسـاند و قـصد                

 امني انتقال دهد كه توسط دشمن محاصره شد و بـه            ةداشت ايشان را به نقط    
د و اطالعـات بـسيار خـوبي در         علي غفوري دانشجو بـو    . اسارت آنان درآمد  

 اول اســارت شــروع بــه نــصيحت ةلحظــ در همــان . دينــي داشــتمــسائل
نهـا بـه جـاي      آخواند، امـا     مي كرد و با صدايي رسا آيات قرآن را          ها  گروهك
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ي خـود قـرار     هـا   بحث منطقي با علي او را زير ضربات سنگين قنداق سالح          
  .دادند

سـنگر  . انـداز اسـت    گوشـم طنـين   اكبـر علـي در       هنوز هم فريادهـاي اهللا    
آنها در سه راه ادب     . يش از چند متر نداشت    اي ب  ها با سنگر ما فاصله     گروهك

زنـده آتـش   علي را به تير برق بستند، بر روي او بنزين ريختند و او را زنـده     
اهللا سـر    اال اكبـر و الالـه     هاي خشمگين آتـش فريـاد اهللا        او در ميان شعله    .زدند
ليـل  هآفرين تسليم كرد، لبانش از ذكر و ت         به جان  اي كه جان   داد و تا لحظه    مي
  !از نايستادندب

 پس از ديدن    ،هم كه علي براي نجات او اين خطر را پذيرفته بود          مي  خان
  ! دلخراش شهادت علي، خودكشي كرده بودةصحن

  !ردند تا درس زندگي را به همه بياموزند شهيدان ما اين گونه م!آري
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   پيشمرگانةرنج دوگان
انـد خـوب بـه يـاد          رزمنده، گذري به كردستان داشته     كساني كه به عنوان   

هاي داخلي در كردستان يك تفاوت فاحشي با جنـگ و نبـرد              دارند كه جنگ  
  و ي بود جنگ در اين منطقه جنگ پارتيزاني و چريك       . با نيروهاي بعثي داشت   

  .وجب به وجب خاك كردستان سنگر نبرد با دشمن بود
هـاي   جنـگ چريكـي و جنـگ نـامنظم و عمليـات           هـاي    دشمن با شـيوه   

تز در مقابـل اسـتراتژي جنگـي         آنچه به عنوان آنتي   .  داشت ييآشناكوهستاني  
 متـداول   ةگرفـت، تـزي از نـوع شـيو          بايد مورد استفاده قرار مـي      ضدانقالب

د بـود، سـازمان پيـشمرگان       نم ه بهره ويزماني كه از اين ش    دشمن بود و تنها سا    
كرد بود، چرا كه پيشمرگان كرد بـا جغرافيـاي طبيعـي و توپـوگرافي منطقـه                 

 دشمن وارد جنگ شوند و با توانستند با  كامل داشتند و به سهولت مي ييآشنا
  .ب كنندآ را نقش بر ضدانقالبهاي  هاي ويژه، نقشه تاكتيك

تـرين   بينيم؛ موفق  هاي داخلي كردستان بيفكنيم، مي     اتاگر نگاهي به عملي   
شـهرها و روسـتاها شـد،        از   ضـدانقالب هايي كه موجب كنده شدن       عمليات

 .كردند مييفا  هايي بود كه پيشمرگان مسلمان كرد در آن نقش ا          همان عمليات 
 را  هايي كه از پيشمرگان كرد خورده بود، بيشترين كينه         دشمن به خاطر ضربه   

توانـست بـا     وقتي در مصاف رودرو نمـي     كه  اي    به دل داشت، به گونه     از آنها 
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نهـا ضـربه    آ جنـگ بـه      ةهـ كرد در پـشت جب     ميآنها وارد جنگ شود، تالش      
 از پيشمرگان مـسلمان كـرد را داريـم كـه در پـشت      ييها واردكند و ما نمونه   

بنـابراين منـازل    .  جنگ توسط دشمن ترور شدند و به شهادت رسيدند         ةهجب
ن نيز براي آنان حكم ميدان جنگ را داشت و اين رنجي دوگانه بود              پيشمرگا

  !براي پيشمرگان
گردان مـا در    . بودم) ع( حسين  م اما 614 گردان   ةمن در زمان جنگ فرماند    

ستقر بـود و مأموريـت انجـام        اي در بين سنندج، كامياران و دهگالن م        منطقه
 از برادران پيـشمرگ     يك روز يكي  . هاي آفندي و پدافندي را داشتيم      عمليات

 همـد آاين پيـشمرگ    «: دار بود، گفت   ها را عهده   رماندهي يكي از گروهان   كه ف 
گويد يك هفتـه بـه مـن مرخـصي بدهيـد،             خواهد به مرخصي برود و مي      مي
 اين در حالي بود كه ايشان هيچ نوع         - .خواهم در بيمارستان بستري شوم     مي
 بـه او گفتـه      -شـد  مـي ده ن دال بر وجود بيماري در ظاهرشان مـشاه       مي  يعال

خواهي بستري شـوي؟ در جـواب گفتـه          بودند تو كه مريض نيستي، چرا مي      
 امنيت  اگر من به مرخصي بروم در منزل      .  من هيچ گونه امنيتي ندارد     ةبود خان 

كنم و   به بيمارستان بروم هم استراحت مي     خواهم   نخواهم داشت، بنابراين مي   
  !توانم آنها را ببينم  ميآيند و ام به مالقاتم مي هم خانواده

هـاي پيـشمرگان و    توانـد اوج زحمـات و تـالش    ميويداد دقت در اين ر  
  .شدت رنج و مظلوميت آنها را به خوبي بيان كند

  هاي ختم قرآن حلقه
بدون شك آنچه موجب پيروزي پيشمرگان مسلمان كرد بـود، عبـادت و             

نـد كـه   اي بود هـاي خودسـاخته   پيشمرگان انـسان .  اخالق آنها بود   معنويت و 
يكي از مـسائلي كـه      . ها و باورهاي ديني نداشتند     اي جز ترويج انديشه     انگيزه
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اي برخوردار بـود،     در آن زمان در سازمان پيشمرگان مسلمان از جايگاه ويژه         
. توجه به ارتقاء سطح اعتقادات و معنويات در بين نيروهـاي پيـشمرگ بـود               

هاي عقيدتي كه از     اكراهي در كالس  هيچ گونه اجبار و     آنها داوطلبانه و بدون     
كردنـد و روز بـه روز بـر سـطح            شـد، شـركت مـي      ميرف سازمان برگزار    ط

 كـارزار بـا دشـمن و هـم          ةافزودند و از آن در صحن      اطالعات ديني خود مي   
  .كردند چنين در برخورد با مردم مسلمان استفاده مي

ي ختم قرآن در    ها در ماه مبارك رمضان جلسات و حلقه      دقيقاً به ياد دارم     
 بـراي  گـاهي شد كه  به حدي از اين برنامه استقبال مي  . شد سازمان برگزار مي  

 مشكل جا وجود داشـت و تـا پايـان مـاه مبـارك         ها  نشستن برادران در حلقه   
اين توجه به معنويـات،     . كرد ر نفر در چندين ختم قرآن شركت مي       رمضان ه 
 آنها پس از ديـدن عملكـرد         را نيز تحت تأثير قرار داد و       ضدانقالبنيروهاي  

مي پيشمرگان مسلمان و پاسداران، گروه گروه به دامن پر عطوفت نظام اسـال            
  .دت نايل شدنداو كثيري از آنان نيز به فوز عظماي شه
هاي ذكر و خـتم قـرآن        داد تا باز حلقه    اي كاش خداوند عمري دوباره مي     

يـاد بـاد آن     . ديـدم  آن نهج و سـياق و بـاور و عالقـه مـي             را با آن شيوه و بر     
  !هاي ختم قرآن هاي درس و نمازهاي جماعت و حلقه كالس

  مرز بين اسالم و كفر
 تشكيل سازمان پيشمرگان مسلمان كرد، نگاهي گـذرا داشـته           ةاگر به نحو  

گـردد، تركيـب جمعيتـي آن         مالحظه و مشاهده مي    وهلة اول در  باشيم، آنچه   
م، بـه   يينمـا  نهـا را بررسـي مـي      كنيم و سوابق آ    ميوقتي اعضاء را نگاه     . است

كنيم تمام كساني كـه در زيـر بيـرق پيـشمگران مـسلمان               وضوح مشاهده مي  
 ةرا سرلوح » وجاهدو فينا لنهدينهم سبلنا    «ةجمع شدند از دينداران بودند و آي      
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: گفت ميكرد و    ابراين آن گونه كه دشمن تبليغ مي      بن. عمل خويش قرار دادند   
 ةمسأله، مسأل .  نبود ،جنگد ميرد  رد با كُ  ه و كُ  كردها در مقابل هم صف كشيد     «

  »!ايمان و كفر بود
 ايـن   جنگيدند؛ چرا كه عنوان سازمان هم      پيشمرگان براي دفاع از دين مي     

ـ    ،آنها اول مسلمان بودند   . رساند واقعيت را به اثبات مي     اين  بنـابر  ،رد سـپس كُ
دم هم  ر ميان مر   اگر د  .گري بود  ديني و الابالي   حركت آنها، جهاد در مقابل بي     

  .اي داشتند به خاطر همين موضوع بود جايگاه و پايگاه و پشتوانه
 و عخـشو در جمع پيشمرگان، افراد زيادي بودند كـه شـب تـا صـبح بـا          

نياز طلب عفو و بخشش       بي خدايگذاشتند و از     خضوع سر بر آستان نياز مي     
ديانـت را   اكي و صـداقت و      ر پ طكردند و نداي دلنشين قرائت قرآنشان، ع       مي

جنگيدنـد، امـا    روز هم چون شـير بـا دشـمنان خـدا مـي          كرد و در     منتشر مي 
 از انسانيت و اخالق به مـشامش نرسـيده          يينها بود بو  آكه در مقابل    مي  خص

  .بود و همين امر موجب اضمحالل و نابودي آنها شد
بـه   - مقر داشت    ضدانقالب سارال،   ةدر يكي از روستاهاي كوچك منطق     

 وقتـي مقـر   - كنم  مسلمان روستا اسم آن را ذكر نمي     ت مردم دليل حفظ حرم  
آنها توسط رزمندگان اسالم به سقوط كشيده شد و آنها مجبور شدند روسـتا              

ديم كه مقـر در مـسجد روسـتا         ش و متوجه    ه ما وارد روستا شد    ،را ترك كنند  
تبديل كرده بود و    مي   پايگاه معنوي مردم را به مقر نظا       ضدانقالب. است  بوده
ها در آنجا زندگي كرده بودنـد         به صورت مختلط مدت    نان و مردان نامحرم   ز

سجد وقتي وارد مـ .  نداده بودند ورود به مسجد راةو هيچ وقت به مردم اجاز 
ترين توهين به اعتقـادات       اين امر بزرگ   …ل و شديم، مملو بود از آالت مبتذ     

  .باشد مي 1360 اين ماجرا مربوط به سال .و باورهاي مردم بود
دادم هاي جنايت را به آنها نشان  م را در همان جا جمع كردم و صحنه    مرد
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هاي بارز دفاع از حـق و حقـوق مـردم، اكنـون              اين هم نمونه  ! مردم«: و گفتم 
ضي از مردم از شدت درد به خود         عجيبي بود، بع   ة صحن »!خود قضاوت كنيد  

هـا    اين انديشه  ، پيشمرگان مسلمان با   كردند اي هم گريه مي     يچيدند و عده  پ مي
  .كردند در جنگ بودند و ستيز مي

  تكريم روحانيت
هــاي   از پيــروزي انقــالب اســالمي، گروهــكدر همــان روزهــاي پــس

رنگارنگي با عقايد و افكار مختلف وارد صـحنه شـدند و در مقابـل انقـالب       
سي وضعيت كردستان و    دولت براي برر  .  كردند ييآرا نوپاي مردم ايران صف   

اسـي هيـأتي را تحـت عنـوان هيـأت           هـاي سي   اي گـروه  هـ  استماع خواسـت  
نيت به كردستان اعزام كرد كـه تركيبـي بـود از تعـدادي از روحـانيون                  حسن

سرشناس و تني چند از نيروهاي ليبرال از جمله كـساني كـه در ايـن هيـأت                  
صدر و داريوش فروهـر      بهشتي، بني دكتر لقاني، شهيد اهللا طا  بودند مرحوم آيت  
  .ودندو چند نفر ديگر ب

اينها وارد شهر سنندج شدند و در جمع مردم حاضر شدند تا سخنان آنان              
صـدر و    در اين جمـع بنـي     . انديشي كنند  ا بشنوند و براي عالج واقعه چاره      ر

  .داريوش فروهر سخنراني كردند، اما مردم مجال صحبت به آنها ندادند
يـستي  كـرد احـساسات ناسيونال     ين كه داريوش فروهر بيشتر سعي مـي       با ا 

كـه  مي  مردم را تحريك كند، اما سخنانش مورد استقبال واقع نشد، ولي هنگا           
اهللا طالقاني و شهيد بهشتي سخنراني كردند، سـكوت غيـر قابـل              مرحوم آيت 

  .انتظاري بر جمع حاكم شد و همه تعجب كرده بودند
دم كه مردم كردسـتان تـا       من خودم در آن جمع بودم و در همان جا فهمي          

 و آنها را مدافعان واقعي خود       ي براي روحانيت ارزش قائل هستند     ا چه اندازه 
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اهللا طالقـاني و شـهيد       م آيت مرحو -در پايان مراسم هر دو بزرگوار       . دانند مي
 از همكاري و مساعدت و حسن استقبال مردم از سخنانشان، تقـدير             -بهشتي

  .و تشكر كردند

  پيوند انصار و مهاجرين
ـ      يكي از ويژگي    شـوم   ةو توطئـ  مي  قـالب اسـال   س از ان  هـاي كردسـتان پ

جمـع  . ها، پيوند اخوت و برادري بين نيروهاي انصار و مهاجر بـود            گروهك
ها از مناطق مختلـف بـه كردسـتان           از انقالبيون براي دفع شر گروهك      زيادي

در كردستان كمك كننـد و منطقـه        مي  آمده بودند، تا به هواداران انقالب اسال      
  .اكسازي نمايند پضدانقالبرا از لوث وجود 

اجرين و انـصار    ها وجود داشت، پيوند اخوت مهـ       اي كه در بين اين     رابطه
كـرد، چـرا كـه در         تـداعي مـي    هـا   را در ذهـن   ) ص(در زمان حضرت رسول   

ور شـدن نهـال     رسنگرهاي فراواني خون آنها در هم عجين شد و موجب بـا           
  .انقالب در كردستان گرديد

جر و انصار، كساني بودنـد كـه        ا مه مسؤولين آن زمان در كردستان اعم از      
 زشت فقـر و استـضعاف را       ةدر كمال صداقت كمر همت بسته بودند تا چهر        

 در  آنها در روز  .  سازندگي در كردستان براي هميشه پنهان نمايند       ةدر پس پرد  
رداختنـد و در شـب      پ دهاي مختلف به حل مشكالت مـردم مـي        اهادارات و ن  

ان مسلمان بـه حراسـت از جـان و          گيشمرگرفتند و همراه پ    سالح دفاع بر مي   
  .پرداختند ميمال و نواميس مردم 

هاي مهم پيشمرگان مـسلمان مـستقر        شاخهاز  در شهرستان ديواندره يكي     
ـ  .ين ايـن سـازمان بـودم      مسؤولبنده در آن زمان يكي از       . بود دره هنـوز    ديوان

 نـام   يكي از برادران مهاجر بـه     . شد داري اداره مي   بخش ةبخش بود و به وسيل    
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شـهيد   - بـود و يكـي از بـرادران انـصار             بخشدار ايـن بخـش     »بهزاد همتي «
هـا در سـازمان       ايـن عزيـزان شـب      . شـهردار ديوانـدره بـود       هـم  - محمدي

رسـاني    و خـدمات يـي  اجراپيشمرگان بودند و در طول روز هم بـه امـورات        
  .مشغول بودند

صدا در   عصر بودم كه زنگ در به        ةضي فر ةقاميك روز در منزل مشغول ا     
آقـاي همتـي و آقـاي       «: گفـت  پس از اتمام نماز      . مادرم رفت و برگشت    .آمد

 .ب شـهر برويـد  آبودند تا باهم براي سركشي منبـع       ده  محمدي دنبال شما آم   
  »! نمازش تمام شد، ايشان هم بيايندرويم، هر وقت ميگفتند ما عجله داريم 

اه ديـدم يكـي از    در بـين ر  . چند دقيقه به دنبال آنها راهي شـدم        ةبه فاصل 
آمد و گفـت     هراسان به طرف من      »محمد چوپاني «پيشمرگان مسلمان به نام     

ود، عجله كن تا با هم ش ب حركات مشكوكي ديده ميآفالني در اطراف منبع 
فتيم مسلح شديم و به نيروهاي سپاه هم اطالع داديم و به طـرف              ر ما   .برويم

  .منبع آب حركت كرديم
م عناصر كومله هر دو بزرگـوار را بـه اسـارت            تا ما رسيديم، متوجه شدي    

بعـد  . درآورده بودند و هر چه تالش كرديم، نتوانستيم اثري از آنها پيدا كنـيم   
 آورده بودند و در همان محـل گذاشـته          را هر دو نفر     ة مدت كوتاهي جناز   از

  !بودند
شدت متأثر شدند و ابري تيره ه مردم ديواندره وقتي اين خبر را شنيدند، ب     

كثـرت جمعيـت در     . حزن و اندوه سراسر فـضاي شـهر را در بـر گرفـت             از  
حدي بود كه حتي براي خود مـردم شـهر سـؤال پـيش              ه  ع آنها ب  يمراسم تشي 

اند و اين در حالي بود كه جمعيت         ود كه اين همه جمعيت از كجا آمده       آمده ب 
فقط از خود شهر ديواندره و به صورت خودجـوش در ايـن مراسـم حاضـر           

  .دشده بودن
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رين و انـصار بـود كـه در         اي از همدلي و اخوت در بين مهـاج         اين نمونه 
  .ي مانند آن را پيدا كرد توان شواهد اي از تاريخ مي كمتر برهه

  ان عقيدهشهامت در بي
 هـر حـزب و       بـود،  هـاي سياسـي    نندج در اختيار گروهك   آن زمان كه س   
 انگشتان  ةازدنها حتي به ا    بعضي از گروه  .  زده بود  ييد تابلو جمعيت براي خو  

بخـش   يي داشتن برنامـه و ايـدئولوژي رهـا        دست طرفدار نداشتند، اما ادعاي    
  .كردند مي

 مقـر   17-18حـدود   ) شاهپور سـابق  ) (ره(ي حضرت امام    لدر خيابان فع  
) عمارت آصف ( كرد سنندج    ةدر ساختمان فعلي خان   . گروهكي وجود داشت  

ـ       خلق مستقر بود   انييفدا و   هاي كومله، دمكرات   گروهك غ ند و هـر كـدام مبلّ
وقتـي بـه سـنندج    ) خـصوصاً جوانـان   (مردم ساير شهرها    . ديك انديشه بودن  

ها بيشتر اطالع پيدا     هاي گروهك  كردند از اهداف و برنامه      سعي مي  ،آمدند مي
دادنـد و     اين زمينه بيشتر حساسيت نـشان مـي        كنند، بويژه جوانان مذهبي در    

بت بـه خطـري     هاي آنان مردم را نس     كردند با كسب اطالع از برنامه      تالش مي 
شـد، آگـاه     ه و ارتجـاعي متوجـه آنـان مـي         وسيدهاي پ  كه از نشر اين انديشه    

  .نمايند
نـدگي  رف سنندج ز  ي از شهرهاي اط   كدر آن مدت من جوان بودم و در ي        

ـ           .كردم مي  اتفـاق تنـي چنـد از دوسـتان          ه روزي گذرم بـه سـنندج افتـاد و ب
 - . كـرد رفتـيم    ة به اطراف خان   ها  وهكگرسنندجي، براي ديدن وضعيت مقر      

  - اين كار ما يك مأموريت اداري بودالبته 
عريان مسلح با يك آقايي كـه        كرد، يك خانم نيمه      ةدر درب ورودي خان   

 ةدادند و دست بر شـان  ده داشت هر دو نگهباني مي بسيار زشت و زنن  يظاهر
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د نملمان غيرت اي براي يك مس     ديدن اين چنين صحنه    !داخته بودند همديگر ان 
  .بودخيلي سخت 

سط گروهـك كوملـه بـه    كه بعدها تو -در جمع ما يكي از برادران شبلي   
ن صحنه بسيار برآشـفت و      ايشان از ديدن اي   . ور داشت ض ح - شهادت رسيد 

مردم كردستان مسلمان هستند و هيچ وقـت        «: ن مرد نگهبان گفت   آبه  خطاب  
نـامحرم دسـت در گـردن هـم         ر  اين كار شما را برنخواهند تافت، شما دو نف        

كنيد؟ ايـن كـار شـما نقـض          ميايد و ادعاي دفاع از حقوق مردم هم          انداخته
 شما اگـر مـسلمان      .مقررات دين ما و اهانت به معتقدات مردم مسلمان است         
  !هم نباشيد بايد به حدود و ثغور اخالقيات پايبند باشيد

ز هـر نـوع     ر ا ويت سـخافت و بـه د      اهمرد گروهكي در پاسخ ايشان در ن      
ار را بـراي تقويـت      ايشان دوست من هستند و ما هم اين ك        «: استداللي گفت 

تر به اعتراض خود      شهيد شبلي با شهامت هرچه تمام      »!دهيم روحيه انجام مي  
ادامه داد و افراد گروهكي هم به هيچ وجه جرأت روبه رو شدن با ايـشان را                 

 ةنمـود، مخالفـت عامـ     ي آن برهه مطرح بود و مهم جلوه مـ         آنچه در . نداشتند
  . بودها گروهكخص جوانان مؤمن آن با افكار ضدديني مردم كردستان باال

را داشت و نه كسي     مي  شهيد شبلي نه ادعاي طرفداري از جمهوري اسال       
او را مجبور به اين كار كرده بود، بلكه ايشان فقط بـراي دفـاع از اسـالم بـه                    

  .ن راه تقديم كردمقابله پرداخت و در آخر نيز جانش را در اي

  مسيح كردستان
سازمان پيشمرگان مسلمان اگرچه در يك مقطـع تـاريخي محـدود، وارد             

 تـاريخ آن     شد و عمر كوتاهي داشت، اما هرگاه به        ضدانقالبميدان مبارزه با    
شـوي   مـي هايي روبه رو   خاطراتت با صحنه ةكني، در صفح   مقطع مراجعه مي  
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ـ       كه ش  اي و  ي از آنهـا برخـورد نكـرده     يهـا  هايد در هيچ كتاب تاريخي به نمون
 براي حاكميت    بوده كه پيشمرگان   ديها در جها   شايد علت اصلي اين تفاوت    

  .اند دين خدا انجام داده
 .شهيد محمد بروجردي از بنيانگذاران سازمان پيشمرگان مسلمان كرد بود     

او جزو معدود كساني بود كه توانست اعتماد مردم كردستان را به خود جلب              
 را از صف مردم جـدا كنـد و بـه حـق              ضدانقالبد و از اين طريق صف       كن

  .توانست اين كار را با موفقيت و سربلندي به انجام برساند
 او از ةاي داشـت كـه فـصل مميـز     هـاي برجـسته   شهيد بروجردي ويژگي 

 او در حقيقت معلم اخالق بود و توانست با عمل خـود همـه را                .ديگران بود 
  .مجذوب خود نمايد

 . انــسان وارســته از نظــر ظــاهري هــم بــسيار دوســت داشــتني بــودايــن
گش خبـر  ن زيبا و زرد رن سزد، محا  مي خاصي در چهره اش موج       معصوميت

نش جذبـه و كشـشي      طمتانت و صفاي با   داد و    از سالمت روح و قلب او مي      
  .عاطفي را بين او و مردم به وجود آورده بود

 كه در ركاب اين شـهيد واال        مافتخار داشت ) ص(محمد آل ات قائم در عملي 
اين عمليات در ماه مبارك رمضان انجام شد و هدف آن پاكسازي            . مقام باشم 

بود براي رسـيدن بـه      » هه نگه چنه  «و  » شيپانه جو «و  » هرمه دول «روستاهاي  
  .كرديم د يك مسير بسيار طوالني را طي ميدف بايه

دت قرين شده بود    سعا .افتاديم  نماز راه  ةضيصبح بعد از اداي فر     5ساعت  
فرمانده فعلي منطقه مقاومت بـسيج      (زادهو رزمندگان دالوري مانند سردار علي     

، شهيد پرويز كاكسوندي، كاك عبداهللا رحيمـي، كـاك عبـداهللا            )استان مركزي 
گالني، شهيد حاج سعيد ورمزياري،      ل حمه ييياد حاج مكا   نظري، مرحوم زنده  

يزان پيشمرگ در ركاب شهيد     شهيد حاج سعيد توفيقي و جمع ديگري از عز        
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  .بروجردي بودند
 در تمام طول مـسير شـهيد بروجـردي          . ساعت در مسير بوديم    14حدود  

كرد و در واقع اين مسير حركت را به يـك            ميمرتب براي همراهان صحبت     
  .كالس درس تبديل كرده بود

توانم ادعا كنم آنچـه را در آن چنـد سـاعت از شـهيد بروجـردي                  من مي 
  .هايم در طول زندگي برابري كند  با تمام آموختهام، آموخته

فهـيم،  مـي    مـردم كردسـتان مرد     ؛بود كـه  اين  هاي ايشان     صحبت ةاز جمل 
 حـساب   . نيـستند  ضـدانقالب  اين مردم هوادار     .نواز هستند  مسلمان، و مهمان  
 پـشت سـر   ضـدانقالب  مواظب باشـيد  .ست جدا ضدانقالبمردم از حساب    

اي مواجه شديد، بـه خـاطر        كه با چنين صحنه    در هر جا     .گيرندمردم سنگر ن  
  .حفظ جان مردم وارد عمل نشويد

هنگام غروب به .  همراهان را منقلب كرده بود ةها و نصايح هم    اين توصيه 
رسيديم، قبل از مـا رزمنـدگان آنجـا را    » هه نگه چنه«ارتفاع مشرف روستاي   
  .پاكسازي كرده بودند

د تا با آنهـا ديـداري داشـته         نكنشهيد بروجردي دستور داد مردم را جمع        
  . مردم سريع جمع شدند.باشند

آاليـشي بـر      فرمانده عمليات بود، در كمال بـي       اين انسان وارسته با اينكه    
خـواهم صـادقانه    مـي  مـن  !مردم«: م گفتدباالي سنگي رفت و خطاب به مر  

خـواهم بفهمـم كـه آيـا شـما           مـي ايم به شما خدمت كنيم،       بگويم كه ما آمده   
دانيد يا نه؟ ما در ميان شـما بمـانيم    ا را در اينجا مشروع و موجه مي     م حضور
  »يا نه؟

 ناگاه يك نفر از ميـان جمعيـت          به .سكوت بر جمعيت حكفرما شده بود     
 شـما  مـا از «: است و با صراحت تمام خطاب به شهيد بروجـردي گفـت       برخ
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 مـن بـه   ايـد؟    ايد و سرزمين ما را اشغال كـرده         شما به چه حقي آمده     !متنفريم
 مـا   !گويم، برويد دست از سر ما برداريـد        نمايندگي از طرف مردم به شما مي      

  »!به شما هيچ نيازي نداريم، جمع كنيد و از اينجا برويد
مرگاني كه در كنار شهيد بروجردي بودند، اجازه خواستند تا اين مرد            پيش

م؟ مگر من شما را نصيحت نكرد     «: را دستگير كنند، اما شهيد بروجردي گفت      
 نيست، يكي از اهالي همين محـل اسـت، اجـازه بدهيـد              ضدانقالباين مرد   

  »!حرفش را بزند
شما آزاديـد و هـر چـه در دل          «: ن مرد گفت  آشهيد بروجردي خطاب به     

 ادب كـرد و    ة آن مرد جلوتر آمـد اسـائ       ».توانيد بر زبان جاري كنيد      مي ،داريد
هـا هـستيد،     ليييشـما ماننـد اسـرا     «: هم زد و گفت   حرفهاي زشت و ركيكي     

  »!ايد ايد و سرزمين ما را اشغال كرده آمده
كـرد و مرتـب دسـت بـه          يد بروجردي بـا صـبر عجيبـي تحمـل مـي           شه

اگـر  ! خـب دوسـت عزيـز     «: كشيد و در پايان به آن مرد گفـت         محاسنش مي 
  »دهي من هم حرفهايم را بزنم؟  براي گفتن نداري، آيا اجازه ميسخني

 حاال شـما    !گفتم، اگر خواستيد اعدامم كنيد    من هر چه داشتم     «: مرد گفت 
  ».هم اگر حرفي براي گفتن داري بگو

 آياتي از قرآن مجيد آغاز كـرد و         هد بروجردي سخنانش را با استناد ب      شهي
 چرا كه بدون واهمه در مقابـل        ، تو انسان صادقي هستي    ،دوست عزيز «: گفت

  ».ست شهامت و صداقت شماةما حرف خودت را زدي و اين كار نشان
هايي كه كـرد آن مـرد        اللدجردي در مدت بسيار كوتاهي با است      شهيد برو 

را كامالً متقاعد كرد و او پذيرفت كه اشتباه كرده است و اشك از چـشمانش                
، به خـدا سـوگند شـما همـان          من نادم و پشيمان هستم    «: جاري شد و گفت   

 مـن احـساس     .رفتنـد  مـي ) ص(رويـد كـه اصـحاب رسـول اهللا           ميراهي را   
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 شـهيد بروجـردي     »دانم چگونه جبران مافات كـنم؟      ميكنم و ن   رمندگي مي ش
  .ايشان را بغل كرد و بوسيد و او را دلداري داد

اين مرد در همان زمان به جمع پيشمرگان مسلمان پيوسـت و بعـدها در                
ا  برهان جـام شـهادت ر      ةهاي جاد  ب شهيد بروجردي در يكي از عمليات      ركا

  .افتسر كشيد و به ديار باقي شت
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  سنگ محك
  سازمان پيشمرگان مسلمان كرد، پاكسازي     ةشد  اولين عمليات سازماندهي  

كاميـاران بـراي   .  بـود ضـدانقالب ي هـا  شهر كامياران از لوث وجود گروهك 
 مرزي را داشت، چون شهر كرمانشاه در اختيـار          ةكم يك منطق   ح ضدانقالب

ها براي مقابله با حمالت نيروهاي دولتـي نيـرو        وهاي دولتي بود، گروهك   رني
تـرين   از محكـم   و يكـي     نـد و امكانات فراواني را در آنجا مـستقر كـرده بود          

  .شد مي محسوب ضدانقالبدژهاي 
دوات جنگي آنها به مراتـب      پيشمرگان با اينكه تعدادشان و حتي ابزار و ا        

 بود، با توكل بر خداوند عمليات خـود را آغـاز كردنـد و          ضدانقالبكمتر از   
اولين پايگـاه سـازمان پيـشمرگان       . اكسازي نمايند پتوانستند شهر كامياران را     

 زماني كـه قـدرت و صـالحيت         ضدانقالب .مسلمان در اين شهر مستقر شد     
 .داخل شهر به مقابله با آنهـا بپـردازد         درصدد برآمد كه در      ،پيشمرگان را ديد  

مـي  به همين منظور تمام نيرو و امكانات خود را بسيج كرد و با نيـروي عظي               
شبانه به پايگاه پيشمرگان حمله كرد و اين در حالي بود كه تعداد پيـشمرگان               

  . نفر بودند30مستقر در اين مقر 
نها را مجبـور بـه       دشمن پرداختند و آ    ةآنها با پايمردي ستودني به دفع فتن      

 دشمن وقتي اين پايداري و اسـتقامت را مـشاهده كـرد،             .عقب نشيني كردند  
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 ترور و تخريب شخصيت آنان را پيش گرفـت  ةبراي مقابله با پيشمرگان شيو   
و از هيچ خدعه و نيرنگي كوتاهي نكرد، اما از آنجا كه پيشمرگان هدفي جز               

 و سربلند از اين ميـدان بـه         اجراي فرمان الهي و جهاد مقدس نداشتند، پيروز       
  .درآمدند و داغ تسليم و پذيرش ننگ را بر دل سياه دشمنان نشاندند

  گروهي اندك اما با ايمان
 آسمان شهر مريوان    ضدانقالبهاي    شوم گروهك  ة كه ساي  1359در سال   

دي و ارا تيره و تار كرده بود، چشم اميد مردم مسلمان و متدين آن به افـق آز                
ها دميدن آغاز     كوه نكه خورشيد اقبال آنان از پسِ     ه بود تا اي   نجات دوخته شد  

كرد و با همت پيشمرگان مسلمان كرد اين شهر آزاد گرديد و مـردمش عطـر     
  .نواز آزادي را استشمام كردند روح

هـاي    سيار مهم و حائز اهميت بود جلوه      در پاكسازي شهر مريوان، آنچه ب     
وضوع براي نسل جوان امروز سخت   شايد باور كردن اين م    . قدرت ايمان بود  

 در ضدانقالبهاي متعدد  باشد كه چگونه اندكي توانستند شهري را كه پايگاه    
نفر از شصت  پاكسازي نمايند، اما واقعيت اين است تعداد ، داشتاستقرارآن 

بـه   بـالگرد    ة نفر از برادران پاسدار كه به وسـيل        چهاردهپيشمرگان مسلمان و    
توانستند در يك عمليـات بـسيار       برد شدند،    يوان هلي پادگان شهيد عبادت مر   

  .هماهنگ، اين شهر را پاكسازي نمايند  وخوب
هاي محكـم و     شهري كه به دليل همجواري با كشور عراق يكي از پايگاه          

بـه مـدد رزمنـدگان اسـالم آمـد          آمد، امـا آنچـه       استوار دشمن به حساب مي    
 ضدانقالببود كه از اعمال     هاي مردم مسلمان     هاي الطاف الهي و كمك     بارقه

  .به ستوه آمده بودند
 جاويد االثر، احمد متوسليان به       پاكسازي شهر، سردار دالور اسالم     پس از 
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 با كمك پيـشمرگان مـسلمان        سپاه برگزيده شد و در مدتي كم       ةعنوان فرماند 
  .توانست بر تمام منطقه تسلط يابد

  تبليغات مسموم
كه بـه منظـور پاكـسازي       ) عج(مد   در عمليات قائم آل مح     1362در سال   

 نفر ديگر از پيـشمرگان      چهار كوماسي مريوان انجام شد، بنده به اتفاق         ةمنطق
) ن رستگارپناه سردار حاج حس  (قت   عمليات و  ةكرد به دستور فرماند   مسلمان  

 عـازم روسـتاي پيرخـضران       ، دشـمن  بـارة آوري اطالعـات در    به منظور جمع  
 نفر از افراد مسلح كوملـه       230م حدود    ديدي ،وقتي وارد روستا شديم   . شديم

  .هستنددر حال آماده كردن نهار 
ن تعداد اندك با آنان درگير شديم و توانستيم آنها را از روستا بيـرون               با اي 

دست بگيريم و بـا آمـدن نيروهـاي كمكـي           ه  برانيم و كنترل كامل روستا را ب      
بسيار زشـتي را     ة در ميان مردم چهر    ضدانقالب. كامالً بر اوضاع مسلط شويم    

از پيشمرگان مسلمان و پاسداران ترسيم كرده بود و به مردم گفته بودنـد كـه                
كشند و امـوال     كنند، همه را مي    ن و پاسداران به هيچ كسي رحم نمي       پيشمرگا

  .كنند آنها را غارت مي
تبليغات مسموم ضدانقالب مخفـي      ما داخل روستا شديم، مردم به خاطر      

اش مـن     خانـه  ة كه زن ميانسالي از پنجر     ني بوديم ز مشغول گشت . شده بودند 
 چون ما   – »اند؟ آيا پاسداران به روستا آمده    « :گفترا مورد خطاب قرار داد و       

 !بلـه «: تم گف –كرد از عناصر كومله هستيم       ميلباس كردي به تن داشتيم فكر       
هـا    آدم ةشما كه مثـل بقيـ     « : گفت »!اند ها فرار كرده   من پاسدار هستم و كومله    
 من هم سؤال كردم مگـر پيـشمرگان مـسلمان و    »!هستيد، شما پاسدار نيستيد  

انـد كـه پيـشمرگان        به ما گفتـه    ها  كومله«: هستند؟ گفت پاسداران چه شكلي    
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ها نيـستند    ماي بسيار زشت و خشن دارند، شبيه آد         پاسداران چهره مسلمان و   
رزمنـدگان و     من در آنجا متوجه مظلوميت اين      »!كشند و هر كسي را ببيند مي     

.  ايـشان پـرداختم    ييها شدم و به توجيـه و راهنمـا         تبليغات مسموم گروهك  
 مردم هم اطالع پيدا كردند، آمدند و دور ما حلقه زدند و ورود مـا                ةوقتي بقي 

 نمودنـد و حتـي در تعقيـب         ييرا به روستا خيرمقـدم گفتنـد و از مـا پـذيرا            
ت بـه عزيـزان رزمنـده       ن مهمـا   ارتفاعات منطقه در امر رساند      در ضدانقالب
  .اي با ما داشتند شائبه هاي بي همكاري

  خلوص نيت
ــ  ــشمرگان و پاســداران انقــالب وارد عرص ــه پي ــا ةاز روزي ك ــارزه ب  مب

گاه آنان نتوانستند يـك مقاومـت جـدي را در مقابـل               شدند، هيچ  ضدانقالب
از  نفرات آنها بيشتر     ةبا اينكه هميشه عد   . دهند نشان   رزمندگان اسالم از خود   

 بودنـد، دائـم تـرس و        ييما بود، اما چون فاقد ايمان و عقيده و آرماني خـدا           
 كه قسمت اعظم مريوان در اختيار       60در سال   . اضطراب بر آنان مستولي بود    

 آمـاده   ضـدانقالب م مقرهاي   ا بود، به منظور انجام عمليات و انهد       ضدانقالب
  .شديم

جـالل  « دالور   شهيدِا  رندهي گروه    نفر بودند و فرما    سيتعداد پيشمرگان   
 با خلوص نيتي كه اين عزيزان داشتند توانستيم در يك           .دار بود   عهده »ارنامهب

ر، چنـاره و گـالي         را در روستاي بلكي، گله، ماسـيه       ضدانقالب مقر   پنجشب  
 نفـر از اعـضا و كـادر         هفـت ) گله و چنـاره   (سور منهدم كنيم و در مقرهاي       

هم مي ها حتي يك نفر زخ ين عمليات  در ا  . را دستگير كنيم   ضدانقالباصلي  
 آهنـين   ة با خلـوص نيـت، ايمـان قـوي و اراد           مگرنداديم و اين شدني نبود      
  !پيشمرگان مسلمان كرد
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  نفاق دشمن
 نفر از پيشمرگان مـسلمان كـرد، بـراي انجـام       هشتاد به اتفاق    62در سال   

 ةعمليات و پاكسازي روستاهاي بوريدر، چشميدر، آريـان و ژنـين در منطقـ             
روستاها، طرح حملـه    اين  ، مأموريت يافتيم ضمن پاكسازي      دارود سروآب   اوهژ

پـس از   . را هـم آمـاده كنـيم      » پـايگالن « در روستاي    ضدانقالببه مقر اصلي    
ب هنگـام در يـك   شـ  طرح حملـه را آمـاده كـرديم و       ،پاكسازي آن روستاها  

  .يورش برق آسا، دشمن را غافلگير نموديم
مقابل رزمندگان ما را نداشتند، مجبور بـه        ومت در   ا كه تاب مق   ضدانقالب

هوا بسيار تاريك بود و به راحتـي        . فرار شدند و به كوههاي اطراف گريختند      
 وجود نداشت، شـهيد احمـد       ضدانقالبامكان تشخيص نيروهاي خودي از      

، ضدانقالببا اتفاق يك نفر از پيشمرگان در تاريكي شب در تعقيب            مي  باسا
  .رده بودندصف نيروهاي خودي را گم ك

 ،انـد  مرگان از همرزمان خـود جـدا افتـاده        دشمن وقتي فهميد كه اين پيش     
 با اينكـه مـا      .شروع به سردادن تكبير كرد و موجب گمراهي اين برادران شد          

 ترفنـد   ةموضوع را فهميديم، اما به هر طريقي كه وارد شديم نتوانستيم مـسأل            
 ه محاصره شـد   ضدانقالبسط   تا اينكه آنها تو    ، را به آنها بفهمانيم    ضدانقالب

  .و به اسارت درآمدند و تازه متوجه نفاق دشمن شدند
م تمـام   يو در اين مـدت توانـست        هفته به طول انجاميد    دوعمليات حدود   

هاي جايگزين از مريوان آمدند و قرار شد ما به          و نير .منطقه را پاكسازي كنيم   
هـاي خـود عـازم        همه شاد و مسرور از پيروزي      ها  چهب. مركز گردان برگرديم  

منتظر آمدن ماشـين بـوديم كـه زن و مـرد            » دوآب «ة در منطق  .برگشت بودند 
 آنهـا   ةنزدشان رفتيم و علت گري    . كردند ميپيري را ديديم كه به شدت گريه        

 ضـدانقالب هـستيم،     ميما پـدر و مـادر احمـد باسـا         «:  گفتند .ميرا جويا شد  
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 ة آنها را در كنار جاد     ةديشب احمد و همرزمش را به شهادت رسانده و جناز         
 شنيدن اين خبر مانند پتكي بر سـر مـن و            ». سنندج رها كرده است    -مريوان  

 و كام شيرين پيـروزي رزمنـدگان را تلـخ نمـود و            آمد ديگر پيشمرگان فرود  
  .عزا و گريه تبديل شدشيون همه برخاست و سرور آنها به صداي ضجه و 

  اوج ددمنشي
يـت يـافتيم بـه       و جنگ مريوان مأمور     از طرف تبليغات جبهه    62در سال   

 .رود و پايگالن عزيمت كنـيم       ژاوه ةهاي فرهنگي به منطق    منظور انجام فعاليت  
  سـاعت  دوازدهفت و برگشت را كـه حـدود          نفر بوديم و تمام مسير ر      پنجما  
مأموريـت را انجـام داديـم و در        . كـرديم  بايست با پاي پياده طي مـي       مي ،بود
تكه   تكه ةي روستاري بوريدر با جناز    ها  در نزديكي  نگام برگشت از پايگالن   ه

 اينها گروهي بودند كـه چنـد سـاعت          . نفر از همرزمان مواجه شديم     سه ةشد
آنها را به اسارت درآورده      كمين   در يك  از ما حركت كرده بودند، دشمن        قبل

  .ي فراوان آنان را به شهادت رسانده بودندها بود و پس از شكنجه
 دست و پاي آن عزيزان را با تير قطـع كـرده             .يزي بود انگ  بسيار غم  ةصحن

اي كه سرشان از وسـط نـصف          به گونه  ؛بودند و سرشان را هم شكافته بودند      
ام و هيچ وقت آن      اي مواجه نشده   در تمام عمرم با اين چنين صحنه      . شده بود 

  .گردد ترين خاطرات من محسوب مي  اين خاطره از تلخ.برم را از ياد نمي

  منفوذ كال
جزو پاسـداراني بـود كـه نـسبت بـه          » ابوعمار«اهللا افتخاريان    شهيد حبيب 

اسي، فرهنگي و تاريخي اشراف كامل داشت و معنويت خـاص آن            يمسائل س 
  .شهيد، از او يك شخصيت كامل به وجود آورده بود
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در  نيروهـا را     ة سپاه مريوان معرفي شد، همـ      هكه به عنوان فرماند     ميهنگا
ط بر  لسوسعت اطالعات، ت  . ا سخنراني نمود   و براي آنه   حياط سپاه جمع كرد   

ـ      ه  موضوعات و نفوذ كالم او ب      ا رغبـت تمـام     حدي بود كه نيروهاي حاضر ب
كه   ميهاي دلنشين ايشان گوش فرادادند و هنگا        ساعت به صحبت   سهحدود  

خواست به سخنانش پايان دهد، همـه بـا اصـرار از او              مياين شهيد بزرگوار    
مه دهد تا آنان نسبت به مسائل سياسي و فرهنگـي آگـاهي و              خواستند كه ادا  

 بيان ايـشان    ييهمه مجذوب لحن كالم و شيوا     . اطالعات بيشتري كسب كنند   
  .شده بوديم

  زيارت رهبر
 در كردسـتان    ضـدانقالب  اسالم با    ةگيري نيروهاي رزمند   اوج در  59سال  

  مريـوان بـه دليـل مـرزي بـودن شـاهد            ة منطق خصوص ب .گردد محسوب مي 
  . بودضدانقالببيشترين درگيري با 

 حـضرت   ،ك و ويـژه   در اين بحبوحه و در ايـن موقعيـت بـسيار خطرنـا            
اي به منظور ديدار بـا پيـشمرگان مـسلمان و ديگـر رزمنـدگان           اهللا خامنه  آيت

 مريوان اين   -ايشان از مسير سنندج     .  مريوان تشريف آوردند   ةمستقر در منطق  
دشـت ديـدار      توقفي داشتند و با مردم اسالم      اهغاز كردند و در اين ر     آسفر را   

 كودكان زيادي در بـين جمعيـت        .جمع زيادي از مردم حضور داشتند     . ندكرد
اهللا    حضرت آيـت   .د ايشان حلقه زده بودند     گرد شمع وجو   وار  بودند كه پروانه  

ل ايشان بسيار  از اين عمها كشيد و بچه ازش بر سر آنان مي دست نو  اي  خامنه
 بـراي همـديگر     هـا   ند، بچـه  اي كه بعد از اينكه ايشان رفت       گونه به   ،شاد شدند 
سـر خـود لمـس      كردند و از اينكه دست نوازش حضرتش را بـر            تعريف مي 
  .كردند  افتخار مي،كرده بودند



  روزهاي سبز كردستان 90

گان اسالم  دايشان در مريوان نيز به ديدار پيشمرگان مسلمان و ديگر رزمن          
 كساني  ةوجب شد و هم   رفتند كه يك دگرگوني روحي و معنوي را در آنها م          

كه در آن جمع حضور داشتند و امروز در قيد حيات هستند، از آن ديدار بـه                 
  .كنند و ماندگارترين خاطرات خود ياد ميعنوان يكي از زيباترين 

  
  



  
  
  
  
  

  نسيم شهادت
  طاهر فرشادان آقاي محمد خاطرات

  شهرستان سنندج از پيشمرگان مسلمان كرد
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   معصومةچهر
ي به سنندج آمده و در پادگـان لـشكر          صياد شيراز شهيد   59ر بهار سال    د

بـه اتفـاق بـرادران پيـشمرگ جهـت          . شتند سخنراني دا  ةايشان برنام .  بود 28
هاي شهيد صياد شيرازي به پادگان لشكر رفتيم و بـا بـرادران              استماع صحبت 

  .ارتشي تجمع نموديم
 دليـل مجروحيـت بـا        در حالي كه به    ،شهيد صياد شيرازي وارد جمع شد     

  تصوري كه مستمعين داشتند اين بود كه ايشان بـه عنـوان            .رفت ميعصا راه   
امـا   .پرداخـت  خواهنـد   ميهاي تخصصي نظا البد به بحث  مييك فرمانده نظا 

وقتي اين شهيد گرانقدر سخنراني خود را شـروع كـرد همـه مـات و متحيـر        
 آن چنـان عالمانـه      اشـت، با تسلطي كه بـر آيـات قـرآن و احاديـث د            . شدند

 در كـسوت طلبگـي بـه آمـوختن معـارف            هـا    سال ييكرد كه گو   استدالل مي 
 شيوا و جذاب بود كه شديداً       ،حدي گيرا ه  سخنانش ب . پرداخته است   مياسال

 اين امر براي بنده بسيار جاي شـگفتي بـود           .حاضرين را تحت تأثير قرار داد     
شاهي خدمت كـرده     در ارتش شاهن   ها  كه چگونه ممكن است كسي كه مدت      

ديني ارتش آن زمان پرورش يافته است، اين گونه با دين             ضد ةو در جو آلود   
ابيت داشـته  ذ داشته باشد و تا اين حد از نظـر معنـوي جـ     ييو مباني آن آشنا   

  .باشد
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  ديگـري  ة معصوم شهيد صياد شيرازي براي مـن جلـو         ةرهدر اين ميان چ   
  .يشان شدممال نوراني اج ةداشت و واقعاً مجذوب و شيفت

   صدر شهيد بروجرديةسع
ين سـپاه دلگيـر شـدم و      مـسؤول ي از   كـ  از ي  لـي ي به دال  59در اواخر سال    

استعفايم را تقديم آن برادر كردم و ايـشان  . تصميم گرفتم از سپاه خارج شوم    
سالح و تجهيزاتي را كه در اختيار داري، به انبار بـده            «: هم پذيرفتند و گفتند   

  »!و بعد برو
 ماجرا را از من  . بروجردي را ديدم   د در راه شهي   ،تاق خارج شدم  وقتي از ا  

من با استعفاي شـما     «: پرسيد، من هم توضيح دادم، اما ايشان در مقابل گفتند         
  »!موافق نيستم

اما بـا  . تصميم با خود شماست«: فتگمن خيلي اصرار كردم و در نهايت    
 ».يـل دهيـد   لحه و مهمـات را تحو      صالح نيست اس   ،توجه به وضعيت منطقه   

 ،اي به آن شخص نوشتند كه ايشان تا هر وقت كه خـود تـشخيص دهـد         نامه
  .تواند اسلحه و تجهيزات را در اختيار داشته باشد مي

حـدود يـك مـاه از ايـن         . سالح و تجهيزات را برداشتم و به منزل رفـتم         
 احساس كردم كه حضور من در سـپاه ضـروري اسـت و از               .جريان گذشت 

چند .  گرفته بودم، منصرف شدم و دوباره به سپاه برگشتم         كه از قبل  مي  تصمي
روز پس از برگشت، دوباره شهيد بروجردي را در ورودي سپاه ديدم كـه بـا                

: پرسي كرد و گفـت      احوال .يك دستگاه جيپ قصد رفتن به مأموريت داشت       
  »كار كردي؟ چه«

شين  از ما  . خيلي خوشحال شد   ».ام كه در سپاه بمانم     تصميم گرفته «: گفتم
دانـستم بـر    كار خوبي كردي، مـن مـي      «: سيد و گفت  ن آمد، صورتم را بو    ييپا
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  »!گردي مي
د  شـهي  دارياين نزاكت و ادب در برخـورد و ايـن دورانديـشي و مردمـ              

كـنم و بـه عنـوان يكـي از سـبزترين             بروجردي را هيچ وقت فرامـوش نمـي       
پيـشمرگان هميـشه در ذهـنم تـداعي         خاطراتم در مدت خدمت در سـازمان        

  .شود مي

  نسيم شهادت
براي انجام عمليات در روسـتاي دوويـسه مقـدمات الزم را آمـاده كـرده                

  .بوديم و در محل باشگاه افسران در حال انتخاب افراد بوديم
 در بــين .جمعــي از پيــشمرگان جــوان و كــارآزموده را گلچــين كــرديم 

 كـه بـه نـسبت سـايرين سـن           »درويش احمـد  «پيشمرگان برادري بود به نام      
  .ماندند  گروهي بودند كه بايد در ستاد مي ايشان جزو.شتري داشتبي

ده مــشخص شــدند، از صــف يــرا خواندنــد و افــراد برگز  ميوقتــي اســا
 ».را هم با اين گروه اعزام كنيـد       م«: نزد ما آمد و گفت     پيشمرگان خارج شد و   

به ايشان گفتيم چون شما مسن هستيد، بهتر است در سنندج بمانيـد و اينجـا               
  .ت كنيدخدم

يت عصبانيت صـدايش را  اه در ن، كه بغض گلويش را گرفته بوددر حالي 
 سـنندج بمـانم، بنـده    ام كـه در شـهر     بنده پيشمرگ نـشده   «: فتگبلند كرد و    

  »!ام تا خونم در راه اسالم ريخته شود و به شهادت برسم سالح برداشته
 بنـده   كـه در كنـار    ) از فرماندهان وقـت   (در همان جا خدمت برادر اميني       

رويش احمد وزيـدن گرفتـه اسـت،        نسيم شهادت براي د   «: بود، عرض كردم  
ايشان در اين  سلوكش كامالً تغيير كرده و من مطمئن هستم ةاش و نحو چهره

  »!رسند عمليات به شهادت مي
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راف  يك روز پس از اعزام در اط       .ديمكر را اعزام    و ا ،پس از اصرار فراوان   
هـا افتـاد و همـراه هـشت نفـر ديگـر از        روستاي دوويسه به كمين گروهـك     
  .پيشمرگان فداكار به شهادت رسيد

   مردميهفرماند ؛ ميكاظ
باد سـنندج را بـه منظـور حراسـت از       آ روستاي حسن اهالي   مدتي بود كه  

ما خبر دادند كـه اهـالي روسـتا         يك روز به    . روستاي خود مسلح كرده بودند    
 ييهر سـنندج راهپيمـا    و بـه طـرف شـ      انـد     افتـاده   راه ها تحت فشار گروهك  

ف كرديم و از آنها خواستيم آباد متوق  رفتيم و آنها را در خيابان حسن  .كنند مي
  .هاي خود را طرح كنند ستهواتا خ

 گفتـيم امكـان آمـدن       ».اندار بيايد تـا بـا او گفتگـو كنـيم          بايد است «: گفتند
 سپاه را   دهيم فرمانده  تا برگرديد قول مي   ساستاندار وجود ندارد، اما اگر به رو      

 مردم قبول كردند و به روستا       .سيدگي كنند ه آنجا بياوريم تا به مشكل شما ر       ب
  .برگشتند

نـد و    ايشان با طيب خاطر پذيرفت     . گفتيم  ميموضوع را خدمت شهيد كاظ    
 .ندر شـد  ضـ آباد رفتند و در ميان مردم حا       بدون فوت وقت به روستاي حسن     

 عجيبـي در جمـع حكمفرمـا    ةده بودند و همهم زيادي از مردم تجمع كر ةعد
  .بود

 شـما   .رسـيم  گونـه بـه نتيجـه نمـي         ايـن  !بـرادران « :گفـت   ميشهيد كـاظ  
 شما پيـدا    حلي براي مشكل    راه ونمايندگاني انتخاب كنيد تا دور هم بنشينيم        

آنهـا بـه اتفـاق      . نـد درين چند نفر را انتخـاب كر      ض جمعيت از بين حا    ».كنيم
نشست و با دقـت       ميهيد كاظ در آنجا ش   .به پايگاه بسيج رفتند     ميشهيد كاظ 
  .هاي نمايندگان مردم گوش داد به صحبت
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 دارند، رها در منطقه حضو  گروهكماحصل خواسته آنها اين بود كه چون
كننـد و بـه كـسي از         يار ما باشد، قطعاً آنها حمله مـي        سپاه در اخت   ةاگر اسلح 

  .كشند كنند و همه را به خاك و خون مي مردم رحم نمي
كنـيم و     تشريف ببريد، ما با هـم مـشورت مـي          شما«: گفت  مي كاظ شهيد

 وقتـي آنهـا از اتـاق        ».رسـانيم   ديگر به اطالع شما مـي      ةنتيجه را تا چند دقيق    
 .ق با مـردم اسـت    ح !برادران«: خطاب به ما گفت     ميخارج شدند، شهيد كاظ   

ها راني آن كنيم، نه اينكه موجبات نگ    ايم تا به اين مردم خدمت        ما به اينجا آمده   
د هـر كـسي كـه دوسـت دارد          ييـ ورا فراهم كنيم، لـذا برويـد و بـه آنهـا بگ            

، آن  دشـ خواهد اسلحه داشته با    سي كه هم نمي   اش را نگه دارد و هر ك       اسلحه
  ».را تحويل دهد

اي از اهـالي   را به مـردم رسـانديم، عـده     ميما هم رفتيم و پيام شهيد كاظ   
عـدادي هـم داوطلبانـه مـسلح بـاقي          هايشان را تحويل سپاه دادنـد و ت         سالح
  .ماندند

 درايـت، دلـسوزي، كـارداني و        آنچه در اين رويـداد قابـل توجـه اسـت          
است، چرا كه مدتي پس از آن اهالي بدون هـيچ    ميانديشي شهيد كاظ   عاقبت

ــ  ــسلح ش ــه م ــاري داوطلبان ــراه و اجب ــه حراســت و پاســداري از اك دند و ب
در آن روز اجبـار و تحميـل         اگـر    پرداختنـد و    ميقالب اسـال  نهاي ا دستاورد

  .گرفت، قطعاً تبعات بدي براي نظام داشت صورت مي

  برخورد انساني
سازمان پيشمرگان مسلمان كرد سـنندج در محـل سـالن ورزشـي جنـب               

 كـه   اند  را آورده  يييك شب ديدم آقا   .  بود مستقر) يدسالن آزا (پادگان لشكر   
 از پيـشمرگان پرسـيدم      .نـد ا تنومند است و چشمان او را بسته        مي جس داراي
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 گفـتم   . هـستند  ضـدانقالب هـاي     گفتند از سران گروهـك     ند؟ايشان كي هست  
  .يدچشمانش را باز كن

 در حين صحبت متوجـه شـدم ايـن    .نزد ايشان رفتم و به گفتگو پرداختم 
يكـي از   .  برخـوردار اسـت    ييشخص از سطح سواد و معلومات بـسيار بـاال         

گفتگـو  بـه     دعوت كردم تا سه نفري     ،همرزمان را كه اطالعات خوبي داشت     
  .بپردازيم

هاي ما بود كه خبر آوردند و گفتند آقاي بروجـردي            بتداي صحبت هنوز ا 
بالفاصـله خـودم را بـه شـهيد         . آينـد  اي ديدار با پيشمرگان بـه سـالن مـي         بر

بروجردي رساندم و ماجراي دستگيري آن فرد را خدمتشان عرض كردم و از   
  . با رغبت پذيرفت. ما بپيونددايشان دعوت كردم به جمع

لـه  از جم ( ساعت با آن شخص در ارتبـاط بـا مـسائل مختلـف               4حدود  
بحـث كـرديم، تـا اينكـه آن         ) …هـا و   ماركسيسم، وضعيت عملكرد گروهك   

ما بـا   ها هستم، ا   ه مسلح هستم و نه جزو سران گروهك       بنده ن «: شخص گفت 
شدت از پاسـداران و     ه  ب ،كردند ها در منطقه مي    اتي كه گروهك  غتوجه به تبلي  

ه پاسـدار و يـا پيـشمرگي را     چنپيشمرگان مسلمان متنفر شده بودم و اگر چنا       
كـردم، ولـي اكنـون كـه ايـن           اش مـي    با همـين دسـتانم خفـه       ،مدآور گير مي 

 و هـم بـه اوج       برخوردهاي انساني شما را ديدم، هم به اشتباه خودم پي بردم          
هـايم   ام در افكار و انديشه     نيز آماده ها با نظام و اكنون       عناد و دشمني گروهك   

  ».تجديد نظر كنم
ايـن  «: بعد از پايان جلسه، شهيد بروجردي به ما توصيه كردند و فرمودند           

 اشتباهاتي در تفكر دارد كه من اميدوارم اخـالص و           .فرد انسان صادقي است   
 ايـشان را   اصالح گردد و همـان جـا دسـتور داد   صداقتش به او كمك كند تا 

  ».ديم كرداآز
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دار شد و    شهر سنندج چندين مسؤوليت را عهده     آن فرد پس از آزادي در       
اي براي     است و منشأ خدمات بسيار ارزنده      اكنون نيز در تهران استاد دانشگاه     

  .كشور بوده و هست
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  سفيد  درگيري كاني
  آقاي محمد كريميان خاطرات

  شهرستان ديواندره از پيشمرگان مسلمان كرد
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   عملياتةنقش
ي بـا   دوينـ گفت بـرادر ا     و  يكي از دوستان آمد    63 تيرماه    سيزدهم روز در

قلـل مرتفـع را روي نقـشه بـرايم          « : گفـت  .خدمتـشان رفـتم    .شما كار دارند  
 تمــام نقــاط حــساس و مــن ».مــشخص كــن، قــصد انجــام عمليــات داريــم

 و شليك چند    پخانهبا اعالم به تو   . كردم مشخص   الجيشي را براي ايشان    قسو
 بـه مـن     . عمليات آماده شد   ةرا مشخص كردند و نقش     فوق نقاط   ، توپ ةگلول

  . كنم حركت »دره گزان« به »داالش«موريت دادند كه از أم
ـ  ، كامل داشـتم   ييمن چون با منطقه آشنا     )  حركـت  ةنحـو (ا ايـن طـرح      ب

  اگـر از ايـن مـسير       ،كـه مـن دارم      كردم و گفتم با توجه به شناختي       تمخالف
» كـل كـش    « الزم است از مسير    .نيم تلفات ما بسيار باال خواهد بود      كحركت  

 قطعـي  ة هنوز ما به نتيجـ . اما برادر ادويني قبول نكرد    .عمليات را شروع كنيم   
سيم  اند فركانس بي   نرسيده بوديم كه متوجه شديم نيروهاي مخابرات توانسته       

 متوجه شديم كـه     ،ديما شني هاي آنان ر   ي صحبت  وقت .را پيدا كنند    ضدانقالب
سير كامالً آمادگي دارند و به آنهـا فرمـان             داالش و دوله   ةمنطق ها در  گروهك

  . با رزمندگان اسالم بپردازنداده شده كه با تمام توان به مقابلهد
كـه  حـاال   «:  به مـن گفـت     ،شد  متوجه اين موضوع    عمليات وقتي  هدنفرما

بنـده  . استشمت با خود    حرك  انتخاب مسير  گونه است، تصميمِ   وضعيت اين 
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 حركت كـرديم و     »كل كش «از برادران رزمنده به طرف      هم به اتفاق صد نفر      
پس از رسيدن    قرار بر اين شد كه    . تعدادي ديگر نيز به طرف دره گزان رفتند       

 شـروع   چهـار ساعت  أس  تعيين شده، عمليات ر   هاي از پيش     نيروها به مكان  
  .شود

 . از پيش تعيين شـده رسـيديم       لِبه مح دقيقه   سه و چهل     ما حدود ساعت  
در همان نقطه توقف كرديم و در بين          ما .افراد كومله متوجه حضور ما شدند     

 دسـتور شـروع     4ساعت  .  رد و بدل شد    ييها  نيروهاي ما و عناصر كومله تير     
 دشمن در   50  متوجه شديم تيربار كاليبر    ، وقتي جلو رفتيم   .عمليات صادر شد  

  .  ما مجال حركت ندارندهاينيرو  مستقر شده وي حساسةنقط
 ايـشان  ».كشم  تيربار را ميةمن خدم« :دگان جلو آمد و گفتنزميكي از ر  

 تيربار را بـه     ةخيز طي كرد و توانست خدم      سينهيك مسير نسبتاً طوالني را با       
 مـا كـامالً بـر       ، تيربـار  رتـصرف سـنگ    و با كشته شدن خدمه   . هالكت برساند 

 فرار كرد    ميزخ ا گذاشتن چند كشته و    دشمن با به ج    اوضاع مسلط شديم و   
  .كنيم  را آزاد»كل كش«و با ياري خداوند توانستيم 

ــه   ــديم ك ــوه راضــدانقالبدر حــين برگــشت متوجــه ش و  زده دور  ك
ما با پشتيباني توپخانه به قله برگشتيم، امـا         . خواهد مجدداً ارتفاع را بگيرد     مي

 اين موضـوع    .ا به قله برسد   دشمن با بسيج نيروهايش توانسته بود زودتر از م        
در تنگنـا    شـدت ه   در اين مدت ب    .روز در محاصره بمانيم    باعث شد سه شبانه   

در ظهر روز   . ، هيچ چيزي همراه نداشتيم    نه دارو  ، نه غذا  ،نه آب . داشتيم قرار
شـود،   ميتر    محاصره لحظه به لحظه تنگ     ةكه متوجه شديم حلق    وقتي چهارم

  .از آنها بازپس بگيريم  قله رامجدداً حمله كرديم و توانستيم
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  سفيد  درگيري كاني
 ةدمكـرات وارد منطقـ     اصـر كوملـه و    ي از عن  زياد تعداد   63ز سال   ييپا در
يـك گـروه هـم       و پراكنده بودنـد   روستاها  شده و در اكثر    قزبيگي س  اهللا فيض

تحت عنوان گشت به صورت سيار در منطقه بود، اما تمركز اصلي نيروهـاي              
  .  بود»سفيد كاني«ستاي  در روضدانقالب

دژ   مشترك توسط نيروهاي ديواندره، تكاب، شاهين      قرار شد يك عمليات   
 ةزيون در منطق  ي به طرف دكل تلو    ما از ديواندره  . انجام شود  و سقز در منطقه   

 حركت كرديم و به برادران      ،ضربت تكاب بود   تو كه مركز استقرار گردان    اوبا
سفيد بـه    نيهنگام به طرف روستاي كا     شب   .آنجا پيوستيم  پيشمرگ پاسدار و 
  در حـين   .باريد مي شدته  هم ب  برف و بود  بسيار سرد  هوا .درآمديم حركت
 اطـراف روسـتا موضـع      در.  نداشـتيم  اي  ييآشـنا  هيچ  هدف ةبا منطق  حركت
 گـاه و    ،خمپـاره  هـاي  گلولـه  شليك و هاي پراكنده  تيراندازي  صداي .گرفتيم

 هـوا ادامـه    شـدن  تا روشن  وضعيت و اين  شكست ميرا   شب بيگاه سكوت 
  .داشت

 امكـان  بـود، بـه راحتـي      آمـده  مختلـف  از شـهرهاي   يدنيروي زيا  چون
 كه مستقر  اي  ما در منطقه   .وجود نداشت  دشمن از ينيروهاي خود  تشخيص

هوا كه روشن شد متوجه شديم تعـدادي نيـرو بـا تجهيـزات               . مانديم ،بوديم
 ييشناسـا  قابـل  غيرمـسلح  انبـا چـشم    راحتيه  ب و ما هستند  روبروي كامل
  .هستند خودي نيروي گفتند ،ال كرديمؤس عمليات  از ستاد.اشندب مي

در تحـرك    آزادانـه هـم    آنها و مانديم در آنجا  العملي عكس هيچ بدون ما
 وقتـي  و وك شـديم  مـشك  آنها حركاتبه  ظهر بود كه ما      هاي  نزديكي .بودند
شـديم عناصـر     متوجـه  تـازه . تيرانـدازي كردنـد     ما ، به طرف  رفتيم تر نزديك
 بـه طـرف    ضـدانقالب   عناصـر  .گرفـت گيـري شـديدي در     در !هستند كومله
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  . وجود نداشت ورود به روستا و امكان نشيني كردند عقب سفيد كاني روستاي
 .شده بود  روستا مستقر  حساس اطراف روستا و در داخل      دشمن در نقاط  

 تـا غـروب    عيتايـن وضـ    گريز بودند و   مرتب در حال جنگ و     كومله افراد
  .ادامه داشت
تـوانيم   نمـي  وضـعيت  بـا ايـن   «: آمد و گفـت    »محمد سپهري  شاه«  شهيد

 بـا ايـن   . روستا شويم  كنيم و وارد   يكسره محاصره را ادامه دهيم؟ بايد كار را      
بـه   ييتنها مخالف اين پيشنهاد بودند، اما شهيد سپهري       از برادران  تعدادي كه

  . به راه افتاد طرف روستا
 در كنـار   رفتـيم و   ديگر از پيشمرگان هم به دنبـال ايـشان         چند تن   من و 

 شـد و    مـي محمد زخ  هاش. شديم  درگير ضدانقالبشدت با   ه  مسجد روستا ب  
  .رسيد همان جا به شهادت يكي از نيروهاي بيجار در

  آنها هم بـه    ، شدند ضدانقالبما با    گيريدر وقتي متوجه   برادران رزمنده 
 و كنـيم  را يكـسره   كـار دشـمن     شهيد 5 مبا تقدي  مما توانستي  و صحنه آمدند 

  . هميشه از لوث وجود آنها پاك كنيمروستا را براي 
  
  



  
  
  
  
  

  آزادي زندانيان
  چوپاني آقاي محمد خاطرات

  ديواندره شهرستان كرد از پيشمرگان مسلمان
  
  



  روزهاي سبز كردستان 108

  
  
  



  
  
  
  
  

   دشمنةخدع
داد  امانجـ   مياسال وريجمه مقدس خوبي كه نظام   يكي از كارهاي بسيار   

و   مي اعـالن عفـو عمـو      ،بـود  مياسـال  از رأفـت و عطوفـت      ت گرفته أو نش 
بعـد از   .پرمهـر نظـام بـود     آنان به دامـان    گشتازب  و ها  گروهگ ةپذيرش توب 

 افـراد  ل حـال  مشـا  )ره(حـضرت امـام    و مرحمت از جانب    اينكه اين رأفت  
 تـسليم  آمدنـد و   ي و گروهي مرتب مـي     انفراد به صورت  آنان ،شد گروهكي

  .شدند يم
ن موضـوع   كـه بـا ايـ      كرد مي من اقتضا  جايگاه خدمتي  و ري موقعيت كا 
امـا  شـدند،    مـي تـسليم    ي مختلف ها  به شيوه  اين افراد  .باشم خيلي در ارتباط  

 مـشخص  مكـان  و در يك   فرستادند را مي  اي اين بود كه واسطه    رسم معمول 
  .گرفتيم مي يلورا تح آنها رفتيم و ميهم  ما .گذاشتند مي قرار

 »دبـاغ « در روستاي  ضدانقالب از عناصر  كه تعدادي  به ما خبر دادند    روزي
بـه   مـشكوك  كمـي  آنهـا  گذاشتن  قرارة شيو.شوند  و قصد دارند تسليم    هستند
  . در كار باشد اي حيله كه زديم مي هم حدس از ابتدا رسيد و مي نظر

 ياتملع ه فرماند .رفتيم روستا فرعي كرديم و تا راه    چند ماشين حركت   با
 و امكـان   انـد  كرده گذاري مين جاده را  احتماالً« :ما بود، گفت   كه همراه  ناحيه

 شما پشت  ،كنيم مي از جلو حركت   ما وكل بر خدا  با ت « : گفتم ».حركت نيست 
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 خبـري  ، امـا رسـيديم  روسـتا   ميقد كرديم و تا چند  ما حركت ».دييما بيا  سر
 از   ميچند قـد    هنوز »!ديياهم بي  نيست، شما  موردي«:  به همراهان گفتم   .نشد

و  دوداز  كه صداي انفجـاري مهيـب كـوهي      نگذشته بود  ماشين دوم  حركت
 كـه در روسـتا     ضـدانقالب  عناصـر    ،آورد و همزمان با انفجار     به وجود  آتش
  . ور شدند را غافلگير كردند و به ما حمله كرده بودند، ما كمين

 هـشت  و ر شـهيد  چهـا  بـر روي مـين     دوم وررفتن خـود    با اينكه بر اثر   
 دشـمن را   جنگيدند و  عالي ةما با يك روحي    بوديم، اما نيروهاي   داده مجروح
  . برگشتيم جمع كرديم و شهدا را ةدشمن جناز از هزيمت دادند و پس فراري

  زندانيان آزادي
 مستقر »درويش خاتون «در روستاي    ضدانقالبهاي    گروهك 63در سال   

 زنـداني  در آنجـا   ،د كه در اسارت داشتن    منطقه را نيز   تعدادي از اهالي   و شده
 بايـد « :ديواندره، گفـت   سپاه وقت فرمانده عمليات  حجتي  شهيد .بودند كرده

» . آزاد كنـيم   هـستند،  هـا  گروهـك  دست را كه در   يياسرا ممكن به هر طريق  
هاي فراوان در روز عيد قربـان عمليـاتي را بـه منظـور          باالخره پس از رايزني   

  . كرديم آغاز اسرا يي و رهاسازي درويش خاتونآزاد
 و توانـستيم  كرديم حمله خاتون به درويش پيشمرگان از چند نفر  با كمك 

 زيـادي  مقـدار  م و يكنـ  آزاد ار اسرا ةكلي اندكي تدو در م   هيچ تلفاتي  بدون
  .بگيريم غنيمت به دشمن از ورخود دستگاه مهمات و چند و سالح

 خـودي  نيروهـاي  از يخيل كه براي  بود حديه  ب رزمندگان عمل سرعت
 ،نداشـتيم  ديگـري  خدا هدف  جز رضاي  نبود، اما از آنجا كه     نيز باور كردني  

 اش هدو ع عده كه بر دشمني  نيرو ميك با تعداد  تا كمك كرد  خودش خداوند
  .غلبه كنيم ،از ما بيشتر بود



  
  
  
  
  

  مردم با نظام بودند
  آباد سرو عبدي آقاي امين خاطرات

  آباد سرو ردن كُاز پيشمرگان مسلما
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   الكرسيةآي
 ايـن  .موريـت شـديم   أم عازم گاران ةپاكسازي منطق  به منظور  59سال  در  
 و پيـشمرگان  اكثـر . كـردم  مـي  شـركت  در آن  كـه بنـده    عمليـاتي بـود    اولين

زيادي در جنگ نداشتند و بـه همـين          ما بودند، تجربيات   كه همراه  بسيجياني
 ييشناسـا  و الزم اطالعـات  ةكـه شـامل تهيـ      تاز عمليا  قبل تمقدما خاطر
 ةنحـو  ةما در زمين بود و اطالعات  فتهنگر خوب انجام  ،است نظر مورد ةمنطق

كـه   سبب شـد    اين عوامل  .كم بود  آنان خيلي  نفرات و ، ادوات مندش تحرك
 از بـرادران    نفـر  45حـدود    افتـاديم و   ضدانقالب  به كمين  »گاران« ةدر گردن 
 متوسـليان  مهـدي  شـهيد . به شـهادت رسـيدند     يجيو بس  و پاسدار  پيشمرگ

  .به شهادت رسيد عمليات در ايننيز ) متوسليان احمد حاج برادر(
 پيـشمرگ   آنهـا  ةاز جملـ   .بودند مجروح شده  نيز تعداد زيادي از برادران   

 كمر ةاز ناحي  او .مريوان بود  ةاهالي روستاي چنار   از» اميني محمدامين« شهيد
 و  زد فريـاد  .تشنه بود  خيلي زياد خونريزي  دليل و به  شده مجروح به شدت 

 .زد مـي فريـاد    مرتـب  به مـن بـدهي؟     اي آب  جرعه ييكجا !مادرجان« :گفت
بـا   و گرفتنـد  را نـشانه    ايشان ما بودند، سرِ   كه در نزديكي   ضدانقالبعناصر  
 و در كمـال    گواراي شـهادت را نوشـيد      شربت دشمن از طرف  تيري شليك

  .تافتبه ديار باقي ش خاموشي
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 دشـمن بـا     .مـا بـود     ماشـين  ، افتـاد  ضدانقالب كه به كمين   ماشيني اولين
 نييپـا  وقتـي  .منهدم كرد  را آن  ماشين ةبه رانند  جي. پي.آر تير مستقيم  شليك
 اصـابت  به سـر راننـده     جي.پي.آر گلولة   كه شدم متوجهو  كردم   دقت آمديم،
 از شهيد  مملو  اطرافم ؛بود  صحنه عجيبي  . است هبرد و سرش را با خود     هكرد
ـ  و نشـستم  اجساد شهدا  در ميان . بود مجروح و دشـمن   نيروهـاي  ه طـرف  ب

دعـا   لـب  در زير  ها يكي از زخمي   شدم متوجه هنگام همين در. شليك كردم 
و  اسـت  اسمم حـسين  « :گفت .را پرسيدم  اسمش  و رفتم نزديكش .خواند مي
كه  بدي وضع اينبا  « :گفتم» .هستم )بارنامه جالل شهيد( جالل كاك بستگان از
 هـم   تـو  ،خـوانم  مي الكرسي آيه« :گفت خواني؟ مي چي ، داري  ميجس نظر از

از  مقـدار  رهـ «:  گفـت  »!نيـستم  را حفـظ   الكرسـي  مـن آيـه   « : گفـتم  »!بخوان
بـه   شـهدا  اجـساد  كـن  سعي و بخوان حفظي را كه   ديگر ةادعي الكرسي و  آيه

 بـر پيكـر    داد دشمن  منخواه  اجازه ،ام تا من زنده  «:  گفتم ».نيفتد دست دشمن 
   »!كند پيدا پاك شهدا دست

شـهيد   كـه ديـدم    بـود  نـشده  فـارغ  الكرسـي  از خواندن آيه   ايشان  هنوز
ادي، ســيدلطيف مــر ابــراهيم متوســليان، شــهيد احمــد  حــاج،شــيرازي صــياد

 ةحلقـ  ظـرف چنـد دقيقـه      و آمدنـد  اناز بـرادر   ديگـري  ةراستگونژاد و عـد   
  .كردند نشيني به عقب روادا را را شكستند و دشمن محاصره

   كمسنّ
كـم بـه     سـن  با وجود .  ساله بودم  17 ،شدم پيشمرگان سازمان وارد وقتي

در  ديگر پيشمرگان   پاي به پا داشتم ايماني كه به هدفم    و عالقه عشق و  دليل
چنـاره در كنـار       مچـ هـا در     عمليـات  از يكي در. كردم ها شركت مي   عمليات
  .شيرازي بودم صياد شهيد
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به  مرغي  جك تخم ناب نار در حال پرت   دشمن از مقابل   شدم متوجهناگهان  
 سـروان  جناب« :گرفتم و گفتم را   ايشان فوراً. شيرازي است  صياد شهيد طرف
 كمـين  دشـمن « :گفـتم  »چه خبر است؟  « : گفت »!از بكش رد زمين روي !كجا

 و شـليك كردنـد    سـه نارنجـك    كشيدن ما آنهـا    دراز به محض  »!كرده است 
 و و توجـه   نظـر  از دقـت   يرازيش شهيد صياد . به ما نرسيد   سيبيآ خوشبختانه

 سـنّ  تو با اين   !پسرجان«: و گفت  تعجب كرد  من بسيار  جايه  ب العمل سعك
  »!باهوشي خيلي ،كم

 راهنما و هدايتگر   خود كنم، خداوند  نمي كاري من سروان جناب«:  گفتم
   ».من است

  شده بودم بيخود از خود
 .با ما بودهم  شيرازي صياد شهيد .شديم درگير نبا دشم   چناره ةق در منط 

 . بـود 3-ژ  شـهيد صـياد شـيرازي   ة اسـلح   و داشتم  برنو ةاسلح يك قبضه  من
ام را   اسـلحه  ،مكـن  تيرانـدازي مـي    و با دقـت    آرام يمن خيل  شد متوجه وقتي
 تا مـن هـم بـا آن چنـد تيـر             خوبي داري، بده   ةظاهراً اسلح « :و گفت  گرفت
را بـه    ها گروهك جناح از چند  .ي كردند ع به تيرانداز  شرو ناايش. كنم شليك

هـاي  به يكـي از مقر      شب قبل  ضدانقالب گروه  اين .درآورده بوديم  محاصره
و شـهيد محمـود لطفـي كـه از دوسـتان نزديـك مـا و از           كـرده    حملـه  سپاه

 خاطر ، به همين  پيشمرگان نمونه بود، توسط اين گروه به شهادت رسيده بود         
  . را از آنها بگيرند خون محمود تا انتقام كردند مي ش تالبسيار برادران
ـ  ضـدانقالب و   احمد متوسليان هـم رسـيد      گيري، حاج ردار د گيرو در ه ب

 ةباقيماند از فرار  پس. شد تهآنها كش  سران و يكي از   خوردند شدت شكست 
و  بودنـد  زمـين افتـاده    كه بـر روي    را از شهدا  چند تن  ، پيكرهاي ضدانقالب



  روزهاي سبز كردستان 116

 مگرفت بر دوش  يكي را يكي   آنها .جمع كرديم  ،نبود آنها رداندنبرگ مجالقبالً  
 خـوني  تمام بـدنم  . دادم  انتقال ،كرده بودند  مشخص اي كه از پيش    و تا نقطه  
   »اي؟ شده  ميزخ تو امين« :گفت مرزماناز ه يكي .شده بود
 از خـون  كفشهايت پر   « : گفت ».است  پيكرهاي شهدا  خون اين   !نه« :گفتم

 كـه تيـر    شـدم  متوجه ،كردم نگاه دقته  ب وقتي! اي خورده تير احتماالً   ،است
رزمندگان بودم كه  آفريني حماسه و جنگ مجذوب ميدان  قدر آن اما   ،ام خورده
 روحـم در آن   داند مـن   مي خدا نشده بودم و   خودم  شدن  ميزخ متوجه اصالً
 خـاكي قطـع   با عالم اصالً و بود و سياحتسير  در جاي ديگر در حال     لحظه
  !بودم كرده باطارت

  دزلي پاكسازي
، بـودن  العبـور  و صـعب   ييص جغرافيـا  به دليل شرايط خا     اورامان ةمنطق
 حمــاتزآن  بــراي پاكــسازي اســالم نــدگانرزم اســت كــه منــاطقي جــزو
 پاكـسازي  طـرح  59سـال    آذر مـاه   اواخر در. شدند فرسايي را متحمل   طاقت
 احمـد  حـاج  «و »تهفرشـ  عثمـان « شهيد توسط آن مجاور و روستاهاي  دزلي

  . شد آماده  از فرماندهانيديگر ةو عد »متوسليان
را پاسدار   و برادران  از پيشمرگان   نفري نود فرشته يك گروه   عثمان شهيد

 و اصـول  و طبـق   كـرد   انتخـاب  - داشـتند را   الزم آمادگي هر جهت  كه از  -
 بخـت . كـرد  سازماندهي را اين گروه  ،هاي چريكي  جنگ خاص هاي تاكتيك
  در بعضي از    كه بود  برف فراواني آمده   .هم با اين گروه همكار     و بنده  يار بود 

هـم بـسيار     حركـت  مـسير  .رسـيد  ميهم    متر يك و نيم  فاع برف تا    نقاط ارت 
دور بزنيم و به محاصره  امًالدزلي را ك روستاي اينكه بتوانيم  براي .دسخت بو 

  . كرديم مي ورعب و سيانه و دوله ناو رنژما از كوههاي مرتفع بايد آوريم،در
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 حديه  ب برف ارتفاع .كرد مي نفوذ استخوان تا مغز  ستانكوه سرماي سوز
 و سـخت  ايـن شـرايط    بـا وجـود تمـام      امـا  كه نفس همه را گرفته بود،      بود

 پـس از طـي     الخرهاو ب  داشتند ييباال بسيار ةروحي اسالم نامساعد، رزمندگان 
 .يــمددرآور را بــه محاصــره دزلــي حبصــ چهــارســاعت ، طــوالني مــسافتي

كنـد و مـا      را تـرك   روستا مجبور شد  مقاومت ساعت از سه  پس ضدانقالب
 مقدس جمهوري  و پرچم  كرديم را پاكسازي  و دركي  دزلي روستاي همزمان

هـا و     جانبـازي  ةخـاطر . به اهتزاز درآورديم   مرتفع آن   را بر فراز قلل     مياسال
  از اذهـان   وقت هيچ اين عمليات  در مالمصطفي مردوخي  شهيد هاي رشادت

  .نخواهد شد محو رزمندگان

  بودند مردم با نظام
از  جمعـي  بـه اتفـاق    بنـده  ،دزلـي  از پاكـسازي روسـتاي     پـس  روز چند

؛ گفتنـد  »رهـروان  محمد« و روز به من   يك. شديم مستقر پيشمرگان در آنجا  
چهـل و     در آنجـا   .رفتيم به پادگان  هم فوراً  ما .برويد مريوان سريع به پادگان  

  . آورديم دزلي به روستاي گرفتيم و با خود تحويل اسلحه  قبضهپنج
. انـد  شـده  ما جمـع   پايگاه در اي عده  ديديم ،برگشتيم دزلي  كه به   ميهنگا
 اهـالي  هـا  گفتنـد ايـن    ،كـرديم  الؤو علت را سـ     پايگاه شديم د  وار زماني كه 
 و   سـي بالفاصـله     ما .مسلح شوند  اند آمده كه داوطلبانه  هستند دزليروستاي  

  .داديم هاي الزم را به آنها و آموزش  مسلح كرديماز آنها را  نفرجپن
  انجـام  ةآمـاد «: و گفتنـد   آمـادگي كردنـد    اعالم آنها ةهم بعد از يك هفته   

در  بروسـكه  ةقلـ  ةمنطق بايد رسيد نظر به. منطقه هستند  و پاكسازي  عمليات
بـراي   نيروهـا  .شـود  ازيپاكـس  رزگاري گروهك وجود از لوث   دركي ةحوم

 فراواني امكانات در اين منطقه   گروهك رزگاري . شدند سازماندهي اكسازيپ
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 هم در اختيـار    توپخانه ،با كشور عراق    به دليل همجواري    و در اختيار داشت  
 به وفـور   عناصر رزگاري  در بين  بعثي و نيروهاي  افسرهاي عراقي  وبود   آنها

و  محلـي  وهاينير و با كمك   فرشته عثمان شهيد با فرماندهي  .شدند يديده م 
 نوو بـد   زمـان  در كمترين  كرديم و توانستيم   را شروع  عمليات ، دزلي  ميمرد

 بكنـيم  خاك عراق  به داخل  نشيني به عقب  ردارا وا  رزگاري مزدوران ،تلفات
 و بـدون كمـك    قطعاً. در آوريم  آنها را به تصرف    مستحكم و مجهز   و پايگاه 
از  پيـروزي  شـد و ايـن     يمن انجام با آن سرعت   اين كار  دزلي مردم همكاري
از  ييرهـا  بـه محـض    با نظـام بودنـد و       چراكه مردم  .بود مردم وجود بركت

  .پيوستند مي اسالم  به نيروهاي،ها گروهكچنگال 

  جانم فداي اسالم
 عثمـان  و شـهيد  كـرديم  ايجاد پايگاهي  در آنجا  ،»ژاالنه« پاكسازي پس از 

 افتخـار  بنده. شد معرفي يو درك  ژاالنه محور  گردان هفرشته به عنوان فرماند   
 دي  27در  . باشم آزاده اين انسان  در خدمت   گروهان هدنفرما داشتم به عنوان  

. بـودم  در حال خـدمت    در پايگاه ژاالنه   بخش  بنده به عنوان پاس    59ماه سال   
كه مريض  يكي از همرزمان به جاي فاصله بال ،بخشي پاس از اتمام پست   پس
 نياز نگهبـا   چنـد دقيقـه    بـيش از   هنوز. مگرفت را تحويل  نگهباني پست بود،

  .به طرف پايگاه شليك شد جي .پي. آرةگلول كه چندين نگذشته بود
. و موضع گرفتند آماده شدند فوراً آنها .كردم را فراخواني  نيروها بالفاصله

 به پايگـاه   بعثي مزدوران با كمك  گروهك رزگاري . شد سختي آغاز  درگيري
  انبـار و از رفـتم  .گرفـت  باريـدن  بر پايگاه گلوله از  باراني .بودند كرده حمله

بـه يـك سـاعت       رسـاندم و قريـب     مورد نياز را بـه سـنگر       مهمات،  مهمات
 چـشمانم  و شـدم  حـالي  يب دچار شديد خونريزي كردم، اما به دليل    مقاومت
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و در   كردنـد  بغـل  رام ،زمانراز هم  دونفر .را گفتم  شهادتين .رفت مي سياهي
 عثمـان   شهيد .دنددا انتقال دركي به طرف  كردند، مي گريه شدته  كه ب  حالي
 تا مرا در آن وضعيت ديد، با صداي بلند شـروع بـه               و  ما آمد  دنبال به فرشته

 دزلـي  مـرا بـه طـرف    .گرفـت  مـي و آرام ن بسيار منقلب شده بـود  . گريه كرد 
. هوشي نـشوم   دچار بي  كه من  كنند كردند كاري  مي راه سعي   در بين  .آوردند

  مـي كه زخ  كنيد؟ من  مي يتم اذ اچر كاك عثمان « :و گفتم  كردم باز چشمانم را 
را در راه   داشته باشم و آنها    صدها جان  حاضرممن   !نيست چيزي اين !ام شده
  »!تحويل دهيد ام را به پدرم جنازه ،شدم شهيد  اگر!كنم يههد اسالم

 !كاك عثمان « : گفتم ». نيست  ميمه  چيز !نباش نگران« :فرشته گفت   شهيد
در  امبـاد  .برگرد پايگاه پس به  ،نيست  ميمه چيز داني هم مي  حاال كه خودت  

 .دهـد  مي انجام را اين كار  كس ديگري « : گفت ».پيش بيايد  مشكلي تو غياب
   ».گيرم ميآرام ن ،مريوان نرسانم به بيمارستان من تا تو را

 هـوش  بـه  كم كم داشتم   جراحي  پس از عمل   .رساندند به بيمارستان  ار م
 آرام و آرام  ستا نشسته متتخ متوسليان در كنار   احمد حاج كه ديدم  آمدم يم

: و گفـت   زد  لبخنـد مليحـي    ،ام آمـده  به هوش  شد متوجه وقتي .كند مي گريه
   »باش؟ مواظب خودت گفتم بار به تو چند! پسر«

 كـرده اسـت    اراده خداوند شوم، ظاهراً  شهيد نبود قسمت !حاجي« : گفتم
  »!انمشما بم در ركاب كه

  ييشناسا موريتأم
 نممكـ  حـداكثر  به در مريوان  انقالبي بر نيروهاي  ها  گروهك زماني فشار 

هـا   نيـت بـا گروهـك      حـسن  تأكه هيـ   ييها سازش به خاطر  همچنين .رسيد
تعـداد   .نمانـد  بـاقي  نيروهاي وفادار بـه نظـام      براي اميدي ةنقط كردند، هيچ 
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هـاي   آنهـا هـم انـسان      ةو همـ   بـود  زياد  در مريوان   مياسال هواداران انقالب 
  . بودند نفوذ صاحب و شناسسر

از  كه تعدادي  رسيدند در نهايت به اين نتيجه     هاي فراوان  مشورت پس از 
متحـصن   و در آنجـا    برونـد  هرانگان در ت  خبر و به مجلس   كنند هجرت هاآن
 حركـات  مخفيانه و بمانند اطراف و روستاهاي  در مريوان  نيز اي عدهو   وندش

 انجـام  مهاجرين براي اطالعاتي پشتيباني و كار  بگيرند نظر زير را ضدانقالب
  . دهند

 حـسن  كـاك  و فيـق حـاجي تو   شـهيد  ،نامـه بار جالل افرادي مانند شهيد  
 تحـصن  در مجلـس   مديـدي  مـدت  آنهـا . بودند و مهاجرين  جز …و   بارنامه
 سـازمان  نـستند توا جرديبرو بهشتي و شهيد   شهيد با كمك  تا باالخره  كردند
 را شـروع   و آمـوزش   تجهيـز  كار و در كرمانشاه   كنند اندازي را راه  گانپيشمر
  . كنند

 پـاك  ضـدانقالب  وجود لوث  سنندج را از   ،مسلمان  زماني كه پيشمرگان  
 آوري و جمــع ييشناســا موريــتأم كرمانــشاه در از طريــق ســازمان كردنــد،
مـن   .شـد  واگـذار   بـه مـن     ميرسـ  يك ابـالغ   طي  دزلي ةدر منطق  اطالعات

 از پاكـسازي   پس ضدانقالب نيروهاي .كردم شروع را ييكار شناسا  اصلهبالف
 پاكسازي پس از  دانستند ميكه   چرا ،دشده بودن  عجيبي حشتو دچار سنندج
 مريـوان  پاكـسازي  عـازم  پيـشمرگان و ارتـش     و سپاه نيروهاي قطعاً ،سنندج

  . خواهند شد
  انجـام  ةشـيو  حتـشري  ضـمن  ،بودنـد   ارسال كرده  من كه براي  در ابالغي 

 ييشناسـا  كـرده بودنـد در صـورت       كيـد أت گزارش ارسال ةو نحو  موريتأم
روزي  طـور شـبانه    بـه  بنده. كنم مراجعه به پادگان مريوان   ،ضدانقالب سطتو

: آوري اطالعات بودم، تا اينكه يك نفر از دوستان آمـد و گفـت        مشغول جمع 
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 پيـشمرگان  نسـازما  نيروي تو گويند مي  ضدانقالب اي و   فالني شما لو رفته   «
شما  چون من« :گفت او ، اما كردم را انكار  چيز همه  من ».يهست كرد مسلمان

بـه   هاگر دوبـار   .دهم انتقال مطالب را  اين دانستم  خود ةوظيف ،دارم دوست را
   ».كنند مي اعدامت برگردي منطقه

.  به پادگـان مريـوان رفـتم       ،من هم وقتي فهميدم وضعيت مناسبت نيست      
ان مسلمان اهل مريوان به آنجـا منتقـل شـده بودنـد و در               تعدادي از پيشمرگ  
 هر چه استدالل كردم     .شناختند هيچ كدامشان مرا نمي   . دنبرد  پادگان به سر مي   

 مـن   !را نـشان بـده     گويي حكـم ماموريتـت      گفتند اگر راست مي    نپذيرفتند و 
الخره مجبـور شـدم     اب. هايم پنهان كرده بودم     كفش در كفِ  حكم ماموريت را  

  .ا بشكافم و حكم را نشان دهمكفش ر
 با كمـال  و من هم  مرا پذيرفتند ميبه گر ،كردند كه يقين حاصل آنپس از   

  .آنان شدم  ميو صمي پاك جمع وارد افتخار

  كردم معرفي را عراقي خودم
 به تير چندين اصابت خاطر  به .شدم مجروح ژاالنه پايگاه در 59سال    در
 وجـود  بـدنم  جـاي  ميقـي در جـاي    متعدد و ع   يها  زخم ،بدنم راست سمت
 حاصـل  بهبـودي كامـل   . شـدم  در آنجا بستري   و هشد اعزام تهران به. داشت
 60در سـال    . گـشتم بر و دوباره بـه مريـوان      يص شدم ختر از بيمارستان  ،شد

  . گذاشت وخامت به رو ما جسمي وضعيت
 تيمد .بودند آنجا زيادي پزشكان. بردند اكبر مريوان  اهللا  مرا به بيمارستان  

پيوند  براي كه معتقد بودند  معالج پزشكان و ي نداشت ثيرأشدم، اما ت   بستري
 انمرا به بيمارست متوسليان با اصرار احمد حاج. شوم اعزام به خارج بايد كليه

 چند يك روز  .بودم در بيمارستان   روز 25 حدود   .كرد اعزام در سنندج  ارتش
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  حـس  .خواسـتند  ز مـن  ا فـردي  اطالعـات  سري و يك  مرد آمدند  پرستار نفر
  .دشمن هستند نفوذي نيروهاي ها اين احساس كردم .داشتم غريبي

 من از پيـشمرگان   «: گفتم كلنجار رفتم، عاقبت   با خود  مدتي اينكه پس از 
 بـه كرمانـشاه    بايد گفتند دادند و  تشكيل برايم اي نده آنها پرو  ».هستم بارزاني
بـه   بايـد  در نهايت  كرد و  هندخوا اعزام تهران تو را به   و از آنجا   شوي اعزام

   !خارج بروي
. اعزام شدم  به تهران  به كرمانشاه و از آنجا هم      ييكذا ةپروند  من با همان  

 امـا   ، دادنـد   را ر اعزام به خارج    ارتش بودم كه دستو    502مدتي در بيمارستان    
 و انس الم درد و  هاست با  اكنون سال  گشتم و به مريوان بر   و ضي نشدم ارمن  
  .دهم و به زندگي ادامه مي ام  گرفتهتالف
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  رشادت
در  هايي از آن   بخش و ما نبود  در اختيار نيروهاي   هنوز كامالً  شهر مريوان 

 قـرار   »نـي «وسـتاي   دشـمن در ر    نيروهاي  اصلي ةعقب .بود ضدانقالبكنترل  
در  نقالباضـد  مقر نيروهـاي   گرفتند ابتدا به   وقت تصميم  فرماندهان .داشت

را در داخـل شـهر      عمليـات    ، سـپس  شـود   ضـعيف  ةتا عقب  حمله كنيم  »ني«
  . كنيمتكميل  مريوان

 نفـر  4 من به اتفـاق  .كرديم حركت» ني«به طرف روستاي      از چند جناح  
 پـل   بـه   نرسـيده   و ي حركت كـرديم   هواشناس مسلمان از سمت   از پيشمرگان 

مركـز كـرده    مت چنـد نقطـه    را در   چـون كمـين    .به كمين دشمن افتاديم   » ني«
كرد كـه    بسيار تالش   دشمن .كرديم گير كامل ةمحاصر ة عمالً در حلق   ،بودند

مـان  زرهم  اما بـا تالشـي كـه       ،كند ما را دستگير    محاصره ةحلق ردنكبا تنگ   
   . به طول انجاميدها محاصره ساعت ناي .شتندگذا را ناكام  آنان،كردند

و  ، امـا بـه جهـت تـسلط     به كمك ما آمدنـد     يك تانك  با  برادران ارتشي 
ــق ــشدند محاصــره اشــرافيت دشــمن موف ــشكنند ن ــان   دوســتان.را ب همچن

 و بـسيجي  از برادران  جمعي ها با كمك   ساعت الخره بعد از  ا تا ب  جنگيدند  مي
بـه   گونـه تلفـاتي    بـدون هـيچ    و را بشكنيم   محاصره ةحلق توانستيم پيشمرگ

  .ملحق شويم هاي اسالمنيرو
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اي هـ  در عمليـات    همـه  ،همـراه مـن بودنـد      گيريكه در اين در     عزيزاني
 ، مـي  شـهيد بايزيـد كري     ،پـور  اقبال سيفي  شهيد .اند مختلف به شهادت رسيده   

  .در دل ما زنده است براي هميشه شان هيد محمد دارياني كه ياد و خاطرهش

  پيشمرگان همرزم ؛ياناحمد متوسل
تفاعـات  بـودن ار   دارا  و ييوضعيت خاص جغرافيا   به دليل   اورامان ةمنطق
كه در   منطقه  كوههاي زا  سلسله كي .اي داشت  ويژه براي ما اهميت   ،مختلف

 شـده  امر موجـب   رزگاري بود و همين     در اختيار عناصر   ،بود خطوط مرزي 
   .پذيردانجام  سهولت به  ارتباط آنها با حزب بعثتا بود

 شـهيد   ،مرادي ابراهيم شهيد ،متوسليان با حضور حاج احمد    اي در جلسه 
گرفتـه شـد     فر و بنده تصميم    مدني  حسين ،جالل بارنامه   شهيد ،فرشته عثمان
   .كنيم پاكسازي رزگاري عناصر اين ارتفاعات را از لوث وجود عملياتي طي

با موفقيت به   عمليات را    شد و خوشبختانه توانستيم    ريخته عمليات طرح
بـر روي يكـي از ارتفاعـات        . مـسلط شـويم    و بـر ارتفاعـات     انجام برسـانيم  

بـا دوربـين در حـال        از پيـشمرگان    به اتفاق يكي   .بوديم كرده ايجاد پايگاهي
كنترل اطراف و تحركات دشمن بوديم كه متوجه شديم يك نفر مقداري بـار              

طرف  به   و ت دارد يست ليتري را هم در دس     و يك گالن ب    را بر دوش گذاشته   
حـاج احمـد     جاويـداالثر  متوجـه شـديم    تر شـد   وقتي نزديك . آيد پايگاه مي 
  بـر دوش    دور ةقـداري خرمـا و نفـت را از يـك فاصـل            است كه م   متوسليان

   .بياورد مستقر در پايگاه براي رزمندگان گرفته بود تا
 و خودمـان   ن بياوريم ييپا ر را از دوشش   باخواستيم   به استقبالش رفتيم و   

 ام وظيفـه  مدار من« : گفت ،ال كرديم ؤرا از او س     علت . اجازه نداد  ،حمل كنيم 
روبوسـي بـا     پرسـي و   احوال از بعد ،وقتي وارد پايگاه شد    ».دهم را انجام مي  
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 .ابتدا تصور كرديم مـشكلي پـيش آمـده اسـت           .شدت گريست ه  رزمندگان ب 
 ن داخل شـهر   ما در مريوا  « :گفت كني؟ ميچرا گريه    ال كرديم ؤوقتي از او س   

بـر روي خـاك      ولـي شـما    كنـيم  بيـشتري اسـتفاده مـي      از امكانات  هستيم و 
 خـدمت   !امكانـاتي  هيچ نـوع   ، آن هم در اين كوه دور افتاده بدون        خوابيد مي

شما هيچ وقت با هم قابل مقايـسه          خدمت ما و   .دهيد مي انجام شما واقعي را 
   ».نيست

 ،خدمت كنيـد   توانيد مي بهتر شما در آنجا  « :ايشان را دلداري دادم و گفتم     
خدمت به مردم    هدف هر دو گروه جز رضاي حق و         بنابراين !هم در اينجا   ما

  ».نيست

  جالله سوگند
از   قبـل  .خـارج شـد    ضـدانقالب  از كنتـرل   بعد از مريـوان    شهر سروآباد 

 رزمنـدگان  بـه تـصرف    مشرف بـه آن    به تدريج ارتفاعات   آبادسرو پاكسازي
 فـاق شـهيد ابـراهيم     بـه ات   ،يكي از ارتفاعات   سازيِ اد پس از آز   .در آمد  اسالم

 .كـرديم  مـي  نگـاه  را و از دور شهر سـروآباد      نشسته بوديم  اي مرادي در نقطه  
   .جاري شد از چشمانم اشك ناخودآگاه

دلم براي سـروآباد    «:  گفتم »كني؟ ميكه گريه    اتفاقي افتاده « :ابراهيم گفت 
 ضدانقالب را از  سروآباد ايم وانسته ماه نت  6-7در اين    چرا ما  ،نگ شده است  ت

كـه   وزيتـا ر « :يـاد كـردم و گفـتم     در همان جـا قـسم جاللـه        پس بگيريم؟ 
   »!صورتم را اصالح نخواهم كرد و  سر،ايم را آزاد نكرده سروآباد

 »!كـشيد  سروآباد يك سال طول    شايد آزادسازي «: و گفت  خنديد ابراهيم
 باز هـم مـن     ،كشيد هم  اگر طول  .كشيد نخواهد خيلي طول  اهللاءشا ان« :گفتم
  و را ديـدم   متوسـليان  حـاج احمـد    رجاويداالث  يك روز  »! پايبندم مسوگند به
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ـ  ءشـا  ان« : گفـت  .برايش تعريـف كـردم     جريان را   هـم  آبادزودي سـرو  ه  اهللا ب
 به شهريور مـاه     كه پاكسازي سروآباد   پيش آمد   اما شرايطي  .شود مي يپاكساز

نكـرده   اصالح  صورتم را  ،كرده بودم  ه ياد به سوگندي ك   بنده بنا  .موكول شد 
 توجـه   نمـ  امـا  دادند مي تذكر  هر چند دوستان   .داشتمن و وضع مناسبي   بودم
سـيم اطـالع      از طريـق بـي     ،ه نشسته بـوديم   ادر پايگ   تا اينكه روزي   كردم نمي

ن فرشـته بايـد بـراي       عثمـا  مـرادي و   و شهيد ابـراهيم    بنده كه دادند و گفتند  
  .راً به مريوان برويمفو اي جلسه شركت در

زمان پيـشمرگان   به مقر سـا    وقتي. حركت كرديم  هم بدون فوت وقت    ما
 پـس از يـك      .مـا هـستند    منتظر  و شهيد فتاحي   اج سالكي ح  ديديم ،رسيديم
سروآباد  پاكسازي عمليات گفتند قصد داريم   مقدمه بدون پرسي كوتاه،  احوال

 قبـل از    ييشناسـا  العات و اط آوري به جمع  نياز  براي اين كار   .كنيم شروع را
  اين كار را انجام دهيد؟ توانيد ميداريم، آيا شما  عمليات

در  مـسلمان  پيشمرگان جلسه به مقر پس از اتمام  پذيرفتيم و  ميل با كمال 
  از مـا    مـي بـه گر    و مقر بود  فرمانده سرشاوي محمود  شهيد .رفتيم »جي قلعه«

كـه   » چكول دحام«د به نام     پيشمرگ جواني بو   ،جي قلعه در مقر  .استقبال كرد 
 تـواني  مـي  !حامـد « : گفـتم  .بود آمد بسيار كار  ،ريزي كه داشت   ةرغم جث  علي

خيلـي    كوچكم نگـاه نكـن،     ةبه قياف « :گفت »؟ييبيا ييبراي شناسا  همراه من 
  »!توانم انجام دهم ميكارها 

از راه تفلـي و      . افتـاديم  هرا »حامـد چكـول   «صرف شام به اتفـاق       پس از 
 . منزل پدرم در آنجا بود     .انديمآباد رس خودمان را به سرو    اي گرگهاحمدآباد و   

 .اقـدام كنـيم    موريتأم نجاما بعد براي    ،به آنها سري بزنيم    تصميم گرفتم اول  
مـن خيلـي     از ديـدن .را باز كـرد  و در بالفاصله آمد  مادرم و منزل را زدم   درِ

  »اي؟ اينجا چرا آمده« :گفت د و ترسيد وتعجب كر
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از عناصـر     نفـر  بيـست و پـنج    « : گفـت  ».به شما سـر بـزنم      ام هآمد« :گفتم
 ».بنـدم  مـي را به رگبـار      ن همه  اال !باشند« : گفتم ». خانه هستند  دمكرات داخل 
ها منـزل مـا چـه كـار          اين« : گفتم .اين كار را نكن    گفت كرد و  خيلي التماس 

مـا را جريمـه      ،اي جرم اينكـه شـما پيـشمرگ شـده         به« :گفت مادرم» دارند؟
   »!مين و تغذيه كنيمأرا ت  نفربيست و پنجبه اينكه بايد  اند هكرد

 بـسيار خـوبي    اطالعـات  . پدرم آمـد   .دادند اي جا  خالصه ما را در گوشه    
معلـوم شـد تعـداد افـراد         دقيقـاً  و گـرفتم  ايشان را از   اطالعات ة هم .داشت

  .هستند كجاها مستقر و در چند نفر آبادسرو كومله در  دمكرات و،رزگاري
 يي براي شناسـا   »حامد چكول « و همراه  كردم حافظيخدا  پدر و مادرم   از

 موريت را به نحو احسن    أو م  رفتيم) سروآباد  فعلي  ميپايگاه انتظا ( مقر كومله 
 بـه مقـر پيـشمرگان      سه و نيم بامداد   ساعت   در و توانستيم  رسانديم به انجام 
   .كنيم مراجعت جي در قلعه مسلمان

  اتتلف بدون پاكسازي سروآباد
 بـه  آوري اطالعـات    و جمـع   ييبـراي شناسـا    اتفاق حامد به   كه من  شبي

پيـشمرگان   به يكي از مقرهاي ب در همان شضدانقالب ،ته بوديمسروآباد رف 
را  گـشتيم و موضـوع    بر جي به قلعه  وقتي ما  .بود كرده حمله شهر مريوان  در

سـليان  متو  حاج احمـد   .بودند گريخته ها  گروهك .رفتيم به مريوان  ،فهميديم
ايـن   و براي  بپردازيم به تعقيبشان  و بايد  اند شده  خارج راز شه  ها اين« :گفت
 ابراهيم مرادي بـه هجمنـه بـرود و عثمـان           ،برويد خاني شما بايد به هزار    كار

  ».يدآ ميهجمنه  امام در پشت به قلعهاز شما  هم براي پشتيباني فرشته
 ، نفـر  45 بـه اتفـاق   مـن    و در آنجـا    رفتـيم  جي به قلعه  غروب همان روز  

 موريـت أم محـل  عازم  نفر 45با تعداد    نيز و عثمان   نفر 40هم همراه    ابراهيم
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ابـراهيم   گـروه  و بـه   خاني را دور زديم    هوا هزار  از روشن شدن   قبل و شديم
   .بودند يكي از عناصر كومله كه مشغول تعقيب رسيديم

 امـا   ،دي بـدهم  پيـشنها  خواهم مي !ابراهيم« :را ديدم و گفتم    شهيد ابراهيم 
تا  ما« : گفتم »!بگو« : گفت ».عصباني هم نشوي   ،موافق آن نبودي   قول بده اگر  

برويم و   سروآباد د به طرف  يي بيا ،هم نسبتاً زياد است     تعدادمان ،ايم اينجا آمده 
   ».كنيم آنجا را پاكسازي

 بـدون  و اگـر   نـداريم بـه سـروآباد بـرويم        موريـت أما م « : ابراهيم گفت 
 :گفـتم  »جوابگوسـت؟  چه كـسي   ،افتاد براي نيروها  و اتفاقي  رفتيم ماموريت

ن ايـشا   اگر ،من با عثمان هم تماس بگيرم      بدهاجازه   ،است كه اين طور   حاال«
   ».كنم مي موريتشأم  فكري هم براي،هم پذيرفتند

لي جواب حاج    و د،ندار حرفي گفتو   ا .تماس گرفتم  با عثمان  فاصله بال
موافقـت   ابـراهيم  و  وقتي عثمـان   »!خودم« :مگفت دهد؟ مي را چه كسي   احمد
سـيد  « ارتفاعـات  تحـت امـر بـه طـرف        نيروهـاي  به اتفاق  من  گفتم ،كردند

 ،را تصرف كنـيم    آنها  اگر توانستيم  ،كنيم حركت مي  »باالبرز سيد«و   »مصطفي
در جاي مـا     ديي شما بيا  ،بمانيم  اگر اجازه دادند   .گيرم مي احمد تماس  با حاج 
ندادند  هم اجازه  اگر شويم، مي پاكسازي وارد شهر   م براي  ما ه  ،شويد مستقر

  .گرديم از همان جا بر مي
 .در آوريـم   را به تصرف   ارتفاعات توانستيم  سرعت هبهم   ما   .كردند قبول

تمـاس   احمـد   با حـاج   ،شديم تقرمس الجيشي و سوق  مهم ارتفاعات در وقتي
 مـا   ،ماست ر اختيار اكنون د  منطقه مهم تفاعاتار تمام حاجي« :تم و گفتم  فرگ

هم   اگر،اعزام كن كمكي نيروي موافقي اگر ،را داريم سروآباد پاكسازي قصد
   »!گرديم  برمي،نيستي موافق

 .هيدد را ادامه  بمانيد و كارتان  « :گفت و شد خيلي خوشحال   حاج احمد 
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بـه   ،حـاج احمـد را گـرفتم       فقت وقتي موا  ».فرستم مي نيروي كمكي  من فوراً 
وارد  و بايد   اكنون بهترين فرصت است    ،كنيد  عجله ،ها  بچه« :گفتم پيشمرگان

 ته تقـسيم  چند دسـ   را به  شيخ نيروها  باغ آمديم و در   سرعته  ب ».شويم شهر
 رزگاري تا حمالت احتمالي گروه    ستادمفر »دورو« راه ه گروهي را به س    .كردم

 شـهر  شـمالي  در ضـلع   كه مرتفعي تسخير كوه  اي را براي    دسته .كنند دفع را
 حركـت  طـرف پاسـگاه    نفـر بـه    چند نيز به اتفاق   و خود  فرستادم ،قرار دارد 

   .كردم
بـه طـرف     و كـرده   ما مقر را تخليه    ةبه محض مشاهد   دمكرات هاي نيرو

 ترك هيچ مقاومتي شهر را    عناصر كومله هم بدون    .بودند كرده كوساالن فرار 
 تعداد اندك   همان را با  سروآباد شهر ،لم يزل  خداوند به ذات  اتكال با .ندكرد

بـرادران ارتـشي    را در اختيـار  و آن كرديم گونه تلفاتي پاكسازي و بدون هيچ 
   .قرار داديم

  سيني بركت
 كـه ظرفيـت    شـويم  هايي روبرو مـي    با انسان  تاريخي از مقاطع   در بعضي 

بـين آنهـا بـا       و در واقـع    ؛انزمـ  در  نـه  ،گنجـد  مـي وجودي آنها نه در مكان      
 ةشـيو  كـه   چـرا  ،ماهوي وجود دارد   تفاوت خود يك  و بعد از   هاي قبل  نسل

   .متفاوت است كامالً گردد كه با ديگران مي مداري بر آنان و رفتار سلوك
 همـان  جـزو  ،افتـاد  اتفـاق  از انقالب بعد هاي در سال  را كه  هآنچ توان مي
ي آن  هـا  انـسان  و صـداقت   اخـالص  ،يمانا .آورد به حساب  يياستثنا مقاطع
  .نشست به نظاره ديگر ييها در دوران توان مين سهولت را به زمان

پيـشمرگان    تـشكيل سـازمان    ةاوليـ  هاي در سال  ضدانقالبهاي   گروهك
 اين  ،ندكرد مي پيشمرگان مسلمان   متوجه را كه  از اتهاماتي   يكي ،كرد مسلمان



  روزهاي سبز كردستان 132

 اما واقعيت غير از اين      .گيرند مي از دولت  قوق و مزاياي كالني   ح كه آنها  بود
 هـر  پايان  در .نداشت ماهيانه پيشمرگي حقوق مصوب    هيچ نماز  در آن  .بود
 ،داشـت  را كـه نيـاز    ركس هـر مبلغـي     هـ  ،گذاشتند مي را در سيني   مبالغي ماه

كـه دوسـتان از      مبـالغي  حداكثر .داشت برمي اش ماهيانه هاي با هزينه  متناسب
 ر مـاه  به ياد دارم از مهـ      دقيقاً .بود  تومان 500 تا   200 بين   ،داشتند سيني بر مي  

 داشتم از سيني برمي   تومان پول  دويست  ماهيانه 61سال   تا فروردين  60سال  
سـيني بـه سـيني       اي كـه آن     به گونـه   ،داشت بركت بسيار ، بسيار ،مبلغ و اين 
  .مشهور شده بود بركت

  ييشناسا عمليات
 .بعثـي بـود   و نيروهاي ضدانقالب در اختيار سلطان كوه قوچ  59  در سال 

ـ  از پيشمرگان و جمعي اهيم مراديشهيد ابر  به همراه  از  قبـل  ييِراي شناسـا ب
 ظـرف   .»خزينه چال« مبه نا  بود اي منطقه  كوه ة در دامن  .رفتيم نجاآعمليات به   

 سقفايجاد كنيم و     را در دل كوه    جمعي نستيم دو سنگر  اساعت تو  24مدت  
 از  .كامـل باشـد    استتار پوشانيم تا در  بدرخت   ةچوب و برگ و شاخ     آن را با  

   .كرديم مي استفاده »بنه« به عنوان جاآن
 حزب كه يكي از مقرهاي اصلي     ها بود  نزديكي  در همان  »مرانه«ستاي   رو
 نيروهاي بعثي هـم در قـسمت    معسكر گردان و قرار داشت  در آنجا  دمكرات

  . خيلي مجهز بود پدافندي كه يك گردان بود روستا باالي
از  و يكـي   خـاور   محمـد  ،يمـراد  شهيد ابـراهيم   به همراه   قرار شد بنده  

مور أمـ  معكـسر  و گردان  پايگاه حزب دمكراتييشناسا براي برادران ارتشي 
  ديـدم  .رفتـيم  هـا  دمكـرات  و به مقابل مقر    روستاي مرانه شديم    داخل .شويم

 تا بـه پايگـاه     ميشد رد صدا از كنارش    بدون سر و   .است نگهبانشان خوابيده 
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  . برسيمها بعثي
و  روي آن را بـا تـور پوشـانده          كـه  ندداشت مات مه ةيك زاغ  ها   دمكرات

 ها بـود و چـون      ها هم در همان نزديكي     بعثي  پايگاه .بودند تار كرده است كامالً
  خاردار و حفاظت   مسي فاقد هنوز  پايگاه ،بودند شده در آنجا مستقر   به تازگي 
   .كافي بود فيزيكي

مـن   د،بو برادر ارتشي  سر او   پشت ،كرد مي در جلو حركت   خاور  محمد
 هاي پايگـاه    به نزديكي  .كرد حركت مي  من سر و ابراهيم پشت   دمنفر سوم بو  

بـه    مـن پـايم    !صالح« :و گفت  رفتگ ، ما را  يم از پشت  كه ابراه  رسيده بوديم 
 ،بدهم نجاتش چه سعي كردم   هرو  گشتم   بر ».گير كرده است   يزي شبيه تله  چ

اقي متوجه پچ پچ مـا      عر انبگه ن .گير كرده بود   استتار تور اليدر    پايش .نشد
ه متوجـ   مـا  »!قـف « :زبـان عربـي گفـت      بـا  بلند شد و ايست داد و با صداي      

زود باشـيد دراز    « : گفـت  .عـرب بـود    ، برادر ارتشي كه همراه ما بـود       .نبوديم
  ». ايست داد،بكشيد

 هـا شـروع كردنـد بـه         عراقـي  .زمـين دراز كـشيديم     رويجـا بـر       همان
شان ن العملي عكس .را روشن كردند   يقو د نورافكن چن و همزمان  تيراندازي

 مطمئن خواهند شد كه كسي      ،باشيم نداشته العملي عكس اگر و گفتيم  نداديم
  .محوله بپردازيم موريتأبه م توانيم مي هم ما و نبوده

 و مـا همچنـان   كردنـد  اندازيهدف تير بدون ها حدود نيم ساعت    عراقي
 مـئن شـدند خطـري   مط بـاالخره وقتـي   .بوديم شده مخفي  مهمات ةزاغ كنار

صـحبت   بلنـد  بـا صـداي    و بودنـد شده   عكنار سنگر جم   ،متوجه آنها نيست  
و  كـرد  مي ترجمه   را يشانها  صحبت ، برادر ارتشي كه همراه ما بود      .كردند مي
گرديـد،  بر گرهايتاننگويـد بـه سـ      مي ها به نيروهايش   عراقي هفرماند گفت مي

 پراكنـده   وقتـي  !اسـت  ر كـرده  گي به تور استتار   كه پايش  خرس بوده  احتماالً
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 بـرادر  آنو   در آورديم  كالك را  و كاغذ  كشيديم را بر سرمان   ييا پتو م ،شدند
  . كند منطقه را ترسيم ةنقش  به خوبيتوانستارتشي 

 ،ييشناسا موريتأكشيد و پس از اتمام م      طول مدادبا 4تا ساعت     كارمان
  .ايگاه برگرديمبه سالمت به پ بوديم رفته راهي كه از همان توانستيم

  سلطان فتح قوچ
 و از نظـر    اسـتراتژيك بـود    بسيار ةنقط ما يك  نيروهاي براي طانسل قوچ

آنجا  ما توانستند  نيروهاي گنج شروع يابتدا در .داشت اهميت  بسيار  مينظا
 ،جمهور وقـت  سيير خائن صدر بني ، اما به دستوربگيرند ها پس را از عراقي 

 بـه   بنـا  .تاكتيكي كردند  نشيني عقب ايشان طالحو به اص    كردند تخليه آنجا را 
ما  طريقي هر كه به  معتقد بودند  وقت  فرماندهان ،داشت كه اين نقطه   اهميتي

 و كسب اطالع   طقهمن كامل يياين كار شناسا   ةالزم .كنيم ايد آنجا را تصرف   ب
 هاز عد  و عمـا محـول    ييرا به گـروه شناسـا      موريتأم بود كه اين    دشمن ةد 
  را شـروع   كارمـان  ديگـري  از نقـاط   هـاي قبلـي    ييشناسا ةا در ادام   م .كردند
 .بودنـد   كرده ييوهكي ما را شناسا    عناصر گر  ،موريتأم  در شب سوم   .كرديم

   .بوديم »ميرانه « و»بي دوله«حساسي مقابل  ةما در منطق
مـا هـم در      چيتيربـار   كوه بـوديم و    ةدر دامن  ابراهيم مرادي  شهيد و  من

به ابراهيم گفتم     من ،جا آوريم  را به  ظهر نماز ةضيفر ستيمخوا مي. باالي كوه 
   .خوانم را مي  بعد من نمازم،مده مي را بخوان، من نگهباني تو نمازت
ـ  قرار  ما را زير رگبار شديد     ،كرديم تمام را كه  نماز   شـهيد ابـراهيم    .ددادن
ندهيم، هيچ كـاري     را تشخيص  جهت تيراندازي  تا« : گفتم »؟چه كنيم « :گفت

چي شده؟   و گفت  صدا زد  ما را  ،از ما فاصله داشت    كه محمد هم » .كنيم ينم
 از« :گفـتم  .تشخيص دهـم   تيرهاي دشمن را   مسير در اين فاصله من توانستم    
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  ».م باالييبيا تا ما بتوانيم ، آنجا را بزن،شده به ما تيراندازي رو هروب
از  نـستيم و مـا توا    داد قـرار  را با تيـر هـدف       مقابل ةنقط بالفاصله محمد

فاصـله  بال ،برگـشتيم   وقتـي  .برگرديم پايگاه به خارج شويم و   رس دشمن تير
از  دشـمن  ايـم و   هرفتـ  كـه لـو    و گفتـيم   داديم را به فرماندهي اطالع    موضوع
در  نفـر  5 ،اشـكال نـدارد     گفتنـد  .ما در منطقه اطالع پيدا كرده است       حضور

   .ندبياي »كبوتر كش« ةسريع به گردن بقيه بمانند و اهپايگ
 تعداد زيادي   ديديم ،به آنجا رسيديم   وقتي و كرديم  ما با سرعت حركت   

 .انـد  شـده  مهيـا  عمليـات  سلمان براي ان م گپيشمر و ارتش، سپاه  از نيروهاي 
 كه رزمندگان  با رشادتي  سلطان حمله كرديم و    به كوه قوچ    بامداد 5/2ساعت  
 .درآوريم ه تصرف را ب  آنجا اذان صبح  دادند، توانستيم در وقت    شان ن از خود 

 نكـرده بـود و بـرادران        سقوط ،چاله خزينه داشتند   در ها  كه بعثي  اما پايگاهي 
 :بـه مـن گفـت      متوسـليان  احمد  حاج .بودند شدت با دشمن درگير   ه  ب ارتش

 بتـوانيم  تا بلكه  برويد ارتش از پيشمرگان به كمك برادران     به اتفاق تعدادي  «
  ».پايگاه را تصرف كنيم
 تعـدادي  به اتفـاق   هم ما ،بود كرده حمله ح به باشماق   ارتش از يك جنا   

و سه نفـر     گروهبان  يك .كرديم حمله ارتش از جناح ديگر    از نيروهاي  ديگر
 ،آمـديم  نييكـه پـا     از گردنـه   .دنـد مـا بو   همراه زن جي.پي.به عنوان آر   سرباز

دشمن به سرعت به طرف مـا در حركـت           تانك كه يك دستگاه   متوجه شدم 
  !تانك را بزن زن گفتم جي.پي.به آر .است
جـي را از     .پـي .آر  فـوراً  .نكرد جي عمل . پي.ر اما آ  ،رفت نشانه  تانك را  او
 ،نكرده بودم  اندازيجي تير . پي. و با اينكه تا آن لحظه با آر        گرفتم ايشان دست
   .متوقف كردم آن را جي .پي. اولين آر و با شليك رفتم نشانه دشمن را تانك

 پايگـاه   تـا نزديكـي    .تر شد  ما آماده  پيشروي ةزمين ،تانك دشمن   با انهدام 
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بـه  . داد مـي مـا ن  نيروهـاي  را بـه  پيشروي مجال  تيربار .حركت كرديم  دشمن
 مـا را    ،كني ييجو صرفه كنسعي   ،است اتمام به ما رو  مهمات« :گفتم محمد
  »!رويم مي  جلو؛كن تش تيربار پشتيبانيبا آ
بر  و بالفاصله  هالكت برسانيم  به   عراقي را  تيربار ةخدم توانستيم الخرهاب
 از   مـي ك بسيار و با تعداد    مسلط شويم  ،قرار داشت  در آنجا  باركه تير  اي نقطه
از   نفـر  40تعـداد    و را تصرف كرديم   دشمن پايگاه و هكرد حمله جناح چند
در اين عمليـات     »عبادت«  شهيد سرگرد  .در آورديم  دشمن را به اسارت    افراد

  .به شهادت رسيد

  راستگو ةديوان
 مابـراهي  شـهيد  به اتفاق   بنده ،خزينه چال و سلطان قوچ سازي آزاد  پس از 

 در مـسير   بعثـي   نيروهـاي  از مانـده  جـا   بـه  مهماتِ آوري جمع مورأم مرادي
  . شديمقشمابا

 حيـاط  در داخـل   فـردي  شدم متوجه ،شديم باشماق وارد روستاي  وقتي
 در .گويـد  مي  فحش و ناسزا   »سور  احه« نام   به كسي به زند و  قدم مي  اي خانه

ال ؤ از او سـ    .انـد  بـسته  ه رويـش  ب در را  اي است كه   ديوانه  ديدم ،را باز كردم  
احـه  « :فـتم گ »!سـور   احـه « :گفت زنداني كرده است؟   شما را  كسي چه كردم
خوابيـده   ت و در اين خانه    مور استخبارات عراق اس   أم« :گفت  كيست؟ »سور
اسـت   گفتم ممكن  به ابراهيم  بعداما   ،تماو را جدي نگرف     ابتدا سخنان  ».است

  .را بازرسي كنيم  خانه،راست بگويد
خوابيـده اسـت و يـك قبـضه        » سـور   احه« ديدم   ،شديم وارد خانه وقتي   

 .بـود  در كنـارش   كمري هم  قبضه كلت  كالش و يك    يك قبضه  ،60 ةخمپار
 هـر  ،ديمرا نكش « : گفت .كرديم  دستگيرش ،شود از خواب بيدار   اينكه قبل از 
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   »!دهم مي قرار در اختيارتان بخواهيد اطالعاتي
 تمام زاغـه   بايد .رسيد به تو نخواهد   كني، هيچ آسيبي   اگر همكاري   گفتم
اطالعـات را    ةو همـ    قبول كرد  .دهي به ما نشان   منطقه را  هاي مخفي  مهمات

جنـگ و    را بـدون   دشمن و مهمات  و دهها انبار سالح    ا گذاشت م در اختيار 
مهمـات فراوانـي را بـه غنيمـت          هـا و   سالح و آورديمدر درگيري به تصرف  

   .گرفتيم

  پاكسازي آويهنگ
 .گرفتنـد  مي را تحويل  به نوبت آنجا   ها   گروهان ،بيساران  پس از پاكسازي  

از  ،خيص شده بودم  تر از بيمارستان  به تازگي  چون ،به من رسيد   نوبت وقتي
و  دادنـد  العاطـ  هـاي اول  شـب   در همـان  .ع مناسبي نداشتم   وض  مينظر جس 
 ويهنگآو   هويه و سرهويه   پاكسازي ايبر است عملياتي  در نظر  چون گفتند
 الفاصـله  مـن ب   .كنيـد  مينأرا ت  »پلهدو« تا »هرسين« ةشما بايد در   ،شود انجام

 ييمنطقـه را شناسـا     تمـام   و نـد رفت ويـژه  گروهي شب .كردم نيروها را اعزام  
به چند  .بود هنگ مقر كوملهويآو  دمكرات هويه مقر اصلي و سر  هويه.كردند
 در  .رفتنـد  »سـاليان «و   »نجـي « ي به طرف  ارجمند  احمد .شديم تقسيم گروه
   .كنيم هويه را پاكسازي ما توانستيم صبح اذان هنگام

توانـستيم   تا اينكـه   درگير بوديم  شدت با دمكرات  ه  ب پاكسازي  در مدت 
به نـام    شخصي بود فرماندهي نيروهاي دمكرات     .بيرون كنيم  از روستا  آنها را 

 بـسيجي  روهاياز ني  تعدادي ن روستا به  ييدر پا   در حين فرار   وا .»علي بوبان «
بود و گفته بـود       ايستاده ،بودند او ايست داده   ها به   بسيجي .دكرده بو  خوردبر

 يياي شناسـا رخواهم ب مي ،از نيروهاي سنندج هستم و من پيشمرگ مسلمانم  
   !جنوبي روستا بروم قسمت
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 محمـد «بـه نـام      داشـتيم   بـرادري  .ما هم رهايش كـرده بودنـد       نيروهاي  
را  چـرا او   دور متوجـه شـده و گفتـه بـود           از او .بـود  تيربارچي كه »ناصري

 او  از نيروهـا    بالفاصله دو نفر   !ند ما متوجه نشديم   دها گفته بو   ؟ بسيجي يدنزد
 همـان . او را كـشته بودنـد      ه خارج شـود   كرده و قبل از اينكه از در       را تعقيب 

 مدنـد به روستاي هويه آ    ينمسؤولاز   تعدادي به اتفاق   سنندج ةروز امام جمع  
  .موثر بود  بسيار نيروهاةتقويت روحي كار در اين و

  
  
  



  
  
  
  
  

  جدا مانده از ياران
  پور شريف محمد از آقاي اي خاطره

  سروآباد رداز پيشمرگان مسلمان كُ
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  جدا مانده از ياران
بـه تهـران     شـديم  و مجبـور   كردند بر ما تنگ    را عرصه ها گروهك وقتي
 رفـتم تـا پـس از    »پچه سـور «ه و ب جدا شدم  من از همرزمان  ،كنيم مهاجرت

بـرادران   بـه سـاير   حركت كنم و كرمانشاه ، به طرف كه داشتم  يي كارها مانجا
   .ملحق شوم

كـه در    بـود  مهمـات و مقداري    سالح تعدادي من انتقال  اصلي موريتأم
 .بودنـد  فهميده گروهك كومله  .سور ماندم  پچه يدر روستا  شب .داشتيم آنجا

 بود كه همراه من   دوستان يكي از   به اتفاق   و را محاصره كردند   اطراف روستا 
   .كرديم كوه فرار به طرف

 ساعت در مقابل   24 حدود .داشتيم كالش ةو يك اسلح   كلت  يك قبضه 
  ميتمـا  چـون  .محركت كنـي   شب بعد  توانستيم كرديم تا  مقاومت ها گروهك
 رفتـيم و در منـزل       »پلوره«  شب به  ،شده بود  بسته انقالبضد توسط مسيرها
   .يان مانديمآشنا يكي از

و  تهيه كنـد   تا ماشيني  ام را فرستادم   زادهرخواه بود كه رفتم    هنگام طلوع 
 خالـد ! ييدا« : و گفت  برگشت  بالفاصله و رفت و ا .نمايد خارج از آنجا  ما را 

  چـه  .رسـيده اسـت    پلـوره  يها  و به نزديكي   تفنگدار آمده  50همراه   طاهري
   »اي؟ انديشيده اي چاره
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غذا  بدون كامل  ساعت 24و حدود    كرديم را مخفي  خود روستا ما داخل 
از بيراهـه بـه      شـب  از تـاريكي   توانستيم و شب بعد   گذرانديم روزگار و آب 

  .كرمانشاه برويم
  
  



  
  
  
  
  

   چمرانهمسنگريِ
  رزگانبا صالح آقاي خاطرات

  رد مريوانپيشمرگان مسلمان كُ از
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  تالقبا
فرودگـاه ايـن     وارد نندجس به منظور پاكسازي   ،كامياران پاكسازي پس از 

ما  شد قرار. شتدا ريزبابا روستاي در مجهزي پايگاه ضدانقالب .شديم شهر
 مــانعي در مقابــل شــرق شــهر ســنندج زدن و بــا دور حركــت كنــيم شــبانه

دشـمن را مـسدود      ة عقب ،شديم كنيم تا زماني كه وارد شهر     اد  ايج ضدانقالب
   .باشيم كرده

 )ص( اهللا رسـول  محمد پادگان افراز اط   چون .حركت كرديم   شب هنگام 
 بـه ايـن خـاطر      ،دارد كـاربري كـشاورزي    هـا همـه    نزمـي  باباريز تا روستاي 
 كـرده  تبـديل  تالقبا را به منطقه ها تمام  در زمين  آب با رها كردن   ضدانقالب
با مشكل   ، كنيم عبور هاي مزروعي  زمين از داخل  بوديم ما مجبور  بود و چون  

 ها اصالً وجود نداشت   خودرو امكان عبور  اي كه  شديم، به گونه   جدي مواجه 
  .كنند مسير را طي توانستند مي هم با زحمت پياده نفرات و

ايجـاد   كه دشمن  سدي توانستيم از اين   ،هاي فراوان  و زحمت   با مشقات 
  جغرافيـاي  ها بـا  نيرو اكثر كامل ييآشنا عدم به دليل  اما ،كنيم بود عبور  كرده
در كـه   ما   .كرده بود  كمين به ايجاد  اقدام مختلفي ر نقاط د  ضدانقالب ،منطقه

 ة محاصر ةدر حلق  متوجه شديم  لحظه ر يك د ،كرديم مي حركت شب تاريكي
  !ايم افتاده دشمن
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 تـالش  ن داشـتند  كه توا  يي تا جا  و به كار شدند   دست فاصلهبال  برادران
 ،بودنـد  ما كه همگي جوان    نفر از رزمندگان   70به   قريب سفانهأ اما مت  ،كردند
 و ندد نمو  مياسال تنومند انقالب  درخت را نثار  خون سرخشان  ميدان در اين 

   .ايثار و فداكاري جاودانه شدند براي هميشه در تاريخ

   چمرانهمسنگريِ 
 زمـاني كـه    .شناختند مي و صداقتش  ه با تواضع  را هم   شهيد دكتر چمران  

 و ساعات  و در تمام ايام    جنگيدند مي پيشمرگان بودند، دوشادوش  ر مريوان د
  .شدند مي ما محسوب ةهم غمخوار و در حقيقت بودند آنان روز همراه شبانه

 ة نقطـ  .داشـت  حـضور  هم در آنجا    شهيد چمران  .دهلره بوديم   در پايگاه 
از آن نقطـه بـه مـا         يـشتر ب و بود دشمن معبر كه داشتحساسي وجود    نسبتاً
جمعي از   همراه هب ،كه داشتيم  اطالعاتي استناد به  بنا به تدبير و    .شد مي حمله

   .قرار داديم كمين در را نيروها نقطه و در آن متيرف رزمندگان
 و از  فهميده بود  را موضوع  دشمن .شده بودم  مستقر ها  سنگ من در ميان  

سـنگي   جي را به طرف   .پي. اولين آر  .دادند قرار موردحمله ا را  م ، كمين پشتِ
سـنگ   ةهاي متالشي شد    تكه .كرده بودم شليك كردند    كمين من پشت آن   كه

بـسيار   ايجـاد مـوج انفجـار     آن موجـب   از انفجـار   ناشي وحشتناك و صداي 
   .شديدي شد

 شـهيد   ،برگشتيم وقتي .داده بودم  خود را از دست    تعادل  من گيج شده و   
 يسركـش  و ضمن  آمد  فاصله   بال .مرا شنيده بود   موضوع موج گرفتگي   مرانچ
 مـن قبـول   »!برسـانند  را به بيمارسـتان  تو تا شو سريع آماده « :تفگ عيادت و

در  دهـم  مـي  تـرجيح    ،ن در منطقه به وجود من نياز اسـت        چو گفتم و نكردم
 مـن   الزم را بـه    هـاي  و توصـيه   كردند نيهم تحس  چمران  شهيد .پايگاه بمانم 
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  . نمودند

   حسنهةاسو
 وقـت   هـيچ  ،انـد  بـوده  و همـراه   همـرزم   حـاج احمـد    دگاني كه بـا   نرزم

را  ايـشان  رفتـاري  و سـلوك   و تقوا  نجابت ،صادقانه  برخورد ،بارز شخصيت
 پاكسازي ضدانقالب ژاالنه از لوث وجود    ةكه گردن   زماني .كنند نمي فراموش

بـودم و    احمـد  اجحـ  خـدمت  محـدود و معـدود را در       هر چنـد    ميايا ،شد
  .كرده بود نصيبم با او را همنشيني توفيق خداوند

 غـذا  كـه  بـود  رنفـ  آخـرين   هميـشه  .داشت خاصي هاي اخالقي   ويژگي
 لـب بـه آن      ،به همه رسـيده اسـت     شد غذا    نمي كه مطمئن   تا وقتي  ،خورد مي
 در وقـت    ،نمـاز  در حـين    هميشه ،نبود رزمندگان وقت جدا از   هيچ .دزد نمي

  .بود برادران ساير همراه غذا خوردنو  استراحت
از  كـرد و   بـه صـحبت    شـروع   آرام آرام  .بوديم تنها هر دو نفر    يك شب 

 خـوب   .رائت كرد را ق  فراواني احاديث و آيات .گفت از ميهن  دفاع ضرورت
 كنـيم ماننـد    تـالش  مـا بايـد    ةهم« :هايش گفت  در اثناي صحبت   دارم به ياد 

قـانون   مانـدگاري  و حفـظ  را بـراي   انو جانم  باشيم )ص( اهللا رسول اصحاب
 ديگر منـاطق   و  خوزستان ،كردستان  امروز .بگذاريم طبق اخالص  در خداوند

 ارضـي  تماميـت و   انقـالب  آن و حفظ   از  مهم دفاع  .تفاوتي ندارد  هيچ هم با
  ».كنيم تا به نتيجه برسيم براي آن تالش  ما بايدةكه هم است كشور

 زنـده  رميدر ضـم   حـاج احمـد    ايصد طنين اين همه سال   پس از   هنوز
   .است
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  ي به مردم كردستان اعتماد داشتدشهيد بروجر
  عبداهللا جعفري آقاي خاطرات

  سنندج رداز پيشمرگان مسلمان كُ
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  داشت اعتماد كردستان به مردم يدبروجر شهيد
را  عمـرش  و وقـت  فرماندهاني بـود كـه تمـام       ةبروجردي از جمل   شهيد

 كه انتظاري تنها زحمات آن تمام و در مقابل بود كرده مدخدمت به مر صرف  
لبانـشان   رضـايت را بـر     لبخنـد  بـه آنـان    با خدمت  بتواند كه اين بود  داشت
   .بنشاند
 نگريست و راستي مي قصد  به همه با ديد،داشت صداقتي كه  به دليل  و ا

 آنهـا  اعتماد توانيم مي ،شويم روبرو با مردم  ما صادقانه  كه اگر  داشت و اعتقاد 
 را پشت  مردم ،برسانيم سرانجام و اگر اين كار را به      كنيم جلب خودمان را به 

راه  سـر  از و موانـع   مـشكالت  ةهمـ  ،مردم با ما باشـند     وقتي و يمردا سرمان
  .خواهد شد برداشته

را  فـردي  مـا   نيروهـاي  ،شـديم  وارد شهر سنندج   كه ييروزها  در اولين 
ايـن فـرد بـه       ة خانواد .بودند دهكر بازداشت پادگان در و او را   دهنمو دستگير

پـيش شـهيد     بالفاصـله  ،مشناخت مي ايشان را  هم چون  من و دادند اطالع من
 پـس از جلـسه     تـا  منتظـر شـدم     مـن  .داشـتند  جلسه ايشان .رفتم بروجردي
  .كنم موضوع را بيان و برسم خدمتشان
 آمـد  بيرون و بالفاصلهبروجردي مرا ديد     شهيد ،باز كردند  كه را اقت ا  درِ

و  دسـتگير  ار  فردي !حاجي« :عرض كردم  »اي؟ چرا آمده  اينجا« :سوال كرد  و
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  »! مشكلي ندارد،شناسم  من او را مي.اند كرده بازداشت
يادداشت را    وقتي .يادداشتي نوشتند و گفتند اين را ببر و آزادش كن          فوراً

   ».ديينما  نامه آزادبه ضمانت حامل فرد را آن« :نوشته بودند ؛نگاه كردم
 .بود كردستان اعتماد به مردم   معني واقعي تجلي جردي اين كار شهيد برو   

ونه ماننـد   صدها نم   ايشان ،است سعيد آن شهيد  كارهاي اي از  اين نمونه  البته
  .اند اين كار را انجام داده

  !خورد مي به چه درد ما پول
 مقرهـا و    ؛هـا  گروهـك كـه    مناطقي بود  جزو درهديوان  هزاركانيانِ ةمنطق 
 داشـت  جغرافيايي هم وضـعيتي    و از نظر   داشتند در آنجا  متعددي هاي پايگاه

  .داشتيم فراواني به نيرو و تجهيزات نياز پاكسازي آن كه براي
  نيروهـاي  ،شـد  هزاركانيان آمـاده   عمليات براي پاكسازي   كه طرح   زماني

 فرمانـدهي   تحـت  سـتوني  در قالـب   كـرد  مـسلمان  و پيشمرگان   سپاه ،ارتش
 و درآمدنـد  حركـت  بـه  جـردي برو و شـهيد   شـيرازي  صـياد  شـهيد  مشترك
 لـوث وجـود    را از  منطقـه  ،موفـق  عمليـات  يـك  توانستيم طـي   ختانهبخوش

 ماشين  هيك دستگا  ةساي در زير  روستا در نزديكي . كنيم پاكسازي ها گروهك
پـول   نـه خـودش   يكي از همرزمان كه سـيگاري بـود،          .نشسته بوديم  سيمرغ

 سـيگار تهيـه    تا بتواند  بدهيم او كه به  داشتيم پول از ما  نه هيچ كدام   و تداش
د شـدم    بلنـ  .شد مي از كنار ما رد    بروجردي داشت  شهيد لحظه  در همان  .كند
 :گفـتم  »خـواهي؟  براي چه مي  « : گفت »!خواهم حاجي پنجاه تومان مي   « :گفتم

ر ايش سـيگا  بـر  هم نداريم كه بـه روسـتا رسـيديم         پول ،ندارد سيگار فالني«
در  جرديبرو شهيد .ما بود  در كنار  هم شهيد طهماسبي  ؛خيريادش ب  ».بگيريم

 اگـر   !ارمدهيچ پولي ن  « :گفت و را بيرون آورد   هايش جيب كمال آرامش آستر  
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گيـريم و سـيگار هـم بـراي ايـن بـرادر              مـي  پـول  كسي رسيديم از  به روستا 
ه دنبـال شـهادت و      ما ب  خورد؟ پول به چه درد ما مي     « : سپس گفت  ».خرم مي
بـا   دهـد  توفيـق  خداونـد  و اگر  ايم آمده به اين ميدان   جسم اسارت  از ييرها

  !رفت به ديدارش خواهيم جسم خونين

   صالحاتاتباقي
 در هر جاي آن نشان     ،بنگريم خوب كردستان زمينسر جاي جاي  به اگر 
ـ     را كه  يي كارها ؛را خواهيم ديد   شهيد بروجردي  هاي استوار  گام ه  آن شـهيد ب

 شهيد بروجـردي  .كنيم مي  ما استفادهاراش  ثمره امروز ميوه و و  انجام رسانده   
 موجـب  ايت و دورانديشي او   در .بود كرد ن پيشمرگان مسلمان  سس سازما ؤم

   .پايان يابد طوالني تي نه چندانددر م نا كردستةئلاغ شد كه
 شـهيد  كـه  قيـات صـالحاتي   با و بـه حقيقـت     ييزيربنـا   يكي از كارهاي  

  در كردسـتان    مينيروهاي بـو    جذب ،است گذاشته جايبر ردي از خود  بروج
  هـيچ نيـروي    .داشت عجيبي اطمينان و اعتقاد  ميبو  ايشان به نيروهاي   .است
 الطاف آن شهيد   را مديون  نيست كه به طريقي خود     پيشمرگان و سپاه  ميقدي

كـه   اسـت  متيخد ترين بزرگ و اين  نكند  به نيكي ياد   و از خاطرات او    نداند
  .اند ايشان به نظام كرده

  )به سور عه( ميرست عبداهللا شهيد مظلوميت
 از شـهر   مـردم  مـانع خـروج    هـا  كگروهـ  ،ورود ما به سنندج    ر ابتداي  د
بـه   امنيت مردم مينأ براي ت  .بودند خود ساخته  سپري براي  هاشدند و از آن    مي

 ميسـت آقاي رحيم احمدي و شهيد ر      من به اتفاق   ،از شهر  خروج آنها  منظور
  .آمديم پل قشالق بهشت محمدي و به طرف از فرودگاه 
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 اتفـاق   من يك لندرور در اختيار داشتم و بـه .مامو رحيم در قشالق ماند    
 لنـدرور را پـارك    . آمديم) جادة عباس آباد  (به باالتر از قشالق       ميشهيد رست 

  هـم بـر روي      ميرسـت   شـهيد  .بـودم  نشسته باالي جاده  در طرف   من .كرديم
   .ما آمدند دو پسر بچه به طرف بود كه پيرمردي همراه نشسته ماشين كاپوت

دسـتش را    پيرمرد.آنها رفت ن آمد و به طرف  يي عبداهللا از باالي ماشين پا    
 :رونـد؟ پيرمـرد گفـت      مـي  ال كـرد كجـا    سـؤ  از آنها   عبداهللا .د كرده بو  تمش

و  تخـودم اسـ    فرزنـد  هـا   بچه از اين   يكي .برويم بيرون شهر خواهم از  مي«
  »! همسايهةبچ يكي هم

جـك مـال    نارن انـد ايـن    دوسـتانت گفتـه   « :گفت  پيرمرد .ندشد تر  نزديك
دراز كـرد كـه نارنجـك را         را عبـداهللا دسـتش    .ام آورده آن را برايت   ،توست
 اما ضامن نارنجك را كشيده بود و نارنجـك در ميـان دسـتان عبـداهللا                 ،بگيرد

به اتفاق عبداهللا به     ها   بچه پسر از يكي لحظه پيرمرد و   منفجر شد كه در همان    
  .فوت كرد در فرودگاهكه  بود شده  ميزخ نيز  ديگرةبچ. رسيدند شهادت
   .قبرستان قراديان است  در ميرست عبداهللا پاك شهيد  مزار

  
  



  
  
  
  
  

  دفاع از انقالب اسالمي
  ييميرزا حاجي عبداهللا حاج خاطرات آقاي 

  سنندج مسلمان كرد از پيشمرگان
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  روغن رايگان
 از شهيد حاج مسعود    ديشهيد بروجر  ،كامياران پس از پاكسازي   چندروز

 مـا  بـارة در نظـر و ديـدگاه مـردم       !حاجي مسعود  «:ال كرد و گفت   ؤس غميان
ها  را گروهك  مردم !آقاي بروجردي « :گفتند جواب  ايشان در  »؟است چگونه
 و تـردد    مـد آو رفت و   ندهست همه در منازلشان  . اند تهديد كرده  اند و  ترسانده

 كنيم را آغاز  دهي به مردم   خدمات   بايد كارِ  ما .است در سطح شهر خيلي كم    
 شـهيد  .دولـت جلـب كنـيم      را به طرف   اعتماد آنها  و بشكنيمآنها را    تا ترس 

گونـه اسـت     همين قطعًا« :و گفت  پذيرفت حاج مسعود را   سخنان بروجردي
   »!دييگو  شما ميكه

 بـه دليـل تعطيلـي      .گذشت مي ما در كامياران   قراراستاز    حدود يك هفته  
 روبرو  يي غذا ادمو با كمبود  كم داشتند  مردم كم  ،شهر و وضع بحراني   ها مغازه
اتي از   روغن نب  ييكيلو 5هاي   از حلب  دو كاميون پر    همان زمان   در .شدند مي

 داران زهيكـي از مغـا      بـراي  رابـار    رفتند و ايـن    كرمانشاه به طرف سنندج مي    
ـ چا داريـوش  حـاج مـسعود و آقـاي       شـهيد  .بردنـد  مي جسنند جلـوي   اريپ

 ها ن به روغن نياز دارند، اين روغنمردم كاميارا« :را گرفتند و گفتند    ها  كاميون
  ».كنيم تقسيم مردم تا در ميان را بدهيد

 كرديم براي  درخواست  مردم بلندگو از  با  ما هم  .كردند موافقت ها  راننده 
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 مـردم   از  مـي دقيقه بـا خيـل عظي      چند  در مدت  .ندكن مراجعه وغنر يافتدر
درود بـر امـام را       و زنـده بـاد اسـالم      كردند و شعار   كه تجمع  شديم رو به رو

سپس بـه هـر      و كرديم همه را فيلمبرداري   .ر جالبي بود   بسيا ة صحن .سردادند
   .داديم رايگان روغن يي كيلو5 يك حلب نفر

 كـار خـوبي   « :مدند و گفتند   آ ،را فهميدند  وقتي موضوع  بروجردي  شهيد
» !ايـم  نـداده  هنـوز « : دوستان گفتنـد   »؟ايد داده ها را  روغن اما آيا پول   ،ايد كرده

تـا   پرداخـت كردنـد    كـاميون  را به رانندگان   همان جا دستور داد و فوراً پول      
   .گيري كنندمجدداً براي سنندج بار برگردند و

   مياسال از انقالب و دفاع كرد مسلمان پيشمرگان
 هر ملتي   تاريخ ،باشد طلبانه حق هاي حركت جنبانِ سلسله تواند مي نچه  آ
را  خـود  زنـدگي  ةكرد تـا آينـدگان برنامـ       ثبت  و وشتن را بايد   تاريخ .است

  .كنند آن تدوين براساس
بعـد   و ارگاني  نهادي ،فردي كه چرا  ام حسرت اين را خورده    هميشه  من
كـرد   هاي مـسلمان   ي پيشمرگ ها تالش  تدوين زحمتِ ، و چند سال   تاز بيس 

منتقل كند و نـسل امـروز بـا          است تا واقعيات را به آيندگان      نداده به خود  را
 رزمندگان ترين  پيشمرگان مسلمان گمنام   .شوند انآش هاي اين عزيزان   رشادت
  پيشمرگان مـسلمان از چـه      ةاولي يها هسته دانند ما مي  نسل امروز   آيا .هستند

 ؟ها بودنـد  س اين هستهأ چه كساني در ر؟رفتاقع به خود گ  صورت و  ينزما
  كردند؟  مي را دنبال اهدافي چه افراداين  اصوالً و

ي كردسـتان   هـا   شـهر  كه در  همان كساني  ؛توانم بگويم  مي تأجر  من به 
بـه   53-54ي  هـا   سـال   حدود !را سر دادند   مرگ بر شاه   بار شعار  براي اولين 

 چهـار   ةخواني در محلـ    يمولود مجلس دمحمد حسني به يك   سي آقاي اتفاق
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 حاضـر  روحـانيون  از  يكي ،مولودنامه از اتمام   پس .بوديم دعوت سنندجباغ  
به مدح   آميزدعاي خير كرد و با الفاظي كفر       يبراي حكومت پهلو   سدر مجل 

   .و ثناي آنها پرداخت
بـه جهـت      ايشان - بودند از مبارزين  حسني كه يكي    مرحوم محمدامين 

 رمضان كريه حكومت پهلوي در ماه     ةي چهر افشاطلبي و     حق ،خواهي آزادي
ت و بدون هيچ ترس و      فبرآش شدت از اين موضوع   ه   ب –بودند   ممنوع المنبر 

 هـر   «:جمع به افشاي جنايـات حكومـت پرداخـت و گفـت            اي در آن   واهمه
و   از ايمـان   ،بـستايد ا  ر آن دعاي خيـر بكنـد و      براي اين حكومت   كه  ميعال

   .داخترري پگگونه در آن مجلس به روشن ينا است و اسالم فاصله گرفته
گرانقدر عبداهللا جمـاران     ديبا شه  ارتباط تنگاتنگي  كه  من ،روز دو  بعد از 

در  و رســيدم ايــشان موضــوع خــدمت گــزارش ايــن  بــراي بيــان و،داشــتم
تمـام   هـاي مـن     هنوز صحبت  .اهم به صحبت نشستيم   ب داشت اي كه  خانهيچا

   .توقف كرد خانهيچا لدر مقاب يماشين  ديدم،بود نشده
 بارها دسـتگير و زنـداني      با حكومت  مخالفت خاطركه به    جماران  شهيد
دنبـال    ظاهراً آقايـان   !عبداهللا« :و گفت  شناخت  سرنشينان ماشين را   ،شده بود 
 بزني و باعث گرفتاري بيشتر     نبايد حرفي  كردند، دستگيرت اگر .اند شما آمده 

دستگير كردند و    پيش چندي را من !نترس  از ساواك  .بشوي امين محمدسيد
و  يـدا كننـد   پدسـت    به هيچ سـندي    اما نتوانستند  ،يم را كشيدند  ها   دندان ةهم
تـرس و هراسـي    تهديدهاي آنهـا  ها و از شكنجه تو هم نبايد  .ام هم زنده  ناال

  »!بماني استوار و كوه ثابت مانند بايد .باشي داشته
 سيـي  كـشاورز كـه ر     )سـرهنگ (سرگرد   به اسم  شخصي  در همين زمان  

سـاواك    آن زمـان   .با خود بردند   مرا شد و  خانهيچا وارد ،بود ساواك سنندج 
ـ  در جـوار   وزيري و  منزل آقاي صادق   در كنار  قـرار    فعلـي سـنندج    ساورژان
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بـراي   سـوم   روز .بسته در زندان نگـه داشـتند       مرا با چشمان   دو روز  .داشت
ام   شـكنجه  ،توان داشـتند    كه ييتا جا  زندان شدند و   شكنجه وارد  و ييبازجو
كمـك   عملي كـنم و خداونـد      را جماران  اما سعي كردم نصايح شهيد     .كردند
  .توانستم مقاومت كنم و كرد

 .ديـدم  امـين را    مرحوم سيدمحمد  ،چهار روز بعد در سالن زندان ساواك      
 من  ،بگو خواهند  هر چه مي   ،اي من زياد شكنجه شده    دانم به خاطر   مي «:گفت
 به خـاطر  كه من    چرا ،ندارم خائنين در دل   از اين  ترسي و ومشهيد ش  ام آماده

 بـه صـحبت كـرد و       كنم و با صـداي رسـا شـروع         مي رضاي خداوند مبارزه  
من هم پـس     و بردند با خود  سرش ريختند و او را     بر ساواك افراد فاصلهبال

   .آمدم بيرون از زندان از آشنايان اي عده وساطت و ضمانت با از مدتي
 مـسلمان   پيـشمرگان  ،بدانند گانمكه ه  اين بود  اين خاطره  رز ذك ا  هدف

ـ    كردنـد و بعـد از پيـروزي        مبـارزه  انقالب براي پيروزي  و  حفـظ  ايرهـم ب
  .شدند حراست آن پيشمرگ

  حمله به كالنتري 
را تـشكيل    گروهـي  جمـاران  به اتفاق شهيد عبداهللا    57  در مبارزات سال  

 و سـازماندهي   فرهنگـي  ارهـاي ك مختلـف ماننـد    هاي بوديم و در زمينه    داده
ور  شعله كه آتش انقالب    زماني .كرديم با حكومت تالش مي     مبارزه  و جوانان
 ،چينـد  سـاله را بر    2500 غاصـب  حاكمان ننگين تا بساط  رفت و مي  بود شده
 سنندج را طـرح كردنـد و        2 موضوع حمله به كالنتري شماره       جماران شهيد

دادي نارنجك تهيه كرد و قـرار شـد          برنو و تع   ةبراي اين كار سه قبضه اسلح     
 و بـه كالنتـري   در خدمت شهيد جمـاران باشـيم     ييميرزا  بنده و يداهللا حاجي   

   .حمله كنيم
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  نقشه را طراحي   ،داشتند خاصي كه  آن شهامت و درايت    با  شهيد جماران 
رديم و  كـ  شروع به پرتاب نارنجك    زاويه از چند  .كردند و با هم راهي شديم     

 عـضاً  مـن ب   .بكـشانيم  بـه سـقوط    را آنجا توانستيم ، بدهيم تلفاتي اينكه بدون
پيـشمرگان   عمليات اولين را بايد  اين گويم مي كنم فكر مي  به اين قضيه   وقتي

پـاي   از ،شـديم  كه مسلح  زمان همان ما كه چرا ،نامگذاري كرد  ردكُ مسلمان
  .سيس كرديمأرا ت پيشمرگان  سازمان، آن مبارزاتةدر ادام ننشستيم و

  ها  خانوادهتهديد
، يـك ايثـار      مياسال در دفاع از انقالب    نپيشمرگان مسلما  ايثار و گذشت  

را  خـود   آنهـا هـم  . بود»انفسهم و موالهمبا وجاهدوا«مضاعف بود و مصداق  
دنـد و هـم   سخاوت مالشان را دا بردند و هم در كمال    به مسلخ  ميدان در اين 
  .كردند  انقالبفدايرا  هاي خود خانواده

 هيچ كس به اندازه     ،بود ضدانقالبوتاز   تاخت   ةعرص  كردستان كه زماني
بـراي   آنها به پايگاهي   يكايك ة خان .نداشت قرار تهديد در معرض  پيشمرگان
 هـاي  كـه بـا گلولـه      ييها خانه بسيار  چه .شده بود  ديلتب ضدانقالبمقابله با   

  و كودكـان   جز زنان  كه در آنجا    در حالي  ،قرار گرفت  جي مورد هدف   .پي.آر
   .كرد كسي زندگي نمي معصوم

ها را بـراي     مهري بي ها و تحقير بدترين و هاي پيشمرگان بيشترين   خانواده
كردنـد    دفاع .خم به ابرو نياوردند    پذيرفتند و  خود  بر  مياسال از انقالب  دفاع

   .انگاشتند هيچ را به نمدش ايستادند و تهديد به مقاومت و مردانه
 به دست  شرافت مهاجرين سالح ايمان و    انصار و  كه در ركاب   در زماني 

بـه   وقتـي  موريـت أم  بعد از يـك    .بيايم م به منزل  توانست ميكمتر   ،گرفته بودم 
 حـت كننـده در بـستر      ابـسيار نار   در حالتي  از دخترانم   ديدم يكي  ،آمدم منزل



  روزهاي سبز كردستان 162

درود بـر   «به جـرم گفـتن      « : گفتند ،كردم الؤس را  زماني كه علت   .اند خوابيده
مـرگ   تـا دمِ   وشكنجه شـده     ضدانقالبتوسط   ،ييهپيمارا  در حين  »خميني
 ماه تحـت    6 نزديك به  كه   دحدي بو ه  تش ب ا جراح ت شد .خورده است  كتك

   .مداوا قرار گرفت
هـاي پيـشمرگان تحمـل       كه خانواده  است اي از هزاران موردي    اين نمونه 

 .هـستند  در كردستان  شدني انقالب فراموش نا  آري پيشمرگان ياران  . اند كرده
 تـا د  د و تـالش كـر     يپوشـ   عمـل  ةجامـ  )ره(راحـل م   امـا  ةمودبه فر  بايد پس
 دنيوي بـه فراموشـي      زندگي هاي  پيچ و خم  در   جهاد و شهادت   كسوتان پيش
  !نشوند سپرده

  در حسرت يك ليوان آب
بـه چنـد      كه بوديم حدود چهل نفر   ،شديم شهر سنندج   كه وارد   مي هنگا

در  داشـتيم  موريـت أم و يمگروه شش نفـره بـود       ما يك  .شديم گروه تقسيم 
 در كنـار    ،هاي فـراوان  زاز تعقيب و گري     پس .شويم عمل دروا آباد  نظام ةمحل

 ريـزي  طرح در حال  و  قصد حمله داشتيم   .گرفتيم پناه مخروبه يك ساختمان 
 بـه   .ايـم  گرفتـه  قـرار   دشمن ة متوجه شديم از هر طرف در محاصر       بوديم كه 

  .مشدي ساختمان همان ناچار داخل زيرزمينِ
 .سختي در آنجـا مانـديم      در شرايط بسيار   و آب  غذا بدون روز مدت سه 

 يك وضعيت  آذوقه و غذا نبود ،كافي مهمات  نداشتن ،دشمن ممتد تيراندازي
 .ها قطـع شـده بـود       شكستگي لوله  بر اثر   آب شهر  .آورده بود  را پيش  بحراني
  !داشتيم بود كه بيم جان حديه تشنگي ب شدت

 .پيـدا كـرديم    در محوطـه   را آب متروكـه   يك چاه  ،فراوان  پس از تالش  
   .بود بود و مملو از لجن ي نشدهباليروها بود  سال
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سـه روز    از  بعـد  .كنيم از آن آب استفاده    تمام آن چند روز    شديم  مجبور
بـه   هـوا از قـشالق     ن و يپيشمرگ و پاسدار از طريق زمـ       از نيروهاي  گروهي
   .مپيدا كني نجات آمدند و توانستيم كمك ما

 بـه شـهادت     چهـار نفرشـان    ، گروه شش نفري   نبعدها از آ   !خيرب يادشان
  .رسيدند

  دشمن بر كيد كمين
بـه   رحماني محمدامين  شهيد ،59ماه سال    آبان و چهارم   بيست در تاريخ 

 جهـت انجـام   از پيـشمرگان  ديگـر   نفـر  8اتفـاق    موريت دادند كه بـه    أبنده م 
  .كنيم متعزي »آرندان« و »سورآزه« ةبه منطق عمليات
  در روسـتاي   .كـرديم  درنـگ حركـت    فراهم شد و بـي     موريتأم تمقدما
 .گـرفتيم  قرار كامل ةو در محاصر   كرديم برخورد ضدانقالب به كمين  آرندان

 به هر طريق    .نداشتيم گريزي راه  هيچ  و  ساعت در محاصره بوديم    12ود  حد
  وقتـي  بضدانقال .ما آمد   به كمك  و ا  و اطالع داديم  رحماني ممكن به شهيد  

  . نشيني كرد عقب  بالفاصله،شده است وارد منطقه رحماني شهيد فهميد
 هـم  از شـنيدن اسـمش      ضـدانقالب   كـه  بـود  اي رزمنـده  رحماني  شهيد

  در .نفر از دشمن بـود     500حريف   ييتنها به كه كسي بود   او .وحشت داشت 
بـه اسـتراحت     اتي را ظـ لح كه رزمنـدگان   افتاد اتفاق مي  هاي مختلفي  عمليات

 ما« :گفت و مي  ر حساس بود  ابه اين موضوع بسي     شهيد رحماني  .پرداختند مي
مـا خـارج     دشـمن از تيـررس     بنشينيم تـا    نه اينكه  ،دشمن بجنگيم  ايم با  آمده
  »!شود

 دادنـد و گفتنـد كـه يكـي از نيروهـاي            نجـات  ايشان جان ما را     خالصه
  !را لوداده است  شما،نفوذي
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  صوت قرآن
تـا مـادر     ،هـا بايـد    از نمونه مرداني است كه سـال       جماران عبداهللا  شهيد

 صالبت و شجاعت اين ، شهامت ،مان در اي  !چون اويي را بزايد    روزگار بتواند 
هاي  افسوس كه اين اسطوره     اما صد  . نوشت ها  و كتاب  برگرفت قلم بايد مرد

در نقاب    هم روي   مي زندگي كردند و در گمنا      ميدر گمنا  و پايداري  مقاومت
   .اند آنان را بشناسند ما هنوز نتوانسته جوان هم نسل و امروز دكشيدن خاك

 ة اعضاي كميتـ   . بوديم  مياسال بانقال كميته دو عضو  هر عبداهللا  با شهيد 
 يعني قبـل    15/11/57در تاريخ    كه بودند مسلمانان متدين  از انقالب تعدادي 
  .بودند اندازي كرده راه حكومت شاهنشاهي آن را از سقوط كامل

 را  اش    ه مغـاز  كنـار دكـة   پيشنهاد كـرد كـه       به من  جماران شهيد  روز  يك
  هـم درآمـد دارد و      گفـت . م در آنجا نوارهاي مذهبي بفروش      و ماندازي كن  راه

   .بكني به جامعه هنگيرف ارزشمند تواني يك خدمت هم مي
در كـشاكش    .توان مـشغول كـار شـدم       را راه اندازي كردم و با تمام       دكه

 حسيني به سـنندج بيايـد و        قرار شد عزالدين   ،58در سال    نيروهاي اهريمني 
پاسـداران   در آن زمان  .(سخنراني كند  ،كردم مي  من كار    اي كه  منطقه در همان 

پخـش   الباسـط را  دعب مـن هـم نـوار قـرآن       ) بودند نشده خارج هنوز از شهر  
 صـوت  .آمدند استماع سخنان عزالدين مي    ه براي دست ،دسته جوانان .كردم مي

در  آمدنـد و    در همين هنگام دو دختـر      .بود دهشز  اندا  همه جا طنين   قرآن در 
 مـن   . از من خواستند صداي نـوار راقطـع كـنم          ،ضمن اهانت  جسارت كمال
 چه ضرري به حال شما      ، اين نوار قرآن است    ؟مسلمان نيستند  شما مگر گفتم
از  من هم غافـل    .فحش و ناسزا گرفتند    اما آنها قانع نشدند و مرا به باد        ؟دارد
نـسبت بـه     رفتم تا آنهـا را     بيرون ، اين نقشه از پيش طراحي شده است       اينكه

  .موضوع متوجه كنم
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 نفري به رهبري شرور     10يك گروه    ناگهان ، رفتم  به محض اينكه بيرون   
 و لگد گرفتند   مشت مرا زير  ور شدند و   من حمله   به »پرويز شعباني «روف  مع
 هـم رهـايم    بـا آن وضـع    . شـد  بدنم جاري  حدي زدند كه خون از تمام     ه  و ب 

 زنـداني  شهدا انتقال دادند و در آنجا      ها در چهارراه   نكردند و به مقر گروهك    
   .شدم

و شهيد صديق جماران     حسين جماران  متوجه شدم  ،رسيدم به آنجا  وقتي
 بـار  ت بـا آن وضـع فالكـ   .انـد  آورده كرده و به آنجا را هم قبل از من دستگير    

  .آمدم بيرون زندان از دوستان با ضمانت عداًبودم و ب را در زندان مدتي

  انقالب ياران نجات
ي كـه   ياز فـضا   هاي سياسي   گروهك ،انقالب ي بعد از پيروزي   ها  در سال 

از  اي عـده  توانـستند  دروغين  تبليغات كردند و با   برداري بهره بود شده ايجاد
 خـصوصاً   ،مختلـف  را در منـاطق     زيـادي  هـاي مقر كننـد و   جوانان را جذب  

   .را ناامن نمودند منطقه سراسر كردند و تقريباً ايجاد تاهاروس
ــري ــداران انقــالب تعــداد كثي ــاران و طرف ــان در همــان از ي  توســط زم

بـا  مخفيانـه    اي هـم    عده .زنداني شدند  يا رسيدند و  يا به شهادت   ضدانقالب
  يـك روز آقـاي   .بودنـد  تهديـد  در معرض  كردند و هميشه   مي همكاري نظام

 نفـر   دو »كولـه بيـان    «و» آلي پينـك  « روستاهاي در ما« :فتمن گ  احمدي به 
 شـما بايـد    .قرار دارند  خطر در معرض  و در تنگنا  شدته  ب كه همكار داريم 
بـه   همكار ما را با خـود      آن دو  و كني را پاكسازي  روستاهااين  طي عملياتي   

  ».بياوري شهر
و   به حـول  وبودند همراهبا من   از رزمندگان   نفر 9 تعداددر اين عمليات    

چرخه «  روستاي ،ستا رو دواين  عالوه بر    سه روز  در مدت  توانستيم الهي ةقو
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   .دهيم و تنگنا نجات آن مضيقه از را آن دو نفر كنيم و پاكسازي را هم »بيان
 دالوري چـون شـهيد      .دارم من بودند خوب به ياد     با كه  افرادي را  اسامي
اكنون فقط   نفر 9  از آن  …و   پيچوني درويش احمد  و شهيد  دراجي اسماعيل

  رفيع شـهادت   ةهاي مختلف به درج    مابقي در عمليات   ،ايم مانده نفر زنده  سه
  .اند آمده نايل

  نظير بود بي برو جردي يك شخصيت
بـا   دان مبـارزه  ميـ  كردسـتان  جـاي  ضدانقالب جـاي   با هاي نبرد  سال در
  .نقاط كشانده بود ةهم ناامني را به ة ضدانقالب دامن.بود دشمن

خيابـان   عازم موريتيأم براي انجام  همرزمان از نفر دو به اتفاق  يك روز  
 وارد  .شـديم  درگير به آنجا با دشمن    رسيدن به محض  .شديم سنندج مردوخ

 محاصـره  بـه  را دشمن از هر طـرف مـا       .نبود  راه گريزي   و يك كوچه شديم  
 بـه  سـيم  ق بي  از طري  .با آنها پرداختيم    با تمام توان به مقابله      و ما  آورده بود در

 بروجـردي  شهيد متوجه شدم   از دقايقي  پس .داديم اطالع سازمان فرماندهي
   .اند به كمك ما آمده ديگر مسلمان  پيشمرگچهار سجادي و حمدي به اتفاق

نفـرات   بـر تعـداد    شـد و پيوسـته     مـي  بيـشتر  هر لحظـه   شدت درگيري  
 .دانجاميـ   ساعت بـه طـول     شش درگيري حدود    .گشت اضافه مي  ضدانقالب

و   صالبت ،بود و آموزنده  جالب براي من بسيار   گيريدر موضوعي كه در آن   
 كـه    ميمعـصو  ةو چهـر   خـاص  حالـت   بـا آن   وا .بود جرديبرو ايمان شهيد 

يك  حتي براي  آن مدت  در تمام  .بود لبريز از ايمان   وجودش  سراسر ،داشت
  !نديدم وا را در وجود و دلهره لحظه ترس

 جنگيدند مي و استوار  و محكم   متين ،رام آ .داشت يپذيرنا صالبت وصف 
  محاصره ةتلفاتي حلق  هيچ  بدون ،بردند مي كه به كار   اي ويژه هاي و با تاكتيك  
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به طـور     ما هنوز  ةامعكه ج  نظير بود  بي يك شخصيت   بروجردي . شكستيم ار
  .را نشناخته است وا واقعي

  خاطره بدترين
 حركـت  در حـين   .دعوت شدم  اي به جلسه  ك روز از طرف استانداري     ي

ا بـا   مـ  نيروهـاي ) انقـالب فعلـي   (سيروس سـنندج     كه در خيابان   ندخبر داد 
 ه كـرده  دخود را آما   ارانعبداهللا جم  ديدم كه شهيد   .اند شده  درگير ضدانقالب

قبـل   مدتياو   (»!نرو،  اي  شده  ميتازه زخ  عبداهللا تو « : گفتم .برود خواهد و مي 
كـه بـه     هستند ديگري برادران) ودب  شده  ميزخ سنندج آباد شريف در خيابان 

 بـه   هـا   بنـشينم ولـي بچـه      اينجا من شود مي مگر« : گفت .بروند كمك نيروها 
  »!بروم من بايد ؟باشند نياز داشته كمك

  و بـود  آسا استاندار  مهر .كردم و به استانداري رفتم    حافظي  خدا  از عبداهللا 
 يماتيهـايي شـد و تـصم        بحث .بود منطقه  پاكسازي ةنحوهم  موضوع جلسه   

 خيابـان  درگيـري  ةانديـش  در ،كه در جلسه بودم    مدتي  تمام  در .گرديد اتخاذ
   !عبداهللا بودم ناخودآگاه نگران .بودم ها بچه وضعيت و انقالب

رسـاندم تـا     استانداري را به حياط   با سرعت خودم   .به پايان رسيد   جلسه
بر دادند  به من خ   جا اما در همان   ،شوم ملحق هرچه زودتر به نيروهاي اسالم    

   .است رسيده به شهادت كه عبداهللا جماران
 ،شـود  مـي  تلقي برايم خاطره بدترين و من بود  زندگي ةحادث نبدتري اين

و امثال او در صف ما       بود وشجاع و باايمان   باك   اي بي  عبداهللا رزمنده  كه چرا
  !معلم را داشت ما نقش يك براي از طرفي او. كم بودند بسيار
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  تجلي ايمان
را از   گـرد راه   گـشته بـوديم و هنـوز      بر دهگـالن  ةمنطقـ  عمليات از ه تاز
اي در روست  و دمكرات  كومله هاي سته بودم كه اطالع دادند گروه     نشُ صورت

ناتي را كـه از پـيش       امكا قصد دارند  اند و  شده ستقرم »كوله هارد « و   »باباريز«
  انتقـال  ي ديگـر  ةنقطـ  به) ر صد قبضه اسلحه   اهاز جمله چ  (اند   در آنجا داشته  

   .دهند
چـون   بنده در ركاب همرزمـاني  نيروها سريع فراهم شد و     اعزام مقدمات

بـه   )رحـيم  مـامو ( بزرگوار رحيم احمـدي    غميان و برادر   مسعود حاج شهيد
   .درآمديم به حركتوقت رزمندگان بدون فوت  از ديگر  نفر80 حدود اتفاق

 بـا  دشـمن  يمشـد  متوجـه  ، عمليات رسيديم  ةهاي منطق   وقتي به نزديكي  
 هاتاسـ روايـن   حـساس    تمـام نقـاط    و در  منطقه شده   وارد تعداد زيادي نيرو  

آن شب موفق به پاكـسازي       ،هوا شدن  به دليل تاريك   .است گذاشته بان ديده
 صـبح   توانستيم در  ، داشتند ها  بچهو اخالصي كه     اما با ايمان   ،نشديم هاروستا
بـه دشـمن    اي العـاده  وقفـ   قدرتك شويم و با يزار كارةبعد وارد صحن   روز

 ييآشنا بود و با منطقه هم     از ما بيشتر   اش دشمن با اينكه عده   . شويمور   حمله
 بعـد از چنـد سـاعت        ،عقيـده  و ايمـان  نداشـتن   اما به دليـل    ،بيشتري داشت 

ما .  نيروهاي خود را به طرف خليچيان انتقال داد        ةنشيني كرد و باقيماند    عقب
آن  هبگيـريم و بـراي هميـش       ا بـه غنيمـت    ق شديم تمام امكانـات آنهـا ر       فمو

  .كنيم انقالب پاكروستاها را از لوث وجود ضد
بعـد از    كـه يـك روز     اي خـورد   دشمن در اين عمليات آن چنان ضـربه        

 خـود را    »سـراب قـاميش   «از نيروهـايش در روسـتاي        زيادي تعداد ،عمليات
  مينظـام اسـال    و عطوفـت   مهـر  پـر  دامـن  به و نيروهاي اسالم كردند   تسليم

  .گشتندبر
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  مشيت الهي
 كـه   يكـي از خطراتـي     ، بـوديم  ضـدانقالب با   كه در جنگ و نبرد      زماني

   .بود دشمن  كمين،كرد مي ما را تهديد نيروهاي هميشه
 شـناخت و   خوب مـي  ها را    گاه  با منطقه كمين   يي به دليل آشنا   ضدانقالب 

 يروهـاي ن از زيـادي  تعـداد  و كردنـد  مي كمين در سر راه رزمندگان ما    مرتب  
   .رسيدند  به شهادتها رزمنده در اين كمين

برگـشته   پايدار بـه كردسـتان     و امنيت  گذشت مي دوران از آن   چند سال 
 كـه يـك تاكـسي در مقـابلم     متاكسي بود منتظر  يك روز در كنار خيابان    .بود

 سـوار   .شناختم تاكسي را نمي   ةمن رانند   اما ،توقف كرد و با اسم مرا صدا زد       
  .شدم

از  مـن يكـي    «:گفـت  »!نـه « :گفتم »شناسي؟ ا مي مر حاجي« :ه گفت  رانند
 تهف جي .پي.آر ةخدم  من .ام ها بوده  هستم كه قبالً همراه گروهك     ابتو افراد
و منتظـر آمـدن      گذاشـته بـوديم    ها كميني  گاه  كمين در يكي از    يك روز  .بودم

 ،شـت  نفـر سرنـشين دا     9و   آن بوديـد     ماشيني كه شما در      .شما بوديم  ماشين
 جـي را   .پـي . آر ةماش  من سه بار   .س ما بود  رردر تي  شد و كامالً   گاه كمين وارد

گاه  تيررس خارج شديد و وارد كمين       تا اينكه شما از    .نكرد  اما عمل  ،مچكاند
جـز   در آن لحظـه     من !به خود عمل كرد    جي خود .پي. سپس آر  .شديد بعدي

 يقـين  دم و به اين   ش متحول كه جا بود  فكر نكردم و در همان     به مشيت الهي  
 اسـالم  را بـه نيروهـاي     خـودم  بعد از چند روز    و خدا با شماست   رسيدم كه 

  .تسليم كردم
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  خدا با ماست
  وزير آقاي ايرج نيك خاطرات

  ن كرد سنندجامسلم از پيشمرگان
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  مشقات تحمل
را بـراي آزادسـازي      عمليـات   اولـين  ، آن و تجهيز  سازمان تشكيل پس از 

 و پـشتيباني   ترابـري   وضـعيت  .كـرديم  كامياران از طريق كرمانشاه آغاز     شهر
كـافي وجـود     ةانداز به هم تجهيزات و  امكانات  و مناسب نبود  خيلي سازمان
 با آن وسعت   هم آن ، عمليات ةبود و تجرب    نوپا ةيك مجموع   سازمان .نداشت

  .م شودانجا كه اين كار كرد مي ايجاب  اما ضرورت،ا نداشتگستردگي ر و
 ، مـصائب  ه در را  .حركـت كـرديم    كاميـاران  به سـوي   با امكانات موجود  

شـكايت   اظهـار  كسي  اما ،را متحمل شديم   غيرقابل وصفي  مشقات شدايد و 
 آزادسـازي  بود و آن هـم     در مقابل ما   و ارزشمندي  واال  چون هدف  ،كرد مين

بـود   ضدانقالبوجود   روستاهاي كردستان و پاكسازي آنها از لوث        و ها  شهر
   .رسيديم مي به آن به هر طريق ممكن كه بايد

 توانـستيم بـا     كمبـود تجهيـزات و نيـرو،      رغم   كرد و علي   عنايت  خداوند
 پـس از اسـتقرار      .بگيـريم  پس ها شهر كامياران را از گروهك     تلفاتكمترين  

 سـازي سـنندج   آزاد عمليـات   طـرح  ،در آن شهر    عملياتي يها مقرها و پايگاه  
  . عمليات آغاز شد،نجام مقدمات الزمريخته شد و پس از ا

 ، آن ييبه دليل وضعيت خاص جغرافيا     پاكسازي مسير كامياران به سنندج    
و  خيلي قوي  و پشتيباني  شد انجام مي  به كندي   حركت .بود سختي كار بسيار 
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 .نرسـد  موقع به نيروهـا    كه غذا به   اين عوامل موجب شده بود     .نبود تمندرقد
ارتـزاق   خرمـا  روز فقط با چند دانه      طول شبانه  در هر پيشمرگ  ها وقت خيلي
اي از   بـسيار بـاال بـود و لحظـه          افراد ة روحي ،اين كمبودها   و با وجود   درك مي

بـه مـدد     كردنـد، تـا اينكـه      نمـي   دريـغ  ياز هيچ كوشش   و هايستادتالش باز ن  
 ها  آنجا را از وجود گروهك     شويم و  حضرت حق توانستيم وارد شهر سنندج     

  .م را از شر حاكميت نامشروع آنها نجات دهيمپاك كنيم و مرد

  )ره( خميني حضرت امام  سادهةسفر
رحـيم    مامو ،غميان حاج مسعود   شهيد ،بروجردي شهيد به اتفاق  بار  يك 

بـه   و نوسـود   پـاوه  كـرد  مـسلمان  پيشمرگان ينمسؤولداريوش چاپاري و     و
  . شرفياب شديم)ره(امام  حضرت محضر

 در سـكر   لحظـاتي  پاكي سرشار از صفا و    و معنوي فضاي بسيار   در يك 
بـه   افكـار دنيـوي    در ماوراي  آن پير فرزانه   معنويت فياض ةاستفاده از چشم  

   .پرداختيم و سياحت سير
و  ييبه راهنمـا   و دلسوزانه  كردند پدرانه برخورد  بسيار )ره( حضرت امام 

 عزيمـت  قصد ديدار  پس از پايان   .پرداختند پيشمرگ خود  فرزندان نصيحت
 از و بعد  خوريم مي را با هم   هارا ن ،بمانيد يدبا« :امام فرمودند   حضرت .ديمكر
  ».شويد راهي مي هاران

خرمـا    مقـداري ؛را آوردند  هاران  وقتي .رضا پذيرفتند  و با رغبت   دوستان
ومعنويت بـه      عطر محبت  جز اي كه از آن    سفره بر روي  بود كه  و نان  و پنير 
در كنار   خود نيز  و فرمودند تعارف ت امام  حضر . قرار دادند  ،رسيد نمي مشام

   .كردند را ميل هارشاناو ن نشستند  سادهةاين سفر بر سر ما
 جز در احوال    ،كردم مشاهده  عملي ايشان  ةبنده در اين سفر از سير       آنچه



 175  خدا با ماست  

 را جهـاني  خـود  معنـوي   كسي كه با قدرت    .ام نديده )ص(هللا  لرسو اصحاب
  !زيست مي يفتكل و بي ساده گونه اين ،تكان داد

  خدا با ماست
مـسلمان كـرد،     پيـشمرگان  در سـازمان   خدمتم دوران  يكي از افتخارات  

را شـاكرم كـه      خداوند  هميشه .تسا بروجردي شهيد  خدمت در كنار   توفيق
و   متقيةوارست انسان صباحي را با اين  تا چند،نموده من در حق لطفي چنين
   .سپري كنم شجاع

ـ   داد مـي  انجـام  روجرديشهيد ب  كارهايي كه   يكي از   شـدت بـه آن    ه  و ب
در داخل شـهر سـنندج       بود كه  ييها و مقرها   به پايگاه  سركشي ،اعتقاد داشت 

 .كوشـيد  مي مشكالت و در رفع   كرد را كنترل مي    مرتب وضعيت  . داشت قرار
هـا    گروهـك  ،در داخل شهر   مختلف هاي پايگاه استقرار با وجود  زمان در آن 

   .زدند هاي ما دست مي پايگاهبه  ور و حملهداشتند و به تر وز حضورنه
و  بـود  سـازمان  سرشناس در  هاي چهره با اينكه يكي از    بروجردي  شهيد
هر آن ممكن بود كمين كيـد و         داشتند و  از او در دل     فراواني ةها كين  گروهك

 تـرس  هيچ ، كه داشت   ميمحك ايمان  دليل  اما به  ،او بگشايند  مكر خود را بر   
ها  كشيسر و در  شهر سلحه در سطح  اوقات بدون ا   اد و اكثر  د ميراه ن  به خود 
   .كرد پيدا مي حضور

 ناز خودتـا  بـراي محافظـت   اقلحـد  بروجـردي  آقاي گفتم مي  هر وقت 
 لبخنـد   ،قـرار گيـريم    حمله مورد است نچون ممك  ،بياوريد اي همراه  اسلحه

  ».تاد اتفاقي نخواهد اف،با ماست  خدا!نترس «:گفت ميزد و  اي مي ليحانهم
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  بدون تكليف
 بودند  كساني ،بودند كرد پيوسته  مسلمان رگانپيشم كه به سازمان    افرادي

 و اخـالق   فرهنـگ  و گـسترش   نـشر  و دينـي  هـاي  و ارزش  از دين  دفاع كه
 كـه  شده بـود   موجب بينش و همين  داشت  كار آنها قرار   ةسرلوح  در  مياسال

   .باشدنداشته  وجود تكليفي گونه صورت آنها هيچ و در سيرت
و  استقرار براي روز شبانه توقعي هيچ  و بدون  زيستند  ميپيرايه   ه و بي  د سا

 ،زنـدگي  تـرين امكانـات    ييبـا ابتـدا    و كردند مي تالش هاي ديني  ارزش نشر
  . گذرانيدند مي روزگار

بـراي   اوليـه  حتـي ضـروريات    .داشت  در اختيار   ميك امكانات ، سازمان
 يك ظـرف   نفر هر دو  به ازاي  در سازمان  .نبود فراهم هم  يك رزمنده  زندگيِ

 فرماندهان و   .خوردند ا مي ذدر يك ظرف غ    غذا وجود داشت و آنها دو نفري      
بر  رايج از تعارف  دور گرفتند و به   مي قرار پيشمرگان ساير در كنار  ينمسؤول

و  نظافـت  رد. خوردنـد  مـي  غـذا  و با هـم    نشستند مي غذا ظرف مشترك  سر
كه ايـن    توان ادعا كرد   مي تأكردند و به جر    كار مي  هم   ةبه انداز  شستشو هم 
  .اين ديار تكرار نخواهد شد در تاريخ اي هيچ وقت چنين برهه

  رنج مضاعف
 حاكميـت نظـام    در كردسـتان و    براي استقرار امنيـت     پيشمرگان مسلمان 

 كه به شرح و بيـان   اند شده رنجي را متحمل   ،در آن   ميسالا مقدس جمهوري 
اسـت از    اي قطـره  ،مييگـو  را كه من و امثـال مـن مـي          آنچههر  آيد و    نمي در
   .غواصي در آن نيست را ياراي كه قلم  بيكرانيييادر

 خـود  از زحمـات   بـاالتر  اگـر    ،انـد  كشيده پيشمرگان كه بستگان  مشقاتي
 ،كـردم  مـي  خـدمت  در سـازمان   كه من  انيزم .نيست  كمتر ،نباشد پيشمرگان
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 .رفتـه بـود    به روسـتا   كي از بستگان  ي عروسي براي شركت در مراسم    برادرم
جـا   همان  در ،رفته  به سراغ ايشان   ،بودند را فهميده  موضوع وقتي ها هكوگر

  .داده بودند انتقال »توريور« كرده و به روستاي دستگيرش
ايـن   در طـول    دمكـرات بودنـد و     گروهك مدت مديدي در زندان    ايشان

هـاي   بـه شـيوه    ،اسـت  مـسلمان  پيشمرگ اين كه برادرش   به جرم  قطفمدت  
 را كـشيده   پـايش  هاي تمام ناخن . شده بود   ميو جس  روحي ةشكنجمختلف  

  !بودند
بـدنش   بـر  و اندي سـال     بيست بعد از گذشت   هنوز با كابل  شكنجه  آثار
 اخـذ مبلـغ    را در مقابـل    او آزار و اذيت   بعد از اين همه    و كند مي ييخودنما
   .كردند پول آزاد زيادي

هـاي   و خـانواده   مـسلمان  نمضاعف پيشمرگا  رنج از  كوچكي ة اين نمون 
   .ستآنها
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 اسيري از دشمن
  زاده حسن هاديآقاي سيد خاطرات

  رد ديواندرهمسلمان كُ از پيشمرگان
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  تاكتيك
در   نفر از عناصـر گروهـك كوملـه   160دادند كه  به ما اطالع   63در سال   

   . هستند»سير« روستاي
 فاصـله  بال .بـودم  »نـه قلعـه كه   «ةدر منطقـ   جولـه  ؤولمس در آن زمان   من

 سركـشي  را   »قروجـه « و   »معـين آبـاد   « و   »پاپاله« و روستاهاي  حركت كرديم 
ــري روســتاها  در آن.كــرديم ــود خب ــست،نب ــا توان خــوبي را  م اطالعــاتي ام
  .كنيم آوري جمع

 ،پوشيده بوديم  ردي چون لباس كُ   ،»سير«طرف روستاي    به قبل از حركت  
 و در ايـن روسـتا   كوملـه  عناصر از حضور حصول يقيني  برا تيمگرف تصميم
 مـسلح  هـاي  دسـته  را به عنـوان يكـي از       ودمانخ ،اطالعات مفيد  آوري جمع

  .شك نكنند  تا رهگذران،كومله معرفي كنيم
  گفـت  وا .عناصـر كوملـه را گـرفتيم       ي سـراغ  رروستا از رهگـذ    در مسير 

بـه   ديگـر  دو سـاعت   ارنـد قـصد د   . هستند »سير«  در همين روستاي   ،نگرديد
   . حركت كنند»باشالق«روستاي  طرف

بـه    وقت دو نفر از همرزمان را      تفو  بدون ،سيم همراه نداشتيم   بي  چون
بـه  . نـد ربياو نيـروي كمكـي    دهنـد و   اطالع را تا موضوع  فرستاديم ديواندره

  مشغول ها  از بچه  تعدادي هاي روستا   در نزديكي  .حركت كرديم  ف مقصد طر
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را  سراغ دوسـتانمان   عناصر كومله معرفي كرديم و     از را  خودمان .دبازي بودن 
   .ما نشان دادند به آنها را بان  ديدهها بچه .گرفتيم

و  بـان مـا را ديـد       نرسيده بود كه ديده     به پايان  ها  ما با بچه   صحبت  هنوز
و حـدود يـك      هـا را سـازمان دادم     نيرو  بالفاصـله  .شروع به تيراندازي كـرد    

از ما بود و هـيچ نـوع         يشترآنها ب   چون تعداد  .درگير بوديم   آنها نيم با  و ساعت
نـشيني    عقـب  »كـاني چـاي   «روسـتاي     به طـرف   ،مينداشت تباطي هم  ار ةوسيل

   .كمكي شديم هاينيرو آمدن كرديم و منتظر
 درگيـري  كـرديم و در يـك      به آنها حمله   هاي كمكي مجدداً  نيرو مدنآبا  

 را بـه هالكـت     كوملـه  از عناصـر   عـدادي ت توانستيم ،آنها داشتيم  شديد كه با  
 دليـر مـسلمان    شجاع و پيشمرگان   يكي از همرزمان   گيريدر  در اين  .برسانيم

رسيد و بـه     به شهادت  هاي فراوان  رشادت پس از  »اك فايق سبحاني  ك« به نام 
   .شد دوست واصل صالمشتاقان و خيل

  نمدش از اسيري
د و هنـوز    بـو  شـده  يسازكـ پا ديواندره به تازگي   ةمنطق  كه 1359 درسال

و   براي گـشت   ،كردند ميو تردد    داشتند حضور هاگروهكي در روستا   عناصر
 آوري هـم جمـع    اصـلي   هـدف  .بـوديم   رفته »زاغه« روستاي به اطراف  جوله

  .بود در منطقه دشمن حضور ةاطالعات از نحو
 روسـتا  هاي مجـاور   كوه از  يكي ةقل به ،پيشمرگان ديگر از  دوتن به اتفاق 
 اقبـه اتفـ    نيـز  وقـت  عمليـات   فرماندهي .آنجا بوديم  را  مدتي .يمصعود كرد 

كه از كوه    خواستند از ما مي   مرتب و كوه بودند  ةدر دامن  از پيشمرگان  جمعي
   .مييبيا نييپا

است و نبايد قله را      ييهاخبر كوه در پيرامون  گفت مي به من  غريبي حس
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شدند بـه مـا      مجبور اندوست تا اينكه  كوه مانديم  بر باالي  آن قدر ! مترك كني 
مـا   دنـد كر تصور مي  بودند و   خيلي ناراحت  دبه ما رسيدن    وقتي .شوند ملحق
  !كوه بكشانيم ةقل قصد داريم آنها را به كنيم و فقط مي شوخي با آنها

اين كوه   افركنم در اط   مي احساس من« : گفتم ؟دييآ نمي نييچرا پا  گفتند
 خبـري   اگـر  ،ن برويم ييپا مسير ناي  ما از  ،دهيد است كه اگر اجازه    ييخبرها
كوه به شما    ديگر ضلع  از ،نبود خبري  اگر ،دهيم يم اطالع به شما هم   كه بود

   .شويم مي ملحق
نرفته بوديم كه متوجه شدم يـك نفـر           ميقد چند هنوز .دوستان پذيرفتند 

 ،كـردم  دقـت  و خـوب   نشـستم   وقتـي  .كـرده اسـت    كمين كنار تخته سنگي  
او رفـتم    مخالف جهت از  بالفاصله .استنشده   ماحركت   كه متوجه  فهميدم

   .را گرفتم از پشت او ،نشان دهد العملي عكس بتواند از اينكه قبل و
 بكـنم،    مياقـدا   قبل از اينكـه مـن بخـواهم        ،كه خيلي ترسيده بود   نگهبان  

 : گفتم ».دهم مي قرار در اختيار شما   خواهيدب هر اطالعاتي  !مرا نكشيد « :گفت
 است  نفر 17تعدادمان   ما «: گفت ».همكاري كني  به شرط اينكه   ،تو در اماني  «

  ».كوه هستند نييو همراهانم در پا
 طي يـك عمليـات      ،سب كرديم فرد دستگير شده ك    كه از اين   با اطالعاتي 

   .وارد كنيم ضدانقالب  مهلكي به عناصرةضرب توانستيم آميز موفقيت
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   ركن پيروزي؛ايمان
  هللا شهسواريا آقاي فتح خاطرات

  ديواندرهكُرد از پيشمرگان مسلمان 
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  شهيد حجتي، پيشقدم بود
 عمليـات سـپاه ديوانـدره منـصوب     هاز وقتي كه ايشان را به عنوان فرماند  

 خاصي كه به هم     ة به دليل عالق   .هم بوديم  شهادتش هميشه با   ةكردند، تا لحظ  
  .يمها همراه هم بود در تمام عمليات  معموالً،داشتيم

 در.  دقيق و شـجاع بـود      ،ريز  فردي برنامه  » حجتي  حاج محمدرضا  شهيد«
 توانستيم تـشكيالت حـزب      ،هايي كه با فرماندهي ايشان انجام داديم       عمليات

 يكــي از . متالشــي كنــيم،مــستقر بــود» قلعــه«دمكــرات را كــه در روســتاي 
هـا   اين بود كه در تمام عمليات      هاي بسيار شاخص اين شهيد بزرگوار      ويژگي

گـاه اجـازه     كرد و هـيچ     قراول حركت مي   جلودار بود و هميشه به عنوان پيش      
  . ما قبل از ايشان حركت كنيم،داد در حين عمليات مين

 تـا بـاالخره از بـاب گاليـه بـه           ،من از اين موضوع به شدت معذب بودم       
دهي من جلوتر از شما حركت كنم؟ اين   چرا اجازه نمي!حاجي«: ايشان گفتم

شناسـم، ولـي شـما بـا         مـي  منطقه را بسيار خوب      .ن بايد انجام دهم   كار را م  
  »! نداريييجغرافياي منطقه آشنا

ام را به     توانيد جنازه    شما مي  ،اگر من جلو باشم و به شهادت برسم       «: گفت
 مـن را بـه      ةعقب برگردانيد، اما اگر شما شهيد شويد كسي نيست كـه جنـاز            

  .قب برگرداندع
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ط براي متقاعد كـردن مـن بـود و ايـن حركـت              البته اين حرف ايشان فق    
شـهادت بـود،    بـه   ايشان ناشي از روح سلحشوري و خلوص نيـت و عـشق             

اميـدي و    مـن يـأس و نا       حتي يـك بـار     ،چون در تمام مدتي كه با هم بوديم       
  !اش نديدم ترس را در چهره

   نامزديةجلح
شهيد حاج محمدرضا حجتي مدتي بود كه نامزد كـرده بـود و بـه دليـل                 
 فراوان كاري، فرصت رفتن به      ةو مشغل   ديواندره ةيت سنگين در منطق   ؤولمس

گرفـت بـه       هر بار كه تصميم مي     .مرخصي و انجام مراسم عروسي را نداشت      
  .افتاد ميآمد و رفتن ايشان به تعويق  مي مأموريتي پيش ،مرخصي برود

 گزارشي مبني بر حضور افراد كوملـه در      ،60در روز پنجم بهمن ماه سال       
 ة در ميان  .به اتفاق شهيد حجتي حركت كرديم      .به ما رسيد  » گاوشله«وستاي  ر

 مـسير را عـوض      .اند  رفته» قلعه«راه خبر دادند كه افراد گروهكي به روستاي         
 در حين حركت سر صـحبت       .كرديم و به طرف روستاي قلعه حركت كرديم       

گفـت   ؟خـواهي بـروي و عروسـي كنـي         مـي را با او باز كردم و پرسيدم كي         
روم و شما را هـم بـراي شـركت در مراسـم      مي بعد از اين عمليات  شاءاهللا  ان

  .برم ميم با خود به مشهد ا عروسي
 روسـتا از نظـر جغرافيـايي وضـعيت          .به نزديكي روستاي قلعه رسـيديم     

تمام اطراف روستا مملو بـود از درخـت و همـين امـر              تقريباً  . خاصي داشت 
از طرفي نيز به ما اطالع  .به عمليات بزنيمريزي دقيق دست     طلبيد با برنامه   مي

 هشتاد نفر هستند و اين در حـالي بـود كـه تعـداد مـا                 ضدانقالبدادند افراد   
  .بسيار كمتر از آنها بود

شهيد حجتي نيروها را به چند قسمت تقـسيم كـرد و آنهـا را از جهـات                  
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شـهيد    گروهي كـه بنـده و      .مختلف براي تصرف ارتفاعات روستا اعزام كرد      
  . شش نفر بوديم،جتي در آن بوديم و قرار بود عمليات را ما شروع كنيمح

پس از دقايقي توانستيم سنگرهاي دشمن را به تصرف         . درگيري آغاز شد  
 از چند جناح ما را دور زدند و       ،در آوريم، اما چون تعداد افراد آنها بيشتر بود        

 مـا در آن قـرار       اي كه   منطقه ، بر ما مسلط شدند    "با تصرف چند ارتفاع كامال    
  .تش تبديل شدآهن و آداشتيم به تلي از 

شديم و پس از لحظـاتي حـاج محمدرضـا           ميچي گروه زخ   مسي من و بي  
 بـه دليـل شـدت    . بـسيار هولنـاكي بـود   ة صـحن . حجتي هم به شهادت رسيد 

به ناچـار    . امكان انتقال پيكر شهيد حجتي مقدور نبود       ،جراحات وارده به من   
 ة امـا جنـاز    ،اده كرديم و توانستيم خـود را نجـات دهـيم          از تاريكي هوا استف   

 ة حجتي به شهادت رسيد در حالي كـه حلقـ        .نجا ماند آشهيد حجتي آن شب     
 سرخ بـه    ةنامزدي در دستش بود و حضرت حق اراده كرده بود كه او با چهر             

  !ش برودا مهماني

  متالشي شده يها جسد
در  مديـدي  مـدت  ،عـراق  بعثـي  و جنگ با رژيم    مقدس دفاع  در دوران 

هـا   كه از عراقي   داشتيم يپايگاه سلطان چقو بر روي كوه  .  مريوان بودم  ةمنطق
 پـس از   هـر بـار    .آورديمدر به تصرف  پايگاه را  بار اين  دو   .بوديم پس گرفته 

 .افتـاد  مـي  عراقـي  نيروهاي ، به دست  كه داشت  اي شرايط ويژه  به دليل  مدتي
را از چنگـال     پايگـاه  وبـاره د عمليـاتي   طـي  گرفـت  فرماندهي منطقه تصميم  

   .بعثي خارج كنيم هاينيرو
ما قرار دادنـد     ارراهنما در اختي   نفر تهيه شد و چهار    عمليات اجراي طرح

از  تعـدادي  عمليـات   در ايـن   .آمـديم در حركـت   هـدف بـه    ةو به طرف نقط   
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 بـه نزديكـي    وقتـي  .كردنـد  نيز ما را همراهي مـي      باد اصفهان آ نجف بسيجيان
سـيم   تعـدد مو   هـاي مختلـف    حلقه ،متوجه شديم در محوطه    يمرسيد پايگاه
  بـا كمـك    .شـده اسـت    گـذاري   نيز مين  ها  سيم اند و حدفاصل   كشيده خاردار
ي هـا    سـيم  از گـشودن    پـس  .انبر بريديم گاز   با ها را  سيم يآباد نجف برادران

   .را داشتيم مين از ميدان عبور خاردار مشكل
مـين   از ميدان  داوطلبانه ،بسيجي نعزيزا از اين   تعدادي ،ظرف چند دقيقه  

 اجساد وقتي حين برگشت   در .شد متالشي  پيكرهاي مطهرشان   و كردند عبور
 فقـط  كه كامالً متالشي شده شدم    جسديك  ، متوجه   كرديم را جمع مي   شهدا

 ييوجـه قابـل شناسـا      باقي مانده بود و به هـيچ       بدنش از اعضاي    چند قطعه 
  .پشت خط انتقال دادم كردم و به را جمع  جسد مطهرشةباقيماند !ودنب

  پيروزي ركن ؛ايمان
هـاي    در نزديكـي   .كردم خدمت مي  مريوان  عملياتي ة در منطق  64 در سال 

 هـا پايگـاهي     عراقـي  »اسـناوه «متروكه به نام     يروستاي در پنجوين عراق  شهر
   .بود بسيار حياتي كه تصرف آن براي ما داشتند

ايـن   تـصرف  مورأم ،اصفهان آباد  نجف بسيجي راناز براد  جمعي به اتفاق 
 جلـو   پايگـاه   ميچنـد قـد     تـا  .بودم گروه عمليات مسؤول بنده .شديم پايگاه
 بـود  كـرده   حساس مستقر  اي  را در نقطه   باري تير  و ه بود فهميد  دشمن .رفتيم
نداشـتيم    هيچ راهي  .داشتسلط  ت ما   يها بچه پيشروي و حركت بر  كامالً كه
   .يمبرو پيش و  اينكه حمله كنيمجز

ـ   .تاختند به پيش  اكبر با فرياد اهللا    بسيجيان تيـر   مـورد اصـابت    بآنها مرت
 .رفتنـد  مـي  امـا همچنـان بـه پـيش       ،شدند مي بر زمين  و نقش  گرفتند مي قرار

ـ  شـهدا  كثـرت تعـداد    رغـم  علي رزمندگان عمل سرعت  كـه  حـدي بـود   ه  ب



 191  روزي ركن پي؛ايمان  

 .شـد  سليمتـ  ها  بچه ةاراد  در مقابل  ،بود عراقي افسر يك كه پايگاه بارچيتير
به خـدا   « :گفت .سوال كرديم  شدنش را  تسليم علت   گرفتيم، را اسير  او وقتي
 لياقت اين بسيجيان كردم احساس  اما،بگريزم و توانستم تسليم نشوم   مي قسم

  »!مشو زانو بزنم و تسليم در مقابلشان كه اين را دارند
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  شهيد صياد اهل مشورت بود
  ييرضا خليل آقاي خاطرات

  رد سنندجكُ ز پيشمرگان مسلمانا
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  جمعي گور دسته
 تعـدادي  ،از آن  هـا  گروهك راندن و بيرون  شهر سنندج  آزادسازي پس از 

 »قشالق سياه سنگ« ةبه منطق  آوري اطالعات  از همرزمان براي گشت و جمع     
 ضـوع را بـه     مو .را پيـدا كردنـد     جمعي دسته گور يك آنجا  در  كه بودند رفته

  در داخـل .رفتـيم  جـا به آن از همرزمان به اتفاق چند تن    .الع دادند اط سازمان
.  نبودنـد  يي سه جوان وجود داشت كه متالشي شده و قابل شناسا          ةجناز گور
ه عـ هـا مراج    شهر سنندج تعـدادي از خـانواده       ابتداي پاكسازي   از همان  چون
ديم و دا اي  اطالعيه،بودند داده را اطالع فرزندانشان و موضوع گم شدنكرده  

 آمدند مشخص   وقتي .ها بيايند  جنازه ييشناسا براي كرديم ستآنها درخوا  از
تـدريس   بـه خـاطر    كـه  است نمكي تن از برادران   ها متعلق به سه    شد جنازه 

  ! بودندهرسيد ها به شهادت توسط گروهك ديني و دفاع از مقدسات نآقر

  سقوط پايگاه
در نقـاط مختلـف      منيتا ريقرابر به منظور  سنندج اكسازي شهر از پ  بعد
 پيـشمرگان  حساس سازمان  از مقرهاي   يكي .كرده بوديم  ايجاد يي را ها پايگاه

 خدمت در آنجا از پيشمرگان  نفر 14حدود   بود كه  سنندج جار كلكه ةدر محل 
   .كردند مي
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 قرص پيشمرگان چاييِ كه در  وجود داشت  يك نفر نفوذي   نيروها در بين 
 به روي  در را  ،دبو گرفته همه را خواب   نكهاي ريخته بود و پس از     آور خواب

 نيروها را به اسـارت در آورده        ميبود و تما   گشوده انقالبعناصر مسلح ضد  
 منتقـل  با پاي برهنه از سنندج به طرف روستاي توريـور           آنها را شبانه   .بودند
 آنان را بـا     از  نفر دچن ) توريور   - سنندج حد فاصل ( هدر بين را   .بودند كرده

آنان را در    رزمندگان ةتضعيف روحي  و براي  اندهرس ضع به شهادت  و بدترين
 و نـاگوار   تبسيار سـخ   شرايط  سقوط پايگاه در آن    .گذاشته بودند  جاده كنار
 و در مقابـل    كردنـد  نيـرو  از مقر را مملـو    بالفاصله پيشمرگ اما عزيزان  ،بود

  از پـس  و بـود  داده را بـه توريـور انتقـال       اسـرا   دشمن .ايستادند ضدانقالب
بـه شـهادت     بنـد   سـيران  ةدر منطقـ   61سال   ماهدر تير آنها را    ها شكنجه  مدت

  . رساندند

   پر از مينةجاد
 نيروهـاي   ،ضـدانقالب از چنگـال      سـنندج  - مريوان سازي محور در آزاد 

تش ار برادران پاسداران و  ، بسيجيان ،از پيشمرگان مسلمان    اسالم اعم  ةرزمند
ـ         را متحمل  ييفرسا و طاقت  بسيار فراوان  زحمات را  ناشـدند كـه قلـم و زب

   .آن نيست ياراي بيان
بـه   نزديـك  شـد كـه    تودار آغاز  از روستاي  ضدانقالببا   درگيري  اولين

از  در ايـن درگيـري      شـيرازي  و شـهيد صـياد     انجاميـد  به طول  ساعت شش
به طرف مريوان   حركتة در ادام  .از خود نشان داد    انيهاي فراو  گذشتگي جان

 توانستيم از آن  و پس  شديم گير در ضدانقالببا   شدته  ب هشويش هرا در سه 
   .شويم مريوان وارد شهر
 در. برگـشتيم  سـروآباد  بـه طـرف    در مريوان  نيروها استقرار كامل  پس از 
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 به طـول    ساعت 10 حدود كه داشتيم ضدانقالببا   گيري شديدي در سروآباد
 كـشته و   جاي گذاشـتن تعـدادي    با به    رزگاري  در نهايت گروهك   انجاميد و 

   . فرار گذاشتبه  پا ميزخ
بـه   ،گذاري كـرده بودنـد     ا مين ر  شويشه -سروآباد   مسير تمام ضدانقالب

 اسـالم   تـا اينكـه رزمنـدگان      ،نمود غيرممكن مي  از آن جاده   كه عبور  يا گونه
 تعداد اين محور  وبير  در عمليات مين   .روبي كنند  تصميم گرفتند جاده را مين    

بـه   هـم  هـيچ تلفـاتي    و ي شـد  ثـ خن ر كـشف و    عدد مين ضدتانك و نفـ      22
   .ما وارد نيامد نيروهاي

   مردم بود ميبروجردي حا
 نيروهـاي  كـه بـين    ييها گيريي شهر سنندج، به دليل در     سازپاك در زمان 

نوع   هيچشده بود و  تعطيلها    مغازه ،داشت  وجود ضدانقالب رو عناص  اسالم
بـه شـدت      خود ةانات روزان امك مينأبراي ت  مردم .رسيد ينم به شهر  امكاناتي

انديـشي   چاره كركسي بود كه به ف     اولين بروجردي شهيد. دچار مضيقه بودند  
را به عمل آورد و از       هاي الزم  هماهنگي همجوار هاي  با شهرها و استان    .افتاد

 امكانـات  وقتـي  .را به سـنندج انتقـال داد       فراواني هاي كمك طريق هوانيروز 
در سطح شـهر     داد كه  دستور به ما  ،لي رسيد قبو به حد قابل   شده آوري جمع
   .اطالع دهيم را به مردم رايگان هاي توزيع كمك عوموض

 دوسـتي  از ايـن لطـف و انـسان        و مردم  ديمش وارد عمل  فاصلهما هم بال  
ـ    بـا ايـن    توانـست  شهيد بروجـردي   استقبال كردند و   بسيار سته و  اقـدام شاي
اعتمـاد و   دهد و هم حس اترا نج كثيري از مردم ةعد خود هم جان   انساني

كه آثـار    نمايد  جلب  مياسال جمهوري نظام مقدس  را به طرف   اطمينان مردم 
   .داشت و بركات ارزشمندي
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  مشورت بود  اهل شيرازي صياد شهيد
نصيب حقيـر شـد       سعادتي ، سنندج - محور ديواندره  پاكسازي به منظور 
  . كنم شركت عمليات در اين شيرازي صياد شهيد كه در ركاب
نندج بـه مـا اطـالع       از مسير سـ    اول از تونل  بعد ، مسير حركت  يدر ابتدا 

فجيعـي   بـسيار  وضـع   جنـازه .در زير پل پيدا شـده اسـت    اي دادند كه جنازه  
 دو ريـالي  يهـا  آورده و بـه جـاي آن سـكه       در از حدقه  او را   چشمان .اشتد

  !گذاشته بودند
بـه   متعلق نازهشد ج   معلوم .پرداختيم  موضوع به تحقيق و تفحص     دربارة

 به اسـارت درآمـده و      ضدانقالبتوسط   كه اللهي است  از برادران حزب   يكي
  سـنندج  را بـه   جنـازه  .اند رسانيده به شهادت  را او ي فراوان ها شكنجه پس از 

   .پرداختيم عمليات ةانتقال داديم و به ادام
 آقـاي « :به من گفت   صيادشيرازي  شهيد ،كه رسيديم  به محور هزار كانيان   

و  يمينمـا   را مـسلح   …  آقايان ،پاكسازي شد  هزار كانيان  موافقي اگر  !ييرضا
 عمـل   ،دانيـد  مـي  هـر طـور صـالح     « :گفـتم  »؟كنـيم  منطقه را به آنان واگذار    

  ».كنيم مي
نظـر   موضوع مـورد    شهيد صياد شيرازي   ،پاكسازي كرديم  را وقتي منطقه 

 به صـراحت  رضايت نكردند و     هاردم اظ ر م .در ميان گذاشت   با مردم   را خود
 :و گفـت   شد خوشحال بسيار شهيد صياد شيرازي  . خود را گفتند   و نظر  يأر
 خـواهيم  نمـي  گـاه  ايم و هيچ   به اين منطقه آمده    به شما  خدمت يبرا ما فقط «

و  كنيم مي را در اينجا مستقر     پايگاهي اهللا ما  شاء ان .قرار دهيم  شما را در تنگنا   
  ».كنيم مي محول خودمان را به نيروهاييت آن مسؤول

از  زيـادي   كاري كردنـد كـه تعـداد        مياسال و انساني با اين اقدام    ايشان
  . شوند مياسال انقالب جذب مردم



  
  
  
  
  :ها اماكن و جاي  مياسا

 و سـنندج قـرار داشـته     است كـه در شـمال شـهر      يي روستا :آرندان .1
 .شود ميامروزه مركز دهستان محسوب 

 ةدر منطق  پايگالن ابع دهستان  از تو   ميقدي روستاهاي يكي از  :آريان .2
 . خانوار سكنه دارد99است كه  جنوبي ژاورود

  خـانوار  450كه حـدود   است از روستاهاي شرق سنندج   : پينك آلي .3
  .سكنه دارد

 .است دهستان مركز سنندج واقع شده و غربي  در جنوب:آويهنگ .4
در  .اسـت  شهرستان سروآباد   از روستاهاي بخش مركزي    :آباداحمد .5

 . خانوار سكنه دارد65 وواقع شده  سنندج -مريوانجاده  مسير
 است) آباد  اسالم –جانوره  (دشت   اسالم دهستان  مركز :اسالم دشت  .6

 .شده است مريوان واقع شهر شرقي و در شمال
و  آبادسـرو  شـرقي شـهر    در شمال  است ييروستا :)هنجمنه(انجمنه .7

 . خانوار سكنه دارد274
ــان .8 ــان  :اورام ــش اورام ــز بخ ــستان2و داراي  مرك ــان و  ده  اورام

  . خانوار سكنه دارد515كوهساالن است و 
ر سـنندج و بـالغ بـر چهارصـد          هشدر شرق     است يي روستا :باباريز .9

 . خانوار سكنه دارد
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كامياران كه در جنوب     بخش مركزي شهرستان   روستاهاي  از :باخلو . 10
 .است شده شرقي كامياران واقع

 اسـت  ستان مريـوان  شهر خاو وميرآباد  وستاهاي بخش  ر  از :قالباش . 11
 .در اين روستا قرار دارد مرزي مريوان ةكه بازارچ

 واقـع  خـواه  ايـران  و در جنـوب    از روستاهاي تيلكوه است    :باشماق . 12
 .است شده

 خـانوار   297 و هـستان پـايگالن    د است از توابـع    ييروستا: بوريدر . 13
 .سكنه دارد

شرقي  و در شمال   است ركزي شهرستان مريوان   م  از توابع  :سور چهبل . 14
 .شهر مريوان واقع شده است

 681و   سـال قـدمت    حدود يك هزار   . است دهستان  مركز :بيساران . 15
 .سكنه دارد خانوار

 ديوانـدره  شـيرين شهرسـتان     كـاني  ةروسـتاهاي منطقـ     جزو :پاپا له  . 16
 400و حـدود   قلعه كهنـه واقـع شـده       يو در شمال روستا    باشد مي

 .خانوار سكنه دارد
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  .سكنه دارد  خانوار480 حدود
  .باشد ميكوماسي جزو شهرستان مريوان   مركز دهستان:پير خضران . 18
در   و اسـت   ديواندرهةچشم  چهل ة از روستاهاي منطق   :خاتون تبريز . 19

 . خانوار سكنه دارد100حدود  و واقع است غرب اين شهر
 خـانوار  118آباد اسـت و  وسـر  مركـزي  بخـش   از روستاهاي :فليت . 20

 .سكنه دارد
ي تودار مـال    ها  در شمال شهر سنندج به نام      روستا هستند  دو: تودار . 21
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 .و تودار روته
بـر   بـالغ  و واقع شـده اسـت     شهر سنندج   در جنوب غربي   :توريور . 22

 . خانوار سكنه دارد500
 زريـوار در    ةو رودخان  محل تالقي رودخانه سيروان   به   :چاله خزينه  . 23
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 .شده است  در جنوب شرقي سنندج واقع:چرخه بيان . 24
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 . در شرق شهر سنندج واقع شده است:خليچيان . 27
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 . خانوار سكنه دارند20 حدود يك
ي ژاورودغربـي و    هـا   تالقي رودخانـه   كه محل  اي  ه به منطق  :دو آب  . 30
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 كـه بـا    سروآباد مركزي شهرستان  بخش تابع است ييروستا: دورود . 31

 . خانوار سنكه دارد113فاصله دارد و  يك كيلومتر مركز شهرستان
 شهرسـتان  خاو وميرآباد  مرزي بخش  از روستاهاي  :)دوالبي(بي دوله . 32
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