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مقدمه
آنچه در این کتاب به رشتۀ تحریر درآمده، خاطرات شفاهی برادر بزرگوار 
جناب آقای ذکراهلل کشاورز افشار، یکی از فرماندهان دالور وشجاع خطۀ غرب 

کشور است. 
این مجموعه حاصل 25 ساعت مصاحبه با شاهد عینی و روایتگر خاطرات ریز 
و درشت ستارگان عروج کرده به ملکوت است. امیدوارم با این کار فرهنگی 
قدمی هر چند کوچک در حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس برداشته باشم. 

در پایان به  رسم وظیفه و قدرشناسی از زحمات و مساعدت های آقایان سرهنگ  
اباذر نجفی، اسماعیل محمدی شریف،  علی صادقی، ذکراهلل کشاورز افشار، 
محمدحسن ناصحی، محمدکاظم سالمت )رییس هنری،مسئول اسناد و انتشارات 
مشاور  و  کاموربخشایش)کارشناس  جواد  دکتر  آقای  و  زنجان(  شهید  بنیاد 
بنیاد شهید کشور(سرکار خانم زهرا شیرکوند، تمام عزیزانی که به هر نحو ما 
را در تدوین این کتاب یاری کردند، کمال تشکر و قدردانی را دارم و برای این 

بزرگواران از خداوند متعال توفیق و سعادتمندی مسئلت می کنم.

مهری صادقی
تابستان 1397



سال 1332 در روستای عباس آباد طارم سفلی، از توابع شهرستان لوشان 
استان قزوین به دنیا آمدم. از خاطرات کودکی جز کار روی زمین کشاورزی 
برای اربابان ستمکار روستا، چیزی در ذهنم نیست. پدرم مجبور بود برای 
امرار معاش خانوادۀ پرجمعیت شش نفرۀ ما. شبانه روز عرق بریزد تا بتواند 
محصول  قسمت  چهار  کسر  از  بعد  و  کند  برداشت  بیشتری  محصول 

توسط اربابان، ته  مانده ای برای گذران زندگی  مان به دست بیاورد.
در دوران کودکی حسرت بازی های کودکانه در دشت سرسبز و بهشت 
طارم سفلی دردلم برای همیشه ماند. تابستان و بهار به جای بازی کودکانه،  
درمزرعه دوشادوش پدرم در مزرعه همراه با اعضای خانواده کار می کردیم 
و از نزدیک شاهد عرق جبین و تالش شبانه روزی او بودیم. با این همه 

حاصل زحمات ما چیزی جز زندگی بخور و نمیر نبود.
تابستان و پاییز که می گذشت، کم کم زمستان با کوله باری از سوز و سرما 
از راه می رسید و بارش برف چند روزی ما را خانه نشین می کرد. خاطره 
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کرسی گرم خانه، همراه با شیرینی قصه های آن دوران، هنوز در ذهنم 
باقی است. به محض پایان برف با خوشحالی وصف ناپذیری با دوستان 
سرسره بازی می کردیم و بعد از چند ساعت با سر و وضع خیس به خانه 
برمی گشتیم، زیر کرسی می خزیدیم و خود را خشک می کردیم. یک روز 
با بچه های روستا مشغول بازی بودم که متوجه شدم مردهای روستا زیر 
اشعۀ کم رنگ خورشید، دور دایی ام حلقه زده اند. جلو رفتم، ایشان داشت 
یادگیری قرآن و سواد خواندن و نوشتن صحبت می کرد. آن  از فواید 
زمان به فردی که در مکتب درس می داد، میرزا می گفتند. دایی من میرزای 

روستا بود.
با  میرزا  قرار شد  می گرفت.  تومان  نفر 10  هر  آموزش  ازای  در  دایی 
دریافت 8 تومان به بچه های روستا قرآن و دروس دیگر را آموزش دهد. 
با شنیدن حرف های دایی در پوست خود نمی گنجیدم. از فکر اینکه قرار 
است به مکتب بروم تا قرآن و دروس دیگر را یاد بگیرم، بسیار خوشحال 
بودم. دوان دوان به خانه آمدم. به محض دیدن مادرفریاد زدم: »مادر، مادر، 

می رم مکتب، می رم مکتب!«
بی آنکه نفسی بگیرم، قضیه را با آب   وتاب برای مادرم تعریف کردم و از 

عالقه و اشتیاق خودم به یادگیری قرآن و دروس دیگر گفتم.
لغزید  گونه اش  روی  اشکی  قطره  رفت.  درهم  و  گرفت  مادرم  چهرۀ 
وگفت: »ذکراهلل جان، خودت می ببینی با چه مشقتی روی زمین مردم کار 
می کنیم تا از پس خرج و مخارج زندگی بربیاییم. آخرش هم هشت مون 
گرِو نه مونه. هشت تومان رو ما به یه زخمی می زنیم. رفتن به مکتب رو 

فراموش کن. تازه تو تنها نیستی، خواهر و برادرات هم هستند.«
دلم از حرف های مادرم به درد آمد: »مکتب را فراموش کن!«

چطور می توانستم فکر رفتن به مکتب و یادگیری را از ذهنم بیرون کنم؟ 
سرم را پایین انداختم و بدون اعتراضی از مادر دور شدم. خودم را به 

کرسی رساندم و زیر لحاف کرسی تا می توانستم بی صدا گریه کردم.
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هر چقدر تالش می کردم تا ثانیه ای از فکر مکتب و درس بیرون بیایم، 
بی فایده بود. حتی در خواب دایی و بچه های روستا را در حال یادگیری 
می دیدم و با گریه و التماس می خواستم که به کالس بروم. منتها مانع 

رفتنم می شدند.
باید کاری  دلم روشن شد.  با شروع کالس های مکتب جرقه ای توی 
می کردم. نمی توانستم دست روی دست بگذارم تا بچه ها بروند کالس و 

من در حسرت، شب و روزم یکی بشود.
روز اول مکتب پاورچین  پاورچین خودم را به کنار دریچۀ پشت بام 

رساندم. صدای دایی و بچه ها را به راحتی می شنیدم. 
از همان روز مخفیانه تا آخرکالس، پشت دریچه می خزیدم و مباحث هر 
روز را به ذهن می سپردم. اغلب روزها از سوز سرمای زمستان کل بدنم 
کرخت می شد و نوک انگشتان دست  و پام سوزن  سوزن می شد. هوا سوز 
شدیدی داشت. عالقۀ وافری که به فراگیری علم و دانش داشتم، در برابر 

همۀ مشقت های آن روز مانند سدی بود. 
یک روزبا خانواده دور کرسی نشسته بودیم. دایی به خانۀ ما آمد. بعد 
از خوش  و بش اولیه رو به پدر و مادرم گفت: »ذکراهلل به یادگیری قرآن 
عالقۀ زیادی دارد. چند روز است متوجه شده ام پشت بام مکتب کنار 
دریچه می نشیند و به  درس کالس گوش می دهد. من هشت تومان هزینۀ 
آموزش را نمی خواهم. اجازه بدهید ذکراهلل بیاید و قرآن یاد بگیرد.« از 

خجالت لب پایینی ام را به دندان گرفتم و سرم را پایین انداختم.
احساس می کردم دارم زیر نگاه های سنگین پدر و مادرم ذوب می شوم.

با موافقت خانواده از فردای آن  روز با شوق  و ذوق وصف ناپذیری، به 
مکتب رفتم. خیلی زودتر از بچه های دیگر قرآن و کتاب های قدیمی را در 
زمان کمتر از دو سال  و نیم خواندم. یک سال هم در روستای قارخون1 با 
تأمین هزینۀ آموزش توسط پدرم آموزش های تکمیلی قرآن و کتاب های 

قدیمی دیگر را فرا گرفتم.

1. روستایی در بخش طارم سفلی قزوین
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بعد از مدتی آقای حائری2 معلم سپاه دانش و از اهالی شیراز به روستای 
ما آمد. پدرم از من خواست به جای درس، در رسیدگی به دام و احشام 
به او کمک کنم. هنوز چند روزی از شروع کالس ها نگذشته بود که آقای 
حائری به خانۀ ما آمد و از پدرم خواست تا بچه ها را به مدرسه بفرستد و 
آینده بچه ها را به بهانۀ کار نابود نکند. از فردا با برادرها به مدرسه رفتیم. 
در مدرسه نسبت به همکالسی  های خودم خط خوبی داشتم و بارها از 
طرف آقای حائری تشویق  شدم. بعد از قبولی در مقطع ابتدایی، تا سال 
سوم راهنمایی را با کمک آقای حائری، به طور متفرقه آزمون داده و قبول 
شدم. بعدها به  دلیل مشکالت شخصی نتوانستم ادامۀ تحصیل بدهم و 
در تهران به  عنوان شاگرد قهوه چی و شاگرد بنا مشغول به کار شدم. در 
سن هجده سالگی به خدمت سربازی رفتم. سال 1352 خدمت سربازی 
را تمام کرده و به روستای عباس آباد برگشتم. برای به جا آوردن صلۀرحم، 
به دیدن خاله ها و عمه ام در خرمدره3 رفتم. بعد از خوش وبش، آنها گله 
کردند و گفتند: »برای چی در روستای دورافتاده و بدون آب مانده اید؟ 
آخر و عاقبت شما و آن روستا چی می خواد بشه؟« و مرا تشویق کردند 

که با پدرم صحبت کنم تا به خرمدره کوچ کنیم. 
به روستا برگشتم و قضیه را با پدرم در میان گذاشتم. پدر از پیشنهادم 
استقبال کرد و در کمتر از چند روز، خانه ای درخرمدره اجاره کردیم و 
وطن دوستی اش  و  بود  طارم  اهل  اصالتاً  مادرم  مکان شدیم.  نقل  آماده 
مانع مهاجرت شده بود. تا پدرم موضوع را با مادرم درمیان گذاشت، از 
کوره در رفت و گفت: »مرد! عقلت را خوردی؟ می خوای آواره بشیم؟ 
می خوای خانه و زندگی ات را رها کنی و بری؟ من هیچ جا نمیام.« پدرم 
با ناراحتی گفت: »صاحب اختیاری، بدون تا وقتی در این روستا زندگی 

می کنیم، بدبختی و فالکت داریم. دوس داری تو بمون، اما ما می ریم.«

22 . برادرزادۀ آیت اهلل حائری شیرازی

3. شهرستانی در استان زنجان
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شبانه وسایل را بارِ چند قاطرکرده و به خرمدره رفتیم. در فاصلۀ چند روز 
من به همراه برادر و پدرم، در شرکت کشت  وصنعت4 خرمدره مشغول 

به کار شدیم و تا حدودی کار و بارمان رونق گرفت.
مدتی بعد مادرم هم به خرمدره آمد. او چنان با مردم و اهالی خو گرفت 
در  دلتنگی  احساس  برمیگشتیم،  روستا  به  تفریح  برای  وقتی  حتی  که 

چهره اش موج می زد.
یک سال بعد در شرکت مینو مشغول به کار شدم. یک روز مدیر تولید 
گفت: »آقای افشار از فردا شما مسئول صادرات کامیون های باری هستید 
و باید میزان دقیق کیلومتر کامیون ها را محاسبه کنید.« از فردای آن روز 

مسئول کنترل بارنامۀ شرکت مینو شدم.
در خرمدره با پسری به نام محمد دوست شدم. پسر تودل برویی بود و 
شخصیت آرام و باوقاری داشت. کارش نقاشی ساختمان بود. یک روز 
هنگام صحبت بودیم که به من گفت: »ذکراهلل چرا ازدواج نمی کنی؟ تا 

کی می خوای مجرد بمونی؟«
بی اعتنا شانه هام را باال انداختم و گفتم: »کسی را نمی شناسم!«

صاحب خانه محمد، که مرد مومن و متدینی بود، دختری با کماالت، 
محجوب و با حیا داشت. محمد گفت: »می خوای با پدرش صحبت کنم؟«

با تبسم گفتم: »هرجور صالحه.« 
محمد خنده با نمکی روی صورتش نقش بست وگفت: »مبارکه! مبارکه!«
او بانی خیر شد و همراه خانواده ام، در اندک زمانی با خانوادۀ آن ها آشنا 
شدیم. سال 1354 عقد رسمی کردیم و سال بعد، در مراسمی ساده و 

خودمانی، زندگی مشترکمان را آغاز کردیم.
انقالب،   زمزمۀ  اولین  با  هم زمان  رمضان،  مبارک  ماه  روزهای  از  یکی 
متوجه صدای خندۀ مستانه ای از اتاق باربری شدم. به طرف صدا رفتم 

4. این شرکت اکنون زیرمجموعۀ شرکت هلدینگ کشاورزی و دامپروری پارِس 
بنیاد مستضعفان است
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و در اتاق را باز کردم. مسئول باربری به همراه پسر و شریکش مستانه 
مشروب می خوردند. از تعجب چشم هایم گرد شد. بعد از مشاجرۀ لفظی، 
دفتر و دستک باربری را تحویل و از شرکت مینو استعفا دادم. فردای آن 
روز مسئله را با پدرخانمم در میان گذاشتم. او از عکس العمل من استقبال 
کرد و گفت: »خوشحالم دخترم را به فردی مؤمن و متدین دادم که حالل 
و حرام برایش اهمیت داره. پسرم نگران نباش خدا روزی بنده هاش رو 

میده. « 
گفتم: »فردا برای پیدا کردن کار میرم تهران.«

گفت: »برو پسرم نگران همسرت هم نباش، تا برگردی پیش ما می مونه.«



ساواک

در تهران ساک به دوش و سرگردان از جلوی شرکت ویتانا می گذشتم 
کار  دنبال  مشخصه  وضعت  و  سر  »از  گفت:  و  کرد  صدایم  کسی  که 

می گردی.« 
گفتم: »بله دنبال کار می گردم. تازه از شهرستان رسیدم.«

 گفت: »چقدر سواد داری؟«
گفتم: »سوم راهنمایی نظام قدیم.«

گفت: »پسرم، ما در شرکت به نیروی باسواد و تحصیل کرده نیاز داریم. 
شما هم که باسوادید.«

به  عنوان  روز  رفتم. همان  ویتانا  به شرکت  او  با شوق  و ذوق همراه 
حسابدار شرکت استخدام شدم.

اسم  به  سازمانی  »ذکراهلل  گفت:  رضا  دوستم  روزی  آن،  از  بعد  مدتی 
ساواک با حقوق و مزایایی بیشتر از شرکت ویتانا  نیرو استخدام می کنه. 

بیا فردا یه سری به آنجا بزنیم.«
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گفتم: »ساواک!؟ ساواک دیگه چه شرکتی هست؟!«
اول صبح به عباس آباد تهران رفتیم و در صف طویل ثبت نام کنندگان 

ایستادیم. زمان تکمیل فرم مصاحبه پرسیدم: »ساواک کارش چیه؟«
گفت: »باروت سازی.«

ازتعجب چشم هایم گرد شد وگفتم:»باروت سازی؟! دست  و پنجه  نرم کردن 
با مرگه.«

فرد مصاحبه کننده گفت: »نگران نباشین، ما محافظ داریم.«
فرم های مصاحبه را تکمیل کردیم. قرار شد فردا اول صبح برای گرفتن 

نتیجۀ مصاحبه دوباره برگردیم.
فردا اسم من و رضا در لیست افراد پذیرفته شده بود. از ما سفته و تعهد 
گرفتند و بالفاصله  همراه تعداد زیادی، سوار چند مینی بوس شدیم و به 
طرف ساختمان شیشه ای اطراف کوه های شمیران رفتیم. محوطۀ ساختمان 
آراسته و  با سر و وضع  در سالن خانم هایی  بود.  سرسبز و چشم نواز 
یک دست که مربی بودند، حضور داشتند. یکی از آنها گفت: »شما برای 
باروت سازی به اینجا نیامده اید. بعد از گذراندن دورۀ آموزش ویژۀ نیروی 

گارد شاهنشاهی، به افرادی که فعال تر باشند، درجه و پاداش می دهیم.«
اطراف سالن، مردانی قدبلند و قوی هیکل، با کت  وشلوارشیک برای 

محافظت بودند و مثل عقاب همه جا را زیر نظر داشتند.
روز اول لباس اتوکشیده ای که یقه های تزئین شده با نوار زرد داشت، 
به عنوان لباس فرم به ما تحویل دادند. خدماتی مثل خوراک و پوشاک برای 
پرسنل، بسیار عالی بود. هیچ گونه کم وکسری از نظر امکانات نداشتیم. تا 
آدم کشی و کشت  وکشتار  آموزشی در کالس، مضمون  اینکه محتوای 
پیدا کرد. هر کس در این سازمان رذایل اخالقی و خوی انسانیت را زیر 
پا می گذاشت تشویق می شد و درجه می گرفت. بعد از پایان کالس به 
دوستم گفتم: »بیا از این خراب شده بریم. این ها دارند مغزهای ما را با یک 
مشت اراجیف پر می کنند.« دوستم برای کسب رفاه و آسایش در آینده، 
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مخالفت کرد.
یک ماه دیگر در سازمان ساواک دوره های آموزشی را طی کردیم. روزی 
یکی از مربیان حین آموزش گفت: »آن ها که ادعا می کنند خدا بر رفتار 
و کردار ما نظارت دارد، دروغ می گویند. تنها اعلی حضرت )شاهنشاه( 
حق والیت بر مردم را داره. اعلی حضرت باشه، خدا هست. نباشه، خدا 

هم نیست.«
به کِتف دوستم زدم و به آرامی توی گوش او زمزمه کردم: »اینجا جای 

ما نیست، پاشو بریم.«
گفت: »ما سفته و تعهد دادیم.«

گفتم: »به جهنم که سفته دادیم. من رفتم.«
مثل فنر از جایم بلند شدم و با همان لباس فرم به بهانۀ مشکل شخصی 
و با عجله به منزل پسرخاله ام رفتم. وقتی قضیه را با وی در میان گذاشتم، 
ایشان با نگرانی گفت: »اینجا تهرانه. باید مواظب اطرافیان خودت باشی. 

فردا به شرکت برگرد و مدتی آفتابی نشو تا آب از آسیاب بیفته!« 
فردا به شرکت برگشتم و متوجه شدم که دوستم رضا هم برگشته است. 
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یک روز بعد از اقامۀ نماز، مهندس قائم ما را به اتاقش دعوت کرد. ترس 
و وحشت به جانمان افتاد که مبادا سر قضیۀ ساواک لو رفتیه باشیم و 

بخواهند ما را تحویل نیروهای ساواک بدهند. 
دوستم گفت: »ذکراهلل بدبخت شدیم، به گمانم لو رفتیم. حتماً می خوان 

ما رو تحویل بدن.«
با ورود به اتاق مهندس، او استقبال گرمی  از ما کرد. از خانواده هامان 
پرسید و اینکه اهل کجاییم، و چرا به تهران آمدیم. از نماز خواندن ما 
خوشحال شد و گفت: »کمتر جوانی را می ببینم که در این شرکت اهل 

نماز و قرآن باشد.« 
دوستم با تبسم گفت: »ما هم صرفاً خم و راست می شیم. مونده به خدا 

نماز ما رو قبول کنه یا نه.«
مهندس آدم زیرکی بود. با اینکه حقوق زیادی داشت، همیشه پیراهِن 

5. شهید شاخص بسیج در سال 1359، که در حادثۀ طبس به فیض شهادت نائل شد.
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رنگ و رو رفته و کفش چند بار وصله شده می پوشید.
بعد از جلسۀ صمیمانه ای که با هم داشتیم، قرار شد یک روز عصر با هم 

بیرون برویم.
آن روز به غذاخوری نیروی هوایی در مهرآباد رفتیم. آنجا غذاهای لذید 
مهندس  پای  سرتا  به  صورتحساب  پرداخت  زمان  داشت.  باکیفیتی  و 
نگاه کردم و گفتم: »آخه رضا! کجای این لباس و ریخت به مهندس ها 
»این  ببین کی بهت گفتم:  بیارم.«  از کارش در  باید سر  می خوره؟ من 
مهندس یه ریگی به کفشش هست. آخه غیر ما دو نفر، کی تشخیص میده 

ایشان مهندس شرکته؟«
دوستم بی اعتنا شانه هایش را باال انداخت و گفت: »فعاًل بیا بریم سوار 
هرچی  و  بکن  داری  دوست  کاری  هر  بعدش  بشیم.  مهندس  ماشین 

دوست داری بگو.«
 در طول مسیر سکوت سنگینی حکم فرما بود. دل  دل می کردم که چیزی 
بگویم. باالخره سکوت را شکستم و گفتم: »آقای مهندس یک مسئله ای 

در مورد شما فکرم را مشغول کرده.«
مهندس با آرامش همیشگی گفت: »چه مسئله ای برادر؟«

گفتم: »ما ماهی 1600 تومان حقوق می گیریم، شما ماهی 15 هزار تومان 
لباس وکفش وصله شده  درآمد  و  این حقوق  با  می گیرید. چرا  حقوق 

می پوشید؟!« 
مهندس خندۀ بانمکی روی صورتش نقش بست. نیم نگاهی به کفش هایش 

انداخت و گفت: »مگه کفش من چه ایرادی داره؟«
گفتم: »آقا مهندس شما یا قمار می کنین یا پول هایتان را جای بیهوده هزینه 

می کنین.«
دوستم با دست پاچگی میان حرفم پرید وگفت: »آقای مهندس شما به دل 

نگیرین. ذکراهلل  کمی شوخ  طبعه«.
مهندس با خندۀ تلخی گفت: »ول کنید بابا، آخه دنیا به کی مونده که به 

ما بمونه؟«
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با گذشت زمان رابطۀ ما روز به   روز صمیمی تر شد. یک روز مهندس مرا 
به اتاقش دعوت کرد و گفت: »آقای افشار می تونید یه کاری برام انجام 

بدهید؟«
 پرسیدم: »چه کاری؟«

گفت: »خیلی وقته می خوام تعدادی اعالمیه رو برام توزیع کنید، اعالمیه 
امام خمینی هست. 

پرسیدم: »امام خمینی؟ ایشان کیه؟«
گفت: »از این به بعد اسمش را زیاد می شنوید و خودش را به  زودی 

می بینید.«
به مهندس خیره شدم و گفتم: »مهندس برام دردسر نشه؟ خانواده و پدر و 
مادرم چشم شون به درآمد ماهیانۀ منه. از 1600 تومان حقوق، فقط ماهی 
200 تومان پیش خودم نگه می دارم. باقی رو برای خانواده ام می فرستم.«

گفت: »بد به دلت راه نده. شما ساعت شش، با دوستت رضا، اعالمیه را 
به مسجد ابوذر ببرید. فردی جلوی در مسجد ایستاده با احتیاط امانتی را 

به ایشان تحویل بدید و سریع محل را ترک کنین.«
اعالمیه را گرفتم و قضیه را با رضا در میان گذاشتم. 

امام در اعالمیه از مردم خواسته بود علیه حاکم ظالم زمانه قیام کنند.
غروب آن روز با وحشت اعالمیه را با دوستم، به فرد مورد نظر دادیم 
و سریع به شرکت برگشتیم. بعد از برگشت با سؤال های زیادی به اتاق 
مهندس رفتم و پرسیدم: »امام خمینی کیه؟ چرا تبعید شده؟« و سؤاالتی از 
این قبیل. مهندس با تبسم همیشگی و با مهربانی گفت: »آیت اهلل خمینی 
روحانی فاضل و مجتهدی با تقواست. شاه ملعون وی را تبعید کرده. من 

با نزدیکان ایشان رابطه دارم.  ایشان به زودی به کشور برمی گردند.«
 حدود یک سالی در شرکت ویتانا مشغول بودم. هرچند ماه، یک بار به 
مرخصی می رفتم و به خانواده سرمی زدم. فرزند اولم سال 1357 به دنیا 
آمد. یک روز همسرم گفت: »ذکراهلل من دیگه نمی تونم تنهایی با یه بچه 
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در خرمدره بمونم. هر جا میری ما رو با خودت ببر. خسته شدم از بس 
با یه بچه تنها موندم.«

گفتم: »تو تنها نیستی، پیش پدر و مادرت هستی. تازه پدر و مادر منم 
هستند.«

همسرم اخمی کرد و ادامه داد: »من ازدواج کردم تا پیش همسرم بمونم، 
نه توی خونۀ پدرم.«

با خوشحالی گفتم: »راستش من هم تنهایی اذیت می شم. نمی خواستم 
تو در غربت و دور از خانواده ات بمونی. برای همین چیزی بهت نگفتم. 

حاال خوشحالم که خودت راضی شدی بیای تهران.«
همسرم چینی به ابرو انداخت و گفت: »ذکراهلل کاش قباًل به من می گفتی. 

من فکر می کردم شاید وجود ما در آنجا به کارت لطمه بزنه.«
گفتم: »چه لطمه ای؟ نگران نباش به زودی خانه ای اجاره می کنم و شما 

را می برم پیش خودم.«
به  محض برگشت به تهران، سراغ پسرخاله ام رفتم و از او برای پیدا کردن 

خانۀ اجاره ای کمک خواستم.
او گفت: »خانه آن طرف باغ بدون استفاده مانده، بیاید آنجا ساکن بشید. 
این جوری ما هم از تنهایی درمی آییم. کی بهتر از شما که همسایمون 

بشه!«
ناباورانه گفتم: »شوخی می کنی؟!«

گفت: »شوخی چیه؟ کی بهتر از شما؟ این خونه متعلق به شماست.«
در کمتر از یک هفته بعد به تهران نقل مکان کرده و در آنجا ساکن شدیم 

به این ترتیب دغدغۀ دوری از خانواده ام برطرف شد.
حدود یک سال با مهندس منتظرقائم کار کردیم. او درباره قانون کاپیتوالسیون 
این سرآغار  برای ما صحبت کرد.  امام خمینی  تبعید حضرت  و علت 
فعالیت ما و شرکت در جلسات مخفیانه او بود. در همین جلسات متوجه 
شدیم مهندس منتظرقائم هزینۀ کلیۀ جلسات، توزیع و پخش پوسترها، 
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کاست ها و اعالمیه ها راپرداخت می کند.
12 بهمن 1357 برای استقبال از امام خمینی)ره( به بهشت زهرا رفتیم. 
او با چهره ای نورانی برای استقبال کنندگان ابراز احساسات می کرد. بعد 
از سخنرانی تاریخی ایشان، از میان موج جمعیت بیرون آمدیم و حدود 

ساعت دوازده شب با زحمت به شرکت برگشتیم.
روز بیست و دوم بهمن ماه بود، صدای شلیک گلوله از هر طرف به 
تردد  در سطح شهر  منتظرقائم  مهندس  و  همراه رضا  می رسید.  گوش 
این  نیروهای ساواک مقاومت می کردند. در  از  می کردیم. هنوز عده ای 
میان ضدانقالب ها از فرصت آشوب داخلی استفاده می کردند و مردم را 
  M1 به گلوله می بستند. یک روز داشتم می رفتم که چشمم به  یک اسحلۀ
درجوی آب افتاد. گفتم: آقای مهندس نگهدارید اسحله را بردارم. اسحلۀ 
را برداشتم و گلنگدن آن کشیدم. فشنگ نداشت. مهندس صدایم کرد: 
»ذکراهلل بجنب! باید به طرف صداوسیما بریم. آنجا عده ای با نیروهای 
انقالبی درگیرند.« پریدم داخل ماشین و با سرعت به طرف صدا وسیما 

رفتیم. بوی دود و باروت تنفس را مشکل کرده بود.
 نیروهای انقالبی با گونی های انباشته از شن و ماسه، وسط خیابان سنگر 
درست کرده و درگیر بودند. تا رسیدیم پشت سنگری پناه گرفتم. سه 
چهار قبضه سالح داشتیم. به ما گفت: »در نظام آباد درگیری سختی بین 
مردم و ا رتش است. شما به  نظام آباد برید و اسلحه هاتان را  به ما تحویل 

بدهید.«
درگیری سختی بود و در میان دود و آتش نتوانستیم به نظام آباد برویم.

نیروهای  مقاومت  با  نهایتاً  داشت.  ادامه  نفس گیری ساعت ها  درگیری 
مردمی، تعدادی از نیروهای ساواک کشته شد و بقیه فرار کردند. 

با پیروزی انقالب و تصرف شهر توسط مردم، نیروهای کمیتۀ انقالب، 
برای ایجاد امنیت، در داخل شهر و مکان های حساس نگهبانی می دادند.

بودیم و شب ها  مشغول  ویتانا  در شرکت  دوستم رضا صبح ها  و  من 
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به عنوان مأمور عازم زندان اوین می شدیم. اوایل انقالب افراد سیاسی و 
درجۀ اول مملکت، در زندان اوین زندانی بودند و نگهبانی از زندان اوین 

اهمیت زیادی داشت.
و  ناجی  مدرس،  فخر  داد،  زمانی، خسرو  هویدا، سرهنگ  امیرعباس   

ساالر جاف، از جمله افرادی بودند که آن زمان اوین زندانی بودند.
یک شب به ما خبر دادند که می خواهند ساعت سه بامداد سرهنگ زمانی 
را اعدام کنند. بعد از شلیک تیر خالص، من و رضا مأمور حمل جسد 
که در پارچه ای سفید بود، شدم. جسد او پر از خون بود. چشمم به مغز 
بیرون ریخته و پیشانی متالشی او افتاد. چشمم سیاهی رفت. به سختی 
خودم را کنترل کردم. برای اولین بار بود که از نزدیک چشمم به جسد 
می افتاد. به هر جان کندنی بود، روی پاهام ایستادم و جسد را حمل کردم. 
حدود یک ماه چهرۀ او در خواب و بیداری جلوی چشمم می آمد و زمان 
غذا خوردن چیزی از گلویم پایین نمی رفت. انگار چیزی راه گلویم را سد 
کرده بود. همین مسئله باعث شد همراه رضا از شرکت ویتانا استعفا داده 
و به خرمدره برگردیم. هر دو تصمیم گرفته بودیم عضو سپاه پاسداران 

شده و از شهر خودمان عازم جبهه ها شویم. 
زمان خداحافظی رضا گفت: »میخوام از شهر خودم ساوه به جبهه اعزام 
بشم.« ولی هر چه بعدها از بچه های ساوه سراغش را گرفتم، کسی از او 

خبری نداشت. 
فردای آن روز اسباب منزل را بار وانتی کرده و به خرمدره کوچ کردیم. 
پرسید:  دیدم،  را  بودیم. روزی دوستم محمد  پدرخانمم  پیش  ماه  یک 

»ذکراهلل چه کار می کنی، کجاها مشغولی؟«
گفتم: »فعاًل کار ندارم. تصمیم دارم به سپاه برم و هر روز امروز و فردا 

می کنم. تو چه کار می کنی؟«
محمد با چهره ای گرفته جواب داد: »به مواد شیمیایی و رنگ حساسیت 
پیدا کرده ام. شب ها، یک ریز سرفه می کنم. دکتر گفته باید کارم رو عوض 
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است  مدتی  بزنم.  زنجان  ترمینال  در  کبابی  یه  زده  به سرم  مدتی  کنم. 
موقعیتش را بررسی می کنم. موقعیت مناسب و پتانسیل خوبی برای جذب 
مشتری داره. اگر بتونم کبابی رو در ترمینال راه اندازی کنم و تو باهام 
ترمینال،  به  تردد روزانۀ مسافران  با  بشی، خیلی خوب می شه.  شریک 

درآمد قابل توجهی خواهیم داشت.«
گفتم: »باشه. توکل به خدا فردا یه سر بریم محل رو از نزدیک ببینیم.« 

فردا محل را از نزدیک دیدیم. در اندک زمانی مغازه ای با کلیۀ تجهیزات 
الزم باز کردیم و هر کدام خانه ای جدا در زنجان اجاره کرده و به زنجان 

رفتیم.
سال 1359 فرزند دومم فریده به دنیا آمد. وجودش شادی صدچندانی به 
زندگی ما بخشید. درآمد حاصل از چلوکبابی قابل توجه و چشمگیر بود. 

تا سال 1363 در چلوکبابی مشغول بودم.
 غروب ها جلوی در خانه، روبه روی سپاه می نشستم و در هر فرصتی به 
رزمندگان سرمی زدم. مدام از من می خواستند با آن ها به جبهه بروم. هر 
بار هنگام اعزام رزمندگان به جبهه، دل توی دلم نبود و بی قرار می شدم. 
مدتی بود دل به کار نمی دادم. یک روز به دوست و شریکم گفتم: »منم 

می خوام برم جبهه.«
محمد با لبخند گفت: »داری شوخی می کنی؟!«

گفتم: »کاماًل جدی می گم. یا سهمم رو بردار، یا واگذار می کنم به یکی 
دیگه.«

محمد هاج وواج نگاهم کرد و با دلخوری گفت: »ذکراهلل دست ما را توی 
پوست گردو نذار. بدون تو نمی تونم اینجا را اداره کنم. تو بری، دست تنها 

چی کار کنم؟ تازه کار و بارمون رونق گرفته.«
گفتم: برادر، کبابی همیشه هست. در این بُرهه با وجود حملۀ ابرقدرت ها 

و نیاز کشور به دفاع، حضورم در جبهه واجب تره.«
اواخر بهارِ 1363 برای اولین بار، به عنوان بسیجی از زنجان به منطقۀ 
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شهرستان  در  سه ماه  مدت  به  را  آموزشی  دورۀ  و  شدم  اعزام  جنوب 
دزفول سپری کردم. ده روزی مرخصی بودم و دوباره با نیروهای بسیجی 
ماندم. موقع  اعزام شدم. حدود شش ماه در جبهۀ جنوب  به خوزستان 
با  چرا  که  می گذاشتند  سربه سرم  اتوبوس  توی  ابهر  بچه های  برگشت 

بچه های زنجان می روی؟
گفتم: »خونۀ من روبه روی سپاه زنجانه. برای همین با بچه های زنجان 

اعزام شدم.«
یکی گفت: »مرد حسابی خانواده ات را بردار بیار ابهر. داری به خانواده ات 

ظلم می کنی.«
وقتی به زنجان رسیدم، برای دیدوبازدید اقوام به خرمدره رفتم بعد از آن 
نزد فرمانده وقت سپاه ابهر رفته و گفتم: »می خوام با نیروهای سپاه ابهر به 
جبهه اعزام بشم.« وی با روی باز و گشاده از من استقبال کرد و در عرض 

چند روز از زنجان به خرمدره منتقل شدم.
محل اعزام پایگاه حوزۀ والیت6 فعلی، خرمدره بود. همراهی پدرخانمم 

در این اعزام به عنوان بسیجی،  برای من مایه دلگرمی و قوت قلب بود. 

6. سپاه قدیم خرمدره، واقع در خیابان امام خمینی )ره( شهر خرمدره



عملیات بدر

می کردم.  خدمت  غنائم  جمع آوری  مسئول  عنوان  به   بدر  عملیات  در 
رزمندگان   پیروزی های قابل توجهی در پیشروی به خاک عراق کسب 

کرده بودند.
با مصلحت اندیشی فرماندهان وقت، اجازۀ پیشروی بیشتر درخاک دشمن 

ندادند و نیروهایی را که پیشروی کرده بودند، به عقب برگرداندند.
در هورالهویزه با اقدام جهادی و تالش شبانه روزی نیروهای بسیجی، در 
مدتی کوتاه پل های شناور از یونولیت های به هم متصل پل های شناور 

ساخته شد تا تردد رزمندگان به سهولت انجام بگیرد.
 متأسفانه در منطقۀ پدافندی جزیرۀ مجنون، به رغم ایثار و جان فشانی 
رزمندگان و نیروهای با اخالص بسیجی، به  دلیل کمبود ادوات و تجهیزات  
تثبیت کنیم و درپاتک دشمن،  پدافندی را  نتوانستیم منطقۀ  لجستیکی، 
نیروهای زیادی از دست دادیم و بخشی از اراضی تصرف  شده، از دست 
رفت. در این میان شهادت مهدی باکری فرمانده لشکر31 عاشورا، باعث 
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تخریب روحیۀ رزمندگان و یک شوک بزرگ برای همه بود.
من به همراه نیروهای پشتیبان در پشت خط مقدم، با ماشین های غنیمتی 
آشفتۀ  اوضاع  از  برمی گشت  عقب  به  نیرویی  هر  می کردم.  کار  عراق 
خط مقدم و خیل مجروحان و شهدا صحبت می کرد. یکی از بچه ها با 
چشمانی گریان می گفت: »خیلی از نیروها که شنا بلد نبودند، خودشان 
را به آب جزیرۀ مجنون می انداختند بسیاری از مجروحان که رمقی برای 
حرکت نداشتند، در خون خودشان غلتیدند و پیکرشان روی زمین ماند 
یا  و  )س(  زهرا  یا  فریاد  رد  شدند.  آن ها  روی  از  عراقی  تانک های  و 

حسین)ع( رزمندگان، عرش را به گریه می انداخت.«
بعد از شکست در عملیات بدر، با توکل به خدا، تدبیر و درایت فرماندهان 
تازه نفس، لشکر جان  نیروهای  آمدن  اطهار)ع( و  ائمۀ  به  وقت، توسل 

تازه ای گرفت.
بیشتر نیروها فاقد مهارت الزم در شنا و کار با ادواِت به غنمیت  گرفته شده 
بودند. طبق دستور فرماندهان، مربی های زبده و ماهر از ابهر و خرمدره 
آمدند و به مدت دو هفته در دزفول، آموزش های مورد نیاز را از قبیل 

نحوۀ کار با ادوات سنگین، به نیروها آموزش دادند. 
به   گفتند:  و  دادند  نجات  جلیقۀ  من  به  آموزشی  دورۀ  در  یادم هست 
محض اینکه در آب پریدی، جلیقۀ نجات تو را روی آب می کشد. وقتی 
داخل آب پریدم، احساس سنگینی کردم و پایین رفتم. دلم لرزید و با 
خودم گفتم: دیگرکارم تمام است. وقتی دست هایم را باال آوردم، بالفاصله 

جلیقه، مرا روی آب آورد و کمی خیالم راحت شد.
اکثر نیروهای خط شکن  از سوی سپاه پاسداران در منطقه مستقر می شد. 
و نیروهای ارتش هم بودند؛ مثل لشکر77 پیروز خراسان، لشکر30 گرگان 
و لشکر92 زرهی اهواز که تمام این لشکرها، نیروهای عمل کننده بودند. 
بیشتر تجهیزات سنگین دست نیروهای ارتش بود که در مواقع نیاز با 

هماهنگی مسئوالن، در اختیار سپاه قرار می گرفت.
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برای  فرهنگی  واحد  برادران  بود.  نیزار  از  پوشیده  مجنون  آب جزیرۀ 
با  تابلوهای آهنی را  روحیه دهی به رزمندگان، در قسمت های مختلف 
نوشته های مختلفی مثل »من رفتم قتلگاه! برادر خداحافظ«، »برادر چرا 

نمی خندی؟«، »تا کربال راهی نیست« و امثال این ها، نصب کرده بودند. 
در این جزیرۀ با وجود مهمات ناچیز، تلفات زیادی به دشمن وارد شد. 
بدر  در عملیات  داشتیم.  امکانات  از  استفاده  در  را  نهایت صرفه جویی 
بیست کیلومتر جلوتر از میلۀ مرزی، در جنوب شرقی عراق، مستقر بودیم. 
هشت حلقه از چاه های نفتی عراق به دست ایران افتاده بود و عراقی ها 

روبه روی ما در خشکی سنگر گرفته بودند.
هوای داغ روزها و سرمای سوزناک شب ها کالفه مان کرده بود. از شدت 
گرما روزها پیراهن مان را در آب خیس میکردیم و می پوشیدیم تا خنک 
سردسیر  مناطق  اهل  بچه های  می شد.  خشک  بالفاصله  لباس  شویم. 
سریع  و  نداشتند  عادت  منطقه  گرمای  به  زنجان  بچه های  به خصوص 
گرمازده و بیمار می شدند. به همین دلیل نیروهای بسیجی هر پانزده روز، 

با نیروهای تازه نفس جا به جا می شدند.
منطقۀ  حفظ  برای  عاشورا،  لشکر31  ادوات  بودن  محدود  وجود  با 
پدافندی، نیروهای هم جوار ارتش از سپاهیان پشتیبانی می کردند. شب ها 
در خط الرأس ایران و عراق تا چشم کار می کرد پی درپی آتش ردوبدل 
می شد. هدف پدافندی، نگه داشتن منطقۀ تسخیرشده بود. دشمن موفق 
شده بود بخشی از اراضی خود را از نیروهای خط شکن لشکر31 عاشورا، 
لشکر محمدرسول اهلل)ص( تهران و تیپ حضرت ابوالفضل)ع( خرم آباد 

پس بگیرد.



حسین کریم خانی

تعداد نیروهای لشکر31 عاشورا خیلی کم بود. معموالً نیروهای بسیجی 
هر پانزده  روز جا به جا شده و به پایان  دوره می رفتند تا نیروهای جدید 
و تازه نفس جایگزین آن ها شود. یک بسیجی به نام حسین کریم خانی 
اهل زنجان. بین لشکر بود که حدوداً سیزده سال داشت. یک روز زمان 
نگهبانی متوجه رنگ پریدگی و حال پریشانش شدم و گفتم: »حسین رنگ 
به چهره نداری، مدام عرق می کنی. پانزده روزت تمام شده، چرا با نیروها 

برنمی گردی؟«
چشمان بی رمقش را به طرفم چرخاند و گفت: »کجا برم؟«

گفتم: »خب بچه های دیگه کجا می رن؟ برگرد خونه تون، تو گرمازده 
شدی، با این حال و روزت اینجا نمون.« 

تبسم کم رنگی روی لبش نشست و ادامه داد: »هر وقت شما رفتید، منم 
میرم.«

همراه  نداری.  سالی  و  سن  شما  دارم.  فرق  شما  با  »من  دادم:  جواب 
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بسیجی های دیگر به زنجان برگرد.«
به نقطه ای دوردست چشم دوخت و جواب داد: »من جایی نمیرم همین 

جا می مونم.«
میان گفت وگوی ما صدای قهقهه ای از سوی نیروهای عراقی به گوش 
رسید. با دوربین اطراف را نگاه کردم. چند نفر از نیروهای عراق از پایین 
پیچیدند و دور  پایین  منطقۀ  به  تلوتلوخوران و مست  نگهبانی،  منطقۀ 

شدند.
صدای گوش نواز حسین در گوشم پیچید که سؤال کرد: »من کجام االن؟«
تمام تمرکزم به پایین منطقۀ استقراری بود. یک لحظه چشم از عدسی 
دوربین برنمی داشتم تا حرکت عراقی ها را رصد کنم. رو به حسین گفتم: 

»خب در جزیرۀ مجنون هستیم دیگه، شما هم کنار منی.«
گفت: »نه برادر، االن تو بهشتم.«

سراسیمه و بهت زده نگاهش کردم. پرسیدم: »تو بهشتی؟«
هذیان  دارد  و  شده  گرمازده  مردم  بچۀ  طفلک  کردم  زمزمه  دلم  توی 

می گوید.
حسین نجواکنان ادامه داد: »آقای افشار نمی دونی که من کجام! تو چه 
باغ و گلستان و ملکوتی دارم قدم می زنم. طعم میوه های معطر و مزه دار 
دهنم را شیرین کرده و زیر درختان بلند، چشمه هایی جاری ست. دیگر از 

بیماری در بدنم اثری نیست. افشار! من در بهشت قدم می زنم.«
 نفسش را پی درپی بیرون داد: »اگر بدونی کجام دقیقه ای درنگ نمی کنی 

تا خودت رو به من برسونی.«
 هاج  و واج زل زدم به حسین. سرتاپایش را از نظر گذراندم. دست هایش 
را مثل پرندۀ در حال پرواز حرکت داد و گفت: »دارم پرواز می کنم. شراب 
دلرباتر  و  زیباتر  کردم. چهره اش  نگاه  به چشم هایش  می نوشم.«  معطر 
از همیشه به نظر می رسید. انگار پیش من نبود. چشمانش برق خاصی 

داشت. ترسی غریب وجودم را فراگرفت.
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پاشو!  »پاشو!  گفتم:  میگه ها.«  هذیان  داره  »بچه  گفتم:  با خودم  دوباره 
حسین نگهبانی ما دیگه تموم شده.« به آسمان نیلگون چشم دوخت و 

گفت: »می دونی من کجا قدم می زنم؟«
با نگرانی نگاهش کردم و گفتم: »حسین تو حالت خوب نیست، باید 

برگردی عقب. داری از شدت گرمازدگی هذیان می گی.«
باز هم گفت: »نه من در باغ قدم می زنم. حالم خیلی خوبه. باغ پر از 

میوه های شیرین و گواراست. من از آن میوه ها می خورم.«
با وحشت و نگرانی که، زیر بغلش را گرفتم و با اصرار بلندش کردم. چند 
دقیقه ای کنارم روی پل به زحمت راه رفت. ناگهان متوجه نالۀ خفیف و 
اصابت تیر از پشت شدم. قبل از آنکه بتوانم کوچک ترین حرکتی انجام 
بدهم، حسین دست هایش را مثل پرنده باز کرد و با لبخندی ملیح زیر 

آب رفت. 
به  هرچه  بود.  آب شش متر  عمق  تقریباً  »حسین! حسین!«  زدم:  فریاد 
دهانم  از  »حسین حسین«  فریاد  نشد.  دیده  چیزی  زدم،  زل  آب  عمق 
نمی افتاد. دویدم به سوی منطقۀ استقرار و از بچه ها کمک خواستم. با 
بغض محل مورد نظر را نشان دادم. تالش چندساعتۀ غواص ها بی فایده 
بود. فرمانده محور آقای مولوی گفت: »تقریباً جنازه سه روز دیگه روی 
آب میاد. آن موقع جنازه را تحویل معراج شهدا بدهید.« با شنیدن کلمۀ 

جنازه اشک هایم بی اختیار روی صورتم روان شد.
سه روز بعد از این ماجرا، با دل خون به سکوت دریا، که حسین سیزده 
ساله را در دل خود پنهان کره بود، نگاه می کردم. هنوز از دریا و سکوتش 

گله داشتم.
وقتی برای نماز صبح وضو می گرفتم، ناگهان یکی از نیروها فریاد زد: 
سرعتی  چه  با  و  چطور  نمی دانم  آمده.«  آب  روی  کریم خانی  »جنازۀ 
خودم را روی پل رساندم. تا رسیدم پیکر مطهرش را روی آب دیدم. 
دست هایش مثل کسی که به سجده برود، به سمت پایین خم شده بود. 
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معبودش سجدۀ  دیدار  دلم چنگ می زد. حسین زمان  به  بغض غریبی 
شکر کرده، یا به پای سید و ساالر شهیدان به سجده افتاده بود. اولین نفر 
بودم که پیکر مطهرش را از آب بیرون کشیدم. با دیدنش بغضم ترکید. 
حسین مدرسه را رها کرده، تفنگ بر شانه گرفته، حاال چنین در خواب 
ابدی آرام خفته بود. این گونه اتفاقات در روحیۀ رزمندگان، به خصوص 
بسیجیان جدید، تأثیر مخربی داشت. تا مدت ها ذهنم درگیر این مسئله 
بود که حسین چطور قبل از شهادت، جایگاه و منزل ابدی اش را با چشم 

دیده بود و در آنجا قدم می زد.



آقای وزیر خیلی نامردی

مدتی بود که خبر حضور قریب الوقوع محسن رفیق دوست )وزیر سپاه( 
در پادگان دزفول و سخنرانی وی برای لشکر به گوش می رسید. 

تانکرهای آب توی پادگان بود و برای وضو از آن استفاده می کردیم. یک 
روز در کنارتانکرها با دوستان مشغول وضوگرفتن بودیم که ناگهان آقای 
رفیق دوست به همراه چند نفر از همراهان، با تواضع و فروتنی وارد شد 

و با سربازها و بسیجی ها گرم صحبت شدند.
احساس  ایشان  دیدن  با  می شناختم.  و  بودم  دیده  را  سپاه  وزیر  قباًل 
خوشحالی و مباهات کردم که به جمع بسیجیان و رزمندگان آمده است.

درحین وضوگرفتن یکی از بچه های تبریز با صدای بلندی گفت: »برادرها 
عجله کنید! االن وزیر سپاه میاد و از سخنرانی عقب می مانیم.«

رفیق دوست با نیش خنده ادامه داد: »وزیر سپاه آمده که آمده، چنان می گی 
وزیر سپاه، انگار چه خبر شده! ولش کن بابا، به ما چه که آمده!«

چی  تو  »معلومه  گفت:  بهت زده  و  گردشده  چشمان  با  بسیجی  برادر 
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می گی؟! انگار متوجه نیستی ها! طرف وزیر سپاهه، شوخی بردار نیست 
که!«

رفیق دوست با تبسم و شیطنت خاصی که در چشمانش موج می زد، ادامه 
داد: »خب به ما چه وزیر سپاهه.«

بسیجی چشم غره ای به رفیق دوست کرد و غرولندکنان وضوخانه را ترک 
کرد.

آن  به  حسابی  می شناختیم،  را  رفیق دوست  که  دوستان  از  نفر  چند 
شیرین کاری وزیر خندیدیم.

بعد از نماز رفیق دوست سخنرانًی گیرا و غرایی در مورد ایثار، شهادت و 
فداکاری رزمندگان کرد.

بعد از اتمام سخنرانی، آن بسیجی با شوق  و ذوق از بین جمعیت خود را 
به رفیق دوست رساند. به  محض دیدن ایشان با چشمان از حدقه بیرون زده 

به او زل زد و گفت: »آقای وزیر، خیلی نامردی!«
ما همگی دستپاچه شدیم که مبادا بخواهد به وزیر آسیبی بزند. آقای وزیر 

با چهره ای خندان، بر پیشانی او بوسه ای زد و غائله ختم به  خیر شد.



مأمور امام

بر اثر گرمای منطقۀ جزیرۀ مجنون، حال مناسبی نداشتم و بدنم مثل کوره 
می سوخت. برای کاستن از شدت گرما، پیراهنم را در آب خیس می کردم 

و می پوشیدم.
آن شب حال  و روز خوبی نداشتم. فرمانده ام به من گفت: »ساعت دوازده 
تا دو، باید در پست نگهبانی باشی و تردد نیروهای عراقی را رصد کنی.« 
خواستم بگویم حالم مناسب نیست، ولی با خودم گفتم: »حاال میگن به 

این بهانه می خواد از پست نگهبانی در بره.«
معموالً آن ساعت من به همراه محرمی، از بچه های خدابنده، آنجا نگهبانی 

می دادیم و فرد دیگری نبود.
با هر مشقتی بود، دو ساعت پست نگهبانی سپری شد و ساعت دو پست 
را تحویل دادم. صدای دریای پرتالطم و فوج ماهی ها، که در دل شب 

به رقص درآمده بودند، بهترین فرصت برای انجام عملیات دشمن بود.
موقع برگشت ناگهان فردی در کنار پل درجا میخکوبمان کرد. سریع 
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گلنگدن اسلحه را کشیدیم و آماده باش ایستادیم. رو به محرمی گفتم: »این 
موقع شب، کی کنار پل نشسته؟« و ادامه دادم: »به گمانم نیروی عراقی 

است. باید احتیاط کنیم. محرمی نکنه توی کمین عراقی ها افتاده ایم؟«
از من  انداخت. محرمی هم دست کمی  به جانم چنگ  ترس عجیبی 
تا کنار  بین ما  تیراندازی کنیم. فاصلۀ  از فاصلۀ دور  نداشت. خواستیم 
پل، حدود دوهزارمتر می شد. احتماًل اصابت تیر با وجود تاریکی هوا، 
غیرممکن بود. به محرمی گفتم: »چاره ای جز جلو رفتن نداریم. از این 

فاصله نمی تونیم او را بزنیم.«
پاورچین جلو رفتیم. تقریباً پنجاه متر با ما فاصله داشت. لباس سبز سپاه 
بر تنش خودنمایی می کرد. فریاد زدم: »هر کی هستی همان جا بایست. 
دست هات را ببر باال وگرنه شلیک می کنم.« او با شجاعت تمام قدمی به 

طرف ما برداشت و گفت: »خودی ام. من پاسدارم.«
با احتیاط جلو رفتم. پرسیدم: »پاسداری؟! این وقت شب اینجا چیه کار 

می کنی؟«
مردی با موهای جوگندمی و قدی متوسط، سر و روی ما را غرق بوسه 
کرد وگفت: »برادرها خسته نباشین، من از طرف حضرت امام خمینی 

اینجا نشستم.«
پرسیدم: »از طرف حضرت امام، چرا این موقع شب تشریف آوردید؟!«

گفت: »امام فرمودند ساعت دو شب در این مکان بنشینم و ازکسانی که از 
نگهبانی برمیگردند بگم، حاضرم تمام کارهایی را که در طول عمرم انجام 
داده ام، با دوساعت نگهبانی شما عوض کنم.« سپس ده تومان از طرف 
حضرت امام به ما هدیه داد و گفت: »شما عکسی از خودتون دارین؟ 

حضرت امام عکس شما ها را می خواهد.«
با تعجب به همدیگر نگاه کردیم. گفتم: »نه، نداریم!« پاسدار صورت ما 
را بوسید و ادامه داد: »من باید برم. فردا ساعت نُه صبح در فالن منطقه 
باید از رزمندگان عکس بگیرم. شما هم همان ساعت در منطقه باشید تا 
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عکستون رو بگیرم و برای امام ببرم.«
فردا ساعت مقرر، در منطقه حاضر شدیم و نمایندۀ حضرت امام عکس 

ما و رزمندگان را گرفت و برای حضرت امام برد.
منطقۀ  در  مأموریت شش ماهۀ شما  که  دادند  اطالع  من  به  روز  همان 
جنوب تمام شده و باید تسویه کنید و به منطقۀ غرب اعزام شوید. آن 
روزها در منطقه غرب به جوالنگاه دمکرات ها و کومله ها تبدیل شده بود.

مأموریت من در تاریخ 1364/07/02 در منطقۀ جنوب به پایان رسید.
نامه ای از همسرم رسیده بود که خبر از تولد دل بندم فاطمه می داد. خیلی 
خودم را به این در و آن در زدم تا بتوانم قبل از تولد فرزندم به مرخصی 
نیرو، قبول نکردند. دلم برای دیدن فرزندانم  بروم ولی به  دلیل کمبود 
لک زده بود و خیلی برای همسر و فرزند نورسیده ام نگران بودم. بیشتر 
وقت ها کاسۀ صبرم لبریز می شد و دلتنگ دیدنشان می شدم. ولی پاسداری 
باید  بود.  مهم تر  عزیزانم  و  خانواده  از  شرایط،  آن  در  عزیزم  میهن  از 
می ماندم و در آن هوای گرم دل بی تابم آرام می کردم و همسر و فرزندانم 

را به خدا می سپردم. 



آربابای کوچک و آربابای بزرگ

پایان  دوره، ما  برای استراحت و  از جنوب که تسویه حساب کردیم، 
را سوار قطار کردند. مسیر برایم طوالنی شده بود. بچه ها توی قطار سر 
به  سر هم می گذاشتند. دلم برای دیدن دلبندانم محمدرضا، فریده، فریبا 
به کندی  برایم  لحظات  نداشت.  قرار  آرام و  فاطمه  نورسیده ام  فرزند  و 
می گذشت. لحظه شماری می کردم تا سریع تر به خانه برسم. باالخره انتظار 
پایان گرفت و به خرمدره رسیدم. ذوق دیدن بچه ها مخصوصا فرزند 
نوزادم به پاهایم قدرت زیادی می داد. کلید درِ حیاط را که چرخاندم، 
صدای خنده های محمدرضا، فریده و فریبا که به طرفم می دویدند، همۀ 
غبار خستگی راه را از تنم گرفت. یکی یکی بچه ها را بغل کردم و بوسیدم. 
همسرم، فاطمه را بغل گرفته بود و در گوشۀ حیاط با چهره ای خندان به 

من نگاه می کرد.
فاطمه را گرفتم و بوسیدم. گفتم: »چه بچۀ نازی! به برکت خونه یکی 

دیگه هم اضافه شد.«
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همسرم خندید و گفت: »ذکراهلل دلم برات تنگ شده بود. بچه ها این چند 
روز آخر همش سراغت رو می گرفتند.«

گفتم: »من رو ببخش، دست تنها با چند تا بچۀ قد و نیم  قد، خیلی اذیت 
می شی.«

تبسمی گوشۀ لبش نقش بست و گفت: »نه بابا چه اذیتی؟ تو کارت 
واجب تره باید جبهه باشی.«

همسرم همیشه مرا با حرف هایش شرمندۀ می کرد.
آن روز تا می توانستم با فرزندانم بازی کردم و متوجه شدم همسرم نیز 
محله  با خانم های  به جبهه ها،  مردمی  برای کمک های  در پشت جبهه 
همکاری می کند. به او خداقوت گفتم و خوشحال شدم که همسرم با 
وجود مسولیت زیاد بچه ها فعال است و در امور جامعه مشارکت می کند.
 صبح به محل اعزام نیروها )حوزۀ والیت فعلی( سری زدم. در آنجا 

جنب وجوش عجیبی به چشم می خورد.
گفتم: »چه خبره؟ مگه دیروز نیروها از جبهه برنگشتند؟ باز که با لباس 

نظامی و بسیجی در محل اعزام جمع شده اند. خبری شده؟«
 یکی از مسئوالن گفت: »اوضاع غرب  وخیم گزارش شده و ضدانقالب 
حمله کرده  است. باید هر چه سریع تر نیروها را به غرب اعزام کنیم. به 
 دلیل کمبود نیرو، نیروهایی را که دیروز با شما از جنوب برگشتند، به 
غرب اعزام می کنیم. شما هم برید لباس هاتون رو عوض کنید، باید اعزام 

بشید.«
گفتم: »چشم!« 

به  سرعت به خانه برگشتم. همسرم با خانم های سپاه و همسایه ها مشغول 
جمع و جور کمک های مردمی بودند. بچه ها با ذوق به طرفم دویدند.

زن همسایه گفت: »آقای افشار رسیدن به خیر!« 
به او خدا قوت گفتم. همسرم جلو آمد و پرسید: »چی شده ذکراهلل؟ کجا 

داری میری؟«
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گفتم: »میرم جبهه!«
با بغض گفت: »مگه تو دیشب از جبهه نیومدی؟! حداقل چند روزی 
مدام  رفتنت  با  بچه ها  ندیدمت.  هنوز درست  وحسابی  من  می موندی. 

سراغت رو می گیرند. حداقل یک هفته بمون.«
با شرمندگی گفتم: »عزیزم باید برم. بچه ها عازم هستند. من خیلی دوست 
داشتم پیش شما و بچه ها بمونم، ولی وضعیت کردستان ناجوره و نیرو 

کم دارند.«
لباس هایم را عوض کردم. محمدرضا، فریده و فریبا را بغل گرفتم و 
با آنها خداحافظی کردم. فاطمه در خواِب آرام و ناز بود. خم شدم و 

صورتش را بوسیدم. 
رو به همسرم گفتم: »من رو ببخش که با چند تا بچه تنهات می ذارم.«

همسرم با بغض گفت: »برو خدا پشت و پناهت!«
 همسایه ها با دیدنم در لباس رزم گفتند: »آقای افشار دارید میرید جبهه؟ 

شما که تازه اومدید؟«
تبّسمی کردم و گفتم: »بله میرم جبهه. بچه ها دارند اعزام می شن، من هم 

باهاشون میرم.«
همسرم در مدتی که جبهه بودم، به عنوان یکی از نیروهای پشتیبان در 
فعالیت های پشت جبهه، با نیروهای سپاه و سایر خانم های فعال در این 
عرصه فعالیت می کرد و هرگز با رفتنم به جبهه مخالفت نکرد. او همیشه 

در این راه مشوقم بود.
از خرمدره با یک اتوبوس به زنجان رفتیم. در زنجان شش اتوبوس به 
ما ملحق شدند. غروب به بیجار رسیدیم و شب را در مسجدی به صبح 
رساندیم. صبح موقع حرکت به بانه گفتند: »نیروهای ارتش در دیواندره 
به کمین نیروهای ضدانقالب افتاده و همه شهید شده اند. مسیر مملو از 
نیروهای دمکرات است. از مسیر دیواندره و سقز نمی توانید به بانه بروید. 
باید از مسیر بوکان به طرف آذربایجان و غرب بروید. البته سردشت در 
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اختیار ضدانقالب است. مسئوالن باید تدبیر کنند که چطور نیروها را از 
سردشت به بانه انتقال بدهند.«

باالخره یک   دو ساعتی در مسیر سردشت کالفه و سرگردان شدیم. 
هلی کوپتر ما را به پادگانی در بانه انتقال داد. حدود دو هفته در پادگان با 
شرکت در کالس های عقیدتی و تقویت جسمانی سپری شد. یک روز 
فرمانده گردان گفت: »باید خودتان را برای عملیاتی که در پیش داریم 

آماده کنید.« 
بچه ها خوشحال شدند. روز عملیات نیروها را با هلی کوپتر به ارتفاعات 
آربابای بزرگ انتقال دادند. با مستقر شدن نیروها، حاج قاسم نصرالهی7 
آربابای کوچک،  ارتفاعات  نیروهای ضدانقالب )دمکرات ها( در  گفت 
پایین تر از منطقه و استقراری ما در غاری کمین کرده اند. تا شروع عملیات 
هیچ  کس حق تیراندازی ندارد. مگر اینکه ضدانقالب حرکت مشکوکی 

بکند که آغازکننده حرکت نظامی باشد.
دو شبانه روز در ارتفاعات آربابای بزرگ، با ناچیزترین امکانات و غذا 
در سوز سرمای پاییزی ماندیم. نیروهای ما باالی کوه آربابای بزرگ و 
بودند. روز سوم دستور شروع  ما مستقر  از  پایین تر  نیروهای دمکرات 
و  کوچک  آربابای  کوه  تصرف  برای  غفاری8  آقای  توسط  عملیات 

پاک سازی دمکرات ها صادر شد.
 با آغاز عملیات نیروهای ما یکی یکی از ناحیه سر و پیشانی با قناسه 
هدف گلوله قرار گرفته و در خون خود غلتیدند و شهید شدند. با شهادت 
آنها، رزمندگان روحیه شان را باختند. بالفاصله منطقۀ شلیک به دیدبان 
اطالع داده شد. دیدبان گرا داد که تک تیراندازهای دشمن رزمندگان را 
از دهانۀ غار با قناسه هدف می گیرند. حجم آتش به دهانۀ غار را بیشتر 
غار  و  کردیم  تنگ  دمکرات ها  به  را  بود عرصه  به هر زحمتی  کردیم. 

محاصره شد.

7. آن زمان فرمانده سپاه بانه بود.
8.  فرمانده عملیات 
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 با محاصرۀ غار، حاج آقا نصرالهی وارد غار شد. او با صالبتی که داشت، 
جلوی دمکرات ها ایستاد و با چهره ای گرفته گفت: »شما بدون شناخت 
ما را شهید کردید و بدون هدف  نیروهای  اسالم و جمهوری اسالمی 
قلب  ازصمیم  شما  کشته های  برای  ما  دادید.  دست  از  را  نیروهایتان 
تا درمان شوند.  بیمارستان ها می فرستیم  به  را  ناراحتیم و زخمی ها یتان 
دشمن با هم دستی ابرقدرت های شرق و غرب به کشور ما حمله کرده، ما 
با دنیا می جنگیم و شماها آب به آسیاب دشمن می ریزید و دشمنان را با 

تفرقه و جنگ داخلی دل شاد می کنید.«
حاج آقا  تأثیرگذار  و  گیرا  صحبت های  با  فریب خوردۀ،  دمکرات های 
نصرالهی اشک پشیمانی و حسرت ریختند. یکی از آن ها از میان جمع 

پرسید: »شما چه کسی هستی؟«
حاج آقا نصرالهی با قامت بلند و جثه ای ورزیده، با لبخند پاسخ داد: »من 

فرمانده این منطقه ام.«
او  شد.  نزدیک  نصرالهی  حاج آقا  به  جوگندمی  موهای  با  پیرمردی 
اسحله اش را به طرف فرمانده گرفت و گفت: »ما همگی سالحمون را 
به خاطر معرفت و مردانگی شما تحویل می دهیم و تا جان در بدن داریم، 

مطیع و فرمانبردار شما هستیم.«
 سخنان به جا و مدبرانۀ حاج آقا نصرالهی در جمع دمکرات ها، باعث شد 
تا نیروهای زیادی از آن ها به سپاه ملحق شوند. حتی تعداد زیادی از همین 

افراد در راه مبارزه با دمکرات ها، بعدها به شهادت رسیدند.
 در این عملیات متأسفانه تعدادی از نیروهای ما با اصابت گلوله قناسه 

به شهادت رسیدند.
آربابای کوچک و آربابای بزرگ از ارتفاعات حساس بانه بود. پس از 
تصرف آنجا، حاج آقا نصرالهی مرا به اتاقش احضار کرد و گفت: »برو به 

منطقه و فرماندهی محور آنجا را به عهده بگیر.«
نگرانی و تشویش به جانم چنگ زد. گفتم: »حاجی تو اون منطقه فعالیت 
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ضدانقالب خیلی زیاده. دمکرات ها از هیچ جنایتی فروگذار نیستند. قبول 
این مسئولیت یعنی رفتن به دل دشمنان داخلی، بنده را معاف کنید و به 

جنوب اعزام کنید.«
اقتدار و لحنی آمیخته با خشم گفت: »من دستور  با  حاج آقا نصرالهی 

میدم، نیرو باید اجرا کنه.«
به اجبار و با تردید و دودلی گفتم: »چشم!«

از فردای آن روز، تصرف روستاهای پاک سازی نشده را جزو برنامه های 
نیروهای مزدور دمکرات و کومله در هر فرصتی در  دادیم.  قرار  اولیه 
روستاها درآن به نیروهای سپاه و ارتش حمله می کردند و نیروهای ما را 

به شهادت می رساندند.
عملیات پاک سازی را از لب نوار مرزی تا آذربایجان غربی شروع کردیم. 
از جادۀ سردشت به سمت راست  پیچیدیم و چهار روستایی که مایحتاج 
دمکرات ها وکومله ها را تأمین می کردند، تصرف کردیم. بعد ازآن روستای 
بمباران  را  بانه  بار  چند  روز  هر  عراق  هواپیماهای  گرفتیم.  را  شوی 
می کردند. اهالی بانه برای  امنیت جان و اموالشان،  به اقوام و نزدیکان خود 
 در روستای شوی پناه برده بودند. دلیل تجمع جمعیت و شلوغی روستای 
شوی نیز پناهنده  شدن ساکنان بانه به آنجا بود. بعد از تسخیر روستای 

شوی، روستای عمرشال و روستاهای دیگر نیز پاک سازی شد.
در زمان پاک سازی و تصرف منطقه، بالفاصله منطقه ای حدود هزارمتر به 
ایجاد پایگاه اختصاص یافت.  دور تا  دور محل پایگاه، بلدوزرها خاک ریز 
می زدند. بیشتر روستاهای بانه مملو از جمعیت بود. کمترین آن ها 200 تا 
250 خانوار داشت. تقریباً در هر روستای بانه پانصد تا ششصدنفرجمعیت 
بود. وقتی در روستایی پایگاه می زدیم، دراطراف پایگاه برای جلوگیری از 
نفوذ نیروهای ضدانقالب، موانعی مثل سیم خاردار و حدود سه تا چهار 

مین  تلویزیون کار می گذاشتیم.
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هنگام عملیات پاک سازی روستاها، دربرابرمقاومت دمکرات ها،از نیروهای 
ضربت و افراد کارکشتۀ چریکی استفاده شد. در برخی ازعملیات ها به دلیل 
با دمکرات ها و کومله، شهدای  کمبود ادوات و همکاری اهالی روستا 

زیادی می دادیم و عملیات با شکست مواجه می شد.
کندیم  را  زمین  از  متر  دو  پایگاه  اطراف  که ساختیم،  را  ساوان  پایگاه 
آسیب  از  تا  کشیدیم  حائل  دیوار  گونی ها  با  اول  خاکریز  وسط  در  و 
تک  تیراندازها جلوگیری کنیم. در مرحلۀ اول گونی های نازک را روی 
هم چیدیم. این گونی ها در مقابل دوشکا و خمپاره دوام چندانی نداشتند، 
بنابراین نیروها تعدادی گونی های بلند، از  سنگ ریزه های درشت در سه 
ردیف به صورت عمودی روی هم چیدند. این گونی ها در مقابل آرپی جی 
پایین  به خوبی می گرفت.  را  هم دوام داشت و جلوی حمالت دشمن 
پایگاه ساوان، به روستای خشک دره اشراف داشت که هنوز پاک سازی 
بابت  از  احداث کردیم، خیالمان  را  باال  پایگاه ساوان  وقتی  بود.  نشده 

حمالت پی درپی ضدانقالب کمی راحت شد.
در هر روستایی که پایگاه داشتیم، به نیروها و سربازها تأکید می کردم که 
مبادا با دختران و زنان روستا کالمی سخن بگویید. زیرا نیروهای کومله 
با لباس مبدل، برای اغفال و شهید کردن آنها ازترفند استفاده می کرد. به 
اهالی روستا نیزگفته بودم که ما نیروهای جوان بسیجی و سرباز داریم. به 
همسران و دختران خود بگویید تا حجاب و شئونات اسالمی را رعایت 

کنند.
 یک روز در ساوان داخل روستا گشت می زدم که متوجه صدای موسیقی 
غیرمجاز از مغازۀ خواربارفروشی شدم. قدم هایم را به طرف مغازه تندتر 
آرایش  با  و  بدون روسری و حجاب  مغازه دختر جوانی  داخل  کردم. 
غلیظ فروشندگی می کرد. با لحن تندی گفتم: »خانم به پدرتون بگید فردا 
بیاد پایگاه تا قند و شکر و لوازم دیگر که به صورت سهمیه به مغازه دارها 

می دهند، تحویل بگیره.«
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دختر با خوشحالی گفت: »چشم آقای افشار!« 
به مغازه های دیگر هم  بود.   در آن روستا سه مغازۀ خواربارفروشی 
سرکشی کردم. فروشنده های آن دختران جوان و بدون روسری بودند. به 
آن ها هم گفتم: »به پدرتون بگید فردا بیاد پایگاه و سهمیه شون رو بگیرند.« 
اول صبح سروکلۀ یکی از پدرها پیدا شد و با تبسم گفت: »مثل اینکه 
دیروز تشریف آورده اید مغازه و گفته اید برای سهمیۀ قند و شکر و لوازم 

دیگر خدمت برسم.«
چپ چپ نگاهش کردم و گفتم: »مردک تو خجالت نمی کشی دختر و 
ناموست را با آن وضع برای فروشندگی توی مغازه گذاشته ای؟ مگر من 
قباًل به شماها نگفتم که باید شئونات اسالمی را رعایت کنید. من سرباز 

جوان دارم. حاال آمده ای اینجا از من قند و شکر می خواهی؟«
 یک لحظه چهره شهدایی که این اواخر شهید شده بودند، جلوی چشمم 
مجسم شد. از ناراحتی کشیده ای به او زدم و گفتم: »این هم قند و شکر 
تو، فقط یک بار دیگر دخترت را با آن وضع در مغازه ببینم اول تو را 

می کشم بعد دخترت را.«
 او به  سرعت از پایگاه خارج شد. دو مغازه دار بعدی هم به  نوبت وارد 
پایگاه شدند. با هر دو نفر دیگر نیز همان رفتاری را کردم که با اولی کرده 

بودم.
 فردای آن روز هر سه مغازه  دار به بانه رفتند و به حاج آقا نصرالهی از 
و  کنید. دختران  منتقل  اینجا  از  را  افشار  که  کردند   دست من شکایت 
همسران ما از دست او آسایش ندارند و نمی توانند راحت در روستا تردد 
کنند. حاج آقا نصرالهی به قول دوستان با بیانی شیوا و لحنی آمیخته با 
مهربانی گفته بود: »به خانم ها یتان  بگویید که حجاب و شئونات  را رعایت 
کنند و با پوشش مناسب بیرون بیایند. آقای افشار سرباز جوان دارد. اول 
شما رفتار خود، همسر و  فرزندانتان را اصالح و کنترل کنید، بعد اگر آقای 

افشار به شما بی احترامی کرد، خودم پاسخ گو خواهم بود.«
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حاج آقا نصرالهی پیش اهالی روستا از نیروها به  شدت حمایت می کرد و 
در خلوت برخورد تندی با ما داشت.

برف  بارش  اثر  بر  بانه،  روستاهای  پاک سازی  ادامۀ  در  زمستان 1364 
کنیم.  تصرف  را  روستای خشک دره  نتوانستیم  هوا،  برودت  و  سنگین 
پناهگاه و اقامتگاه دمکرات و کومله چند کیلومتری آن طرف تر از روستای 
خشک دره واقع بود. شب ها یکی  دو نفر از اربابان اسبق، آذوقۀ ضدانقالب 
را بار چند قاطر می کردند و برای ابراز ارادت و تشکر تحویل ضدانقالب 

می دادند.
اگر آذوقه و امکانات دمکرات ها تمام می شد، شبانه به منزل مردم بیچاره 
هجوم می بردند و اگر کسی در را باز نمی کرد، با لگد در را می شکستند 
و در صورت مقاومت، اهالی را به رگبار می بستند و منزلشان را غارت 

می کردند.
آن زمان اغلب کردها در خانه اسلحه برنو داشتند و اگر فردی از اهالی 
روستا، به طرف آن ها تیراندازی می کرد، کل روستا را به آتش می کشیدند. 
ترس و وحشتی که دمکرات ها و کومله به جان مردم انداخته بودند، باعث 
شده بود آن ها از ترس جان و ناموس شان همۀ لوازم و نیازمندی هاشان 

را تأمین کنند.



روستای خشک دره

روستای خشک دره تفرجگاه دمکرات ها بود. از آنجا پایگاه های هم جوار 
را با خمپاره هدف می دادند و خسارات زیادی به پایگاه ها وارد می کردند. 
در زمستان،  هنگام برودت هوا و بارش برف، افراد ضدانقالب  از خشک دره 
بارش  با  هم زمان  می رساندند.  اطراف  روستاهای  و  ساوان  به  را  خود 
برف، با استفاده از زودپزی انباشته از براده های آهن و تی ان  تی، دست به 
ابتکارمی زدند. آنها سیم چاشنی را از سر زودپز رد کرده و در مسیر برف 
تله گذاری می کردند. همچنین دو زیرسیگاری را به هم چسب زده و یک 
سیم از بین دو زیرسیگاری، به چاشنی متصل می نمودند. بعد دو باتری 
قوه ای بزرگ را لوله  شده در قسمت پایین زیرسیگاری به سیم چاشنی 
می کرد،  برخورد  باالیی  زیرسیگاری  به  چیزی  وقتی  می کردند.  متصل 

چاشنی داخل زیرسیگاری منفجر می شد.
یک بار تراکتور ما روی مین رفت و دو تکه شد. انفجار مین های دست ساز 
دمکرات ها، شهدای زیادی بر جا گذاشت و تلفات جبران ناپذیری به ما 
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وارد کرد. عرصه را بر ما تنگ شده بود. با وجود همۀ مصائب و مشکالت 
که این روستاییان و ضدانقالب برای ما به وجود می آوردند، طبق دستور 

حاج آقا نصرالهی هرگز حق شلیک  به روستا را نداشتیم.
پاییز 1365 در سپاه بانه، جلسۀ هماهنگی برای نحوۀ ورود به خشک دره 
فرهاد  دشتی،9  پرویز  نصرالهی،  حاج آقا  حضور  با  جلسه  شد.  برگزار 

ارجمندی،10 رستگارپناه11و سیدحسن آقامیری12 تشکیل شد.
روز عملیات به دستور حاج آقا نصرالهی، با سیصدنفر از سربازان اصفهان 
به روستای خشک دره حمله کردیم. روستای خشک دره پشت کوه های 
مرتفع و در بین چند روستا قرار داشت. دشمن نیروهایش را به دامنۀ 
نصرالهی  حاج آقا  کرد.  کمین  روستا  چند  دامنۀ  در  و  کشاند  ارتفاعات 
تأکید کرده بود اگر یک گلولۀ کالشینکف به روستا اصابت شود، شدیداً 
با نیروها برخورد می کند. ادوات ما در این عملیات، توپ، خمپاره، و 

اسلحۀ ژ.3 بود
به ناچار  شد.  ارتفاعات  در  عملیات  هرگونه  مانع  سرما  سوز  آن شب 
برگشتیم و شب را با نیروها در مسجد بزرگ خشک دره به صبح رساندیم. 
صبح خبر عقب نشینی دمکرات ها در گردان پیچید. فرار دمکرات نشان 
از آرامش قبل طوفان بود. ضدانقالب اغلب شب هنگام شبیخون می زد 
و روزها در سوراخ موشی پنهان می شد. چند خمپارۀ 110 به ارتفاعات 
شلیک کردیم تا مانع از هرگونه حرکت آن ها شویم و خوف و وحشت 

در دل دموکراتها بیندازیم.
عده ای از نیروها را در اطراف روستا و ارتفاعات پخش کردیم و با عده ای 
دیگر تمام روز را، با استفاده از دو بلدوزر به احدث پایگاه مشغول شدیم.

 با تاریک شدن هوا دمکرات ها مثل موروملخ به منطقه ریختند.
نهایت  در  بودیم.  درگیر  آن ها  با  را  روز  از  ساعتی  چند  و  تمام شب 

9. فرمانده گروه ضربت 
10. فرمانده عملیات

11. فرمانده کل سپاه کردستان
12. معاون عملیات 
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از  نفر  نیروهای دمکرات و مجروح شدن چند  از  با کشته شدن تعدادی 
نیروهای ما، دمکرات ها گریختند.

روستای خشک دره به پایگاه عمرشال مشرف بود. چند ماهی از تصرف 
نزدیک  ناگهان  بودم.  عمرشال  پایگاه  در  شب  می گذشت.  خشک دره 
ساعت 10، صدای شلیک گلوله از روستای خشک دره سکوت شب را 
شکست. بی سیم زدم و جویای اوضاع شدم. گفتند که حدود هفتاد، هشتاد 
نفر برای کمین به داخل روستا رفته  و با نیروهای دمکرات درگیر شده اند.
بر اثر مه غلیظ، یک متر جلوتر هم به سختی دیده می شد.گفتم: »توی این 
مه نمی توانم برای پشتیبانی از شما به روستا بیایم. امکان تشخیص خودی 
از غیرخودی وجود نداره و بر اثر مه نیروی خودی را خواهیم زد. شما از 
طریق شعلۀ شلیک اسلحۀ دشمن، به ما گرا بدید و خودتون رو به دامنۀ 

پایگاه بکشید.«
به محض اینکه مطمئن شدیم نیروها به سمت ارتفاعات پایگاه رفته اند، 
منطقۀ گرا را زیر آتش گرفتیم و با تعدادی از نیروها به سمت روستای 
خشک دره حرکت کردیم. دمکرات ها شبانه از النه های خود بیرون خزیده 
و مبارز می طلبیدند، تا صبح درگیری سختی ادامه داشت. نزدیک صبح 
انباشته، مقاومت  عده ای متواری شدند و عده ای هم برای بردن اجسادِ 
می کردند. وقتی عرصه را بر آن ها تنگ شد، فرار را بر قرار ترجیح دادند. 
معموالً بعد از عملیات، کل روستا را پاک سازی می کردیم که مبادا افراد 
داخل  زمان جست وجو  در  باشند.  پنهان شده  در گوشه ای  ضدانقالب 
کوچه ای پیکرمطهر یکی از نیروهای خودی را پیدا کردم. سالحش نبود. 
سرباز دیگری داخل آب جاری پایین روستا افتاده  و شهید شده بود. پیکر 

هر دو عزیز را به پایگاه شهدا انتقال دادیم.



روستای صدبار

صدبار آخرین روستای بانه، در دامنۀ کوه قرار داشت. بعد از ارتفاعات 
بانه، آنجا فاقد روستا بود. ضدانقالب با عبور از ارتفاعات، خود را به 

عراق می رساند و از کلیۀ امکانات و تجهیزات بهره مند می شد.
اهالی روستا، از قومیت های مختلف، در کنار هم با صلح و صفا زندگی 
می کردند. متأسفانه بعضی از اهالی به ظاهر با ما رفتار دوستانه داشتند و 
شب ها با هزار نیرنگ و دسیسه، با ضدانقالب هم دست و هم پیاله شده و 

علیه ما جاسوسی می کردند.
به نیروهای دمکرات که باالی کوه و در کنار چشمۀ پاک سازی نشده زندگی 
می کردند کوخ نشین 13 می گفتند. آنها اغلب کنار رودخانه  یا چشمه ای مستقر 

بودند.
سه بار به روستای صدبار حمله کردیم. به دلیل اینکه ضدانقالب از داخل 
روستا به پایگاه های ما شلیک می کرد، نمی توانستیم روستا را پاک سازی 

کنیم.

13. به خانه ای می گویند که از چوب، نی، و علف ساخته شده باشد.
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مشکل ما در عملیات ها این بود که اکثر نیروها اصرار داشتند با همشهری های 
خود، در یک عملیات شرکت کنند. به اصرار هم زمان نیروهای همشهری 
و هم محلی برای شرکت در یک عملیات، عامل مؤثری در افزایش شمار 

شهدا از یک منطقه به حساب می آمد.
فصل تابستان تردد نیروهای ضدانقالب در منطقه خیلی زیاد بود و در 
عوض به  دلیل قرارگرفتن در فصل کشاورزی، نیروهای بسیجی ما در 

منطقه کم می شد و اغلب با کمبود نیرو مواجه بودیم.
جلسه ای با حاج آقا نصراللهی داشتم.

از مصوبات این جلسه، لزوم اطالع رسانی به کلیۀ فرماندهان و مسئوالن 
آقای  کردستان  سپاه  کل  فرمانده  از  ویژه  دعوت  خصوص  به  سپاه، 
رستگارپناه بود. تا در آن جلسه، دربارۀ نحوۀ حمله و پاک سازی روستای 

صدبار تصمیم گیری شود.
از جمله فرماندهان منطقه، حاج آقا مهجور بود که فرزندش در بانه شهید 
شد. او فارس  زبان و فوق العاده شوخ طبع بود. به خاطر ارادتم به او، همیشه 
در جلسات کنارش می نشستم و تا دهان باز می کردم کالمی بگویم، وی 
لهجۀ ترکی مرا به تمسخر می گرفت و نظم جلسه از دستمان درمی رفت 

و جلسه با خنده و شوخی بدون نتیجه می ماند.
 قبل از جلسه پیش حاج آقا مهجور رفتم و گفتم: »حاج آقا با فرمانده و 
در حضور آقای رستگارپناه، برای تعیین تکلیف روستای صدبار جلسه ای 
خواهیم داشت. خودتان اطالع دارید که ضدانقالب هر روز نیروهای ما را 
در روستای صدبار به شهادت می رساند. روستای صدبار برای ما اهمیت 
جغرافیایی زیادی داره. شما که به جلسات تشریف می آرید و لهجۀ ترکی 

من رو مسخره می کنید، نظم جلسه از دست ما درمیره.«
حاج مهجور که خنده از صورتش محو نمی شد، با تبسم گفت: »می خوای 

من جلسه نیام؟«
ازخدا خواسته و بدون تعارف ادامه دادم: »لطف می کنید!«
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حاجی که این بار چشمانش هم می خندید، گفت: »پس منظورتون اینه، 
من جلسه نیام!«

»نه. منظورم این نیست که شما نیایید. از شما می خواهم با خندیدن یا 
تمسخر و مزاح همه چیز را خراب نکنید.«

جلسه با حضور فرماندهان، مسئوالن و مقامات سپاه رسمیت پیدا کرد. 
حاج آقا مهجور گل سرسبد جلسه، با چهره ای خندان وارد جلسه شد. تا 
وارد شد. رو به حاج آقا نصراللهی با طعنه گفت: »حاجی، آقای افشار به 

من گفتند: امروز من جلسه نیام!«
با گالیه گفتم: »نگفتم جلسه تشریف نیارید. گفتم نظم جلسه را با خنده 

و تمسخر به هم نزنید.«
حاج آقا نصراللهی با تبسم ادامه داد: »آقای افشار راست میگه، شما در 
جلسات شلوغ می کنید و نظم جلسه را با مزه پرانی  هاتون به هم می زنید.«

حاج آقا مهجور، با پوزخند گفت: »حاجی نفرمایید من از جلسه برم، شما 
نمک خنده نخواهید داشت و از دست این ضدانقالب باید گریه کنید.«

صدای خندۀ حاضران به هوا بلند شد. حاجی باز کار خودش را کرد و 
با شیرین کاری و چاشنِی خنده جمع را به وجد آورد. اما این بار حاج آقا 
رستگارپناه رشتۀ کالم را به دست گرفت و جلسه را مدبرانۀ مدیریت کرد 
و گفت: »در فصل تابستان، به دلیل ریزش نیروهای بسیجی و کثرت تعداد 
نیروهای دمکرات نمی تونیم به روستای صدبار حمله کنیم. باید در فصل 
ارتفاعات  عملیات  را  در  رسول اهلل)ص(  گردان ضربت  کمک  با  سرما 
شروع کنیم و نیروهامون رو به داخل روستا بکشیم و روستا رو از وجود 

دمکرات ها پاک سازی کنیم.«
در آذر همان سال، چند ساعت قبل از طلوع خورشید، چهارصد نفر را 
در ارتفاعات فوق العاده سرد صدبار مستقر کردیم. در این عملیات فرهاد 

ارجمندی، پرویزدشتی و حاج آقا نصراللهی هم شرکت کرده بود.
با طلوع آفتاب، به اطراف روستا حمله کردیم. از طریق مخبرها مطلع 
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شدیم که تعداد زیادی از فرماندهان دمکرات  در مدرسۀ کنار رودخانه 
تجمع کرده اند.

حاج آقا نصراللهی حساسیت ویژه ای به اهالی روستا داشت که مبادا در 
زمان حمالت، آسیبی به مردم وارد شود. با نگرانی پرسید: »مبادا مردم 

عادی در مدرسه باشند و ما اشتباهی آن ها را هدف بگیریم؟«
نیروهای ضدانقالب آنجا  گفتم: »نه حاج آقا. مخبرها خبر داده اند اکثراً 

هستند.«
بعد از اطمینان از نبود مردم عادی در مدرسه،  با فرمان آغاز عملیات، تا 
تپه ای مشرف بود، در هوای  به  دویست متری مدرسۀ کنار رودخانه  که 
برفی پیشروی کردیم. ضدانقالب پایین تپه مستقر بودند. از داخل مدرسه 
از  استفاده  با  مدرسه  محاصرۀ  از  بعد  کرد.  شلیک  تپه  به سوی  نمی شد 
تفنگ106 مدرسه را هدف گرفتیم و بیشتر فرماندهان دمکرات  را اسیر و 

روستا را از وجود دمکرات و کومله پاک سازی کردیم.
برای ایجاد پایگاه در روستای صدبار با چند مشکل عمده روبه رو بودیم. 
محلی که برای ایجاد پایگاه مشخص کرده بودیم، به ارتفاعات کوه های 

صدبار مشرف بود. 
اگر باالی کوه پایگاه احداث می کردیم، فاصلۀ ما با روستا زیاد می شد. 
اگر داخل روستا پایگاه می ساختیم، به ارتفاعات صدبار کنترل چندانی 

نداشتیم.
به حاج آقا نصراللهی پیشنهاد دادم پایگاه را داخل روستا احداث کنیم.  اگر 
پایگاه را  آن طرف رودخانه، کنار تپه احداث کنیم، امکان دار د پایگاه را از 

داخل  خانه های روستا هدف حمله قرار دهند.
حاج آقا نصراللهی با نگرانی گفت: »اگر پایگاه رو داخل روستا بسازیم، 
نیروهای دمکرات و ضدانقالب، هم مردم، هم روستا و هم نیروهای ما را 
هدف می گیرند و مردم جونشون همیشه در خطره. پایگاه رو باالی کوه 

احداث می کنیم.«
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با تصرف روستای صدبار و تخلیۀ روستا از وجود دمکرات ها، حاج آقا 
نصراللهی به بانه برگشت.

برای ایجاد پایگاه سه دستگاه بلدوزر8D بزرگ  در گردان داشتیم. به رانندۀ 
یکی  از آن ها گفتم: »تپه را بردار تا بتونیم خاکریز بزنیم.«

با شروع عملیات عمرانی، بلدوزرD 8 در گل والی ناشی از برف باتالق 
بلدوزر  برای خروج  تیم  درآن هوای سرد، تالش چندساعتۀ  فرورفت. 
بی فایده بود. اطراف روستا مملو از درختان بلوط و جنگلی بزرگ. سربازها 
تا می توانستند از جنگل هیزم آوردند و زیر بلدوزر ریختند. تا جک بو 
لدورز را می زدیم، هیزم ها ناپدید می شد. درآن هوای برفی وسرد، پاهایمان 
تا زانو در گل والی فرو رفته بود. تا غروب آفتاب تالش کردیم رمقی 

برایمان نمانده بود.
 غروب با هم فکری نیروها به بانه بی سیم زدم و الوار راه آهن14 درخواست 
کردم. گفتم: »الوار راه آهن بفرستید تا زیِر شنی های بلدوزر بریزیم. شاید 
بتونیم بلدوزر رو از گل بیرون بیاریم. اگر بلدوزر در گل والی بماند، شب 
ضدانقالب آن را آتش می زند و اگر نگهبان هم بگذاریم، معلوم نیست 

چه بالیی سر نگهبان بیاید.«
 نیم  ساعتی طول نکشید بود. که دو تویوتا، الوار آوردند. سردی و تاریکی 
هوا مانع انجام هرگونه عملیاتی شد. یک بولدورز هنگام شکستن سنگ 

در باتالق فرورفت، همۀ امیدهای ما ناامید شد. 
هم زمان با اذان مغرب، ناگهان صدای گیرایی از پشت سر میخکوبم کرد. 
وقتی به طرف صدا برگشتم، حاج آقا نصراللهی را دیدم که بعد از تأمین 

جاده، در سوز سرما از بانه خود را به ما رسانده بود.
با چشم های گرد شده پرسیدم: »حاجی بعد از تأمین جاده چطور تشریف 

آوردید؟«

14. آن زمان بانه راه آهن نداشت. ولی این الوارها به دلیل مقاومت باالیی که داشتند، 
برای سنگرسازی و ساختن پایگاه به بانه منتقل می شد.
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»همان طور که بچه های دیگر میان.«
امن  نیارید. جاده  تشریف  تأمین جاده  از  »بعد  دادم:  ادامه  دلخوری  با 

نیست.«
با بی  اعتنایی شانه هایش را باال انداخت. غمی در چشمانش موج می زد. 

گفت: »مگر خون من از جوان های دیگر رنگین تره؟«
شهید نصراللهی همیشه با کالم شیرین اش، جواب های روشن و صریحی 

می داد.
 حاجی مدتی استراحت کرد و از وضع آذوقه و تدارکات نیروها پرسید. 

گفتم: هیچ آذوقه ای برای شب نمانده است.
ایشان خیلی ناراحت شد و با دلخوری گفت: »امشب ممکنه نیروها به 

کمین ضدانقالب گرفتار شوند. ان شاءاهلل فردا  براتون آذوقه می فرستم!«
حاجی شبانه خداحافظی کرد و به بانه برگشت.

در آن هوای برفی و سرد پاییزی، نیروها بدون داشتن پناهگاه، کنار هم با 
مظلومیت خاصی نشستند. ما فرماندهان به رغم داشتن ماشین، برای دادن 
زنده  نیروها  »اگه  می گفتیم:  می نشستیم.  آن ها  کنار  رزمندگان،  به  روحیه 

بمانند، ما هم زنده می  مانیم. اگر از سرما بمیرند، ما هم کشته می شویم.«
پا  زمین  وقتی  بود.  ُرس  جنس  از  پایگاه ،  احداث  محل  زمین  خاک 
می گذاشتیم، تا نصف ساق در گل فرو می رفتیم. سوز سرما تا مغز استخوان 
نفوذ کرده و صدای به هم خوردن دندان های همدیگر را می شنیدیم. بدنمان 
از سرما کرخت شده بود. چیزی برای خوردن نداشتیم. فقط توکل به خدا 
و ایمان نیروها باعث شد که تمام شب، با بارش برف و در هوای 15درجه 

زیرصفر استقامت کنیم. 
از  را  بلدوزرها  و  گذاشته  بلدوزرها  زیر  را  الوارها  خورشید  طلوع  با 
باتالق بیرون کشیدیم. برای تسهیل در عبور و مرور،  تأمین  جاده را برقرار 
کردیم. سربازی را برای سرکشی به پایین جاده فرستادم تا سروگوشی آب 
بدهد. وقتی برگشت گفت: »بیش از یک متر برف باریده و راه بسته شده 
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است، بر اثر شدت کوالک برف و مه، به هیچ وجه نمی شه به بانه رفت و 
تدارکات آورد.«

بالفاصله به حاج آقا نصراللهی بی سیم زدم تا شاید بتواند کمکی کند. 
هوا  شرایط جوی  به خاطر  هلی کوپتر  است.  بسته  »راه ها  گفت:  ایشان 
نمی تونه براتون تدارکات بیاره. بهتره مواد غذایی و تدارکات نیروها  را از 

روستای صدبار و روستاهای اطراف فراهم کنید.«
با حرف های حاج آقا نصراللهی امیدم از او قطع شد. به فرمانده گردان 
نوروزی15 گفتم: »حاج آقا نصراللهی گفت که  شهید حاج آقا طهماسب 
نیروها  این هوا  نیست. در  امکان پذیر  برودت هوا  به دلیل  آذوقه  ارسال 
از دیشب چیزی نخوردند و وقتی به آنها نگاه می کنم، ازشون خجالت 

می کشم.«
حاج آقا کالفه جواب داد: »چطور از اهالی روستا کمک بگیرم؟! وقتی 

مخالف ما هستند!«
گفتم:»نمی تونیم دست روی دست بذاریم و نیروهامون رو از دست بدیم. 
دیگه نمی تونم به چهرۀ بی رمق سربازها نگاه کنم. می روم با اهالی صحبت 
می کنم. ما برای آسایش آن ها اینجا توی برف بدون غذا گرفتار شدیم. 

دشمن اهالی که نیستیم.«
موقع نماز ظهر، خودم را به مسجد روستا رساندم. اهالی کردستان به 
مسجد عالقۀ وافری داشتند و مسجد همیشه مملو از نمازگزار بود. تا 
چشم شان به من افتاد، به احترام از جا بلند شدند و با نگاهای عمیق به 

چهره ام خیره شدند.
 »برادر شما اینجا بودید؟«

»بله .از دیشب با چهار و صد نفر در این هوای برفی فوق العاده سرد بدون 
غذا باالی کوه مانده ایم.«

15. حاج طهماسب نوروزی فرمانده گردان بود که 1368/4/31 درسازمان تی 36 به 
شهادت رسید
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کردها به امام جماعت، ماموستا می گفتند. ماموستا جلو آمد و با چهره ای 
محزون و گرفته دستم را گرفت و گفت: »خاک بر سر ما! شما از دیشب 

بدون غذا زیر برف  مانده اید؟! چرا دیشب  نیامدید؟«
اثر بدی هوا  اما بر  »گفتیم، دیشب تدارکات وآذوقۀ نیروها رو میارن، 

نیاوردند.«
غذا  براتون  دیشب  همان  وگرنه  مانده اید،  غذا  بدون  نداشتیم  »ما خبر 

می آوردیم.«
بالفاصله اهالی روستا نان، پنیر، چای و قند را بار شش قاطر کردند و 
کردیم،  پخش  نیروها  بین  را  آذوقه   اینکه  به محض  بردیم.  نیروها  برای 
به دلیل شدت گرسنگی افراد، نان تمام شد. با هیزم های جنگل آتش درست 
کردیم. کتری بزرگی در گردان بود. برای اینکه، نیروها بدنشان کمی گرم 
شود و جان بگیرند، کتری را آب کرده روی آتش گذاشتیم تا چای آماده 

شود. 
با به جوش آمدن آب کتری رو به حاج طهماسب نوروزی گفتم: »حاجی 

این هم آب جوش! حاال لیوان چای رو چی کار کنیم؟
حاج طهماسب با تبسم گفت: »خیالت راحت فکر آن را هم کرده ام.«

»چه فکری؟«
از  پر  اطراف  »بچه ها  گفت:  نیروها  به  بدهد،  را  جوابم  اینکه  بدون 
قوطی های کمپوت آلبالوست که خودتون انداختید. اون ها رو جمع کنید، 

درآن را باز کرده و با برف بشویید تا براتون چای بریزم.«
 نیروها به اطراف رفتند و در اندک زمانی لیوان چای هم حاضر شد.

در طول  یک  هفته کوالک و راه بندان، غذای ما را اهالی روستای صدبار 
و روستاهای همجوار به نوبت با قاطرها می فرستادند.

بعد از خروج بلدوزر از باتالق، خاکریز را یک متر باال آوردیم تا مانع 
فرورفتن در خاک رس شویم. برف خیال بندآمدن نداشت. به دلیل بارش 
برف و برودت هوا، برای ما امکان ساخت وساز در زمستان تقریباً غیرممکن 
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بود ومعموالً از سوله های آماده برای ایجاد پایگاه استفاده می کردیم. 
مدتی بعد تعدادی سوله توسط حاج آقا نصراللهی برایمان ارسال شد. 
کف سوله ها را نایلون انداخته و افراد  درسوله ها پناه گرفتند. بعد از اینکه 
هوا بهتر شد، دور تا  دور پایگاه پر از گل را حدود یک متری گونی گذاشته 
و کف سوله ها را تشک انداختیم، اما زیر سوله ها لجن بود. اطراف سوله ها 
را خاک ریختیم. حدود بیست سوله  در پایگاه بود و هر سوله گنجایش 

پانزده نفر را داشت.
در هر سوله یک چراغ عالء الدین برای پخت وپز بود. با بهتر شدن آب وهوا، 
تعدادی از آن چهارصد سرباز را به بانه فرستادم و زمستان را آنجا سپری 
کردیم. با کمترین لباس و تجهیزات، صرفاً با سالح ایمان و کمک خدا، آن 

شرایط سخت را طی شد. فقط خدا  کمک مان می کرد.
فصل زمستان با همۀ سختی  و مشقت به پایان رسید. در فصل بهار کومله ها 
نامۀ تهدیدآمیزی برایم فرستاند. من و خانواده ام را به مرگ تهدید کردند.
آنها از من خواستند به آن ها ملحق شوم تهدید کرده بودند اگر به حرف 
آنها عمل نکنم، از چنگال کومله در امان نخواهم ماند و هر کجا باشم من 

و خانواده ام را خواهند کشت.



جادۀ روستای صدبار

با هر مشقتی که بود پایگاه روستای صدبار احداث شد و یک روز دم 
غروب حاج آقا نصراللهی، بدون اطالع قبلی و بعد از تأمین جاده، با چند 
سرباز به پایگاه آمد. او با لبخند همیشگی به من نزدیک شد. با دیدنش او 
را سرزنش کردم که: »حاجی چرا بدون اطالع قبلی و بعد از تأمین جاده 
به پایگاه تشریف می آرید. جاده امن نیست. زبانم الل اتفاقی برای شما 

بیفته چه  کارکنیم؟«
نباش  »نگران  گفت:  من  به حرف های  اعتنا  بدون  معمول  طبق  ایشان 
افشار، آمدم در مورد جادۀ روستای صدبار تصمیم گیری کنیم. به نظرت 
جاده را از کجا بکشیم؟ بهتره یک چرخی در روستا بزنیم و از نزدیک 

منطقه را بررسی کنیم.«
به پایین روستا رفتیم. دو  رودخانه از روستای صدبار عبور می کرد و 
روی هر رودخانه پلی قرار داشت. در بازدید از روستا، حاجی به رودخانۀ 
پایین اشاره ای کرد و ادامه داد: »اگر بخواهیم جاده را کنار این دو رودخانه 

بسازیم، این پل باید خراب شود.« 
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کمی تأمل کردم و جواب دادم: »اگر جاده را در کنار رودخانه بسازیم، 
ضدانقالب مدام جاده را مین گذاری کرده و هر روز نیروها شهید یا مجروح 
می شن. آغل هایی بیرون روستا قرار داره. که اهالی روستای صدبار، تابستان 

احشام خود را در آنجا نگه می دارند.
 به نظرم جاده را در جای آغل ها بسازیم. در این صورت، جاده از کنار 
پایگاه و روستا می گذره و تلفات جاده هم برای کمتر می شه. به هر حال 
اهالی چون خودشون در جادۀ مشرف به پایگاه تردد می کنند، نمی توانند 

ریسک کرده و جاده را مین گذاری کنند.«
حاج آقا نصراللهی با کمی تردید گفت: »این جوری اهالی با مشکل مواجه 

می شن و آغل هاشون خراب می شه.«
»حاجی مشکل اگر آغله، خسارتش رو پرداخت می کنیم. اگرجاده فقط 

برای ما بشه، هرروز جوان های ما پرپر می شن  ها؟«
حاجی گفت: »جاده رو از همین جا می کشیم.«

فردای آن روز با کمک افراد و نیروهای تدارکات، چند بلدوزر در منطقه 
در همان زمان مستقر شد تا کار آواربرداری آغل ها را انجام دهد. چشم 
و دهانم از دیدن صحنه باز ماند. اهالی روستا از زن و مرد، طلبکارانه و 
با خشم به ما می نگریستند. آنها دست در دست هم حلقه ای زده بودند و 
هم صدا فریاد می زدند: »ما نمی ذاریم جاده را از اینجا بکشید و آغل ما را 

نابود کنید.«
جلو رفتم و گفتم: »بهتر از این آغل ها را برای شما می سازیم.«

مردی با چشم های دریده و مثل دو کاسۀ خون به من نزدیک شد و گفت: 
»ما نیازی به آغل شما نداریم. خودمان آغل داریم.«

در همین حین سنگ های ریز و درشت به طرف ما پرتاب شد و زنان 
فحش و نفرین نثار ما کردند.

حاجی از ناراحتی لب پایینی  اش را به دندان گرفت و با ناراحتی گفت: 
»دیدی افشار، اهالی اجازه نمی دهند.«
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حاج نصراللهی را کناری کشیدم وگفتم: »حاج آقا شما تشریف ببرید، من 
مسئله را حل می کنم.«

حاج نصراللهی با پوزخند گفت: »مثاًل من برم چه  کار می کنی؟«
با جدیت گفتم: »شلنگ   تخته بندازند، تنبیه شان می کنم.«

حاج نصراللهی چهره اش از خشم سرخ شد و گفت: »افشار باز از این 
حرف ها زدی؟«

»حاجی اگر شما تشریف داشته باشید، ما نمی تونیم اینجا جاده بکشیم.«
ایشان با دلخوری محل را ترک کرد و زمان رفتن با تأکید گفت: »من 

می رم، ولی حق نداری روی اهالی روستا دست بلند کنی ها.«
 حاجی که رفت، فحش و نفرین و پرتاب سنگ مخالفان ساخت جاده 
به طرف ما، بیشتر شد. چهرۀ معصوم شهدایی که این اواخر در روستای 
صدبار روی مین رفته بودند، جلوی چشمم آمده. حلقۀ سی نفرۀ مردانی 
را که دست به دست هم داده بودند تا مانع ساخت جاده شوند، از نظر 
گذراندم. به طرفشان رفتم و از شدت خشم یک یک آن ها را تنبیه کردم 
وگفتم: »اگر ما از اینجا جاده نکشیم، ازکجا جاده بکشیم؟ انگار متوجه 
نیستید. بهتره ما بریم و دمکرات ها و کومله ها بیایند.  آن ها زبان شما  را 

خوب می فهمند.«
یکی از مردها که آتش خشم مرا دید، گفت: »آقای افشار، از هر کجا 

مصلحته جاده را بکشید.«
 از فرصت استفاده کردم و با تشرگفتم: »ما به خاطر ایجاد امنیت و آسایش 
شما و ناموستان پایگاه می سازیم. آن وقت شما ما را به رگبار گلوخ و 
سنگ بسته اید و با فحش و ناسزا به ما توهین می کنید! به  زن و بچه هاتون 
بگید سریع محل را ترک کنند. به  خانه هاتون برگردید و کمی الوار برای 

ما بیاورید. برای پایگاه نیاز داریم.«
بالفاصله زنان و بچه ها غرغرکنان محل را ترک کردند.

آن روز به رغم مخالفت اهالی، آغل ها را خراب کرده تا آواربرداری کنیم 
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و راه جاده را هموار سازیم. به اهالی اطمینان دادم یا هزینۀ آغل ها را 
پرداخت می کنیم و یا بهتر از آن را می سازیم.

مردان روستا با چشمانی پر از خشم، الوارها را به پایگاه آوردند و غرغرکنان 
از ما دور شدند.

نزدیک ظهر یکی از همکاران به پایگاه آمد و با دیدنم گفت: »حاج آقا 
نصراللهی مثل اینکه کارتون داره. حتماً امروز برید پیش ایشان.«

با دیدنم، مرا در حلقۀ دوستانۀ خود  بانه رفتم. همکاران  به  با عجله   
گرفتند و گفتند: »مبادا پیش حاجی بری  ها! روستاییانی که تنبیه شون کرده 
بودی، یک راست پیش حاجی آمدند. خون جلوی چشمان آنها را گرفته 
و از تو حسابی شاکی بودند. می گفتند: "یا آقای افشار را از منطقه انتقال 
بدهید، یا ما به عراق پناهنده می شیم. جان و مال ما از دست وی امنیت 

نداره، او باید از منطقه بره."
حاج آقا در جوابشان گفته بود: »هر جا دوست دارید پناهنده بشید. زن و 
بچه های شما با سنگ به ما حمله کردند و ما را آماج تهمت و توهین قرار 
دادند. جاده را از آسمان بکشیم؟ ما به خاطر آسایش و محافظت از شما 
و ناموستان، با هزار سختی و مشقت پایگاه را ساختیم. شما فکر می کنید 
ما متجاوز یا از کشور دیگری هستیم. اگه این جوریه خودتون در مقابل 
دمکرات ها و کومله مقاومت کنید. شما مرا تهدید می کنید که اگر آقای 
افشار بمونه به عراق پناهیده می شید. هر کجا دلتون می خواد پناهنده شید.«
»آقای افشار! کارد بزنی به حاج آقانصراللهی، خونش در نمیاد. تا حاال 
این قدرایشان عصبی ندیده بودیم. بهتره فعاًل پیش ایشان آفتابی نشید. ناهار 

را پیش ما بخور. بعدش برو. تا  آن  موقع  ناراحتی شان فروکش کرده.«
توی دلم گفتم: »بدبخت شدم دیگه.«

 قبول کردم و ادامه دادم: »بهتره بریم نمازخونه، تا ببینم حاجی چه آشی 
برای ما پخته.«

بعد از نماز، سنگینی دستی را روی شانه  ام احساس کردم. وقتی برگشتم 
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با دیدن چهرۀ حاج آقا نصراللهی، هّری دلم خالی شد. با دستپاچگی گفتم: 
»سالم حاج آقا، قبول باشه!«

»سالم علیکم، قبول حق. برای شما هم قبول باشد! برای ناهار بیا اتاق 
من.«

»چشم، خدمت می رسم حاج آقا.«
توی دلم گفتم: »این ناهار دیگه برای من ناهار نمی شه و زهرمار می شه.«
بعد نماز عصر، خودم را به طبقۀ دوم ستاد فرماندهی رساندم. در را زدم 
و وارد اتاق شدم. هنوز آستین پیراهن حاج آقا نصراللهی باال و روی زمین 
به دیوار تکیه داده بود. بدون اینکه سرش را بلند کند، گفت: »بیا باال آقای 

افشار!«
صدای تپش قلبم را به  وضوح می شنیدم.

از پایین بودن سر حاج آقا نصراللهی و سردی استقبالش، فهمیدم چه چیزی 
در انتظارم است. کنار حاج آقا نصراللهی نشستم. ایشان بعد از خوش و بش 
بدون مقدمه گفت: »آقای افشار، این  سی نفر  چه کار کرده بودند که  آن ها  

را زدی؟«
سرم را از خجالت پایین انداختم و گفتم: »حاج آقا  این ها  را از من نپرس.«
چهره اش منقلب شد وگفت:»یعنی  چه که از تو نپرسم؟! اهالی روستای 
صدبار نهایت همکاری رو درجمع آوری آذوقۀ برای دمکرات  و کومله انجام 
می دن. ما با هزار بدبختی و فالکت، در هوای برفی از جون خودمون برای 
احداث پایگاه مایه گذاشتیم تا مقابل وطن فروشان خودفروختۀ ضدانقالب، 
از مردم حمایت کنیم. خودتون مالحظه کردید زن و بچه هاشون سرمون 

سنگ ریختند و چقدر به ما ناسزا گفتند.«
حاج آقا نصراللهی ابرویی باال انداخت و با چهرۀ برافروخته ادامه داد: 
»این ها دلیل  نمی شود که شما  آن ها  را بزنید.  اگر قرار  باشد ما هم مردم را 

بزنیم، فرق ما با دمکرات ها، کومله ها و بقیۀ ضدانقالب چیه؟«
سرم را پایین انداختم، اما نگاه سنگین حاج آقا را احساس می کردم.
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ناگهان با خشم و عصبانیت گفت: »آقای افشار  یک  ماه باید به زندان 
بری !«

در جا خشکم زد. انتظار هر تنبیه و برخوردی را داشتم جز زندان رفتن. 
توی دلم گفتم: »اگر برم زندان، پیش اهالی آبرویی برام نمی مونه.«

نصراللهی  حاج آقا  طرف  به  را  چشمانم  و  آمد  بند  لحظه  یک  نفسم 
چرخاندم. چهره اش از عصبانیت برافروخته شده بود. به زحمت زبانم را 

در دهانم چرخاندم و گفتم: »چشم. هر چی شما بفرمایید.«
در یک لحظه به چشم هایم زل زد و گفت: »برو پایین و حکم مأموریت 

پانزده روزه بگیر و 35 نفر از نیروها  را مشهد ببر.«
جاده  ساختن  امروز  »حاج آقا  گفتم:  و  شد  گرد  تعجب  از  چشم هایم 
صدبار را شروع کردیم. تردد ضدانقالب، درفضل بهار خیلی زیاده و االن 

نمی تونم مشهد برم.
 حاج آقا با قاطعیت گفت: »همین که گفتم! شما باید فعاًل از اینجا بری و 

نیروها  رو به مشهد ببری .«
را  و حاج آقا حرفش  است  فایده  بی  من  اصرارهای  می دانستم  خوب 

عملی خواهد کرد.



هتل مشهد

به اجبار و اکراه حکم مسئولیت کاروان را گرفتم. همان روز با 35 نفر آمادۀ 
حرکت شدیم. زمان حرکت اتوبوس، حاج آقا نصراللهی به بدرقۀ ما آمد. 

انگار نه  با تبسم و مهربانی گره خورده بود که  صورت حاج آقا چنان 
انگار او همان مرد پر ابهتی است که مرا با اجبار به مشهد می فرستد. مدام 
می خندید و با رزمندگان چاق سالمتی می کرد. به من که رسید با لحن 
مهربانی نزدیک تر شد و گفت: »افشا ر این ده هزار تومان را هم بگیر. توی 
مسیر الزمتون می شه. عوض ما هم زیارت کن!« حرف هابی هم در مورد 

هتل، غذا و مکان گفت که چون ذهنم پریشان بود، چیزی نفهمیدم.
دلم از دست حاج آقا بدجوری پُر بود. یعنی با نبود من چه بالیی سر 
صدبار می آمد؟ نکند دمکرات ها پایگاه را تصرف کنند. آخر االن وقت 

رفتن به مشهد بود؟ چرا در این موقعیت مرا از منطقه دورکرد؟
 اتوبوس به راه افتاد. توی مسیر دل  و دماغ حرف زدن نداشتم و مسیر 
برایم طوالنی شده بود. همین که به مشهد مقدس رسیدم و قدم به بارگاه 
را  اجباری  توفیق  این  برگشت.  ورق  گذاشتم،  ثامن الحجج)ع(  ملکوتی 
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مدیون حاج آقا بودم. به درگاه خدا سجدۀ شکر به جا آوردم.
و  اقامت  درآنجا  نُه  روز  حدود  رفتیم.  هتل  به  قبلی  هماهنگی  طبق 
استراحت کردیم. صبحانه، ناهار و شام هم در هتل می خوردیم. یک روز 
نگاه سنگین صاحب هتل را روی  خودم احساس کردم. بعد از کلی تعارف 
تکه پاره کردن، گفت: »اینجا کارگر دارم و باید هزینۀ آنها را پرداخت کنم. 

رویم سیاه، کی هزینۀ کاروان شما رو پرداخت می کنه؟«
با تعجب پرسیدم: »از بانه به شما تلگراف نزدند؟«

به هتل  استراحت و خواب  برای  فقط  نیروها  گفتند  »تلگراف زدند و 
می آیند، نه برای غذا. هزینۀ سرویس   غذای شما را با ما حساب نکردند.«

»پس اجازه بدهید هماهنگ کنم و نتیجه رو بهتون اطالع بدم.«
بالفاصله قضیه را با حاج آقا نصراللهی در میان گذاشتم. ایشان ناباورانه  
گفت: »من زمان حرکت گفتم به کمیته امداد تلگراف زدم، غذاتون رو 

آنجا میل کنید و فقط برای استراحت به هتل برید.«
لب پایینی ام را به دندان گرفتم و گفتم: »حاج آقا االن تکلیف چیه؟«

 ایشان با مهربانی گفت: »اشکال نداره، یک نفر ازکمیتۀ امداد می فرستم 
تا صورت حساب هتل رو پرداخت کنه. از امروز به کمیتۀ امداد برید و 

غذاتون رو آنجا بخورید. فقط برای خواب به هتل برید.«
»چشم حاج آقا!«

ارتباط قطع شد. طولی نکشید که فردی از کمیتۀ امداد پیش رئیس هتل 
آمد و صورت حساب را پرداخت کرد.

بعد از آن دو روز، در کمیتۀ امداد غذا خوردیم و فقط موقع استراحت و 
خواب به هتل می رفتیم. چهار روزهم از سوی کمیتۀ امداد ژتون غذای 
امام رضا)ع( را به ما دادند و ما در غذاخوری متبرک امام رضا)ع( غذا 

خوردیم. 
بعد از 15روزکه به بانه برگشتیم، خدمت حاج آقا نصراللهی رفتم. ایشان 
با دیدنم به استقبالم آمد و بعد ازروبوسی گفت: »به به مشهدی افشار، 

زیارت قبول  باشه! ان شاءاهلل همیشه به زیارت! خوش گذشت؟«
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»ممنون حاج آقا ان شاءاهلل  قسمت شما. این توفیق اجباری به لطف شما 
بود.«

که  خوشحالم  رفتی!  دلخور  و  ناراضی  رفتن  »موقع  خندید:  ریز  ریز 
مسافرت بهت خوش گذشته.«

بعد از خوش وبش و تعریف از خاطرات مسافرت مشهد، تسبیح شاه 
 مقصودی که بعد از کلی گشتن برای حاج آقا نصراللهی گرفته بودم به ایشان 
دادم. قبول نمی کرد. بعد از کلی اصرار و گفتن اینکه تسبیح را به ضریح امام 
رضا)ع( متبرک کرده ام، با خنده و خوشحالی سوغاتی را پذیرفت. حاج آقا 
نصراللهی گفت: »فردی خیر، ده میلیون تومان به سپاه هدیه داده. به نظرم 

بهتره این پول را برای ساخت استحکامات پایگاه صدبار هزینه کنیم.«
»فکر خوبیه!«



شهید ولی گیتی آرا

اوایل بهار دومین نامۀ گروه دمکرات  به  دست من رسید. آنها دوباره من 
و نیروها را به مرگ تهدید کرده بودند.

حاج آقا پیغام داد: »تعدادی از نیروهای زبده و ماهر در بنایی را از بین 
افراد پایگاه صدبار انتخاب کن و بیار تا باهاشون صحبت کنم.«

»چشم حاج آقا!«
برای  نیروهای داوطلب و ماهر را  از  پایگاه صدبار رفتم و تعدادی  به 
کار بنایی و عمرانی، انتخاب کرده و نزد حاج آقا نصراللهی بردم. ایشان 
با دیدن نیروها گفت: »همان طور که خودتون اطالع دارید، پایگاه صدبار 
از نظر امکانات و تجهیزات عمرانی خیلی ضعیفه. ما می خواهیم با کمک 
شما نیروهای زبده و کاری، پایگاهی درخور شما و سایر نیروها احداث 
کنیم. این پایگاه باید مستحکم باشد تا در برابر حملت دشمن دوام بیاورد. 
در مقابل هر کدام از شما مشکل شخصی یا خانوادگی داشته باشد، آن را 

برطرف می کنیم.«
اکثر سربازها جز یک نفرمشکل خاصی نداشتند.



69زخـمها

حاج آقا نصراللهی به سرباز قدبلند، خوش رو و همیشه خندان نگاهی کرد 
وگفت: »اسمت چیه؟«

»ولی گیتی آرا هستم قربان.«
»مشکل شما چیه آقای گیتی آرا؟«

گیتی آرا صدایش دو رگه شد و با بغض گفت: »پدر و مادر من نابینا 
هستند. من تک فرزندم و اگر ممکنه در بیست ماه، پایان دورۀ مرا بدهید 

تا بروم.«
حاج آقا نصراللهی رو به من گفت: »آقای افشار نیروها رو به پایگاه صدبار 
ببر. بعد از اتمام کار، آقای گیتی آرا رو بیار تا پایان خدمتشون رو بنویسم 

تا بره به پدرومادرش رسیدگی کنه.«
»چشم حاج آقا!«

بعد از رفتن نیروها، حاج آقا نصراللهی چندبسته پول از کشوی میزش 
درآورد و به من داد سپس گفت: »این هم ده میلیون تومن که بهت گفتم. 

ببر و برای ساخت وساز  استحکامات پایگاه صدبار هزینه کن.«
پول را گرفتم و از فردای آن روز کارهای عمرانی شروع شد. نیروهای 
صدبار روزی چهار پنج   بار با تالش و مشقت زیاد و با تراکتور، سیمان،بلوک 
بقیه مشغول  و  گیتی آرا  از شهر می آوردند. ولی  را  نیاز  و وسایل مورد 

ساخت وساز و دیوارکشی اتاقک ها در پایگاه بودند.
طولی نکشید که دورتادور پایگاه دیوارکشی شد و چندین اتاق تو در 
تو برای استراحت افراد و چند انبار مهمات، با فاصلۀ زیاد پشت اتاقک، 
درست کردیم. با خالقیت ویژه ای بغل انبار مهمات خاک ریز کندیم، تا 

هنگام درگیری و اصابت آرپی چی، موجب آسیب و آتش سوزی نشود.
هنگام ساخت  وساز پایگاه صدبار در پایگاه شوی مستقر بودم و هر چند 
روز یک بار، برای سرکشی به پایگاه صدبار می رفتم. یک روز که برای 
بازدید به پایگاه صدبار رفته بودم، پایگاه رنگ و بو و صفای دیگری داشت. 
ولی گیتی آرا حوضی زیبا ساخته بود. او با ابتکاری خاص و با شلنگ های 
محکم آِب جهاد سازندگی، آب را از باالی چشمه به داخل حوض هدایت 
با زیبایی خاصی از حوض بیرون می ریخت و گل ها و  کرده بود. آب 
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بوته ها و سبزه های اطراف پایگاه را سیراب می کرد.
با دیدن این منظرۀ دل انگیز، نگاه تحسین آمیزی به ولی کردم و گفتم: 
»ولی جان خسته نباشی! دست مریزاد! آفرین به این دست و پنجه. پایگاه 

رو از این رو به آن رو کردی. واقعاً گل کاشتی!«
ولی خندۀ بانمکی بر لبش نقش بست وگفت: »در پایگاه صدبار دیگه 
کاری نمونده و من کارم تمام شده. از پایگاه عمرشال بی سیم زدند که نان 

ندارند. من در نانوایی سررشته دارم. من رو ببرید آنجا براشون نان بپزم.«
تبسمی کردم: »پسر تو هنرمند بودی و رو نمی کردی؟ آماده شو تا بریم!«

مشکل عمده و بغرنج ما در پایگاه ها، نبود نیروی ماهر برای پختن نان بود. 
خانم های کرد، به خاطر مهارت و ممارست در پخِت نان، چند نان لواش 
را هم زمان روی ساج می انداختند و به طرز ماهرانه ای نان های خوشمزه و 

لذیذ می پختند.
نیروهای ما در پخت نان روی ساج وارد نبودند. اکثراً نان آن ها ترش یا 
سوخته از آب درمی آمد و هیچ وقت نمی توانستیم نان با کیفیت مصرف 
کنیم. آن روز ولی گیتی آرا، دو گونی آرد هشتاد کیلویی را خمیر کرد و با 
چنان مهارتی روی ساج نان پخت که سربازها بالفاصله و با ولع و لذت 

تمام، نان با کیفیت و بدون دورریز را خوردند.
بعد از اتمام کار ولی، با چهره ای که خستگی از آن می بارید، با شوق  و 
ذوق گفت: »دیشب به پدرومادرم خبر دادم که سربازی من تمام شده و 

همین روزها پیشتون برمی گردم.«
سپس زل زد به من و ادامه داد: »آقای افشار کار من تمام شده، می شه 

پایان خدمتم را بدهید تا من برم.«
»چرا که نه. برو لباس هات را عوض کن تا بریم.«

ولی گیتی آرا چشمانش از خوشحالی برق زد: مثل فنر از جا کنده شد و 
گفت: »االن می رم آماده می شم تا بریم.«

 گیتی آرا مدام این طرف و آن طرف پایگاه می رفت و از خوشحالی زیر 
لب آواز می خواند. خیلی طولش داد، صدایش کردم: »ولی بجنب! چی 

کار می کنی؟ دیر می شه ها!«
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مدتی گذشت. ولی با پیراهن سبز، شلوار چهارجیب، یک جفت کتانی 
نو با چهره خندان هیکلی ورزیده، خوش فرم و قامت بلند، که زیبایی اش 
را چند برابرکرده بود، روبه رویم ایستاد. با دیدنش لبخندی زدم و گفتم: 

»ولی نونوار کرده ای؟«
لبخند ملیحی زد و گفت: »آقای افشار! به کار در سپاه عالقۀ زیادی دارم. 

می خوام بعد از سربازی در سپاه استخدام بشم.«
با تبسم به چهره اش دقیق شدم: »چرا که نه. سپاه به نیروی کارکشته و 

فعالی مثل تو نیاز داره. حاال بریم خیلی طولش دادی.«
زمان حرکت، ولی به چشمانم خیره شد و با قیافه ای معصوم گفت: »آقای 
افشار! سرویس بهداشتی پایگاه شوی وضعیت مناسبی نداره. من رو ببرید 

آنجا، سرویس بهداشتی آنجا را هم تعمیر کنم.«
با لحنی بلند و همراه با دلخوری گفتم: »سرویس بهداشتی رو خودمون 
با کمک سایر بچه ها تعمیر می کنیم. تو سربازی ات تمام شده. حاج آقا 

 نصراللهی هم منتظره، بریم پیشش. راه بیفت تا دیرتر نشده.«
 ولی لبی کج کرد و وسایل شخصی اش را پشت ماشین انداخت و به راه 
افتادیم. وقتی می خواستیم از جلوی پایگاه شوی رد بشویم، گفت: »آقای 
افشار نگهدار! من باید سرویس بهداشتی اینجا  را تعمیر کنم. به بچه ها 

سخت می گذرد و در مضیقه اند!«
با اکراه و بی میلی گفتم: »خودت راضی هستی، برو انجام بده!«

 در پایگاه شوی، کار تعمیر سرویس بهداشتی تا ساعت سه طول کشید.  
بعد از اتمام کار به ولی گفتم: »آن قدر خودت را با کار مشغول کردی که 
تأمین جاده هم تمام شد. بهت گفتم سرویس بهداشتی رو بی خیال شو، 
دست بردار نیستی که! امروز هم گذشت. از پایگاه بیرون نرو تا صبح با 

هم بریم خدمت حاج آقا نصراللهی.«
معموالً بعد از ساعت سه از پایگاه بیرون نمی رفتیم. بعد از آن ساعت، 

جاده در دست افراد کومله، دمکرات و ضدانقالب بود.
معموالً هر روز اول صبح برای ایجاد امنیت، تعدادی از نیروها در جاده ها 
نگهبانی می دادند و به اصطالح تأمین جاده را برقرار می کردند. این نگهبانی 
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تا ساعت سه هر روز ادامه داشت. اگر کسی مجبور بود بعد از ساعت 
مقرر در جاده ها تردد کند به پایگاه مورد نظر بی سیم می زدند تا تأمین 
جاده را برای رسیدن وی برقرار کنند. هر کس بعد از ساعت سه در جاده 

تردد می کرد، عواقب کار به عهدۀ خودش بود.
ولی گفت: »چند تا از همشهریانم در پایگاه شوی صدبار هستند. برای 

آخرین شب می خوام پیش دوستام باشم.«
چشم غره ای به ولی رفتم و با اعتراض گفتم: » تأمین  جاده جمع شده. 
اوضاع هم صدبار تعریفی نداره. امشب  بمون. صبح قبل از رفتن، خودم 
با ماشین می برمت تا به دوستات سر بزنی. از اینجا تا صدبار شش کیلومتر 

فاصله است. راه امنیت نداره، خطرناکه.«
»آقای افشار! من سربازیم   رو  تمام کردم. شما  را به خدا پاپی من نشید. 
من دیگه سرباز شما نیستم که این قدر به من گیر می دهید! امشب می خوام 

پیش دوستام باشم. صبح می ریم پیش حاج آقا نصراللهی.«
»پسر این قدر سماجت نکن. تأمین جاده جمع شده. فردا با هم می ریم 

پیش رفقات.«
خالصه هر چه اصرارکردم، ولی گیتی آرا به رغم میل من، پایگاه را ترک 

کرد و رفت. 
هوا گرگ ومیش بود. سربازی آمد و گفت: »رانندۀ یک مینی بوس جلوی 

دژبانی  با شما کار دار د.«
رفتم جلوی در دژبانی و گفتم: »بفرمایید؟ کاری داشتید؟«

رانندۀ مینی بوس بدون مقدمه گفت: »نیروهای دمکرات  سرباز شما را که 
پیراهن شخصی سبزرنگی تنش بود، به زور از ماشین من پیاده کردند و با 

خودشان به روستاهای پاک سازی نشده بردند.«
دلم هری ریخت، گفتم: »چطور بردند؟!«

»سرباز شما تازه سوار ماشین شده بود. یک لحظه دیدم چند نفر با اسلحه 
جلوی مینی بوس را گرفتند. کمی سماجت کردم. اسلحه  شان  را به طرفم 
گرفتند. ترسیدم کل مینی بوس را به رگبار ببندند. مثل گرگ ریختند داخل 
"من  با بغض گفت  پیاده شود. سرباز  تا  ماشین وبه سرباز شما گفتند 
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کاره ای نیستم، سرباز ساده بودم. االن هم  سربازی ام را تمام کرده ام." آن ها 
غریدند که بیا پایین و حرف اضافه نزن. اعتراض کردم که مگر او چه کار 
کرده، چرا بندۀ خدا را می برید؟ سرباز ساده بوده و االن هم می گه تمام 
کرده. یکی شان با خشم به من خیره شد که تو دیگه خفه شو! به تو ربطی 
نداره. زیاد حرف مفت بزنی همین جا، زندگیت رو می گیریم. سرباز رو 
پیاده کرده، دست هاش رو بستند و با خودشان به روستاهای پاک سازی 

نشده بردند.«
به زحمت زبان را در دهانم چرخاندم: »ممنون که خبر دادی.«

راننده خداحافظی کرد و رفت.
از پایگاه شوی تا پایگاه صدبار، دو پایگاه داشتیم. از آن مسیر به روستاهای 

پاک سازی  نشده راهی مستقیم بود که یک پیچ 180 درجه داشت. 
ولی ساعت سه ونیم بعدازظهر، بعد از خروج از پایگاه، در پیچ 180 درجه 
که دو طرف جاده نیروهای دمکرات  پنهان شده بودند، به انتظار مینی بوس 
روستای صدبار می نشیند. وقتی سوار می شود، آنها که وی را زیر نظر 
داشتند، جلوی ماشین را گرفته و راننده را وادار به توقف کرده و ولی را 

با خودشان می برند.
با استفاده از حروف رمزی که مخابرات در اختیارم  پایگاه و  برگشتم 
گذاشته بود، به حاج آقا نصراللهی بی سیم زدم و مسئله را با وی در میان 

گذاشتم.
ایشان با دلخوری  و لرزشی که در صدایش بود، گفت: »مگر قرار نبود او 

را بیاوری تا پایان خدمتش رو بدم و بره؟«
»خیلی تالش کردم جلوی رفتنش را بگیرم. ایشان با سماجت و یک دندگی 

اصرار داشت امشب رو پیش دوستاش در پایگاه صدبار بگذرونه.«
ناگهان جرقه ای فکری به ذهنم رسید. بالفاصله ادامه دادم: »بهتره ما هم 
شب بریم دو سه نفر از نیروهای آنها رو گروگان بگیریم و بعد تهدید 
را  آن ها  گروگان های  هم  ما  بیفته،  گیتی آرا  ولی  برای  اتفاقی  اگر  کنیم 

می کشیم. این جوری نمی توانند آسیبی به ولی بزنند.«
»نه، اصاًل این کار  را نکنید. این کار باعث خصومت و کینۀ بیشتر می شه. 
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توکل به خدا فعاًل باید منتظر باشیم ببینیم چی پیش میاد. نمی تونیم بی گدار 
به آب بزنیم. نباید نیروهامون رو در روستاهای پاک سازی  نشده به کشتن 

بدهیم. فعاًل خداحافظ.«
آن شب از ولی خبری نشد. در پایگاه با دلی خون، مثل بقیه افراد و با 
انبوهی از فکرهای عجیب و غریب، در گوشه ای کز کرده و زانوی غم 
بغل گرفته بودم. نیروها مدام به همدیگر می گفتند: »حتماً ولی را می کشند. 

دمکرات ها رحم و مروت ندارند.«
فردا صبح افتتاح برق کشی سپاه به روستای نژو بود. اکثر فرماندهان و 
نیروهای عالی رتبۀ سپاه،   همراه فرماندار بانه و سایر مسئوالن منطقه حاضر 
بودند. مراسم به دلیل مالقات مردمی با فرماندار تا ساعت چهار عصر طول 
کشید. بعد از اتمام مراسم به روستای شوی برگشتم. در طول مسیر دعا 
می کردم تا ولی توی پایگاه باشد. به پایگاه که رسیدم با دیدن چهرۀ غمبار 

نیروها، فهمیدم که از ولی خبری نشده. 
به دلیل نبود اطالعات کافی از روستاهای پاک سازی  نشده، نمی توانستیم 
اقدام یا عملیاتی انجام دهیم. همین باعث احساس سرشکستگی و تخریب 

روحیۀ بچه ها شده بود.
ولی گیتی آرا پسر جوان، مهربان و خوش قلبی بود. تنها دغدغه  اش کمک 
با سادگی شیرین زبانی ها و  بود.  پایگاه  و  به تسهیل مشکالت دوستان 
خنده هاش، خود را در دل همه جا کرده بود. نماز مغرب را خوانده بودیم 
و می خواستیم نماز عشا را شروع کنیم. دیدم نگهبان ها سراسیمه این طرف 
و آن طرف پایگاه می دوند. شستم خبردار شد که اتفاقی افتاده. با عجله از 

نمازخانه بیرون دویدم و پرسیدم: »چه خبر  شده؟«
نگهبان وحشت زده جواب داد: »اطراف پایگاه را گرفته اند. به نظرم پایگاه 

را محاصره کرده اند.«
فانوس به دست خودم را به طرف خاکریز جلوی دژبانی رساندم. و چشمانم 
را تیز کردم. بیرون پایگاه تاریک بود و چیزی دیده نمی شد.  آن  زمان اطراف 
پایگاه، برق کشی نشده بود. جلوی پایگاه جمعیتی فانوس  به  دست جمع 

شده بودند.
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به نیروها گفتم: »نگران نباشید قصد حمله ندارند.  می بینید که فانوس به دست 
آمده اند.«

صدایم را توی گلویم انداختم و گفتم: »برای  چه اطراف پایگاه جمع 
شده اید؟«

در همین موقع چشمم به روحانی روستا افتاد. با تعجب گفتم: »ماموستا 
تو اینجا  چه کارمی کنی؟«

بانه  به  فرماندار  آقای  اینجایید؟!  افشار شما  »آقای  چشماش گرد شد: 
بردنی، پیکر سربازتون که دموکرات ها گرفته بودند را ندیدید که پایین 

روستا افتاده.« 
انگار سرب داغ روی سرم ریختند. قلبم به شماره افتاد. ناخودآگاه صورت 
زیبا و خندان ولی جلوی چشم هایم مجسم شد. با بعض گفتم: »نه، ندیدم. 

کجا شهیدش کردند؟ االن پیکرش کجاست؟«
ماموستا گفت: »پیکر حدود 400-500 متر پایین تر از پایگاه است.  در 
پیکر  می روید  شما  انداخته اند.  خارها  البه الی  شده،  خشک  رودخانۀ 

سربازتون  رو بیارید یا ما بریم   بیاریم؟«
توان جلو رفتن و دیدن ولی را بین خارها نداشتم:   »اگر  ممکنه ، شما بیاریدش.«

طولی نکشید پیکر ولی روی نردبان، جلوی در دژبانی قرارگرفت.
ناگهان صدای گریه و نالۀ نیروها بلند شد. 

با صدایی گرفته گفتم: »ماموستا به اهالی روستا بگو همراه زن ها و بچه ها 
به خونه هاشون برگردند. هر لحظه امکان داره ما درگیر بشیم. نمی خوام 

اتفاقی برای مردم روستا پیش بیاد.«
ماموستا به زبان کردی چیزهایی گفت و بالفاصله مردم راهشان را به 

طرف روستا کج کردند و رفتند.
چشمم به پیکر بی جان ولی افتاد که در خون خود غلتیده بود. بدنم یخ 
بست واحساس لرزش کردم. هنوز صدایش در گوشم بود: »می خوام بعد 

از سربازی در سپاه استخدام  بشم. به سپاه خیلی عالقه دارم.«
آهی از عمق وجودم کشیدم و فریاد زدم: »کسی نزدیک پیکر  ولی نشه. 
امکان داره از پیکر ولی به عنوان تله استفاده کنند. تا نگفتم کسی بیرون 
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مین گذاری  برای  تله  به عنوان  را  پیکر شهدا  پایگاه های دیگر،  نیاد!« در 
استفاده می کردند و موفق شده بودند تعدادی از نیروها را با این شیوه به 

شهادت برسانند. 
 آرام آرام خودم را به پیکر بی جان ولی رساندم. به اطراف پیکر مطهراو 
دست کشیدم. از تله یا مین  اثری نبود. از جای جای بدنش خون می چکید. 
پاهایم شل شد و با صدایی لرزان گفتم: »بیایید پیکر را داخل پایگاه ببرید.«
چند سرباز، پیکر ولی را روی زمین گذاشتند. از هر گوشۀ پایگاه صدای 
می زد  چنگ  دلم  به  چیزی  انگار  می شد.  شنیده  نیروها  و ضجۀ  گریه 

ومیخواست قلبم را بیرون بکشد.
 با پاهای لرزان باالی پیکر ولی نشستم. دقیق که نگاه کردم جای انگشتان 
دست را در میان کبودی گلوی ولی دیدم. با بغض گفتم: »خدا لعنتشون 
کنه.« این طفل معصوم چه گناهی داشت که این بال رو سرش آوردند؟ از 
بدنش خون بیرون می زد. جای سرنیزه در شکم سفرشده  اش، قلبم را به 
درد آورد. دست  و پاهایش را به عقب خم کرده و شکسته بودند. زبان او 

از دهانش بیرون مانده بود و روی زبانش خار و شن دیده می شد.
 بی اختیار سیل اشک روی صورتم روان شد. فریاد زدم: »ولی هنوز زنده 
بود که او را بین خار و خاشاک انداخته اند. این جالدها چه بالیی سرت 
آوردند! ولی... ولی! چشمات  رو باز کن! امشب باید می رفتی پیش مادرت، 
چشمات رو باز کن! تو که همیشه می خندیدی، چرا دیگه نمی خندی؟ 

ولی چشمات  رو باز کن!«
 چند نفر از سربازها باالی سرم ایستادند و مرا از کنار جنازۀ ولی بلند 
کردند. آن شب در ماتم از دست دادن ولی ساعت ها عزاداری کردیم. از 

دست دادن ولی گیتی آرا ضایعه بزرگی بود. 
صبح پیکر ولی را به معراج شهدا بردیم. یکی _ دو هفته ای از این ماجرا 
گذشت. یک روزحاج نصراللهی بی سیم زد و گفت: »آقای افشار تشریف 
بیارید بانه، مادر ولی گیتی آرا آمده و می خواد محل شهادت پسرش را 

 ببیند.«
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با تعجب گفتم: »مگر مادر ولی نابینا نیست؟!«
»چرا هست. بیا و ببرش تا محل شهادت ولی  را ببیند.«

خودم را به سپاه بانه رساندم و  یک راست به اتاق حاج آقا نصراللهی رفتم. 
مادر و پسرعموی ولی در اتاق حاج آقا نصراللهی بودند. پسرعموی ولی 
قباًل سرباز ما بود. بعد از سالم و  احوالپرسی گفتم: »خدا ولی را رحمت 
 کند! شهادتش برای همۀ ما داغ بزرگی بود. مادر! ما را در غم خودتون 

شریک بدونید!«
ایشان تشکری  کرد و من ادامه دادم: »مادر برای  چه می خوای محل شهادت 

 پسرتون رو ببینی؟«
آهی از اعماق وجودش کشید و ادامه داد: »پسرم، کار دارم.«

نگاه  بود و هر روز،  بغلم  با ولی داشتم که   همیشه در جیب  عکسی 
می کردم. عکس را از جیب بغلم درآوردم وگفتم: »عکس ولی و من... 

حیف شد او جوان نازنینی بود.«
پسرعموی ولی عکس را از دستم روی هوا قاپید و گفت: »آقای افشار 

این عکس رو بدهید به من، تا عمر دارم از خودم جدا نمی کنم.«
به ناچار تنها یادگاری از ولی را به پسرعمویش دادم.

 همراه چند سرباز مادر و پسرعموی ولی را به محل شهادت وی بردم. تا 
آن روز طاقت دیدن آن محل را نداشتم. هنوز جای غلتیدن و چنگ زدن 
ولی، روی خاک و ماسه به چشم می خورد. لنگه کفش او داخل خارها 
دیدم. پسرعموی ولی دست زن عمویش را گرفته بود. پیرزن بو می کشید 

وآرام آرام قدم برمی داشت. انگار بوی پسرش را حس می کرد.
لحظه ای ایستاد و گفت: »پسرم! محل شهادت ولی اینجاست؟«

گفتم: »بله مادر، همین جاست.«
ناگهان پیرزن خودش را میان خارها انداخت.

تا به خودم بیایم، خاک ها را برسرش می ریخت و خارها و ماسه ها را کنار 
می زد. دوان دوان   همراه چند سرباز کنارش رفتیم. پیرزن اشک می ریخت 
و با دست های خونین خارها و ماسه ها را پس می زد و جلو می رفت. 
به سرعت خودم را به او رساندم وگفتم: »مادر من، این کارها چیه؟ چرا 
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دارید به خودتون آسیب می زنید. روح ولی را آزار می دهید، بلند شید 
دست ها و بدنتون زخمی شده. بلند شید.«

اینجا  »نه پسرم، می خوام همین جا بمونم و بوی پسرم را حس کنم. 
اینجا میان این خارها و ماسه ها کشتند.  بوی پسرم رو می ده. پسرم را 
استخوان هاش رو شکستند و تکه تکه  اش کردند. پسرم ولی را زنده  زنده 
بمیرم.  این خارها زنده  زنده  میان  بذارید  میان خارها زجرکش کردند. 

نمی خوام بعد از ولی زنده بمونم.«
 با خواهش و تمنا مادر ولی را از محل شهادت فرزندش دور کردیم.

مدتی گذشت. یک روز حاج آقا نصراللهی فرم هایی را تحویلم داد و 
گفت: »فرم ها رو پر کن تا بتونی در منطقه مستقر بشی. نمی تونی تمام 
مدت به  عنوان بسیجی خدمت کنی. فردا اتفاقی بیفته ما چه جوابی باید به 
خانواده ات بدهیم؟ چطور آن ها بعد از تو امرارمعاش کنند؟ باید خانواده 

ات رو به بانه انتقال کنی و با خیال راحت در منطقه مستقر بشی.
 وقتی به عنوان فرمانده محور از منطقه به شهرستان می ری، کارها لنگ 
می شه. خودت در جریانی که نیروی زیادی نداریم. ما نمی تونیم نیروهای 

باتجربه ای مثل تو رو از دست بدهیم. برو خانواده ات رو به منطقه بیار.«
گفتم: »آخه...«

حاج آقا نصراللهی با مهربانی آمیخته با صالبت ادامه داد: »دیگه آخه و 
اما نداره.«

به منطقه برگشتم. پدرخانمم بسیجی بود و اغلب در منطقۀ بانه خدمت 
می کرد. خوشبختانه وقتی موضوع را گفتم، همسر و خانوادۀ همسرم از 
پیشنهادم استقبال کردند. چند روز بعد به همراه خانواده و خانوادۀ همسرم 
به بانه اسباب کشی کردیم. بعد از آن  راحت به خانواده سر می زدم و از 

بابت آن ها نگرانی نداشتم.
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مدتی از شهادت ولی گدشته بود. هنوز دست و دل بچه ها به کار نمی رفت. 
باالخره به رغم سختِی نبود ولی گیتی آرا، کار های عمرانی روستای صدبار 

را تمام کردیم.
یک روز با خودم گفتم: »خیلی وقته از دوستان و همکاران در بانه خبر 
ندارم. بهتره سری به آن ها بزنم و احوالشان را بپرسم. با این نیت به بانه 
رفتم. بعد از دیدن دوستان، صحبت ها گل انداخت و زمان از دستم در 
رفت و ساعت از سه ونیم گذشته بود که بی سیم زدم به محوروگفتم: »فعاًل 
 تأمین  جاده را جمع نکنید. من شهر  هستم. تا یک ساعت دیگر میام محور.«
با عجله به خانه رفتم. پسرم رضا، شش سال  بیشتر نداشت. با دیدن من 
پایش را کرد توی یک کفش که: »من می خوام باهات باشم.« به ناچار رضا 
را هم با خودم بردم و فکر کردم او را در محور، به پدرخانمم تحویل 

می دهم. رضا به پدربزرگش عالقۀ زیادی داشت. 
 درخیابان بانه به سرعت رانندگی می کردم که ناگهان 12 نفر از نیروهای 
جسور و شجاع را، که در عملیات های مختلف رشادت های زیادی از 
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خودشان نشان داده بودند، دیدم .آن ها پرسیدند: »آقای افشار کجا می ری؟«
»معلوم نیست؟ میرم محور.«

آن ها پریدند پشت تویوتا و گفتند: »ما می خوایم امشب با شما باشیم. 
قول می دیم زیاد سر به  سرتون نذاریم.« آن زمان جوان بودم و با سربازها 

و نیروهای دیگر رابطۀ حسنه و دوستانه ای داشتم.
با تعجب گفتم: »دارید چه کار می کنید؟ پایگاه های  خودتون  چی...؟« 

 گفتند:»پایگاه های خودمون نیرو داره. شما راه بیفتید!«
گاز ماشین را گرفتم و تختِه گاز به راه افتادیم. حول  وحوش ساعت پنج، 
به پایگاه نژو رسیدیم. ماشین را داخل پایگاه پارک کردم و گفتم: »بهتره 
شش  هفت کیلومتر مسیر نژو تا پایگاه صدبار رو آرام آرام از جنگل طی 

کنیم. بچه ها یک صدا فریاد زدند: »خیلی عالیه!«
با شیطنت ادامه دادم: »راه بیفتید باید شب شما رو در پایگاه تحمل کنم. 

صبح از دست تون خالص بشم.«
رضا راهم پیش پدرخانمم نبردم. دستش را گرفتم و در مسیر جنگل با 
شوخی و خنده به راه افتادیم. هوای معطر و فرح بخش همراه نسیم خنک 
جنگل، صورتم را نوازش می کرد. در جنگل از میوۀ درختانی، مثل آلوچه 
وحشی و انجیر تا می توانستیم نوش جان کردیم و لذت بردیم. در مسیر 
پایگاه صدبار کشاورزان زیادی، زیر نور خورشید، مشغول کار در مرزعه  

بودند.
تازه به پایگاه رسیده بودیم و استراحت می کردیم که یکی صدایم کرد: 

»آقای افشار یک نفر جلوی دژبانی با شما کار داره!«
خودم را به در دژبانی رساندم. یکی از اهالی روستای صدبار یک قابلمه 
ماست محلی و چند کیلو خیار تازه جلویم گرفت و گفت: »آقای افشار در 
مسیرشما را دیدم که خسته و کوفته می آیید. براتون خیار تازه از بوستان 

چیدم. در این گرما با ماست میل بفرمایید تا خستگی تون در بره.«
گفتم:»این کارها برای چیه؟ راضی به زحمت نبودیم. خدا به کسب و 

 کارتان برکت بدهد!«
با نیروها عصرانه خوردیم. یکی از نیروها که با خودم به پایگاه برده بودم، 
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گفت: »بهتره امشب که نیروها در پایگاه زیادن، یه کمین بزنیم و از تردد 
نیروهای دمکرات داخل روستا باخبر شیم.«

گفتم: »آنها مدتی ست که ما را با نامه تهدید می کنند. به دلیل ریزش نیرو 
من حرفی  هستید  راضی  اگر خودتون  بدیم.  انجام  عملیاتی  نمی تونیم 

ندارم.«
بچه ها یک صدا فریاد زدند: »پس حله!«

نماز مغرب و عشا را خواندیم. روستای صدبار فاقد برق بود. در پایگاه 
موتور برق داشتیم شب ها اطراف مثل روز را روشن بود. قبل از شروع 
کمین، چراغ های دور تا دور پایگاه را خاموش کردیم و فقط یک المپ 

در قسمت مخابرات روشن گذاشتیم.
مسئولیت هر یک از نیروها را مشخص کردم. دوسه نفر به عنوان مسئول 
تیراندازی در داخل کانال ، یکی از نیروها را مسئول دوشکا و خمپارۀ81 و 

یک نفر را  داخل سنگربه عنوان مسئول آرپی چی زن مستقر کردم.
حدودا دوازده نفر به پایگاه آمده بودند. ساعت نه شب همگی به روستا 
رفتند تا تردد نیروها را زیر نظر داشته باشند و درصورت امکان عملیاتی 
انجام دهند. تقریباً یکی دو ساعت از رفتن نیروها می گذشت. دست رضا 
را گرفته و به آشپزخانه می رفتم تا به بچه ها بگویم شام را آماده کنند. 
حدود سه متر از در دژبانی جلوتر نرفته بودم که ناگهان موشک آرپی چی 
از بغل انبار مهمات گذشت و چهارمتر آن طرف تر از خاکریز، منفجر شد. 

رضا گفت: »باباجون این صدای چی بود؟«
به سرعت رضا را بغل کرده و داخل خاکریز پریدم.گفتم: »پسرم سرت 
رو بدزد، دشمن به ما حمله کرده. همین جا توی کانال دراز بکش و از 

کانال بیرون نیا.«
رضا را برعکس مسیر تیراندازی، درکانال خاکریز خواباندم، فشنگ ها 
را دستش دادم تا اسلحه ها را پر کند و مشغول باشد. رضا پسرفوق العاده 

شجاعی بود. 
با شروع تیراندازی دشمن، بالفاصله نیروهای خودی هم تیراندازی را 

شروع کردند. )منطقۀ آتش بار پایگاه را از داخل روستا، هدف گرفتند.(
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قبل از این  نوع عملیات ، معموالً خانوادۀ شهدای روستای صدبار و یا 
مخبرها، هر نوع رفت وآمد یا حرکت مشکوک را به ما گزارش می دادند. 
این بارنیروها دمکرات ها با هوشیاری عملیات را طرح ریزی کرده بودند که 

از دید همه پنهان مانده بود.
حین  درگیری متوجه شدم سرباز پشت دوشکا، با شلیک گلوله آرپی چی 

دشمن چندمترآن طرف تر پرت شده است. 
به سرعت باالی سر سرباز موج گرفته نشستم. گیج و منگ به گوشه ای 

زل زده بود.
»حالت  خوبه. می تونی دوباره تیراندازی کنی؟«

سرش را به چپ و راست حرکت داد و گفت: »خوبم. چیزیم نشده.«
»پاشو پشت دوشکا بشین و شلیک کن!«

و  تجهیزات  بود.  مشرف  عراق  به  صدبار،  روستای  کوه های  پشت 
تدارکات نیروهای دمکرات توسط عراق تامین می شد. درگیری ساعت ها 

ادامه داشت.
حدود یک ساعت درگیر بودیم. حاج آقا نصراللهی بی سیم زد و گفت: 

»آقای افشار شما کجایی؟«
شدیداً  و  کردند  حمله  پایگاه  به  دمکرات  نیروهای  صدبارم.  »پایگاه 

درگیریم.«
»خیالم راحت شد که تو اونجایی.«

»دوازده نفر از نیروها برای کمین به داخل روستا رفته اند. از آن ها خبر 
ندارم و از این بابت خیلی نگرانم.«

»فعاًل با چنگ و دندان از پایگاه محافظت کنید. غفلت شما باعث می شود 
کمک  به  نمی تونیم  وضعیت  این  در  شوند.  پایگاه  وارد  دمکرات   که 

نیروهای کمین بریم.«
از حاج آقا خداحافظی کردم و به افراد گفتم: »یک لحظه آتش رو خاموش 
نکنید و مدام شلیک کنید. تجربه نشان داده بود که همیشه ضدانقالب 
پایگاه را از یک منطقه در روستا، مورد حمله قرار می دهد و افراد پایگاه 
حجم آتش را به آن سمت بیشتر کردند. عده ای از دمکرات ها از غفلت 
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نیروهای اطراف پایگاه استفاده کرده و خود را آرام آرام به اطراف و جلوی 
دژبانی  رساندند آنها با نارنجک، خمپاره، چاقو و سالح گرم وارد پایگاه 

شده و داشتند پایگاه را به سقوط می کشاندند.
آتش دشمن یک لحظه خاموش نمی شد. در یک لحظه متوجه تیربارچی 

شدم. دراز کشیده بود و شلیک نمی کرد.
با عصبانیت فریاد زدم: »معلومه تو چه کار می کنی؟ چرا شلیک نمی کنی؟«

»تاریکه. چیزی نمی بینم که شلیک کنم.«
»تو چه کار به این کارها داری، فقط شلیک کن. می خوای دمکرات ها 

پایگاه رو محاصره کنند. نشستی در و دیوار رو نگاه می کنی؟«
تیربارچی پرید پشت تیربار و بالفاصله به تیراندازی شروع کرد. بوی دود 
باروت در فضا پیچیده بود. ناگهان صدای فحش و ضدانقالب از جلوی 
پایگاه به گوش رسید: »اگر مردید بیایید بیرون، اگر مردید بیایید بیرون!« با 
صدای بلندی فریاد زدم: »کسی از پایگاه بیرون  نره، اون ها می خوان شما 

 رو تحریک کرده تا بتونند پایگاه  رو تصرف کنند.«
نیروهای مان عملیات، تجهیزاتشان را با خودش حمل می کردند. به همین 
دلیل مهمات  آنها زود تمام می شد و درگیری یکی  دو ساعت  بیشتر طول 
نمی کشید. ولی آن شب، ما تا صبح با ضدانقالب درگیر بودیم. وقتی هوا 

روشن شد، نیروهای دمکرات کم کم عقب نشینی کردند.
صبح متوجه شدیم که شب قبل چهار نفر از نیروهای دمکرات، زیر آتش 
پیشروی کرده و خودشان را به جلوی دژبانی رسانده  اند. جلوی دژبانی 
یک برآمدگی نیم متری وجود داشت. آن ها پشت برآمدگی منتظر فرصتی 
مناسب برای حمله به پایگاه بودند. وقتی که به تیربارچی گفتم شلیک 
کن! هرچهار  نفر که سرشان را از پشت برآمدگی بلند کرده بودند، مورد 
اصابت گلولۀ تیربارقرار گرفته بودند و من صدای فریاد آنها را شنیده 

بودم. هرچهار نفر آن ها کشته شده بودند. 
با عقب نشینی، دشمن نیروها را جمع کردیم. در این عملیات یک مجروح 
و یک موج گرفته داشتیم. یکی از آن ها سرباز و اهل نورآباد خدابنده بود. 
فرمانده عملیات گروه  و  ارجمندی  آقای  نصراللهی،  اول صبح حاج آقا 
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پایگاه رساندند. حاج آقا نصراللهی  به  ضربت، آقای دشتی، خودشان را 
وقتی جنازه های جلوی پایگاه را دید، چشمانش از خوشحالی برق زد و 

گفت: »سالم آقای افشار، امشب چطور شد که تو اینجا  آمدی؟«
بعد از خوش وبش تبسمی کردم و جواب دادم: »حاجی امشب من و 

نیروها  رو خدا اینجا آورد.«
نبودی،  اگر شما  »دیشب  داد:  ادامه  و  نگاه تحسین آمیزی کرد  حاج آقا 

مطمئناً پایگاه سقوط می کرد.«
آقای ارجمندی گفت: »در عرض  یک  سال گذشته، ما این قدر به دشمن 

تلفات وارد نکرده بودیم!«
»دیشب اگه چراغ های اطراف پایگاه  رو با برنامه ریزی قبلی برای کمین 
پایگاه  وسط  عملیات ضدانقالب،  شروع  با  حتما  نمی کردیم،  خاموش 
به راحتی دید می شد و با وجود مهمات داخل سوله، اگر ترکشی به آنجا 

اصابت می کرد، همۀ ما می سوختیم. خدا کمک  کرد.« بعد ادامه دادم:
»دوازده نفر از  نیروها برای کمین به روستا رفته اند. هنوز از آن ها خبری 

نداریم که زنده اند، مرده اند یا اسیرند. باید بریم  سراغ شون.
آقای دشتی گفت:  »بله، بریم.«

می خواستیم از در دژبانی بیرون بزنیم، که دیدم هر دوازده نفر تبسم کنان 
به پایگاه نزدیک می شدند. با دیدنشان گل ازگلم شکفت و گفتم: »شما از 

دیشب کجا بودید؟ فکرم هزار راه رفت.«
یکی از آن ها جواب داد: »وقتی از پایگاه، به رودخانۀ روستا رفتیم، متوجه 
شدیم دشمن منطقه را محاصره کرده است. با توجه به تعداد کم کاری از 
دستمان ساخته نبود. در همان اطراف، کانالی بود که حدودا سه متر ارتفاع 
داشت. داخل کانال رفته و تا صبح آنجا پنهان شدیم. مدتی قبل هم که 
صدای ماشین را شنیدیم، باز جرئت بیرون  آمدن نداشتیم. فکر کردیم که 
ضدانقالب جرئت ندارد روزها  در این منطقه جوالن بدهد و از کانال 

بیرون  آمدیم!«
حاج آقا نصراللهی گفت: »برید پایگاه و استراحت کنید.«

یک لحظه یادم افتاد که رضا هنوز توی کانال است. تمام شب به دلیل 
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با  تپید.  به شدت  قلبم  می کند.  چه  ببینم  نکردم  فرصت  حتی  درگیری 
سرعت به طرف کانال دویدم و حاج نصراللهی و آقای ارجمندی پشت 

سرم گفتند: »آقای افشار چی شد؟!«
پسرم رضا در کانال خوابش برده بود. بغلش کردم. حاج آقا هاج  و واج 

خیره به من گفت: »افشار! پسرت اینجا چه کار می کنه؟«
»دیروز با اصرار و گریه التماس کرد با من بیاید. مجبور شدم بیارمش 
پایگاه. شب هنگام درگیری او را به آنجا بردم. بعد از درگیری هم یادم 

رفت رضا اینجاست!« 
حاج آقا نصراللهی با خنده گفت: »برای  چی رضا رو آوردی؟! اگه اتفاقی 

براش می افتاد چکار می کردی؟! امان از دست تو آقای افشار!«



مادر پایگاه

روحیۀ  تخریب  برای  دمکرات ها،  ماجرا،  این  از  بعد  هفته  یک  حدود 
رزمندگان، تبلیغات سویی علیه جمهوری اسالمی به خصوص سپاه، در 
معتقد  به رغم شکست در عملیات،  آنها  انداختند.  راه  بیگانه  رادیو های 

بودند ضربۀ مهلک و جبران ناپذیری به تجهیزات و ادوات ما زده اند.
نیروهای زخم خورده  از شکست در عملیات صدبار،  بعد  چهل روز 
نظر  زیر  که  را  پایگاه شوی  و  ریختند  را  زهر خود  باالخره  دمکرات، 
کردند.  را شهید  پایگاه  افراد  به سقوط کشاند.  بود،  ژاندارمری  برادران 
نه  ناپدید شدند؛  پایگاه،  ژاندارمری  نیروهای  از  نفر  پنج  این حمله  در 
پیکر شهیدی پیدا شد و نه کسی از اسارت آن ها خبر داشت. نیروهای 
ژاندارمری وجب به وجب منطقه را جست وجوکردند، ولی از نیروهاشان 

خبری نبود.
این پایگاه که روی تپه ای قرار داشت، از چهار طرف به روستای شوی 
مشرف بود. بعد از سقوط پایگاه، آنجا را از نیروهای ژاندارمری تحویل 
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گرفته و قرار شد پایگاه جدیدی باالی تپه و وسط روستا، احداث شود. 
با آغاز ساخت  وساز، برای اسکان نیروها چند اتاقک سوله ای تعمیر و 
بعد از آن ساخت دیوارهای پایگاه شروع شد. حدود شش روزبعد، یک 
نگهبان آمد و به مسئول پایگاه گفت: »خانمی جلوی پایگاه با شما کار 
داره.« ایشان رفت و مدتی بعد برگشت و به من گفت: پیرزنی جلوی 
در دژبانی آمده و حرف هایی می زنه که من متوجه نمی شوم. شما برید 

باهاشون صحبت کنید.«
جلوی در دژبانی رفتم و گفتم: »بفرمایید مادر کاری داشتی؟«

پیرزن با ترس نگاهی به اطراف کرد وگفت: »پسرم! پنج نفر ازنیروهای 
ژاندارمری گم شده اند، شما خبر دارید االن کجا هستند؟«

با چشمانی که از تعجب گرد شده بود و با تردید نگاهش کردم: »ما همه 
جا رو دنبالشون گشتیم و نتونستیم پیداشون کنیم. اصاًل مادر شما کی 

هستی، از کجا می دونی نیروهای ژاندارمری گم شده اند؟« 
»پسرم نیروهاتون خونۀ من اند!«

هاج و واج پرسیدم:  »خانۀ شما؟!«
نیروهای شما رو  پایگاه و  نیروهای دمکرات  »بله مادر! شِب درگیری 
محاصره کرده بودند. در میان غرش گلوله و فریاد، یک لحظه چشمم به 
پنج نفر از نیروهای شما افتاد که سرگردان و رنگ پریده می دویدند و هیچ 

راه فراری نداشتند. در خونه رو باز کردم و آن ها را پناه دادم.«
از شنیدن این خبر مسرت بخش به وجد آمدم و گفتم: »شما زندگی پنج 

جوان را از مرگ حتمی نجات داده اید.«
»من کاری نکردم. هر کسی بود همین کار رو می کرد.«

»مادر چند دقیقه منتظر باشید تا موضوع رو با فرمانده  ام در میان بگذارم.«
با وی در میان  به حاج آقا نصراللهی و قضیه را  بالفاصله بی سیم زدم 

گذاشتم و به همراه چند نفربه منزل پیرزن رفتیم.
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حاج آقا نصراللهی موضوع پیدا شدن نیروها را با سرهنگ بهرام پور16 در 
میان گذاشت. طولی نکشید او با بالگردی که در اختیار داشت، در منطقه 
آمد و به من گفت: »آقای افشار، ما امکانات جیره بندی تعریف شده ای 
برای پایگاهایمان داریم. هرچند  می دونم موقعیت سپاه تعریفی  نداره، ولی 

هر چه از دستتون برمیاد برای این مادر انجام بدهید و کوتاهی نکنید.«
»چشم. در حد توان ، هر کاری بتوانیم، انجام می دهیم.«

پرسیدم: »مادر چه مشکلی داری؟«
گفت: »پسرم من نفت ندارم.«

»مادر، تانکر چند لیتری داری؟«
»تانکر هم ندارم.«

سرهنگ بهرام پور نیروها را تحویل گرفت، پاداشی نقدی برای پیرزن 
نوشت و رفت. 

تانکری دو هزار لیتری تهیه، آن را پراز نفت کرده وبرای او بردیم. با 
به  پسرهایش  و  فوت شده  معلوم شد همسرش  کردم.  پیرزن صحبت 
نیروهای کومله و دمکرات ملحق شده اند. او وضعیت اقتصادی خوبی 
نداشت. همان روز پنج  کیسه نان و سایر مایحتاج زندگی را برایش تهیه 
کردم و به اوگفتم: »مادر هر وقت مشکلی داشتی، بیا پایگاه و به خودم 

بگو. شما مثل مادر ما هستی.«
چشمان پیرزن پر از اشک شد و گفت: »خدا همه  تون رو حفظ کنه. شما 
امروز مرا شرمنده کردید. پسرهام درستی انتخاب نکردند و راه من از آن ها 

جداست. از امروز یه پایگاه پسر دارم.«
یک هفته پس از این ماجرا، برای بررسی وضعیت و حرکات مشکوک 
ضدانقالب در روستای شوی، زیر باران شدید، کمینی انجام داد. ساعت 
یازده شب، مثل موش آب کشیده به پایگاه برگشتیم. به محض برگشتن، 
فهمیدم که: »بچه های پایگاه ساوان، در کمین داخل روستا، با دمکرات ها 

16. فرمانده کل نیروهای ژاندارمری در بانه
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درگیر شده  و کمک خواهند. با همان وضعیت به راه افتادیم. با وجود 
شدت باران نمی توانستیم از میان جنگل درختان بلوط و گل  و الی حرکت 
کنیم. تصمیم گرفتیم برای اینکه به کمین نیروهای دمکرات نخوریم، از 

مسیر ارتفاعات حرکت برویم. 
 درساوان دو پایگاه داشتیم؛ ساوان باال و ساوان پایین. بچه ها در ساوان 
باال  ساوان  به  و  زده  دور  کوه ها  از  را  پایین  ساوان  بودند.  درگیر  پایین 
رسیدیم. تعدادی از نیروهای باال، هنگام کمک به نیروهای ساوان پایین، 
شهید و مجروح شده بودند. همراه نیروهای ساوان باال، از دامنۀ کوه به 
پایگاه ساوان پایین رفته و به کمک بچه های درگیر در کمین رفتیم. هوا 
روشن شده بود. در این عملیات ما ادواتی مانند قناسه، تیربار گرینوف، 
آرپی جی و کالشینکف داشتیم. از بیست نفر نیروی درگیر در پایگاه ساوان، 

ده نفر داخل روستا درگیر بودند.
با شروع تیراندازی ما، نیروهای دمکرات  شروع به عقب نشینی کردند و 

هنوز عده ای برای بردن جنازه ها مقاومت می کردند.
متواری  نیروهاشان،  از  تعدادی  شدن  مجروح  و  کشته  با  آنها  باالخره 

شدند.
بعد از عملیات، صدای ناله ای شنیدم ولی بعد از چند لحظه دیگر صدا 

قطع شد. روستا در خاموشی محض فرورفته بود. 
پس از جست وجو پیکر یکی از افراد را که ترکش به شکمش خورده بود، 
را داخل گودال یک متری پیدا کردیم. وقتی پیکرش را از داخل گودال 
بیرون آوردیم، اطراف ناخن هایش، زخمی و خون آلود بود. او از شدت 
درد با ناخن زمین را چنگ زده بود.حدود پنج ساعت بعد، عاقبت با تحمل 

درد زیاد شهید شد.
در ادامۀ جست وجوی روستا، تقی عباسی را در قبرستان پیدا کرد. او 
آن زمان لیسانس داشت و از بچه های روستای خرمدره بود. وقتی باالی 
سرش رسیدم، چهره اش خون آلود و یک چشمش از حدقه بیرون زده بود. 
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نزدیکش که شدم دیدم در دهانش سنگ است. با تعجب پرسیدم: »عباس 
چرا سنگ دردهانت گذاشته ای؟«

نجواکنان گفت: »ترسیدم صدای ناله ام باعث تضعیف روحیۀ رزمندگان 
شود و یا ضدانقالب با صدای ناله ام مرا پیدا کرده و بکشند.«

در پایان عملیات زخمی ها و شهدا را به پایگاه انتقال دادیم و از آنجا، 
شهدا را به ستاد معراج شهدا و مجروحان را به بیمارستان فرستادیم.

پایگاه های ما در امتداد هم در باالی کوه ها و یا تپه ها قرار داشت. فاصلۀ 
از آنجا تردد  با پایگاه نزدیکش یک کیلومتر می شد. معموالً  هر پایگاه 

روستایان و به خصوص نیروهای دمکرات ها کنترل می کردیم. 
یک روز مخبرها، خبر دادند که تدارکات و آذوقه روستا تأمین می شود. 
دم غروب با دوربین اطراف از پایگاه ساوان را می دیدم. افراد ضدانقالب 
از سکنه، چادر زده  منطقۀ خالی  بیرون روستا، در یک  اطراف چشمۀ 

بودند.
عمر عزیزی را که دیدبان زبده و چابکی بود صدا زدم و گفتم: »عمر برای 
دیدبانی به منطقۀ استقرار دمکرات ها برو و محل اسکان آن ها را گرا بده!«

عمر در عرض یک ساعت، به ارتفاعات رفت وگفت: »نیروهای دمکرات 
درباالی چشمه  اند. طبق گرای او منطقۀ اسکان آنها و خبات ها را با خمپارۀ 
81 و 120 گلوله باران کردیم.  بیشتر دمکرات ها کشته و بقیه هم مجروح 
افراد گروهک ها جرئت  از آن عملیات، ضدانقالب و سایر  بعد  شدند. 

نزدیک شدن به آن منطقه را نداشتند.



عملیات در روستای خشک دره

هوا گرگ  و میش بود.  در ساوان چهار پایگاه، کنار هم قرار داشت و از 
آنجا پایگاه های خشک دره، شوی و نژو را کنترل می کردیم.

از طریق بی سیم خبر دادند که تعداد زیادی از افراد دمکرات  شبانه به 
و  زبده  نیروهای  از  نفر  با سی صد  کرده اند.  روستای خشک دره حمله 
شجاع، در مسیر جنگل به راه افتادیم. هوا سرد بود و سوز بدی می آمد. 
هر چه به پایگاه خشک دره نزدیکتر می شدیم، مه غلیظ تر و دید ما هم 

کمتر می شد.
بعد از طی مسیری طاقت فرسا، به پایگاه خشک دره رسیدیم.

انرژی  ما  دیدن  با  و  بود  انداخته  گل  از خوشحالی صورتشان  نیروها 
مصاعفی گرفتند.

افراد  اکبری گفت: »در چند روز گذشته، حرکت  پایگاه آقای  فرمانده 
دمکرات و ضدانقالب در منطقه زیاد شد. دیشب با حمله به اهالی، اموال 

آنان را غارت کردند.
باید کاری کرده تا دمشان را قیچی شود. بروید و اگر به کمین نیروهای 
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ضدانقالب خوردید، عقب نشینی کنید. بی گدار به آب نزنید و تا ما برسیم 
حرکتی نکنید و یک جا مستقر بشید.

بعد از نماز مغرب و عشا، به پیشنهاد آقای اکبری، بیست نفر از نیروها ، 
برای کمین، به روستای خشک دره رفتند.

یک ساعت از رفتن نیروها، صدای تیراندازی از روستا به گوش رسید. 
بالفاصله بی سیم زدم: »چه خبر شده؟«

»تا رسیدیم، به کمین نیروهای ضدانقالب افتادیم. یک نفر شهید و چهار 
نفر مجروح شدند. از بی سیم چی خبری نداریم. به نظرم اسیرش کرده اند. 
نداریم. داخل روستا  تا یک متری دید  مه غلیظی همه جا را گرفته و 
دوگروه شدیم. از گروه دوم خبر نداریم. ما هفت نفر در کوچۀ جلوی 

مسجد پنهان شدیم.«
یا  نیرویی شهید  اگر  بمانید.  نشید؟ همان جا  از همدیگه جدا  »نگفتم 
زخمی شد، هیجان زده نشید و سروصدا نکنید. تا ببینم چه کار می تونیم 

بکنیم.«
زیاد  تعداد  وجود  با  چرا  که  کردند  اعتراض  بچه ها  شد.  قطع  ارتباط 
نیروها، دست روی دست گذاشته ایم و عملیاتی انجام نمی دهیم. نیروها 
را به آرامش دعوت کردم و گفتم: »درسته که نیروهای ما زیادند، اما با 
وجود 250 خانوار طرفدار ضدانقالب، نمی تونیم بی احتیاطی کنیم. در 
هوای مه آلود، که تا یه متری دید بیشتری نداریم، نیروها رو به کشتن می 
دهیم. من بیشتر از شما نگران حفظ جان نیروهام هستم.«ساعت دوازده 
شب برای احتیاط دویست نفر در پایگاه گذاشته و با هشتاد نفر آهسته به 

طرف مسجد دوطبقۀ روستا حرکت کردیم.
به قصد پیدا کردن نیروهای خودی، وارد کوچه مسجد شدم. اوِل کوچه 
پیکر آغشته به خون یکی از رزمندگان را دیدم. بی صدا و برای همیشه 
نبود.  نیروها  از  اثری  بود. کل کوچه را جست وجو کردیم.  آرام گرفته 

داخل روستا شدیم.
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یکی از نیروها را پیدا کردیم. گفت که بچه ها همگی این طرف رودخانه 
پنهان شده اند. آن طرف رودخانه را ضدانقالب مثل مور و ملخ اشغال 

کرده بودند.
رودخانه  از روستای خشک دره می گذشت. با تجمع ما در سمت راست 
رودخانه، کم کم نیروهای آقای اکبری به ما محلق شدند. با سروصدای 
بچه ها، آتش دمکرات ها روی ما بیشتر شد. به آقای اکبری گفتم: »نیروهایت 

را بردار، شهدا و زخمی ها را نیز به پایگاه انتقال بده.«
»شما چی؟!«

»ما جلوی افراد دمکرات  می ایستیم و آن ها را مشغول می کنیم. شما نیروها 
را ببر!«

نیروهاِی کمین، به عقب برگشتند و ما تا صبح درگیر بودیم. با روشن شدن 
هوا، نیروهای دمکرات کم کم متواری شدند. بعدازعملیات گوشه گوشۀ 
نبود. در کوچۀ  از بی سیم چی خبری  روستا را جست وجو کردیم ولی 

مسجد دو نفر زخمی و پیکر یکی از شهدا را پیدا کردم.
می خورد.  وول  آن  داخل  دیدم. چیزی  دیوار  درون  درآنجا، حفره ای   
داخل حفره رفتم. بی سیم  چی هجده ساله، با جثۀ ریز، آنجا مچاله و خود 

را داخل حفره پنهان کرده بود.
خیره نگاهش کردم: »پسرم! تو اینجا چه کار می کنی؟ از دیشب دلم هزار 

راه رفت!«
بی سیم  چی با ترسی که هنوز در چهره اش موج می زد گفت: »دیشب تعداد 
افراد دمکرات درمنطقه خیلی زیاد بود. هر حرکتی با کشته و یا اسیر شدن 
من می شد. به همین دلیل بی سیم رو خاموش کردم و از ترس ضدانقالب 

اینجا پنهان شدم.
پیشانی بی سیم  چی را بوسیدم و گفتم: »همین که بی سیم دست ضدانقالب 
نیفتاده، جای شکرش باقی ست.«بعد ازاتمام جست وجو، شهدا و مجروحان 

را به پایگاه و از آنجا به ستاد معراج شهدا و بیمارستان انتقال دادیم.



 
ارباب روستای خشک دره

اواخرآذر بود. یک روز صبح، مخبرها خبر آوردند که شب گذشته افراد 
کومله بعه روستا آمده اند. ارباب روستا هم سنگ تمام گذاشته و با کمک 
اهالی و شش قاطر آذوقۀ از قبیل قند، چای، نان، پنیر و... برای آنها جمع 

کرده بود.
»بازکومله ها چشم ما را دور دیدند. حاال این ارباب که می گی کی هست؟« 
ارباب روستای  زمانی  آقا  »این  انداخت:  باال  ابرویی  پاسدارها  از  یکی 
خشک دره بود. اکثر اهالی ازش حساب می برند. زمانی ما را برای کار 
بی مزد به مرزعه می برد و در هوای گرم، تا می  تونست از ما کار می کشید. 
عین میرغضب باالی سرمان می ایستاد و با نیشخند می گفت: هر چقدر 
دوست دارید بخورید اما حق ندارید بیش از یک بار، دست به  آب برید. 

»این مرد ظالم چه بالهایی که سر ما نمی آورد!«
گفتم:»خیلی وقته زمان ارباب ها گذشته. این آقا چطور جرئت کرده برای 

افراد آذوقه تهیه کنه؟!«
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صبح فردای آن روز، با چند نفر از سربازها، سروقت ارباب روستا رفتیم. 
تا در را زدیم، مردی چهارشانه، نسبتاً چاق و با موهای بلند، میان چارچوب 

در ظاهر شد. با دیدن ما بادی به گلو انداخت و گفت: »بفرمایید؟«
پرسیدم: »حالتون  پوزخند  با  بودم، جثۀ الغری داشتم.  آن زمان جوان 

خوبه ارباب؟«
»گیرم خوبم، فرمایش؟«

»دیشب خوب برای کومله آذوقه جمع کردی!«
طلبکارانه و چپ چپ نگاهم کرد وگفت: »وظیفه م  رو انجام دادم!«

توقع هرحرفی را داشتم، جز این! 
»وظیفه ات رو انجام داد ی؟ برای کومله ها آذوقه جمع می کنی؟  آن  وقت 
یک باراز اینجا تا پایگاه که صدمتر بیشتر فاصله نیست، نیومدی حال 

رزمنده ای رو بپرسی و ازکمبودها و خورد و خوراک آنها جویا بشی؟«
»برید رد کارتون. هر  کس از ضدانقالب بیاد من باز کمک شون می کنم.«

به سربازان همراهم اشاره کردم او را بیاورند.
 گفتم: »مردک تو خجالت نمی کشی؟ به چشم های من زل می زنی و 
می گی هر کس از ضدانقالب بیاد،  کمک شان می کنم؟ حال و هوای اربابی 

هنوز از سرت نپریده. دورۀ اربابی خیلی  وقته که به سر  اومده!«
ارباب با خشم غرید: »من هیچ ترسی از تو و نیروهات ندارم. ولم کنید! 

من رو کجا می برید؟«
ارباب را سوار ماشین کردند. میان راه مدام تکرار می کرد: »هر دفعه که 

ضدانقالب بیاید کمک شون می کنم.«
به پایگاه رسیدیم. از پررویی و وقاحت ارباب حسابی کفری شده بودم. 
سربازها او را کشان کشان آوردند و حسابی تنبیه اش کردم. گفتم: »اگر یک 
بار دیگه برام خبر بیارند که به نیروهای کومله و دمکرات ها کمک کردی، 

خودم می کشمت. حاال برو از جلوی چشمم دور شو!«
ارباب از خشم سرخ شده بود و دندان هایش را به هم فشار می داد. زیر 
لب غرمی زد، از پایگاه دور شد. تا جلوی دژبانی دنبالش رفتم. به محض 
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اینکه پایش را از دژبانی بیرون گذاشت، فریاد زد: »آقای افشار مطمئن 
باش اگر باز هم ضدانقالب بیاید، من از هیچ کمکی دریغ نمی کنم. شما 

هم نمی تونید هیچ کاری بکنید!«
»من هم اینجا فرصت زیادی برای زدن و آدم کردن تو دارم. فردا باز 

سراغت میام!«
غروب فردا برای گشت به داخل روستا رفتم. زمین پوشیده از برف بود. 
معموالً در کردستان هر وقت برف به زمین می نشست، ارتفاع برف به چند 
متر می رسید. تعدادی از اهالی، جلوی مسجد روستا دور هم جمع شده و 
برای نماز مغرب و عشا آماده می شدند. چند قدم آن طرف تر، اهالی روستا 
خاکسترهاشان را روی هم تلنبار کرده بودند و تپه ای از خاکستر با ارتفاع 
چند متر درست شده بود. پیش اهالی رسیدم با تک تک شان خوش وبش 
و چاق سالمتی کردم. در همین موقع نگاه سنگین و ارباب روستا و معلم 

را روی خودم حس کردم.
معلم روستا پشت به تپه و کنار خاکسترها ایستاده بود. تا چشمش به من 
افتاد با نیشخند گفت: »آقای افشار شما و دولت تون به درد ما نمی خورید، 

شما  یک مشت مزدورید!«
دهانم از تعجب باز ماند. به زور خودم را کنترل کردم و گفتم: »ما مزدوریم 
و به درد شما نمی خوریم! تو مزدور نیستی که خورد و خوراکت، پوست 
و استخوانت، نان، امرار معاشت از دولت جمهوری اسالمی است و با 

دشمن هم دست شده ای؟ ما را مزدور خطاب می کنی!
 ما فرزندان همین آب و خاکیم و در کشوری به دنیا آمده ایم و بزرگ 
شده ایم که تو به دنیا آمده ای و بزرگ شده ای. ما از کشور چپاوگر آمریکا 
و انگلیس به کردستان نیومدیم. تو مردک زل می زنی به چشمام و من و 
دولتم رو مزدور خطاب می کنی؟ امثال تو اگر غیرت، وجدان و شرف 
داشتند ما از شهر دیار خودمون برای تأمین امنیت شما آوارۀ دیار غربت 

نمی شدیم.
 به ارباب اشاره ای کردم و ادامه دادم: »این آقا وقتی افراد کومله می آیند 
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خوش  خدمتی کرده و براشون آذوقه جمع می کنه. تو هم با وقاحت تمام 
ما را مزدور خطاب می کنی.«

ناگهان با عصبانیت کشیده ای به صورت او زدم و معلم با سر داخل 
ارباب روستا مثل  بلند شد.   به هوا  اهالی  افتاد. صدای خندۀ  خاکستر 
میرغصب جلویم ظاهر شد. به وضوح آتش کینه و نفرت را در چشمانش 

می دیدم. گفت: »حرف من حرف معلم روستاست!«
به سربازها گفتم: »ارباب رو با خودتون به پایگاه بیارید. از گوشۀ چشم 

نیم نگاهی به معلم کردم که داشت سر و رویش را تکان می داد. 
سربازها ارباب را به زور سوار ماشین کردند. وسط راه ارباب به غلط 
کردن افتاد: »آقای افشار اشتباه کردم! تو رو به خدا من رو پایگاه نبرید 

همین جا بکشید، ولی پایگاه نبرید.«
با کنایه گفتم: »حیفه تو را بکشم. چای و غذا در خدمتیم. باید ازت در 
پایگاه حسابی پذیرایی کنم. حاال دیگه حرف های معلم وطن فروش رو 

تأیید می کنی؟ انگار دفعۀ قبل آدم نشدی.«
»تو  رو به خدا من  رو پایگاه نبرید! غلط کردم!«

»باید جلوی اهالی روستا ادبت می کردم دیگر تا مردم رو تحریک نکنی. 
یادته روستایی ها رو برای کار بدون مزد می بردی و اجازۀ رفع حاجت 

نمی دادی!«
چشم هایش گرد شد: »آقای افشار! آن زمان ارباب روستا بودم و باید از 

من حساب می بردند.«
اذیت  رو  زیردستت  مردم  و  می دونی  مسلمان  رو  »تو چطور خودت 

می کنی. االن هم مردم رو علیه ما تحریک می کنی.«
»غلط کردم! غلط کردم!«

به بچه ها اشاره کردم که او را رها کنند. بعد گفتم:» اگر از این به بعد زبان 
درازی کنی، با من طرفی!«

فردا اول صبح از طرف حاج آقا نصراللهی پیام رسید که ایشان مرا احضار 
کرده است. شستم خبردار شد که از قضیۀ ارباب و معلم روستا بو برده و 
این دفعه راه گریزی ندارم. با عجله از پایگاه به اتاق حاج نصراللهی در 
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بانه رفتم و مسئول دفترشان گفت که حاج آقا در استراحتگاه هستند. خودم 
را به استراحتگاه رساندم. حاج آقا نصراللهی با مهمانشان حاج آقا مهجور، 
گوشه ای از استراحتگاه نشسته بودند. با دیدن من، حاج آقای نصراللهی 

گفت: »آقای افشار بفرمایید باال!«
کنار حاج آقا مهجور نشستم و بعد از خوش وبش و چاق سالمتی قبل از 
آنکه حاج آقا نصراللهی چیزی بگوید، پیش دستی کرده و گفتم: »حاج آقا 
می دونم برا ی چی من رو احضار کردید. شما در جریان نیستید، اهالی 

خشک دره امان ما را بریده اند.«
حاج نصراللهی سرش را به چپ و راست تکان داد وگفت: »برادر من، 
برای چی معلم و ارباب  رو زدی؟!  آن ها اینجا  آمده و ازدست تو شکایت 

کردند.«
»حاج آقا! معلم روستا، بین اهالی ما رو مزدور خطاب می کنه. به ارباب 
می گم چرا برای افراد کومله آذوقه تهیه می کنی، می گه از دستم بیاد باز 
هم کمک شون می کنم. بردمش پایگاه، با نهایت پررویی حرف خودش 

رو تکرار می کنه.«
حاج آقا از خشم چهره اش سرخ شد و ادامه داد: »برادر! من چقدر گفتم 
حق نداری اهالی  را تنبیه کنی! مگر نگفتم اگر  فحش دادند و توهین کردند، 
دستگیر کن و به روستا بیار تا تحویل دادگاه انقالب بدهیم. تکلیفش  رو 
قانون باید مشخص کنه.  چرا خودت حکم صادر می کنی و این افراد  را 

می زنی؟!«
حاج آقا نصراللهی پیش دیگران همیشه با کمال احترام صحبت می کرد. 
از نگاه چپ چپ و سنگین او فهمیدم که حسابی از دست من کفری شده 
است. دنبال حرفی بودم تا خودم را تبرئه کنم. اما با دیدن جو سنگین و 
حال برزخی او بهتر دیدم که سکوت کنم و کالمی نگویم. بعد از کلی 
سرزنش شدن، با حاج آقا نصراللهی خداحافظی کردم و به خانۀ خودمان 

در بانه رفتم.



سربازهای روستای ساوان

یک روز نامه ای مبنی بر معرفی سربازان روستای ساوان به دستم رسید. 
در آن نامه درخواست شده بود هر چه سریع تر افراد مشمول روستای 
ساوان، به نظام وظیفه معرفی شوند خدمت سربازی تا در جزیرۀ ابوموسی 
دورۀ خدمت شان را سپری کنند. برای رسیدگی به این موضوع از چند 
مخبر روستای ساوان کمک گرفتم. یکی از آن ها گفت: »اهالی روستای 
ساوان شناسنامۀ پسرهایشان را به اسم دخترانشان گرفته اند. به این ترتیب 
آن ها از سربازی معاف می شن.« به مخبرها گفتم که این موضوع نباید 

جایی درز پیدا کند.
از فردای آن روز به اتفاق چند سرباز، خانه به خانه شناسنامۀ تمام اعضای 
خانواده را بررسی کردیم. اغلب شناسنامۀ پسرها را به اسم مشترک تهیه 
معاف شوند.  از خدمت سربازی  پسرها  و  کنند  رد گم  تا  بودند  کرده 
طبق اعتراف اهالی، آنها زمان طاغوت این کار را کرده بودند. با جدی 
ترشدن این طرح، شناسنامۀ تک تک اهالی را با چهرۀ هر فرد مطابقت 
دادیم. اجرای این طرح تا بهار ادامه داشت. در نهایت با بیست سرباز به 
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سمت پایگاه خشک دره راهی شدیم. در راه، تجمع عده ای زیادی از زنان 
در مسیر پایگاه خشک دره، توجه مرا جلب کرد. آن ها یک صدا فریاد 

می زدند: »کاک افشار، کاک افشار!17«
به مینی بوس حامل سربازها گفتم: »شما بروید پایگاه، ما بعد می آییم.«بعد 
به طرف تجمع زنان حرکت کردم. ماشین را گوشه ای نگه داشته و به دو 
نفر از دوستانم که همراه من بودند، گفتم: »شماها همین جا زیر سایۀ 
درخت بنشینید تا من هم بروم و با آن ها شعار بدهم.« یکی از دوستانم 
خندید وگفت: »آن ها دارند تو را نفرین می کنند، تو می خواهی بروی با 
آن ها شعار بدهی؟!« خندیدم و خودم را به جمع تظاهرکنندگان رساندم. 
همراه زنان روستا یک صدا و با مشت های گره کرده فریاد می زدم: »کاک 

افشار، کاک افشار«.
مدتی شعار دادم و به زور جلوی خنده ام را گرفتم. ناگهان مردی از اهالی 
روستای خشک دره جلوی اجتماع زنان را گرفت و با پوزخند گفت: »شما 
دارید برای خودتان چی می گویید! برادر افشار همین فردی هست که کنار 

شما ایستاده!«
خانم ها هاج  و واج با چشم های از حدقه بیرون زده به طرف من، برگشتند.
چند قدم عقب رفتم. فریاد داد و بیداد زنان بلند شد. همگی گفتند: »افشار 

تویی؟ خدا تو  را  بکشد! چرا بچه های ما  را به سربازی می فرستی؟«
گفتم:»پسرهای شما مثل همۀ پسرهای این مرز و بوم باید به سربازی 
بروند و انجام وظیفه کنند. این یه قانونه. شما در این مدت هم با کلک 
قانون رو دور زدید و از قانون تعدی کردید.  مگر خون بچه های شما از 

سربازهای  دیگر رنگین تره؟«
یکی شون گفت: »حداقل بچه های ما را به جزیرۀ ابوموسی نفرستید.«

گفتم: »نگران این مسئله نباشید. سعی می کنم در این حکم تجدید نظر 
بشه.«خانم ها با ابزار محبت  به من، عذرخواهی کردند و با شرمندگی و به 
طرف  خانه هایشان رفتند. با مساعدت و پیگیری من، قرار شد سربازها را 

به جزیرۀ ابوموسی نفرستند.

17. مرگ بر افشار



سرگرد علیاری

سرگرد علیاری  یکی از نیروهای ارتش بود که خیانت کرده به نیروهای 
دمکرات ها ملحق شده بود. مهارت وی کاشت مین های والمر در دل خاک 
بود به طوری که فقط شاخک هایش دیده می شد و این مین ها باعث کشته 

شدن نیروهای زیادی از ما  شد.
مین والمر که پوسته ای از جنس پالستیک فشرده داشت درونش  پر از 

ترکش بود، در کشور ایتالیا ساخته می شد.
سیدباقر  بود.  شده  ساخته  روستا  دو  بین  پایگاهی  نوده18  روستای  در 
حسینی، فردی متدین ومستجاب الدعوه در روستای نوده زندگی می کرد.

مردم روزهای شنبه، سه شنبه و  شب جمعه در اتاق نسبتاً بزرگ منزل وی، 
برای رفع حاجت، درمان بیماری و کسالت جمع می شدند. او با توسل  به 
ذکر و نماز، برای آن ها از خدا طلب گشایش کار و درمان بیماری می کرد. 

دعاها و نیایش هایش ردخور نداشت.

18.از توابع بخش الوت شهرستان بانه.
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من به سید عالقۀ  زیادی داشتم و هربارکه به روستای نوده می رفتم، به 
سید سر می زدم. روزی به وی گفتم: »سرگرد علیاری بسیار قسی القلب 
است و از دست وی به ستوده آمده ایم. هر روز جوان های ما را با مین 
های والمر که او کاشته، شهید می  شوند. خوی انسانی در وجودش رنگ 
باخته و برای ما مشکل ساز شده است. دعایی کنید تا با نفس گرم شما، 
این آدم خبیث را دستگیر کنیم. تازه سرگرد علیاری خانۀ شما هم می آید.«
سید گفت: »درسته که سرگرد علیاری خانۀ من می آد ولی هیچ وقت تنها 
نیست. تازه هم باشه ایشان در خانۀ من مهمان است. نمی تونم در خونه ا م 

به مهمانم آسیب بزنم.«
یک شب اواخرسال 1364 سرگرد علیاری به منزل سید رفته و بعد از 
شام به او گفته بود: "می خوام نیروهای سپاهی رو به سیخ بکشم و یه 
شبه اون ها رو به زانو دربیارم." سید هم در جواب به آن ها گفته بود: 
"خدا از هر کس که حق است حمایت کند. سرگرد علیاری که به اسلحه 
کالشینکف و قمه مسلح بود فریاد می زند: "من می رم پایگاه رو به سقوط 

بکشانم. شما هم بعد از من بیایید."
صبح زود به من خبر دادند که آقای افشار سریع خودت را به پایگاه نوده 

برسان، فردی را با درجۀ سرگردی19 جلوی در دژبانی کشته ایم.
»سرگرد؟! سرگرد شب جلوی دژبانی چه کار می کرده؟ شاید برای رد گم 

کردن لباس سرگردی پوشیده است.«
»نه. درجۀ سرگردی داره. لطفاً تشریف بیارید پایگاه نوده، هویت جسد 

مشخص نیست.«
سراسیمه به پایگاه نوده رفتم. جلوی در دژبانی، جسد جوانی قدبلند و 
هیکلی، که همۀ لباس هایش غرق خون بود، خودنمایی می کرد. به قیافه 

اش نگاه کرده وگفتم: »نمی شناسمش، چطور او را کشتید؟«
نگهبان جواب داد: »ساعت حول وحوش ده ونیم، سنگینی قدم هایی را 
19.معموالً نیروهای منافقین به خصوص دمکرات ها با پوشیدن لباس نیروهای ارتش 

و سپاه سعی داشتند پایگاه را تصرف کنند و فرماندهان را به شهادت برسانند.
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جلوی نگهبانی احساس کردم. فریاد زدم کی هستی؟ این وقت شب اینجا 
چه می کنی؟«

آن زمان در روستا و پایگاه، برق نداشتیم و معموالً بیرون پایگاه، دید 
کافی نبود.

»هر چه فریاد زدم... ایست! تو کی هستی؟ برای چه طرف پایگاه می آیی؟ 
مگر با تو نیستم! طرف توجه نکرد و با سرعت به پایگاه نزدیک می شد. 
مطمئن شدم او از نیروهای ضدانقالب است. گلنگدن را کشیدم و باز 
فریاد زدم، یک قدم دیگه برداری، سوراخ سوراخت می کنم. و بی اعتنا به 
حرفم تا نزدیک دژبانی جلو آمد. تا خواست نارنجکی پرتاب کند او را 
به رگبار بستم. نیروها داخل هم جلوی پایگاه را زیر آتش گرفتند. صدای 
فحش و نفرین عده ای بیرون از پایگاه به گوش  رسید و نیروهای جلوی 

پایگاه، متواری شدند.
تبسمی کردم: »کارتون عالی بود بچه ها! خسته نباشید!«

بعد ازآن با سرهنگ احمد دادبین20 ، یکی از نیروهای خالق در عرصۀ 
تجهیزات نظامی که فردی متواضع و خاکی بود و هرگز درجه نمی زد 
تماس گرفتم قضیه را با وی در میان گذاشته و از او خواستم تا هویت 

جسد را شناسایی کند.
مدتی بعد سرهنگ احمد دادبین به پایگاه نوده آمد. او با دیدن جنازه 
چشمایش گرد شد و با لبخند رضایت آمیزی گفت: »سرگرد علیاری ست! 

احسنت به شما و این شکارتون.«
کشته شدن سرگرد علیاری یکی از امدادهای غیبی باری تعالی بود. هیچ 
کس باور نمی کرد سرگرد علیاری با پای خودش به قتلگاه رفته و جلوی 

پایگاه، با خواری و خفت کشته شود. 
بعد از کشته شدن علیاری، همۀ اهالی روستای نوده، با پخش نقل و 

شکالت و شیرینی، شادمانی و قربانی کردند.

20. مسئول به کارگیری موشک های سام 6؛ بعداً فرمانده کل نیروی زمینی ارتش شد.



گردان برون مرزی

آذرسال 1366، از سوی فرمانده کل سپاه بانه، دستور رسید که گردانی 
برون مرزی، به نام یازهرا)س( در خاک عراق تشکیل شود. قرار شد تا 
این گردان، از نیروها و سربازانی باشند که اوایل خدمتشان است. قبل 
از تشکیل گردان، فصل بهار از راه رسید و کار بدون نتیجه ماند. روزی 
حاج نصراللهی از من درخواست کرد تا به گردان یازهرا)س( در هفتاد 

کیلومتری خاک عراق بروم و فرماندهی گردان را تحویل بگیرم.
حاج آقا گفت: »اکثر نیروها با  فرمانده اختالف دارند و درخواست کرده 
اند فرمانده عوض شود. یک نفر از نیروهای زبده و کاری منطقه را نیز 

برای معاون گردان انتخاب کن و با خودت ببر.«
گردان  می رم  »فردا  وگفتم:  رفتم  نصراللهی  آقا  حاج  پیش  صبح  فردا 
عنوان  به  رو  بسیجی  نیروهای  از  یکی  بگیرم.  تحویل  رو  یازهرا)س( 
معاون گردان انتخاب کردم ولی ایشان به دلیل نداشتن سابقۀ مدیریتی، 

قبول نکرد.«
از آقای دادخواه  تنهایی به گردان یازهرا )س( رفته و گردان را   فردا 
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تحویل گرفتم. قرار شد بعدا  یک نفر را به عنوان جانشین به منطقه بفرستند.
منطقۀ جغرافیایی برون مرزی، تقریباً هفتادکیلومتر داخل خاک عراق و 
حدود 400-500متری نیروهای پدافندی کوه گامو بود. اطراف رودخانۀ 
منطقه، صدای  درآن  می شد.  دیده  عراقی  گامو سنگرهای  کوه  کوچک 
سوت خمپاره، تانک، چهارلول و انواع آتش بار خاموشی نداشت و وظیفۀ 

ما حفظ منطقۀ پدافندی بود. 
خاطرم هست که جنازه  یک عراقی، بین منطقۀ استقرار ما و سنگرهای 
عراق، روی زمین قرار داشت. انگار از ناحیۀ سر به زمین میخ کوب و 
پاهایش روی هوا مانده بود. یک روز به یکی از نیروها گفتم: »دو بیل 

خاک روی جنازه بریزید.«
میره  طرفشون  به  جنبنده ای  تا  برداشت.  قدم  از  قدم  »نمی شه  گفت: 

بالفاصله به رگبار می بندند.«
عراقی ها از سایۀ خودشون هم می ترسیدند. 

جنازه به قدری زیر آفتاب شدید ماند تا پر از کرم شده گوشتش پوسید، 
پایین افتاد و پوتین ها روی استخوان ماند.

تقریباً یک ماه بعد از آمدن من به منطقه، محمدرضا عسگری به عنوان 
جانشین گردان، از ابهر آمد.

یک خودروی جیپ، که روی آن یک توپ بود، کنار سنگر خالی عراقی 
ها قرار داشت. این جیپ میان دو سنگر ایرانی و عراقی بود.

روزی آقای دشتی به گردان آمد و با دیدن جیپ به آن اشاره ای کرد و 
پرسید: »جیپ  اونجا  چه کار  می کنه؟«

»فوگاز ه. باالش توپ سواره، مال نیروهای عراقیه.«
»چرا نمی یاریدش؟«

خیره نگاهش کردم: »شوخی می کنی؟! نمی بینی زیر خمپاره و آتشیم؟«
»این حرف ها چیه؟ بیا با هم بریم توپ رو بیاریم.«

به زحمت توانستیم آقای دشتی را، که یک چریک شجاع و دالور بود، 
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متقاعد کنم شب این کار را انجام دهیم. هوا تاریک شد. او به طرف خط 
عراق رفت. گفتم: »کجا می ری؟  صبر کن!«

»می رم جیپ رو بیارم.«
»نرو. خودت رو به کشتن می دی.«

 دشتی بدون اعتنا به حرفم، به راهش ادامه داد. گفتم: »حداقل واستا من 
هم بیام. تو آخرش من رو هم به کشتن می دی.«

خودم را به دشتی رساندم، دست همدیگر را گرفتیم و به راه افتادیم. 
پاورچین  پاورچین در تاریکی شب جلو رفتیم. خط در سکوت محض 
فرو رفته بود. به دشتی گفتم: »اینجا نمی شه به چیزی اعتماد کرد. امکان 
داره همه جا مین گذاری شده باشه. باید جانب احتیاط رو رعایت کنیم.«

قفل سنگر نگهبانی را با شلیک چند گلوله شکستیم. داخل سنگر جز چند 
بطری الکل و یک اورکت پوسیدۀ که درجه سرهنگی روی آن بود، چیزی 
پیدا نکردیم. سنگر با سنگ و بلوک ساخته و فوق العاده تمیز و مرتب 
بود. مطمئن شدیم سنگر تلۀ مین نیست و بعد سر وقت جیپ رفتیم. در 
تاریکی دید کامل نداشتیم. با احتیاط و به کمک نور چراغ قوه، اطراف 

ماشین را نگاه کردیم. هر لحظه ممکن بود یک مین منفجر شود.
به دشتی گفتم: »امشب شب آخر زندگی ماست. یا تو تشریف می بری 

آن دنیا، یا من!«
»هیچ اتفاقی نمی افته.«

باشد.  مین گذاری شده  مبادا  کامل جست وجو کردیم  را  اطراف جیب 
هیچ کدام جرئت باز کردن در جیب را نداشتیم. باالخره دشتی با احتیاط 
در ماشین را باز کرد. اثری از مین تله نبود. جیپ در سرازیری بود و 
سوئیچ هم نداشتیم. از عقب ماشین جیپ را هل دادم. دشتی کاپوت را 
باال زد و با اتصال سیم ها، ماشین روشن شد. با شوق  و ذوق پریدم پشت 
ماشین و از دید عراقی ها خارج شدیم. این خوشحالی زیاد طول نکشید. 

جیپ در بلندی گیر کرد و از حرکت ایستاد.
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مستأصل و سرگردان گوشه ای ایستادیم. دشتی با ناراحتی گفت: »جیپ 
به جهنم! توپ رو باز می کنم تا با خودم ببریم.«

کالفه و درمانده جواب دادم: »حرفی میزنی ها. چطور توپ رو به پایگاه 
ببریم؟«

دشتی برزخی شد: »آقای افشار تو یه ذره روحیه و اعتماد به نفس نداری! 
از وقتی آمدیم، داری انرژی منفی می دی. اگر تو بذاری و با حرف هات 

ناامیدم نکنی، من توپ رو با خودم می برم.«
به هر زحمتی که بود، در تاریکی شب توپ را باز کردیم. دشتی با قدرت 
بدنی باال، توپ را به پایگاه انتقال داد. جیپ را هم در سرازیری انداختیم 

و به پایگاه بردیم.
پنجرۀ  از  و  کرده  درست  کوچکی  سنگر  عراقی ها،  سنگر  روبه روی 

آن،حرکات دشمن کنترل می شد.
من یک قناسۀ خصوصی داشتم. روزی از پنجرۀ سنگر، تردد نیروهای 
عراقی از کانال، توجه مرا جلب کرد. مدام دوربین قناسه را می چرخاندم 
و رفت  و آمد عراقی ها را با دوربین، زیر نظر داشتم. دوربین را به ابرو 
عراقی  نیروهای  با  کرد.  زخمی   را  ابرویم  دوربین  ضربۀ  و  چسباندم 

درگیرشدیم خمپاره مرتب شلیک می کرد.
شلیک  چقدر  نباشی!  خسته  افشار  »آقای  گفت:  آشنایی  صدای  عصر 
با چهره ای خندان  نصراللهی  برگشتم. حاج آقا  به طرف صدا  می کنی.« 
پشت سرم ایستاده بود. هاج  و واج نگاهش کردم: »حاج آقا کی تشریف 

آوردید؟«
»یک ساعته با آقای علیزاده و نیروهایی که از ابهر آوردم، زیر درخت  

ایستاده ایم و نگاهت می کنیم.«
»حاج آقا نصراللهی خیلی خوش اومدید. عراقی ها از صبح تردد دارند 

یه ریز سرمون آتش می ریزند. مهمات هم نداریم.
»براتون مهمات آوردیم. با جیره بندی استفاده کنید.«
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»چشم حاج آقا.«
***

وضعیت مهمات در منطقۀ برون مرزی تعریفی نداشت و دوری راه مانع 
بزرگی برای نیروهای تدارکات به حساب می آمد. برعکس ما، کشورهای 

شرق و غرب، از عراق حمایت می کردند و آنها وضعی خوبی داشتند.
عراق در کوه گامو زاغۀ مهمات داشت و از نظر تدارکات تغذیه می شد. 
بعد آنها زاغۀ مهمات را رها کردند و در ارتفاعات کوه گامو مستقر شدند. 
ایذایی کرده،  نیروها حمله  از  با تعدادی  ما تمام می شد،  وقتی مهمات 
گلولۀ  جعبه  یه  نفری  و  رسانده  عراقی ها  مهمات  کانال  به  را  خودمان 

کالشینکف برداشته و تا اذان صبح به پایگاه برمی گشتیم.
***

منطقۀ برون مرزی در فصل تابستان فوق العاده گرم بود و از وز وز و نیش 
پشه ها در امان نبودیم. یک روز بعد از درگیری شدید، خسته و کوفته به 
سنگر رفته، رویم پشه بند کشیدم تا شاید بتوانم کمی استراحت کنم. دراز 
کشیدم و نگاهم به سمت سقف خیره بود. ناگهان خمپاره ای وسط الوار 

سقف نشست. پنج سانتی از الوار بیرون زد ولی منفجر نشد!
بی اختیار فریاد زدم: »بچه ها یا بدوید بیرون یا بخوابید زمین! االنه که 
خمپاره منفجر بشه. در همین موقع خمپارۀ دوم هم بغل خمپارۀ قبلی 
خورد و عمل نکرد! حدود 35 نفر داخل سنگر بودیم. اگر خمپاره عمل 
می کرد، اثری از ما باقی نمی ماند. اما امداد غیبی خدا در آن لحظه باعث 

شد هر دو گلوله منفجر نشود. 
***

در عصر یک روز تابستان 1367، از خاموشی و سکوت توپخانۀ نیروهای 
دشمن تعجب کرده و حدس زدم اتفاق تازه ای افتاده است. برای پیگیری 
اوضاع به منطقه بی سیم زدم و پیگیر خاموشی توپخانۀ نیروهای عراقی 

هم جوار شدم.



109زخـمها

گفتند: »نیروهای عراقی عقب نشینی کرده اند. شما هم سنگرهای عراق را 
با لودر ویران کنید و به خاک خودمان عقب نشینی کنید. نیروهای زخمی 

را با خودتان ببرید و شهدای عملیات را بگذارید در منطقه بمانند.«
ما  »عقب نشینی؟  زد:  بیرون  حدقه  از  خبر  این  شنیدن  با  چشم هایم 
75کیلومتر در خاک عراق پیشروی کرده ایم. برای چی عقب نشینی کنیم؟!«
» تا ساعت یک ربع به هشت باید خاک عراق را ترک کنید و نیروهای 
از مقامات  این یک دستور نظامی  گردان را به خاک خودمان برسانید. 

باالست، من کاره ای نیستم.«
ارتباط قطع شد. مستأصل و درمانده بودم که چه کاری درست است و 

چه کاری غلط. چرا عقب نشینی کنیم؟
با خراب کردن سوله ها و سنگرها، سر و صدای زیادی در منطقه ایجاد 
شد. توپخانه عراق  چنان بر سر ما آتش می ریخت که سه شبانه  روز 
مجال خوردن یک لقمه غذا و لحظه ای استراحت را هم پیدا نکردیم. در 
این سه  روز، 35 نفر از نیروهای ما شهید و عده ای هم زخمی شدند. در 
نبود نیروهای امدادگر و مداوای زخمی ها، وضعیت اسفباری در گردان 

پیش آمد.
سر گردان به حاج آقا نصراللهی بی سیم زدم: »حاجی ما سه روزه زیر آتش 
دشمن هستیم. حتی فرصت غذا خوردن هم پیدا نکردیم. چرا راستش را به 
ما نمی گویید. این طور پیش بره همگی ما نابود می شیم.« ایشان با لرزشی در 
صدایش که از پشت بی سیم هم مشخص بود، گفت: »حضرت امام قطعنامۀ 
598  را قبول کردند. همۀ نیروهای هم جوار شما عقب نشینی کرده اند. فقط 
گردان یازهرا )س( در منطقه مانده. توجه نیروهای عراق روی شماست که 

شما رو بکشند یا اسیر کنند. هر طور شده باید عقب نشینی کنید.«
را  ما  منطقه  توپ های130،  با  مدام  نمی دهند.  عقب نشینی  »فرصت 

می کوبند.«
»سریع عقب نشینی کنید. به عقب برگردید!«
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»چشم حاج آقا!«
ارتباط قطع شد. هرچه می گذشت، آمار شهدا بیشتر می شد. در فاصلۀ 

کوتاهی تعداد شهدا به 45 نفر افزایش پیدا کرد.
با کمک نیروها مجروحان را داخل پتو گذاشتیم و به هر سه یا چهار 
نفر، یک مجروح سپرده و با کلی سفارش آن ها را به عقب فرستادیم تا 

از مهلکه دور شوند. به بقیۀ نیروها هم گفتم: »سریع به عقب برگردید!«
با برگشت نیروها به عقب، به اتفاق هشت نفر از فرماندهان چند گروهان  
و دسته ، پی درپی شروع به شلیک کردیم تا دشمن را مشغول کرده که 

نیروها منطقه را ترک کنند.
 حدود نیم ساعت به هر زحمتی بود خط را نگه داشته و آتش را چند 
نیم ساعت خودمان هم عقب نشینی کرده و  از  افزایش دادیم. بعد  برابر 

منطقه را ترک کردیم.
 بعضی از نیروها در راه، از فرط گرسنگی، تشنگی و بی خوابی  در راه 
مانده بودند. عده ای هم تلوتلوخوران به زحمت جلو می رفتند. با تشر 
فریاد زدم: »چرا از نیروها عقب موندین. نگفتم مگه از خاک عراق دور 

بشید. چرا اینجا  موندید و نرفتین؟«
»دارم از بی خوابی می میرم. چشام از خواب باز نمی شه!«

»باید به مرز برسیم. بلند شو بریم!«
زیر بغل یک سرباز را گرفتم و فریاد زدم: »هرکس به دوست خودش 
کمک کنه تا خاک عراق رو ترک کنیم. اگر به مرز نرسیم، همگی کشته 
یا اسیر دست دشمن می شیم. می دونم گرسنه و تشنه اید. باید با عنایت 
خدا و قوۀ ایمان از این مشقت خالصی پیدا کنیم. از خدا نیرو بخواهید 

و حرکت کنید!«
سرباز بی رمق را به یکی از سربازها سپردم و قدم هایم را تند کردم. از 
خستگی و بی خوابی چشم هایم باز نمی شد. نباید از خودم ضعف نشان 
می دادم. مرتب به نیروها انرژی مثبت می دادم. ضعف من به عنوان فرمانده 

گردان با زنجیره ای از اتفاقات بد دیگر همراه بود.
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به آقای عسگری گفتم: »از پشت نیروها بیا و نگذار کسی عقب بمونه. 
من می رم جلوی گردان.«

هرچه جلوتر می رفتیم، نیروهای بیشتری در اطراف بدون اسلحه و توان 
می دیدیم. آنها گوشه ای بی رمق افتاده بودند و از گرسنگی و بی خوابی در 
بیابان نای حرکت نداشتند. به نیروها نگاه کردم. کالفه گفتم: »بچه هایی که 
قدرت بدنی دارند، به هم رزماشون کمک کنند. سعی کنید در کنار هم و 

با هم حرکت کنید. فاصله تون رو با دیگران زیاد نکنید.«
بعد از سه ساعت پیاده روی به دره ای با نام بنه21 رسیدیم. نفسی تازه 

کردیم. از نیروها پرسیدم که چقدر راه آمده ایم.
»دوازده کیلومترپیاده روی کرده ایم.«

»خوبه. باید باز هم بریم.«
یکی از نیروها که چشمانش رو به زحمت باز نگه داشته بود، جواب داد: 

»آقای افشار ما توان حرکت نداریم. چند شبه خواب نداشتیم.«
گفتم: »من حال و روزم بدتر از شماست. اگر استراحت کنیم و در خاک 

دشمن خواب مون ببره و عراقی ها بیان چی؟«
»تو  رو به خدا آقای افشار،  بذارید استراحت کنیم.«

در دلم گفتم: »خدایا همه چیز  را به تو می سپارم! نیروها رمق ندارند. یا 
ارحم الراحمین خودت  کمک مان کن!«
»باشه، یه ساعتی استراحت می کنیم.«

هر کدام از نیروها از فرط خستگی گوشه ای روی زمین افتادند. من هم 
زیر درختی چمباتمه زدم وچشم هایم کم کم سنگین شد. نمی دانم کی 
خوابم برد و چقدر خوابیدم. ناگهان با صدای انفجار از خواب پریدم. 
سرم را به چپ و راست چرخاندم و با خودم گفتم: »کی نارنجک پرت 

کرد؟  نکنه اسیر شده ایم؟!«
اطراف را نگاه کردم. رزمنده ها در خواب شیرین بودند.

شنیده  خواب  در  را  نارنجک  صدای  بست.  نقش  لبم  روی  تبسمی 

21.بنه به منطقه ای می گویند که تجهیزات و تدارکات نیروها را مهیا می کند.
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بودم. این هم معجزۀ آن ایام بود. خدا در موقعیت حساس و خطرناک، 
رزمنده اش را با صدای نارنجک از خواب بیدار کرد.

تا به خودم آمدم، گفتم: »بچه ها  بیدار شید، هرچه زودتر باید به  راهمون 
ادامه بدیم!« 

سه ساعتی  استراحت کردیم و انرژی تحلیل رفته مان بر اثرکمبود خواب، 
کمی جبران شد.

مدتی بعد از اینکه به راه افتادیم، صدای آه و نالۀ مجروحان که از درد به 
خودشان می پیچیدند و آب طلب می کردند، دلم را ریش ریش  کرد. کاری 
از دستم ساخته نبود. هر چه جلو می رفتیم، یکی از آن مجروحان، چون 
موالیشان امام حسین )ع(، لب تشنه به شهادت می رسید. یکی از این شهدا 
بسیجی سیزده ساله ای به نام مهدی حسنی بود که در مسیر به شهادت 

رسید و پیکرش آن طرف مرز ماند.
 یاد روزی آفتادم که او به گردان آمد. یک روز در گردان به من اطالع 
دادند بسیجی سیزده ساله ای به نام مهدی حسنی در گردان خدمت می کند. 
برای  را  جاهایی  رفت.  نمی  مرخصی  به  فرماندهان  اصرار  به  رغم  او 
مأموریت انتخاب می کرد که خطر فوق العاده ای داشت و امکان شهادت 
تلفن قورباغه ای  به  بار وقتی خمپاره  در آن مأموریت ها زیاد بود. یک 
اصابت کرد و سیم های آن قطع شد، با وجود حجم زیاد آتش خمپارۀ 

دشمن، سیم ها را به هم متصل کرد.
»هر چقدر هم می گیم این کار خطرناکه ولی او با سماجت کار خودش 

رو انجام میده.«
گفتم: »به مهدی حسنی بگید بیاد من باهاش صحبت کنم.«

مدتی گذشت. یک بسیجی خوش سیما، با متانت و مودب آمد. جلویم 
احترام کرد و گفت: »مهدی حسنی ام. امری داشتید در خدمتم.«

به چهره اش دقیق شدم. پسرم شنیدم کار تو وصل تلفن های قورباغه ای 
است. کارت حرف نداره. کار فوق العاده بزرگی به عهده گرفته ای. راستی 
از پدرومادرت خبر داری؟ شنیدم هشت ماهه به مرخصی نرفتی. چرا 

مرخصی نمی ری؟!«
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سرش را پایین انداخت و گفت: »آقای افشار من  خانه نمی روم!«
»چرا پسرم؟! پدر و مادرت نگران می شن. برو مرخصی و پدرومادرت 

رو از نگرانی دربیار.«
»توی خونه کسی نگران من نیست!«

»چطور ممکنه نگرانت نباشند؟!«
به زمین خیره شد و با شرمندگی گفت: »پدر و مادرم هر دو پزشک 
هستند. جشن ها و مراسم مختلط همراه لهو و لعب برگزار می کنند و در 
مراسم الکل آنها مصرف می کنند. وقتی باهاشون صحبت می کنم. از من 
حرف شنوی ندارند. دوست ندارم به خونه برگردم و جلوی پدر و مادرم 

بایستم. من به خانه برنمی گردم تا به شهادت برسم.«
مهدی جزو شهدایی بود که در راه شهید شد و به آرزوی خود رسید.

نتوانستیم پیکرش را به خاک ایران بازگردانیم.
بعد از شهادت 15 نفر از مجروحان، بر اثر شدت جراحات و خونریزی، 
همچنان با دل خونین راه می رفتیم. بعد از چند ساعت پیاده روی، نماز 
صبح را هم خواندیم و به راهمان ادامه دادیم. توی مسیر پیاده روی هدف 
ما فقط رسیدن به میلۀ مرزی و گذر از سوره کوه و کوه گامو بود. سوره کوه 
و کوه گامو حدود ده کیلومتر فاصله داشت. همراه نیروها با مدد گرفتن 
از خدا و ذکر آیۀالکرسی، به رغم در تیررس بودن مسیر، از آن منطقه 
گذشتیم. و ساعت دوازه  و نیم به عنوان اولین نفر به خاک ایران پا گذاشتم. 
برادرها مشایخی، رستگارپناه و نصراللهی پشت سوره کوه به استقبال ما 
آمدند. حاج آقا نصراللهی مرا در آغوش کشید و گفت: »آقای افشار خوش 
اومدی! نیروهاتون رو به ما تحویل بدهید. آمار زخمی ها و شهدا چند 

نفرند؟«
بیشتر   دادیم.  دست  از  راه  در  نفری  را  بودیم. شصت  نفر  حدود360 
ماندند. خیلی  راه  نفر هم  در  بودند. حدود چهل  زخمی ها  شهید شده 
تالش کردیم نیروها  را با  خودمان بیاوریم. اگر منتظر آن ها می شدیم، جان 
بقیۀ نیروها به خطر می افتاد. حاج آقا نصراللهی رو به نیروها گفت: »بچه ها 
نان و بیسکویت و لوازم مورد نیاز را بردارید و به کمک نیروهای درراه 
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 مانده بشتابید.«
خاطرم هست نیروها به  قدری گرسنه بودند که نیروهای  تدارکات به آنها 
بیسکویت می داند، نیروها از شدت گرسنگی بیسکویت هایی را که روی 

زمین می ریخت برمی داشتند، و با ولع تمام می خوردند.
بعد از ناهار حاج آقا نصراللهی گفت: »نیروها رو به پایگاه برده و آنجا 
مستقر بشید. زمانی که بیرون مرز بودی، نیروها کانال کشیده  و سنگر 

محکمی درست کرده اند.« 
گفتم: »حاج آقا نیروهای من خسته اند و توان ماندن در منطقه را ندارند. 

تازه خودم هم توان حرکت ندارم.«
حاج آقا نصراللهی که خستگی مرا دید، گفت: »امشب برید استراحت 

کنید. فردا یکی را می فرستم تا گردان رو تحویل بگیره.«
از خستگی بالفاصله پلک هایم سنگین شد و خوابم برد. صبح بعد از 
نماز جماعت، دیدبانی نفس زنان و با چشم های از حدقه بیرون  زده به من 
نزدیک شد و گفت: »نیروهای عراق دسته دسته به سمت باالی سوره کوه 

هجوم آورده اند.«
»ما  گفتم:  و عصبی  ناباورانه  او خیره شدم.  بازبه  دهان  با  واج  و  هاج 
75کیلومتر عقب نشینی کرده ایم.60نفرشهید دادیم. این نامسلمان ها باز به 

خاک ما تعرض کرده اند؟ بهشون امان ندهید!«
روز  سه  که  بود  قدری  به  مسلح  دندان  تا  عراقی های  عملیات  شدت 
بدون استراحت درگیر بودیم. با عقب نشینی نیروهای هم جوار، از سپاه و 
ژاندارمری که در فاصلۀ ده و پانزده کیلومتری از ما بودند، نیروهای عراق 

فرصت را غنیمت شمرده و به مرز حمله کردند. 
بعد از سه روز درگیری آتش دشمن کم شد. گردان را به یکی از پاسدارها 
سپردم و برای استراحت پیش خانواده ام در بانه رفتم. صبح روز بعد آقای 
ما  خاک  به  عراقی ها  دوباره  که  داد  یازهرا)س(خبر  گردان  از  عسگری 

تعرض کرده اند.



حاج قاسم نصراللهی

ماشین  گاز  روی  را  پایم  کشورمان،   به  عراق  تعرض  خبر  شنیدن  با 
گذاشتم. با صدای جیغ الستیک ها، ماشین از زمین کنده شد و به سرعت 
خود را به مرز رساندم. قسمتی از مرزهای کشورمان در سوره کوه، توسط 
عراقی ها تصرف شده بود و همچنان پیشروی می کردند. عدۀ زیادی از 
نیروها شهید و مجروح شده بودند. هنگام درگیری متوجه جلوآمدن یک 

ماشین استیشن در دل دشمن شدم. 
با خودم گفتم: »این ماشین دیگه اینجا چه کار می کنه؟« به بانه بی سیم زدم 
و پرسیدم: »این ماشین استیشن که در اینجاست، متعلق به  کیه؟ دقیقاً بین 

نیروهای عراقی رفته!«
بهرام پور  در  سرهنگ  و  رستگارپناه  حسن  برادر  نصراللهی،  »حاج آقا 

ماشین اند. میان پیش شما!«
از ناراحتی خون خونم را می خورد. 

»آن ها اینجا چه کار می کنند؟مگر خبر ندارند عراقی ها در خاک ما پیشروی 
کرده اند؟«
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بدون اینکه منتظر جواب باشم، بی سیم را قطع کردم. حدود دو کیلومتر با 
استیشن فاصله داشتم و از باالی سوره کوه، آن را می دیدم. 

 تمام حواسم پیش سرنشینان خودرو بود که به نیروهای عراقی نزدیک 
می شد. استیشن میان نیروهای عراقی جلو می آمد. ناگهان بر اثر شلیک های 
پی درپی نیروهای عراقی ماشین استیشن از جاده منحرف شد و به پایین 
افتاد، اما چپ نکرد. سه نفر از داخل ماشین بیرون پریدند. آن قدر دید 
نداشتم که تشخیص بدهم چه کسانی هستند. دونفرشان شلیک کنان به 

طرف پایین و نفر سوم مشخص نشد به کجا رفت.
بعد از چند دقیقه حاج آقا نصراللهی را داخل مرز دیدم. یک طرف میلۀ 
مرزی دست خودی ها و طرف دیگر آن محل گرای دیدبان عراقی بود و 

یک ریز آنجا را با آتش می کوبیدند.
حاج آقا نصراللهی خود را از سینۀ کوه به نزدیکی ما  رسانده.

نیروهای عراق وارد سنگرهای ما شده بودند؛ یک طرف سنگر، ما و 
طرف دیگر عراقی ها.  تن به تن درگیرشده بودیم. دستم بر اثر جراحت باد 
کرده بود و به سختی می توانستم شلیک کنم. خشابم تمام شده بود. سالح 
یک جنازۀ عراقی را از داخل سنگر برداشتم و خشابی آغشته به خون را 

در گلنگدن انداختم.
 حواسم پیش حاج آقا نصراللهی بود. از پیچ 180 درجه باال  آمدم. یک 
طرفش نیروهای ما و طرف دیگر نیروهای عراقی مستقر بودند. هم زمان 
با شدت گرفتن درگیری های تن به تن ما، حاج آقا نصراللهی به  سرعت به 

ما نزدیک  شد.
با دیدنش گل از گلم شکفت. گفتم: »حاج آقا مسیر را خیلی خوب باال 

آمدید. بیایید باال.«
صدای آمیخته به مهربانی او، گوشم را نوازش کرد: »آقای افشار، خسته 

نباشی!«
گفتم:  باشم،  داشته  را  زیبایش  به چهرۀ  کردن  نگاه  مجال  اینکه  بدون 
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»خیلی ممنون. زود بیایید باال که عراقی ها باالی سرتون مستقر شده اند.«
حاج آقا نصراللهی به طرف نیروهای عراقی برگشت و با کلت کمری 
به آنها شلیک می کرد موقع درگیری متوجه فرار نیروهای عراقی به طرف 

نوار مرزی شدم.
عراقی ها مثل ما لباس خاکی پوشیده بودند عده ای با لباس تکاوری  بین  
آنها دیده می شد. اطراف را نگاه کردم. اثری از حاجی نبود. چهارپنج نفر 
جلوتر از من به شدت درگیر بودند. به  آن ها گفتم: »شما تیراندازی کنید تا 

ببینم حاج آقا چی شد.«
 ساعت تقریبا  سه و نیم بعدازظهر دوزدهم تیرماه1367 بود. حجم شلیک 

آتش در باالی سوره کوه فوق العاده باال بود.
حاج آقا نصراللهی که با قامتی رعنا و چثۀ پهلوانی، صامت و بی صدا، 
دمر و آغشته به خون روی زمین قرار داشت، افتاد. جای گلوله ای روی 
پیشانی اش دیده می شد. نفس  در سینه ام حبس شده بود. توان نداشتم قدم 
بردارم. باورخواب ابدی فرماندۀ سپاه بانه، که برایم مثل یک پدر بود؛ برام 
سنگین و ناگوار بود. در وجودم به وضوح احساس  ضعف می کردم. سیل 
اشک هایم سرازیر بود. به زحمت باالی سرش رفتم: »حاجی بلند شو! بلند 

شو سربازهات رو بی پدر نذار! پاشو!« قلبم به شدت می تپید. 
به خودم نهیب زدم وگفتم: »باید پیکرش را ببرم. اگه اینجا بمونه دست 
عراقی ها می افته.« آن زمان جثۀ الغری داشتم و حاجی چثۀ بزرگی داشت 

و تقریباً صد کیلو می شد. با خودم گفتم: »بروم او را بیاورم.«
وقتی  نزدیک حاجی شدم، دشمن  پی در پی شلیک  کرد، شلیک گلوله ها 
در اطرافم زیاد بود. به ناچار و با دلی خونبار محل را ترک کردم با خودم 
گفتم: »می رم چند نفر رو می آرم تا با کمک آن ها حاجی را ببریم.« تا از 
محل شهادت حاج آقا نصراللهی دور شدم، نیروهای عراقی مثل مور و 

ملخ پیکر ایشان را محاصره کردند. 
بی سیم زدم و با صدایی لرزان و با گریه گفتم: »حاج آقا نصراللهی شهید 
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شده. بقیۀ نیروهای داخل استیشن  چه شدند؟«
بی سیم ها با هم ارتباط داشتند. تا خبر شهادت قاسم نصراللهی پیچید، 
صدای گریه نیروها را که به سروسینۀ خود می زدند، شنیدم. طولی نکشید 
با بعض  با بی سیم تماس گرفت و  که قائم مقام سپاه حاج آقا مهجور، 

گفت: »آقای افشار چه اتفاقی افتاده؟ چه بالیی سرمون اومده؟«
با گریه گفتم: »حاج آقا نصراللهی شهید شد و پیکرش دست عراقی ها 

افتاد. حاجی بی پدر شدیم. برای همیشه او را از دست دادیم.«
صدای هق هق گریۀ حاج آقا مهجور در بی سیم پیچید: »یک راهی پیدا 

کنید که پیکرش رو بیارید. نذارید دست دشمن بمونه.«
محزون و درمانده گفتم: »حاجی باالی سوره کوه دست عراقی ها افتاده 
وگرنه خودم نمی گذاشتم پیکر فرمانده ا م، که مثل پدرم بود، دست عراقی ها 

بیفته. اگر نزدیک حاجی بشیم، اسیر می شیم.«
 سه روز بعد از شهادت حاجی، بدون استراحت با نیروهای عراقی در 
آن منطقه درگیر بودیم. سرانجام بعد از مشخص شدن میلۀ مرزی ایران و 
عراق توسط نیروهایUN 22 منطقۀ شهادت شهیدآقا نصراللهی به دست 

نیروهای عراقی افتاد و پیکر ایشان در خاک عراق باقی ماند.

آن  اجرای  بر  آتش بس  برقراری  از  پس  که  ملل  سازمان  22.نیروهای حافظ صلح 
نظارت می کردند.



من شهید نمی شوم

بعد شهادت حاج آقا نصراللهی نیروهای عراقی، از میلۀ مرزی گذشته و 
به خاک ما تعرض کردند آنها روستاهای چمپاراو و چند روستای دیگر 

ایران را تصرف کرده بودند.
روزی حاج آقا مهجور جانشین شهید نصراللهی، مرا به اتاقش احضار 
کرد و گفت:»نیروهای عراق پایگاه روستای چمپاراو و چند روستای دیگه 
را تصرف کرده اند. نیروها صرفاً توانستند جونشون رو نجات بدهند و 
فرار کنند. کلیۀ ادوات، مهمات و تانکرهای نفت سه هزارلیتری در پایگاه 

مانده. یکی _ دو ماشین بردار و مهمات را بیاور.«
با یک تراکتور، یک ماشین بنز کمپرسی911، همراه 24 نفر از رزمندگان 
و رانندۀ تجهیزات، به طرف روستای چمپاراو حرکت کردیم. قرار شد 
همه تانکرهای نفت سه هزار لیتری را، که از مهمات هم با  ارزش تر بود، 

با بنز کمپرسی بیاوریم.
اطراف روستای چمپاراو کوه مرتفعی به نام  آسمان  بین بود. ارتفاعات 

آسمان بین تقریباً 35 کیلومتر با بانه فاصله داشت. 
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پایین چمپاراو رودخانه ای بود. این طرف رودخانه خاک ایران و آن طرف 
را  روستای چمپاراو  عراقی ها  می شد.  محسوب  عراق  رودخانه خاک 

تصرف و پرچم شان را باالی روستا نصب کرده بودند.
وقتی به منطقه رسیدیم، نیروهای عراقی پایین رودخانه آب تنی می کردند 
و صدایشان در محوطه پیچیده بود. نیروهای کمیتۀ انقالب اسالمی که در 
ارتفاعات آسمان بین مستقر بودند. با دیدن ما، بعد از چاق سالمتی، گفتند: 

»کجا می روید؟«
 به پایگاهی که چند صدمترجلوتر بود، اشاره کرده و گفتم: »عراقی  ها 
پایگاه ما را تصرف کرده اند. می ریم ادوات، مهمات و تانکر های نفت و 

طبق دستور بیاوریم.«
یکی از نیروها با التماس گفت: »شما رو به خدا نرید. عراقی ها از دیشب 
هزار بار به پایگاه رفت  و آمد کرده اند،  اگر مین گذاری کرده باشند چه؟«

 گرم صحبت بودیم که فرمانده نیروهای کمیته هم به ما محلق شد. وقتی 
باخبر شد که به طرف پایگاه می رویم، با اصرار از ما خواست که منصرف 

شویم.
گفتم: »این یه دستوره، ما باید بریم و ادوات مون رو از پایگاه بیاریم.«

سربازی به اسم معصومی، با بیست ماه خدمت، بسیار مهربان و شوخ طبع 
همراه ما بود. به معصومی گفتم: »جلوتر از ما با تراکتور حرکت کن و 

خودت رو به پایگاه برسون.«
به چشمانم زل زد. در مردمک چشمانش معصومیتی موج می زد. گفت: 
»من بیست ماه خدمتم. در این بیست ماه، زمستان و تابستان کارم آب رسانی 
به نیروها بوده. در برف چندمتری بانه، به پایگاه ها آب رسانده ام. شب ها 
از سوزش دست  و پاهام ساعت ها نخوابیده ام. تابستان زیر تابش خورشید 
مشقت زیادی را تحمل کرده ام. می خواهی من رو بفرستی جلو تا شهید 

بشم؟ اما من شهید نمی شم!«
بیفت.  راه  چیه؟  حرف ها  »این  گرفت:  خنده ام  ناخودآگاه  حرفش  از 

شهادت لیاقت می خواد!«
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با لب هایش خندید.گفت: »من  می رم، ولی  شهید  چشمای او هم زمان 
نمی شم!«

با نیشخند گفتم: »معصومی سر به  سر من نذار، راه بیفت!«
معصومی پرید پشت تراکتور و خودش را به پایگاه رساند. من کنار رانندۀ 
بنز کمپرسی جلوی ماشین نشستم. 24 نفر نیرو هم پشت اتاقک کمپرسی 
بودند. نزدیک پایگاه، پیچ تندی داشت. تا بنز کمپرسی911 خواست از 
آن پیچ تند بگذرد، صدای انفجار مهیبی در کمتر از چند ثانیه فضا را، با 

دود و باروت پر کرد.
باروت و  پایین پریدم. بوی دود و  به ناچار  برای لحظه ای خشکم زد. 
گوشت سوخته گلویم را سوزاند. با سرفه هایی پی درپی سعی می کردم 

نفس بکشم.
دودِ باروت مانع دید بود. دستی به خودم کشیدم. مثل اینکه سالم بودم. 
سرم را به اطراف چرخاندم. تکه تکه های اعضای بدن بین دود آتش دیده 
می شد. ماشین از وسط اتاق عقبی کاماًل از بین رفته و فقط اتاقک جلوی 
من و راننده سالم مانده بود. همه نیروها شهید شده بودند. تکه های بدنشان 
در اطراف دیده می شد. گیج و منگ بودم. سرم سنگینی می کرد. حال  و 
روز راننده هم بهتر از من نبود. دچار موج گرفتگی شده بودیم. چشمم به 
معصومی که جلوتر از ما نزدیک پایگاه بود، افتاد. تلوتلوخوران باالی سر 
یکی از مجروحان نشستم. خون از دو پاهایش فواره می زد. چشم هایش 
از گرد و خاک نشسته بر صورتش مشخص نبود، دهانش را تندتند باز 
و بسته می کرد. سیبک گلویش تکان می خورد. فرشتۀ شهادت بر سرش 

نشست و آسمانی شد. 
بعد از انفجار مین، صدای تانک نیروهای کمیته را شنیدم که خود را به ما 
رساندند. آنها پیکر تکه تکه شده و آغشته به خون نیروها را جمع کردند و 

من و راننده را به بیمارستان بردند.
تمام مدت شب در بیمارستان هشیاری نداشتم. صبح که به خودم آمدم 

پرسیدم: »من چرا اینجام؟ کی من رو اینجا آورده؟«
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پرستاری که ُسرم باال دستم را چک می کرد وگفت: »شما دچار موج 
انفجار شدید. از دیشب هشیار نبودید.« با اصرار پاهایم را کردم توی یک 
کفش وگفتم: »من حالم خوبه هیچ مشکلی ندارم. می خوام از بیمارستان 

مرخص بشم.«
من  به  ایشان  رفتم.  مهجور  آقا  حاج  پیش  بیمارستان،  از  ترخیص  با 
توپید:چه  کار کردی آقای افشار! چرا همۀ نیروها رو شهید کردی؟ چرا 

حواست نبود؟«
کفری شدم و جواب دادم: »حاجی دو تا تانکر و تجهیزات این بال رو 

سرمون آورد! خودتون گفتید برید اون ها رو هر جوری شده بیارید.«
ادامه داد:»امکاناتمون  حاج آقا مهجور که حال  و روز داغون مرا دید، 
نباید دست عراقی  ها بیفته. در این اوضاع و کمبود تجهیزات یه لنگه کفش 
هم در بیابان غنیمته. جلوبندی ماشین سالمه ولی اتاقک عقبی به کل از 
بین رفته. تجهیزات  رو  رها کن. یک مکانیک ببر و ماشین رو تعمیر کن 

برگردانیم اینجا. مثل اینکه جلوی راه تراکتور رو سد کرده.«
به قرارگاه رفتم و به معصومی گفتم: »دیروز  رفتی که شهید بشی اما شهید 

نشدی. امروز سربازیت   تموم میشه. تو نیا.«
لبخند معناداری زد و چیزی نگفت.

***
من و شش نفر از نیروهای اطالعاتی  در استیشن سپاه نشسته بودیم و 
درباره شهادت نیروها صحبت می کردیم. آن ها می خواستند کروکی محل 

شهادت شهدای دیروز را بکشند و برای بنیاد شهید بفرستند. 
معصومی با لباسی نو و لبخند همیشگی به ما نزدیک شد و روبه من 
گفت: »دیروز من باید شهید می شدم، ولی شهید نشدم.  اگر  من رو توی 
آسیاب هم بندازی، دوباره زنده بیرون  میام. من نمی خوام شهید بشم، ولی 

تو به زور می خوای  من رو شهید کنی!«
چشمکی به معصومی زدم و به آهستگی گفتم: »االن نیروهای اطالعاتی 

فکر می کنند، تو راست می گی. این حرف ها چیه می زنی؟«
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 خیره نگاهم کرد: »خب راست می گم دیگه. نمی خوام شهید بشم.«
آن زمان خدمت سربازی در مناطق جنگی 24ماه بود. از خدمت معصومی 
بیست ماه می گذشت. گفتم: »سوئیچ تراکتور رو بده به من. نمی  خواد 

خودت بیای. می دم بچه ها تراکتور  رو بیارن.«
تبسمی کرد و گفت: »کاش این رو دیروز می گفتی. امروز می خوام بیام!«
»تو زحمت زیادی برای ما کشیدی. شکر خدا سربازی ات رو هم  تموم 

کردی.«
معصومی با سماجت گفت: »نه، میام!«

»پس بشین پشت رل تا حرکت کنیم. مکانیک ها هم پشت سر ما می آیند.«
»چشم!«

معصومی ماشین را روشن و حرکت کردیم. بعد از چند دقیقه گفت: 
»دیشب زنگ زدم و به مادرم گفتم، باالخره سربازیم  تمام شده و  اگر خدا 

بخواد، ان شاءاهلل شب خلخالم! برام قربانی بخرید، دارم میام.«
»ان شاءاهلل به سالمتی! لباس های نو هم که خریدی، مبارکه!«

»ممنون آقای افشار!«
این سرباز  این طور  اطالعاتی در گوشم گفت: »چرا  نیروهای  از  یکی 

صحبت  می کنه؟«
»نیروهای ما در غرب کشور، زمستان های مشقت باری را سپری می کنند، 
اکثر پایگاه ها ی ما زیر چندمتر برف  می مانند و سربازها زیر برف زندگی 
می کنند. اگر چشمه ای نزدیک پایگاه  باشه، معموالً برای تهیۀ آب تونل 
می زنند و  اگر چشمه ای نزدیک پایگاه  نباشه، از آب برف استفاده می کنند. 
معصومی بیست ماه با مصیبت خدمت کرده و چهار ماه هم  به او تشویقی 

داده اند و خدمتش تازه تمام شده.«
 »مبارکه! به سالمتی آقای معصومی!«

معصومی با تبسم گفت: »ممنون. این آقای افشار شما می خواد  من رو 
شهید  کنه، ولی من شهید نمی شم.«

معصومی در حین مدام مسیر می گفت "من شهید نمی شم" و ما هم سر 
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به سرش می گذاشتیم. به محل شهادت نیروها رسیدیم. نیروهای اطالعاتی 
کروکی شهدا را  کشیدند. مکانیک ها هم پشت سر ما رسیدند و مشغول باز 

کردن دیفرانسیل عقب ماشین شدند. 
کار  اما  رفتند.  و  داده  انجام  را  کارشان  اطالعاتی یک ساعته  نیروهای    
مکانیک ها طول کشید ما برای استراحت زیر سایۀ یک درخت بلوط پناه 

بردیم.
نگاه معصومی در اطراف می چرخید گفت: »آقای افشار نگاه کن! عراقی ها 

 آن پایین هستند و انگورهای وحشی  را می خوردند.«
پاییز بود و نسیم خنکی می وزید. منطقه پر از میوه  و انگورهای وحشی 

بود.
بعد گفت: »من االن اون ها رو می زنم.«

با کالشینکف به طرف نیروهای عراقی نشانه گرفت.
با اخم گفتم: »تو سربازی ات رو تموم کردی و حق شلیک نداری.«

صدای خندۀ عراقی ها که در رودخانه آب تنی می کردند، محوطه را پُر 
کرده بود.

معصومی با خشم عراقی  ها را نگاه کرد و با چهره ای گرفته گفت: »تو 
رو به خدا بذار یکی دو نفر از این ها  رو بکشم. همین ها دیروز اینجا  رو 

مین گذاری کردند و دوستا مون رو شهید کردند.«
»سالحت  رو بذار کنار، ما با اون ها کاری نداریم.«

ناگهان  نگفت.   چیزی  و  شد  غمگین  معصومی  خندان  همیشه  چهرۀ 
چشمم به نیروهای عراقی افتاد که دنبال یک برۀ جامانده از گلۀ می دوید 

تا سرش را بریده و بخورند.
معصومی خون خونش را می خورد. با تشر به عراقی  های آن پایین اشاره ای 
کرد و گفت: »بیا و تماشا کن ! عراقی ها مال مردم  را  می خورند و ما حق 

شلیک نداریم!« 
»با  گفتم:  بلندی  با صدای  رفت.  انگور  باغ  پایین  به طرف  و  زد  دور 

عراقی ها درگیر نشی؟«
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سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: »نه، می رم انگور بچینم.«
مدتی بعد، معصومی در حالی که آواز می خواند، لبخند زنان بازگشت.
چفیه ش را که پر از انگور کرده و روی شانه ش انداخته بود. با لبخند 
نزدیک آمد و مقداری انگور به من داد و بقیه را پیش مکانیک ها برد. 
طولی نکشید که دوباره برگشت و گفت: »باال یه چشمۀ آب داره می دونید 

که من اونجا نمی رم.«
تبسمی کردم و جواب دادم: »تازه انگور خوردم. آب نمی خورم!«

بعد از ساعت ها تالش مکانیک ها بنز کمپرسی را تعمیر کردند و گفتند: 
»می خواهند ماشین  را حرکت دهند.«

به طرف بنز کمپرسی911 که در سراشیبی بود، رفتم. یک طرف جاده 
خاک ریز درست کرده بودند تا وسایل نقلیه در سراشیبی به داخل دره 
پرت نشوند. اول خاک ریز ایستادم و مکانیک ها ماشین را عقب و جلو 
کردند. معصومی تراکتور را روشن کرد و گفت: »از بغل ماشین حرکت 

می کنم.«
گفتم: »معصومی حرکت نکن. جلو سراشیبی خطرناکی هست. بذار اول 

ماشین حرکت کنه. تو پشت سرش راه بیفت
با نگاه معصومانه ای گفت: »آقای افشار من  توی تراکتور ننشستم،  توی 

هواپیما نشستم.«
 با تشر گفتم: »بیا پایین، بیا پایین!«

ماشین، ترکش منفجرنشده ای که از دیروز در منطقه بود، به باک ماشین 
اصابت کرد و گازوئیل ماشین روی زمین ریخت.

گفتم: »معصومی چفیه ات  را بده، االن گازوئیلش خالی  می شه.«
 ابرویی باال انداخت:  »من چفیه نمی دم. اگه بدم دیگه چفیه ندارم.«

 »برگردیم پایگاه دوتا چفیه بهت می دهم.«
معصومی از تراکتور پیاده شد و با هم سوراخ ماشین را گرفتیم.

به معصومی گفتم: »بیا رد شو! من بعد از شما می آم.«
 معصومی همۀ نگاهش روی من متمرکز بود و با خنده و براندازم می کرد. 



زخـمها126

بوی لباس های آغشته به گازوئیل بدجوری توی مشامم را آزار می داد.
به  شده؟  چیزی  معصومی،  افتاده  »اتفاقی  کردم:  نگاهش  پرسشگرانه 

لباس های کثیفم می خندی؟«
»آقای افشار می خواهم چیزی بگم ولی ناراحت  نشی.«

»چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟«
من من کنان گفت: »من باتری ماشین را باز کرده و روی تراکتور گذاشتم. 
وقتی استارت تراکتور را می زنم، احساس می کنم که دارم پرواز می کنم.«

»از بس که بازیگوشی! حاالً فکر کردم چه اتفاقی افتاده! اشکالی نداره. 
حرکت کن!  من هم پشت سرت می آم.«

سراشیبی  پیچ  به  که  همین  نشست  تراکتور  روی  همیشگی  لبخند  با 
رسید، صدای انفجار و دود منطقه را برداشت. از شدت انفجار چندمتر 
آن طرف تر در دره و بین درختان غلت خوردم. از درد به خودم پیچیدم. 
استخوان  درد داشتم. ترکش مین ضدتانک پوستم را دریده بود و از شکمم 

خون بیرون می زد. با وجود درد و جراحت به زور بلند شدم.
تراکتور با صدایی مهیب و به سرعت، داخل دره افتاد. ناگهان فریاد زدم: 

»معصومی! معصومی!«
درد استخوان هایم را فراموش کردم. با سرعت خودم را به تراکتور رساندم. 
داشت،  وزن  سی کیلو  حدود  که  تانک  ضد  مین  به  معصومی  تراکتور 
برخورد کرده بود. تراکتور دوتکه شده و یک تکه اش با موج انفجار داخل 

دره افتاده بود. به دود و آتش خیره شدم. 
معصومی از درد به خودش می پیچید. دست و پاهایش قطع شده و کبد و 
کلیه  از شکمش بیرون زده بود. با دست های لرزانم آن ها را داخل شکمش 

قرار دادم.
با اشک و گریه گفتم: »الهی دورت بگردم. امشب مادرت با قربانی منتظر 

توست. جواب مادرت  را  چه بدهم؟«
هیچ کاری از دستم برنمی آمد. دست هایم را به صورت پرخونش کشیدم. 
تمام بدنش را خون گرفته بود و نفس نفس می زد. سرش را روی پایم 



127زخـمها

گرد  از  پر  کشیدم. چشمانش  پرخونش  سر  روی  را  دستم  و  قراردادم 
وخاک و دود باروت بود.

صورت و چشم هایش را با دست هایی لرزان تمیز کردم. زبانش را مدام 
در دهانش حرکت می داد تا خون در گلویش پر نشود. انگار می خواست 
حرفی بزند ولی خون در حلقش پُرمی شد. سعی می کرد با فشار زبانش را 
بیرون بیاورد. میان سیل اشک هایم گفتم: »معصومی آروم باش. بذار خون 

بیرون بره. با فشار بیرون نیارش.«
چند دقیقه ای طول کشید. زبانش را تکان داد و گفت: »آخه من روزه ام.«

قلبم از درد فشرده شد و محزون نگاهش کردم.
- »من که از صبح پیشت بودم، چرا متوجه نشدم تو روزه ای؟!«

تبسمی بر چهرۀ پر خونش نشست. زبانش را تکان داد ولی نتوانست 
کالمی بگوید. در همین موقع بچه های کمیتۀ از راه رسیدند و ما را به 
بیمارستان صحرایی پشت کوه  آسمان بین انتقال دادند. پزشک ها تالش 
زیادی برای نجات معصومی کردند. اما همای شهادت بر سرش نشست. 

او بر اثر شدت مجروحیت، ندای حق را لبیک گفت و آسمانی شد. 
چند روزی در بیمارستان بانه بستری شدم. بعد از مرخصی، به سپاه بانه 

رفتم آنجا پدر و مادر شهید معصومی را دیدم.
یادم هست دژبانی گردان بانه، در سرازیری قرار داشت و بخشی از آن 
خاکی بود. مادر معصومی چهار زانو روی زمین نشسته بود و مشت مشت 
را  بچه ام  »من  می گفت:  و  می ریخت  و روی سرش  برمی داشت  خاک 

ندیدم، حداقل بگذارید این خاک  را بو کنم که بوی پسرم  را می دهد.«
همۀ نیروها از شدت ناراحتی گریه می کردند.

پیکر مطهر شهید معصومی را با عظمت و شکوه بسیار به کرمانشاه انتقال 
دادند و برای همیشه در آرامگاه ابدیش آرام گرفت. 



انتقال پیکر سردارشهید قاسم نصراللهی

بعد از شهادت شهید نصراللهی، طبق دستور حاج آقا مهجور جانشین وی، 
برای خدمت به روستای آرمرده رفتم و روستای آرمرده در غرب بانه بود 
گردان مرکزی در روستای آرمرده مستقر شد. . تقریباً 51روز از شهادت 

حاج آقا نصراللهی می گذشت و هنوز پیکرش دست عراقی  ها بود. 
روزی آقای رحیم صفوی زنگ زد و گفت: »تنها امید خانوادۀ حاج آقا 
نصراللهی شمایید. او کنار شما به شهادت رسیده و فقط شما می توانید 

پیکرش  رو بیاورید.«
و  بروم  چطور  عراقی هاست،  دست  او  شهادت  محل  و  گفتم:»منطقه 

پیکرش را بیارم؟«
»قبل از شما با حاج آقا مهجور تلفنی صحبت کردم. االن همسر و فرزندان 
شهید نصراللهی پیش من تشریف دارند. فرزندانش اصرار دارند که شما 

پیکر پدرشان رو بیاورد.
 برو پیکر شهید نصراللهی رو بیاور تا نگرانی خانواده اش تمام شود!«

کلمۀ پدر، در سرم پیچید.
حاج آقا نصراللهی دو پسر و یک دختر داشت.
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به خودم نهیب زدم وگفتم: »پیکر شهید نصراللهی رو میارم. حاال یا شهید 
می شم یا اسیر.«

صدای آقای صفوی در گوشم پیچید: »آقای افشار! آقای افشار! صدای 
من رو داری؟«

گفتم: »چشم می رم. یا اسیر می شم، یا  مرا می کشند و یا موفق می شم و 
پیکر شهید  را بیاورم.«

فردای آن روز، ساعت ده صبح، خدمت حاج آقا مهجور رفتم.
گروهان  یک  و  سپاه  نیروهای  از  نفر  »هشت  گفت:  دیدنم  با  ایشان 
پای سوره کوه مستقرند.  نیروهای عراقی   ببر.  با خودت  شصت نفری  را 
مسالمت  و آرامش با نیروهای عراقی صحبت کن. به هیچ وجه با آن ها درگیر 
نشید. اگر پیکر شهید نصراللهی رو بیاری، بچه های شهید وخانواده اش را 

از نگرانی درآوردی.«
به راه افتادیم. نیروها را در یک کیلومتری میلۀ مرزی، میان درختان جنگل 
پنهان کردیم. به نیروهای گروهان سفارش کردم هر اتفاقی افتاد، حتی اگر 
ما را کشتند یا اسیر گرفتند، زیردرخت ها پنهان شوید. اگر تا غروب آفتاب 

برنگشتیم، به قرارگاه بانه برگردید.
از قبل با منطقه آشنا بودم. در فاصلۀ کمی از هم، آرام پیش رفتیم و پشت 
سنگی پنهان شدیم. اطراف را از نگاه کردم. دو نفر از نیروهای عراقی یکی 

به سمت عراق و دیگری به سمت ایران نشسته بودند.
از  دیدم  رفتم.  بریم.« خودم جلوتر  بلند شید  »بچه ها  گفتم:  نیروها  به 
نیروها خبری نیست. به عقب برگشتم و گفتم:  »چه شد؟ چرا نمی آیید؟«

نیروها با ترسی که در نگاهشان مشخص بود، گفتند: »ما نمی تونیم باهات 
بیاییم!«

دیدم نیروها جلو نمی آیند، خودم جلو رفتم تا ببینم عکس العمل نیروهای 
عراقی چیست تا اگر مشکلی برای من پیش نیامد، بچه ها از کمینگاه بیرون 
بیایند. قدم هایم را به طرف خط عراق تندتر برداشتم. با خودم گفتم: »یا 
می میرم یا پیکر شهید نصراللهی  را از عراقی ها تحویل می گیرم. بچه هاش 
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چشم انتظارند.«
با این افکار جلو  رفتم که  یک دفعه سرباز عراقی فریاد زد و به کردی 

گفت: »دنش، دنش.«23
سرجای خودم میخکوب شدم. جرئت نداشتم قدم  ازقدم بردارم. بالفاصله 
چهار زانو نشسته، اسلحه ام را کنارم انداختم و دست هایم را باالی سرم 
بردم. سرباز با بی سیم چیزهای به کردی گفت. دست و پا شکسته متوجه 
با  آید. چند دقیقه ای طول نکشید. فردی  شدم که االن فرماندهش می 
درجۀ سروانی به من نزدیک شد. قلبم درسینه ا م به شدت می تپید. توی 
دلم می گفتم، االن است که سوراخ سوراخم کنند. سروان تا نزدیک من 
رسید، اسلحه اش را زمین انداخت و مرا گرم در آغوش کشید. سپس با 

من روبوسی کرد و گفت: »اهاًل و سهاًل!«
از کار سروان هنوز در شوک بودم. با چشم های از حدقه بیرون زده گفتم: 

»خیلی ممنون!«
کنار سروان، ستوانی بود. او هم به زبان عربی با من ا حوالپرسی گرمی 

کرد و مرا در آغوش کشید و گفت: »حرس الخمینی.«24
وقتی نیروهای عراقی با من گرم گرفتند، همراهانم از پشت سنگ بزرگی 
و با خود یک کارتون کمپوت گالبی و یک بسته سیگار تیر به عنوان هدیه 
آوردند. پاسدارهای همراهم را معرفی کردم. آن  ها از سوغاتی ما خیلی 
خوشحال شدند. میان  صحبت ها یشان متوجه لهجه ترکی و ترکمنی آن ها 

شدم.
یکی از آنان گفت: »ما  در محرم با عزاداری شما اشک می ریزیم و سینه زنی 
می کنیم. صدای عزاداریهای شما در کوه می پیچد و ما تا صبح گریه می کنیم، 

بعد ادامه داد: »ایران مظلوم، ایران مظلوم!«
 مدتی با نیروهای عراقی درددل کرده و  برای مظلومیت همدیگر اشک 

ریختیم. عراقی ها بعد از  نیم ساعت گفتند: »برویم سنگرهای ما.«

23. بشین، بشین
24. پاسدار خمینی
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 چاره ای جز قبول کردن دعوت و اعتماد به آن ها نداشتیم. هنوز پایین 
سوره کوه بودیم و محل شهادت حاج نصراللهی دوکیلومتر باالتر بود. 

سه نفر از فرماندهان عراقی جلوتر از ما به راه افتادند و ما هم پشت سر 
آن ها، به همدیگر خیره شدیم. به رغم ترسی که در چشم های ما موج 

می زد، به راه افتادیم.
مسیر راه کم عرض و باریک بود و اطرافش را سیم خاردار کشیده بودند. 

اطراف سیم  خاردارها تا چشم کار می کرد، مین صخره ای دیده می شد.
آن ها مثل آهو از کوه باال می دویدند. دور تا دور کوه مملو از نگهبان بود. 
در طول راه چند بار سربازهای عراقی با آب و چای از ما پذیرایی کردند.
باالخره به پیچ 180 درجۀ سوره کوه و محل شهادت شهید نصراللهی 
محل  به  شنیدم.  را  قلبم  تپش  لحظه ای صدای  برای  پیچ  سر  رسیدیم. 
شهادت او چشم دوختم. اثری از پیکرش نبود. آرام به پاسدارها گفتم: 

»محل شهادت حاجی سر این پیچ بود، باید بفهمیم که پیکرکجاست.«
صدمتر جلوتر از پیچ، سنگرهای عراقی قرار داشت. برای استراحت به 
آنجا رفتیم. یکی از نیروهای عراقی گفت: »سر این پیچ جوانی و برومند 

مثل پهلوانان کشته شد. روز و شب به حال او افسوس می خوردم.«
ازحرف هایش دلم به درد آمد و انگار کسی به دلم چنگ می زد.

گفتم:  »ایشان فرمانده ما بود، ما  آمده ایم پیکرش  را با خودمان ببریم.«
در همین موقع صدای دلنواز اذان در کوه پیچید. سروان رو به ما گفت: 

»فعاًل بریم نماز جماعت بخونیم، بعد از نماز صحبت می کنیم.«
وضو گرفتیم. تا خواستیم نماز را شروع کنیم،  فرمانده شان به من گفت: 

»فرمانده شما  کیه؟«
گفتم: »منم!«

»بین شما اهل تسنن هست؟«
پاسداری از سربازها بین ما اهل تسنن بود. گفتم: »بله!«

»به او بگید نمازش  رو جدا  بخونه. ما شیعه ایم و با شیعیان نماز می خونیم.«
بعد از نماز ناهار آوردند. غذای آنها برنج و بادمجان بود و در کنارش 
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دهانم  را  قاشق غذا  وقتی خواستم  داشت.  قرار  کلوچه  نان هایی شکل 
بگذارم، فرمانده شان  در گوشم گفت: »شما از این ناهار نخورید!«

با تعجب پرسیدم: »چرا؟«
»ناهار فرماندهان جداست. نیم ساعت  دیگر می رسد.«

خندیدم وگفتم: »غذای فرمانده و نیروهای ما یکی است. من از همین 
غذا می خورم.«

بعد از ناهار پرسیدم: »نگفتید پیکر فرمانده ما را چه کردید؟«
  فردی که درجۀ سروانی داشت جواب داد:  »52روز جنازه در همین پیچ 
بود. گرمای هوا باعث تجزیۀ اعضا و گوشت وی شد. حتی لباس های 
سپاهی تنش به مرور زمان پوسید. با توجه به تجزیۀ اعضای بدنش فکر 

نمی کنم شما او را بشناسید.
عکس  و  شناسایی  کارت  پول،  مقداری  کوچک،  قرآن  یک  منتهی   
خانواده اش  را از جیبش بیرون آوردیم و  داخل پالستیکی ریخته و  در 
جیب سمت راست شلوارش گذاشتیم. از شانس بد شما امروز صبح جنازه 
 را به پنجوین فرستادیم. االن به پنجوین زنگ می زنم که جنازه  را بیاورند 

تا از  آن ها تحویل بگیرید.«
باور نمی کردم شهید  با حرف های فرمانده عراقی ریش ریش شد.  دلم 
پنجوین  تا  اینجا  »از  با بغض گفتم:  کنم.  نتوانم شناسایی  را  نصراللهی 
حدود صدکیلومتر فاصله داریم، االن هم ساعت 2 عصر است. نمی توانیم 

با پای پیاده به آنجا برویم.«
تا خواستیم راه بیفتیم،  فرمانده شان دست مرا گرفت و کشان کشان به داخل 
سنگر برد. قلبم به شدت در سینه ام می زد. توی دلم گفتم: »خدایا خودم 
 را به تو سپردم! حتماً می خواد من رو بکشه. از صبح همۀ  کارهای شان 

ظاهرسازی و تله بود. تا از زبان ما حرف بکشند.«
اشهدم را  گفتم. همین طور که زیر لبم تندتند اشهدم را می خواندم، ناگهان 
دست هایش را دور گردنم حلقه کرد. چشمانم از حدقه بیرون زده بود. با 
دهان باز، حرکات عراقی را زیرنظر داشتم که باالخره با من چه خواهد 
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کرد. قلبم از هیجان و ترس در سینه ام می کوبید. ناگهان گفت: »من شیعۀ 
دوازده امامی ام، شهید شما خیلی با ابهت و خوش شانس بود.  اگر بعثی ها 
اینجا بودند، معلوم نبود چه بالیی سرجنازه می آوردند. اقبال شما بلند بود 
که این مدت ما اینجا مستقر بودیم. با نشانه هایی که داریم، ان شاءاهلل در 

پنجوین، پیدایش می کنید.«
تازه از شوک بیرون آمده بودم. از او تشکر کرده و از سنگر بیرون آمدم. 
فرمانده   به هر کدام از ما یک فانوسقۀ اسرائیلی هدیه داد و از من هم 
خواست تا هدیه ای به او بدهم. من هم ساعت کامپیوتری ام را به وی 

هدیه دادم.
فرمانده با مهربانی گفت: »از شما خیلی خوشم اومده. می خوام کاری 

براتون انجام بدم.«
با تعجب پرسیدم: »چه کاری؟«

»ما بالگرد در اختیار داریم و از اینجا تا کربال راه زیادی نیست. برید 
زیارت کنید و برگردید!«

دلم هری ریخت. با افسوس گفتم: »ما اجازه نداریم، فقط اجازه داشتیم 
تا اینجا بیاییم.«

خداحافظی کرده و به راه افتادیم. آن ها به اصرار برای بدرقۀ ما تا کنار 
نیروهای گروهان زیر درختان آمدند. بعد از آن هم با خواهش و تمنا 
می خواستند همراه ما به ایران بیایند تا از دست صدام و نیروهای بعثی 
خالص شوند. زمان خداحافظی  فرمانده شان گفت: »تاریخ امروز را جایی 
که  زمانی  می شود.  عوض  شیفت مان  روز  پانزده  هر  ما  کن،  یادداشت 
شیفت ماست بیایید. هر تعداد جنازه را که بخواهید، با جنازه های نیروهای 

خودمان عوض می کنیم.«
قبول کردم.

به راه افتادیم. نیروهای عراقی با چشمانی گریان تا آخرین لحظۀ ایستاده 
بودند و دور شدن ما را تماشا می کردند.

به سپاه بانه برگشتیم، پدر شهید نصراللهی، پدرخانم، و دو پسرش مجید 
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و حمید در سپاه بودند. مجید رو به من کرد و گفت: »آقای افشار! من هم 
با شما میایم تا پیکر  پدرم  رو بیاورم.«

به چشمان یادگار شهید نصراللهی نگریستم: »پسرم هنوز ما نمی دونیم که 
میتوانیم پیکر مطهر  پدرت  رو بیاوریم یا نه. ما می رویم ان شاءاهلل شرمندۀ 

روی شما نشیم.«
با هلی کوپتر،همراه پدر، پدرخانم شهیدنصرالهی و چند پاسدار به پنجوین 
موقع غروب خورشید رسیدیم. در پنجوین جاده ای است که سازمان ملل 
وسط دو کوه را برای عبور و مرور در مرز، مشخص کرده است. آنجا را 

با بلدوزرها مسطح کرده بودند.
 وقتی از ماشین پیاده شدیم، از دور چشمم به پیکر مطهر شهید نصراللهی 
افتاد. خودم را  با  سرعت به پیکر وی رساندم و صورتش را باز کردم. وقتی 
بدن بدون  گوشت او را دیدم، پاهایم شل شد. بدنم تحمل وزنم را نداشت. 
آرام روی زمین نشستم و دستم را به سر پیکر کشیدم. حرف های فرمانده 
عراقی به یادم آمد. »مدارک شهید را جیب راست شلوارش گذاشتیم« 
جیب راست را نگاه کردم. مدارک شناسایی آنجا بود. پدرش مثل کوه با 
قامتی محکم و استوار باالی پیکر دل بندش نشست و پرسید: »پسرم چرا 

جیبش  را می گردی؟«
گفتم: »پدر جان مدارک شناسایی حاجی  در  جیبش است. فرماندهان 

عراقی این موضوع  را  در سوره کوه  به من گفتند.«
کشید. سپس  پسرش  به  صورت  دستی  نصراللهی  شهید  بزرگوار  پدر 
بدون ذره ای گریه و بی تابی، پسرش را در آغوش کشید. اما پدرخانم 

شهید خیلی بی قراری می کرد. 
به محل  تا  منتقل کردیم  بانه  به سردخانۀ  پنجوین،  از  را  پیکر حاجی 

زندگی اش در تهران منتقل شود.
 شهید نصراللهی روحیۀ بی نظیر و شاخصی داشت.همیشه به ما تأکید 
می کرد که وقتی به روستایی کردنشین می روید،  یک مشت نقل و نبات و 
کشمش در مشت بچه ها بریزید، بگذارید شیرینی نقل و کشمش بچه های 
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سپاه، در ذهن بچه ها حک  شود.
روزی یکی از نیروهای _ دمکرات با استفاده از غفلت نیروهای دژبانی 
خودش را به اتاق حاجی رسانده بود. وقتی او چهرۀ نورانی حاجی را 
می بیند، اسلحۀ کمری اش را روی میز گذاشته و می گوید: »آقای نصراللهی، 
من  یک ضدانقالبم. مأموریت داشتم شما  را بکشم، ولی چهرۀ زیبا و نگاه 

پر محبت شما مانع از انجام مأموریتم شد.«
حاجی با افسوس و چهره ای ناراحت گفته بود: »من برای نیروهایی مثل 
افسوس می خورم. چرا در محلی خدمت می کنید  که خدا راضی  شما 

نیست؟«
هرجا از نیروهای کومله  و دمکرات  کشته می شد، می گفت: »کومله ها افراد 
تحصیل کرده ای هستند و این راه  را با اطالع کامل انتخاب  کرده اند، ولی 
دمکرات ها ناآگاهند و که اغلب بر اثر مشکالت خانوادگی و اقتصادی 

جذب گروه های ضدانقالب می شوند.«
صبح روز بعد، مردم کردستان از هر گوشه و کناری خودشان را به محل 
از روستاهای  تشییع جنازۀ شهید حاج قاسم نصراللهی رساندند. حتی 
برای  نصراللهی  قاسم  حاج  شهید  آمدند.  بدرقه  برای  گروه  گروه  دور 
کردها مانند پدر بود.مثل یک قاضی برای حل اختالف آنها تالش می کرد. 
همیشه اتاقش محل حل اختالف اهالی روستاهای بانه بود. دادگاه پشت 
ساختمان سپاه، ولی اهالی بانه برای حل اختالفات خود، به اتاق شهید 

نصراللهی مراجعه می کردند. 
روز تشییع پیکر شهید قاسم نصراللهی، فرزند بزرگش آقا مجید، تقریبًا 
هفت ساله بود. پشت تریبون رفت و گفت: »ای برادران و خواهران و 
اهالی کردستان،  پدر ما تا حاال خدمتگزار شما بوده و حاال بعد از 52روز، 
جنازه اش به دست ما رسیده است. ما و پدرم از شما خداحافظی می کنیم.«
مردم کردستان به سر و سینه می زدند. آنها در میان آه و گریه، فرماندهی 
را بدرقه کردند که از جنس خود مردم بود و تا نفس می کشید بزرگ ترین 

دغدغه اش برطرف کردن مشکالت آنان بود.
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پیکر مطهر شهید نصراللهی را از بانه به تهران منتقل کردند ولی خاطره 
دالوری ها، رشادت ها و جان فشانی های وی در خطۀ کردستان، تا ابد باقی 

خواهد ماند.
کردها وقتی عزیزشان را از دست  می دهند، سه روز عزاداری می کنند. 
سپس در مراسم روز چهارم، داخل یک سینی که با روبان قرمز، تزیین 
اصالح  ماشین  و  نبات  و  نقل  پیراهن،شکالت،  پارچه  قواره  یک  شده 
گذاشته و برای صاحب عزا می برند. صاحب عزا صورتش را اصالح 
می کند و بعد نقل و نبات را پخش کرده و عزاداری تمام می شود. بعد از 
شهادت حاج نصراللهی  یک سال در بانه زندگی  کردم. وقتی از کوچه ها و 
خیابان ها می گذشتم، جلوی درهرخانه و مغازه ای عکس شهید نصرالهی 
به چشم می خورد. از هرکسی در مورد او سؤال می کردی، می گفت: »خدا 

درجه اش  را متعالی تر کند!«
بعد از سال 1369 تمام شدن جنگ تحمیلی، به  عنوان رئیس بنیاد جانبازان 
شهرستان ابهر و خرمدره انتخاب شدم. ازسال 1374 تا 1385 به عنوان 
رئیس بنیاد شهید شهرستان خدابنده در خدمت خانواده های معظم و معرز 

شهدا بودم و در سال 1385 بازنشسته شدم.



ضمائم
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نامه تهدید آمیز منافقین به زبان فارسی به آقای ذکراهلل کشاورز افشار



زخـمها140

ذکراله کشاورز افشار دامنه کوه گامو مورخ 1366/03/25

ذکراهلل کشاورز افشار .واقع در میله مرزی ایران و عراق رودخانه شیلر
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سمت چپ ذکراهلل کشاورز افشار پایگاه شوی 1362

اهدای  برزگر فرمانده گردان شهید چمران در حال  برادر وحید 
هدایا به برندگان فوتبال در بین رزمندگان . عکس کودک، مرحوم 

رضا کشاورز افشار فرزند ذکراهلل کشاورز افشار
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سمت  چپ برادر ذکراهلل کشاورز افشار نشسته - نفردوم نشسته  شاهمرادی  
ایستاده   نفر دوم  نوروزی-  اول شهید حاج طهماسب  نفر  سمت راست 

حسن شاهمرادی

سمت راست ذکراهلل کشاورز افشار یکی از روستاهای بانه
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ذکراهلل کشاورز افشار هنگام درگیری با گروهک های کومله در روستای صدبار

دومین نفر از سمت راست ایستاده برادر ذکراهلل کشاورز افشار همراه با 
تعدادی از رزمندگان سپاه بانه
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از سمت راست  نفر چهارم برادر ذکراهلل کشاورز افشار بازدید از 
یکی از پایگاه های روستای سالوک از توابع شهرستان بانه

از سمت چپ محمد افشاری- نظر دوستی- محمدی ها 
 محمد ولی اسالم مجید اعلمی)کوه اربابا کوچک(
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نفر وسط برادر ذکراهلل 
کشاورز افشار 67/9/25

نفر اول برادر ذکراهلل کشاورز افشار با سه نفر از همکاران در بنیاد شهید
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از این مولف به چاپ رسیده:

پرواز با اباذر
پرواز از فاو

کتاب های در دست چاپ 
آن سوی ماه 

بازمانده از قافله 


