
1 

  خرداد  ٣١مناسبتبه 

  له  آموزشگاه پيشمرگان کومهدراولين دوره آموزشي  ای از خاطره
  يحيي دونداري

  

در ) خانه( ينيد معيله کاک سع شمرگ کومهين پين روز اوليکرده اند در ا يله نامگذار شمرگ کومهيخرداد را بنام روز پ31

 يروهايبا ن يريکردستان در درگ يهنيم هيشمرگان اتحادياز پ يا در کردستان عراق، همراه با دسته يالتيت تشکيک مأموري

 يز و جانبازيکاک خانه عزادين روز را بيمردم کردستان هر سال ا يله و دوستداران جنبش انقالب کومه.م بعث جان باختيرژ

  .دارنديم يران گراميمردم کردستان ا يت در جنبش انقالبيو انسان يله در راه آزاد شمرگان کومهيشمار پيب يهايو فداکار

 يميما نسل قد يم،  برايله بود شمرگ کومهيکه پ ييام و سالهاين اياد کردن ازايخ و ين تاريدهه از ا  شدن سه يبا سپر

در ذهن  ياد و خاطرات دورانين روز يدن اياست،  با فرا رس ين و فراموش نشدنيريش  ادآور خاطرات تلخ ويله،   کومه

چوقت از ذهنها زدوده نخواهد شد و بعنوان دوران افتخار يشود که ه ين زنده ميريشمرگان ديپبخصوص  ن کومه لهيمبارز

ن وصف را شامل حال خود نداند يد همه کس ايشود،  شا يمحسوب م  اند م بودهين گذشته سهيکه در ايکسان يز برايآم

انسان به گذشته خود فکر  يوقت. نامند يمن و پر افتخار خود ين دوران را دوران زرين نسل، ايت ايبطور حتم اکثر يول

د ظلم يت به نجات انسان از قيموده است که در نهايپ يريش را در مسيخو يو دوران جوان يکند که زندگيکند و درک ميم

بودن و به آن  يراض شياز کردار گذشته خو خوشحال کننده است. کند يانجامد احساس غرور و مسرت م يو ستم م

به امر مبارزه  پرداختنبوده و  يآن پر از صداقت و دلسوز يد که جو و فضايآور ياد ميرا ب ين است لحظاتيريچه ش. دنيبال

و نجات آنها از  يبهره از تمام نعمات زندگ يب به مردم زحمتکش و. گرفت يف قرار ميله در صدر وظا کومه شبرد کاريپو

 يروزيپ يرا بسو  مات راهين را دارد با تحمل تمام ناماليه عزم اد کيديد يم يد و خود را همراه کاروانيکرديد ستم فکر ميق

ن راه نه چندان ين مصمم هستند ايروبرو گشت، منتها معتقد ياديز ن کاروان در ادامه راه با مشکالتيد،  اگرچه ايمايبپ

 يعکس را نگاه م يد و آلبومهايزنيدفتر خاطرات را ورق م يوقت. داد  مود و ادامهيد پيها باز بايدشوار  رغم همهيعلآسان را 

بندد و  يبر لبان تبسم م يلبخند يد گاهينيب يد و خودرا در آن دوران ميکنيرا فراموش م يمکان فعل يلحظات يد برايکن

و  يريناپذ يد که از آنها درس صداقت و خستگيافت يم يزانياد عزيزند و ب يهم ناخودآگاه اشک در چشمان حلقه م يگاه

کنند و خواهند گفت يد دارند با تو صحبت ميکن يد احساس ميکنيعکسها را که نظاره م. ميآموخت يم يمعن رفاقت به تمام

 يان کسانين ميدر ا. ديغ نورزيدر يگ و بنده ينجات انسان از بردگ يد برايهر چه در توان دارت را، يد راه انسانيفراموش نکن

  .کند يناخودآگاه به ذهنم خطور م ياد ماندنير بن شعيشه ايستاده بودند و هميد که سرو اينيب يرا م

  اد رفته انديهرگز گمان مدار که از         اند ههرچند همچون گل همه برباد رفت

  اد رفته انديچو برباد رفته اند از          ن خزان يدر ا يياند که گو نان نه آن گليا                    

  .ست کرده و پوالد رفته انديپوالد ز              ،بودند ييسربازان نبرد نها                    
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. کنند يلم وار گذر ميها ف ن لحظهيتر نيراحت ترن و يها و باهم بودنها در دشوارتر ن دوران تمام صحنهيادکردن از ايبا 

و  يورد جانباختگان معندر م" م يدار يم يادت را با ادامه راهت گرامي"  يباياز ما جمله ز ياديجمع ز ين هنوز برايقيبطور 

  .توان فراموششان کرد  ين تعهد است که نميدارد و تنها با ا يمفهوم عمل

به حافظه خود  يا اد و خاطرهينوشتن  ين نبود براياج به ايگر احتيم و ديله را در دسترس داشت ت کومهيخ فعاليتار کاشيا

ت يفعال يايها به زوا ادوارهيبود از گوشه و کنار و در  ينمگر الزم يود. ديگرکسب اطالعات کنيد يرفقا زا و ديمراجعه کن

   .ديله بپرداز کومه

له  و کومهياسناد و آرش به  يکه دسترس ن عرصهيا ياله موجود است و کسان توان در کار کومه ين نقص اساسيمتأسفانه ا  

له همچون هر  ت کومهيخ فعاليتار .بران شودجن کمبودينده ايد است در آيام. اند ن امر مهم نپرداختهيبه اداشته باشندهنوز

د در دسترس عموم ياست گرانبها با يا نهيبدون شک گنج  کرده است يرا ط ياديز يبهايفراز و نش يگر اجتماعيان ديجر

آن در  قرار داد و از يابياش را هم مورد ارز يمنف يها اش استفاده نمود و جنبه توان از تجارب مثبت و ارزنده يم.  رديقرار بگ

هدف از   ن را هم اضافه کنميپردازم،  ايله به موضوع مورد نظر م ه از کومهين چند جمله درددل کردن و گاليباا. س گرفت

له و در سنگر  م و مابعد در صفوف کومهين دوره با هم بودياست که در ا يزانياد و خاطره عزيداشتن  يادکردن گرامين يا

  .و دفاع از حقوق مردم زحمتکش جانباختند  يستيالياه آرمان سوسمردم کردستان در ر يجنبش انقالب

مردم  يو سر نوشت ساز جنبش انقالب يخيله در مقطع تار ت کومهياز فعال يا گوشههم به  ياشاره انوشته کوتاه  نيدر ضمن ا

 يتنها در چند مورد مرورت کومه له در تمام عرصه ها باشد و يرنده همه فعاليتوانددر برگ ياست  نم يعيداردطبکردستان 

  .شده است 

م ين رژيا يت ارتجاعيبه ماه يپ  زود يليبود که خ ياناتيجر معدودله از  ،  کومهياسالم يکار آمدن جمهور ياز بدو رو

خودرا    ن فرصت کوتاه که داشتيله در ا ن اساس کومهيبر ا.داشت  يان مردم کردستان نقش اساسيآن در م يافشا دربرد و 

که  يو دمکراس ين آزاديا  به کردستان حمله خواهد کرد و ياسالمم يد نداشت رژيکرد که ترد يآماده م يطيراش  يبرا

ن يدر اله  کومه.  ستيم سازگار نين رژيا يت ارتجاعيبا ماه ن وضعيادر کردستان بر پا شده است را تحمل نخواهد کرد و

و  يت علنيفعال ياز تجارب قبل کرده بود ينيش بيدستان که پم به مردم کريرژ يليبا جنگ تحم ييرو در رو يبرا مقطع

در کردستان، سنت  يقبل يهر چند از جنبشها   کرديد از نو شروع و تجربه ميبا يز را ميبهره بود و همه چ يمبارزه مسلحانه ب

و مردم کردستان از سر  ل شده بوديجاافتاده در جامعه تبد يمبارزه مسلحانه و دفاع از خود در مقابل تهاجم دشمن به سنت

احزاب کردستان نبود خواست ومورد اقدام  ،  دست بردن به اسلحه و دفاع از خودتنهان امر شده بودنديمتحمل ا يناچار

سخت بود اغلب  يشمرگ است مقداريپ ينکه چه کسيص ايل جنبش و در مقاومت اول تشخيدر اوا. ت مردم بوديحما

  .نبودر کننده يو غافلگابتدا به ساکن  نيبنابرا. ه دست به اسلحه بردند بدست آمد يدفاع از آزاد يمردم برا

پشت سر گذاشته  خودرابه اشکال متفاوت يت علنيفعالکه  يواندکسال ي ين بود که طيا طيشران يله در ا نقطه قوت کومه

بخود جلب  نا در کردستاجامعه و اقشار زحمتکش شهر و روست نيو مبارزف روشنفکريان طيدر مرا  يريچشمگ يبود سمپات

که در شهرها مشخص يکسان .ت کننديان فعالين جريا ياد،  فعال و آماده بکار حاضر بودند برايز يانسان يرويکرده بود،  ن
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که  ياسيان سيزندان. برخوردار بودند يدر محل کار و زندگ ياديز يله هستند از اعتبار و نفوذ معنو شده بود که کومه

 يا له ا کومهياغلب آنها   .داشتند ياديت زيمحبوب  ان مردم و مخصوصأ جوانانيام آزاد شده بودند در ميهمزمان با شروع ق

جمله دفاع   له در برخورد به مسائل جامعه از درست کومه ياستهاين موارد در کنار سيا. دادنديل به آن نشان ميا تمايبودند و 

و مردم کردستان  يخواستها يو مصمم بودن رو ين،  پافشاريرتجعبا م   از حقوق زحمتکشان، سر سودا و سازش نداشتن

زنان و مطرح کردن  ياسيت سيفعال يبرا يساز نهي،  زمشان ياسياست و مسائل مربوط به سرنوشت سيدخالت دادن مردم در س

ان يل کند و در ميدار در کردستان تبد شهيو ر يان قويک جري  له را به موجب شده بود که کومه ......وآنان، يخواستها

  .آنها هم برخوردار بود يبانيو از پشتهم قابل احترام و صاحب وجهه باشد  رانيانات چپ در ايجر

ن يست ايو مئ بادر مقابلش قرار گرفت  ينيت سنگيقرار گرفت که  مسئول يتين اندوخته در موقعين امکانات وايله با ا کومه

ر اذعان داشت آنهم نقش کاک فوأد يت انکارناپذيک واقعي  د بهير و تحوالت بايين تغيدر تمام ا. رديفه مهم را بعهده بگيوظ

له اعتبار  اش از اوضاع و احوال آنزمان به کومه نانهيواقعب يلهاياو و تحل يرهبر .ن فضا در کردستان بوديدر بوجود آوردن ا

 ياستهايس يت آن و افشاياثبات حقانارتقا داد و در  يگر جنبش کردستان را به فاز باالتريد و از طرف ديبخش يم

ن يفا نمود و مسئوالنه به ايرا ا يدر برخورد به مسائل کردستان نقش مهم  رانيا يسرکوبگرانه سردمداران حکومت اسالم

  .ستينگر ياوضاع م

  ٭ ٭ ٭

 يتهايعجمت در ياز فعال کردستان جدا يله در همه شهرها کومه. گردميح مختصر به اصل موضوع بر مين توضيبا ا

ل داده يهم تشک يالتيتشک ه ياول يها هسته،  ل شده بودنديتشکه دهقانان يو اتحاد کردستان يک که در همه شهرهايدمکرات

خود  يله در محل کار و زندگ کومه يشبرد کارهايه مسئول پيت و اتحاديت در جمعين تشکلها جدا از فعاليبود،  که افراد ا

گر بودند که به يد ياز رفقا ياديکه در ارتباط با جمع زرا  سازمان داده بود يع پنج نفرله جم در سقز هم کومه. هم بودند

.  يگياهللا ب ضيم فيرح .رفقا عبارت بودند از  نفر 5ن يا. کومه له را هم عهده دار بودند يداشتند و کارها يکومه له سمپات

ن سقز يازمبارز( ياد عطا قرآنيزنده   )دا کرديرا پ يسر نوشت تأسف بار بعدها  که( ين محمديحس. يل مولودياسماع

ش و در صفوف يان رفقايه کومه له در سقز بود در ميوعضو هسته اول يم پهلويمقاوم زمان رژ ياسيان سياز زندان يکيو

ده يرا بخش يته خاصيق عطااتوريت به رفيميو صم يات دلسوزيشد ،خصوص يقابل اعتماد واتکا شمرده م يکومه له از رفقا

ه سقز يکومه له در ناح ياز مقرها يکيکرد، متأسفانه براثر انفجار در  يدا ميزود انس و رفاقت پ يليود، بامردم زحمتکش خب

له  ت کومهين جمع با مرکزيرابط ا. يدوندار ييحيو  .)ميداريم  يادش را باادامه راهش گراميجان خودرا از دست داد، 

 يميفعال و صم ياز رفقاکه   ميبکن ير اعظميام قيرفاز  يادي مرتبط با کومه له  يرفقاان  يدر م جا دارد.رج فرزاد بوديا قيرف

 يه دلگرميت داشت، شور و شوق  اوبه امر مبارزه و عالقه فراوانش به کومه له ، مايت سقز هم فعاليکومه له بودو در  جمع

زود کومه له و  يليو خن جانباخت يف ماشت بر اثر تصاديت جمعيک مآموريدر کش بود، متأسفانه ينزد يهمه ما رفقا

ام يآنجا بود بعد از ق ير مدرسه راهنمائيدب  لکويرانشاه در منطقه تيشهرک ا يدر مدرسه راهنمائ .ش را تنها گذاشت يرفقا

  .باد يادش گراميکرده بود،   ينامگذار يمين کرين مدرسه رابه اسم کاک محمد حسيا
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به  يآموزش نظام يرا برا يله در نظر دارد جمع رج فرزاد مطلع شدم که کومهيا قيرفق ياز طر ٥٨رماه يت   در اواخر 

که  ييبعداز چند روز با رفقا .در نظر گرفته شده بودمن افراد يبفرستد، من هم جزو ا ر کنند ،يکه قرار است دا يآموزشگاه

ق ي، فرهاد صد)عودان(يحسن شعبان ،ينت، صالح امايد فرشچيحم ان،ياريعبداله هوش: رفقااز سنندج  ،آمده بودندبه سقز

 بانهعبداله کمانگر و از : ارانياز کام ،) کمال ( ي، محمدنوريزت دارابع، يصالح سردار :وانيمر  از. يجواد قطب   زاده و

م، بعداز توقف کوتاه يآنروز بطرف بوکان حرکت کرد يو همراه با کاک فوأد فردا همه با هم. آمده بودند يعبداله مولو

ل مسائل ياز بوکان همراه بود بدلهم  يگريق ديملحق شدند رف بماادت يخالد س  و ييهاشم رضا  :آنجا دو نفر از رفقا در

ن يحس و   )رزگار( نده يل پاي،اسماعساالر آشناگر  رفقام و در آنجا هم يبه مهاباد رفت .دشويم ياز ذکر نام او خوددار يتيامن

. ميرآباد سردشت رفتيک ميرانشهر و نزدين سردشت و پيدر ب" ڕ مه گوره"وستند و بطرف يما پ  هب  هيشنوااز د ابوبکريو س يآذر

محل ما به . ک استين منطقه نزدياز ا يياست که از هر طرف به روستاها يو کوهستان يک منطقه جنگلي" ڕ مه گوره"

زان يرا آو ييمقر تابلو يم در چند متريديله در آنجا رس گاه کومهيک بود هنگام غروب به پايهم نزد" ێوڵ که" رودخانه 

له بود که در هنگام  کومه  يميقد يز از رفقايق گلريرف". يز قباديد گلريگاه شهيپا "آن نوشته بودند يکرده بودند و بر رو

  .گر جانباختيد يزانين همراه با عزيبه مردم ترکمن صحرا بر اثر تصادف ماش يکمک رسان

م يو ابراه) ن يمام حس(  يروتين پيرفقا حس. بنا کرده بودند يان انبوه درختان جنگليک در مکوچ يا مقر را در کنار چشمه

با  يم پهلويداشتند،هر دو در زمان رژت مقر و تدارکات را بعهده يکه مسئول ندن منطقه بودياز زحمتکشان ا"   ميمام برا"

ن ين مابيبود هرروز مام حس) يراويم( رآاباديمه له در مداشتند، انبار تدارکات کو يوندين منطقه پيکومه له در ا يکادرها

ن يمام حس يريناپذ يکردخستگ ين ميمستقر در مقررا تأم يما و رفقا يتدارکات يازهاير آباد در رفت و آمد بود و نيمقر و م

ادش يا فوت کرد ن روستيبود چند سال قبل در هم  از توابع سردشت" يلوکيب" يم اهل روستايمام برا . زبانزد همه بود 

مقر در  يک پتو دادند و در چند متريبعد به هرکدام . ميسر آورد يکوتاه شام را با نان و ماست يبعد از استراحت. باد يگرام

 يکاک فوأد هم اصرار داشت که اورا هم برا. ميداد يم ينوبت نگهبان  م و بهيديخرمن بود خواب يکه قبآل جا يا محوطه

صبح بعداز   .ديدار کنيهمه را ب  سم ساعت هشت صبحينو ين نفر ميگفت شمارا آخر يحسن شعبان قرفي. سنديبنو ينگبهان

که در آموزشگاه يکسان. له نام برد هشمرگ کوميو رسمأ مارا بعنوان پ  .را برگزار نمود يا صرف صبحانه کاک فوأد جلسه

هم باشد،  شور و  يبخصوص دوران جوان اتحظن ليکنند که ا ين احساس را درک مياند ا دهيد يله دوره آموزش کومه

نمود هر دو  يما معرف  به" ينظام"جلسه کاک فوأد دو نفر را بعنوان آموزش دهنده   نيدر ا. بخشند يمبه انسان  يشوق خاص

ن يو هر دو در فلسط يستيسازمان وحدت کمون ين از کادرهايابو شاه" (وأد عربفو " يدون کرمانشاهيفر"با نام مستعار 

 يق فوأد رزمنده اي، رفجانباخت  ١٣٥٩روزه سنندج در بهار  ٢٤اد فوآد عرب در جنگ يزنده . ده بودنديد يکيدوره چر

  ).باد يادش گرامينمود،  ياديبود و به کومه له و جنبش کردستان خدمت ز يجسورو از فرماندهان زبردست جنگ شهر

ک واحد يله  کومه  جمع ما،راز يغ. به مهاباد برگشت رگيد يهمراه رفقاو جدا شدکاک فوأد از ما   بعداز جلسه

مور يت قيرفاد ي زنده. کردند يم ياسيس" جوله"سردشت    هيناحسازمان داده بود و در  ن منطقهياشمرگ را در يپ   گريد

ت يفعالکان له در بو ه کومهياول  هسته در ارتباط بابود که  يمين قدياز مبارز اوت داشت ين دسته فعاليهم در ا يانيحسن
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ادش يت داشت،  جانباخت،  يکار فعاليسقز که آنزمان درصفوف سازمان پ شهر  در يريک درگيمور در يت رفيق،  داشت

  .باد يگرام

ک چادر يحسن در  رفيقد و يحم رفيقم،  من و يداشت ينفر چادر  ٣م و هر ير کرديرا دا يگاهيمقر،  پا يلومتريدر چند ک

م يشد يدار ميصبح زود که ب. ميه اجازه رفت و آمدبه مقر را نداشتيبود بق يد فرشچيحم رفيقمقر  ما و اردوگاهرابط  .ميبود

نات يو بعداز صرف صبحانه برنامه آموزش اسلحه و تمر ميکرديشروع م  يورزش صبحگاه  برنامهراباک ساعت اول ي

قات را با شنا در رودخانه و شستن لباس و ه اويد و بقيکش يعصر برنامه آموزش طول م يهايکينزدشد تا  يشروع م ينظام

ا و يهم لوب ياصل يبود و غذا ينوبت يو نگهبان يله آشپز گاه کومهيطبق معمول هر مقر و پا. ميگذراند يدور هم جمع شدن م

 يرون ميکار روزانه را از بدن ب يهم خستگ يصالح سردار قيرفش يدلن يآوازها. همه مارا کالفه کرده بود ينيب زميس

و با  ميکرديف ميتعرگر يهمد يخاطرات گذشته را برا. ميسپرد يم يرابه فراموش ينيب زميا و سيلوب يو چند ساعتردک

ت، يميو صم يدوست يم،  فضايداشت ياسيهم بحث و جدل س اغلب وقت . ميبرديبسر موقت را  ييکردن و بذله گو يشوخ

دهه تمام   د، بعداز سهين کس خود هستيکتريبا نزد يکرديم ما حاکم بود،  احساس يبر روابط  همگ  ييصداقت و راستگو

ن دوره و يهم که در ا يگريد يمطمئن هستم رفقا. ادها و خاطرها نرفته انديآنموقع را هنوز از   روزانه يها لحظه هاو برنامه

 ياسيانات سيدر جر حتمأ.دن احساس را دارنياند ا کرده يله سپر شمرگ بودن و باهم بودن را در کومهيدوران پ يا بطور کلي

   ،ن دورهيزان ازدست رفته ايم در مقابل عزين دوران سر تعظياد اينجا و بيدر ا. نطور استيگر هم ايد

  :رفقا
  عبداله کمانگر. يعبداله مولو. يحسن شعبان، يصالح امانتان، ياريعبداله هوش، يد فرشچيحمن ، يابو شاه 

برجسته و فرماندهان ماهر و  ين رفقا و از کادرهاين رفقا جزو بهتريا .است يگرامز و يادشان همچنان عزيآورم و  يفرود م 

قابل  يان مردم برخوردار بودند و جزو رفقايدرم يشان از احترام خاصيالتيت تشکيدر محل کار و فعال له بودند  کاردان کومه

  .محبوب کومه له بودند ياتکا و از چهرهها

. ميديشن ر برحمله به کردستان رايدا ينيو خبر فرمان خميق رادياز طر. ا نگذشته بودهنوز چند هفته از دوره آموزش م

مردم را تحمل کند و وحشت زده به تکاپو  يم جهل و نفرت نتوانست آزاديوست و رژيت پيله به واقع کومه ينهايب شيپ

.  داده بود،  خالص کنند يرا قربان ياريکه آزادگان بس ين سنگر مستحکم آزاديقه خودرا از ايافتادند که هر چه زودتر 

درو کردن  يتکار را برايجنا ياعدام خلخال يهاجوخه  و چطورانه حمله کردند،ياد دارند که چه وحشينسل آن دوره ب

ن يفترياز شر يا عده يا قهيچند دق يدادگاههايکردستان کردند و به قصد زهر چشم گرفتن در ب ين روانه شهرهايمبارز

شه يم و هميبرديبسر م يتابين وضع ادامه داشت و ماهم در بيا. به مرگ محکوم کردند را يردم تشنه آزادن ميافرزندان 

  .م يچشم انتظار و گوش بزنگ اخبار بود

کرد در  يف ميمان تعريش آمده را در شهرها برايآمد و اخبار و مسائل پ يزاده به نزد ما م يلخانيق عمر ايرف يگاهگاه

را در آنجا  يخاتون ييحي رفيقف کرد خبر جانباختن يمان تعريسقز و جنگ کرفتو را برا يريبر درگن روزها خياز ا يکي

دانستم چکار ينم يبالفاصله به چادر بر گشتم و از شدت ناراحت. من بود ين خبرها براياز تکاندهنده تر يکيد يشا. دميشن
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صالح آباد سقز  يريم را داد و گفت در درگين رفقايترک يگر از نزديد يکير شدن يعمر خبر اس رفيقن جلسه يدر هم  کنم

از آنجا برگشت . رفت يد که روزانه به مقر ميحم رفيقگذشت و  يچند روز. اند ع است اعدامش کردهير شده و شاياس

ن يهم نيدم اول باور نکردم که ايرا د يبالفاصله به آنجا رفتم و از دور کس . داشتندکار  درآنجا بمن وبمن اطالع دادکه

عه در موردش ين شايبودکه ا يگيض اهللا بيم فيرحق يرف کتر که شدمينزدر و اعدام شده است، ياست که گفتند اس يقيرف

  .همديگر را در آغوش گرفتيمافته يو همچون گمشده باز  ار خوشحال شدميدار مجددش بسيازد پخش شده بود ،

م يسيمان سخت بود،  از بير شهرها برايبا سا يريو امکان ارتباط گ ع به کردستان شروع شده بوديط که حمله وسين شرايدر ا 

ن وضع به يا. ميکرد يق رابط کسب خبر ميفقط از طر   نبود، يدر آنموقع خبر )تيرنيل و انتيموبا(  يامروزو امکانات 

و يق راديته بود مرتب از طرهمه مارا فرا گرف ينگران  يرودار و دلواپسين گي، در اهم گذاشته بوددوره   ير رويتأث يادرجه 

خبر  يم، در ابتدايو بوديبعداز ظهر راد ٢م و منتظر اخبار ساعت يکروز دور هم جمع شده بوديم، يکرد يب مياخبار را تعق

ن بود يم و نظرمان ايباور نکرد .کرد  آن اضافه  را به  داشد و خبر جانباختن کاک فو يا وان اشارهيو مريدر سرش يريبه درگ

ن يسخت است ا. د شدييله هم تآ کنند،  بعد خبر از طرف کومه يم يعه پراکنير نگران کردن و ترساندن مردم شابه خاط

اشک در م، يکرد يگر رانظاره ميفقط همد يمدت يبرا .م نموديرا ترس آنوقتغالب  يفضا  ف کرد ويلحظات را تعر

 يچکس نميحاکم بود،  ه ينيسکوت سنگ  ش سخت بودمان را گرفته بود ،باور کردنيچشمانمان حلقه زده بود وبغض گلو

. ب بکندياز راه برسد و آنرا تکذ يم کسيدوست داشت. ن ما نخواهد بوديگر در بياورد که کاک فوأد ديخواست بر زبان ب

به او  يش از هر زمانيد را ازدست داد که باکاک فو يطيله در شرا کومه. ميکرديمقبول  ديباقت سخت را ين حقيا يول

 يل کند، با ارائه راه حلهايبکند، اوضاع را تحل   يرد، سازماندهيم بگيکه تصم مياج داشت همه چشم انتظار او بودياحت

ن جمع را يان دوره هم اعالم شد و متعاقب آن اين خبر بعداز چند روز پايدن ايبا شن...و ...ش حالل مشکالت باشد وياصول

را  يزيان غم انگيد،  پايکه با شورو شوق آغاز گرد يآموزشوه دوره ين شيان دادند و بدمختلف سازم يله در نواح کومه يدر واحدها

  .بدنبال داشت
. آماده نکرده بود ن وضعيا يبراخود را  د باشديد و بايسازمان نداده بود و آنچه شا و يگردآورش را يروهايله هنوز ن کومه  

م هار و خونخوار که در آنموقع از يک رژيقرار گرفته بود و با مورد تهاجم لشکر اسالم  انه از هر طرفيوحشکردستان 

ن بود که ينقطه قوت احزاب کردستان در ا. برخوردار بود،  رو در رو شده بود رانير نقاط ايدر ساهم  ياديز يا گاه تودهيپا

حاضر بودند مقاومت کنند و مردم  .داده بودند ياسالم يرا به جمهور نه يم متوهم نبودند و رآيمردم کردستان نسبت به رژ

راز شهرها نتوانست به روستاها حمله کند و بعداز چند ماه ناچار شد يم غينشان دادند و رژ يدر اغلب شهرها از خود سر سخت

احزاب  شمرگ ويپ يرويدندونيرا چش يگر طعم آزاديد يزاد شد و مردم چند صباحتن به مذاکره بدهد و شهرها مجددآ 

  .   ر نمودنديأ در شهرها دا  مقرات خودرا مجدد

و کاک فوآد دو رهبر  يمين کريله و مردم کردستان با از دست دادن کاک محمد حس کومه يطين شرايدر چن

خطور  هر فعال کومه له و هر دوستدار جنبش کردستان ن سئوال در ذهنيا. ن متحمل شده بودنديسنگ يا ضربه   برجسته

ا نه ؟ در طول سالها مبارزه و فراز يخواهد شد  ين رفقا در ادامه کار دچار مشکل جديا له بعداز جانباختن ا کومهيآ کهکرديم
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د و ينلرز يرا کاشته اند که با هر باد يله چنان نهال ن باغبانان گلزار کومهيکرده بود ثابت شد ا يله ط که کومه يبهايو نش

متآسفانه  .ل شده استيگر از جاکندنش به محال تبديدکه   ده استيشه دوانيله آنچنان ر محکمتر از تصورات دشمنان کومه

با پرپر شدن  کومه لهدر گلستان . ديرا بخود د يق هم جنبش خسارات فراوانين طريخوردو از اله از درون خود ضربه  کومه

 يول. استر بار بحران کمر راست نکرده است و پراکنده شده يله هنوز از ز اگر چه کومه .ديروئ يگر ميد يگل ،  يهر گل

گر با به اهتزاز در ين را دارد که بار ديبرخوردار است و اراده و اعتماد به نفس ا ييباال ياسياست که از نبوغ س يانيجر

  .دداندار مبارزه شويم  خود يستياليآوردن پرچم چپ و سوس

. ميبدار يادشان را گراميم و يآور م فرودياند سرتعظ له جان باخته که در راه آرمان کومه يزانيگر در مقابل عزيجادارد بارد

  . خواهند ماند يو وفادار به عهد خود باق  له بوده و هستند گان راه جانباختگان کومه له ادامه دهنده ندگان راه کومهيپو

  

  له شمرگ کومهيخرداد روز پ ٣١باد  يگرام

  

 


