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بانه
حسین دهقان نیری





مقدمه
هنگامی که در سی ویکم شهریور 1359 شیپور نبرد حق علیه باطل 
در جبهه های جنگ به صدا در آمد، کمتر کسی گمان می برد که 
اردوگاه های جنگی در پشت جبهه ها و جای جای منطقه نبرد، روزی 
زیارتگاه و خانقاه عاشقان شود. اما بالفاصله پس از خاموشی آتش 
توپخانه ها، آن پیر و مقتدای رزمندگان، در پیامی این نوید را داد و 
خطاب به فرزندان برومندش چنین سخن گفت:»در آینده ممکن 
گاهی، در میان مردم این مسأله  گاهانه یا از روی ناآ است افرادی آ
را مطرح نمایند که ثمره خون ها و شهادت ها و ایثارها چه شد. این ها 
یقینًا از عوالم غیب و از فلسفه شهادت بی خبرند و نمی دانند کسی که 
فقط برای رضای خدا به جهاد رفته است و سر در طبق اخالص و 
بندگی نهاده است، حوادث زمان به جاودانگی و بقا و جایگاه رفیع آن 
لطمه ای وارد نمی سازد. و ما برای درک کامل ارزش و راه شهیدان مان 
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بپیماییم و در گذر زمان و تاریخ انقالب و  باید  فاصله طوالنی را 
آیندگان آن را جستجو نماییم. مسّلم خون شهیدان، انقالب و اسالم 
را بیمه کرده است. خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به جهانیان 
داده است. و خدا می داند که راه و رسم شهادت کور شدنی نیست؛ 
و این ملت ها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود. و 
همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان 

و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.«
و هنوز گرد و غبار میادین نبرد فرو ننشسته بود که خیل عاشقان به 
سوی سرزمین های نور رهسپار شدند. این مسافران، می خواستند از 
تک تک آن لحظات بشنوند و جای جای مناطق را ببینند تا روح و 
جان شان با مردان مرد این دیار عجین شود و جرعه ای از پیاله عرفان 
ناب که از شهادت سرچشمه گرفته است، بنوشند. و به راستی که این 
دروازه های بهشت، امروزه خانقاه عاشقان شهادت است و زائرانش با 

بوی شهیدان قوت می گیرند.
مجموعه کتاب های»قطعه ای از آسمان« قصد دارد تا امر مقتدای 

عاشقان و ولی امر مسلمین را لبیک گوید؛ آن جا که فرمودند:
»منطقه بیت المقدس را نشان می دهید، یک مقدار بیابان است، 
معلوم است که نیروهایی بودند. این که شناسنامه این منطقه معلوم 
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باشد، معلوم بشود که این جا چه اتفاقی افتاده، چه شد که نیروهای 
مسلح به فکر افتادند که از این منطقه حمالت خود را شروع کنند، 
چطور شد که این چهار مرحله یا پنج مرحله عملیات بیت المقدس 
پیروز شد، چه رنج هایی را رزمندگان در این عملیات متحمل شدند تا 
توانستند به پیروزی برسند، پیروزی چطور به دست آمد، این جا را باید 
آن کسی که می رود، بداند. برای هر یک از مناطق مهم شناسنامه 

درست کنید، یک شناسنامه منطقی، نه کتاب مفصل.«
مناطق  تمام  شناسنامه  آسمان،  از  قطعه ای  کتاب های  مجموعه 
خاطره انگیز  را پیش روی مخاطبان قرار می دهد. نویسندگان این 
مجموعه بر آنند تا عالوه بر ذکر مشخصات و مختصات هر مکان، 
با یادآوری خاطرات تاریخ سازان آن، مشتاقان را به آن لحظات ناب 
رهنمون باشند. امید که بتوان قطره ای از عطش زائران و مخاطبان 

را برآورده ساخت.

   سازمان هنری و ادبیات                                  ستاد مرکزی راهیان نور
 دفاع مقدس
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 1   فصل اول
»حرکت کردیم و راه را به کمک دوربین شناسایی می کردیم. 
نفرات  و  ضدانقالبیون  سنگرهای  دور  از  که  جا  چند  در 
مسلح شان دیده شد، خمپاره های ما امان شان نداد. بدون 
نزدیکی محل درگیری  به  بشود،  مزاحم مان  این که کسی 
روز گذشته رسیدیم و از آن جا شروع به پیاده روی کردیم. 

صحنه های فجیعی دیدم از ضدانقالب. برادری 16 یا 17 
سال داشت که او را با تبر قطعه قطعه کرده بودند. یک میخ 
فوالدی بزرگ را با چکش از گوش سمت راست یک افسر 
ارتشی زده بودند و سِر میخ از گوش چپش بیرون آمده بود. 
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چند برادر پاسدار، به هم بسته بودند و با مسلسل سوراخ 
سوراخ شان کرده بودند؛ حال چند خشاب به آن ها شلیک 
کرده بودند، خدا می داند. چند نفر دیگر را سوزانده بودند 
و... در مورد چند نفر نیز آن چنان اعمال فجیعی انجام داده 
بودند که انسان از به خاطر آوردنش، شرمگین می شود؛ چه 

رسد به نقلش.
پشت سر ما ستون نیز رسید و در دشت روبه روی شهر 
مستقر شد. اما هنوز به پادگان )بانه( نرسیده بودیم و برای 
نیل بدان مقصود، می بایستی قسمتی از شهر را دور زده و 
از یک رودخانه عبور می نمودیم تا به پادگان می رسیدیم. 
ضدانقالب در شهر موضع گرفته بود، ولی ما برای این که 
را  گرفتیم شهر  تصمیم  برسانیم،  پادگان کمک  به  زودتر 
دور بزنیم و سر فرصت آن جا را پاکسازی کنیم. ستون را 
به سمت پادگان حرکت دادیم، اما در راه به سویش شدیداً 
تیراندازی می شد و ستون هم چون در محوطۀ بازی بود 
که آسیب پذیر می نمود و به علت این که تیراندازی از داخل 
خانه های مردم بی گناه انجام می گرفت، بچه ها نمی توانستند 
از ما  و  به ما اطالع داد  را ستون  پاسخی بدهند. موضوع 

کمک خواست.
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اتفاقاً  نمودیم.  اجرایش  به  شروع  و  زد  سرمان  به  فکری 
بسیار عالی بود و مؤثر واقع شد. ما به کمک چهار قبضه 
خمپاره انداز و با استفاده از گلوله های دودانگیز، بین ستون 
و شهر حایلی از دود ایجاد کرده و دید مهاجمین را کور 
کردیم. ستون نیز به سالمت جلو می رفت و هر لحظه به 
پادگان نزدیک تر می شد؛ تا این که سرانجام از ضلع غربی، از 
بریدگی های سیم خاردار وارد پادگان شدیم. از دور صدای 
تکبیر برادرانی که پس از دو ماه و نیم از محاصره در آمده 

بودند، شنیده می شد.
این  ما  برای  و  بود  بانه شکسته شده  پادگان  محاصرۀ 
پیروزی عجب شیرین بود. بعدازظهر همان روز، به پادگان 
رفتم تا آن جا را از نزدیک ببینم. اکثر ساختمان های داخل 
باالی  در  و  بودند  دیده  آسیب  و  بود  شده  خراب  پادگان 
پادگان، بر روی تپه ای، الشۀ یک هلی کوپتر که در حین 
قرار  خمپاره  ترکش  اصابت  مورد  پادگان  به  کمک رسانی 
نیز  در گوشه ای  دیده می شد.  بود،  و سقوط کرده  گرفته 
بر روی یک خودروی »زیل«، اجساد قریب به پنجاه شهید 
روی هم چیده شده بود. برادران گردان یک سپاه تهران و 
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فرمانده فداکارشان هم که با مقاومت شان در پادگان بانه 
حماسه آفریده بودند، همچنان در سنگرها باقی بودند.

پادگان گرچه از محاصره درآمده بود، ولی از روی یک 
ارتفاع مسلط بدان، زیر آتش قرار داشت و به داخل پادگان 
تیراندازی می شد و بعضاً خمپاره هم می زدند و این مسأله 
حائز اهمیت بود که هر روز تلفاتی از آن  جانب بر ما وارد 
می شد. طبق تصمیم فرماندهان عملیات، قرار بر این شد 
که آن ارتفاع یعنی قلۀ »آربابا« که درست پهلوی پادگان 
این  کار  برای  پاکسازی شود.  و  تصرف  بود،  برافراشته  قد 
انجام  هلی کوپتر(  )انتقال  هلی برن  عملیات  که  خواستند 

دهند.
هلی کوپتر  فروند  یک  هلی برن،  عملیات  اولین  در 
با  شد،  نزدیک  قله  سطح  به  زیاد  خیلی  که  پشتیبانی 
تیراندازی ضدانقالب سقوط کرد و عملیات انجام نشد. روز 
از  یکی  از هلی کوپتر،  نیروها  پیاده شدن  از  قبل  بعد هم 
افراد داخل آن به واسطۀ رگبارهای ضدانقالب شهید و چند 
تن نیز مجروح شدند که باز هم هلی کوپترها برگشتند و 

عملیات تصرف آربابا انجام نپذیرفت.
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با توجه به این ناکامی ها، ما طرح جدیدی ریختیم و اجرای 
آن  را پیشنهاد کردیم که موافقت هم شد. طرح این بود که 
پانزده تن از برادران پاسدار، از کوه باال رفته و آن جا را از 

ضدانقالب پس بگیرند.
صبح زود عملیات شروع شد و آن پانزده تن شروع به 
پیشروی به سوی قله کردند. ضدانقالب نیز از باال به طور 
مسلط حرکات ما را زیر نظر داشت و آماده بود که وقتی 
بچه ها کاماًل باال رفتند، همگی شان را قتل عام کند. بچه ها 
هر لحظه باالتر می رفتند تا این که به حدود 200 متری قله 
رسیدند. آن جا بود که قسمت مهم طرح ما آغاز شد. ما با دو 
قبضه خمپاره 120، کاری کردیم که حتی نیروهای خودی 
هم فکرش را نمی کردند؛ چه رسد به ضدانقالب. خمپاره ها 
به طور دقیق یکی پس از دیگری روی قله فرود می آمد و از 
دور به صورت چتری از دود بر روی ارتفاع گشوده می شد. 
بچه هایی که باال بودند، پشت بیسیم به وجد آمده بودند و 
مرتب ما را تشویق می کردند و در عین حال، در حال دویدن 

به سوی قله بودند.
آربابا بدون حتی یک زخمی تصرف شد و در حقیقت 
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تازه آن  موقع بود که محاصرۀ پادگان کاماًل شکسته شد. از 
بین رفتن محاصره، به ما این امکان را داد که بتوانیم به طور 
فعال به پادگان کمک کنیم و هلی کوپترها نیز توانستند در 
آن جا رفت وآمد کرده و رسانیدن آذوقه و تخلیۀ مجروحین 

و شهدا را انجام دهند.
بانه بود که به صورت النۀ  از پادگان، نوبت شهر  پس 
ضدانقالب درآمده بود. ضدانقالب در شهر تنها بود و مردم 
همگی از ترس درگیری ضدانقالبیون با نیروهای نظامی، از 
شهر گریخته و به روستاهای اطراف رفته بودند و برای ما 

واجب بود که هر چه سریع تر بانه را پاکسازی کنیم.
آن  ریختیم که طی  پاکسازی شهر  برای  نیز  نقشه ای 
نیروها از سه محور وارد شهر می شدند. ابتدا تپۀ منبع آب 
می بایستی تصرف می شد. صبح هنگام عملیات ما شروع شد 
و تا حوالی ظهر، نیروهای خودی در باالی تپۀ منبع آب 
مستقر شدند و ما هم پس از خواندن نماز جماعت ظهر و 
عصر، شروع به ورود در شهر از دو محور کردیم. ما خانه به 
خانه و کوچه به کوچه و خیابان به خیابان پیش می رفتیم 

و ضدانقالب به همان تناسب به پس.
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اولین خیابان را که طی کردیم، به مقری رسیدیم که روی 
دیوارش چندین کلیشه سازمان مجاهدین خلق زده شده 
بود. به داخل آن جا رفتیم. درونش پر بود از آالت و وسائل 
و  پوکه  و  و جعبۀ فشنگ  و مین  قبیل خشاب  از  نظامی 
اکثراً  که  زیادی  اعالمیه های  و  کتاب ها  همچنین  و  غیره 
کتاب های مارکسیستی بودند. از همه جالب تر، اعالمیه ای 
بود که به طور اتفاقی پیدا کردیم و تاریخش مربوط به چند 
روز قبل بود. اعالمیه با »به نام خدا« و »به نام خلق قهرمان 
ایران« آغاز می شد و با آرم و امضای پیشمرگان مجاهدین 
خلق کردستان خاتمه می یافت و در طی آن از خلق دلیر 
بانه خواسته شده بود که بسیج شوند و در مقابل ستونی که 
قرار است از سقز به بانه بیاید و محاصرۀ پادگان را بشکند، 

مقاومت کنند.
به  را  خودمان  تالش،  ساعت  چندین  از  پس  باالخره 
رساندیم.  دارد،  قرار  بانه  شهر  انتهای  در  که  فرمانداری 
از خروج سپاه  و پس  استقرار سپاه  قباًل محل  این مکان 
اینک  و  بود  بانه  سازندگی  جهاد  استقرار  محل  شهر،  از 
جهاد  زحمتکش  اعضای  شدن  گرفته  گروگان  به  از  پس 
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بود.  غارت شده  به طرز وحشیانه ای  نیز  آن جا  سازندگی، 
روبه روی فرمانداری نیز ادارۀ فرهنگ و هنر واقع شده بود 
که در زیرزمین این ساختمان، به شکنجه گاه مخوف کومله 
فرزندان  بهترین  تمام،  قساوت  با  و  رذیالنه  برخوردیم که 

اسالم را در آن جا به آزار و شکنجه کشانیده بودند.
پادگان  به  ما می بایستی  و  تاریکی می رفت  به  رو  هوا 
بازمی گشتیم، لکن تصمیم گرفتیم که همان  جا در شهر 
بمانیم و برای همین، فرمانداری )محل سابق سپاه( را به 
عنوان مقر خود برگزیده و به بچه ها گفتیم که در آن جا 
مستقر شوند. به پادگان نیز اطالع دادیم که برنمی گردیم و 

در بانه خواهیم ماند.
را ساعت ها  ما  اشک شوق  که  بود  باشکوهی  آن شب 
جاری ساخته بود؛ آن  شب پس از ماه ها تالش و جنگ و 
شهادت و تحمل سختی ها، توانسته بودیم مهم ترین پایگاه 
ضدانقالب را در کردستان، بانه را، بازپس بگیریم و از همه 
مهم تر این که آن  شب بار دیگر پس از ماه ها دوری »سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی بانه« دیگر بار تشکیل شد.«1
1. لحظه های یک پاسدار، محسن محمدی، تهران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 1373
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مرز  در  واقع  کردستان،  استان  در  است  شهری  نام  بانه 
غربی ایران. شهر بانه مرکز شهرستان بانه، در فاصلۀ 270 
کیلومتری شمال غربی سنندج، در ابتدای راه آسفالت بانه 
ـ سردشت قرار گرفته  است. بانه با شهرستان های مریوان، 
سردشت، سقز و کردستان عراق هم مرز و فاصلۀ آن با شهر 
بوکان )آذربایجان غربی( تنها 100 کیلومتر است. شهر بانه 
و بعضی از آبادی های اطراف آن، در دوران جنگ تحمیلی 

توسط هواپیماهای عراقی بارها بمباران شد.
با  شهر  این   ،1390 سال  سرشماری  نتایج  براساس 
و  سقز  سنندج،  شهرهای  از  بعد  نفر،   90000 جمعیت 
محسوب  کردستان  استان  بزرگ  شهر  چهارمین  مریوان 

می شود و از این حیث، شهر 109 ایران است.
بانه در غرب استان کردستان و در 21 کیلومتری مرز 
ایران و عراق قرار دارد. این شهر از شمال غرب به سردشت، 
فرورفتگی  منطقۀ  به  متصل  مرزِی  ارتفاعات  به  از جنوب 
شیلر )که متعلق به عراق است(، از شمال شرق به سقز و 
از غرب به منطقۀ بوالحسن و مرز مشترک با عراق محدود 

است.
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بانه دارای دو جادۀ ارتباطی مهم است. جادۀ سقز ـ بانه که 
از آن جا، این شهر به سنندج )مرکز استان( و دیگر شهرهای 
کشور متصل می شود. جادۀ بانه ـ سردشت نیز از راه های 
مرز  نزدیکی  در  خود،  مسیر  سرتاسر  در  که  است  مهمی 
ایران و عراق قرار دارد. مناطق مهم و خاطره انگیز در دفاع 
مقدس، مانند بوالحسن یا ماؤوت عراق، در غرب این جاده 
واقع شده اند. همچنین گردنه های کوخان و دارساوین در 

این مسیر قرار دارند. 
بلندی  به معنی »بام« و  بان  از واژۀ کردی  را  بانه  نام 
بانه  موقعیت شهر  و  استقرار  نحوۀ  و  ارتفاعات  از  متأثر  و 
می دانند. ارتفاع 1554 متری شهر از سطح دریا و چشم انداز 
برای  مردم  که  آن، موجب شده است  پیرامون  بلندی های 
سرباالیی طی  به طرف  را  زیادی  مسیر  به شهر،  رسیدن 
آبادی  و  اقامتگاه  به معنی خانه )منظور  را  بانه  نام  کنند. 
و  است(  سربازان  اردوگاه  )منظور  اردو  و  است(  مسکن  و 
پادگان )شهر، دو قلعۀ بزرگ داشته( نیز تفسیر کرده اند. تا 
میانه های سدۀ سیزدهم هجری، نام اصلی شهر بانه، به روژه 

)آفتابگردان( بود که به آن خواهیم پرداخت.
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زبان مردم بانه، کردی سورانی با لهجۀ سلیمانیه ای می باشد. 
مردم بانه مسلمان و اهل سنت و پیرو مذهب امام شافعی 
هستند. پیشینۀ سکونت در این منطقه، به دوران قبل از 
اسالم بازمی گردد. پیش از اسالم، طایفه ای زردشتی به نام 
این منطقه حاکم بوده که در حملۀ مسلمانان و  بر  قه قو 
بعد از آن »اختیار دینی ها« حکومت را به دست گرفتند و 
تا قبل از جنگ جهانی دوم که مالکان، قدرت را از آن ها 
گرفتند، حکمران این منطقه بودند. به همین لحاظ، طایفۀ 
اختیارالدینی را نخستین طایفه ای می توان به شمار آورد که 
پس از اسالم در بانه به حکومت رسیدند و به واسطۀ پذیرش 
اسالم، بدون جنگ با مسلمانان، حاکم بانه به اختیارالدین و 

حکام بعدی به اختیارالدینی شهرت یافتند.
شهر بانه در دوران حکومت طایفۀ اختیارالدینی ها که 
تا 12 قرن به طول انجامید، به کرات در معرض تهاجم و 
درگیری های قومی و منطقه ای قرار گرفت و پیکرۀ شهر در 

این رهگذر بارها تخریب و منهدم گشت.
کریم خان  ـ  اختیارالدینی  حاکم  آخرین  مرگ  از  پس 
از  به دست گرفت.  را  بانه  ـ طایفۀ سلیمان بیک حکومت 
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مهم ترین بالیایی که شهر در دوران حکومت آخرین حاکم 
با آن مواجه شد، می توان به شیوع بیماری  اختیارالدینی 
ترک  با  که  نمود  اشاره  میالدی   1871 سال  در  طاعون 
مردم از ترس ابتالء به طاعون، شهر خالی از سکنه شد و به 

ویرانه ای مبدل گشت.
به  آن،  نزدیکی  در  جدیدی  محل  در  شهر،  ساکنین 
تجدید بنا و ساختمان شهر پرداختند و با افزودن واژۀ کهنه 
به محل سکونت سابق، آن را »بروژه کون« نام نهادند. به 
همین لحاظ، تا اواسط سدۀ سیزدهم هجری، نام اصلی شهر 
بانه به روژه )آفتابگیر( بوده و قباله هایی نیز موجود است که 
در همۀ آن ها مرکز بانه قصبۀ به روژه نامیده شده است. در 
واقع بانه با نام اصلی به روژه در دورۀ حکومت اختیارالدینی 
که قصبه ای بیش نبود و به معنای یادگان یا اردوست، نام 

گرفت.
در  اجزای شهر  و  اصلی  عناصر  که  است  ذکر  به  الزم 
)به  قلعه  از:  بودند  عبارت  بانه  بر  طوایف  حکومت  دوران 
عنوان عنصر دفاعی(، مسجد )به عنوان عنصر مذهبی( و 
کاروانسراها )به عنوان مرکز تبادالت اقتصادی(. قلعۀ شهر 
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قوای  توسط  و سپس  عثمانی  قوای  توسط  نخست  بعدها 
گردید. مسجد جامع شهر  تبدیل  پادگان شهر  به  دولتی 
بارها مورد تخریب و بازسازی مجدد قرار گرفت و اجزای آن 
تکمیل شد و کاروانسراها )سه کاروانسرای تاجرنشین( که 
مرکز تبادل کاالی تجار ایرانی، عراقی و عثمانی بود، امروزه 

به مرکز تجاری و مغازه های شهر مبدل شده است.
بانه به صورت خطی و شرقی  در سال 1334، توسعۀ 
شهر  ساخت  و  بازسازی  شروع  و  پذیرفته  صورت  غربی 
شامل خیابان های امام خمینی )فعلی( و معابر عمود بر آن 
و میدان امام خمینی و قدس کنونی و ادامۀ آن از سمت 
شرق تا کارخانۀ برق و از غرب تا اواسط خیابان طالقانی 
صورت پذیرفته است. شیب مناسب اراضی بخش مرکزی 
شهر، طی دهۀ دوم و تا سال 1340 به صورت هسته ای و 
خطی در جهت جنوب، بیمارستان کنونی را در بر گرفته 

و امتداد آن در جهت شرق به بلوار فلسطین رسیده است.
رشد شهر از این تاریخ تا سال 1374 در دامنۀ تپه های 
شمال شرقی اتفاق افتاد؛ به نحوی که قسمتی از رودخانۀ 
پراکندۀ  بعد، رشد  به  این سال  از  برگرفت.  نیز در  را  بانه 
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شهر به لحاظ اغلب مهاجرت های روستاـ  شهری در پوستۀ 
و  رودخانه  شمالی  بخش های  به خصوص  و  شهر  خارجی 
در  واقع  اراضی  تند  افتاد. شیب  اتفاق  پراکنده  به صورت 
توسعۀ  شدن  کشیده  سبب  شرقی،  و  جنوبی  دامنه های 
شهری به بخش های مسطح و کم شیب مرکز و شمال شهر، 
به دلیل افزایش جمعیت و مهاجرپذیری آن طی سال های 

اخیر گردیده است. 
از تاریخ دورۀ پیش از اسالم بانه اطالعات چندانی در 
دست نیست و با توجه به این که در این منطقه کاوش ها 
منطقه  تاریخ  نگرفته،  انجام  باستان شناسی  حفاری های  و 
آثار گذشتگان و آن چه در  قرار گرفته و همۀ  تاریکی  در 
دل زمین نهفته، ناشناخته و بکر باقی مانده است. تاریخ 
هنگام  به  روم  امپراطور  »هیراکلیوس  می گوید:  سلیمانیه 
جنگ با ایران، شهر زور را تسخیر نموده و پس از غارت و 
کشتار مردم آن جا در شباط سال 624 میالدی، از طریق 
قزلجه که حد فاصل بین کردستان عراق و ایران است وارد 
بانه می شود.«1 این تاریخ اشاره به ادامۀ جنگ در بانه ندارد، 

1. تاریخ سلیمانیه)شهر زور( و منطقه های آن، محمدامین ذکی بیک، ترجمۀ عبدالرحمن 
شرفکندی، ارومیه، داراالخالص، 1393 
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روم  سپاهیان  استراحت،  هفته  یک  از  پس  می گوید  ولی 
راهی همدان  شدند.

که  است  آمده  واقدی  محمد  ابوعبداهلل  نوشته های  در 
منطقۀ »بانج«، بانه بدون جنگ و خونریزی فتح گردید و 
بیست نفر از مسلمین در آن جا سکنی گزیدند و سپاه اسالم 
اورامانی)گمان  شهرستان  به  خالدبن ولید  سرکردگی  به 
می رود همان هه ورامان یا اورامان باشد( حمله برد و آن جا 
را از طریق جنگ گرفت. می گویند خالد بن ولید امارت بانه 
را به امیر اختیار الدین سپرد و قبالۀ بانه و حومه را به نام 
او نوشت؛ که ظاهراً این قباله به هنگام فوت آخرین امیر 
بیک زاده های  وسیلۀ  به  کریم خان،  یعنی  اختیارالدینی 
بانه به آتش کشیده می شود. هنوز هم بازماندگان عشیرۀ 

اختیارالدینی با همان نام فامیل زندگی می کنند. 
الزم به ذکر است، جنگجویان بانه در اکثر جنگ های 
پاس  به  آنان  از  بسیاری  و  داشته اند  شرکت  ایران 
شده  ماندگار  تاریخ  در  نام شان  وشجاعت ها،  جانفشانی ها 
بیره« است که در جنگ  است. معروف ترین آن ها »سارو 
شاه اسماعیل  سرداران  از  یکی  و  داشت  شرکت  چالدران 
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صفوی بود. او در این جنگ رشادت های بسیاری از خود 
نشان داد و کشته شد.

انگلیسی  باستان شناس  یک  میالدی،   1820 سال  در 
به نام مستر ریچ که کارمند کمپانی هند شرقی بوده، به 
اتفاق همسرش و عده ای همراه، از بانه دیدن کرد و حاکم 
بانه نوراهلل سلطان را مالقات نمود و مطالبی دربارۀ  وقت 
بانه و اوضاع زندگی مردم نوشت. بنابه نوشته های او، شهر 
بانه با قلعۀ کوچکی »به روژه« خوانده می شد. از خاطرات 
ریچ چنین برمی آید که وضع اقتصادی مردم بانه، به واسطۀ 
رضایت بخش  حکام،  توسط  سنگین  مالیات های  گرفتن 
مرگ  نمی پرداخت،  مالیات  و چنان چه کسی  است  نبوده 
یا کوری و غارت اموال و تبعید زن و فرزندان در انتظارش 
بود. همچنین ریچ به وجود اسلحۀ زیاد و تفنگچی های بانه 

اشاره می کند.
از خارجیان به نام دیگر، ژاک دمورگان مورخ و جهانگرد 
سال  هفتاد  یعنی  سال 1890،  در  که  می باشد  فرانسوی 
بعداز ریچ، به اتفاق یک هیأت علمی فرانسوی از این شهر 

دیدن کرده است.
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به  نادرشاه  سال 1145،  در  صفویه  سقوط  از  پس  ظاهراً 
منظور بیرون راندن نیروهای عثمانی از مغرب ایران وارد 
بانه شد. نادرشاه پس از بیرون کردن عثمانی ها، دستور داد 

در بانه هر روز به وقت غروب آفتاب نقاره بزنند.
شدند  بانه  وارد  عثمانی  قشون  قمری  سال 1326  در 
در  نامیدند.  قشله  را  وآن  قلعۀ حکومتی ساکن شد  در  و 
جنگ جهانی اول، قشون عثمانی اهالی بانه را برای دفاع 
از خالفت عثمانی بر ضد روس ها برانگیختند. اما از آن ها 
شکست خوردند و به دنبال آن، روس ها شهر بانه را تسخیر 
کردند و آن را آتش زدند. در سال 1333 قمری نیروهای 
عثمانی به فرماندهی ابراهیم بتلیسی وارد شهر بانه شدند و 

محمدخان حاکم آن جا را اعدام کردند. 
گفته می شود که هر چند سال یک بار در بانه بیماری 
طاعون بسیاری را به کام مرگ می کشانید. منطقۀ کردستان 
و از جمله بانه که کانون بیماری مذکور بود، گاه گاهی به 
واسطۀ بیماری طاعون خالی از سکنه می شد و در نتیجه 
شهر و دهات، به ویرانه ای تبدیل می شد و مردم از ترس ابتال 
به بیماری، در محل جدیدی شهر را بنا می کردند و محل 
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سابق شهر را به اسم کهنه می خواندند. مثل به روژه  کون، 
بانه کون، نیزه روکون و سیاومه کون و غیره.

در سال 1871 میالدی در بانه بیماری طاعون شیوع 
یافت. طبق یادداشت های شلیمر، طبیب بهداشت در تهران، 
دولت عثمانی که از شیوع بیماری در بانه آگاه شده بود، 
به منظور کسب اطالعات دقیق من جمله وسعت بیماری و 
خطر احتمالی انتشار آن به کشور خود، طبیبی به نام دکتر 
وارتانت از اطبای سلیمانیه را مأمور بررسی حادثۀ کردستان 
می نماید. همزمان با اقدام دولت عثمانی، والی آذربایجان 
نیز که از واقعۀ کردستان و مرگ ومیر بی سابقۀ آن سامان 
مطلع گشته بود، حکیم میرزا عبدالعلی از پزشکان تبریز را 
مأمور رسیدگی چگونگی واقعه می نماید و به کانون آلوده 
اعزام می دارد. در پایان، با تالش پزشکان و دکتر شلیمر و 

همکاری مردم، منشاء بیماری مشخص و نابود گردید.
در 1320، در جنگ جهانی دوم، ارتش سرخ وارد بانه 
شد و پس از مدتی آن جا را تخلیه کرد. محمدرشیدخان 
وقتی  شد.  وی  جانشین  پدر  مرگ  بعداز  قادرخان  پسر 
متوجه شد که روس ها تمامی سربازان هنگ بانه را مرخص 
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نموده اند، موقع را مناسب دید و خود را برای حمله به شهر 
بانه و تصرف آن آماده ساخت.

و  پادگان  سرپرست  برای  پیامی  محمدرشیدخان   
ژاندارمری و رؤسای ادارات فرستاد؛ فشنگی هم همراه نامه 
فرستاده بود؛ بدین معنی که اگر مقاومت کنند، سر و کارشان 
با گلوله خواهد بود. آن ها هم درخواست محمدرشیدخان را 
رد نموده، اظهار داشتند که از نیروی کافی برخوردارند و 
هرگز تسلیم نخواهند شد و یک »سرکه ای« مخصوص دور 
سر زنان را برایش فرستادند؛ یعنی که ما شما را مرد به 

حساب نمی آوریم.
از  کاستن  برای  محمدرشیدخان  شهر،  سقوط  از  بعد 
وحشت ساکنان و مغلوبین، دستوراتی صادر کرد و به رؤسا 
و مأموران دولت، تأمین جانی داد و شهر حالت عادی خود 
را از سر گرفت. محمدرشیدخان بعد از تصرف بانه، سقز را 
نیز بدون هیچ مخالفتی تصرف کرد و حکومت آن جا را به 

برادرش سپرد و پس از یک هفته به بانه بازگشت. 
در چهارم اردیبهشت 1321، ارتش وارد حومۀ بانه شد 
و آن جا را به توپ بست. سرتیپ ارفع فرمانده ارتش، برای 
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اجتناب از جنگ، میانجی نزد محمدرشید خان فرستاد، که 
به وساطت او، قرارداد صلحی به صورت شفاهی بین عشایر 
بانه  عشایر  قرارداد،  این  طبق  بر  شد.  بسته  ارتش  و  بانه 
می بایست دست از تمرد و تجاوز بردارند و عملیات گذشتۀ 
زمانی که عشایر  تا  و  از جانب دولت بخشوده شود  آن ها 
به تعهدات خود عمل نمایند، تحت تعقیب و سرکوبی قرار 

نگیرند و برقراری و حفظ امنیت بانه به عشایر واگذار شد.
در خرداد 1323 محمد رشید خان چون اوضاع مریوان را 
نابسامان دید، به مریوان حمله برد و آن جا را تصرف کرد. 
با نقض قرارداد توسط محمدرشید خان، سرتیپ هوشمند 
افشار مأمور شد تا کار او را یکسره نماید. اوایل مهر 1323 
محمدرشید خان  رسیدن،  از  پیش  ولی  شد.  راهی  افشار 
به اهالی بانه اعالم کرد که بانه را تخلیه و به دهات نقل 
مکان کنند؛ زیرا ممکن است در صورت شکست از نیروهای 
ارتش، شهر را آتش بزند. او از بزرگان بانه برای مقابله با 
ارتش کمک خواست و چون جوابی نشنید، گفت: »من هم 
شهری برایتان باقی نمی گذارم تا بعد از من از آن استفاده 

کنید.«
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در هشتم مهر 1323 محمدرشیدخان تصمیم خود را به 
مرحلۀ عمل درآورد و دستور داد شهر آتش زده شود. یک 
ساعت از شب گذشته، شعله های آتش از محالت شهر به 
از  یکی  نفت در  پیت  بد، ده ها  از بخت  بلند شد.  آسمان 
دکان ها موجود بود. عاملین دِر دکان را شکستند، پیت های 
نفت را آوردند و خانه ها را آتش زدند. در خالل آتش سوزی، 
محمدرشیدخان، در تاکستان های روبه رو، با دوربین جریان 

حریق را نظاره می کرد.
صبح روز نهم مهر، شهر بانه به تلی از خاکستر تبدیل شد 
و جز مساجد و چند خانه که شمارۀ آن ها از انگشتان دست 
تجاوز نمی کرد، خانه ای باقی نمانده بود؛ چون خانه های آن 
چوبی  تیر  با  آن ها  سقف  و  چسبیده  هم  به  بیشتر  زمان 
و برگ درختان پوشیده شده بود. پس از این که عملیات 
سوختن شهر تقریباً پایان یافته تلقی می شد، نیروی ارتش 

به شهر وارد شد و محمدرشیدخان آن جا را ترک گفت.
شهر  در  نیرو  استقرار  از  پس  افشار  هوشمند  سرتیپ 
وحومه، با چند نفر از آوارگان تماس گرفت و آنان را تشویق 
کرد که به شهر بازگردند و به نوسازی خانه هایشان بپردازند. 
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از اردیبهشت 1324 عملیات بازسازی شهر آغاز گردید و در 
عرض ده سال به صورت بهتری تجدید بنا شد.

هواپیماهای  ایران،  علیه  عراق  سالۀ  هشت  جنگ  در 
و جانی  مالی  تلفات  و  بمباران کردند  را  بانه  بارها  عراقی 
بسیاری را باعث گردیدند؛ از همه زیان بارتر، بمباران شهر 
در پانزدهم خرداد 1363 بود که حدود دو هزار نفر شهید و 
زخمی بر جای گذاشت که در فصل های بعد به آن خواهیم 

پرداخت.
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2   فصل دوم
روحانی  شخصیت های  از  بانه  مردم  انقالب  ،  جریان  در 
مبارزی چون آیت اهلل خلخالی و آیت اهلل شاه آبادی که توسط 
با  بودند، پذیرایی و  این شهر تبعید شده  به  رژیم پهلوی 
برپایی تظاهرات، حمایت خود را از انقالب اسالمی  و امام 
اعالم نمودند. اما این شهر پس از پیروزی انقالب اسالمی   ، 
همچون بسیاری از شهر  های مرزی  ، دچار حوادث گوناگون 

شد   و از شرارت گروهک  های تجزیه طلب آسیب دید. 
بود  نگذشته  انقالب  پیروزی  از  بیشتر  روز  چند  هنوز 
که پادگان مهاباد به تصرف ضدانقالب درآمد و بعد از آن، 
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همۀ شهرهای کردستان طعم آشوب را چشیدند. هر روز به 
بهانهای تحصن و اعتراض و اعتصاب و گاهی هم حرکات 

مسلحانه، آسایش و امنیت را از مردم سلب کرده بود. 
سیدجالل حسینی، برادر عزالدین حسینی، امام جمعۀ 
مهاباد و رهبر معنوی سازمان کومله، پس از پیروزی انقالب، 
با حمایت دولت موقت و دریافت 400 قبضه سالح و مقادیر 
قابل توجه ای مهمات، کمیتۀ انقالب اسالمی بانه را راه اندازی 
کرد. ولی بعد از حضور هیأت اعزامی از طرف دولت و امام 
و عدم مذاکرۀ هیأت با او، دلخور شد و ضمن اعالم جنگ 
مسلحانه، با حمله به جهاد سازندگی بانه و سایر مراکز و 
ادارات، عماًل شهر را به اشغال درآورد. پس از آن، در ششم 
شهریور سال 1358، گرو هان ژاندارمری بانه را خلع سالح و 
پادگان تیپ بانه را محاصره کردند. البته در شهر بانه، عالوه 
بر طرفداران شیخ جالل حسینی، گروه  های دمکرات، کومله 

و چریک  های فدایی خلق نیز فعالیت بسیاری داشتند.
توسط  بانه   ،1358 شهریور   12 یعنی  بعد،  روز  چند 
نیرو های سپاه و ارتش و به فرماندهی شهید چمران آزاد 
شد. سیدجالل به عراق پناهنده شد و عناصر وابسته به او و 
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سایر گروهکها، در اطراف مرز متواری شدند. شهید چمران 
در خصوص این عملیات اینچنین می نویسد:

»با حرکتی که از پاوه شروع شد، با سرعتی عجیب همۀ 
شهرها و نقاط مهم و استراتژیک دشمن آزاد شد و آخرین 

نقطه سردشت بود. 
راه بین بانه و سردشت. جادهای پر پیچ خم و قسمتی 
جنگلی و بین کوهها و درهها و بس خطرناک بود. عدهای 
از آغاز حمله بسوی سردشت و عبور از این راه مخوف هراس 

داشتند. ولی جای تأمل و تردید نبود...«1
در حالیکه شهید چمران  اقدام شجاعانه  این  از   پس 
برای مراسم تشییع و تدفین آیت اهلل طالقانی به تهران آمده 
بود، براساس توافق هیأت حسن نیت، ارتش باید به پادگانها 
برمیگشت و سپاه هم باید از منطقه خارج میشد و حفاظت 
از منطقه، به ژاندارمری سپرده می شد. این در حالی بود که 
عماًل، با توجه به شرایط انقالب، ژاندارمری به طور مستقل 
توانایی انجام این مأموریت را نداشت. این بهترین فرصت 

برای ضدانقالب برای بازسازی و تجدید سازمان بود.
1. کردستان، شهید مصطفی چمران، تهران، بنیاد شهید چمران، 1364، ص 122
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یکی از پاسداران دربارۀ شرایط آن روزها چنین می گوید: 

»با این که ما به پادگان خارج از شهر بانه رفته بودیم، اما 
پادگان رفت وآمد داشت و  به  نیت  همچنان هیأت حسن 
برای خروج سپاه از کردستان تالش می کرد. آن ها با یک 
اسکورت شان  دیگری  هلی کوپتر  و  می آمدند  هلی کوپتر 
می کرد.  با این  وجود، حاضر نبودند حتی با هلی کوپترهای 
خالِی اسکورت، آذوقه ای مانند برنج و آرد و... به نیروهای 
متوسلیان(  احمد  جاویداالثر  )شهید  حاج احمد  تحت امر 

برسانند.

از  نداشتیم و خروج  را  بانه  پادگان  از  امکان خروج  ما 
بعضاً  تهیۀ غذا،  و  مانند حمام  برای رفع حوائجی  پادگان 
چیزی،  هیچ  پادگان  داخل  بود.  همراه  درگیری هایی  با 
حتی آب برای آشامیدن نبود و ناچار بودیم برف  را از روی 

کوه  های اطراف پادگان جمع کرده و از آن استفاده کنیم.

یعنی  ماه طول کشید،  پنج  چهار  تقریباً  این محاصره 
تا اواخر سال 58 و رفت وآمد آن هیأت کذایی هم  تقریباً 
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همچنان ادامه داشت. پادگان، فرماندهی داشت که آن زمان 
از نظر ما فرد خائنی بود و بسیار بچه های سپاه را اذیت 
با وجود حاج احمد هیچ کس جرأت نداشت  البته  می کرد. 
حاج احمد  که  زمانی  خصوصاً  کند،  بچه ها  به  چپ  نگاه 
تصمیم گرفت با این هلی کوپترها تعدادی از بچه ها را به 

عقب بفرستد.

نیرو  انتقال  برای  هوانیروز  خلبان های  با  حاج احمد 
صحبت کرد که آن ها استقبال کردند، اما تابع سلسله  مراتب 
و دستور بودند. به همین دلیل از این کار خودداری کردند.

نمی رسد،  نتیجه  به  گفت وگو  با  دید  حاج  احمد  وقتی 
ضامن،  به  دست  نارنجک  های  با  بچه ها  داد  دستور 
هلی کوپترها را محاصره کنند! بعد از آن، به آقایان هشدار 
داد در صورت نزدیک شدن، هلی کوپترها را منفجر می کند. 
بام رفت  باالی  به  نیز بالفاصله  مرحوم محمدعلی جودی 
فعال  سرعت  به  را  داشتیم  آماده  آن جا  که   50 کالیبر  و 
کرد. آن ها وقتی دیدند هیچ راهی برایشان نمانده، به اجبار 
تعدادی از بچه ها را سوار کردند، اما به جای این که آن ها را 

به کرمانشاه ببرند، در سقز پیاده کردند.
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هنوز چند نفر به همراه حاج  احمد در پادگان مانده بودیم. 
مدتی بعد دوباره یک هلی کوپتر شنوک در پادگان نشست. 
این  بار نه برای هیأت حسن نیت که برای انتقال دو جیپ 
بیسیم برای ارتش به پادگان آمده بودند، زیرا راه های زمینی 

ناامن و بسته شده بود.

امکانات و علی الخصوص مواد  از لحاظ  پادگان،  در آن 
برای  هیچ چیز  تقریباً  بودیم.  به شدت در مضیقه  غذایی 
و  برف  جمع آوری  با  که  آب  حتی  نبود؛  موجود  خوردن 
قرار دادن آن در دمای اتاق، به آب تبدیل کرده و استفاده 

می کردیم.

به خاطر دارم، بعد از چند روز گرسنگی، شهید حاجی پور 
وارد سردخانۀ پادگان شد و از آن جا پودرهای میوه ای برای 
بچه ها آورد. با این پودرها، در زمان رژیم شاهنشاهی، برای 
حاجی پور،  می کردند.  آماده  خوراکی  مادۀ  دانش آموزان 
پودرها را با برف هایی که آب کرده بودیم، مخلوط می کرد و 
بچه ها روزی 2 لیوان از آن را به عنوان غذا مصرف می کردند. 
از عدم مصرف مواد غذایی و پروتئینی، کار به جایی رسید 
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که گاهی بچه ها توانایی حرکت را هم نداشتند. این اوضاع 
در حالی بود که بقیه و هیأت حسن نیت در آن جا بهترین 
مواد غذایی را داشتند و حتی غذای زیادی اسراف می شد، 
اما حاضر نبودند به ما کمک کنند. زیرا خواستار تحت فشار 

قرار دادن سپاه برای تخلیۀ کردستان بودند.

حتی  که  شد  زیاد  فشارها  آن قدر   ،1358 سال  اواخر 
حاج  احمد که به امام قول داده بود به هیچ عنوان کردستان 
را تخلیه نکند، با مشاهدۀ وضعیت بچه ها که دیگر حتی 
توان حرکت نداشتند یا با وجود سرمای زیاد، پتویی برای 

گرم کردن نبود، مجبور شد بانه را ترک کند.«1

می شد،  وارد  انقالبی  نیروهای  به  که  فشارها  همۀ  با   
ضدانقالب به عهدنامه وفادار نماند و با حمایت رژیم بعث، 
و شعار خودمختاری، به ستونهای نظامی حمله میکرد. با 
تصرف پاسگاهها و پایگاهها، توافق هیأت حس نیت را نقض، 
و مجدداً شهرهای کردستان یکی پس از دیگری به دست 

نیروهای ضدانقالب افتاد. 
 http://www.farsnews.com 1. جعفر جهروتی زاده در گفت وگو با خبرگزاری فارس
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اردیبهشت  اوایل  از  بانه،  در  لشکر 28  تیپ یک  پادگان   
1359   به محاصرۀ کامل نیرو  های ضدانقالب درآمد. سپاه 
پاسداران غرب کشور، برای ممانعت از سقوط پادگان بانه  ، 
برای  که  را  تهران  سپاه  یک  گردان  نیرو  های  از  تعدادی 
اجرای مأموریت به کرمانشاه رفته بودند، با هلی کوپتر به 
بانه اعزام کرد تا به کمک نیرو  های ارتشی و سپاهی محاصره 

شده در پادگان بشتابند. 
امام  پادگان  در  که  بودیم  نفری   150 گروه  یک  »ما 
حسین)ع( تهران آموزش دیده بودیم. به فرماندهی برادر 
رسولی عازم کرمانشاه شدیم و قرار شد که ما را با هلی کوپتر 
به بانه ببرند. شهر بانه در دست نیروهای ضدانقالب بود و 
فقط تعدادی از برادران در پادگان شهر مقاومت می کردند. 
پس از دو روز معطلی، دو نفر خلبان به نام های شیرودی و 
کشوری قول دادند که هر طوری شده، ما را به بانه برسانند. 

در چند نوبت پرواز، نود نفرمان وارد بانه شدیم.
وقتی به نزدیکی پادگان رسیدیم، با دوشکا و تیربار به 
تیراندازی  علت  به  می شد.  تیراندازی  هلی کوپترها  سمت 
شدید، هلی کوپتر در 3 متری زمین ایستاده بود و بچه ها 
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یکی یکی پایین می پریدند. خلبان از پرش بچه های پاسدار 
حسابی تعجب کرده بود. 

ما اولین گروهی بودیم که وارد پادگان شدیم. برادران 
ارتش از دیدن ما روحیه گرفتند و به گرمی از ما استقبال 
به  و  پادگان صحبت کرد  فرمانده  با  برادر رسولی  کردند. 
آن ها امیدواری داد که به زودی شهر بانه را آزاد خواهیم 

کرد.
وضعیت پادگان خیلی بد بود. روزها امکان جمع آوری 
شهدا نبود و ما مجبور بودیم شب برای جمع آوری اجساد 
برویم. آن ها را داخل نایلون می پیچیدیم و به مسجد پادگان 

می بردیم. 
آن  روزها بنی صدر فرمانده کل قوا بود و متأسفانه در آن 
شرایط سخت و دشوار، هیچ کمکی به ما نمی شد و ما با 

کمبود مواد غذایی، مهمات و نیرو مواجه بودیم. 
یک  روز،  چند  از  بعد  زیاد،  درخواست های  از  پس 
مهمات  مقداری  و  آمد  پادگان  روی  سی130  هواپیمای 
انداخت و چون باد شدید بود، بین  با چتر  و مواد غذایی 
و  غذایی  مواد  آن  به  افتادند.  و دشمن  سنگرهای خودی 
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مهمات ارسالی شدیداً نیاز داشتیم و اگر دست ضدانقالب 
داخل  مراتب مشکل تر می شد.  به  کار  آن ها می رسید،  به 
داشت  وجود  اسکورپین  دستگاه   3 و  تانک  یک  پادگان 
که بیشتر اوقات همۀ آن ها خراب بودند. با کمک یکی از 
بچه های فداکار ارتش، تصمیم گرفتیم به هر قیمتی شده، 
آن بسته ها را بیاوریم. با اسکورپین تا نزدیکی بسته ها رفتیم. 
عناصر ضدانقالب با تیربار و قناصه مرتب شلیک می کردند 
و ما به هر زحمتی بود، توانستیم قسمتی از بسته های مواد 

غذایی و مهمات را جمع آوری کنیم. 
کوه آربابا در اشغال نیروهای ضدانقالب بود و از آن جا 
تمام حرکات ما را تحت نظر داشتند و هر روز تعدادی از 
بچه ها شهید می شدند. همۀ شهدا و مجروحان را در مسجد 
دست مان  از  که  کاری  تنها  و  بودیم  کرده  جمع  پادگان 
برمی آمد، بستن زخم های مجروحان بود. نه دکتر داشتیم، 
نه دارو و درمان. شهدا روی هم انباشته شده بودند. وضع 
مجروحان وخیم بود و مسجد را بوی اجساد پر کرده بود. 
وقتی برزنتی را که روی شهدا بود، کنار زدم، دیدم پیکر 
که  طاقتی  همۀ  با  شده.  متالشی  شهدا  از  بعضی  مطهر 

داشتم، حالم بد شد و از مسجد خارج شدم. 
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تصمیم گرفتیم جنازه ها را خاک کنیم، اما بچه ها اعتراض 
خانوادۀ  برگشتیم، جواب  تهران  به  وقتی  گفتند  و  کردند 

شهدا را چه بدهیم...«1 
اما این پایان ماجرا نبود. کمی بعد بحران در کردستان 
به اوج خود رسید و حتی سنندج به اشغال ضدانقالبیون 
درآمد. گروه های انقالبی به کمک رفتند و باالخره پس از 
22 روز، در 26 اردیبهشت 1359 این شهر و باشگاه افسران 

را که مظهر مقاومت در سنندج بود، آزاد کردند:
یک  رسید  خبر  سنندج،  آزادسازی  از  بعد  روز  »دو   
سید داوود  برادر  سرپرستی  به  تهران  سپاه  از  نیرو  گردان 
رسولی و یک گردان از تیپ قوچان لشکر 77 خراسان، بیش 
از یک ماه در داخل پادگان بانه محاصره شده و در بدترین 
و سخت ترین شرایط به سر می برند. شهید صیادشیرازی از 
پادگان سقز زنگ زد و درخواست کرد که هر چه سریع تر، با 
سالح های سنگینی که در اختیارمان بود، خود را به پادگان 
سقز برسانیم. هماهنگی الزم با سپاه انجام شد و نهایتاً 30 

1. تاریخ بیست سالۀ پاسداری از انقالب اسالمی در غرب کشور، مقابله با ضدانقالب 
و تجزیه طلبی، مصطفی ایزدی، جواد استکی، مسعود یاران، تهران، دانشگاه امام 

حسین)ع(، 1386
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نفر از همرزمان پاسدار و 15 نفر از داوطلبان ارتشی از گروه 
ضربت پایگاه سوم شکاری نوژه همدان به سرپرستی ستوان 
حسین عباسپور داوطلب شدند و در یکم خرداد 1359 با 
سقز حرکت  پادگان  به طرف  سپاه  و  ارتش  نخبگان  این 

کردیم.
مسیر را با احتیاط پیموده و بدون درگیری به پادگان 
سقز رسیدیم. صیاد )شهید علی صیاد شیرازی( به استقبال 
ما آمد. لباس خاکی پلنگی به تن داشت و از ما استقبال 
گرمی به عمل آوردند. نیروها را در پادگان مستقر کردیم 
نیروهای تحت  ایشان وضعیت  نزد شهید صیاد رفتم و  و 
محاصره در بانه را تشریح کرد و از نیروهای موجود گفت که 
در آزادسازی بانه قرار بود عمل کنند. یک تیپ از لشکر 16 
زرهی قزوین، نیروهایی از تیپ 55 هوابرد شیراز و تعدادی 

از خلبانان هوانیروز و... 
قبل از این که برای نماز مغرب و عشا جلسه را تمام کنیم، 
از من خواست که در جلسۀ بعد از نماز که با مسؤوالن و 
فرماندهان مأموریت فردا برگزار می شد، از طرف سپاه شرکت 
کنم. جلسه، بعد از نماز برگزار و گفت وگو در اتاق عملیات 
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داغ شد. با وجود این که چند نفر از افسران، درجه  ای باالتر 
از شهید صیاد داشتند، ولی شهید صیاد به عنوان مسؤول 
جلسه سخن گفت و هدف از اجرای عملیات را در مرحلۀ 
اول بازگشایی محور سقز به بانه، در مرحلۀ دوم شکستن 
محاصرۀ پادگان بانه، در مرحلۀ سوم آزادسازی قلۀ آربابا )که 
به شهر و پادگان مشرف است( و در مرحلۀ پایانی آزادسازی 
شهر بانه ذکر کرد. قرار شد قبل از رسیدن ستون نظامی 
هوایی،  نیروی  و کمین گاه ضدانقالب، خلبانان  مواضع  به 
و در قسمت دوم  بکوبند  را در هم  کمین گاه های دشمن 
عملیات، امنیت ارتفاعات )خاصه محورهای مشرف به گردنۀ 

خان( با هلی برن تأمین شود. 
از  و  دارد  قرار  سقز  از  بعد  کیلومتر   40 خان  گردنۀ 
این گردنه تا بانه 15 کیلومتر فاصله است. در جلسه قرار 
شد ستون در شب به هیچ عنوان حرکت نکند و در آخر، 

مسؤولیت هر یک از افسران و نیروها مشخص شد.
مسؤولیت پاکسازی و برقراری امنیت ارتفاعات قسمت 
شرق گردنۀ خان، با اجرای عملیات هلی برن، به من واگذار 
شد و قسمت غرب به سروان یوسف دزفولیان. ستون صبح 
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روز 2 خرداد 1359، از پادگان سقز به مقصد بانه حرکت 
پادگان  در  کنند،  هلی برن  بود  قرار  که  نیروهایی  کرد. 
منتظر پرواز شدند. ما نیز که قرار بود با 2 هلی کوپتر 214 
و با اسکورت هلی کوپترهای جنگی کبری هلی برن کنیم، 

مشغول تمرین بودیم تا فرمان صادر شود.
تا ساعت 3/5 بعدازظهر اطالعی از ستون نرسید. کمی 
از  نفر   15 از  بیش  با  دادند.  پرواز  دستور  شدیم.  نگران 
نیروهای آموزش دیده، سوار 2 هلی کوپتر 214 شدیم و 2 
هلی کوپتر کبری ما را اسکورت می کردند. طولی نکشید که 
در ارتفاعات شرق گردنۀ خان، در فاصلۀ یک متری از زمین، 
مردها پریدند و زمین گیر شدند. به غیر از سالح انفرادی، 
تیربار سنگین و خمپاره انداز 81 میلی متری همراه داشتیم 
که بسیار مفید واقع شد و ضدانقالِب در حال فرار را با تیربار 
که  هلی برن  رساندیم.  هالکت  به  خمپاره انداز  و  سنگین 

خاتمه یافت، مواضع و سنگرهای افراد را مشخص کردیم. 
در حال حفر سنگر بودیم که شهید صیاد و بیسیم چی 
همراهش خود را به ما رساندند. پس از احوال پرسی، از نحوۀ 
عملیات ما و دزفولیان ابراز رضایت کرد. شهید صیاد آن شب 
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ماند و با هم یک سنگر دو نفره کندیم. سرباز بیسیم چی او 
از  بعد  ما حفر کرد. ساعت 9 شب،  کنار  در  نیز سنگری 
خواندن نماز و خوردن غذای کنسرو، در حال صحبت بودیم 
که یک باره تکه ابری شبیه یک جنازۀ کفن پوش در آسمان، 
روی نیروهای ستون در گردنۀ خان دیدیم. صیاد نگاه کرد 

و گفت، این یک نشانه است و از فاجعه می گوید.
فریاد  و  ناله  صدای  که  بود  نگذشته  دقیقه   10 هنوز 
نیروهای خودی از بیسیم به گوش رسید. پی گیری کردیم 
و دریافتیم برخالف قرار قبلی، جلوی ستون حرکت  کرده و 
با حرکت، ستون در کمین گاه مرگبار دشمن قرار می گیرد. 
انهدام  و  مجروح  اسیر،  شهید،  زیادی  تعداد  از  خبرها 
خودروهای سبک و سنگین و غنیمت گرفتن تعدادی تانک 

اسکورپین به دست دشمن حکایت داشت.
واقعاً تکان  دهنده و فاجعه بار بود. شهید صیاد از این که 
ستون برخالف دستور صریح، در شب حرکت کرده، ناراحت 
بود؛ ولی چاره ای نبود جز این که از بقیۀ نیروها بخواهیم 
هر جا هستند، زمین گیر شوند و دفاع کنند. ما نیز به  علت 
کنیم؛  شلیک  نمی توانستیم  مسافت،  تخمین  عدم امکان 
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چرا که امکان برخورد گلوله به نیروهای خودی می رفت. 
شهید صیاد با پادگان سقز و از آن جا با پادگان سوم شکاری 
همدان تماس گرفت و خلبانان ارتش با شلیک منور روی 
دشمن اجرای آتش کردند. پروازها تا صبح ادامه داشت و با 

مقاومت نیروها در داخل ستون، آتش قطع شد.
تا صبح بیدار بودیم. شب دلگیر و غم باری بود. بعد از 
نماز صبح، با شهید صیاد رفتیم و به محل درگیری شب 
در  شهدا  جنازۀ  و  منهدم شده  کامیون های  رسیدیم.  قبل 

داخل جاده به چشم می آمد.
در همین حال، یک سپاهی که موفق به فرار شده بود، 
خودش را به ما رساند. هنوز البه الی دندان هایش، ماسه هایی 
که به خوردش داده بودند، دیده می شد. شهید صیاد عقیده 
داشت که با وجود روحیۀ متزلزل نیروها، باید حرکت کنیم 

و محاصرۀ پادگان بانه را بشکنیم. 
بانه  طرف  به  حرکت  آمادۀ  زود،  صبح  روز  آن  فردای 
شدیم. آن زمان من داخل نفربر شنی دار قرار گرفتم و در 
نقاط  برای درهم کوبیدن  جلوی ستون حرکت می کردم. 
مشکوک و کمین گاه های دشمن، با خمپاره  انداز که داخل 
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نفربر جا سازی  شده بود و با تیربار گرینف تیراندازی انجام 
نزدیکی  تا  خان  گردنۀ  از  کیلومتری   15 مسیر  می دادم. 
شهر بانه، بیش از ده هزار گلوله تیربار روی مواضع نفرات 
کردیم.  تیراندازی  بودند،  فرار  حال  در  که  ضدانقالب 
تانک های چیفتن نیز با تیربار کالیبر50 و توپ های مربوطه، 
آتش  حجم  می کردند.  تیراندازی  ضدانقالب  مواضع  روی 
سنگین ما نیروهای ضد انقالب را به وحشت انداخته بود. 
تاب مقاومت نیاوردند و قبل از رسیدن ستون، فرار را بر قرار 

ترجیح  دادند. 
درهم  با  و  تلفات  بدون  پیروزمندانه،  و  بی وقفه  ستون 
کوبیدن کمین گاه های دشمن به راه خود ادامه  داد، تا این که 
به نزدیکی شهر رسیدیم. با توجه به شرکت در عملیات های 
سال 1358 و آشنایی که به نقاط مختلف شهر و پادگان 
داشتم، از طرفی اطالع کامل داشتم که یک گردان از لشکر 
کمین  در  بانه  شهر  ورودی  مدخل  در  چگونه  مرکز  یک 
و مجروح  نفر شهید  به صد  نزدیک  و  قرار گرفته  دشمن 
حساب شده  و  دقیق  برنامه  ریزی  با  باید  بنابراین  شدند، 
عمل می کردیم. ابتدا دستور توقف ستون را در فاصلۀ یک 
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کیلومتری شهر صادر کردیم. سپس برای جلوگیری از دید 
دشمن، با گلوله های دودزای خمپاره انداز، قسمت شمال و 
شمال غربی شهر بانه را کاماًل پوشاندیم. با ایجاد دیواره ای از 

دود، به نیروها دستور حرکت داده شد.
اتفاق تعدادی از همرزمان به طرف پادگان حرکت  به 
کردیم. قبل از این که وارد پادگان شویم، برادرانی که بیش 
از یک ماه در محاصره قرار داشتند، با شور و شوق وصف 
نشدنی به استقبال  ما آمده بودند. با دنیایی از شادی و امید، 

شتابان همدیگر را به آغوش کشیدیم. 
پادگان،  آزاد سازی   و  از شکستن محاصرۀ دشمن  پس 
نشستی  آربابا  قلۀ  آزاد سازی   برای  صیاد  شهید  با  شبانه 
در داخل پادگان داشتیم. در آن نشست، راه و روش های 
مختلفی برای آزاد سازی  قلۀ آربابا مطرح شد. به خاطر کمبود 
مهمات خمپاره انداز، عملیات ما 2 روز به تأخیر افتاد. شهید 
صیاد برای تأمین مهمات ، با یکی از مسؤوالن مربوطه تماس 
گرفت. مهمات مورد نیاز برای فردای آن روز، با هواپیمای 
باربری سی130 ارسال شد. به مقدار یک کامیون مهمات، 
با پالت های مخصوص، توسط چترهای بزرگ از ارتفاع باال 
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به محلی که ما در آن جا مستقر بودیم، فرو ریخت. از نظر 
مهمات خیال مان آسوده شد.

بعد از ثبت تیر اهداف، برای اجرای عملیات فردا اعالم 
نظر  زیر  نفر  از 100  بیش  پیاده  نیروهای  کردم.  آمادگی 
شهید صیاد و با همکاری سروان یوسف دزفولیان و شهید 
شهرام فر و ستوان علی اصغر نوری از واحد نیروی مخصوص 
تیپ )نوهد(، شبانه سازماندهی کرده ، صبح زود پس از اقامۀ 
نماز خود را به پای قله می ر سانند. با هماهنگی هایی که قباًل 
با شهید صیاد صورت گرفته بود، به محض این که نیروها به 
نقطۀ مورد نظر رسیدند، شهید صیاد با من تماس گرفت 
که آمادۀ اجرای عملیات هستیم. دو قبضه از خمپاره اندازها 
بودم،  کرده   تیر  ثبت  قباًل  که  یک  شمارۀ  هدف  روی  را 
الی 600 متر جلوی  اولی را 500 متر  روانه کردم. گلولۀ 
نیروهای پیاده شلیک کردیم. به همین نحو نیروها پیشروی 
خمپاره انداز  قبضه  دو  با  گام  به  گام  هم  من  و  می کردند 
120 میلی متری جلوی نیروها را پاکسازی می کردم. قبضۀ 
قرار  هدف  قله  باالی  در  را  دشمن  سنگرهای  هم  دیگر 
از سوی دیگر، توپ های  و  شلیک می شد  بود. مرتباً  داده 
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ناصر  ستوان  دیده بانی  به  خودکششی،  155 میلی متری 
آراسته، از گردنۀ خان روی قلۀ آربابا اجرای آتش داشتند. 
با توجه به این که شهید صیاد از تخصص باالی دیده بانی 
برخوردار بود، سبب شده بود گلوله های خمپاره انداز و توپ 

دقیق روی مواضع دشمن فرو ریزد.
دشمن پس از ماه ها استقرار در قلۀ آربابا، تاب مقاومت 
نیاورد؛ سنگرهای خود را یکی پس از دیگری رها کرد و از 
قسمت جنوب قله پا به فرار گذاشت. بعد از آن، رزمندگان 
اسالم قله را به تصرف خود درآوردند. در آن هنگام بود که 
شهید صیاد از طریق بیسیم مژدۀ پیروزی و فتح قله را به 
بنده اطالع داد. در پی آن صدای  اهلل اکبر نیروها در پایین و 

باالی قلۀ آربابا طنین افکن شد.
با شکستی که در قلۀ آربابا نصیب ضد انقالب شد، برای 
آزادسازی شهر بانه چندان مشکلی نداشتیم. حدود 100 
نفر از برادران پاسدار و ارتشی را با شهید صیاد سازماندهی 
کردیم. زیر نظر شهید صیاد به طرف شهر حرکت کردیم. 
قبل از این که نیروهای پیاده وارد شهر شوند، یک دستگاه 
تانک به دستور شهید صیاد داخل شهر شد. طولی نکشید 
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صدای شلیک توپ به گوش رسید. ابتدا تصور کردیم صدای 
شلیک توپ اسکورپین ضدانقالب بود که به غنیمت گرفته 
بودند، ولی بعداً متوجه شدیم صدای گلولۀ تانک خودمان 
در  جوالنی  دل ضد انقالب،  در  وحشت  و  رعب  برای  بود. 

داخل شهر داده و تیری هم رها کرده بود. 
با  پیاده  نیروهای  از داخل شهر،  تانک  برگشت  از  بعد 
احتیاط و به آرامی، توأم با رگبار تفنگ و تیربار، وارد شهر 
پایگاه های  دشمن  شهر،  مرکز  به  رسیدن  از  قبل  شدند. 
خود را ترک کرده بود. در پی  فرار آنان از شهر، رزمندگان 
اسالم در پایگاه هایی که دشمن قباًل در آن ها مستقر بودند، 
مستقر شدند. بدین طریق شهر بانه نیز آزاد شد و در کنترل 

نیروهای ما قرار گرفت.«1
یکی از رزمندگان شرکت کننده در این عملیات، دربارۀ 
کسانی که به مدت دو ماه پادگان بانه را با چنگ و دندان 

حفظ کرده بودند، می گوید:
»کل نیروی داخل پادگان 30 نفر بودند. از درجه دارهایشان 

1 . بر فراز آربابا )ناگفته هایي از عملیات آزادسازي بانه و ارتفاعات آربابا(؛ خاطرات 
سید علی اکبر مصطفوی، محمدعلی آقامیرزایی، روزنامۀ همشهری، چهارشنبه 21 

مهر 1389
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فقط یک نفر باقی مانده بود که او هم استوار دوم بود. مابقی 
 200 گردان  یک  بازماندۀ  این ها  بودند.  شده  شهید  همه 
نزدیک  بودند.  خراسان(  )لشکر 77  قوچان  تیپ  از  نفری 
بودن بیش از حد شهر به پادگان، کار را مشکل می کرد.  
چون شهر تخلیه شده بود و ضدانقالب از داخل خانه های 
به  می کرد.  تیراندازی  پادگان  سمت  به  راحتی  به  خالی، 
عالوه، سرکوب بودن آربابا بر پادگان باعث شده بود گردان 
مشهدی شهدای زیادی بدهد. دور تا دور پادگان سیم خاردار 
دو دامنه بود ؛ بین سیم ها هم میدان مین. در ورودی اش هم 
که با زنجیر پیچانده شده بود،  زیر تیر مستقیم چند سنگر 

داخل پادگان قرار داشت.
بوی تعفن غیرقابل تحمل ، اولین چیزی بود که به محض 
ورود به پادگان توجه مان را جلب کرد. وقتی آمدیم باالی 
پادگان  باورشان نمی شد که  سنگرها ، سربازهای مشهدی 
هیچ کدام  برای  شدند.  خوشحال  خیلی  است.  شده  آزاد 
بیشتر از 15 فشنگ نمانده بود. با این حال، پادگان را با 
کمترین امکانات و چنگ و دندان حفظ کرده بودند. استوار 
دومی که تنها درجه دار باقی مانده شان بود، آمد کنارم. مچم 
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را گرفت و با لهجۀ مشهدی گفت: »تو افسر جوانی هستی. 
قراره 30 سال به این مملکت خدمت کنی. بیا نشانت بدهم 

چطور سرباز ها را توی سنگر نگه داشتم.«
دنبالش رفتم داخل سنگر.  به سرباز گفت دِر صندوق 
مهماتت را باز کند. سرباز پلمپ صندوق را باز کرد. جعبه های 
فشنگ نمایان شد، ولی به جای فشنگ، داخل شان خاک 
بود. گفت: »من به سربازها این طور روحیه دادم که گفتم 
داخل این جعبه ها 5000 تا فشنگه ، ولی تا فشنگ تان تمام 
نشده، حق استفاده از این ها را ندارید. در ضمن، با هر فشنگ 
باید یک نفر را بکشید. حق تیراندازی بی خود هم ندارید.«

 مانده بودم چه بگویم. سرباز هم که تازه فهمید ، دلش 
را به یک جعبه خاک خوش کرده است، از سنگر بیرون زد.

این درجه دار، از آزادی پادگان و نگهداری آن با دست 
خالی خوشحال بود. برای همین، کاله آهنی اش را از سرش 
به زمین  اما کاله هنوز  پرتاب کرد،  به آسمان  و  آورد  در 

نرسیده، با یک رگبار هفت، هشت گلوله ای، آبکشش کرد.
افراد  تک تک  از  امکانات،  حداقل  با  محاصره،  ماه  دو 
پادگان فوالد آب دیده ساخته بود. همه شان در تیراندازی 



54  بانه

از سنگرهایی که  بود  پر  پادگان  بودند. حیاط  خبره شده 
افراد کنده بودند؛ هر 20 قدم، یک سنگر. به ساختمان ها 
اعتباری نبود؛ چون بزرگ بودند و با دیدی که دشمن از 
روی آربابا بر پادگان داشت، راحت با یک خمپاره روی سر 

افراد خراب می شد.
خوبی سنگرها این بود که به خاطر کوچک بودن، امکان 
زدنش با خمپاره و تیر خیلی کم بود. بچه ها در محل هایی 
که دید کمتری داشت، در سنگرهای سه نفره تقسیم شده 
بودند. این گونه می توانستند تمام پادگان را پوشش بدهند. 
از همین رو راه نفوذ دشمن را به پادگان بسته بودند. استوار 
درون  می چرخید ،  سنگرها  بین  نامنظم  طور  به  مشهدی 
یک سنگر پنج دقیقه می ماند و درون دیگری نیم ساعت. 
 همین کارش باعث شده بود تا نتوانند دستش را بخوانند و 
زنده بماند. باقی پرسنل هم دو  سه نفری داخل سنگرهای 

انفرادی جا گرفته بودند.
به خاطر باال بودن سطح آب های زیرزمینی، داخل خیلی 
از سنگرها چشمۀ آب بیرون زده بود. سربازها کف سنگر 
این  می رسیدند.  آب  به  می کندند،  متر  یک  حدود  که  را 
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طور دیگر مجبور نبودند از سنگر خارج شوند؛ چون برای 
دستشویی هم از همان آب استفاده می کردند. هر چند که 
زنده  به  ولی  می خوردند،  غذا  و  می خوابیدند  نشسته  باید 

ماندنشان می ارزید.
دیگری  قسمت  در  که  را  ما  تیراندازی،  در  مهارت شان 
مستقر بودیم، سر شوق آورده بود. هر کدام شان، از نظر توانایی 
نظامی، با 10 نفر از ما برابری می کردند؛ یا حتی با 10 نفر از 
ضدانقالب . در مدت محاصره، یاد گرفته بودند که فشنگ را 
هدر ندهند. همۀ تیرهایشان بدون استثناء به هدف می خورد.

فردای آن روز هلی کوپتر شینوک آمد. از لشکر 21 حمزه 
بازمی گشتند.  به عقب  بچه ها  و  بود  آورده  نیروهای جدید 
چشم های همه شان پر از اشک بود. عزیزترین دوستان شان را 
در آن گودال جا گذاشته بودند. از طرفی، بعد از دو ماه تالش، 
تن به تسلیم نداده  و تا آخرین فشنگ جنگیده بودند. شاید 
این پیروزی، مرهمی بر زخم شهادت نزدیک به 200 نفر از 

دوستانشان بود. ترتیب حمل پیکر شهدای آن ها داده شد.«1

www.isna.ir 1. امیر سرتیپ جانباز مصطفی گودینی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا
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با این که بانه از وجود ضدانقالب پاکسازی شد، اما روستاها 
قرار  و مناطق غیرشهری همچنان زیر سیطرۀ ضدانقالب 
ارتباطی،  محورهای  و  شهرها  آزادسازی  از  پس  داشت. 
در  اما  شد.  آغاز  ضدانقالب  از  نیز  مناطق  سایر  پاکسازی 
این جا باید برای نمونه از وحشی گری ضدانقالب، به حادثۀ 

سیرانبد اشاره کرد.
سیرانبند، روستایی است در 18 کیلومتری جنوب بانه 
که امروزه یادمانی در این منطقه بنا گردید است. یادمان 
شهدای سیرانبند بانه، در نقطۀ صفر مرزی ایران و عراق قرار 
دارد و محل دفن شهیدان گران قدری است که به دست 
گروهک های ضدانقالب، در این محل به شهادت رسید ند. 
شهدای گمنام سیران بند، نماد مقاومت مردم کردستان و 

بانه در برابر دشمنان هستند.
در 17 رمضان سال 1361، ده نفر از فرزندان این مرز 
و بوم، اعم از شیعه و سنی، بعد از تحمل 9 ماه اسارت و 
اذیت و آزار توسط عوامل خودفروختۀ ضدانقالب، به طرز 
ناجوانمردانه ای در این محل به شهادت رسیدند و به شهدای 
اسالم و انقالب پیوستند. این شهدا که با پای پیاده و طی 
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یک ماه، به همراه سایر اسرا از اطراف سنندج به بانه انتقال 
داده شدند، با زبان روزه، در اثر شکنجۀ عوامل ضدانقالب، 
به شهادت رسیدند. پیکر شهدا پس از چند روز توسط اهالی 
محل به صورت گمنام به خاک سپرده شدند و هم اکنون 
مشخص نیست که هر آرامگاه متعلق به کدام یک از این 

شهیدان است.
پدر یکی از این شهیدان چنین گفته است:

»در یکی از روزهای سال 1360، فرزندم همراه با چند 
نفر از همرزمانش، بر سر پست نگهبانی بوده که یکی از آن 
افراد که جاسوس دشمن بوده است، با دادن قرص خواب 
داخل چای، آنان را به خواب برده و سپس اطالع می دهد 

که چند نفر را اسیر کرده است.
به محض اطالع آن فرد جاسوس، گروهک های ضدانقالب 
به مقر نگهبانی حمله کرده و با ضرب وشتم فراوان آنان را 
بیدار و اسیر می کنند و در میان راه، سه نفر از آنان را به دلیل 
دفاع از خود، به شهادت می رسانند. فرزندم اسعد به همراه 
تعدادی دیگر، حدود 9 ماه در روستای توریور اسیر دشمن 
بوده و در این مدت آنان را به عناوین مختلف شکنجه داده 
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و به هر کاری از جمله بارکشی، گدایی و غیره وادار کردند. 
پس از 9 ماه، آنان را به مرز سیرانبند بانه انتقال دادند. در 
مرز سیرانبند، حدود 27 نفر اسیر گروهک ها بودند و ما از 
طریق رادیو مطلع شدیم که 10 نفر از این تعداد، از جمله 
اسعد را اعدام کردند. حتی به ما اجازه ندادند که جنازه را 
تحویل بگیریم و گفتند که جنازه ها را داخل آب انداخته ایم.

پس از 20 سال که از شهادت پسرم گذشت، یک روز 
پادگان  فرمانده  را  خود  و  کرد  تلفن  منزل  به  که  فردی 
اگر  گفت  و  کرد  معرفی  بیت المقدس  سپاه  علی)ع(  امام 
می خواهی جای دفن فرزندت را ببینی، به این جا بیا. من 
از مسؤولین سپاه استان به محل دفن  با یکی  نیز همراه 
فرزندم واقع در سیرانبند بانه رفتم. در آن مکان، فرزندم و 9 
نفر دیگری که به دست گروهک های ضدانقالب به شهادت 
روی  بر  هیچ کدام  نام  اما  شده اند،  مدفون  بودند،  رسیده 
سنگ قبر آنان نیست. من هنوز هم نمی دانم که کدام یک 

قبر فرزندم است.«1

ir.shohada-khadem.www .  1
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3   فصل سوم
در طول جنگ تحمیلی، در حدود 77 بار شهر بانه و حومۀ  
آن به وسیلۀ هواپیماهای عراقی بمباران شد و یا به رگبار 
مسلسل بسته شده است که دلخراش ترین آن ها حادثۀ 15 

خرداد 1363 است. 
آن روز، مردم بانه در پارک شهر، برای مراسم 15 خرداد 
جمع شده بودند. سخنران مراسم حاج مال عبداهلل سوری امام 
جمعۀ وقت بانه بود. مراسم به نیمه نرسیده بود که بمباران 
شروع شد. به قدری این حمله غافل گیرکننده بود که تا لحظۀ 

انفجار اولین بمب، کسی از انجام حملۀ هوایی خبردار نشد.
سعی  هم  من  می رفتند.  و  می زدند  فریاد  داشتند  »مردم 
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می کردم زن هایی که بچه در بغل دارند، جا نمانند و یا در 
وسط جمعیت قرار نگیرند و اذیت نشوند. یکی دو دختربچه 
ده یازده ساله هم که تنها بودند، همراه خودم می کشیدم که 
گم نشوند. یکی شان که لباس قرمز تنش بود، کمکم می کرد 

و پا به پایم می آمد. 
و  شدند  ساکت  همه  یک دفعه  آمد.  هواپیماها  صدای 
سرها را به طرف آسمان گرفتند. انگار همه خشک شان زده 

بود. یک هواپیما داشت به طرف جمعیت شیرجه می آمد.
شد.  شکسته  مردم  بهت  آمد،  که  بمب  اولین  صدای 
فریادها بلند شد و هر کس به سویی دوید. اصاًل باور کردنی 
نبود. هواپیمای بعدی، از وسط خیابان روبه رو آمد و مردم 
فریاد  می ماندند.  پا  و  دست  زیر  مردم  بست.  رگبار  به  را 
زدم که مردم بروند تو کوچه های اطراف و مواظب دیگران 
هم باشند. اصاًل هیچ کس حال خودش را نمی فهمید. مگر 
می شد در آن هنگامه کاری کرد؟ مگر کاری از دست مان 

برمی آمد؟
بودند  افتاده  زمین  روی  مردم  که  خیابان  آمدم وسط 
تا کاری کنم. یک دفعه پایم سوخت. افتادم زمین. ترکش 
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تیرهای دو زمانه هواپیما، خورده بود به پایم.
هواپیماها  آن جا.  بود  محشر  برخاستم. صحرای  لنگان 
چپ و راست می آمدند و مردم را به رگبار می بستند. زن ها 
جیغ می کشیدند. مردها فریاد می زدند و بچه ها نمی دانستند 

چکار کنند.«1
بمباران پارک شهر، کابوسی بود که واقعیت یافت و به 
خاطره ای مشترک برای مردم بانه تبدیل شد. محل بمباران، 
پس از جنگ تحمیلی، به نام پارک 15 خرداد تغییر یافت. 
و  کتاب تاریخ  در  معاصر  نویسنده  توکلی  محمدرئوف 

جغرافیای بانه، این روز را این گونه توصیف می کند:

»ناگهان چهار فروند و به قولی 8 فروند هواپیمای ارتش 
بعث عراق وارد حریم هوایی بانه شد و بارانی از بمب آتش زا 
و راکت و گلوله را در ده نقطۀ شهر بر سر مردم بی دفاع 
با  ثانیه، گویی آسمان و زمین  فرو ریختند.در مدت چند 
هم برخورد کرده و متالشی شدند و لحظاتی بعد، قطعات 
اندام جنازه ها به هوا رفته و به صورت تکه پاره هایی به زمین 
و  کودکان  خاطرات  بمباران؛  شب های  به:  بنگرید  سرلک.  زهرا  از  خاطره   .1
نوجوانان، بازنوشتۀ داوود غفارزادگان، محمدرضا بایرامی، تهران، سورۀ مهر، 1388 
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بازگشته و یا بر شاخ درختان بر جای ماندند. از سویی، صدها 
جنازه بر روی هم انباشته شده و صدها نفر هم زخم های 
مهلک برداشته و در خاک و خون غلتیدند. دکان و خانه ها 
آتش گرفته و در هم ریختند و اجساد بسیاری سوخته و 

زیر آوار ماندند.

کسانی که زنده مانده بودند، با آمبوالنس و هر وسیلۀ 
دیگری که در اختیار داشتند، به یاری زخمیان و مصدومان 
شتافتند. اما عمق فاجعه به حدی بود که وسائل نقلیه کفاف 
عده ای  که  بود  این  نمی کرد.  را  زخمی ها  و  جنازه  حمل 
مجبور شدند زخمی ها را برای رساندن به بیمارستان، به 

دوش بکشند.

عثمان حسامی از مکانیک های با استعداد که موفق به 
مونتاژ نوعی خودرو شده بود، با کارگرانش در میان کارگاه 
خویش واقع در خیابان هالل احمر سوختند و جز توده ای 
خاکستر، چیزی از آنان باقی نماند. در همان خیابان، ده ها 
نفر که در جلوی دکانی برای دریافت خواروبار کوپنی صف 
کشیده بودند، همگی شهید شدند. از تعداد هشت نفر عائلۀ 
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حاجی مالرسول اشعری، دو نفر زنده ماندند. راننده ای که در 
خیابان جنوب پارک شهر سرگرم تعمیر ماشینش بود، مورد 
اصابت بمب قرار گرفت، کامیونش آتش گرفت و خود در 

میان آن جزغاله شد.

ده ها نفر از شهیدان، دانش آموزانی بودند که به منظور 
مرور درس ها برای امتحانات آخر سال، در پارک و اطراف 
از  مردم  بود که  به حدی  پرسه می زدند. شمار شهدا  آن 
عهدۀ دفن ایشان بر نمی آمدند. این بود که بستگان شهدا، 
کندن گور عزیزان خود را به عهده می گرفتند و چون با این 
روش هم دفن تمامی اجساد میسر نمی گردید، ناچار با بیل 
مکانیکی گودال بزرگی ایجاد نموده و جنازه ها را به طور 

دسته جمعی در آن دفن کردند.«1

در میان شهدا، افراد ناشناس و غریبه هم وجود داشت. 
ظروف  مقداری  که  تهرانی  دستفروش  نفر  دو  جمله  از 
پالستیکی را به بانه آورده بودند، تا با فروش آن ها، خرج 

1 . برای اطالعات بیشتر بنگرید به: تاریخ و جغرافیای بانه، محمدرئوف توکلی، 
تهران، انتشارات توکلی
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خانوادۀ خود را تأمین نمایند. خوشبختانه جنازۀ آن دو نفر 
شناسایی شد و به تهران برگشت. از سرنوشت بسیاری از 
بیمارستان  در  آن ها  کسان  نبود.  بمباران خبری  قربانیان 
کثرت  زیرا  می گشتند،  دنبال شان  به  دیگر  شهرهای 
زخمی ها به حدی بود که مجال نام نویسی و صورت برداری 

در آن شرایط، غیرممکن بود. 

از بیم تکرار بمباران، هر روز بازماندگان شهر به صحرا 
و کوه های اطراف پناه می بردند و شبانگاه به خانه هایشان 
پناه  در  و  در سایۀ هر درختی  بود که  این  بازمی گشتند. 
هر صخره ای، تالوت قرآن از ضبط صوت به گوش می رسید 
دست  از  عزیزان  سوگ  در  که  می شدند  دیده  کسانی  و 
رفته شان نشسته و افرادی برای تسلیت گویی در کنارشان 

قرار گرفته بودند.

وقت  فرماندهان  از  یکی  که  صالحی  غالمرضا  شهید 
روز  این  یاداشت های  در  بود،  سیدالشهداء  حمزه  قرارگاه 

خود چنین آورده است:
»سه شنبه 15 خرداد 1363: ساعت 11/30 صبح در جلسۀ 
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بانه  شهر  رسید  خبر  که  بودیم  ناحیه  و  قرارگاه  مشترک 
توسط هواپیماهای عراقی بمباران شده و در نتیجه بیش 
نفر مجروح شده اند. به محض  نفر شهید و 100  از 100 
بر  به  یک باره  را شنیدم،  این حادثۀ دلخراش  این که خبر 
از  فرا گرفت. پس  را  تمام وجودم  لرزیدم و وحشت  خود 
چند دقیقه ، مجدداً اطالع دادند که پس از بمباران در شهر، 
درگیری به وجود آمده است. دیگر در جلسه نماندم و به 

اتفاق برادر استکی به فکر چاره افتادیم. 
ابتدا قرار شد گردان جنداهلل سقز و گردان نوهد به  طرف 
بانه حرکت کنند. سپس به برادر استکی و ایزدی پیشنهاد 
دادم بهتر است ما خودمان برویم و از نزدیک وضعیت شهر 
را بررسی کنیم تا بتوانیم فکر بهتری کنیم. به دنبال آن، به 
اتفاق برادر استکی و چند نفر از برادران، به وسیلۀ یک فروند 
هلی کوپتر به  طرف بانه حرکت کردیم. به محض این که به 
باالی شهر بانه رسیدیم، مشاهده کردم که قسمت زیادی 
از خانه ها، مغازه ها و... ویران شده است. در پادگان بانه فرود 
آمدیم. به محض این که از هلی کوپتر پیاده شدیم، با یک 
تمام  در  شدم.  روبه رو  وحشتناک  و  دلخراش  بس  صحنۀ 
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میدان بانه و اطراف ساختمان های ارتش، پر از مجروحین 
و شهدای پیر و کودک و زن و مرد بود. از هر گوشۀ پادگان 
ناله ای بلند بود. صحنه آن قدر عجیب بود که امکان توصیف 
یا  پزشک  متأسفانه  این که  مهم تر  ندارد. مسألۀ  آن وجود 

پرستاری نبود که به این مجروحین برسد.
مجروحین از کودک و بزرگ، به علت خونریزی شدید 
زیر آفتاب در حال تلف شدن بودند. باالی سر هر مجروح 
و شهید، عده ای زن و کودک و بزرگ در حال گریه و زاری 
بودند. به علت وسعت و حجم جنایتی که صدام کرده بود، 
در همان ساعت اولیه، همۀ مسؤولین شهر و ارگان ها کنترل 
خود را از دست داده بودند و هیچ گونه نظم و برنامه ای برای 

تخلیۀ مجروحین وجود نداشت. 
برادران با جدیت کار را پی گیری کردند و از شهرهای 
سقز، سنندج، ارومیه، باختران ]کرمانشاه[ و سایر شهرها 
به  طرف  مجروحین  تخلیۀ  برای  هلی کوپتر  تعدادی 
در  هلی کوپتر  فروند   3 ربع،  یک  هر  کردند.  حرکت  بانه 
پادگان فرود می آمد و بدون کنترل، هر کس مجروحی را 
را  او  تا  می آورد  هلی کوپتر هجوم  به  طرف  و  برمی داشت 
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تخلیه کند. در این انتقال، شاید تعداد زیادی از مجروحین 
به علت بی نظمی تلف شدند. به هر صورت، از ساعت 11 
صبح تا 4/30 بعدازظهر طول کشید تا کلیۀ مجروحین با 
هلی کوپتر و خودرو تخلیه شدند. سپس با کمک برادران، 
جنازۀ شهدای مردم را در شهر به آشنایان آن ها دادیم و 

نیروهای نظامی را نیز به  طرف سقز حرکت دادیم. 
این فاجعۀ بزرگ وحشت عجیبی در مردم به وجود آورده 
بود. پس از این که کلیۀ مجروحین و شهدا تخلیه شدند، فوراً 
در سپاه جلسۀ شورای امنیت برگزار شد و پیرامون حفظ 

نظم و امنیت تصمیماتی گرفته شد.
پنجشنبه 17 خرداد 1363: آمار تلفاتی که بر اثر بمباران 

وحشیانۀ صدام در شهر بانه به نیروهای نظامی وارد شد: 
1. 65 شهید و مجروح از پیشمرگان مسلمان کرد.

جنداهلل  گردان  نیروهای  از  مجروح  و  شهید   100  .2
)ارتشی، ژاندارمری، بسیجی(.

رسول اهلل  محمد  گردان  از  مجروح  و  شهید   60  .3
)نیروهای بسیج(.

4. 30 شهید و مجروح از نیروهای عملیات شهری )سپاهی 
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و بسیجی(. 
5. حدود همین آمار نیز تلفات به مردم وارد شد.«1

بنابر آمار بنیاد شهید، در بمباران 15 خرداد 1363 بانه 
605 نفر شهید و نزدیک به 100 نفر مجروح و جانباز شدند. 
بانه  در این بمباران وحشیانه 215 نفر از از مردم مظلوم 
لبیک  را  دعوت حق  نقاط کشور  سایر  از  رزمنده  و 390 

گفتند.2 
دبیرکل  توصیۀ  با  بمباران،  قطع  و  ماجرا  این  از  پس 
آرام  شهر  ماه  هفت  حدود شش  در  متحد،  ملل  سازمان 
از  را  ایران  شهرهای  بمباران  مجدداً  عراق  دولت  اما  بود. 
سر گرفت. اولین مرتبه اهواز را بمباران نمود و سپس در 
پانزدهم اسفندماه 1363 رادیو و تلویزیون بغداد اعالم کرد 

30 شهر ایران و از جمله بانه را بمباران می کنیم.
در آن زمان، در بانه سرما و یخبندان بود و درجه حرات 
دما در بعضی مواقع به 20 تا 25 درجه زیر صفر می رسید. 
1. تک آخر؛ یادداشت های شهید غالمرضا صالحی، احمد دهقان، تهران، کنگرۀ 

سرداران شهید سپاه و 36 هزار شهید استان تهران، 1380
www.farsnews. 2. به نقل از ورمزیار، رییس بنیاد شهید بانه، خبرگزاری فارس

com
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چند روزی بود در اصطالح محلی )باره ش( یعنی باد سیاه 
باد، سرد و خشک  این  ادامه داشت.  تا نوروز  می وزید که 
است و از شمال شرقی می وزد و سوز شدیدی دارد. در وقت 
وزیدن این باد، ابری در آسمان نمی ماند و هوا صاف می شود 
و برای بمباران مناسب است. در این شرایط جوی، مردم 
بانه از زن و مرد و پیر و جوان، صبح پانزدهم اسفند 1363 
شهر را تخلیه نموده و به روستاها پناه بردند. طبیعی است 
که همۀ خانوارهای شهری نتوانستند جایی برای سکونت 
پیدا کنند. زیرا اوالً روستا ظرفیت جذب این همه خانوار 
را نداشت و ثانیاً بر اثر برف زیاد، اکثر جاده های روستایی 
مسدود بود. فقط روستاهایی که در مسیر جادۀ سقز ـ بانه 

و بانه ـ سردشت بود، می توانست پناهگاه باشد. 
خانوارهایی که در روستاها جایی پیدا نکرده بودند، در 
و سرما  بچه های خردسال، در سوز  و  با زن  کنار جاده ها 
مانده بودند. چوب های جنگل بانه تا اندازه ای به داد مردم 

رسید و مرتب آتش روشن می کردند. 
روستاهایی که در کنار جاده ها بودند، از جمعیت موج 
هم  طویله  و  کاهدان  و  مدرسه  و  مسجد  از  حتی  می زد. 
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برای سکنی استفاده می کردند. در هر مدرسه و مسجدی، 
بیست تا سی خانوار با هم سکنی گزیده بودند. شب ها موقع 
خواب، پرده ای می کشیدند تا زن ها دسته جمعی پشت پرده 
بخوابند. و چون جای خواب ظرفیت این همه همسایگان 

اجباری و ناخوانده را نداشت، به نوبت می خوابیدند.  
در نوزده اسفند، هواپیماهای عراقی از مسجد جامع تا 
کارخانۀ برق بانه را به طرز فجیع و بی رحمانه ای بمباران 
کردند. در این بمباران، اکثر خانه ها و مغازه ها ویران شد، 
اما چون شهر تقریباً خالی از سکنه بود، حدود پنجاه نفر به 
شهادت رسیدند. سپس در هشتم فروردین و پنجم خرداد 
شهید  نفر  سی  حدود  و  شد  بمباران  مجدداً  بانه   1364

گردیدند. 
شدیدترین بمباران، هفتم خرداد 1364 بود که در یک 
روز دو مرتبه انجام شد و حدود نیم ساعت، از محلۀ پایین به 
طرف خیابان شرکت نفت ادامه داشت و خرابی های زیادی 
به بار آمد. شرکت نفت طعمۀ حریق گردید و برای چند روز 
اتومبیل ها به علت کمبود بنزین از کار افتادند. و در روزهای 
یازدهم، بیستم و بیست و یکم همان ماه، مجدداً اکثر نقاط 
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مسکونی شهر بمباران گردید و منازل و مغازه های زیادی 
قرار  اصابت  مورد  خانه ها  که  هم  مناطقی  در  شد.  ویران 
نگرفته بود، شیشه های منازل شکست و دیوار خانه ها ترک 

برداشت.
در سال 1364، مدت شش ماه تا اوایل مهر، شهر بانه 
خالی از سکنه بود. مردم روحیۀ خود را از دست داده بودند 
بانه ـ  و جرأت نداشتند به شهر برگردند. در مسیر جادۀ  
سقز و جادۀ بانهـ  سردشت، بازارچه هایی از گونی و حلبی و 
کپر دایر شده بود که همه چیز، از اجناس داخلی گرفته تا 
اجناس خارجی به فروش می رسید. مردم از سنندج، سقز، 
بوکان، مهاباد به این بازارچه ها می آمدند و مایحتاج زندگی 

خود را تهیه می کردند.
مجدداً  دوازدهم دی 1364  در  بار،  برای سی ویکمین 
حمله  بانه  شهر  به  قبلی  اعالم  بدون  عراقی،  هواپیماهای 
کردند و عدۀ زیادی از مردم بی دفاع شهید و زخمی شدند. 
و  روستاها  و  شهرها  آوارۀ  سرما  و  سوز  در  مجدداً  مردم 

جاده ها گشتند.
این بمباران ها برای مردم شهر تمامی نداشت. در روزهای 
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البته شهر  بانه بمباران شد.  چهارم و ششم بهمن مجدداً 
دولتی  ادارات  و  و حتی مدارس  بود  از سکنه شده  خالی 
تعطیل شده بودند؛ مگر چند ساعتی در شب که معلمین 
و عده ای از دانش آموزان در کالس حضور پیدا می کردند و 
ادامه می دادند. باالخره در یازدهم اسفندماه،  به کار خود 
شهر بانه و چند روستا در بخش دشت بمباران شیمیایی 
شدند.  زخمی  و  شهید  بی دفاع  مردم  از  عده ای  و  گردید 
بالفاصله آگاهی های حفاظتی توسط مدارس منتشر شد؛ با 
این جمالت: در موقع بمباران شیمیایی از پناهگاه ها بیرون 
بیایید و به کوه های بلند پناه ببرید... به مصدومین دست 
وسیلۀ  اگر  باشید...  داشته  اختیار  در  نزنید... حولۀ خیس 
نقلیه در اختیار دارید، شیشه ها را باال بکشید و به سرعت از 

منطقه دور شوید...1
شمارۀ  تحمیلی،  جنگ  پایان  تا  که  بود  شهری  بانه 
بمباران هایش به عدد 77 رسید. اما مردم یاد گرفته بودند 
که چطور با سختی های روزگار کنار بیایند. چند روز، چه 

1. به نقل از: بانه؛ هیروشیمای دیگر، حاج رئوف سلیمی، مرکز نشر فرهنگ و ادبیات 
کردی، انتشارات صالح الدین ایوبی، 1369
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در زمستان یا تابستان، به روستاها یا دره های اطراف کوچ 
دوباره  و  می گشتند  باز  خود  شهر  به  مجدداً  و  می کردند 

زندگی در شهر جریان می یافت.
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4  فصل چهارم 
دوش  بر  را  خانواده  و  خانه  از  دوري  رنج  است  »سخت 
در  هم  آن  ُغربت،  دیار  در  که  وقتي  به خصوص  کشیدن؛ 

میان آتش جنگ بوده باشي!

حمالت  آماج  مکرر  طور  به  بـانـه  شهر   64 سال 
داشت.  قرار  عراق  بعثي  رژیم  هواپیماهاي  ددمنشانۀ 
جنگنده بمب افکن هاي دشمن، بدون هیچ مالحظه اي، با زیر 
پا گذاشتن قوانین و مقررات بین المللي، افراد غیرنظامي و 
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بي دفاع شهر و خانه هاي مسکوني، یعني تنها مأمن آنان را 
زیر بمباران وحشیانۀ خود قرار مي دادند. به همین جهت، 
اکثر اهالي، خانه و کاشانۀ خود را ترک کرده و به شهر و 
روستاهاي همجوار پناه برده بودند. لذا بانه به غیر از مقر 
نیروهاي مسلح، از هر گونه سکنه خالي شده و به شهر ارواح 

تبدیل شده بود.

عناصر  اختفاء  براي  امني  محل  تخلیه شده،  اماکن 
گروهک هاي ضدانقالب اعم از منافقین، کومله، دموکرات 
و... شده بود. آن ها معموالً روزها در خانه ها مخفي شده و 
با استفاده از تاریکي شب ، در صدد ضربه زدن به پایگاه ها و 

مواضع نیروهاي نظامي و انتظامي بودند.

وضعیت موجود، فضاي اندوهگیني ایجاد نموده بود و 
روزها که  از  یکي  در  غربت مي کردیم.  احساس  به شدت 
احساس دلتنگي زیادي براي پدر و مادر و خانواده داشتم، 

تصمیم گرفتم با تماس تلفني از احوال شان جویا شوم.

با توجه به مشکالتي که مخابرات بانه در آن زمان داشت، 
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به سختي ارتباط تلفني برقرار مي شد. باالخره پس از تالش 
که  پدرم  کردیم.  احوال پرسي  شد.  حاصل  تماس  فراوان، 
مي گفت:  لرزان  صدایي  با  بود،  گرفته  را  گلویش  بغض 
»پسـرم، دل مان برایت تنگ شده... دلشورۀ عجیبي داشتم، 

خیلي نگرانت بودم، کار خوبي کردي که زنگ زدي...«

پدرم اصرار داشت که به مرخصي بروم. از او خواستم 
دعایم کند. او هم با همان لحن و صداي بغض آلودش، من و 
همرزمانم را دعا و چند بار این جمله را تکرار کرد: »خدا به 
حرمت امام حسین)ع(، شما را از شر شیطان حفظ کند...« 

و در نهایت با همدیگر خداحافظي کردیم.

براي  شب ها  که  بود  وقتي  چند  بچه ها  ما،  مقر  در 
شب نشیني در پشت بام گرد هم مي آمدند. آن شب من در 
خانواده  و  مادر  و  پدر  نگران  تلفني،  تماس  هواي  و  حال 
احوال پرسي  این که در  از  و  نداشتم  بودم و حال خوشي 
از آنان کوتاهي کرده بودم، خودم را سرزنش مي کردم. به 
همین دلیل، برخالف شب هاي گذشته، در اتاق کارم ماندم 

و مشغول یک سري کارهاي جزئي شدم.
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نمي دانم چرا بچه ها هم آن شب در پشت بام دور هم جمع 
نشدند. گویي کسي آن ها را وادار کرده بود تا در اتاق هاي 
خود بمانند. فقط نگهبان وقت بود که در سنگر پشت بام 

حضور داشت.

پاسي از شب گذشته بود که انفجار مهیبي ساختمان 
و محوطه را به شدت لرزاند. موج انفجار گیجم کرده بود. 
وقتي مطمئن شدم که سالم هستم، سراسیمه از اتاق خارج 
شدم. بچه ها نیز اسلحه به دست، پشت سنگرها و محل هاي 

نگهباني موضع گرفتند.

اتاق ها را یک به یک جستجو کردم، ولي متوجه چیزي 
پشت بام  به  و  پیمودم  عجله  با  را  نردبان  پله هاي  نشدم. 
رفتم. صداي ناله اي به گوشم رسید. نگهبان را دیدم که بر 
زمین افتاده و خون از بدنش جاري است. موج انفجار هم 
کمي وضعیتش را غیرعادي ساخته بود. بالفاصله او را به 

بیمارستان منتقل کردیم و به مقر بازگشتیم.

اوضاع را بررسي کردیم. ظاهراً یک یا دو نارنجک دستي 
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منفجر شده و ترکش هاي زیادي به اطراف اصابت کرده بود. 
به حضور  با شناسایي هاي خود  نیروهاي دشمن،  احتماالً 
از  استفاده  با  و  بودند  برده  پي  پشت بام  در  نیروها  شبانۀ 
ساختمان هاي خالي از سکنۀ اطراف، براي ضربه زدن و به 
شهادت رساندن بچه ها، چند نارنجک به ساختمان ما پرتاب 
کرده بودند؛ لیکن به لطف خداوند تیرشان به خطا رفته بود.

این سوء قصد نافرجام و ناکامي دشمن در اهداف پلیدش 
را با حس عجیبي مرهون دعاي پدرم مي دیدم، دعاي پدرم 
که با صداي گریان و لرزان مي گفت: »خدا به حرمت امام 

حسین)ع( شما را از شر شیطان حفظ کند...« 

این جا بود که مستجاب شدن دعاي پدر و مادر را در 
حق فرزند با چشمان خود دیدم. بعد از این ماجرا، دائماً با 
خود فکر مي کردم اگر آن شب بچه ها طبق روال شب هاي 

گذشته در پشت بام جمع مي شدند، چه اتفاقي مي افتاد؟«1

پس از آزادی بانه و پاکسازی شهر از لوث ضدانقالب، 

1 . خاطره از غالمعلی رجبی. حکایت آن روزها، پرویز بهرامی، قم، آفرند، 1386
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به مانند بیشتر شهرهای دیگر کردستان، گردان جنداهلل در 
این شهر تشکیل شد. جوانان بانه ای در این گردان سازمان 
بایستند.  ضدانقالب  و  خارجی  دشمن  برابر  در  تا  یافتند 
مسؤولیت  تحمیلی،  جنگ  پایان  تا  بانه،  جنداهلل  گردان 
پاکسازی بسیاری از مناطق و روستاهای اطراف را برعهده 

داشت.

مهم  ارتفاع  تیرماه 1366، چند  »آخرین ساعات دهم 
در حوالی روستای »میرگه نقشینه« سقـز به تصرف یک 
نظامی  شاخۀ  به  وابسته  ضدانقالب  نیروهای  از  گروهان 

حزب دموکرات در آمده بود.
گردان های ضربت جنداهلل و حضرت رسول)ص( سپاه 
در  ژاندارمری نیز  نیروهای  از  تعدادی  همچنین  و  سقز 
منطقۀ مورد نظر با نیروهای دشمن درگیر و عده ای هم به 

دست آن ها اسیر و شهید شده بودند.
به گردان  بانه که  این ماجرا، گردان جنداهلل  به دنبال 
همیشه پیروز معروف بود، مأموریت یافت تا برای پیشتیبانی 

از نیروهای سقز به محل درگیری اعزام شود.
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هنوز  شدیم.  حرکت  آمادۀ   1366 تیر  یازدهم  روز  صبح 
حرکت نکرده بودیم که فرمانده عملیات سپاه بانه که چند 
وسیلۀ  به  بود،  یافته  منطقه حضور  در  ما  از  قبل  ساعتی 
بیسیم از من خواست تا »سیدعمر عزیزی قای بُردی« را که 
یکی از پیشمرگان مسلمان مخلص و جان برکف بانه بود، 

برای شرکت در این عملیات همراه خود ببرم.
پس از این که نیروهای گردان را به سمت محل درگیری 
او  به  و  رفتم  کاک عمر  دنبال  به  بالفاصله  داشتم،  ُگسیل 
گفتم که موضوع از چه قرار است. استقبال کرد و خیلی 
خوشحال شد و گفت: »فقط چند لحظه ای اجازه بدهید که 

آماده شوم.«
به سیدعمر  آماده شود.  تا  منتظر شدم  و  رفتم داخل 

گفتم: »چکار داری می کنی؟!«
گفت: »وضو می گیرم نماز بخوانم«

دیدم حالتش با گذشته خیلی فرق دارد. به قول دوستان 
بسیجی، این بار نـور باال می زند. گفت: »آرزو دارم که خداوند 
مرا شهید کند؛ بلکه بدین طریق از بار گناهانم کاسته شود و 

بتوانم دینم را برای اسالم و وطنم ادا کنم.«
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»میرگه  روستای  پایگاه  سمت  به  را  خود  حرکت  سپس 
آغاز کردیم.  بود،  نزدیکی محل درگیری  نقشینه« که در 
مستقر  ژاندارمری  بچه های  نقشینه،  میرگه  پایگاه  در 
بودند. نیروهای گردان جنداهلل را که در قالب سه گروهان 
به منطقه برده بودیم، به صورت آماده در چند نقطۀ امن 

مستقر کردیم.
ابتدا فقط ده دوازده نفر از ما به باالی یکی از ارتفاعات 
مجید  رستگارپناه،  حاج حسن  برادران  آن جا،  رفتیم. 
مشایخی و فرهاد در حال بررسی موقعیت و اوضاع منطقه 
بودند. برادر فرهاد با اشاره به چند ارتفاع گفت: »همۀ این 

ارتفاعات به تصرف نیروهای دموکرات در آمده است.«
با همین ده  ایشان عرض کردم: »ما می توانیم  به  من 
دوازده نفر که اکنون نزد شما هستیم، یکی از این بلندی ها 
را که خیلی به اطراف خود اشراف دارد، از دست دشمن 

بگیریم.«
ده  آن  از  تن  چند  می کند،  یاری  ذهنم  که  جایی  تا 
دوازده نفر عبارت بودند از: من، سید عمر عزیزی قای بُردی، 
اسفندیار، خوشدامن اهل لنگرود، سید که یکی از رزمندگان 

جوان همدان و تک فرزند خانواده بود.
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این برادر رزمنده، سید، یک روز قبل از حرکت، مأموریتش 
به پایان رسیده بود و قصد داشت به همدان باز گردد، ولی 
با این وجود، به خاطر همین عملیات، مصرانه همراه ما آمده 
بود. به او گفتم: »سیـد جـان، مگر تو پایان مأموریت نگرفته 

بودی؟!«
پاسخ داد: »من تا در این عملیات شرکت نکنم، به خانه 

بازنمی گردم... ان شاء هلل بعد از عملیات برمی گردم.«
ما چند نفر، در سه گروه سه نفره به عنوان پیشقراوالن 
نیروهای مهاجم، حرکت به نوک کوه را آغاز کردیم. من از 
جناح راست به باالی ارتفاع می کشیدم که ناگهان متوجه 
سه نفر از نیروهای ضدانقالب شدم که از شیاری به دنبال ما 
می آمدند. قبل از این که حرکتی از جانب آنان صورت بگیرد، 
رگباری از گلوله را به سوی آن ها سرازیر نمودم که دو تن 
درجا به هالکت رسیده و سومی با بدن مجروح متواری شد.

آر.پی.جی یکی از بچه ها را گرفتم و با بیسیم به فرمانده 
موشک،  اولین  شلیک  با  که  گفتم  گردان  ویژۀ  گروهان 

تکبیرگویان صعود به قله  را آغاز کنند.
مواضع  سمت  به  را  موشک  اولین  که  این  محض  به 
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دشمن شلیک نمودم، به یاری خدا، بچه های گروهان ویژه 
هم با سرعتی فوق العاده، خود را به باالی کوه کشیده، با 
نیروهای دشمن به نبرد پرداختند. درگیری مدتی به طول 
انجامید، ولی بچه ها با استفاده از اصل غافل گیری، موفق 
را منهدم  شدند در کمترین زمان ممکن، مواضع دشمن 

ساخته و ارتفاع را از دست آن ها خارج کنند.
لحظاتی بعد، نیروهای خصم چون عرصه را برای خود 
خساراتی  و  جانی  تلفات  تحمل  با  دیدند،  آشفته  و  تنگ 
ناگزیر فرار را بر قرار ترجیح دادند. سپس طبق  سنگین، 
دستور فرماندهان حاضر در منطقه، بقیۀ گردان ها و یگان ها 
را  باقی مانده  ارتفاع  پنج  الی  چهار  و  شده  عمل  وارد  نیز 
قرار  هجوم  مورد  بود،  ضدانقالب  نیروهای  چنگال  در  که 
کاماًل  منطقه،  ارتفاعات  لطف خدا همۀ  به  باالخره  دادند. 
تحت کنترل رزمندگان و پیشمرگان کرد مسلمان در آمد.

همرزمان  از  تن  چند  ارتفاعات،  این  آزادسازی  در 
غیور نیز به فوز عظیم شهادت دست یافتند که در میان 
آنان، چهرۀ پیشمرگ  به خون نشسته   و  پیکرهای مطهر 
مسلمان »کاک عمر عزیزی« و آن سید بسیجی اهل همدان 
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هم می درخشید. آری! دعای کاک عمر خیلی زود مستجاب 
شده بود. او مشتاقانه و مخلصانه در این عملیات ایفای نقش 
کرد و مردانه جنگید و سرانجام نیز با نوشیدن شهد گوارای 

شهادت به حیات ابدی دست یافت.«1

نکتۀ مهم دیگر دربارۀ شهر بانه این است که از همان 
روزهای اول آزادی، رزمندگان در شهر مستقر شدند. این 
در حالی بود که نیروهای ضدانقالب، در مناطق اطراف شهر 
مقر داشتند. اما به تدریج ضدانقالب از نقاط روستایی نیز 
پس رانده شد. با شروع عملیات برون مرزی در مناطق مرزی 
می داد،  روی  عراق  ماؤوت  اطراف شهر  در  عمدتاً  که  بانه 
بانه به محل استقرار رزمندگان و از شهرهای عقبۀ جبهه 
محسوب می شد. به طوری که یکی از رزمندگان در این باره 

چنین گفته است:

رد  را  شهر  سوم  و  دوم  میدان  رسیدیم،  که  بانه  »به 
آخر  در  رفتیم.  انتهای خیابان  و  به سمت چپ  و  کردیم 
باید در آن  قرار داشت.  خیابان، مدرسۀ عالمه طباطبایی 
1 . راوی: پرویز دشتی. به نقل از: کردستان، حماسۀ همیشه جاوید، پرویز بهرامی، 

قم، نجم الهدی، 1388
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مستقر می شدیم. به بچه های دوشکاچی گفتم دو تا دوشکا 
روی بام مدرسه سوار کنند. یک گروهان هم به فاصلۀ 100 
متری مدرسه، در یک حسینیه مستقر شده بود. کالس هاي 
مدرسه بین دسته ها و واحدها تقسیم شد. بچه ها اتاق ها را 

آب و جارو کردند و پتوها را پهن کردند. 
گردان ما مدتی در شهر ماند. ما در مدرسه مستقر بودیم 
و گاهی ستون می شدیم در کو های اطراف شهر و مخصوصاً 
آربابا تا بدن هایمان برای عملیات آماده شود. مردم هم در 
شهر بودند و از کنارشان که رد می شدیم، برایمان دست 
تکان می دادند. شهر امن بود. عصرها اگر خریدی داشتیم، 
می کردیم.  تهیه  را  احتیاجات مان  مغازه ها  از  و  می رفتیم 
حتی به حمامی می رفتیم که مردم از ان استفاده می کردند.  
عملیات ماؤوت در ارتفاعات صعب العبور کوهستان های 
عراق آغاز شد  ه بود. دو روز بعد، در جلسۀ گردان قرار شد 
تعدادی از نیروهای کادر برای شناسایی به منطقه بروند. 
سعید  و  حسین  و  راسخ  پورشهامی،  با  صبح   8 ساعت 
قاسم خانی با تویوتا از بانه به طرف ماؤوت حرکت کردیم. 
گردنۀ بوالحسن و پل سیدالشهداء را پشت سر گذاشتیم و 
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به منطقۀ عملیاتی که رسیدیم، صدای توپ ها و کاتیوشاها 
رسیدیم.  عریضی  رودخانۀ  به  می شد.  شنیده  خوبی  به 

پورشهامی  گفت: »باید رودخانۀ زاب صغیر باشد.« 
ارتفاع دیوارهای رودخانه که از خاک و سنگ بود، به 
شصت هفتاد متر می رسید. از جاده هایي که بچههای جهاد 
کنار رودخانه احداث کرده بودند و طرفین رودخانه را به هم 
متصل می کرد، گذشتیم و روی پل بزرگی قرار گرفتیم. از 
عظمت کار معلوم بود که عملیات فقط عملیات مهندسی 

بود و بس.« 1
بانه  شهر  مرزی  جبهه های   1367 و   1366 سال  در 
بانه  از  رزمندگان  می گذراند.  را  پرخاطره ای  روزهای 
می گذشتند و خود را به جبهه ها می رساندند. کم کم جنگ 
به روزهای پایانی خود نزدیک می شد. کاک توفیق طاهری 

از پیشمرگان کرد مسلمان چنین می گوید:
ایران  از سوی  قطعنامه  598  پذیرش  به  روزی  »چند 
باقی نمانده بود که ارتش بعث عراق به صورت غیر مترّقبه 
با هدف تصرف شهر بانه و ارتفاعات گردنۀ خان از سمت 

1. جنگ دوست داشتنی؛ خاطرات سعید تاجیک، تهران، سورۀ مهر، 1388
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سورکوه، ننور و... هجوم آورده و قسمتی از ارتفاعات داخل 
خاک ایران را نیز به کنترل خود در آورده بود.

خیلی  مرزی،  روستاهای  به خصوص  منطقه  وضعیت 
بحرانی و نگران کننده بود. چون سربازان عراقی به کسی 
رحم نمی کردند و بسیار وحشیانه مردم را زیر آتش توپ و 

خمپاره و گلوله های خود قرار می دادند.
ماموستا مال عبداهلل سوری امام جمعۀ فقید وقت بانه و 
به جا،  یک حرکت  در  منطقه،  ُمتنّفذان  و  علما  از  جمعی 
مردم را به مسجد جامع شهر فرا خوانده و آنان را از خطر 

سقوط قریب الوقوع بانه آگاه ساختند.
در این میان، مال عبداهلل خیلی شجاعانه و غیرتمندانه 
بسیار  او  به  نسبت  هم  مردم  می  نمود.  برخورد  موضوع  با 
اعتماد و ارادت داشتند و در مقابل نصایح و تصمیمات او نیز 
کاماًل مطیع بودند. در این اوضاع و احوال، نیروهای نظامی 
آرام  نیز  بانه  پاسداران  سپاه  ویژه  به  و  منطقه  در  حاضر 
ننشسته بودند، بلکه برای مقابله با متجاوزان بعثی عراق، با 
به کارگیری همۀ امکانات، گردان ها و یگان های خود را برای 

نبرد با دشمنان مهیا می ساختند.
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را  دشمن  پیشروی  خطر  مردم  امر،  مسؤوالن  توجیه  با 
جدی گرفته و آمادگی همه جانبۀ خود را برای پشتیبانی از 
رزمندگان و دفاع جانانه از عزت و ناموس خویش در برابر 

متجاوزان اعالم نمودند.
سپاه پاسداران عالوه بر مجهز نمودن یگان های خود، 
عده  ای از افراد بومی و نیروهای داوطلب مردمی را نیز برای 

یاری رساندن به سایر رزمندگان، تسلیح و تجهیز نمود.
خالصه این که هر کدام از نیروها، پس از سازماندهی و 
توجیه توسط فرماندهان، برای انجام مأموریت خاصی حاضر 
گروه های  و  واحدها  در  و مشخصی هم  کثیر  عدۀ  شدند. 
ویژه  به  بانه  مرزهای  سوی  به  مرحله  چند  در  مشخص، 

ارتفاعات سورکوه، ننور و... گسیل گشتند.
با یورش رزمندگان اسالم در مصاف با نیروهای دشمن، 
لرزه بر اندام آنان افتاد و عدۀ زیادی نیز تار و مار شدند. 
این نبرد سنگین با دشمن، پس از یکی  دو روز با پیروزی 
رزمندگان اسالم پایان یافت و سربازان دشمِن زبون، یکی 
نزدیکی های شهر  تا  از دیگری متواری شده و شاید  پس 

پنجوین عراق عقب نشستند.
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 نقش مال  عبداهلل امام  جمعۀ فقید بانه در ایجاد همدلی و 
هماهنگی بین مردم و مسؤوالن و همچنین حضور نیروهای 
بومی منطقه  ، به خصوص پیشمرگان ُکرد مسلمان، در این 
سلسله از عملیات بسیار حائز اهمیت و سرنوشت ساز بود. 
چرا که با اتحاد و یکرنگی همه جانبه، صحنه های حماسِی 

به یادماندنی و جالبی خلق شد.«1

روزهای پایانی جنگ تحمیلی در بانه، همزمان شد با 
شهادت فرمانده بزرگ سپاه آن شهر. شهید قاسم نصرالهی 
زمان شهادت، چهار  و در  متولد شد  در شهرستان خوی 
سال بود که فرماندهی سپاه بانه را برعهده داشت. در دوران 
در دل شان  و  در آمیخت  مردم  با  بانه، چنان  در  خدمتش 

جای گرفت که همه به او عشق می ورزیدند.

تیر ماه 1367 در منطقۀ سورکوه  قاسم نصرالهی 12 
)اطراف شهر بانه( به شهادت رسید. همسرش دربارۀ شهید 

قاسم نصرالهی و روزهای حضورشان در بانه می گوید:

مریوان،  در  شیرین  و  زندگی سخت  سال  دو  از  »بعد 
http://mardanenabard.blogfa.com . 1
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به بانه آمدیم؛ چون آقای نصرالهی فرمانده سپاه بانه شده 
کمک  با  بود.  بهتر  کمی  وضع  کوچک  شهر  این  در  بود. 
بچه های سپاه و چند نفر از خواهران، یک ستاد پشتیبانی 
جبهه و جنگ تشکیل دادیم که کارمان دوختن لباس برای 
والفجر9  عملیات  وقتی  بود.  و...  پتوها  رزمندگان، شستن 
شروع شد، عراق بمباران ها را روی شهر بانه آغاز کرد. مردم 
بانه شهر را خالی کردند و کسی نماند. با شروع بمباران ها، 
من همراه دو نفر از خواهران که از تهران آمده بودند و در 
بانه معلمی می کردند و سه نفر از خواهرانی که از اصفهان 
آمده و در بیمارستان کار می کردند، از طلوع آفتاب تا شب 

به خارج از شهر می رفتیم و شب ها به شهر بازمی گشتیم. 
که  بود  بزرگ  پل  یک  شهر،  خارج  منطقۀ  همین  در 
را هم می آوردند  به شمار می رفت. مجروحین  پناهگاه ما 
دوستان  به  مجروحین،  به  رسیدگی  کار  در  من  آن جا. 
پرستار کمک می کردم. بچه های جهاد سازندگی، روی این 
پل خاک زیادی ریختند و تغییراتی در آن دادند که تبدیل 
به یک بیمارستان صحرایی شد. چاره ای هم نبود. یک شب 
که شب بیست ویکم ماه مبارک رمضان بود، تعدادی مجروح 
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و شهید به این بیمارستان صحرایی آوردند. همۀ آن ها از سر 
زخمی یا شهید شده بودند. متوجه شدیم که منافقین با 
یک مین کنترل از راه دور، خودروی حامل این رزمندگان 
را منفجر کرده اند. همه مان از این نکته تعجب کردیم که 
در شب بیست و یکم رمضان، این رزمندگان همگی از سر 
مجروح یا شهید شده اند. این نکته همه را در بیمارستان 
متأثر کرد. در آن لحظه ها، نه مرثیه ای داشتیم و نه مجلسی؛ 
نگاه  را  مجروحین  و  وقتی سرهای شکافته شدۀ شهدا  اما 

می کردیم، همین برای ما مرثیه بود. 
یکی از دوستان نزدیک ایشان تعریف می کرد، آخرین بار 
برای سرکشی به خط می رفتیم. لحظه ای آقای نصرالهی به 
خواب رفت. بعد که بیدار شد، گفت: »ماشین را نگه دارید 

و همه پیاده شوید.« 
او همه مان را در آغوش کشید و حاللیت خواست. همه 
تعجب کردیم. دوباره به راه افتادیم. آن طور که دوستانش 
فرمانده  و  کردستان  سپاه  فرمانده  همراه  ایشان  گفتند، 
ژاندارمری این استان در خط مقدم توسط عراقی ها محاصره 
می شوند. ایشان به آنان می گوید شما بمانید، من می روم 
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و کمک می آورم. در این فاصله، محاصره شده ها از دست 
عراقی ها فرار می کنند و شهید نصرالهی در راه آوردن کمک، 
تیر مستقیم به پیشانی اش اصابت کرده و به شهادت که مزد 

مجاهدتش است، نائل می آید.
آن روز، بعد از شهادت ایشان، شرایط طوری می شود 
که نمی توانند جنازه را به عقب بیاورند. تقریباً یک ماه و 
نیم بعد، شب تاسوعا بود که جنازه را آوردند و روز عاشورا، 

تشییع جنازۀ باشکوهی در بانه صورت گرفت. 
سه روز همۀ شهر بانه سیاه پوش بود. بانه ای که جمعه ها 
صورت  به  روز  چند  این  در  تقریباً  نمی شد،  تعطیل  هم 
نیمه تعطیل بود. خود مردم منطقه می گفتند سابقه نداشته 
است زنان ما در تشییع جنازه ای شرکت کند. زنان بانه آن 
روز آمده بودند و همه شان گریه می کردند. آن روزها واقعاً 
روز عجیبی برای ما و اهل بانه بود. در محله های مختلف 
طرف  از  روز  ده  گرفتند.  بزرگداشت  مراسم  او  برای  بانه، 
رزمنده ها برای ایشان در حسینیه ای که نزدیک خانه مان 
بود، مراسم گرفتند. این مراسم ادامه داشت تا جنازه را به 
قاسم نصرالهی در قطعۀ 29  پیکر شهید  و  آوردند  تهران 

بهشت زهرا به خاک سپرده شد.«1
http://avrinmardan.blogfa.com .1
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یکی از رزمندگان نیز چنین می گوید:
پذیرش  به  مانده  هفته  دو  یعنی  تاریخ 1367/4/12  »در 
قطعنامۀ  598 و اعالم رسمی آتش بس، حاج قاسم نصرالهی 
دفاع  نامدار  سرداران  از  یکی  و  بانه  سپاه  رشید  فرمانده  
مقدس که به اتفاق چند تن از فرماندهان ارشد کردستان، 
برای سرکشی به ارتفاعات سورکوه بانه عزیمت نموده بودند، 
خودفروختۀ  و  خائن  گروهک های  اطالعاتی  همکاری  با 
به  عراق  بعث  ارتش  متجاوز  نیروهای  توسط  ضدانقالب، 
فیض شهادت نائل آمد و پیکر مطهرش نیز مدتی در منطقه 

باقی ماند.

حدود 7 یا 8 روز پس از شهادت ایشان، از سوی جانشین 
از  نفر  تا چند  دریافت شد  بانه دستوری  سپاه  فرماندهی 
نیروهای سپاه و پیشمرگان ُکرد مسلمان به صورت داوطلب 
با لباس مبدل و ُکردی در پوشش قاچاقچیان محلی، بدون 
سالح و عالئم نظامی، به ارتفاعات سورکوه عزیمت کنند و 
پس از برقراری ارتباط نزدیک با نیروهای عراقی، محل دفن 
امکان،  در صورت  و  را شناسایی  پیکر شهید  نگهداری  یا 

زمینۀ انتقال آن را به بانه فراهم سازند.
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پنج نفر از ما برای این مأموریت داوطلب شدیم که افراد 
کاک عثمان  محرابی(،  )ملک  من    از:  بودند  عبارت  گروه 
قادری1، هاشم  کاک رئوف  شهید  پیشمرگ  حسینی نسب، 
جلیل وند و ذکراله کشاورز افشار. فرماندهان و مسؤوالن امر، 
را  تذکرات الزم  و  توجیه کردند  مأموریت  این  برای  را  ما 
دادند و قرار شد طبق دستور به منظور کسب اطالعات، در 
پوشش قاچاقچیان محلی، با نیروهای عراقی مالقات کنیم.

آن  موقع می گفتند جنازۀ  شهید نصرالهی باالی ارتفاعات 
دقیقاً  لیکن صحت و سقم آن  است،  مانده  برجا  سورکوه 
روشن نبود. در این مأموریت، کاک عثمان به عنوان راهنما 
و بلد راه، ما را همراهی می کرد؛ چون به چند زبان از جمله 

زبان های ُکردی، ترکی، فارسی و عربی مسلط بود.

راه، هم  این  در  کاک عثمان می گفت: »من می خواهم 
داوطلب بشوم و هم از جمله کسانی باشم که جنازۀ شهید 

نصرالهی را به خاک وطن بازمی گردانند.«

1. پیشمرگ مسلمان کاک رئوف قادری اهل روستای شیدیله بانه بود که در تاریخ 
1374/8/30 در مسیر جادۀ بانه به آرمرده، به دست عناصر گروهگ ضدانقالب به 

شهادت رسید.



بانه  95 

دو ساعتی به ظهر مانده بود که ما پنج نفر، بدون سالح و با 
لباس ُکردی، به  سوی مرز و مواضع نیروهای دشمن حرکت 
کردیم. قبل از حرکت، با کاک عثمان که قرار بود مترجم ما 
شود، اتمام حجت کرده و به او گفتیم: »کاک عثمان، نکند 
یک موقع ما را پیش عراقی ها لو بدهی و از هویت نظامی ما 

به آن ها چیزی بگویی و...«

او به ما اطمینان داد و گفت: »نگران نباشید. شما را به 
عنوان قاچاقچی به عراقی ها معرفی می کنم.«

وقتی به سمت مرز حرکت کردیم، حدود 50 الی 60 نفر 
از پیشمرگان مسلمان ُکرد به فرماندهی برادر وحید برزگر 
به صورت کاماًل مجهز و مسلح، در پشت روستای دونس 
مستقر شدند، به  طوری  که از تیررس و دید نیروهای عراقی 
پنهان بمانند.  پیشمرگان ، حدود یک کیلومتر با ما فاصله 
داشتند و قرار بود اگر بین ما و نیروهای عراقی درگیری به 
وجود آمد یا احیاناً به سمت ما تیراندازی شد، در حمایت 
از ما وارد عمل بشوند. در غیر این  صورت، منتظر بمانند تا 

مأموریت طبق برنامه پیش برود.
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جادۀ  یک  ابتدا  کردیم،  حرکت  ارتفاعات  سمت  به  وقتی 
که  مقدار  ولی یک  داشت؛  عریضی وجود  نسبتاً  و  خاکی 
جلو رفتیم، جاده قطع شد. یعنی به پایان جاده رسیدیم 
و دیگر دره بود و ارتفاعات و درختان بلوط و از جاده نیز 

خبری نبود.

آن ها  بین  در  رسیدیم،  عراقی ها  نزدیک  که  هنگامی 
زبان  با  سپس  گرفت.  صورت  تحرکاتی  و  و جوش  جنب 

عربی، چند بار خطاب به ما گفتند: »قف... قف...«

مجبور شدیم بایستیم. یکی از افسران عراقی به سمت 
» بچه ها!  گفت:  کاک  رئوف  ناگهان  لحظه،  این  در  آمد.  ما 
من یک اشتباهی کرده ام و کارت شناسایی و یک دوربین 

دو چشمی همراه خودم آورده ام.«

و  بنشین  ایستاده ای،  که  جا  »همان  گفتم:  او  به  من 
کارت شناسایی را در زیر خاک پنهان کن و دوربین را هم 

داخل شلوار ُکردی ات مخفی کن.«

ولی پس از لحظاتی، دوباره گفتم: » نه! این کار را نکن . 
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احتمال دارد عراقی ها با دوربین ما را زیر نظر داشته باشند 
طرف مان  به  و  شوند  مشکوک  صحنه،  این  مشاهدۀ  با  و 
تیراندازی کنند؛ پس چه بهتر که ما هیچ عکس العملی از 

خود نشان ندهیم.«

در همین موقع، بیسیم چی ما که با فاصلۀ 70 الی 100 
متری، در پشت یک پیچ، خود را استتار کرده بود، با صدای 
بلند فریاد زد: »آقای محرابی ، آقای محرابی ، عقب نشینی 

کنید.«

گفتیم: »چرا؟«

گفت : »دستور از فرماندهی آمده که دیگر مجاز نیستید 
جلوتر بروید.«

بخواهیم  اگر   بازگردیم.  نمی توانیم  »دیگر  گفتیم:  ما 
 کوچک ترین عکس العملی از خودمان نشان دهیم، نیروهای 

عراقی ما را به رگبار می بندند.«

ما صدای بیسیم چی را می شنیدیم، ولی همدیگر را به 
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خوبی نمی توانستیم ببینیم. در عین حال، چاره ای نداشتیم 
جز این که بقیۀ کار را خارج از دستور ادامه دهیم. مسیر 
خود را ادامه دادیم تا جایی که یک افسر عراقی از ارتفاع به 
سمت پایین که یک شیب تند و دره مانندی بود، آمد و با 
مترجم  ما  کاک عثمان  صحبت کرد. ابتدا چه چیزهایی بین 
کاک عثمان و افسر عراقی رد و بدل شد، متوجه نشدیم؛ 

چون از کلمات عربی استفاده می کردند.

چند قدمی که با افسر عراقی برداشتیم، مقداری خوراکی 
مثل کیک و ساندیس به او تعارف کردیم و همین تعارف، 
کمی اعتماد او را به ما جلب کرد. با این افسر عراقی، به 
ارتفاع بود، حرکت  سمت پایگاه اصلی آن ها که در باالی 
کردیم و در مسیر، شاید سه الی چهار سنگر کمین شان را 

نیز پشت سر گذاشتیم.

هنگامی که به پایگاه اصلی عراقی ها رسیدیم، آن ها ما 
انفرادی و  از همدیگر جدا کردند و سؤاالتی به صورت  را 
تک تک از ما پرسیدند. در این اثناء، کاک عثمان احساس 
کرده بود که آن ها باالخره به هویت نظامی ما پی خواهند 
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برد. لذا بر خالف نقشه و طرح قبلی، همۀ ما را به آن ها 
معرفی کرده بود. ولی ما از این موضوع خبر نداشتیم.

آن ها  نمی دانستیم،  عربی  ما  چون  خوشبختانه 
نمی توانستند به  صورت انفرادی از ما بازجویی کنند. دقایقی 
بعد، دوباره همۀ ما را در محوطه ای جمع کردند. کاک عثمان 
یک باره گفت: »بچه ها، من همۀ واقعیت را به آن ها گفتم.«

من به او گفتم: »شوخی می کنی؟!«

گفت: »نه، شوخی نمی کنم. مجبور بودم. ترسیدم آن ها 
به ما شک کنند.«

یکی از عراقی ها رو به من کرد و گفت:  »حرس الخمینی؟ 
حرس  الخمینی؟«

من هم با اشاره ی سر گفتم: »بله.«

یک دفعه دیدیم همۀ آن ها با صدای بلند گفتند:  »حرس 
 الخمینی!«
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ناگهان متوجه شدیم آن ها قبل از پاسخ ما دریافته اند که 
ما از نیروهای سپاه هستیم؛ از این  رو خیلی خوشحال و 
هیجان زده شدند. ما هم از این موضوع شگفت زده و متعجب 
شدیم و مات و مبهوت ماندیم. آ ن ها گفتند: »ما از شیعیان 
عراق هستیم و با دستور صدام مجبور به جنگ با برادران 

مسلمان ایرانی شده ایم.«

حاال با عراقی ها شده بودیم دوست و پسرخاله! بنا براین، 
واقعیت و هدف اصلی خود را به آن ها بازگو کردیم، ولی 
اشاره ای به جزئیات مسؤولیت ها نکردیم و گفتیم که دوست 
ما شهید شده و جنازه اش در دست شما مانده است و ما به 

دنبال آن جنازه آمده ایم.

یک  کردیم،  ارائه  نصرالهی  از شهید  که  با مشخصاتی 
افسر عراقی که فرمانده  همان مقر و پایگاه بود، چیزهایی 
و لحن خاصی گفت: »قاسم  با حالت  و  آورد  به خاطر  را 

نصرالهی؟«

گفتیم: »بله.«
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پرسید: »او چه کسی بود؟ روحانی بود؟«

گفتیم: »نه.«

قدری تأمل کرد و گفت: »آن چهره، بسیار نورانی بود. 
شبیه قرص ماه.«

من گفتم: »او فرمانده  سپاه بانه بود.«

شهید  نورانی  سیمای  و  خاص  هیبت  خاطر  به  آن ها 
نصرالهی که آن  زمان زبانزد همۀ بچه های رزمنده و حتی 
یک شخص  قطعاً  او  که  بودند  کرده  فکر  بود،  بانه  اهالی 
جلیل القدر روحانی می باشد. برای آن ها توضیح دادیم که 
او یک مقام نظامی و فرمانده  سپاه بانه است و با خواهش و 
تمنای زیاد، از آن ها خواستیم به هر قیمتی که شده، جنازه  

را به ما تحویل دهند.

البته باید گفت که حاج قاسم قبل از این که یک نظامی 
دارای  و  تمام عیار  روحانی  یک  واقعاً  باشد،  مقتدر  و  قوی 
درجات روحی و معنوی بسیار باالیی بود. آن ها بعد از کمی 
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صحبت و مشورت با یکدیگر، گفتند جنازه را به خیال این 
که متعلق به یک شخصیت روحانی است، به سردخانۀ شهر 

پنجوین عراق انتقال داده اند.

در واقع، آن ها با مشاهدۀ چهرۀ نورانی شهید نصرالهی، 
بی اختیار از شهادت او متأثر شده و مجذوب پیکر بی جان او 
شده بودند و حتی به خود جرأت نداده بودند تا این جنازه 

را از بین ببرند یا در منطقه دفن کنند.
نگهداری  محل  و شناسایی  مأموریت  انجام  از  ما پس 
جنازۀ شهید نصرالهی، به سمت مواضع خودی بازگشتیم.«1

پیکرهای  تبادل  هنگام  به  و  قطعنامه  پذیرش  از  بعد 
با جنازه های دشمن، پیکر پاک شهید قاسم  مطهر شهدا 
از منطقۀ شیلی در نزدیکی شهر پنجوین عراق  نصرالهی 
که توسط نیروهای بعثی به خاک سپرده شده بود، خارج 
شد و در تاریخ سوم شهریور ماه 1367 در روز پنجشنبه، 
طی مراسمی بی نظیر و شایسته با حضور مردم بانه تشییع 
و پس از یک روز، طی مراسمی مشابه در بهشت زهرا تهران 

در جوار سایر شهدای گرانقدر اسالم آرام گرفت.

1. راوی خاطره: ملک محرابی. برگرفته از کتاب: کردستان، حماسۀ همیشه جاوید، 
پرویز بهرامی
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