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مقدمة الترجمة )الطبعة الجديدة(
ويتطّ�ر  الكتاب  ينت�شر  اأن  ينبغي  نظرتم،  زاوية  اأّي  من   ..«

اأخذتم  اأّنكم  ل�  كائن.  اأكثر مّما ه�  اأ�شعاف  بمعّدل ع�شرة  ويح�شر 

فهذا  الإ�شالم  وحاكمية  الإ�شالمي  الفكر  اعتالء  جهة  بالح�شبان 

ُدق، حيث اإّن الإ�شالم ي�لي اأهمّية كبرى للكتاب والقراءة  المعنى َي�شْ

والكتابة. اإّن كلَّ ُمْن�شٍف اإذا ما تاأّمل في اأحاديث نبّي الإ�شالم الكريم

دع�ا  زماٍن  اأيِّ  في  وفّكر  الأوائل،  والم�شلمين   ،R والأئمة  ،P

الكتاب والقراءة، �ش�ف تنجلي عن ذهنه كّل الخرافات، و�ش�ف  اإلى 

يعلم اأّن اأعداء الإ�شالم لم يكن لديهم �ش�ى هذا الطريق وه� اإ�شاعة 

ل�اء  حامل  الإ�شالم  لأّن  والمكتبات،  الكتب  حرق  ب�شاأن  الأ�شاطير 

المطالعة.. فالكتاب ه� نافذة على العالم ال�ا�شع للعلم والمعرفة. 

والكتاب الجّيد، ه� اأحد اأف�شل و�شائل الكمال الب�شري.. فال�شخ�س 

بال  ه�  والمحيي،  الجميل  العالم  بهذا  ارتباط  لديه  لي�س  اّلذي 

اأكثر المعارف  اأهّم النتاجات الإن�شانية واأي�شاً من  �شّك محروٌم من 

الإلهية والب�شرية. اإّنها لخ�شارة عظيمة لالأّمة اّلتي ل �شاأن لأبنائها 

.»
(1(

بالكتاب..

)1)  الإمام الخامنئي؛ اأنا والكتاب؛ �ص 19؛ ط 2؛2012م. )في لقاء القائمين على م�سروع اأ�سبوع الكتاب 

(1996/10/21
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ما ورد بارقٌة مما َخِبَره اآية اهلل ال�سيد الخامنئي-كقارئ، وكاتٍب، 

من  ور�سفٌة   - بالتجارب  مفعمة  رائدة  �سيرٍة  و�ساحب  للفكر،  وباٍن 

ع�سارة فهمه لآفاق الكتاب ودور المطالعة في رقي المجتمع وبناء 

الح�سارة. ل �سك اأّن الكتاب الجميل لغًة، المليء م�سموًنا والمخاِطب 

محّل  �سيكون  ال�سليمة؛  لذائقته  والراوي  وحاجاته،  الإن�سان  ل�سليقة 

والب�سيرة  الوعي  بناء  في  الم�ساهم  الكتاب  وا�ستح�سان؛  ترحيب 

الت الو�سل ما بين تراٍث غنّي وتاريٍخ  والرافد للعقل، والم�سّيد ل�سِ

مليء بالدرو�ص وبين الأجيال الحا�سرة والمقبلة.. اإل اأّن ذلك يحتاج 

الكاتب  وجود  اإلى  م�ساًفا   - اأهمها  اأ�سا�سية؛  مقّدمات  اإلى  حتًما 

والمدار�ُص  الأهلية  والجمعيات  الهيئاُت  ترعى  اأن   - والمبدع  القوي 

�ساأَن  والجتماعي  الثقافي  المجال  في  العاملة  الموؤ�س�سات  و�سائر 

الكتاب والكّتاب، ول نن�سى دور الأ�سرة والبيت. والقارئ �سُيقبل على 

المطالعة و�سُي�سَنع عندما يقّدم له الكتاب الجّيد ويحظى بالرعاية 

والهتمام - بالرغم من هجوم الو�سائل الأخرى التي زاحمت الكتاب 

و�سّيقت اأجواء المطالعة؛ والحديث هنا يطول..

فيعّمق  وحياته  ال�سهيد  �سيرة  عن  يتحّدث  الذي  الكتاب  ياأتي 

اأ�سحاب الق�سية بالواجب من نواٍح  الم�سوؤولية ويحيي الهّم ويذّكر 

عّدة: اأ�سل محور المطالعة؛ اإحياء تراث ال�سهداء؛ الو�سل بالأجيال 

وجوه  اأحُد  الأمة  في  ال�سهيد  فحياة  فيهم.  الوعي  وبناء  الجديدة 
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انت�سار الدماء التي ُبذلت في �سبيل حياة الأمة نف�سها، وهذه الحياة 

تتجلى في رواج �سلوك ال�سهداء وازدهار طريقتهم والقتداء ب�سيرتهم 

في و�سوح الأهداف وقوة المعتقد وروح اليقين ..

بعد نفاد الطبعة الأولى لهذا الكتاب؛ كان لنا �سرف اإعداد وتنقيح 

ال�سهيد  حياة  من  ق�س�سية  باقة  يت�سّمن  وهو  منه؛  الثانية  الطبعة 

محمود كاوه وجهاده، عابقة بنفحات الع�سق وال�سجاعة والّتفاني، تجّلت 

اإلى  اأهله، ومن جاهد  اأعماله وحركاته. يرويها من عا�ص معه من  في 

جنبه من القادة ال�سباط والم�سوؤولين. 

ي�سدر هذا الكتاب �سمن �سل�سلة »�شادة القافلة« من »اأدب الجبهة 

والمقاومة«.

ل ي�سعنا اإل اأن ن�سكر المترجمة الحاجة فاطمة �سوربا، وكل من �ساهم 

الكاتبين:  وكذلك  الحّلة.  بهذه  النور  ليب�سر  وتحريره  ت�سحيحه  في 

حميد ر�سا �سدوقي معّد الق�سم الأول، و�سعيد عاكف معّد الق�سم الثاني 

�سمن مجموعته التي �سدرت بعنوان »�شاكنان ملك�ت«. وال�سكر الجزيل 

لدار المعارف الإ�سالمية الثقافية نا�سر الن�سخة العربية.

مركز المعارف للترجمة

1439/12/24ه�





بطاقة تعريف 
محمود محمد كاوه.اال�سم:

ماه الن�ساء.ا�سم الأم:

 22/ 5/ 1961م. م�سهد المقّد�سة.تاريخ ومحّل الولدة:

البكالوريو�ص.التح�سيل العلمي:

1979/6/5م.تاريخ النت�ساب اإلى الحر�س:

1983م/ من فاطمة عماد الإ�سالمي.تاريخ الزواج:

ابنة.عدد الأولد:

قائد لواء ال�سهداء الخا�ّص.اآخر الم�سوؤوليات:

1986/9/2م/ منطقة الحاج عمران/عمليات كربالء 2.تاريخ ال�ست�سهاد:

»ال�سهيد كاوه«: من ال�سهداء اّلذين نعاهم القائد واأثنى على ت�سحياتهم.





»القائد يؤّبن الشهيد«
محيط  في  تربى  لقد  طفولته،  منذ  كاوه  ال�سهيد  اأعرف  كنت 

وكان  والثورة،  الحنيف  الدين  وتعاليم  بقيم  وملتزمة  موؤمنة  وعائلة 

التي  الق�سايا  اأظافره من  نعومة  الدينية منذ  ومعارفه  ي�ستقي علومه 

كانت تطرح في م�سجد الإمام الح�سنQ، حيث كان والده واحدًا من 

فيقوم كل  فيه،  ال�سالة  واأوؤّم  اأخطب  الذي كنت  للم�سجد  المالزمين 

لديه  يكن  ولم  الم�سجد،  اإلى  معه  واإح�ساره  ال�سهيد  با�سطحاب  يوم 

اأولد ذكور �سواه. كان والده يمتاز بقلب �سجاع ل يعرف الخوف، كان 

في زمن القمع- زمن ال�ساه البائد- يتكّلم بكالم حاد وقا�ص ل يجراأ 

اأحد غيره على التفّوه به، ...

اأما فترة �سبابه، ففي الواقع كان ال�سهيد كاوه من الذين قّل نظيرهم، 

العمر  من  والع�سرين  الخام�سة  يبلغ  لم  �سخ�سًا  تجد  اأن  يمكن  فاأين 
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يدير لواًء ي�سّم عّدة اآلف من الأفراد، اأين يمكن اأن تجد �سخ�سًا 

وفي  النيران،  الحرب في مواجهة مرمى  ميدان  اإلى  بنف�سه  ينزل 

مواجهة دبابات العدو دون اأن يبالي اأو يعباأ، وعلى الرغم من وجود 

الكثير من العوائق وال�سعوبات والمخاطر كان يقود المقاتلين اإلى 

الأمام، ويقتحم خطوط النار ويفّرق الأعداء وياأ�سر منهم وي�سيطر 

على المواقع وي�ستقّر فيها... اأين يمكن اأن نجد اإن�سانًا كهذا؟!

 من كلمة لالإمام ال�شيد علي الخامنئي{

في ال�شهيد عند ا�شت�شهاده



مقدمة الكتاب
بالحّب  مجبول  ا�سم  العظيم،  الإ�سالمية  الثورة  تاريخ  في  »كاوه« 

والثورة والحما�سة، وقّمة عالية من الغيرة والع�سق.

حياته  من  معدودات  لأّيام  ولو  كاوه«  »محم�د  عاي�سوا  اّلذين  كّل 

ة جهاد  الق�سيرة المفعمة بالبركة، يقّرون باأّنه اأعاد اإلى الأذهان ق�سّ

مالك الأ�ستر، وعّمار بن يا�سر. 

اإلى مر�سد  اأن ينجذب  المجتمع، قبل  اأفراد  »كاوه«؛ فردًا من  كان 

نجابًة  التالميذ  اأكثر  تلميذًا من  لي�سبح  الخمينّي}،  الإمام  كبير، 

اختار  الحّب،  بوارق  قلبه  في  �سطعت  اّلذي  اليوم  ذلك  ومنذ  ونباهًة. 

»كاوه« طريقًا جعل من حياته اأ�سطورة.

لقد اأو�سل تدبيره م�سيَر الحرب في كرد�ستان اإلى نهايات حميدة، 

حّتى اأقّر العدّو وال�سديق باأّنه ل بّد واأن يكون رجاًل عظيمًا، ذا روحّية 
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عالية؛ على الرغم من اأّن �سنّي عمره لم تتجاوز الخم�سة والع�سرين 

عامًا.

»ابن  اإّنه  عنه:  فقيل   »2519 »تالل  على  �سهيدًا  »كاوه«   ارتفع 

كانت  �سهادته  اأّن  حّد  اإلى  واأهلها  كرد�ستان  ع�سق  وقد  كرد�شتان«، 

فيها.

النماذج  تقديم  يهدف من خالل  كتّيب  الث�رة«،  »كاوه معجزة 

المخت�سرة القليلة، والقليلة فقط من حياته، اإلى التعريف ب�سخ�ص 

اختار مواجهة الأخطار والت�سحية في طريق الثورة والإ�سالم، مع 

كّل ع�سقه ومحّبته للزوجة، والأب والأّم، والولد.   

م�ؤتمر تكريم ال�شهداء القادة و23 األف �شهيد في محافظة خرا�شان   



القسم األّول:

حكاية األهل والقادة





من الوالدة حّتى الشهادة

للعام  خرداد  �سهر  من  الأّول  في  كاوه  محمود  ال�سهيد  القائد  ولد 

عائلة  في  المقّد�سة  م�سهد  مدينة  في  م،   )1961 )اأيار  1340ه�.�ص 

متدّينة. وما اأن اأنهى درا�سته البتدائية حّتى ا�ستغل في تح�سيل العلوم 

الدينية بتوجيه من والده.

وفي اإحدى الجل�سات اّلتي جمعت محمود ووالده  باآية اهلل الخامنئي، 

المجتبى الح�سن  الإمام  م�سجد  في  الجماعة  اإمام  حينها  كان  اّلذي 

Q، قال �سماحته: »ل� ينهي محم�د درا�شته التقليدية ومن ثّم 

ي�شتغل بالدرو�س الح�زوية فه� اأف�شل«، وعماًل بهذه الو�سّية، التحق 

محمود بمدر�سة العاّلمة القزويني التكميلية ليتابع درا�سته. 

بداأ فكره الجهادّي والمناه�ص لحكومة ال�ساه يت�سّكل منذ م�ساركته في 
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الجل�سات الدينية والإر�سادية لل�سهيدين »ها�شمي نجاد« و»كامياب«. 

اأ�سرطة  وتوزيع  ن�سخ  خالل  من  الآخرين  الثوار  مع  يتوا�سل  وكان 

الكا�سيت والبيانات ال�سادرة عن الإمام الخمينّي }. ومع انطالق 

التظاهرات عام 1979 �سارك بفعالية في الم�سيرات حيث كان يتقّدم 

ويندفع فيها اإلى حدود ال�سهادة.

في هذه  اإلى ع�سو  تحّول  الإ�سالمية  الثورة  ت�سكيل حر�ص  ومع   

الموؤ�س�سة. ثم، ونتيجة خ�سوعه لدورة تعليمية، ُر�ّسح كمدّرب تكتيك 

ع�سكرّي في مقّر الإمام الر�ساQ، وا�ستغل بتدري�ص التعبوّيين 

والحر�ص في منطقة خرا�سان. 

كاوه  ر�سل 
ُ
اأ جماران،  اإلى  الراحل}  الإمام  انتقل  وعندما 

اإلى طهران كقائد لمجموعة موؤّلفة من ع�سرين فردًا لحرا�سة بيت 

الإمام}.

مع ابتداء الحرب المفرو�سة، ترك كاوه طهران قا�سدًا جبهات 

كرد�ستان  منطقة  في  تزداد  القالقل  راأى  حينما  ولكنه  الجنوب. 

�سماًل، ترك الجبهة الجنوبية، وتحّول اإلى الجبهة الداخلية.

مجموعة  قيادة  م�سوؤولية  »كاوه«  ت�سّلم  »�شقز«،  مدينة  وفي 

التكتيكات  باتخاذ  وبداأ  الحر�ص،  عمليات  ومعاونية  المواكبة 

كمائن  �سد  لعمليات  خطط  من  اأول  فكان  والعملياتية،  الهجومية 

الأعداء ونفذها في تلك المنطقة. وفي مدة ق�سيرة، بّدل الو�سعية 
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القتالية في مدينة �سقز ونواحيها لم�سلحة قوات الثورة.

لقد اخرجت الم�سوؤولية القيادية التي تولها في عمليات الحر�ص، 

ا�ستعداداته وكمالته الذاتية، حتى اأجبر الأعداء في نهاية الأمر على 

الهروب والت�سرد في الجبال بعد اأن كانوا م�سيطرين على المدينة.

ال�سهيدين  القائدين  قبل  من  الخا�ّص  ال�سهداء  لواء  تاأ�سي�ص  مع 

»محمد بروجردي« و»نا�شر كاظمي«، عّين محمود كاوه م�سوؤوًل لق�سم 

ال�سميم  في  موجعة  �سربات  بتوجيه  بعدها  ليقوم  اللواء،  عملّيات 

لأعداء الثورة اإلى درجة اأنهم وفي اأوج قوتهم الع�سكرية عامي 82 و83م 

عجزوا عن الوقوف في وجهه؛ وفي هذين العامين، ُر�سدت مبالغ طائلة 

ال�ساب  »كاوه«  ا�سم  اأ�سبح  وهكذا،  كاوه.  محمود  يقتل  لمن  كجائزة 

اليافع على الأل�سن، ما اأثار ده�ستنا نحن اأي�سًا.

�شرد�شت«   - »بيران�شهر  طريق  ثّم  ومن  بوكان  مدينة  تحرير  كان 

الإ�ستراتيجية والهاّمة، من جملة العملّيات الوا�سعة اّلتي نّفذت  بقيادته 

وبت�سحياته. اإذ جعل ا�ست�سهاد ال�سهداء القادة »كاظمي«، »گنجي زاده« 

و»بروجردي« في العام 1983، دّفة قيادة لواء »ال�شهداء الخا�ّس« في 

عهدته. حّتى اإّنه، وفي تلك ال�سنة الم�سيرية كان ينفذ عملياٍت خا�سة 

محررًا مناطق   ]4 3و  2و  ]والفجر  ال�سيطرة كعمليات  خارج مناطق 

هامة من الوطن.

جهده  كّل  كاوه  حّول  كرد�ستان،  على  والأمن  الهدوء  �سيطرة  مع 
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لعمليات  الباهرة  الم�ساهد  واأبدَع  البعثي،  العراقي  الجي�ص  لمقاتلة 

بدر، القادر، والفجر9، وكربالء 2. 

الدفاع  حرب  مرحلة  امتداد  على  ومّرات  مّرات  محمود  ُجِرح 

المقّد�ص، لكّنه لم يترك خندق الدفاع عن الثورة، واآخر اإ�سابة له 

العدّو  مع  مبا�سرة  معركة  في   
(1(

عمران« »الحاّج  هجوم  في  كانت 

البعثّي، اأّدت اإلى اإ�سابته ب� 12 �سظية في راأ�سه.

ال�سهادة  في�ص  عائلته-  في  الوحيد  الذكر   - كاوه  محمود  نال   

1365ه�.�ص  �سنة  �سهريور  �سهر  من  ع�سر  الثاني  في  العظيم 

)1986م( عن عمر 25 �سنًة، اإثر اإ�سابته ب�سظايا قذيفة عندما كان 

يتقّدم في طليعة مجاهدي الإ�سالم بهدف ال�سيطرة على »مرتفعات 

2519« الح�ّسا�سة والخطيرة! لقد َك�سرت تلك ال�سظية قف�ص الدنيا 

هذا  تركه  ما  كّل  بال�سهادة.  القديمة  اأمنيته  له  وحّققت  ال�سّيق 

ال�سهيد القائد فتاة ُتدعى زهراء، هي وديعته عندنا.

)1)  اإحدى مدن محافظة اآربيل، عند الحدود مع اإيران.



االختبار اإللهي

لم  كرد�ستان  في  والأو�ساع  الحرب؛  ابتداء  على  مّرت  قليلة  اأ�سهر 

تكن م�ستقرة؛ بل �سرعان ما ازداد الو�سع فيها �سوءًا.

المظلوم  الكردي  بال�سعب  يفتكون  الثورة  اأعداء  كان  حينها، 

والم�ست�سعف، والأخبار التي وردت من هناك، لم تكن �ساّرة اأبدًا! فقد 

قيل اإنهم كانوا يقطعون روؤو�ص الحر�ص اأمام اأعين زوجاتهم من �سدة 

حنقهم عليهم.

لقد كان هذا الأمر �سببًا لي�سيطر خوف عجيب على قلوب الكثيرين. 

م�سهد  في  الثورة  حر�ص  من  مجموعة  محمود  جّهز  ذلك  اأجل  ومن 

لنقلهم اإلى كرد�ستان لمقاتلة اأعداء الثورة.

في الليلة اّلتي كان من المقّرر اأن ينطلق في �سبيحتها اإلى المنطقة، 

وجهه  في  اأّن  البداية  منذ  اأح�س�ست  البيت.  في  جال�سين  جميعًا  كّنا 

اأعداء  اأّن  اأبي  يا  »اأتعلم  قائاًل:  المو�سوع  افتتح  اأن  لبث  وما  كالمًا. 

والد ال�شهيد
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الث�رة يعيث�ن خراباً في كرد�شتان؟«

اأح�س�ست اأّنه ين�سج مقّدمًة لأمر ما. وهكذا ا�ستمّر بالكالم عن 

واأريد  هناك،  اإلى  اأذهب  اأن  »اأريد  قال:  اأن  اإلى  كرد�ستان  اأو�ساع 

ال�شتئذان منك؟«

قلت: »نعم اآذن، ولَم ل؟! ففي النهاية ه� اأمر الإمام الخميني، 

م�شتعّد  اأي�شاً  اأنا  بالمنا�شبة،  وندافع.  نذهب  اأن  يجب  وجميعنا 

للّذهاب معك«.

ع مثل هذا الكالم. كاأّنه لم يكن يتوّقّ

قال: »اأتعلم ما ه� ال��شع هناك؟ الحرب، الحرب الخ�شي�شة، 

�شعيف  الرج�ع  واحتمال  ال�شديق،  من  العدّو  تحديد  يمكن  ل 

جداً«.

كان يظن اأنه ل علم لي بالأو�ساع هناك لنغما�سه في عمله في 

ما  بكّل  علم  على  اإّنني  »نعم،  �ساحكًا:  له  فقلت  التدريبي،  مقّره 

تق�ل«. ومن اأجل اأن اأطمئنه، قلت متابعًا: »منذ الي�م الأّول اّلذي 

فتحت فيه عينيك على هذه الدنيا، عاهدت اهلل �شبحانه على اأن 

اأجعلك وقفاً في �شبيل اهلل والحّق. ولطالما كانت اأمنيتي اأن تك�ن 

في هذا الخّط. اذهب في اأمان اهلل يا بنّي«.

�سحكة   وعلت  اأ�ساريره  انفرجت  الكلمات،  بهذه  تفّوهت  عندما 

جميلة وجَهه، ثم قام وقّبل وجهي. وفي ال�سباح، انطلق مع مجموعة 

اإلى »�شّقز«. 

الليلة، نجح والدي  اأخواته: »في تلك  في ما بعد، قال لإحدى 

في المتحان الإلهي«!



  حّتى في الجبهة ...

ذهبنا من م�سهد اإلى مدينة »وّرامين« للم�ساركة في مرا�سم ذكرى 

المرا�سم  انتهت  يومين هناك. عندما  ومكثنا  »ال�شهيد قّمي«،  اأ�سبوع 

وجل�سات الفاتحة، قّرر حّجة الإ�سالم قّمي � والد ال�سهيد � وجماعة من 

الأفا�سل وم�سوؤولو المدينة الذهاب اإلى لواء ال�سهداء الخا�ّص، ليلتقوا 

بالمجاهدين من جهة، وليعاينوا عن قرب مكان ا�ست�سهاد »علّي« من 

جهة اأخرى، وقد دعونا اأي�سًا اإلى مرافقتهم.

نوا�سي  ناحية  فمن  ذلك،  من  اأف�سل  اإلي  بالن�سبة  �سيء  يكن  لم 

ونطّيب خاطر عائلة ال�سهيد قّمي، ومن ناحية اأخرى كانت فر�سة جّيدة 

لاللتقاء ثانيًة بمحمود بعد طول غياب.

ل�  فحّبذا  الل�اء،  لزيارة  ذاهب�ن  اأّنهم  »بما  محمود:  لوالد  قلت 

والدة ال�ضهيد الفا�ضلة
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نذهب معهم، لإّني م�شتاقة لروؤية محم�د«.

فقال من دون ترّدد: »اأَوي�جد ما ه� اأف�شل من ذلك؟! بالتاأكيد 

�شنذهب«.

�سكت قلياًل ثّم قال: »ولكن، ل باأ�س اإن ن�ّشقنا الأمر مع محم�د، 

وقلنا له اإّننا قادم�ن«.

بعدها اأجرى ات�ساًل به، فرّد محمود َفِرحًا: »حتماً تعال�ا، فاإّنكم 

بذلك ت�شّرون قلبي، وكذا قل�ب ال�شباب«.

في ذلك اليوم، انطلقنا مع عائلة ال�سهيد قّمي وجماعة من اأبناء 

»وّرامين« الف�سالء نحو الّلواء.

و�سلنا في �سباح اليوم التالي اإلى مقّر ال�سهيد »بروجردي« واّلذي 

مقربة  وعلى  الخا�ّس«  ال�شهداء  »ل�اء  مقر  نف�سه  الوقت  في  كان 

المجاهدين  من  كبيرًا  عددًا  المقّر  اأمام  فوجدنا   ،
(1(

»مهاباد« من 

تجمعوا ل�ستقبالنا، وقد ا�ستقبلونا بحرارة و�سوق ل يو�سفان.

بحْثُت عن محمود بينهم، على الرغم من اأّن العادة كانت تقت�سي 

اأن يكون القائد في مقّدمة الجميع،  فقلت في نف�سي: »لعّله بقي بين 

المجاهدين«، ولكن، بحثُت ولم اأجد محمودًا.

ذلك  اإلى  القيادة،  مبنى  اأمام  اإلى  المجموعة  تلك  رافقتنا  ثّم 

اأثرًا،  له  اأجد  لم  لّما  ولكن  محمود.  روؤية  اآمل  اأزال  ل  كنت  الحين 

)1)  مدينة تقع في محافظة اأذربيجان �سمال غرب اإيران.
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�ساألتهم فقالوا: »ذهب البارحة للم�شاركة في اإحدى العمليات«.

�سادف اأن عاد في اليوم نف�سه مع الغروب. ملّطخًا بالتراب، والغبار 

يعلوه من راأ�سه اإلى اأخم�ص قدميه، ونظراته توحي باأّنه منهك ب�سّدة.

جل�ص معنا ومع ال�سيوف الآخرين نحو ن�سف �ساعة. ليعتذر بعدها 

اأّنه رّبما ذهب  اإلى المبنى المحاذي. ظننت  من الحا�سرين، ويذهب 

»ما ه� ذلك  اأحد رفاقه:  تعبًا، ف�ساألت  ليرتاح حيث كان  المهجع  اإلى 

المبنى؟«. 

�سحك وقال: »يقال له غرفة التخطيط«.

قلت: »ولَم ذهب محم�د اإلى هناك؟«.

قال: »للتخطيط لمتابعة العمليات«.

مّرت ثالث اإلى اأربع �ساعات، ولم ياأت! فذهبت خارجًا، ونظرت اإليه 

من خلف الزجاج. كان جال�سًا مع عّدة اأ�سخا�ص اآخرين حول خريطة 

ويتحّدثون بحما�سة. 

ب�سرعة  عمله  ينهي  حّتى  اللحظات  اأعّد  كنت  الغرفة،  اإلى  رجعت 

وياأتي اإلينا. 

عقارُب ال�ساعة، تلك الليلة، قاربت الثانية ع�سرة ولم ياأِت.

ذهبت مجددًا مّرتين اأو ثالثًا اإلى اأمام ذلك المبنى، ولكّنهم كانوا ل 

يزالون منهمكين في عملهم. في النهاية، قال لي والد محمود: »اذهبي 

واأخلدي اإلى الن�م، غداً ترينه اإن �شاء اهلل«.
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حاولت العترا�ص، فقال: »�شكراً هلل اأن رزقني مثل هذا ال�لد«.

ومن �سدة التعب والإنهاك، نمت ملء جفوني.

وفي �سباح اليوم التالي، جّهز محمود الكتائب، وَقِدَم اإلينا ثانيًة 

العمليات. وبعد يومين  اإلى  البقّية  لالعتذار، لينطلق بعدها برفقة 

�سعد  العودة.  قا�سدين  الحافلة  اإلى  �سعدنا  قد  كّنا  عاد،  عندما 

ة  محمود اإلى الحافلة لتوديعنا. اعتذر مّرًة اأخرى من الجميع وخا�سّ

مّني، وطلب الم�سامحة.

وحينما انطلقت الحافلة، قلت في نف�سي: »حّتى في الجبهة لم 

نكن لن�شبع من روؤيته«!



ال يعرف التعب

لم اأ�سمعه مّرة يقول تعبت! ولم يكن ينتظر اأّي �سيء مقابل كّل تلك 

الجهود اّلتي كان يبذلها، حتى اإّنني لم اأَره يتطّلع اإلى يوم اإجازة. وكان 

وتح�سير  والتجهيزات  الذخيرة  وراء  ي�سعى  م�سهد،  اإلى  ياأتي  حينما 

الأعمال  ويتابع  الحر�ص  مقر  اإلى  يذهب  كان  النهار  ففي  القوات. 

الإدارية، وفي الليل، عندما يعود اإلى المنزل، كان يعقد الجل�سات مع 

اأ�سدقائه اإلى وقت متاأّخر جدًا. ول يكتفي بهذا المقدار من الن�ساط، 

حتى يبداأ بعد مغادرة الإخوة بالت�سال بالجبهة مواكبًا عمل القوات. 

ومع ذلك كان يجد مّت�سعًا من الوقت، ليطالع فيه الكتب تح�سيرًا 

(1(

للخطب اّلتي كان يلقيها هنا وهناك.

ومن  روؤيته  من  �سبعت  اأن  يومًا  يحدث  لم  ولذا  ديدنه،  كان  هذا 

)1) زوجة ال�سهيد

)1(
فاطمة عماد الإ�ضالمي
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الجلو�ص معه، اأو ذهبنا معًا لزيارة الأقارب. ل اأدري ما اّلذي زرعه 

اهلل في وجود هذا الإن�سان اّلذي ل يتعب على الإطالق.

ذات يوم، وبعد مدة طويلة ق�ساها في الجبهة، جاءني في اإجازة، 

كان الوقت ع�سرًا، نحو ال�ساعة الرابعة، قلت في نف�سي م�سرورة: 

»الآن وقد اأتى، حتماً �شيبقى عّدة اأّيام، فيمكنني اأن اآخذ اإجازة من 

الحر�س واأبقى في المنزل«!

الحر�ص قد  الحاج محمودي من مقّر قيادة  الليلة كان  تلك  في 

مع  الحر�ص  قيادات  من  جملة  دعا  وقد  الع�ساء.  على  وليمة  اأقام 

عائالتهم، وكنت اأنا من المدعّوين. فقد ذهبنا معًا اإلى منزل ال�سّيد 

محمودي.

اأن  يحدث  كان  وقّلما  ح�سروا،  قد  كانوا  الحر�ص  قادة  معظم 

في  الح�سور  دائم  كان  منهم  واحد  فكّل  معًا،  العدد  هذا  يجتمع 

الجبهات نظرًا للعمل والم�سوؤولية الملقاة عليه. 

جل�ص الرجال في مكان، والن�ساء في مكان اآخر. لم اأكن اأعرف 

من الحا�سرات �سوى امراأتين اأو ثالثًا، والبقّية لم اأكن قد التقيت 

بع�سًا،  بع�سنا  األفنا  ما  �سرعان  اأعرفهّن.  اأكن  ولم  قبل،  من  بهّن 

ومختلف  الأحاديث  �سنوف  تناولنا  قد  كّنا  المائدة  ُمّدت  اأن  واإلى 

الموا�سيع.  

اإلى  فخرجت  للمغادرة،  تهّياأُت  الع�ساء  من  �ساعة  ن�سف  وبعد 

فناء البيت وقلت للحاج محمودي: »قل لمحم�د اإّني اأنتظره«.
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نظر اإلّي ال�سيد محمودي بتعّجب وقال: »اأََوَلْم تعلمي؟!«

قلت: »اأعلم ماذا؟«

قال: »بذهاب ال�شيد محم�د!«

لم  ولماذا  ذهب؟  »اأين  قلت:  جّيدًا،  اأ�سمع  لم  اأّنني  للحظة  ظننت 

يطلعني على الأمر؟«

اأثار ذلك ف�سول بع�ص الن�سوة الالتي كّن في الفناء، وت�ساءْلَن اأين 

اأدرك  اّلذي  محمودي  ال�سّيد  قال  خبرًا.  يترك  َلْم  وِلَم  محمود  ذهب 

الع�شاء،  نتناول  »كّنا  محمود:  بذهاب  علم  على  اأكن  لم  اأّنني  اأخيرًا 

واإذ بهم يّت�شل�ن من الجبهة في اأمر �شرورّي وما اإن و�شع �شّماعة 

الهاتف حّتى قام وذهب اإلى المطار قا�شداً الجبهة«.

لم اأ�سّدق اأّنه لم يكد ياأتي حّتى انطلق نحو كرد�ستان مجددًا، فلم 

اأتمالك نف�سي، واأخذت في البكاء. لم تكن الم�ساألة باإرادتي، اإذ لم يكن 

قد م�سى على مجيئه من الجبهة اأربع اأو خم�ص �ساعات فقط!

كنت  »ل�  معتر�سة:  له  قلت  م�سهد،  قدم  حين  التالية  المّرة  في 

اأخبرتني على الأقّل، عندما اأردَت الذهاب، ولم تتركني من دون علم!«

ف  بالت�ّقّ حّتى  ي�شمح  ل  جّداً  �شّيقاً  ال�قت  »كان  قائاًل:  فرّد 

للت�ديع«! 

علمت فيما بعد اأّن قّوات البعث العراقّي �سّنت هجومًا م�ساّدًا على 

منطقة »والفجر9« وكان على محمود اأن يذهب اإلى الجبهة من دون اأي 

لحظة تاأخير وقد وجدُت اأّنه كان محقًا في ذهابه على عجٍل.





الكشف الكبير

في �سهر تير من العام 1982م، وبعد عملّيات دقيقة وناجحة، ا�ستعدنا 

�سّد »ب�كان«. لم يكن اأعداء الثورة يتوّقعون اأبدًا اأن يخ�سروا ذلك الموقع 

الهاّم والح�ّسا�ص. كانوا يعرفون المنطقة جّيدًا، ويثقون بقّوتهم اإلى حّد 

بوكان  �سّد  نواحي  في  ع�سكرّي  عمٍل  باأدنى  قمنا  اإذا  اأّنه  هّددونا،  اأنَّهم 

فاإّنهم �سوف يفّجرون ال�سّد بكّل من�ساآته، وعندها �ستتعّر�ص اأرواح النا�ص 

الموؤامرة، قّدم »نا�شر  اإحباط هذه  اأجل  واأرزاقهم لأ�سرار بالغة. ومن 

كاظمي« خّطة ا�ست�سهادّية محكمة اأّدت في النهاية اإلى تحرير ال�سّد من 

دون اأن يتعّر�ص لأّي تلف اأو �سرر.

واأخذ  المنطقة،  في  بنف�سه  بقي  الن�سر،  هذا  ير�ّسخ  اأن  اأجل  ومن 

يقاوم كتفًا لكتف اإلى جانب ال�سباب المجاهدين. في بع�ص الليالي، حيث 

كانت ت�سنح الفر�سة، كّنا نتحّلق حول بع�سنا بع�سًا ونتطّرق في حديثنا 

جاويد نظامپور
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اإلى موا�سيع �سّتى.

كان ح�سور الأخ »كاظمي« المحبب بيننا مو�سع فخر لنا في تلك 

الجل�سات الحميمة. ففي واحدة من تلك الجل�سات قادنا الحديث اإلى 

بينهم:  فيما  يتحّدثون  الإخوة  وكان  وال�سهادة،  ال�سهيد  عن  الكالم 

انظر كم هو وجهك منير، حتمًا �ستنال ال�سهادة عن قريب. 

كّنا ن�سارك كثيرًا في العملّيات، وكّنا دومًا في دائرة الخطر، بحيث 

كّنا نرى ال�سهادة على بعد اأمتار مّنا، وعليه كّنا ن�سعر اأّن الواحد مّنا 

لن يعّمر اأكثر من �سنتين.

اأكثر  في  كما  وكان  بيننا،  كاظمي  نا�سر  كان  الجل�سة،  تلك  في 

»لقد  متح�ّسرًا:  ويقول  يتنّهد  �سمعته  فجاأًة،  ي�ستمع،  �ساكتًا  اأوقاته 

انتهت هذه العمليات اأي�شاً ولم ُتكتب لي ال�شهادة«. اأ�سغى الجميع 

اإليه، وت�سّمرت عيونهم عليه. 

ولكّنها  القادة،  كبقّية  كيانه،  يغمر  ال�سهادة  �سوق  اأّن  اأعلم  كنت 

كانت المّرة الأولى اّلتي كنت اأ�سمع منه فيها مثل هذا الكالم. ثّم قال: 

»بالطبع، اإّنني لن اأحزن كثيراً اإذا لم اأُ�شت�شهد ولم اأ�شتطع اأن اأبذل 

من  للعجب  اإثارة  اأكثر  كان  هذا  كالمه  لالإ�شالم«.  خدمًة  مهجتي 

كالمه الأول، ولكنه اأ�ساف: »اإّنني قّدمت للجمه�رّية خدمًة اأرج� 

ف�سولي  كالمه  اأثار  البقّية،  وكما  بعنايته«.  الحقُّ  ي�شملني  اأن  بها 

كّل  مع  كاظمي  اأراد  اّلتي  الجليلة  الخدمة  ما هي هذه  لأعلم  اأي�سًا، 

تحّفظه، ونفوره الكبير من الرياء، اأن يذكرها في جمع الإخوة.

قال: »تلك الخدمة اأّنني اكت�شفت »كاوه« للجمه�رية الإ�شالمية، 

واإّنني على يقين اأّن »كاوه« يمكنه حّل م�شاألة كرد�شتان«.



االغتيال

�سرى ا�سم محمود �سيئًا ف�سيئًا على الأل�سن، بنحو اأ�سبح معروفًا لكّل 

اأهالي »�شّقز«. وفي مّدة ق�سيرة، وخالل عّدة عمليات متالحقة، اأوقع 

رعبًا عجيبًا في قلوب اأعداء الثورة.

كان قد �سّكل مجموعات تعرف با�سم »ال�شربة«، فكّلما كان اأعداء 

الثورة ي�سّنون هجومًا اأو ين�سبون كمينًا، كانت هذه المجموعات تت�سّدى 

لهم مبا�سرة اإلى اأن ُكّفت اأيديهم عن المدينة.

الجبال  اإلى  لتمتّد  الحر�ص،  و�ّسع محمود نطاق عملّيات  بعد ذلك، 

المحيطة بالمدينة، لأّنه لم يكن ليتركهم لحالهم ولو للحظة.

لقد اأ�سبح بمثابة كابو�ٍص لأعداء الثورة، وهذا ما جعلهم يفّكرون في 

اغتياله، فا�ستاأجروا عّدة فرق للقيام بهذه المهّمة.

ال�ضّيد مجيد اإيافت
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اأخذ  قد  الجوع  المواكبة،  عمليات  اليوم من  ذلك  عدنا  قد  كّنا 

ماأخذه مّنا، اإذ لم نكن قد تناولنا �سيئًا منذ ال�سباح، ولم يكن هناك 

على  برشنگ«  »مطعم  فق�سدنا  الحر�ص.  مقّر  في  اأي�سًا من طعام 

تلك الحال ونحن �سعٌث غبٌر، وبتلك الأ�سلحة والتجهيزات والآليات 

العائدة من الحرب.

وقت  اإلى  الوجبات  يقّدم  اّلذي  الوحيد  المطعم  »برشنگ«  كان 

ب� »�شّقز«، كانوا  اّلذين كانوا يمّرون  الم�سافرين  متاأّخر. وكثير من 

جّيدًا،  يقّدم طعامًا  كان  الذي  المطعم  هذا  في  يتناولون طعامهم 

كما كان العاملون فيه موؤّدبين ويهتّمون بالنظافة، تمامًا مثل �ساحب 

المطعم.

اأرجاء  كّل  في  منّظمة  الطاولت  كانت  وتبعناه.  محمود،  دخل 

نرى  اأن  يمكننا  بحيث  البّراد،  خلف  ال�سمال  اإلى  جل�سنا  ال�سالة. 

اآلّياتنا، ونراقب حركة مرور الأفراد اأي�سًا.

المطعم،  اأمام  تتوّقف  ب�سّيارة  واإذ  الذهن،  �سارد  كنت  وفيما 

حول  ليجل�سوا  ويدخلون.  اأ�سخا�ص  اأربعة  اإلى  ثالثة  منها  يترّجل 

بالغة،  بمحّبة  بيننا  فيما  نتحادث  كّنا  المجاورة.  الطاولت  اإحدى 

وننتظر بفارغ ال�سبر اأن ياأتونا بطعام الغداء.

فكره  اأّن  اإّل  بج�سده  معنا  كان  اأنه  فعرفُت  محمود  اإلى  نظرت 

وحوا�ّسه كانت في مكان اآخر.
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اإلى  نظرُت  ثم  للتّو،  دخلوا  اّلذين  الأ�سخا�ص  اإلى  نظرة  اختل�ست 

عينيه، فعرفت اأّن هناك اأمرًا مريبًا يح�سل حولنا. حاولت اأن ل اأركز 

دون  ومن  وفجاأة،  �سكوكهم.  اأثير  لكيال  ال�سخا�ص  هوؤلء  على  نظري 

�سابق اإنذار، فقز محمود واأحد الإخوة نحوهم، وما هي اإل لحظات حتى 

اأ�سبحوا في قب�سة محمود!

باأدنى  لالإتيان  فر�سة  لهم  نترك  ولم  للم�ساعدة،  هببت  عندها 

حركة، اإذ قب�سنا عليهم جميعًا وقّيدناهم.

القنابل  وبع�ص  م�سّد�سات  عّدة  معهم  كان  بدّقة،  ثيابهم  فّت�سنا 

اليدوية، بينما كان �ساحب المطعم وبع�ص النزلء ينظرون اإلينا بحيرة 

وا�سطراب.

اأمن  اإلى  و�سّلمناهم  الحر�ص  مركز  اإلى  اليوم،  ذلك  في  نقلناهم 

الحماية. وبعد التحقيق اعترفوا اأّنهم كانوا يريدون اغتيال »كاوه«!





لم يكن اأمامنا الكثير من الوقت، وكاّفة الوحدات قد اأنهت اأعمالها. 

وبقينا نحن، فقد كان علينا اإنجاز ا�ستطالعنا ب�سرعة. في تلك الليلة، 

»�شاآتي معكم  »كاوه«:  اأو �سّت فرق. وعند النطالق قال  تهّياأت خم�ص 

اإلى المر�شد«، و�سار معنا.

يتخذ  ما  دائمًا  كان  فقد  ذلك،  قال  عندما  وجوهنا  الب�سمة  علت 

المر�سد ذريعة لياأتي معنا!

كان يحب اأن ياأتي بنف�سه ليتابع الأعمال عن قرب، فلم يكن يقتنع 

ليلة  �شخ�شّياً  اأعلم  اأن  »ينبغي  يقول:  وكان  التقارير.  له  نقّدم  باأن 

العمليات من اأّي النقاط �شترمي ق�اتنا الأعداء، وعلّي اأن اأعلم كيف 

اخترتم �شير العمل«!

نا�ضر ظريف

الهدف 7
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ورغم  اأي�سًا،  معنا  كاوه  عبر  ال�ستطالع،  فرق  عبرت  حينما 

محاولتنا فاإّننا لم ن�ستطع مناف�سته. قلنا لعّله لن يخّيب دعوة معاونه 

»من�ش�ري«، فقّلما حدث ورف�ص له طلبًا. اإذ كان يكنُّ له احترامًا 

ًا من بين كاّفة الإخوة الم�سوؤولين. خا�سّ

تقّدم »من�ش�ري« نحوه وقال: »اأخ محم�د، فلتبَق اأنت، واأّي مكان 

تريده ن�شتطلعه نحن، هذا اأكثر راحًة لبالنا«، ولكي يطمئنه اأكثر 

تابع قائاًل: »الإخ�ة يِعُدون اأن ينه�ا ال�شتطالع هذه الليلة«.

غير اأنه لم يكن هناك من فائدة من كل هذه المحاولت، فتابع 

م�سيره وانطلق، وتبعناه.

الهدف رقم 7، كان »مرتفعات ُبْلَفت« اّلذي كان بعيدًا من جهة 

وهاّمًا وا�ستراتيجّيًا من جهة اأخرى. وقد التحق محمود بتلك الفرقة 

اّلتي كان عليها الذهاب اإلى تلك الناحية. ولما اأ�سبحنا على م�سافة 

�سباب  لنا  قال  توّقفنا،  العراقية،  القاعدة  من  م   300 اإلى   200

ال�ستطالع: »في الليالي الما�شية و�شلنا اإلى هنا، ولم نتقّدم خ�فاً 

من انك�شاف اأمرنا«. ثم �سرح لنا اأحدهم فقال: »لقد و�شل »مهدي 

زاده« الليلة الما�شية اإلى هناك، ف�ق الألغام، علم البعثّي�ن بذلك 

بالتاأكيد«.

لقد كانت ليلة مقمرة بحيث كّنا نرى د�سم الأعداء ب�سكل وا�سح. 

ذهبنا لنكمن لهم عند الد�سمة، وجل�سنا هناك خلف �سخرة كبيرة.  
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لقد كّنا قريبين جّدًا بحيث ن�سمُع اأحاديَث الجنوِد البعثييَن جّيدًا. 

محمود  ولكن  العملية؛  كل  ليف�سد  واحد  �سغير  �سوت  يكفي  كان 

فاجاأنا حيث قال لنا: »علينا اأن نتقّدم  اأكثر، وينبغي لنا اأن نمّر من 

بين د�شمهم، واأن تذهب�ا خلف تلك الناحية لنرى ماذا يدور هناك!« 

من  مقربة  على  كّنا  خطيرة.  مغامرة  كانت  فقد  جميعًا،   ُده�سنا 

اأدنى حركة نقوم بها، فكيف  اأّنهم كانوا �سيالحظون  اإلى درجة  العدّو 

اإذا مررنا من بين د�سمهم؟

ندعو اهلل  دائمًا  كّنا  بل  والجدل،  للبحث  يكن هناك من مجال  لم 

كّنا  اإّننا  حّتى  اعترا�ص.  اأّي  دون  ننّفذه  حّتى  اأمرًا  محمود  ي�سدر  اأن 

اأّننا لو كّنا تلّكاأنا قلياًل لكان ذهب  اأرواحنا. مع العلم  م�ستعّدين لبذل 

بنف�سه.

وعتادهم  اأ�سلحتهم  اآخران  و�سخ�سان  �شالرزاده«  »ج�اد  حمل 

كانوا  وبينما  الكمين.  د�سم  بين  واأرجلهم  اأيديهم  على  يدّبون  وراحوا 

ذاهبين كنت اأقراأ اآية ال�سّد »وَجعْلنا من بين اأيديهم �شّداً« بح�سور تاّم 

واأهديها لهم، اإلى اأن غابوا عن ناظري تمامًا.

اما البرُد فقد كان في تلك الليلة ل يحتمل، ولذا كنت اأطّل براأ�سي 

كّل عّدة دقائق م�ستطلعًا الجهات من حولي منتظرًا �سوت اإطالق النار.

كاد الفجر اأن يطلع، ولم ي�سلنا اأي خبٍر عن جواد ورفيقيه. دنوت من 

محمود لأهم�ص في اأذنه واأ�ساأله: »ماذا �شنفعل اإن لم ياأت�ا؟« فوجدته 
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نائمًا، وكاأّننا ل�سنا على بعد خطوات من العدو: هكذا كان اأي�سًا في 

الر�سا�ص. فال معنى  اأمام زّخات  وثابتًا  را�سخًا  المواجهات، يقف 

للخوف عنده على الإطالق. وفي اأكثر ميادين الحرب ح�سا�سّية، كان 

يتعاطى مع الموت كلعبة.

كنت اأنظر اإليه واإلى ما حوله، واإذا ب�سوت يتناهى اإلى �سمعي، 

حّدقت جّيدًا، فاإذا بهم عائدون. عندما و�سلوا عرفت من هيئاتهم 

اأنهم م�سرورون .

قال جواد وهو يلتقط اأنفا�سه: »لقد تجّمعت قّ�ات الأعداء في 

قد  كان  اّلذي  محمود  فقال  والجراد«.  النمل  مثل  الناحية  تلك 

ا�ستفاق: »فلتبَق �شاكتاً الآن اإلى اأن نبتعد من هنا«.

رجعنا �سالكين الطريق نف�سها اّلتي اأتينا منها، وقد عم ال�سباب 

المكان فحجبنا عن اأعين الأعداء، مع اأن ال�سباح كان قد طلع.

وو�سلنا اإلى قاعدتنا م�سرورين فقد اأنجزنا عمل اأربع اإلى خم�ص 

لياٍل من ال�ستطالع في ليلة واحدة؛ وكّنا في ذلك مدينين لح�سور 

»كاوه«.



المنعطف األخير

تعّر�ست جاّدة »بيران�شهر - �شرد�شت« لكمائن كثيرة. وكانت هذه 

الكمائن تكثر وتزداد كّلما اقتربنا من غابة »اآل�اتان«. لقد ج�ّسد اأعداء 

كبيرة،  باأ�سراٍر  العمليات  بداية  في  ت�سّببوا  قد  كانوا  اّلذين   
(1(

الثورة

حكاية الحّية الجريحة، حيث كانوا ي�ستفيدون من كّل فر�سة، وين�سبون 

الكمائن لقّواتنا، لعّلهم بذلك يحولون دون التقّدم ال�سريع للواء ال�سهداء 

الخا�ّص.

ذات يوم، وعلى مقربة من غابة »اآل�اتان« وقعت مجموعة من قّواتنا 

)1) »اأعداء الث�رة« جماعات ت�سكلت عقب انت�سار الثورة الإ�سالمية، وكانوا يعملون ل�سالح قوى خارجية 

وبتوجيه من المخابرات الأجنبية، وخا�سة الأمريكية والبريطانية، تحت �سعارات ال�ستقالل والحرية. 

وقد ن�سطت هذه المجموعات �سمال وغرب البالد. وكانت منطقة كرد�ستان واقعة في غمرة الأحداث 

ر�سل »كاوه« اإلى هذه المنطقة لحل هذه المع�سلة والق�ساء على هوؤلء العمالء.
ُ
هذه، وقد اأ

غالم علي اأ�ضدي
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كانت طلقات  فقد  كبيرة،  م�سافة  وبينهم  بيننا  يكن  لم  كمين.  في 

اآخر  ينتظر  فلم  »كاوه«  اأما  وا�سح.  ب�سكل  �سوتها  ي�سمع  الر�سا�ص 

الأمر، وما لبث اأن قال ل�»گنجي زادة«: فلنذهب ون�ستطلع الأمر!

عليه  »كاوه«  اإلحاح  ينفعه  ولم  معنا،  ياأتي  اأن  »بروجردي«  اأراد 

بعدم المجيء، وفي النهاية ر�سخنا له فذهب معنا. جل�ص »گنجي 

زاده« خلف مقود الجيب وا�ستدار ا�ستدارة واحدة. اأّما نحن الثالثة 
في  الإخوة  مع  ل�سلكّي  توا�سل  كّنا على  اّلذين  اأ�سخا�ص  الأربعة  اأو 

اأننا  كله،  الأمر  في  والغريب  الموؤّخرة.  في  جل�سنا  فقد  الكمين، 

عندما انطلقنا، لم يكن معنا اأ�سلحة. 

على  اأنهم  اإل  اللهم  الإطالق،  على  �سيئًا  عنهم  نعرُف  نكن  لم 

اأ�سوات  كانت  اإليهم.  للو�سول  اأغلبه  �سلكنا  كنا  الذي  الطريق 

اأن اجتزنا المنعطف الحاّد  اأكثر، وما  المواجهة تعلو كّلما  اقتربنا 

بحيث  النيران  َغُزَرْت  علينا.  ينهمر  الر�سا�ص  بداأ  حّتى  والخطر 

نت اأّن اأحدًا مّنا لن ينجو. تيّقّ

الأج��ه��زة  وه��وائ��ي��ات  الجيب  ���س��ّي��ارة  م��ن  تمامًا  وا���س��ح��ًا  ك��ان 

الال�سلكية اأّن �سيارتنا هي �سّيارة قيادية، واأّن كّل اأولئك الجال�سين 

في المقّدمة هم من القادة.

رّكز »گنجي زاده« حوا�ّسه على قيادة الجيب، فظهر له على بعد 

متوّقفة  واآيفا  وتويوتا  اإ�سعاف  �سّيارات  �سبع  اأو  �سّت  قريبة  م�سافة 
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ال� »اآيفا«  اإلينا هي �سّيارة  وراء بع�سها البع�ص. كانت ال�سّيارة الأقرب 

�سيب اأحد 
ُ
فاحتجبنا وراءها ب�سرعة. لم نكد ننزل من ال�سّيارة حّتى اأ

كان  اّلذي  الال�سلكي  جهاز  طلقات  عّدة  اأ�سابت  كما   .
(1(

الال�سلكّيين

يعمل اأكثر من البقّية، فانقطع عمليًا ات�سالنا بالإخوة اّلذين كانوا في 

فوج »اآباد«. 

كان ح�سور القادة في قلب المعركة يثلج قلوب الإخوة من ناحية، 

اأن  من  خوفًا  ويقلقها  لح�سورهم،  يثلجها  اأخرى؛  ناحية  من  ويقلقهم 

المرة خطر جدًا على  الو�سع هذه  ي�سيبهم مكروه ل �سمح اهلل؛ لكن 

غير عادة. 

اأخرى،  ناحية  الأعداء  واأخذ  الطريق،  من  بجانب  الإخوة  تمتر�ص 

الأمر  �سعب  وما  وال�سخور،  الأ�سجار  بين  من  النار  يطلقون  واأخذوا 

علينا كثيرًا تلك الرميات المتقنة التي كانت توجهها اأيديهم واأعينهم 

بلوؤم وخبٍث.

بالتقّدم خطوًة  لنا  ي�سمحوا  ل  اأن  كانت من�سّبة على  كّل جهودهم 

ابتداء  تلّقوا �سربًة موجعًة في  قد  كانوا  اإّنهم  اإذ  اآل�اتان«،  »غابة  اإلى 

العمليات، ويريدون الآن حل تلك العقدة!

ا�ستطلع »كاوه« الأو�ساع �سريعًا ورجع وقال ل� »بروجردي«: »اأرى اأّن 

، اإذا اأذنت، فاإّني اأق�م به«. هناك حاّلً

)1) عاملو الإ�سارة.
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�ساأل بروجردي: »اأّي حّل؟«

رّد »كاوه«: »اأن اأذهب واأح�شر الدو�شكا«.

تعّجبت كثيرًا من كالمه. كانت الدو�سكا في الناحية الأخرى من 

و»گنجي  »بروجردي«  تبادل  مّنا.  كيلومترين  م�سافة  على  الجاّدة 

زاده« النظرات، ثم قال »بروجردي«: »هذا الحّل غير عملّي، فاإذا 
تحّركنا من مكاننا فاإّنهم �شيرم�ننا بالتاأكيد«.

جّيداً،  الأمر  في  فّكرت  لقد  اأخي؛  يا  تقلق  »ل  كاوه:  اأجاب 

و�شيك�ن ممكناً اإن �شاء اهلل تعالى«.

اأحكم كاوه ربط حذائه الع�سكري، فهم�ص بروجردي قلقًا: »كيف 

�شتعبر من اأمام جميع...« فلم يمهله كاوه ليتّم كالمه، وبنداء »يا 

يناديه  بروجردي  كان  بينما   ، نّطاط  كلولب  مكانه  من  وثب  علي« 

حّتى ل يذهب، ولكن »كاوه« ابتعد م�سرعًا. 

على  مذهلة  ب�سرعة  يرك�ص  ف�»كاوه«  حلم،  في  اأّني  اأظّن  كنت   

الطريق والأعداء يمطرونه من كّل جانب بوابل من الّر�سا�ص. كانت 

اأّيًا  التراب والغبار، لكن  الكثير من  الطلقات ت�سيب الجاّدة فتثير 

منها لم ي�سبه. ل اأ�ستطيع اأن اأقول عن ذلك �سوى اأنه لطف اإلهّي 

وعناية من الحّق تعالى. في كّل لحظة كّنا ننتظر اإ�سابته بر�سا�سة 

ووقوعه اأر�سًا، اإذ بدا لنا اأن الأعداء ا�ستخدموا كّل اأ�سلحتهم حّتى 

يمنعوه وُيردوه اأر�سًا.
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ل اأذكر اأّني راأيت »بروجردي« مّرًة غير هادئ وغير بارد الأع�ساب، 

فقد كان ذا وجه محّبب، تعلوه ال�سحكة دائمًا . وهذه ميزة عرفه بها 

الجميع. لكن هذه المّرة، تبّدلت حاله تمامًا. كانت اآثار القلق باديًة على 

وجهه، وا�ستمّر هذا القلق اإلى اأن و�سل »كاوه« اإلى المنعطف الأخير.

ابتعد كاوه  للحظة. وعندما  ولو  لم يزح بروجردي نظره عنه حّتى 

عن مرمى نيرانهم، تنّف�سنا ال�سعداء كونه خرج � على الأقّل � من هذه 

المقتلة ب�سالم.

كان علينا اأن ن�سبر حّتى يطّل كاوه مع الدو�سكا، ففي الواقع لم يكن 

بيدنا حيلة اإّل ال�سبر لأن الر�سا�ص كان ل يزال ي�سبُّ علينا كالمطر! 

اقترب ب�سعة عنا�سر من العدّو مّنا كثيرًا بحيث كّنا ن�سمع حّتى اأ�سوات 

اأنفا�سهم. فقد ظنوا اأّن الأمر قد انتهى وكانوا يريدون اأ�سرنا ب�سهولة. 

يتقّدم  الدو�سكا  رامي  كان  الدو�سكا.  �سيارة  ظهرت  الحال،  هذه  في 

وهو يطلق واباًل من الطلقات. لم ن�سّدق اأعيننا! فلم يطل الوقت حّتى 

ت�سع�سعت اأو�ساع اأعداء الثورة. كان كّل واحد منهم يبحث عن �سبيل 

للفرار. ولّما اقتربت �سّيارة الدو�سكا مّني، راأيت كاوه واقفًا اإلى جانب 

غطاًء  الدو�سكا  نيران  �سّكلت  لقد  يرمي.  اأين  بيده  له  ي�سير  الرامي، 

اأكثر من ذلك،  جّيدًا لنا فاأمكننا تعديل الموقف مبا�سرة. وقد ذهبنا 

تلك  اإلى  الفر�سة، وقفزوا  الإخوة  اأو ثالثة من  ا�ستغّل �سخ�سان  حيث 

الناحية من الجاّدة، فاعتقلوا ثالثة اأ�سخا�ص كانوا يحاولون الفرار.
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فوثب  الدو�سكا،  رامي  ا�ست�سهد  حتى  ق�سيرة  فترة  اإل  هي  وما 

ة، واأخذ يرمي رميًا �سديدًا ودقيقًا. عندها عدت  كاوه واعتلى المن�سّ

اإلى نف�سي، فراأيتهم جميعًا يرمون. ومن دون اأّي تاأخير، تعّقبناهم، 

حلول  عند  فّروا.  اأينما  كظاللهم  لتعّقبناهم  الظالم  حلول  ولول 

الوقت  تعّقبهم في هذا  اأّن  نعلم  كّنا  بالرجوع.  اأمرنا كاوه  الظالم، 

يمكن اأن ينتهي اإلى غير م�سلحتنا.

اإّن الرعب والخوف اّلذي ذاقه العدّو بعد هذه المواجهة الم�سادة 

للكمين، منعهم من التجّروؤ ثانية على ن�سب الكمائن لنا، حّتى على 

الجاّدة الرئي�سة.



الضباب الكثيف

في الخام�ص ع�سر من �سهر رم�سان )منت�سف اأيار عام 1986م(، 

كانت ال�ساعة تقارب الواحدة بعد الظهر، عندما جاء النداء بالتاأّهب.

ثانية  واحتّل�ا  هجم�ا  البعثيين  »اإّن  يقول:  كتيبتنا  قائد  كان 

مقلقة،  بطريقة  يتقّدم�ن  »اإّنهم  يقول:  وكان   .
(1(

»2519 مرتفعات 

وعلينا اأن نقف �شّداً في وجههم ومن ثّم نحّرر المرتفعات« .

لم  ال�ستعداد  اأهّبة  على  دائمًا  الخا�ّص  ال�سهداء  لواء  كان  وحيث 

ي�ستغرق الأمر ن�سف �ساعة حّتى ركبنا جميعًا الآلّيات الع�سكرية، بكامل 

العتاد، وخرجنا فورًا من القاعدة.

اإلى  )1)  منطقة جبلية مرتفعة في محيط مدينة »حاج عمران«. كانت من النقاط الح�سا�سة بالإ�سافة 

مجموعة تالل اأخرى حيث جرت معارك عديدة بهدف ال�سيطرة عليها.

ال�ضّيد ح�ضن اأميري ها�ضمي



52     كاوه – معجزة الثورة

واأّما معنوّيات الإخوة فكانت عالية، لأّنهم ا�ستاقوا للقيام بعمليات 

نوعّية من جهة، ومن جهة اأخرى فقد كانوا �سائمين.

اإلى  و�سلنا  حّتى  الأذكار  وتلونا  الأدعية  قراأنا  اليوم،  ذلك  في 

نار  لإطالق  تتعّر�ص  بيران�سهر  الطريق خارج  وكانت  »بيران�شهر«. 

كثيف من قبل الأعداء. كانت طلقات المدفعية والقذائف تت�ساقط 

اأن  لها  يمكن  حيث  اإلى  بال�سّيارات  تقّدمنا  البع�ص.  بع�سها  وراء 

تتقّدم. وفجاأة اأ�سبح الو�سع ح�ّسا�سًا جّدًا؛ فالبعثيون كانوا قد اأعملوا 

الح�ّسا�سة،  عمران«  »الحاج  منطقة  مرتفعات  ل�ستعادة  قواهم  كّل 

م�سافًا اإلى مرتفعات 2519.

اأن  وبمجّرد  يده،  كّف  مثل  جيدًا  المنطقة  تلك  يعرف  »كاوه« 

و�سلنا، اأخذ يوّجه قادة الكتائب. كان من المقّرر لكّل كتيبة اأن تدخل 

 Qعلي الإمام  كتيبة  فتدخل  محّددة:  جهة  من  العملية  محور 

من الجهة اليمنى، وكتيبة الر�سول الأكرمP من الجهة الي�سرى، 

وكتيبتنا اّلتي كانت كتيبة الإمام الح�سينQ تدخل من الأمام.

كانت فرحة الإخوة عامرة  كون »كاوه« �سياأتي معنا في كتيبتنا، 

ا�ستعادوا  قد  الأعداء  كان  فورًا.  وال�ستعداد  التجهيز  فبا�سرنا 

»كدو«.  اإلى مرتفعات  الموؤّدي  الطريق  اإلى  ونزلوا   2519 مرتفعات 

ة  كانت هجمات البعثيين دائمًا على ن�سق واحد، وذات كيفّية خا�سّ

يزرعون  وقواهم،  طاقاتهم  بكّل  يهجمون  يهجمون،  فعندما  بهم، 
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الأر�ص بنيرانهم وقذائفهم، وعندما يطمئّنون من اأنف�سهم اأّنهم ح�سدوا 

كّل �سيء، تبا�سر فرق الم�ساة عملها. وهنا يبداأ عمل قّواتنا اّلتي تحّول 

نهارهم لياًل، وت�سطادهم الواحد تلو الآخر. في ذلك اليوم، بمجّرد اأن 

راأونا لذوا بالفرار. وم�سافًا اإلى الخ�سائر الفادحة اّلتي األحقناها بهم، 

فقد اأجبرناهم على الن�سحاب اإلى ما وراء قّمة »كدو«. اأ�سّر »كاوه« اأّنه 

علينا اأن ن�ستعيد مرتفعات 2519 باأ�سرع وقت ممكن. وكانت نظرته هذه 

اإن وجد مجاًل  الع�سكرّية. فالعدوُّ  الأمور  العالي في  نا�سئًة من تدبيره 

ليمطر  الُق�سوى،  اإلى حدودها  بوح�سّيته  �سيذهب  فاإّنه  قدمه،  لتثبيِت 

اأمامنا  يكن  ولم  يحّل،  الظالم  كاد  �سبرًا.  �سبرًا  بنيرانه  »بيران�شهر« 

�سوى اأن نبيت ليلتنا في اإحدى القواعد، وهكذا فعلنا.

في ال�سباح قمنا ب�سّن هجوٍم على خطِّ الأعداء. كانت اآمال الإخوة 

ت الطريق، ونجحت في اجتياز  معّلقة على هذه الكتيبة نف�سها، فلو �سّقّ

معقل العدّو المحكم، لنتهى كّل �سيء.  

الخطيرة  المهمة  تلك  العمليات.  اإكمال  من  �سنتمكن  حينها 

والمحفوفة بالمعيقات اأوكلت اإلينا، فاأح�س�سنا جميعًا بحجم الم�سوؤولية 

خطوة  يتبعنا  »كاوه«  ان  درجة  اإلى  عواتقنا،  على  الملقاة  الكبيرة 

بخطوة. اأثناء التحّرك، اأطّل اأحد الإخوة من اآخر الرتل وقال: »الأعداء 

ي�شعدون من المنخف�س على الجهة اليمنى اإلى الأعلى«. رّكز »كاوه« 

نظره باّتجاه الأ�سوات اّلتي كانت تاأتي، وفجاأة �سرخ �سخ�ص اآخر وقال: 
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»بعثي�ن، بعثي�ن، هنا داخل القناة«.

في  وتمو�سعنا  الوراء  اإلى  ا�ستدرنا  الخبر  هذا  �سماع  بمجّرد 

ذلك المكان. لم يكن هناك من م�سافة بين القناة وقمة المرتفع، 

فبوثبة واحدة كان يمكنهم الو�سول اإلى المرتفع. لقد كانت خّطتهم 

نجحوا،  اإذا  لأّنهم  المنطقة،  تلك  اختاروا  فقد  جّيدًا.  مدرو�سة 

يمكنهم من خالل ال�ستعانة بقّوات اأخرى وبال�ستفادة من الموقع، 

اأن يحا�سرونا.

فبداأت  ب�سهولة،  نراهم  كّنا  بحيث  كثيرًا،  مّنا  اقتربوا  قد  كانوا 

المواجهة المبا�سرة بيننا وبينهم من م�سافة ع�سرة اأو ع�سرين مترًا. 

لقد و�سل الأمر اإلى حّد اأ�سبحنا نتبادل رمي القنابل اليدوية. وراأيت 

كاوه باأّم عيني عّدة مّرات يلتقط القنابل اّلتي كان البعثيون يرمونها 

باّتجاهنا ويعود فيرميها عليهم. هذا الفعل الخطر يتطّلب �سجاعة 

ومروءة كبيرتين، وهو قطعًا ل ي�سدر عن اأّي كان.

الكمين،  في  وقعوا  وبالتالي  القناة،  من  اأخرجناهم  الأمر  اأّول 

وكّنا م�سيطرين عليهم تمامًا.

لذ البعثيون - اّلذين لم يكونوا يح�سبون اأّنهم �سيتلّقون مثل هذه 

واأحيانًا  التكتيك،  لجهة  اأحيانًا  كّنا  بالفرار.   - القا�سية  ال�سربة 

اأخرى لجهة القت�ساد في الذخيرة، نقّلل قدر الإمكان من اإطالق 

كانوا  وعندما  ان�سحبنا،  اأّننا  يح�سبون  يجعلهم  كان  وهذا  النيران. 
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ولكّنهم  ال�سابقة،  كالمّرة  روؤو�سهم  على  البالء  ننزل  كّنا  ثانية  ياأتون 

اأي�سًا لم يكونوا يتخّلون عن المواجهة. وكاأّن قادتهم كانوا قد اأجبروهم 

على دخول القناة باأّي ثمن كان، وهكذا لن ينجو اأّي مّنا بروحه.

لول تدابير كاوه المتقنة واّلتي اأتت في وقتها، لأبادونا من البداية. 

علينا  وكان  النفاد.  على  اأ�سرفت  ذخيرتنا  كانت  الفجر  انبالج  فمع 

تكن  لم  لو  بالطبع،  الدعم.  قّوة  ت�سل  القليل حّتى  الكّم  بذلك  القتال 

اإلى  حاجة  دون  من  المرتفع  حمينا  لكّنا  الذخيرة  في  م�سكلة  لدينا 

اأّن »كاوه« كان في هذه الأو�ساع المقلقة، ي�سّد  فرقة الدعم. والالفت 

من عزيمتنا ويقول: »ل تقلق�ا اإن نفدت ذخيرتنا فها هنا الكثير من 

الحجارة«.

القنابل؛  �سظايا  ال�سظايا؛  �سر  اّتقاء  القناة  في  انت�سرنا  قد  كّنا 

بينما »كاوه« كان يتنّقل من جهة اإلى اأخرى دون العتناء باأمر ال�سظايا 

اإطالق  كان  اأحيانًا  الالزمة.  التوجيهات  ويعطي  حوله،  من  المتناثرة 

النيران يزداد كثيرًا اإلى درجة يتال�سى �سوت »كاوه« بينها.

لقد �ساهم ح�سور »كاوه«، ب�سكل حتمّي، في تلك الأو�ساع الحرجة 

والدقيقة، في تما�سك الإخوة في الحفاظ على معنوّيات كّل فرد منهم. 

ر الكثير  ولو لم يكن اإلى جانب الإخوة كتفًا اإلى كتف، لكان، قطعًا، ق�سّ

مّنا.

فجاأة، اأقلقني دوّي انفجار قنبلة خلف القناة، في نف�ص المكان اّلذي 
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كان »كاوه« موجودًا فيه. اأذكر اأّنني �سرخت من اأعماق اأعماقي »يا 

ح�شين«، ثّم رك�ست بكّل �سرعتي اإلى مكان النفجار. راأيت �سخ�سًا 

كدت  »كاوه«،  اأّنه  عرفت  وعندما  بالدماء،  ملّطخان  ووجهه  راأ�سه 

�ساب ب�سكتة قلبّية. قفزت اإلى اأن و�سلت اإليه. والأمر الذي �سدمني 
ُ
اأ

اإلى حد البكاء اأّنه كان يقول والدماء ت�سيل من راأ�سه: »قاتل�ا، قاتل�ا«.

و�سل م�سعف الكتيبة فورًا، و�سّمد راأ�سه. عدت اإلى مكاني، لكّن 

قلبي كان معه. لم يكن هذا حالي فقط، بل كّل الإخوة كانوا قلقين 

ن�سوا  درجة  اإلى  اإليهم،  بالن�سبة  جّدًا  هاّمة  �سالمته  كانت  عليه. 

ويرميهم  الر�سا�ص  من  بوابل  الأثناء  تلك  في  يق�سفهم  ًا  عدوَّ اأّن 

على  »كاوه«  وقف  دقيقًة،  ع�سرين  اأو  ع�سر  ظرف  وفي  بالقنابل. 

رجليه، ولم يقبل باأن ُينقل اإلى الخطوط الخلفية. لكّن حاله كانت 

تزداد �سوءًا في كّل لحظة، اإلى اأن خارت قواه. وكان البعثّيون كلما 

اأمعّنا فيهم قتاًل وفتكنا بهم ازدادت اأعدادهم! ظّل الإخوة يقاومون، 

وكان علينا اأن ننهي ماأمورّيتنا. في تلك الأو�ساع، كان الحفاظ على 

اإبطيه  تحت  من  والرفاق  حملته  �سيء،  كّل  من  اأهّم  كاوه  �سالمة 

قائد  بعهدة  الأمور  كّل  اأ�سبحت  كاوه،  بذهاب  الوراء.  اإلى  ونقلناه 

الكتيبة، اّلذي كان عليه اأن يلملم الأمور المقلوبة راأ�سًا على عقب. 

وحيث اإّن ال�سظّية كانت في راأ�ص كاوه، بداأ وجهه ي�سفّر، مع ذلك 

كان يحاول ال�سحك. اأذكر اأّنه كان يو�سي ويكّرر قول: »دافع�ا عن 
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القناة ول ت�شمح�ا للعدّو اأن يتقّدم«، اإلى اأن و�سلنا اإلى المكان الذي 

ينبغي نقله اإليه.

 وفيما كّنا ننقل كاوه اإلى الوراء، غّطى المنطقة �سباب كثيف، بحيث 

لم يعد باإمكاننا اأن نرى اأمامنا على م�سافة اأربعة اأو خم�سة اأمتار. جاء 

هذا ال�سباب ل�سالحنا اإلى حّد كبير، حيث منع العدو من روؤيتنا. وجود 

ال�سباب في مثل ذلك الف�سل من العام �سّكل �سابقة ل مثيل لها. كان 

مّنا  يذروا  فال  بالر�سا�ص  يرمونا  حّتى  وا�سح  ب�سكل  يرونا  اأن  يكفي 

فيها  يمكن  اّلتي  المنطقة  اإلى  »محم�د«  نقلنا  اليوم،  ذلك  في  اأحدًا. 

ل�سيارة الإ�سعاف اأن تقترب. لم اأكن اأوّد اأن يفارق نظري على الإطالق. 

رّبما لو كان اأخي هو المنقول على النّقالة، لما كنت �سعرت بمثل هذه 

الحال. عندما اأ�سيب كاوه، توّقفت عمليات ا�ستعادة مرتفعات 2519، 

وكان لزامًا علينا نحن اأن نحمي مرتفعات »كدو«.

كّنا في الجبهة حين عاد. كان حليق الراأ�ص، وكانت ُترى في راأ�سه 

وبو�سوح موا�سع ال�سظايا، الكبيرة منها وال�سغيرة، اّلتي كانت تتراوح 

بين 10 و12 �سظّية. لعّله لم يكن �سيء في تلك الأو�ساع، يمكنه اأن يمّد 

وكاأّن  الجميع،  الفرحة  عّمت  لقد  روؤيته.   مثل  والقّوة  بالطاقة  الإخوة 

باأّن الأطّباء  روحًا جديدة حّلت فيهم بمجيئه. الجميع كانوا على علم 

ُذنًا �ساغيًة.
ُ
منعوه من الم�ساركة في العمليات اإّل اإّنه لم يعِطهم اأ

عودة كاوه ثانيًة، كانت تعني ال�ستعداد للعملية المقبلة!





اللقاء األخير

»الحاج  هجوم  في  وكبيرة  �سغيرة  �سظّية   12 بنحو  �سيب 
ُ
اأ قد  كان 

م�سهد من  في   Qالح�سين الإمام  م�ست�سفى  اإلى  دخل 
ُ
اأ وقد  عمران«. 

اأجل ال�ست�سفاء. اخترقت بع�ص ال�سظايا اأماكن ح�ّسا�سة في راأ�سه، بحيث 

لم ي�ستطع الأطّباء اإخراجها. وقد اجتمع راأيهم على اأمر واحد وهو اأن ل 

اإمكانّية لإجراء العملية  له في اإيران، لعدم توافر الو�سائل والأدوات اآنذاك! 

لم يكن محمود ليقبل اأبدًا في اأو�ساع الحرب تلك، باأن ي�سافر اإلى الخارج 

(1(

للعالج. اأذكر اأّن اأبي �ساأل الأطّباء: »األي�س هناك اأّي  طريق للعالج؟«

قالوا: »فقط، عليه ال�شتراحة مهما اأمكنه« .

الم�ست�سفى.  في  وجوده  اأّيام  حتى  له  متي�ّسرًا  يكن  لم  الأمر  هذا 

)1) اأخت ال�سهيد

)1(
طاهرة كاوه
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لعيادته حاملين  يوم  كّل  ياأتون  كانوا  باإ�سابته،  النا�ص  فعندما علم 

واحد  كّل  اأّن  والالفت هنا،  المختلفة.  والهدايا  الورد  باقات  معهم 

منهم كان يوّد اأن يقّبل »محم�داً« ويطلب منه اأن يتحّدث اإليه.

كانت هذه الزيارات تتعبنا نحن الأ�سّحاء، فكيف بمحمود! لكّن 

العجب اأّنه لم يكن يكّل ول يمّل. وفي كّل مّرة كانت تدخل مجموعة 

اإلى غرفته، كان يتعاطى معها ببرودة اأع�ساب تاّمة، ويق�ّص عليها 

الإمام  م�ست�سفى  اإّن  وبجراأة،  القول،  يمكنني  معه.  جرى  ما  ثانيًة 

معروفة،  وغير  غريبة  الوقت  ذلك  في  كانت  اّلتي   Qالح�سين

والرجال،  الن�ساء  لجتماع  مكانًا  واأ�سحت  اآخر،  رونق  لها  اأ�سبح 

ال�سيب وال�سباب، الأمر اّلذي كان في الحقيقة مدعاًة للعجب.

و�سعها  اّلتي  والقيود  البالغة،  اإ�سابته  من  بالرغم  محمود  كان 

العذبة  وبب�سمته  بهدوء  الزّوار  جميع  دائمًا  ي�ستقبل  الأطّباء،  له 

المعهودة. يومذاك كان منزلنا قريبًا من الم�ست�سفى، وكنت اأق�سي 

قلبي،  كّل  من  لخدمته  نف�سي  اأوقفت  قد  كنت  هناك.  وقتي  معظم 

�سباحًا،  به.  ي�سمحون  الأطّباء  كان  اّلذي  بالمقدار  بغذائه  ولأهتّم 

اآخذ له الحليب البلدي ومخلوط �سفار البي�ص والتمر و�سوائل اأخرى 

ل  اأختاه،  يا  »ل تخجليني  مّرة:  كّل  في  يقول بخجل  فكان  دافئًة. 

اأريد اأن اأتعبك«، وكان ي�سكرني كثيرًا.

في يوم من الأّيام وفيما كنت اأحمل له طعامًا قال: »طاهرة، قّللي 
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من زياراتك اإلى هنا!« قلت: لماذا؟

الأمر  وهذا  محارمنا،  غير  من  رجاٌل  هنا  ي�جد  »بالنهاية  قال: 

لي�س جّيداً.«

بالطبع، كان لكالمه �سبٌب اآخر، فعندما كنت اأذهب اإلى هناك، لم 

يكن الإخوة اّلذين كانوا ياأتون لزيارته ياأخذون راحتهم. 

كانت تلك الأوقات اّلتي ُيجبر فيها على المكوث عّدة اأّيام في مكان 

يمكننا  »ل  بانزعاج:  قلت  به.  للقائنا  الوحيدة  الفر�سة  ُل  ُتمثِّ واحد، 

هذه  حتَّى  الم�شت�شفى،  �شريِر  على  �ش�ى  وقٍت  اأيِّ  في  جّيداً  روؤيتك 

الفر�شة تريد اأن تحرمنا منها؟!«

وال�سبب الآخر لطلبه هذا هو اأّنه لم يكن يحّب اأن نالزمه كثيرًا، كي 

ل يزداد تعّلقنا به. رغم كّل هذا الكالم، لم اأتوّقف عن زيارته! ومع اأّني 

قّللت من زياراتي نهارًا، اإّل اأني كنت اأعّو�سها لياًل.

ذات ليلة لم اأحتمل البقاء في البيت وهو يعاني في فرا�ص المر�ص. 

قّررت اأن اأذهب اإلى الم�ست�سفى لأطمئّن اإلى حاله. اختلقت في نف�سي 

عذرًا، حّتى اإذا �ساأل عن �سبب مجيئي، يكون جوابي حا�سرًا. ذهبت، 

وما اإن و�سلت اإلى القاعة حّتى قال ال�سّيد يو�سفي ممّر�ص محمود: »كان 

باإبرة  حقّناه  لقد  ال�جع،  من  يتلّ�ى  وكان  جّداً  متاألماً  كاوه  ال�شّيد 

م�شّكنة، وه� الآن نائم، الأف�شل اأن ل تدخلي«.

لل�سّيد  قلت  الوفا�ص.  خالية  اأرجع  اأن  اأحّب  لم  ولكّنني  اقتنعت، 
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يو�سفي: »لكن ل� �شمحت، حّبذا ل� تترك م�شراع الباب مفت�حاً 

بع�س ال�شيء، حتى اأنظر اإليه من هنا«.

يمكن من خالله  كان هناك م�سباح خافت م�ساٌء في غرفته، 

روؤية محمود. كان ممّددًا باّتجاه القبلة. اأمعنت النظر قلياًل، ظننت 

اإلى جانبه. دّققت  اأحد كان  يتكّلم مع �سخ�صٍ ما، لكن ما من  اأّنه 

اأكثر لأ�سمع ما يقول، لم اأ�ستطع. اأثار ذلك ف�سولي، فتقّدمت قلياًل. 

وبينما اأنا اأنظر اإليه من فتحة الباب عرفت اأّنه كان ي�سّلي. وكاأّنه 

اأي�سًا كان يبكي بهدوء. غبطته كثيرًا على روحّيته اّلتي ل تو�سف. 

غ�سُت في بحر من الأفكار، ول اأعلم كم م�سى من الوقت على ذلك. 

ينظر  وهو  راأ�سه  رفع  وقد  راأيت محمودًا  اإلى حالي،  وعندما عدت 

اإلّي! �ساألني: »طاهرة، ماذا تفعلين هنا؟ ومع من اأتيِت؟«

في البداية، ت�سّمرت في مكاني، ولكن عندما راأيت اأّنه قد حدث 

ما حدث، دخلت وقلت: »ا�شتقت اإليك وجئت لأطمئّن اإلى �شّحتك«.

كاأّنه امتع�ص قلياًل حيث قطعت خلوته. �سحك وقال: »اذهبي اإلى 

البيت، �شّحتي جّيدة«. عّمني اطمئنان عجيب جّراء تلك اللحظات 

القليلة، ومّدتني روحّيته العالية بجرعة كبيرة من المعنوّيات، حيث 

اأذكر اأّنني في تلك الليلة ق�سيت الطريق من الم�ست�سفى اإلى البيت 

في حالة بكاء ل اإرادي. 

وقتذاك،   .Qالح�سين الإمام  م�ست�سفى  في  اأّيام  عّدة  مكث 
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كان والدي ورفاقه المجاهدون يرّتبون الأو�ساع ل�سفره اإلى اإحدى الدول 

الغربّية من اأجل العالج، لكنني لم اأكن اأعلم �سبب م�سارعتهم اإلى ذلك.

ذات يوم، كنت جال�سة في البيت، واإذا بالباب ُيطَرق، وما اإن فتحته 

محمود،  �سوى  �سخ�صٍ  اأّي  روؤية  اأتوّقع  كنت  مكاني!  في  ت�سّمرُت  حّتى 

ج�سده  و�سعف  عينيه  تجاويف  كانت  اأي�سًا.  والم�سّمد  الحليق  براأ�سه 

متهّدج:  ب�سوت  قلت  البكاء.  في  �سعورّيًا  ل  فا�ستر�سلت  للنظر،  لفتة 

»كيف اأتيَت واأنت على هذه الحال؟ كان عليك البقاء في الم�شت�شفى 

وال�شتراحة لعّدة لياٍل اأُخر«.

قال: »الدنيا لي�شت مكاناً للراحة، ينبغي اأن اأذهب اإلى عملي في 

الّل�اء، لدّي اأعمال كثيرة تنتظرني«.

كان من الوا�سح اأّنه على عجلة للذهاب. قال: »الحقيقة يا اأختاه، 

اأّنك جعلتني مديناً لك هذه الأيام«.

قلت: »ِلَم«؟ قال: »لكّل هذه الزيارات والجه�د«. بكيت ثانية وقلت: 

علّي  كان  حال  كّل  »على  قال:  بكثير«.  هذا  من  اأكبر  علينا  »حّقك 

قراره  اأّن  فهمت  حّتى  بالحديث  �سرعنا  اإن  وما  لأ�شكرك«.  المجيء 

بالذهاب جّدّي، واأّنه لم ي�ست�سلم ل�سغوط ال�سفر اإلى الخارج للعالج.

قلت: »اأخي، اأتظّن اأّنك تق�م بالعمل ال�شائب«؟

قال: »ينبغي لالإن�شان في كّل الأو�شاع اأن يعرف ما ه� تكليفه«.

مع  تظلمها  واإّنك  الإطالق،  على  نف�شك  في  تفّكر  ل  »اأنت  قلت: 
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هذه ال�شظايا في راأ�شك«.

قال: »علّي اأن اأوؤّدي تكليفي، والأم�ر الأخرى ي�شلحها اهلل«.

قلت: »ح�شناً، والآن، ِلَم ل تريد اأن ت�شافر اإلى الخارج«؟

هائلة،  نفقات  الدولة  تكّلف  الخارج  اإلى  البعثة  »اأّوًل،  قال: 

واحداً.  رياًل  الإ�شالمية  الجمه�رّية  اأكّلف   لأن  م�شتعّداً  ول�شت 

وثانياً، قلت اإّنه ينبغي اأن اأعرف ما ه� تكليفي«.

واأي�سًا لم اأ�ستطع اأن اأم�سك نف�سي عن البكاء. عندما راآني اأبكي 

قال: »الأمر ل ي�شتدعي كّل هذا القلق، فبالنهاية لهذه ال�شظايا 

عالج، ن�شع عليها مغناطي�شاً، فتخرج بنف�شها«.

لكالمه،  برفقته  كانا  الّلذان  وال�سخ�سان  ال�سّيد خّرمي  �سحك 

ولباقة.  بلطف  الحديث  بعدها غّير مو�سوع  يمزح.  اأّنه  اإلى  لألتفت 

ولكّنني ل اأعرف ِلَم �سقت ذرعًا وقّل �سبري. يومها، عند الوداع ، 

فارقه. ذهب 
ُ
اأ َلْم اأكن اأوّد اأن  ِلَم  اأح�س�ست ب�سعور غريب. ل اأعرف 

محمود على تلك الحال اإلى الجبهة، وكان ذلك اآخر لقاء معه.

الحمد هلل رّب العالمين



وضع مضّطرب

ومنذ  الرابعة.  المنطقة  خرا�سان،  في  للحر�ص  قائدًا  حينها  كنت 

اللحظة الأولى اّلتي �سمعت فيها بالخبر، قلقُت وفقدت �سبري، فمحمود 

قد اأ�سيب اإ�سابة بالغة في منطقة »الحاج عمران«.

كنت حينها في م�سهد. ومهما �سبرت لم يكن قلبي يطاوعني على 

البقاء فيها. وبالرغم من م�ساغلي الكثيرة، اإّل اأّن محّبتي لمحمود من 

اأهّمية  اأخرى، �ساعف  اأمثاله من جهة  جهة، وحاجة كرد�ستان لوجود 

الأمر بالن�سبة اإلي. وهذا ما جعلني في اليوم نف�سه ا�ستقّل طائرة من 

طائرات الحر�ص قا�سدًا تبريز. ومن المطار ق�سدت فورًا الم�ست�سفى 

اّلتي كان محمود يرقد فيها.

وما اإن وقع ناظري عليه، حتى انقلبت اأحوالي فا�ست�سلمُت لم�ساعري. 

حّجة الإ�ضالم  

على اأ�ضغر موّحدي
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فروؤية اأ�سد جبال كرد�ستان في تلك الحال على �سرير الم�ست�سفى، 

الأخرى،  الجروح  اإلى  م�سافًا  الحال.  لنقالب  مدعاًة  واقعًا  كان 

كانت ال�سظايا العديدة اّلتي اأ�سابت راأ�سه تحكي الخطر اّلذي كان  

يحيط به ويواجهه.

ارتاأيت  لكّنني  �سيء،  في  روا  يق�سّ لم  هناك  الأطّباء  اأّن  ومع 

اأف�سل.  ب�سكل  به  الهتمام  من  نتمّكن  حتى  م�سهد،  اإلى  ننقله  اأن 

تبريز  نقله من  الم�سوؤولين على  اأخذت موافقة  عملت جاهدًا حّتى 

اإلى م�سهد. هّياأ الأطّباء المقّدمات الالزمة لنقله، ومراعاًة لحاله، 

اأح�سرنا معه طاقمًا طّبيًا ونقلناه اإلى م�سهد.

على  لالإ�سراف  الأطّباء  اأف�سل  نح�سر  اأن  اإلى  �سعينا  هناك، 

عالجه. وقد �ُسّكل لهذا الأمر فريٌق ذو خبرة عالية. وبعد المعاينة 

فيه  وتباحثوا  للبحث،  المو�سوع  الأطّباء  فريق  طرح  له،  الدقيقة 

ل�ساعات. بعد انتهاء الجل�سة، كان راأي الأطباء اأّنه اإذا ابتعد ال�سيد 

كاوه عن ال�سغوط وال�سطراب، وقّلل من حركاته الج�سدّية، ف�سوف 

يقّل احتمال الخطر.

في  ق�ساها  اأخرى  وفترة  القائم،  م�ست�سفى  في  مّدة  مكث 

م�ست�سفى الإمام الح�سينQ. و�سيئًا ف�سيئًا تح�ّسنت حاله ب�سكل 

في  اّلتي  ال�سظايا  اأّن  الأطّباء  �سّخ�ص  عندما  النهاية،  وفي  عاّم. 

راأ�سه ل يمكن اإزالتها، واقترحوا اإر�ساله اإلى الخارج ولم يقبل، خرج 

من الم�ست�سفى.
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 كان عليه اأي�سًا ال�ستراحة لفترة طويلة ح�سب راأي الأطّباء الموؤّكد. 

وقد اأو�سونا جميعهم  باأن ل ن�سمح له بالقيام باأّي جهد اأو ن�ساط.

وحيث  البيت؟  حبي�ص  يبقى  اأن  والوديان  الجبال  لرجل  ُيمكن  وهل 

�سيقوم  واأّنه  الإر�سادات  لهذه  �ساغية  ذنًا 
ُ
اأ يعطي  لن  اأّنه  اأعلم  كنت 

ع�ساني  دائمًا،  لمرافقته  نف�سي  وّظفت  فقد  الظروف،  كّل  في  بتكليفه 

البرامج  اأرافقه في كثير من  اإّني كنت  اأحّد من تحّركاته. حّتى  بذلك 

ل  اأن  على  اأحر�ص  وكنت  له،  ينّظمونها  المجاهدون  الإخوة  كان  اّلتي 

يحيد عن التعليمات اّلتي و�سعها له الأطّباء. 

كنت كغيري من الم�سوؤولين الآخرين، اأعتبر »كاوه« كنزًا قّيمًا من 

كنوز الثورة اّلتي يجب حفظها. وكنت اأعتبر هذا الأمر واجبًا بالن�سبة 

في  واإ�سراري،   متابعتي  خالل  من  ُوّفقت  الح�ساب،  هذا  وعلى  اإلي، 

اإبقائه بم�سهد مّدة خم�سة ع�سر يومًا.

كان قد بقي اأ�سبوع على موعد عمليات كربالء- 2- وقد �سادت اأجواء 

حما�سية ومعنوية في مقّر حر�ص م�سهد. كان قد ُجّهز عدد من قّوات 

الكوادر والتعبئة لنقلهم في طائرة 707 اإلى مقّر الّلواء في مهاباد.

في تلك الليلة، حيث كانت القّوات في المطار ت�ستعّد للطيران، كان 

محمود مدعّوًا اإلى �سيافتي. كان على غير حاله، منذ اأن اأتى اإلى منزلي. 

كانت نظراته مفعمة بالأمل والرجاء، رجاء كنت ا�ستطيع التنّبوؤ بالذي 

قلبه  بمكنونات  باح  لياًل،  العا�سرة  ال�ساعة  وفي حدود  اأخيرًا،  ي�سببه. 



68     كاوه – معجزة الثورة

وقال: »م�لنا، ا�شمح لي اأن اأذهب اأي�شاً على متن هذه الطائرة«.

قلت مبا�سرة: »ل تتكّلم معي بهذا الم��ش�ع على الإطالق«.

قال: »لما يا �شّيدي؟«

قلت: »هذا ل يحتاج اإلى �ش�ؤال، �شّيد محم�د. و�شعك ال�شّحي ل 

ي�شمح بذهابك اإلى الجبهة، واأنت نف�شك تعلم جّيداً راأي الأطّباء«.

�سكت محمود، وعندما اأنهينا تناول الع�ساء وُرفعت ال�سفرة، عاد 

وفتح المو�سوع ثانية وقال: »م�لنا، لن يهداأ لي بال اإّل بالذهاب، 

ا�شمح لي بذلك«. 

كنت اأعلم اأّن كّل تفكيره كان في م�ساألة الطائرة وبالإخوة اّلذين 

اأمله من  اأقطع به  اأقول �سيئًا  اأن  كانوا ي�ستعّدون للرحيل. كان علّي 

الذهاب. و�سعت اإ�سبعي على الجرح، األ وهو م�ساألة اإطاعة الأوامر 

العليا اّلتي كان يتقّيد بها كثيرًا. قلت: »اإذا كان اإذني �شرطاً لذهابك، 

فاإّني اأق�ل لك وبكّل تاأكيد، اإّنني ل اآذن لك«.

اأردت الذهاب،  اإذا  تجّهم وجهه.. تابعُت: »اأنا قلت راأيي، والآن، 

فهذا بحث اآخر، لكن اعلم اأّن ذهابك لي�س باأمٍر تنظيمّي، وعليك 

عندها العمل خارج نطاق العمل التنظيمّي«.

يتفّوه  ولم  راأ�سه  طاأطاأ  عينيه.  في  الياأ�ص  تقراأ  اأن  يمكنك  كان 

بكلمة بعدها. في الحقيقة، كنت في تلك اللحظات اأجيل الأمر في 

اأن  اأعلم ماذا يعتمل في قلبه، وكان من ال�سعب علّي  فكري، كنت 
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اأّنه ل حيلة  اأرى  كنت  الأخرى،  الناحية  لكن، من  الذهاب،  اأمنعه من 

لدّي. وبينما كنت غارقًا في هذه التخّيالت والأفكار، رّن جر�ص الهاتف. 

رفعت ال�سّماعة، كان م�سوؤول القّوة المبعوثة اإلى الجبهة. قال: »اأنا الآن 

في المطار، والطائرة ت�شتعّد لالإقالع، اّت�شلت لأرى اإن كان من اأمر 

اأو �شيء تريده«.

قلت: »ل تتحّرك�ا«.

كان من المقّرر اأن اأذهب اأنا وبع�ص الأ�سخا�ص الآخرين في اليوم 

التالي اإلى اأرومية لعّلنا ن�سّد الفراغ اّلذي خّلفه كاوه.

على  عيناي  ووقعت  مكاني  اإلى  عدت  اإن  وما  ال�سّماعة،  و�سعت 

محمود  عينا  كانت  تغييرًا.  فّي  اأحدث  م�سهدًا  راأيت  حّتى  محمود، 

مبتلتين بالدموع، وكان محزونًا جّدًا ويبكي بهدوء. تعّجبت كثيرًا وقلت: 

»ِلَم تبكي يا اأخ محم�د؟«

فقال: »�شّيدي، كيف اأك�ن قائداً واأر�شى اأن ت�اجه قّ�اتي الّر�شا�س 

والنيران، فيما اأنا قابع في م�شهد اأ�شتريح؟« 

تركت كلماته تلك، ومنظره المحزن اأثرًا كبيرًا في نف�سي، فتجّمعت 

اأح�س�ست  راأ�سًا على عقب.  وانقلبت حالي  اإرادّيًا في عينّي،  ل  الدموع 

اأّنني اإن حلت بينه وبين الذهاب، قد اأرتكب ذنبًا ل ُيغتفر، خا�سة اأّنه 

اأظهر هذه الحال من انك�سار القلب. والآن، ها اأنا ذا من كان يجب اأن 

اأعار�س  اأعد  اأمام مع�سلة عوي�سة. قلت له: »اأنا لم  الوثاق  ي�سّد عليه 
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انفرجت  الكلمات حتى  بهذه  تفّوهت  اإن  ما  ب�شرط«.  لكن  ذهابك، 

تنتبه  اأن  تعدني  »اأن  قلت:  �شّيدي؟«  »ما ه�  قال فرحًا:  اأ�ساريره، 

اإلى نف�شك هناك« .

حزنه  كما  اللحظات،  تلك  في  �سعادته  و�سحك.  دموعه  م�سح 

وبكاوؤه قبلها، كانت بنظري  تحتوي �سيئًا من الطرافة والطراوة.

كان من المقّرر اأن يو�سله اأخي اأحمد اإلى المطار. عندما اأردت 

�سّلم مفاتيح ال�سّيارة اإلى اأحمد، مّد محمود يده وقال: »اأعطني 
ُ
اأن اأ

اإّياها«.

قلت: »من الأف�شل اأن ل تق�د«.

ينتظر.  اأن  اأحمد  اإلى  اأ�سرت  ال�سّيارة،  نحو  وّدعني وذهب  ولّما 

ِلَم  اأدري  اأكن  اأّني وافقت على ذهاب محمود، لم  الواقع، رغم  في 

لم اأكن اأوّد اأن يذهب هذه المّرة اإلى الجبهة، ولهذا هم�ست في اأذن 

اإلى  اأمكنك حّتى ل ي�شل محم�د  اأحمد قائاًل: »�شر ببطء مهما 

الطائرة«.

ذهب اأحمد، وعاد بعد نحو ال�ساعتين منزعجًا جّدًا وخجاًل.

�ساألته: »ماذا ح�شل«؟  

قال: ل �شيء، ذهب.     

قلت متعّجبًا: اأََولم َت�ِشْر ببطء؟

قال: عندما انطلقنا، حاولت اأن اأق�د ب�شكل عادّي وبهدوء حّتى 
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ل ي�شل كاوه اإلى الطائرة، ولكّنه كان يق�ل لي: »اأ�شرع، اأ�شرع«.

وذهب  فورًا،  ال�سّيارة  من  قفز  منزله،  اأمام  اإلى  و�سلنا  وعندما 

ليح�سر حقيبته، بحيث خفت اأن ي�سيبه مكروه. ولّما عاد قال ب�سالبة: 

»تنحَّ جانباً«.

قلت: ِلَم؟ 

قال: »لأّنني اأريد اأن اأق�د بنف�شي«. قلت: ولكّنك وعدت �شيدنا بعدم 

القيادة.

قال: »هذا الكالم كان �شاري المفع�ل من منزل �شيدنا اإلى هنا، 

وقد راأيت اأّنني لم اأجل�س وراء المق�د، وكنت حزيناً جّراء ذلك واأغلي 

من الداخل، والآن، تنحَّ جانباً«.

في الواقع، لقد اأظهر هيبًة عظيمة بحيث لم اأجروؤ على مخالفته. 

ب�سّدة على  المقود. دا�ص  ال�سّيارة مجبرًا وجل�ص هو خلف  ترّجلت من 

دّوا�سة الوقود، فطارت ال�سيارة من مكانها وانطلق ب�سرعة فائقة.

ناحية  من  دخلنا  وبعدها  المطار،  �سارع  اإلى  م�ستديرة  من  دخلنا 

اإلى محيط المطار. كانت �ساللم الطائرة قد ُرفعت، وكانوا  »پافيون« 
يغلقون بابها. حين و�سلنا، اأو�سل محمود ال�سّيارة اإلى الطائرة باأق�سى 

�سرعة. كان م�سوؤلو الرحلة يعرفون »كاوه«، فاأمروا ثانية  بو�سل ال�ساللم 

بالطائرة، وفي النهاية ُكتب له الذهاب في رحلة ل عودة منها!





مثل الشهيد »قّمي«

كانت ال�ساعة ما بين الثالثة والرابعة ع�سرًا؛ اليوم الأّول لعملّيات 

� قد جّف  � وطبق القول المعروف  2(، حيث لم يكن َعَرُقنا   � )كربالء 

اأمن العملّيات وقال: »ا�شتعّدوا  اأمام د�سمة  اإيافت«  بعد، وقف »مجيد 

اأيها الإخ�ة، الي�م �شنهجم ثانية على الخّط«.

كان هذا الخط هو ُمْرَتفع )2519). ونظرًا لكون الو�سع هناك قد 

قال  اعترا�سًا.  الجميع  اأ�سوات  الما�سية، فقد علت  الليلة  كثيرًا  تعّقد 

اإيافت: »هذا اأمر قائد الل�اء، وقد اأمر بح�ش�ر الجميع في المقر«. 

لذلك  الطريق  في  تعتر�سهم  اّلتي  العقبات  يذكروا  اأن  الإخوة  اأراد 

المرتفع، لكّن اإيافت لم يدع لهم مجاًل لذلك وقال: »يمكنكم اأن تق�ل�ا 

هذا لالأخ محم�د نف�شه«.

علي ت�ضناري
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الوحدة  من  اأ�سخا�ص  �سبعة  اأو  �سّتة  برفقة  انطلقُت  ومبا�سرة 

من  غيرنا،  اأخرى  قّوات  ح�سرت  قد  كانت  العمليات.  مقّر  باّتجاه 

حّتى  دخلنا  اإن  وما  والّت�سالت.  والتخريب  والعملّيات،  التخطيط 

افتتح كاوه الجل�سة. عندما راأيت اأّن البحث في هجوم الليلة جّدّي، 

�ساركت فرق  كوني  القرار،  العترا�ص على هذا  ب�سيء من  تكّلمت 

الكتائب حتى  الما�سية مع  الليلة  كانت قد ذهبت  اّلتي  ال�ستطالع 

النهاية، وقبل ذلك، كنت قد ا�ستطلعت المنطقة ب�سكل دقيق. واأدلى 

»اختراق هذا  اأحدهم:  بدلوه؛ فقال  الآخرين  الإخوة  واحد من  كّل 

اأن  يمكن  ل  م�شدود،  »المح�ر  اآخر:  وقال  للغاية«  �شعب  الخّط 

اأكثر  اأي�شاً  فهم  الليلة،  ة  وخا�شّ الإطالق؛  على  خّطهم  نقتحم 

ا�شتعداداً«.

كانت كّل هذه الكلمات �سحيحة. لم نكن ن�سّك اأن جميع الطرق 

م�سدودة.  

ة  كان كاوه ينظر اإلى الأر�ص وي�ستمع اإلى  كالم الإخوة بحالة خا�سّ

من التاأمل والتفكير. وعندما �سكت الجميع، رفع راأ�سه وقال: »كنت 

البارحة اأ�شتمع اإلى كالمكم من خلف جهاز الال�شلكي، واإّنني على 

اأعرف  المهّمة، كما  �شع�بة  اأي�شاً  اأعلم  بما يجري،  تاّمة  معرفة 

مرتفعات 2519، ولكن مع كّل هذا ، فاإّن ال�شّيد �شمخاني قد اأ�شدر 

اأوامره للهج�م ثانيًة«.

من  بحالة  تابع  ثّم  ما،  نقطٍة  في  يحّدق  وراح  للحظات  �سكَت 
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ينبغي  اأخرى،  طرق  ا�شتطالع  يمكننا  ل  اإّنه  »حيث  قائاًل:  التفكير 

العمل على المحاور اّلتي عملنا عليها الليلة الما�شية«. �سار الجميع 

ينظرون اإلى بع�سهم بع�سًا نظرات ملوؤها التعّجب وال�ستغراب، وهم�ص 

بع�سهم في اآذان بع�سهم الآخر؛ فهذا الأمر كان يبدو لهم غير منطقّي. 

اأن  يجب  ما،  عمٍل  بتنفيذ  اأمراً  قائٌد  ي�شدر  »عندما  كاوه:  قال 

ينّفذ؛ فاإن قِبلناه واقتنعنا به بالدليل والمنطق كان به، واإن لم نقتنع 

فعلينا التنفيذ فح�شب«. ثّم قال: »هّيا، ق�م�ا الآن وا�شتعّدوا«.

فقال:  الجميع  قلوب  لها  ارتجفت  بعبارة  نطق  الجل�سة  انتهاء  عند 

»اأنا اأي�شاً �شاآتي معكم الليلة«.

اأّن »كاوه« لم يكن لير�سى بالبقاء ليلة العملّيات  كان الجميع يعلم 

اّلذي كان تحت  المقّر  اأّن  للنيران. مع  قّواته  تتعّر�ص  المقّر، فيما  في 

اإمرته لم يكن بعيدًا عن الخطوط الأمامية، واأّن اأفراده قد ُي�ست�سهدون 

بذلك  لير�سى  يكن  لم  ال�سهم  الرجل  ولكّن ذلك  اأّول قذيفة،  ب�سقوط 

اأي�سًا.  

ذهابه.  على  معتر�سين  الجميع  هّب  حتى  الجل�سة  انتهت  اإن  وما 

وقد لفت نظري في الجل�سة تلك الليلة اأمر، وهو اأّن محمودًا رغم عدم 

الأّول:  ل�سببين:  عنها  يدافع  كان  اأّنه  اإل  العملّيات،  باإكمال  اقتناعه 

ال�سّفافة  واأحا�سي�سه  م�ساعره  والثاني:  العليا،  القيادة  باأوامر  التزامه 

وال�سادقة؛ ذلك اأّن فكره كان عند اأج�ساد ال�سهداء اّلتي ُتركت الليلة 

الما�سية في الطريق الموؤّدي اإلى »مرتفعات 2519«، واأّنه كان ياأمل من 
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خالل معاودة العملّيات اأن يتمّكن من جعل دمائهم ُتْثمر ن�سرًا. 

على كّل حال، بالرغم من كّل العترا�سات على مجيئه، كان يبدو 

ويدفع  بقّوة  يتقّدم  »محم�د«  كان  فعندما  ذلك.  على  م�سّمم  اأّنه 

بالعمليات ب�سدة، معنى ذلك اأّن عليه اأن ي�سيطر على الهدف، واإّل 

لم يكن ليتوانى عن بذل النف�ص.

من  اأكثر  المنطقة  وتعقيدات  المهّمة  ب�سعوبة  عارفًا  كان  لقد 

و�سّد  المنطقة،  هذه  في  و2   1 والفجر  بعملّيات  قام  فهو  الجميع، 

هجوم منطقة »الحاج عمران«، لذا لم يكن الأمر يحتاج اإلى الكالم 

عن خطورة المهّمة وذكاء الأعداء. 

لم يبَق من قوات ال�ستطالع والعمليات في ذلك المحور اّلذي كان 

»كاوه« �سخ�سّيًا يريد الذهاب اإليه، �سواي والأخ »نخعي«، والآخرون 

لتهيئة  الح�ساب، ذهبت فورًا  ق�سوا بين �سهيد وجريح. وعلى هذا 

كثيرًا  تفيدنا  اّلتي  الليلية  المناظير  تهيئة  ًة  وخا�سّ والعتاد  ال�سالح 

في مهّمتنا. عندما جّربت المناظير اّلتي كنُت قد جمعتها، وجدتها 

وجرحوا.  ا�ست�سهدوا  اّلذين  الإخوة  مع  كان  منها  وال�سالم  معّطلة، 

نظرت  ولّما  التخريب،  مجموعة  منظار  واأح�سر  اأحدهم  ذهب 

اأي�شاً معّطل«.  اأ�سف عليه: »من �ش�ء الحّظ، هذا  فيه، قلت وكّلي 

الخال�سة، مهما حاولنا اإيجاد منظار �سالم، لم نوّفق، ولم يكن من 

الممكن التاأّخر اأكثر بهدف العثور على منظار. ولّما راأى »كاوه« اأّننا 

لن ن�سل اإلى نتيجة في هذا الوقت ال�سّيق قال: »فلننطلق«. انطلقنا. 
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اأّن  الأمور في عهدة معاونه من�سوري. �سمعت بعدها  وقد جعل جميع 

بع�ص الإخوة حاولوا منعه من الذهاب لكّنهم لم يفلحوا في ذلك. كان 

»كاوه« يقول: »ل اأحد يمكنه اأن يرّد الق�شاء والقدر الإلهي«.

في تلك الليلة، وقبل النطالق، جرت اأحاديث كثيرة بين الإخوة عن 

»كاوه« واأخالقه في العمل وكانوا يقولون: »انتبه�ا عندما تك�ن�ن مع 

يتقّبل  للعملّيات( ل  )التح�شير  الأوقات  لأّنه في مثل هذه  »كاوه«، 

المزاح على الإطالق، فقط نّفذوا اأوامره، ول تناق�ش�ا«.

تلك  في  توؤّدي  القيادة  قّوة  اأّن  اإلى  اأي�سًا  التفتُّ  نف�سي  اأنا  بالطبع، 

الظروف اإلى التعامل بجّدية اأكبر، واإلى متابعة الأعمال بقاطعية اأ�سّد. 

كاوه،  مع  فيها  اأ�سارك  اّلتي  الأولى  العملّية هي  تلك  كانت  الواقع،  في 

ولهذا ال�سبب كنت م�سرورًا جّدًا، لكن كنت خائفًا اأي�سًا من اأن اأخطاأ 

في ح�سوره.  

كانت الكتائب الثالث، كتيبة الإمام الح�سنQ، والإمام الح�سين

تلو  الواحدة  طولي  �سّف  في  تتحّرك   Qال�سّجاد والإمام   ،Q

نمّر  كّنا  عندما  كاوه  على  اأفرادها  اأعين  تقع  كانت  وحين  الأخرى. 

من اأمامهم، كانوا ي�سّلمون عليه بحما�سة و�سوق خا�ّص، وي�ساألونه عن 

الكتائب،  كّل  ا�ستعر�سنا  اأكبر.  ومحّبة  بحما�سة  عليهم  ويرّد  اأحواله، 

نرى  اأن  ن�ستطع  لم  بحيث  مظلمًا  الجّو  كان  الأّول،  ال�سّف  اإلى  وعدنا 

اأن نحّدد بع�سًا من الطريق في حالة واحدة عندما  �سيئًا. كان يمكن 

كان البعثيون يرمون القنابل الم�سيئة. لكّن هذا لم يكن ليجبر حاجتنا 
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للمناظير الليلية. ولهذا ال�سبب م�سيت اأنا في مقّدمة ال�سّف حّتى 

ل ن�سّل الطريق. 

اّلتي  القّ�ات  ياأتي ويقول: »اإّن  الإخوة  باأحد  واإذا  �سرنا م�سافًة، 

في  التمّهل  اإلينا  وُطِلب  تاأّخرت،  قد  ال�شّف  نهاية  في  كانت 

الم�شير حّتى ي�شل�ا اإلينا«. ربت كاوه على كتفي وقال: »اذهب، نّظم 

ال�شف�ف وعد �شريعاً«.

جل�ص هو في مكانه، وعدت اأنا فورًا �سالكًا الطريق نف�سها اّلتي 

كنت طويتها.    

ا�ستغرق الأمر نحو ن�سف �ساعة حتى انتظمت جميع القوى، ولكن 

وت�سّتتهم  تفّرقهم  الحوؤول دون  بالإمكان  يكن  لم  نف�سه،  الوقت  في 

ب�سبب �سدة الرهاق. عدت ثانية اإلى كاوه واأخبرته بالأمر وقلت: »ل 

اأّننا  يمكن مع هذا ال��شع اقتحام خط�ط التما�س، من الم�ؤّكد 

لن نلحق و�شنتاأخر«.

�ساألني  الليل،  منت�سف  تجاوز  قد  كان  حينها  الوقت  اأّن  اأظّن 

محمود: »ما راأيك؟ ماذا نفعل؟«

ال��شع  يك�ن  لرّبما  معبر؛  من  كتيبة  كّل  تدخل  »ل�  قلت: 

اأف�شل«.

فقال: »ل، ينبغي اأن تذهب الكتائب الثالث معاً اإلى المهّمة.«

واأنا اّلذي لم اأكن اأجروؤ على معار�سة كالمه من جهة، ومن جهٍة 

اأخرى كنت اأفّكر في المعادلت والح�سابات الع�سكرّية، قلت واأنا في 
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غاية القلق: »جلبة ه�ؤلء جميعاً �ش�ف تلفت اإلينا انتباه ق�ات العدّو. 

ل� نذهب من محاور ثالثة يك�ن اأف�شل«.  

وكاأّن كاوه كان يعلم تمامًا ماذا يعتمل في قلبي. ربت على كتفي وقال 

باهلل  ت��ّشلنا  اإن  ت�شناري،  اأخ  تقلق  »ل  باردة:  واأع�ساب  بلهجة هادئة 

�شاء اهلل، كما  اإن  الأعداء  اأ�شماع  ُي�شّمان  �ش�ف  قلياًل،  وت�ّكلنا عليه 

اإّننا �شن�شل في ال�قت«. وتكّلم بكالم اآخر معّبر، رّبما ليبعث الطماأنينة 

في نف�سي فقال: »اإذا عملنا بتكليفنا جّيداً، �ش�ف ير�شل اهلل مالئكته 

لم�شاعدتنا، عندها �شتجتمع كّل هذه القّ�ات في مكان واحد، و�شن�شل 

في ال�قت المنا�شب«.

كاأّنني عدت تّوًا اإلى ر�سدي، وا�ستيقظت من غفلتي. اأح�س�ست بالخجل 

وودودة،  �سّفافة  كلماته  كانت  م�سامعي.  لقيت على 
ُ
اأ اّلتي  الكلمات  من 

تختلف عن تلك الأمور اّلتي كان الإخوة يذكرونها عنه اأثناء العملّيات 

وفي ليلة الهجوم اختالف الأر�ص عن ال�سماء. كان من الوا�سح تمامًا 

الحوار  هذا  بعد  دائمًا.  عليه  كان  عّما  وت�سّرفاته  معنوّياته  اختالف 

الق�سير، تغّيرُت من حال اإلى حال، وباطمئنان خا�ّص انطلقت برفقته 

وبقّية الإخوة اإلى اأن و�سلنا اإلى المحّل اّلذي كان الرامي البعثّي البارحة 

قد اأفرغ فيه نيرانه كاّفة،  وكان يرمي وابل نيرانه وطلقاته الر�سا�سة، 

بحيث لم ي�ستطع اأحد التحّرك من مكانه. قلت ل� كاوه: »و�شلنا البارحة 

اإلى هنا، تلك الد�شمة قد اأفرغت نيرانها واآذتنا كثيراً«.

اأن نتقّدم  حّتى  ثّم قال: »ينبغي  الم�ساألة بدّقة  در�ص كاوه جوانب 
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نرى المكان عن قرب«.

اإذا �سعدنا من  كانت هناك �سخرة قرب د�سمة الرماية بحيث 

تلك الناحية يمكن اأن نحّقق �سيئًا ما. �سّمم كاوه على ال�ستفادة من 

وبينه  بيننا  لم يكن  النيران.  اإطالق  لإ�سكات  نف�سها،  الطريق  تلك 

اأكثر من مئتين اأو ثالثمئة متر. �سعدت مع ثالثة اأ�سخا�ص من �سالح 

الهند�سة والعملّيات برفقة محمود. وبينما كّنا ن�سعد راأيت محمودًا 

يتوّقف فجاأًة، ووقع نظري على رجل عجوز جريح ملقًى اأمامه، وكان 

من الوا�سح اأّنه �سقط الليلة الما�سية. دّققت النظر قلياًل فراأيت اأّنه 

قد نزف كثيرًا ولم يبَق فيه رمق كثير. �ساأله كاوه عن اأحواله بحرارة 

وبتوّدد وقال: »اأبي العزيز هل تعرفني؟«

يقّدم  اّلذي  الأخ  اأنت  »نعم،  �ساحكًا:  العجوز  الرجل  فقال 

القه�ة.«

ما اإن �سمع محمود كلمة القهوة حتى اأخذ ي�سحك. �سحكت اأنا 

عمري  اآخر  اأ�شبحت  چناري  يا  »انظر  وقال:  اإلّي  التفت  بدوري، 

مقّدم قه�ة«.

وبذلك  العجوز.  الرجل  كالم  من  م�ساعفة  طاقة  اأخذ  وكاأّنه 

الوجه ال�ساحك م�سح على راأ�سه وقال: »اأبي العزيز، اإّننا �شاعدون 

اإلى الأعلى، وعندما نع�د باإذن اهلل، ناأخذك معنا، ل تقلق«.

وّدعناه، وتقّدمنا هذه المّرة حّتى و�سلنا تمامًا اإلى اأ�سفل الد�سمة 

المطلقة للنيران، وقبعنا هناك. لقد كانوا، من دون �سّك، جاهزين 
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ومنتظرين لنا. هم�ست في اأذن محمود قائاًل: »ينبغي اأن ن�شكت م�شدر 

نقتحم خّط  وبعدها  الناحيتين  القّ�ات من  ننّظم  واأن  النيران هذا 

الّتما�س«.

باردة:  وباأع�ساب  بهدوء  محمود  �ساأل  اأي�سًا  نف�سها  وبالطريقة 

»ح�شناً، ماذا ينبغي اأن نفعل؟«

ل فكري اإلى اأكثر من هذا«. قلت: »لم يت��شّ

في الحقيقة، انقطعت اأفكاري وعييت، فعاد كاوه و�سرع بالحديث: 

»هناك اأمر اآخر ينبغي اأن نق�م به«.

قلت: ما هو؟

اإلى  قال: »الت��ّشل؛ فاإذا لم نت��ّشل �ش�ف لن يف�شي كّل ما قلته 

نتيجة«.

وها اأنا اأي�سًا اأجد نف�سي من جديد غارقًا في الغفلة. 

على كّل حال، قاربت ال�ساعة الثانية اأو الثالثة بعد منت�سف الليل، 

ولم نكن قد اّتخذنا قرارًا حا�سمًا بعد. لم يبَق الكثير من الوقت حتى 

وعليه  هناك،  من  التما�ص  خّط  اقتحام  اأخيرًا  فقّررنا  الفجر،  طلوع 

كان ينبغي اأن نعود ونح�سر القّوات. كانت حوا�سّي كّلها مّتجهة اإلى ما 

حولنا. فجاأًة �سمعنا �سوت اإطالق قذيفة ومن ثّم �سوت انفجار، فانقلب 

كّل �سيء راأ�سًا على عقب. اأدركت من �سّدة النفجار اأّن القذيفة �سقطت 

على ُبعد ب�سعة اأقدام مّنا. وعلى الرغم من اأّن هذه النفجارات كانت 

اأمرًا طبيعّيًا في الجبهة، لكّنني لم اأعلم ِلَم ت�سّو�ست اأفكاري وا�سطربت. 
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حّتى  راأ�سي  رفعت  اإن  وما  الآخرين،  من  اأكثر  كاوه  على  قلقًا  كنت 

راأيت كاوه ممّددًا على جانبه اأر�سًا. ظننت في البدء اأّنه تمّدد اأر�سًا 

بمجّرد اأن �سمع �سوت القذيفة، ولكّنني تذّكرت فورًا اأّنني اإلى حينها 

لم اأ�سمع من اأحد اأن محمودًا يحني راأ�سه من �سوت القذيفة اأو من 

النظر  اأمعنت  ولكن حين  اأر�سًا.  ينبطح  به  القّنا�سة، فكيف  طلقة 

قلبية.  ب�سكتٍة  �ساب 
ُ
اأ كدت  كالفّوارة،  عينيه  من  يفور  الدم  راأيت 

رفعت راأ�سه واأنا مرعوب، و�سعته في حجري، ولّما تبّللت يداي من 

اإلى  فورًا  والتفّت  راأ�سه.  موؤّخرة  اأ�سابت  ال�سظّية  اأّن  اأدركت  دمائه 

�سيب 
ُ
�سظّية اأخرى اأ�سابت �سدغه الأيمن؛ في المكان نف�سه اّلذي اأ

به قبل ثالثة اأ�سهر في هجوم »الحاج عمران«. وما هي اإل لحظات 

الإخوة في  اأحد  اإر�سال  اأردت  بالدماء.  الع�سكرّية  بّزته  ابتّلت  حّتى 

�سعى  اّلذي  فالمعبود  الأخير.  نَف�سه  يلفظ  فراأيته  الم�سعف،  طلب 

محمود ل�سنوات نحوه، وكان يتنّف�ص ع�سقًا له، وي�سعى اإلى لقائه، قد 

ا�ستجاب لطلبه بهذه ال�سهولة، وقد دّل اطمئنان وجهه على اأّنه كان 

را�سيًا بهذا الو�سال وم�سرورًا به. ومع اأّني كنت متيّقنًا من عروجه 

وا�ست�سهاده، اإّل اأّن ال�سيء الوحيد اّلذي لم اأكن اأريد التفكير فيه في 

�سديد  با�سطراب  �سعرت  هذه.  الحقيقة  هو  الدقيق  الظرف  ذلك 

عّم كياني، ولم يكن الإخوة الآخرون اأي�سًا باأف�سل حال مّني.

معنوّية  وحالة  ب�سعور  اللحظات  تلك  في  تعالى  اهلل  اأمّدني  لقد 

لم اأ�ستطع و�سفهما في اأي وقت. وما اأعلمه اأّن اأّول �سيء خطر على 
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بالي بعد �سهادة محمود، اأن اأقول لالإخوة اأن ي�سحبوا جثمانه الطاهر 

اإلى الخلف قلياًل، مع التاأكيد عليهم باأن: »انتبه�ا اأن ل يلتفت الإخ�ة 

اإلى هذا الأمر، واإّل ت�شبح متابعة المهّمة �شعبة«.

لم يكن معلومًا بعد، هل �سُتلغى العملّيات ب�سبب ا�ست�سهاد محمود، اأو 

اإّنهم �سي�سّممون على القيام بها. على كّل حال، كان ينبغي اإخفاء خبر 

�سهادة محمود عن القّوات. كنت واثقًا من اأّنهم لو علموا بها، لتوّجب 

علينا اإلغاء العملّيات. عندما اأراد الإخوة �سحب جثمان محمود الطاهر 

اإلى الخلف، قّبلت وجهه البا�سم والنورانّي. كنت اأعلم اأّنني لن اأ�ستطيع 

الو�سول اإلى تابوته، فكيف بزيارة �سريحه في تلك الأحوال والظروف 

المتداخلة وغير الم�ستقّرة اّلتي كنت اأعي�سها؟ اأخذت جهاز الال�سلكي 

من عن�سر الّت�سالت، وتوّجهت اإلى غرفة اإ�سارة المقّر قائاًل: »اأ�شبح 

محم�د مثل قّمي اأي�شاً«. قالوا: »اأعطه ال�شّماعة وليتكّلم بنف�شه«.

محم�د،  معه  واأخذ  قّمي  »اأتى  قلت:  الر�سالة.  يتلّق  لم  اأّنه  علمت 

اأن  كدت  ال�سابق.  كالمه  وكّرر  ثانية،  يفهم  لم  يتكّلم«.  اأن  يمكنه  ل 

اأك�سر قيود لغة الترميز واأقول: لقد ا�ست�سهد محمود، ولكّنني تمالكت 

اأع�سابي ثانيًة وقلت: »اأتى قّمي واأخذه بيده، هل فهمت؟«

لم يبَق حينها الكثير من الوقت اإلى طلوع الفجر. وكان من الموؤّكد 

اأّن الوقت تاأخر كثيرًا على تنفيذ العملّيات. فما اأن نتحّرك في عتمة 

الليل حّتى يداهمنا ال�سبح، ونقع، من جهة اأخرى، في مرمى نيران 

عن  التغا�سي  المقّر  قيادة  قّررت  النهاية،  في  حتمًا.  وُنباد  العدو، 
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تنفيذ العملّيات، واأمرت بالن�سحاب. في تلك الليلة خاطر الإخوة 

اآمن،  مكان  اإلى  محمود  جثمان  ي�سحبوا  اأن  �سبيل  في  باأرواحهم 

مكان ل ُيحتمل اأن يتقّدم اإليه العدّو. عندما اطماأننت باأّن المكان 

�سحب  في  الإخوة  بقّية  لأ�ساعد  ذهبت  اآمن،  محمود  فيه  اّلذي 

الجثث والجرحى اّلذين �سقطوا الليلة الما�سية في المرتفعات. مع 

النتظار  علينا  كان  الخلف.  اإلى  ان�سحبنا  قد  كنا  ال�سبح،  طلوع 

حّتى الغروب لن�سحب الجثث، لم يكن وقت الظهر قد حان بعد، 

قد  اآخرين  و�سخ�سين  اآبادي«  »علي خليل  باأّن  الخبر  و�سل  حتى 

تقّدموا تحت نظر العدو ومرمى نيرانه، نحو جثمان كاوه و�سحبوه. 

ولهذا خاطروا  الليل،  النتظار حّتى  ي�ستطع هوؤلء  لم  الواقع،  في 

بحياتهم وبكّل �سيء من اأجل اأن يو�سلوا هذا الدّر الثمين لأهله.



رهبان الليل ليوث 
النهار 

اأعرف الكثير من العنا�سر الجّيدة جّدًا في الحر�ص، حيث كان ول 

واأخوهم  والآخرين.  اأنف�سهم  لبناء  والجهوزّية  ال�ستعداد  لديهم  يزال 

ال�سهيد العزيز محمود كاوه كنت اأعرفه منذ طفولته.

كان والده واحدًا من المالزمين لم�سجد الإمام الح�سنQ، اّلذي 

كنت اأخطب واأوؤّم ال�سالة فيه. كان ياأخذ بيد هذا الطفل ويح�سره معه، 

اأبوه منذ  �سواه.. كان  الذكور  الأولد  لديه من  لم يكن  اأّنه  اأعلم  وكنت 

ذلك الحين �سجاعًا ل يعرف الخوف في التعاطي مع الآخرين، فكان 

اأحيانًا يتكّلم بكالم حاّد ل يجروؤ اأحد عليه في زمن القمع. في مثل هذا 

المحيط العائلّي والثورّي ترّبى هذا الطفل. كان غذاوؤه الفكرّي في فترة 

رّبما في  اأو  الثالثة ع�سرة  �سّن  اأظّن كان حينها في  ن�سوئه-، وعلى ما 

الإمام الخامنئي {
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الرابعة ع�سرة لي�ص اأكثر- عبارة عن الق�سايا اّلتي كانت ُتطرح في 

الفترة  تلك  اّلذين عا�سروا  والإخوة   .Qالح�سن الإمام  م�سجد 

اأي�سًا من  الق�سايا، ويمكن معرفة ذلك  اأّي نوع كانت تلك  يعرفون 

كهذا  فكرّي  جّو  في  الم�سجد.  ذلك  واآثار  الكا�سيت  اأ�سرطة  خالل 

قّل نظيرهم،  اّلذين  ال�سباب  واحدًا من  ال�ساّب، فكان  ترعرع هذا 

اأهل تربية  اأنف�سهم. كان واقعًا من  واّلذين وجدتهم في �سدد بناء 

النف�ص، تربية النف�ص اأخالقّيًا وتقوائيًا، واأي�سًا التربية الجهادية. 

مّدة  ومكث  م�سهد  اإلى  فاأتى  العملّيات،  اإحدى  في  يده  ُجرحت 

اإلى  عاد  ثّم  ومن  يبدو،  ما  على  ق�سيرة  مّدة  هنا،  الم�ست�سفى  في 

الجبهة ثانيًة. زارني في طهران، راأيت يده متوّرمة، وكوني اأتعاطف 

�سيبوا في اأيديهم، �ساألته فورًا: هل توؤلمك يدك؟ فاأجاب: 
ُ
مع من اأ

ل. بعدها علمت من الإخوة في م�سهد اأّن يده كانت توؤلمه ب�سّدة. كان 

يخفي اأوجاعه ول يظهرها، كون ذلك اأمرًا م�ستحّبًا، وهو اأن يخفي 

الإن�سان قدر الإمكان اأوجاعه ول يبّثها لالآخرين. كان يتحّلى بمثل 

هذه الحال من بناء النف�ص.

»ل�اء  كانت  اّلتي  لوحدته  اإدارته  بلحاظ  جديرًا،  قائدًا  كان 

ال�شهداء الخا�ّس« واّلذي تحّول فيما بعد اإلى فرقة. كان هذا اللواء 

الفّعالة والمقتدرة، ولهذا كان محّط  الألوية  يعّد واحدًا من  حينها 

فاأ�سبح  المختلفة  العملّيات  في  نف�سه  �سارك  كما  وتنويه.  تقدير 
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متمّر�سًا في ميدان الحرب. 

كان - من حيث اإدارته لوحدته- مديرًا قوّيًا، ودودًا ورفيقًا بعنا�سر 

والتربية،  والأدب،  الأخالق،  تجد  المعنوية،  الناحية  ومن  اللواء، 

متج�ّسدًة في �ساّب يافع، بارز. 

.. كان من ممّيزات مرحلتنا- حيث لم يقت�سر المبّرزون والعظماء 

على كبار ال�ّسّن فقط - اأن �سبابًا واأحداثًا ي�سّكلون جزءًا من ال�سخ�سّيات 

في  غالبًا  كانوا  النهار«  لي�ث  الليل،  »رهبان  المجتمع:  في  البارزة 

�سفوف هوؤلء النا�سئة وهوؤلء ال�سباب.

اإلى  ندخل  لو  ونتمّنى  نتح�ّسر  البعيد،  من  وننظر  نجل�ص  نحن 

اأجوائهم، قّلما يحدث ول يحّلق قلبي في مثل هذه الحالت نحو محفل 

�ساكني الد�سم والمتاري�ص. فهناك ُي�سنع الإن�سان، وُيبنى جّيدًا، وهوؤلء 

نع جّيدًا.  ال�سباب قد ُبنوا جّيدًا، وال�سهيد كاوه � واقعًا � قد �سُ

بالطبع، اأنا اأعرف في م�سهد وفي كّل الحر�ص عنا�سر كثيرًة بارزًة. 

وحّقًا واإن�سافًا، اإّن الأ�سخا�ص اّلذين اأعرفهم، عندما ينظر المرء عن 

قرب في اأخالقياتهم وممّيزاتهم، تتداعى له حالت العرفاء وال�سالكين 

الكبار، ل حالت الع�سكرّيين الكبار. هم اأعلى من الع�سكرّية، واإن كانوا 

بحّق متمّر�سين واأقوياء في الع�سكرّية.

 لواء يديره �ساّب في الرابعة اأو الخام�سة والع�سرين من العمر، فيما 

اأّي مكان من العالم �سابطًا في مثل هذا العمر، فكيف به  ل تجد في 



88     كاوه – معجزة الثورة

الألوية  تلك  ع�سكري!  اآلف  ب�سعة  اأو  مئات  ب�سع  ي�سّم  لواًء  يقود 

الموؤّلفة من ب�سع وع�سرين كتيبًة، ت�سّم ب�سعة اآلف �سخ�ص، يديرها 

�سخ�ص كهذا. فاأين تجد هذا! ل في ال�سفر اإلى مزار، اأو م�سيف، 

بل في ميدان الحرب، في مرمى النيران، في مواجهة دّبابات العدّو، 

وبالرغم من وجود كّل هذه العوائق، ترى �ساّبًا في هذا العمر يدير 

الأمام،  اإلى  بهم  يتقّدم  التنظيم  خالل  من  عن�سر،  اآلف  ب�سعة 

يقتحم خطوط النار، يفّرق الأعداء ويهزمهم، ياأخذ منهم اأ�سرى، 

وي�سيطر على المناطق اأي�سًا وي�ستقّر فيها. اإذًا، الع�سكرّية موجودة 

اأي�سًا في اإعجازّية الثورة وبنيتها، ولي�ص المعنوّية وح�سب. ولكّن ما 

اّلتي يتحّلى بها  اأرقى من الع�سكرّية، هو هذه الروحية والتقوى  هو 

�سبابنا، وكان هو اأي�سًا يتحّلى بها.



عمليات »قادر«

يمكن القول بكّل ثقة اإّن ال�سهيد العزيز كاوه - اّلذي اأعتّز بم�ساركته 

ظل  في  اإّنني   .. اهلل  �سبيل  في  المجاهدين  اأ�سوة  قرب-  عن  الجهاد 

األطاف الخالق المتعال واأماًل بال�ستغفار في ح�سرته، اأعتبر محمودًا 

ال�سفات  خالل  ومن  الواقعيين.  اللهّيين  الحزب  من  واحدًا  العزيز 

اأعتبره  القوّي،  المجاهد  هذا  �سخ�سّية  في  عرفتها  اّلتي  والممّيزات 

م�سموًل بالآية ال�سريفة: »ر�شي اهلل عنهم ور�ش�ا عنه«.

كان ال�سهيد كاوه اإن�سانًا ذا نهج موثوق، وكاأّن ترنيمة النداء الإلهّي: 

{ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  

 كانت تجري في قلبه وروحه.
(2(

ڤ  ڦ ڦ      ڦ}

)1( قائد القوات البرية في الجمهورية الإ�سالمية، ومعاون المفت�ص العام في القوات الم�سلحة، ا�ست�سهد 

على اأيدي »منافقي خلق« عام 1999م.

)2) �سورة الفجر، الآية: 30-27.

الفريق اأّول ال�ضهيد علي 

)1(M ضّياد �ضيرازي�
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بقّوات  يهجم  كان  ما  وغالبًا  و�سهمًا،  �سجاعًا  كاوه  ال�سهيد  كان 

اأّنه في ا�ستنتاجاته كان  قليلة على اأعداد كثيرة من الأعداء، ذلك 

يح�سب اأّن قدرة وقّوة المجاهد في �سبيل اهلل تعادل ع�سرة اأ�سعاف 

قّوة الأعداء. 

كان  موهوبًا، متمّر�سًا، حاّد الذكاء، ولعّله كان من العّدة المعدودة 

اّلذين كانوا ي�ستفيدون من عن�سر المفاجاأة والمباغتة  من القادة 

نوعّيًة كاملًة  الع�سكرّيين، طاقًة  با�سطالح  الحقيقّي. كان  بمعناها 

متكاملًة، ذلك اأّنه يمكن اأن تعثر فيه على �سفات وممّيزات الطاقة 

النوعّية.

للعنا�سر  كان  لذا  التعب،  يعرفان  ل  قوّيين  وج�سم  روح  ذا  كان 

العاملة تحت اإمرته هّمة ا�ستثنائية، بالعتماد على دوافعه وروحّيته 

العالية.

كان ال�سهيد كاوه يتحّلى بروحّية عالية في اإطاعة الولية، وكان 

يحر�ص على اإنجاز المهّمة الموكلة اإليه، باأّي �سورة من ال�سور.  

كان يتمّتع بالقدرة على اإدارة وقيادة القلوب، ولهذا ال�سبب كانت 

العنا�سر الموؤتمرة باإمرته تدور حوله كالفرا�سات.

اّلذين  واأولئك  الح�سنة،  والأخالق  التقوى  ب�سالح  مت�سّلحًا  كان 

كانوا يلتحقون بثكنة »ل�اء ال�شهداء الخا�س« في �سواحي منطقة 

مهاباد، كانوا يدركون ال�سفاء والإخال�ص النا�سئين عن وجود قائد 

تلك الثكنة الّتقي... 
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كان  ما  غالبًا  بل  يتكّلم،  كان  فقّلما  العمل،  رجل  كاوه  ال�سهيد  كان 

يعمل. وبهذه الروحّية كان يجعل من الم�ستحيل ممكنًا .. 

في كّل عملّية كانت ُتنّفذ، كان كاوه ي�سبق بالمبادرة، مبادرة كانت 

ة به اأي�سًا. كان يراقب النواحي كاّفة في �ساحة المعركة؛ الأمام،  خا�سّ

الخلف، يمين و�سمال الجبهة. اإّنني لم اأَر اأحدًا بمثل مبادرته في �ساحة 

المعركة معنًى  لإدارة كاوه وقيادته وح�سوره في �ساحة  المعركة. كان 

كبير، بحيث يمكن معرفة ذلك ب�سهولة. كما كان عنا�سر لواء ال�سهداء 

قرب،  وعن  مرارًا  ت�سحياتهم  �ساهدت  ولقد  جّدًا،  م�سّحين  الخا�ّص 

ة عملّيات »قادر«. في هذه العملّيات اّلتي  في العملّيات المختلفة وخا�سّ

الجي�ص.  فيها  العمدة  كان  الحر�ص،  األوية من  ثالثة  فيها  ي�سارك  كان 

في البداية كان بع�ص المعنيين يرى اأن نقوم نحن كقّوات للجي�ص بهذه 

العملّيات، لكّني كنت اأرى اأن يقوم بها كّل من الحر�ص والجي�ص جنبًا اإلى 

جنب. وقد قلت لل�سيخ رف�سنجاني اّلذي كان ممثاًل للقائد العاّم  للقّوات 

الم�سّلحة في الجل�سة اّلتي ُعقدت في المقّر اآنذاك: »اأريد اأن ي�شاركني 

األ�ية من الحر�س«. وقد وافق على ذلك، وعهد  في العملّيات ثالثة 

  Qاإليَّ باختيار هذه الوحدات، فاخترت بدوري لواء الإمام الح�سين

وا�ستكماًل   .55 الخا�ّص  ال�سهداء  ولواء   ،8 الأ�سرف  النجف  ولواء   ،14

لهذه العملّيات و�سل الأمر اإلى طريق م�سدود كما ُي�سطلح عليه، وكانت 

الم�ساألة تتطّلب �سجاعًة وت�سحيًة في �سبيل ك�سر مقاومة العدّو. و�سل 

الرغم  العدّو. وعلى  للهجوم على معقل  اأّن كاوه قد جّهز كتيبًة  الخبر 
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اأّن الأمر  اإّل  اأن يغّير في و�سع العملّيات،  اأّن نجاحه كان يمكن  من 

كان غاية في الخطورة، فلم يكن با�ستطاعتي اأن اأراه ذاهبًا اإلى قلب 

النيران. وب�سفتي قائدًا للعملّيات طلبت منه الح�سور اإلى المقّر. 

قلت له: »�شمعت اأّنك تريد القيام بهذا العمل الخطر. قال: نعم. 

اأي�شاً  يمكنني  ول  الأمر،  هذا  على  ي�شادق  اأن  ينبغي  من  اأنا  قلت: 

م�شاهدتك تخاطر بنف�شك، واأن نفقدك هكذا، من دون جدوى مع 

كّل اللياقة والجدارة اللتين تتمّتع بهما«. كان ي�سّر كثيرًا ليقنعني 

بال�سماح له بالقيام بهذا العمل، وراأيته يدافع كثيرًا عن وجهة نظره. 

تجا�سرت اأي�سًا وقلت: »�شّيد كاوه، اأنا القائد هنا، وطالما لم اأوافق 

اأن نحافظ على كاوه  على هذا العمل، ل يمكنك القيام به. ينبغي 

كهذا  اأمرًا  فيها  �سدر 
ُ
اأ مّرٍة  اأّول  هذه  كانت  وخبرته«.  جدارته  بكّل 

لكاوه؛ فال�ساحة �ساحة حرب، ول مكان للمجامالت. وما اإن قلت هذه 

التزامه  من  وانطالقًا  ترّيث،  دون  ومن  مبا�سرة  راأيته  حّتى  الكلمات 

الخجل.  فّي  بعث  ما  توا�سع،  بكّل  معي  يتعاطى  والعقيدة،  بالدين 

بهذه  معك  تعاطيت  ك�ني  »اعذرني،  منه:  بعدها  اعتذرت  بالطبع، 

لم  اإذ  ت�شت�شلم، فا�شطررت،  اأّنك لن  راأيت  القا�شية، فقد  الطريقة 

باهظة«...  اأثماناً  خطرة  عملّيات  مقابل  في  ندفع  اأن  اأُحّب  اأكن 

الخال�سة؛ لقد و�سع روحه على كّفه هناك.. .



مثال »قل إن صالتي 
ونسكي«

اإّن اإحدى عالمات �سمّو وعظمة ديٍن ما، هي الأنا�ص اّلذين يرّبيهم 

ذلك الدين اأو المذهب. واإذا ما اأرادت اأيديولوجية معّينة اأن تثبت هذا 

المّدعى- اأي قدرتها على اإدارة المجتمع وعلى �سناعة الإن�سان- عليها 

نحن  ن�سير  كما  الأيديولوجية.  هذه  ظّل  في  ترّبوا  اأفراد  اإلى  ت�سير  اأن 

في �سدر الإ�سالم اإلى اأ�سخا�ص عظماء اأمثال اأبي ذّر، و�سلمان، ومالك 

الأ�ستر، ونعتبر اأّن اأخالق وت�سّرفات اأولئك العظام نابعة من التم�ّسك 

(1(

بالإ�سالم العزيز في �سدر الإ�سالم.

في عهد الثورة لدينا رجال عظام اأمثال ال�سهيد محمود كاوه، القائد 

العا�سق لالإ�سالم، والإن�سان الحّر، واأحد اأ�سجع قادة جبهات كرد�ستان 

)1( قائد لواء في الحر�ص

)1(

م�ضطفى اأيزدي
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والدفاع المقّد�ص، اإذ كانت لهذا الإن�سان ال�سريف ت�سّرفات و�سجايا 

وروحّيات واأخالق، كانت بحّق تج�سيدًا لالإ�سالم المحّمدي الأ�سيل. 

لقد كان اإن�سانًا ل يح�سب هذه الحياة الدنيا حياًة، بل كان يعتبرها 

معبرًا لعالم ما بعد الموت، ولقد كنت اأ�سعر بتمام وجودي اأّن الموت 

هو اّلذي كان يفّر من ال�سهيد كاوه. وحّقًا اأقول، اإّنه لم يكن يلتفت 

اأدنى التفاتة للبقاء عّدة اأّيام اإ�سافية في هذه الدنيا الفانية، واإّنما 

نحن اّلذين كّنا نو�سيه دائمًا اأن: انتبه لنف�سك!.

في  ناجحين  قادة  تربية  واأردنا  جّيدين،  قادة  تربية  اأردنا  لو 

القّوات الم�سّلحة، علينا واقعًا، العمل على حياة ونهج ال�سهيد الكبير 

وهذه  التدابير  وهذه  الخ�سو�سّيات  هذه  نقّدم  واأن  كاوه،  محمود 

الناجح،  للقائد  كنموذج  بها  يتحّلى  كان  اّلتي  والأخالقّيات  الإدارة 

ذلك اأّنه كان يتمّتع بكّل هذه الجوانب، كما قال قائد الثورة المعّظم: 

اأهل �شالة الليل،  اأهل تهذيب النف�س، من  »لقد كان، واقعاً، من 

ال�ش�ت  بذلك  يتل�ه  كان  اّلذي  القراآن  ذلك  التهّجد.  اأهل  من 

العذب كان ينفذ اإلى اأعماق قلب الإن�شان. كان له �شدًى خا�س، 

يظهر اأّن قارىء هذه الآيات، ه� نف�شه من العاملين بها«.

كان مظهرًا لالإن�سان اّلذي كان كّل �سعيه وجهاده من اأجل مر�ساة 

اهلل تعالى. لم يقم بعمٍل من اأجل التظاهر، كان م�سداقًا لقوله تعالى: 
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ي�سعى  كان   .
(1(

{ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ}

في كّل حركٍة يقوم بها، وكّل عمل يقدم عليه بع�سق في �سبيل اأهداف 

دوافع  واأّما  عالية،  بروحية  يتمّتع  كان  الأخالقية،  الناحية  الثورة. من 

الأعمال اّلتي كان يقوم بها، فقد كانت واقعًا منطلقًة من اأ�سا�ص دينّي 

اأّما من حيث المعنوّيات  ومن الإح�سا�ص بالتكليف اّلذي كان يقوم به. 

العالية، فقد كان، حّقًا، فردًا �سجاعًا. ولقد راأيته مرارًا،- وكما اأخبر 

رفاقه  كان  ما  وكثيرًا  الهجوم.  مقّدمة  في  اأي�سًا-  المجاهدون  رفاقه 

من  اأّما  الخلفّية.  الخطوط  اإلى  الرجوع  منه  ويلتم�سون  عليه  ي�سّرون 

حيث اتخاذ الإجراءات اّلتي كان يقوم بها في العملّيات المختلفة، فقد 

كان في الواقع مثاًل ُيحتذى به. كان له في كّل واحدة من العملّيات اّلتي 

اإلى عن�سر المفاجاأة،  كان يقوم بها تدبير خا�ّص، وكان ي�ستند ب�سّدٍة 

واإلى رعاية المالحظات التكتيكية والتقنّية. وكّنا واقعًا، اإذا ما فّو�سنا 

مهّمة القيام بالعملّيات اإلى لواء ال�سهداء الخا�ّص، نثق بالنت�سار، وهذا 

يدّل على الو�سعّية الممتازة. لقد كان فردًا نموذجّيًا من جهة الدّقة في 

العمل، ومن جهة رعاية الم�سائل التدريبية.

الإ�سالمية  الثورة  حر�ص  قادة  من  واحدًا  نعّده  الجملة،  في  اإّننا 

الجامعين، اّلذين لم ُيعرفوا ب�سكل جّيد.

وعلى الرغم من اأّنه كان في بداية انت�سابه للحر�ص فردًا غير معروف، 

)1) �سورة الأنعام، الآية: 162.
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اإّل اأّنه ب�سبب ال�ستعدادات اّلتي كان يتمّتع بها، طوى �سل�سلة الرتب 

 .
(1(

القيادية ب�سرعة، وُعّين قائدًا لعملّيات منطقة »�شّقز«

المحافظة.  مركزّية  في  موقع  كرد�ستان  منطقة  في  لنا  كان 

عندما كّنا نتوّجه اإلى المناطق المختلفة، كانت »�شّقز« من الأمكنة 

ال�سعبة لعملنا، وكانت من اأكثر المناطق اأهمّيًة بالن�سبة اإلى اأعداء 

التدابير  تلك  خالل  ومن  الأعّزاء،  هوؤلء  بح�سور  واقعًا،  الثورة. 

بعملّيات مختلفة  قاموا  لقد  بالطمئنان.  ن�سعر  كّنا  اّتخذوها،  اّلتي 

في نواحي منطقة »�شّقز«، كمرتفعات »ال�شتاذ م�شطفى« واأمثالها، 

المطّلة  والمرتفعات  »�شّقز«،  �سرقي  اإلى مناطق  الموؤّدية  والمناطق 

بها في  اّلتي قاموا  العملّيات  واأي�سًا  »زّرينة رود«،  نهر  على منطقة 

منطقة »�ش�ته« و»ب�شطام« والحدود العراقّية، واّلتي كانت غاية في 

الأهمّية. من العملّيات الأخرى كان تطهير مدينة »ب�كان« وتحريرها 

اّلتي كان لل�سهيد كاوه دوٌر اأ�سا�سيٌّ فيها. وا�ستمرارًا لهذه الإجراءات 

اأي�سًا لهوؤلء الأحّبة  كانت عملّيات تحرير »�شّد ب�كان«، واّلتي كان 

وللم�ساة في  حر�ص الثورة الإ�سالمية في منطقة »�شّقز« حيث كانوا 

ُيختارون كلواء م�ستقّر هناك ، دور موؤّثر فيها. والعملّيات اّلتي قاموا 

بها في �سائر مناطق محافظة كرد�ستان واآذربيجان الغربّية، واّلتي 

مواجهة  منطقة  كانت  الغربية(،  اآذربيجان  )محافظة  اإيران  غرب  �سمال  تقع  مدينة  �سقز:    (1(

مع مجموعات واأحزاب نادت بالنف�سال عن اإيران بعد انت�سار الثورة، وتم تزويدها بال�سالح 

والعتاد والإمكانات من الخارج بدعم من المخابرات الأجنبية.
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اأّدت اإلى فتح محاور هاّمة كمحور »ب�كان ـ مهاباد«، ومحور »صائين دژ ـ 

تكاب«، ومحور »تكاب ـ صائين دژ«، كان حّقًا، له فيها دوٌر بّناء.
كاوه،  محمود  اللواء  الإ�سالم  �سهيد  القائد  خدمة  م�سار  عن  اأّما 

تبتدىء  واّلتي  حياته  من  الهاّمة  الحقبة  هذه  اإلى  الإ�سارة  فينبغي 

بروجردي  ال�سهيد محمد  اأ�ّس�ص  فقد  الخا�ّص.  ال�سهداء  لواء  بتاأ�سي�ص 

لواء ال�سهداء الخا�ّص وهو قائد كّل ال�سهداء في المنطقة، والكّل يفتخر 

باأّنه تتلمذ على يديه. 

�سّم هذا اللواء قادًة اأفذاذًا، وت�سّكلت نواته بفعل العملّيات الناجحة 

المتانة  خالل  من  اللواء،  هذا  وا�ستطاع  »�شرد�شت«.  اإلى  »بانه«  من 

والقّوة وقيادة ال�سهيدين نا�سر كاظمي وكاوه، ومحورية ال�سهيد الكبير 

الوحدة  هذه  قويت  بعد،  وفيما  المناطق.  بع�ص  يحّرر  اأن  بروجردي 

كاّفة  في  جّدًا  فّعاٌل  ح�سوٌر  لها  اأ�سبح  بحيث  وا�ستحكمت،  تدريجّيًا 

العملّيات � الداخلّية والخارجّية � اّلتي كّنا نواجه فيها اأو�ساعًا �سعبًة.

اللواء،  كاوه في هذا  الكبير محمود  ال�سهيد  اأم�ساها  اّلتي  الفترات 

كان فيها م�سوؤول عملّيات اللواء، وقد كان لم�سوؤول العملّيات في الت�سكيل 

الع�سكرّي للحر�ص دور هاّم جّدًا. وعملّيات »بيران�شهر ـ �شرد�شت« الهاّمة 

والم�سيرّية، واّلتي ينبغي القول اإّنها �سمن مجموعة العملّيات اّلتي ُنّفذت 

في منطقة ال�سمال الغربي داخل البالد �سّد مراكز اأعداء الثورة، كانت 

ة، وبنظري كانت من اأهّم عملّيات مجاهدي الإ�سالم  تتمّتع بميزة خا�سّ
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لقد  العدو.  ظهر  ك�سر  اإلى  اأّدت  واّلتي  الزمنية،  الحقبة  تلك  في 

انهارت في تلك العملّيات كاّفة مقّرات الأعداء، ومراكز اإ�ساراتهم، 

المغّطاة  المنطقة  تلك  طرقات  فقط  تتحّرر  ولم  وت�سكيالتهم، 

بالغابات، والمتعّرجة، بل كّل منطقة غربي »مهاباد« و »�شّقز« وكذا 

»جا�ش��شان«،  ومرتفعات  »اآل�اتان«  لمنطقة  الحدودية  المرتفعات 

وقد  لفت،  بنحو  الغربّية«  »اآذربايجان  مناطق  تحّررت  وبالجملة، 

فدى الإ�سالم في هذه العملّيات �سهداء عظام، اأمثال ال�سهيد العظيم 

والقائد  كاظمي«  »نا�شر  وال�سهيد  »كاوه«  الإ�سالم  وقائد مجاهدي 

العزيز »گنجي زاده«.

كّل  ؛  الإخوة  جميع  ا�ستنفر  ُجِرح.  اأّنه  علمنا  عندما  يومًا  اأذكر 

ح�سر في 
ُ
من كانت فئة دمه )-o( فليح�سر اإلى الم�ست�سفى. وقد اأ

بلطف  ولكن  اأنفا�سه،  اآخر  يلفظ  وكاد  الموت  تقارب  مزرية،  حاٍل 

اأن وجد في نف�سه  ُكتب له عمر جديد. ومبا�سرًة بعد  اهلل �سبحانه 

القدرة على القيام، وعلى رغم ال�سعف اّلذي كان يعاني منه، وعدم 

القدرة على الوقوف ب�سكٍل جّيد، التحق مجّددًا بجمع مجاهدي لواء 

بالإ�سافة  المقّد�ص.  باّتجاه هدفه  الم�سير  ال�سهداء الخا�ّص، وتابع 

كرد�ستان  محافظتي  داخل  ُنّفذت  اّلتي  العملّيات  �سل�سلة  اإلى 

ال�سهيد  ولقيادة  الخا�ّص  ال�سهداء  للواء  كان  الغربّية،  واآذربايجان 

كاوه دوٌر م�سيرّي جّدًا، وكان هذا اللواء في العملّيات خارج الحدود 

وحدًة ممتازة وناجحة.



القسم الثاني:

مشاهدات وخواطر رفاق الدرب

�شعيد عاكف

مشاهدات وخواطر





 در�س الإمام

في المّرة الأولى اّلتي رجع فيها في اإجازة، راأينا اأّن محمودًا يختلف 

�سلوك  من  تعّلمت  لقد  يقول:  كان  ثالثة.  اأو  �سهرين  قبل  محمود  عن 

الإمام درو�سًا كثيرة.

وقال: اإّن اأ�سغر ت�سّرف من ت�سّرفات الإمام يعطي الإن�سان درو�سًا 

عظيمة. كانت حاله تتغّير عند اأوقات ال�سالة. كان قليل الكالم كثير 

التفّكر. وكان يقول: »اأريد اأن اأعرف نف�شي اأكثر«.

يقول الإمام: »اإّن الإن�شان ي�شل اإلى معرفة اهلل عن طريق معرفة 

النف�س«.  

في تلك الفترة، كان قد دخل للتّو في التا�سعة ع�سرة من العمر.
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في اليوم الأّول للحرب ت�سّرفنا ومحمود بزيارة الإمام الخميني }. 

�ساأل محمود الإمام: »اأتينا لن�شاألكم عن تكليفنا، ما ه� تكليفنا الآن؟ 

هل نذهب اإلى الجبهة اأم نبقى هنا؟«.

قال الإمام: »ل� كنت مكانكم لذهبت اإلى الجبهة«.

قّبل محمود يد الإمام، وكذلك نحن، وخرجنا. في اليوم نف�سه، 

وبع�ص  اأنا  ذهبت   .
(1(

مكانه حّمامي«  ر�شا  »محمد  محمود  َن  عيَّ

الجبهة،  اإلى  نذهب  ثّم  من  و  عائالتنا،  لتفّقد  م�سهد،  اإلى  الإخوة 

ولكّن محمودًا وبع�ص الرفاق الآخرين، ق�سدوا الجبهة مبا�سرًة.

  اإلى كرد�ضتان

اأول  كانون  ]اأواخر  59ه�.�ص  العام  من  دي  �سهر  اأوائل  في 

1980م[، قيل اإّن اأحد قادة الجي�ص يريد المجيء لإلقاء خطبة في 

اأفراد الطاقم.

اأتى برفقة ر�شتمي اّلذي كان حينها قائد عمليات حر�ص م�سهد. 

ذا  كان  فقد  ال�ساه،  زمن  في  الجي�ص  عنا�سر  ت�سبه  هيئته  تكن  لم 

�سفاء ونورانّية. �ساألت عن ا�سمه، فقيل: �شّياد �شيرازي.

ابتداأ بالكالم، كان يريد نخبة القّوات واأكثرها فعالّية لإر�سالها 

اإلى كرد�ستان. وكان يقول: »اأتيت ماّداً يد الحاجة اإليكم اأّيها الإخ�ة 

الأعّزاء«.

)1)  كان محمود كاوه في ذلك الوقت م�سوؤول مجموعة حماية بيت الإمام الخميني }.
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اأو�شاع كرد�شتان ح�ّشا�شة جّداً، ل تحتمل التاأخير ول�  وقال: »اإّن 

للحظة واحدة«.

وما اإن اأتّم كالمه حّتى قام محمود وقمت اأنا و�سبعة اأو ثمانية ع�سر 

فقال  الأهل،  لتوديع  بيوتهم  اإلى  الذهاب  بع�سهم  اأراد  اآخرين.  فردًا 

محمود: »األم ت�شمع�ا اأّنه قال ل ينبغي التاأّخر اأبداً؟!«.

في ذلك اليوم، ذهبنا اإلى كرد�ستان وكّنا 19 �سخ�سًا.  

من  ننقلهم  اأن  علينا  وكان  التعبئة،  من  عن�سرًا   250 كانوا 

 اإلى »�شّقز«. وكان محمود م�سوؤول الحماية اآنذاك.  
(1(

»دي�اندّرة«

وقعنا في كمين في اآخر »م�شيق اإيرانخ�اه«. كان الر�سا�ص ينهمر 

اإلى اأخرى  فوق روؤو�سنا. لم يحِن محمود راأ�سه. كان يرك�ص من جهة 

ي�سيح ويوّجه الإخوة.

ق�ّسم  بعدها  المرتفع،  �سفح  اإلى  التعبئة  عنا�سر  اأر�سل  البداية  في 

مجموعة المواكبة اإلى مجموعتين؛ بداأت مجموعة ب�سعود المرتفع على 

طريقة الحركة والنار، ذهب محمود مع مجموعة لاللتفاف على رقبة 

اأّنهم  ب�سرعة  فهموا   ،
(2(

»الك�ملة« عنا�سر  تطويق  يريد  كان  الوادي. 

�سيقعون في الأ�سر فالذوا بالفرار.

�سرى الخبر في مقّر تعبئة »�شّقز«. كان الجميع يقولون: »اإّن مجم�عة 

�شالمين غانمين  العنا�شر  اأّول مجم�عة ت��شل عدداً من  كاوه هي 

اإلى مدينة »�سّقز« دون اأن تراق منهم نقطة دم«.

)1)   مدينة في محافظة كرد�ستان.

)2) الكوملة: مخت�سرالحزب الديمقراطي الكرد�ستاني، حزب كردي معار�ص مدعوم من المخابرات الأجنبية.
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  الحرب النف�ضية

كّنا في منطقة »�شّقز« متمو�سعين في الد�سم، وقد ا�ستقررنا في 

م�سنٍع لل�سجائر. عندما كّنا نريد الذهاب ل�سراء بع�ص الحاجات، 

كان الر�سا�ص ينهمر علينا من كّل جانب، فكّنا نذهب ونعود زحفًا.

اأْخَرَجَنا �سيئًا ف�سيئًا من حاجزنا الدفاعّي  اأتى محمود،  عندما 

)الد�سم(. ولّما ُعّين م�سوؤول عملّيات »�شّقز«، كان كّل �سباح ياأخذ 

كتيبة من العنا�سر، ي�سير بها في طرقات �سّقز، فيطلقون �سعارات 

عّدة : »اأّيها الك�ملة، اأّيها الليبرالّي�ن، �ش�ف نالحقكم من مكان 

اإلى مكان«، »اأّيها الك�ملة، اأّيها الليبرالّي�ن، حانت نهايتكم«، »اأّيها 

الك�ملة، اأّيها الليبرالّي�ن، �شنقّطعكم اإرباً اإرباً«.

عبارة  الثقيل  �سالحنا  كان  �سّقز،  لمنطقة  ذهابنا  بدايات  في   

عن ر�ّسا�ص )BKC(. حّتى ال� »اأر بي جي« لم يكن بحوزتنا. وهذا 

ي�سّنون  فكانوا  كثيرًا،  علينا  يتجا�سرون  للثورة  المعادين  جعل  ما 

الهجومات على مقّرنا ب�سبب ودون �سبب.

نحّل  اأن  »ينبغي  قال:  العملّيات  م�سوؤول  محمود  اأ�سبح  عندما 

م�شكلة العتاد باأّي �شكل من الأ�شكال«.

طرق الكثير من الأبواب، وا�ستطاع �سيئًا ف�سيئًا اأن يوؤّمن الكثير 

من الأ�سياء، كما �سعى اإلى تاأمين قذائف الهاون، ولكن عندما كانت 

الم�ساألة عر�سة للتاأخير، حّل م�سكلته بطريقة اأخرى.
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في معمل ال�سجائر، كان هناك الكثير من ق�ساطل المدافىء. فاأمر 

من  مقّر  كّل  �سطوح  على  ووزعناها  الع�سكرّي،  باللون  بطالئها  كاوه 

تتراءى  بحيث  ال�سطوح،  حاّفات  فوق  من  روؤو�سها  ووّجهنا  المقّرات، 

للناظر من بعيد، اأّنها مدافع هاون.

  �ضالة الليل

كّنا في مدينة �سّقز، في �ستاء العام 1981م.

كان الجميع ي�ستيقظون عند ال�سحر، لأداء �سالة الليل، وكان هناك 

اأّما  لالآخرين،  الماء  ي�سّخنون  الجميع،  قبل  ي�ستيقظون  اأ�سخا�ص  عّدة 

اأون خارج مبنى المنامة بالماء البارد. لم تكن قطرات  هم فكانوا يتو�سّ

الماء ت�سل اإلى الأر�ص حّتى كانت تتجّمد.

 هوؤلء اأي�سًا، لم يكونوا يوؤّدون �سالتهم في مبنى المنامة، كان كّل 

منهم ي�سع بطانّية فوق راأ�سه، ويخرج.

كانوا ي�سطّفون في عتمة الليل وراء بع�سهم بع�سًا، اإلى جانب حائط 

مبنى المنامة، ويوؤّدون ال�سالة.    

كان محمود واحدًا من هوؤلء الثّلة؛ لكّنه لم يكن ي�سع اأّيًا من هذه 

البّطانيات فوق راأ�سه.

  الحفاظ على كبرياء رجال التعبئة

كانت »ح�شن �شالران« منطقة مخترقة من قبل اأعداء الثورة وغير 



106     كاوه – معجزة الثورة

اآمنة، وكان على عنا�سر الجي�ص اأن يجعلوا لهم نقطة هناك. في مثل 

تلك الأو�ساع، كانت الأوامر تق�سي باأن يتحّركوا بوا�سطة الطائرات 

العامودية والدّبابات. ولّما اآل الأمر اإلى محمود قال: »ل �شيء يلزم 

من هذه ال��شائل«.

قيل: »وكيف �شتذهب اإلى هناك«؟

قال: به�ؤلء التعب�ّيين.

يتقّدم  كان محمود  »مري�ان«،  اإلى منطقة  الترابّية  الجاّدة  في 

م�سّوبًا  كان  كاّفة.  القّوات  من  كيلومتر  م�سافة  على  العنا�سر 

اإليه  عليه، ذهبت  قلقًا  كنت  كال�سقر.  النواحي  وي�ستطلع  �سالحه، 

وقلت: »عزيزي محم�د، المنطقة خطرة، ل تتقّدم كثيراً«.

- يجب علّي اأن اأتقّدم.

- ِلَم؟

- ينبغي اأن ُتك�شر هيبة اأعداء الث�رة في اأعين ه�ؤلء الإخ�ة.

كان يتقّدم ب�سالبة، وكاأّنه يحمل معه  كّل هيبة النظام وثباته.

التعبوّيين،  بهوؤلء  اأنجزنا مهّمتنا ورجعنا،  كّنا قد  الغروب  عند 

وبتلك الإمكانيات القليلة. 

. وكان قد وقع في 
(1(

كانت نقطة »�شنته« بين »دي�اندّره« و»�شّقز«

تلك المنطقة ما بين الع�سرين والثالثين من الإخوة في كمين اأعداء 

الثورة. كانوا ينادوننا عبر الجهاز ويقولون: »اإن لم تاأت�نا على وجه 

ال�شرعة، ف�شنبيدكم«.

)1)   مناطق وقرى اإيرانية في كرد�ستان ال�سمالية. 
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على  عن�سرًا.   60 اإلى   50 وبنحو  اآليات،  ثماني  اأو  ب�سبع  انطلقنا 

م�سافة 3 كلم من نقطة »�شنته«، اأر�سل كاوه مجموعة من العنا�سر باأربع 

ابداأوا  هناك،  اإلى  ت�شل�ا  اأن  »بمجّرد  لهم:  وقال  الجاّدة،  عبر  اآلّيات 

الجبال  ناحية  اأخرى برفقته من  اأنا ومجموعة  النار«. وذهبت  باإطالق 

الثورة،  اأعداء  حول  التففنا  بحيث  بالمنطقة  خبيرًا  كان  والمرتفعات. 

فقتلنا منهم �سّتة اأ�سخا�ص، واأ�سرنا البقّية. ولذ �سخ�سان منهم بالفرار.

كان تكبيد اأعداء الثورة مثل هذه الخ�سائر في تلك المنطقة، �سابقًة 

ل مثيل لها.

  �ضجاعة قائد �ضاب

لم يكن يحّل الليل حّتى ت�سبح المدينة بكّل بيوتها وكاأّنها �سقطت في 

اأيدي اأعداء الثورة. فقد كانوا يرمون علينا واباًل من الر�سا�ص.

الأّول  اليوم  في  كتب  �سّقز،  عملّيات  م�سوؤول  محمود  اأ�سبح  عندما 

بيانًا جاء فيه: »كّل بيت ُتطلق منه ر�شا�شة نح�نا، نرّد عليه بقذيفة 

اآر بي جي«.

واحدة  باّتجاهنا طلقة  ُترمى  تعد  لم  لياٍل،  وبعد عّدة  وهكذا فعل، 

من اأّي بيت.

وكانوا  »ب�كان«،  اإلى  والتلفزيون  الإذاعة  من  فريق  و�سل  قد  كان 

يبحثون عّني وعن قائد الحر�ص لي�ستو�سحوا مّنا كيف حّررنا »ب�كان«. 

قلنا: »اذهب�ا اإلى قائد العملّيات، فقد كان مفتاح انت�شارنا«.



108     كاوه – معجزة الثورة

ما اإن راأوا محمودًا حتى ُذهلوا، لم ي�سّدقوا اأّن كّل هذه العملّيات 

من �سنع هذا ال�سخ�ص.

في تلك الفترة، لم يكن لمحمود لحية ول �ساربان، وكان عليك 

تدقيق النظر في وجهه حتى يمكنك اأن ترى �سيئًا.

  �ضهادة وتوا�ضع

الإذاعة  من  فريق  جاءه  »والفجر9«،  عملّيات  تّمت  عندما 

والتلفزيون، واأجروا معه حديثًا. توّجه المرا�سل اإلى الكاميرا و�سرع 

بالكالم: »اإّننا الآن في مح�شر الأخ كاوه، القائد الفاتح للعمليات«.

بقّية  وكذا  المرا�سل،  تعّجب  وذهب.  قام  محمود،  وجه  احمّر 

الفريق. لِحَق المرا�سل به وقال: »ممَّ ا�شتاأت يا اأخ كاوه؟«.

ه�ؤلء  هم  العملّيات  »فاتح  وقال:  القّوات  اإلى  محمود  اأ�سار 

وقطع  هم.   تحاورهم  اأن  عليك  المجه�ل�ن؛  التعب�ّي�ن 

الح�ار«.

  بيتي كرد�ضتان

بقيت مجموعتنا مّدة اأربعة اأ�سهر في مدينة »�شّقز«. لم ناأخذ فيها 

اإجازة ولو ليوم واحد. عندما اأردنا اأخذ اإجازة بعد اأربعة اأ�سهر، تعّلق بنا 

محمود وقال: »تريدون اأن تذهب�ا اإلى م�شهد؟ ماذا عندكم هناك؟«

- عوائلنا هناك قلقة علينا، نريد اأن نذهب لتفّقدها، كما نريد 

اأن نتنّف�ص هواًء جديدًا«.

- اذهب�ا، لكن ب�شرط. 
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- ما ه�؟

- ب�شرط اأن تع�دوا جميعاً بعد الإجازة اإلى هنا.

لم يذهب هو في هذه الإجازة الم�سروطة. قلنا: »ماذا نق�ل لأبيك 

واأّمك؟«

- �شّلم�ا عليهما.

- »اإذا �شاأل�ا عن �شبب عدم مجيئك للبيت ماذا نق�ل؟«

- »ق�ل�ا لهم بيتي كرد�شتان«.

  هيبة ا�ضتنطقت اأ�ضيرًا

الأقوياء  اأولئك  من  الثورة،  اأعداء  من  عن�سرًا  �َسْرَنا 
َ
اأ يوم،  ذات 

اأين ذهب بقّية عنا�سر  اأن نعلم منه اأمرين: الأّول  ال�ّسداد. كان علينا 

»الك�ملة«، والثاني ماذا فعلوا باأ�سرانا؟.  

لم يتجاوب الأ�سير ولم يفتح فمه بكلمة، كان يقول: »ا�شرب�ا عنقي، 

لن اأتكّلم«.

و�سل محمود، و�سع يده على كتفه، جعل ي�سير واإّياه، حّتى ابتعدا عن 

الرفاق.

بعد دقائق عّدة، عادا، ويبدو اأنه اأخذ منه الأمرين معًا، حيت اأ�سار 

وراء  نف�سه  »احفروا هناك«.  وذهب محمود  وقال:  مكاٍن  اإلى  محمود 

عنا�سر »الك�ملة«، واأخذ منهم اأ�سرى اأي�سًا.

هناك حيث حفرنا، وجدنا جثث الإخوة الأ�سرى.



110     كاوه – معجزة الثورة

لمّدة مديدة، اأحببت اأن اأعلم ماذا قال لذلك الأ�سير حّتى طّوعه 

بهذا ال�سكل، لكّن هيبته لم تكن تجّرئني على ال�سوؤال.

  كاوه م�ضغول جدًا

ا نجول )اأنا والأخ كاوه( ونتفقد مواقع الدعم الخلفية، التقينا  كنَّ

بمجاهد كبير في ال�سن ويبدو اأنه ل يعرف كاوه �سخ�سيًا.

�ساأله رفيقي ]كاوه[: ما بك يا اأبي العزيز، مّم اأنت منزعج؟

قال الرجل العجوز: وهل تدع تجهيزات كتيبتنا اأحداً يرتاح؟

- كيف؟

- طلبت كمّيات من اأربعة اأ�شناف، وهي �شرورّية، ي�شترط�ن كذا 

وكذا، ويق�ل�ن ينبغي اأن تجلب م�افقة خّطية من كاوه. 

لأحّل  العزيز  اأبي  يا  تعاَل  وقال:  العجوز،  الرجل  جبين  قّبل 

م�شكلتك.

قال الرجل العجوز: ينبغي اأن اأذهب اإلى كاوه.

كاوه م�شغ�ل جّداً،  وقال:  العجوز  الرجل  برفقة  وم�سى  �سحك 

تعاَل، اأنا اأحّل م�شكلتك«. ثم ذهبا.

بعد لحظات، عندما عاد �ساألته: ماذا حدث؟ قال: ُحّلت م�شكلته.

ب�سوته  وقال  وقّبله،  احت�سنه  كاوه،  خلف  العجوز  الرجل  اأتى 

المرتجف: لماذا لم تقل لي اأّنك اأنت محم�د كاوه؟
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  �ضورة ونوم عزيز

اأراد اأن يوقظه، لم اأ�سمح له، دار جدل بيننا. قلت: »اأَول تعلم اأّنه 

قّلما ينام؟«

عال �سوت محمود من الغرفة: ماذا يحدث خارجاً؟

قلت لالأخ اّلذي يقف مقابلي: اأخيراً نّفذت ما يدور في خلدك!.

فتحُت باب الغرفة، وقلت: تعب�ّي يق�ل اإّنه يريدك في اأمر.

اأتى ووقف اأمام الباب وقال: اأنا حا�شر.

�ش�رة  األتقط  اأن  اأريد  الحقيقة،  في  باردة:  باأع�ساب  الأخ  قال 

معك.

انتعل محمود حذاًء بال�ستيكيًا وقال: اأين تريد اأن تلتقط ال�ش�رة؟

قال: في الباحة الخارجية.

اأو خم�ص مّرات في هذه الجهة وفي تلك الجهة حّتى  اأربع  جال به 

التقط ال�سورة. لّما عاد محمود ذهبُت اإلى الأخ واأّنبته وقلت بانزعاج: 

اأجل  من  ن�مه  من  الّل�اء  قائد  اإيقاظ  ت�شتحّق  الم�شاألة  كانت  »هل 

التقاط �ش�رة معه، وجرجرته من ناحية اإلى اأخرى؟«

طاأطاأ راأ�سه اأر�سًا، وقال: في الحقيقة، �شمعت اأّنه اإن�شان مت�ا�شع 

فاأحببت اأن اأرى ذلك عن قرب.

  كثرة اللبا�س تعيق الحركة

لم يكن يرتدي المعطف الع�سكري ]الفيلد[. كانت اأ�سنانه ت�سطّك 

بع�سها ببع�ص. �ساألته: ماذا فعلت بفيلدك؟ 
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يكن  فلم  الإخ�ة،  انطلق  حين  الخالء  بيت  في  كنت  اأجاب: 

اأمامي مّت�شع من ال�قت لأرتديه.

كان محمود بالقرب مّنا. �سمع ما قلناه. خلع فيلده واأعطاه اإّياه. 

كنت اأعلم اأّنه لم يكن يرتدي لبا�سًا �سوفّيًا تحت فيلده. كان يقول: 

اإّن كثرة ارتداء المالب�س تعيق الإن�شان عن الحركة.

القمي�ص  ذلك  في  وبقي  حوًل.  للمرء  يدع  ل  قار�سًا  البرد  كان 

كّل  يعطيه  اأن  الكثيرون  اأراد  العملّيات.  انتهاء  بعد  ما  اإلى  الرقيق 

منهم فيلده الخا�ص، واأنا كذلك، لكن ما كان ليقبل!.

  ل يعرف البرد

كان الثلج على علّو اأربعين �سنتمترًا، والبرد ل�سٌع ينفذ اإلى لّب 

كانوا  اّلتي  القّبعة  الفيلد فوق  قّبعة  الإخوة  كثير من  العظام. و�سع 

يعتمرونها. وقد تقوقع الجميع على اأنف�سهم من �سّدة البرد.

عندما و�سلت اإلى »�شاحة الّتجمع« راأيت اأحدهم يخلع القمي�ص 

ة. ولّما ح�سرت الكتائب  التحتاني. لقد كان كاوه. وقف على المن�سّ

كاّفة وقف خلف الميكروفون وقال: »فليخلع الجميع مالب�شهم«.

بالتمتمة  بداأنا  جنود،  وغير  جنودًا  مثلي.  جنودًا  الكثيرون  كان 

»�شاحة  حول  دورات  عّدة  بالعْدِو  َمَرَنا 
َ
اأ مالب�سنا.  خلعنا  والتاأفف. 

�سدور  احمّرت  ال�سويدّية.  الحركات  بع�ص  عّلمنا  كما  التجّمع«، 

 ، �ُسرَّ النهاية،  وفي  الم�سلوق،  كال�سمندر  ف�سارت  جميعًا،  الإخوة 
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وقال: »على المجاهد اّلذي ياأتي اإلى كرد�شتان اأن يتعّلم اأن ل يحني 

راأ�شه حّتى اأمام البرد؛ فالعدّو متم��شع في كّل مكان«. 

  ل راحة 

�سيب ب�سظّية، اإّل اأّنه كان يقاتل اأف�سل من اأّي 
ُ
 على الرغم من اأّنه اأ

�سخ�ص �سليم، كما كان يقوم بتوجيهاته ويقود المقاتلين.

كثيرًا.  اأّنه �سعف  الوا�سح  وبهت. كان من  لونه  ف�سيئًا �سحب  �سيئًا 

حاّج،  يا  ُجرحت  »لقد  وقلنا:  اإليه  الإخوة  من  ثالثة  اأو  واثنين  ذهبت 

عليك بالن�شحاب«. 

- اأن�شحب؟ من اأجل ماذا؟

- يجب عليك اأن تدخل الم�شت�شفى، وت�شتريح.

هناك،  نرقد  القبر. حين  اإلى  الذهاب  ل�قت  ال�شتراحة  دع�ا   -

عندها ن�شتريح.

  لواء ال�ضهداء، ان�ضباط وتقوى

�سحب  الأّول،  العن�سر  تفّقد  تفّقدهم.  اأراد  للتّو؛  ح�سر  قد  كان 

اأن تحكمه جّيدًا بحيث ل  ينبغي عليك  اإّنه رخو كثيرًا،  حزامه، وقال: 

تدخل اليد تحته.

العن�سر الآخر، لم يكن لبا�سه مرّتبًا، الثالث لم يلّف اأ�سفل بنطاله 

جّيدًا. كان يذّكر العنا�سر بال�سوابط بلهجة متينة تملوؤها الهيبة، بحيث 

يرتجف لها فريقه.

اإلى  ي�سل  كان  اإن  ما  وغليان،  الأخرى حركة  ال�سفوف  في  �سادت 
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ومرّتبين،  منتظمين  �ساروا  قد  الجميع  يكون  حّتى  التالي،  ال�سف 

النظم  اأّن  »اعلم�ا  محمود:  قال  ومحكمة.  متينة  واأحزمتهم 

والن�شباط في ل�اء ال�شهداء الخا�ّس، ياأتي في الدرجة الأولى 

بعد التق�ى«.

  جذبهم اإلى كرد�ضتان

لم يطل حديثه لأكثر من ع�سرين دقيقة. في تلك الع�سرين دقيقة 

طراأ علّي عمل لم اأ�ستطع معه البقاء في ميدان التجّمع. كان �سوته 

مفعمًا بالم�ساعر وموؤّثرًا. ولكّنني لم اأكن األتفت اإلى كالمه.

عندما عدت، كان قد اأنهى حديثه. اأخذ �شادق ج�ادي م�سوؤول 

اّلذين  الأخ�ة  فليقف  والآن،  وقال:  الميكرفون  التدريبّي  المقّر 

يريدون الذهاب اإلى كرد�شتان في الجهة اليمنى. 

وقف الجميع في الجهة اليمنى ولم يبَق اأحد في الجهة الأخرى. 

كان بع�سهم من اأهل م�سهد. كان من المقّرر اأن ُتعطى لهم فر�سة 

ليذهبوا ويوّدعوا اأهليهم، فلم يقبل اأحٌد منهم بذلك، وكانوا يقولون: 

ت�شهدها  اّلتي  الح�ّشا�شة  الأو�شاع  هذه  مع  الم�شلحة  من  »لي�س 

كرد�شتان، واّلتي تكّلم عنها كاوه، اأن نتاأّخر«.

ن�ّسقنا فورًا مع محّطة القطار. بعد �ساعة �سلكوا طريق »مراغة« 

ومن هناك ذهبوا اإلى »مهاباد« في كرد�ستان. 
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  حماية رجل كردّي

قرب  اإلى  بهم  لحقنا  �سخ�سًا.  والخم�سين  الأربعين  بين  ما  كانوا   

الحدود، لم ن�سل اإلى نتيجة. قال محمود: ارجع�ا.

يم�سي  كان  كردّي،  رجل  جاءنا  العودة،  طريق  وفي  �ساعة،  بعد 

متلّطيًا، ينظر حوله يمنة وي�سرة، من الوا�سح اأّنه كان خائفًا جّدًا. �ساأل 

عن الم�سوؤول، قلنا: ماذا تريد منه؟

قال: اأريد اأن اأدّله على المكان اّلذي اختباأ فيه عنا�شر الك�ملة. 

ُو�سلت  زراعي«  ار  »جرَّ لديه  وكان  المنطقة.  تلك  في  القروي  كان 

وحيث  نهراً،  كان  طريقهم  مفترق  يقول:  كان  �ساحنة.  حمولة  فيه 

على  فاأجبروني  النهر،  عب�ر  من  يتمّكن�ا  لم  مجروحين  كان�ا 

اأّنكم لن  اأدرك�ا  نقلهم. نقلتهم اإلى قريتين في تلك الن�احي. ولّما 

تالحق�هم، دخل�ا اأحد الم�شاجد، ومن �شّدة ما كان�ا منهكين، غلبهم 

الن�م.

من  القرية  اإلى  ذهبنا  وقد  فرقتين،  اإلى  القّوات  محمود  ق�ّسم 

محورين. لم ي�ستطع اأيٌّ منهم اأن يلوذ بالفرار. في اليوم التالي، اأر�سل 

اإلى  اجلبه  قائاًل:  واأو�ساه  الكردّي،  الرجل  خلف  الإخوة  اأحد  محمود 

عبرت  لماذا  له:  وقل  الجميع،  اأعين  اأمام  وا�شربه  القرية،  ميدان 

النهر بالُمعادين للث�رة؟

كان قبلها قد ن�ّسق مع الرجل الكردي، وقال له: من الالزم اأن نق�م 

اأّنك �شاعدتنا، لن  اأ�شدقائك  اإلى  العمل؛ فاإذا ما و�شل الخبر  بهذا 
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يرحم�ك، ل اأنت ول زوجتك واأولدك. 

لقد قمت  يتقّبل منه، وكان يقول:  اأن  الكردّي اهلل  �ساأل الرجل 

بهذا العمل من اأجل ر�شى اهلل، وال�شرب اأي�شاً اأتحّمله في �شبيل 

مر�شاة اهلل.

  جعلته ي�ضحك

اأو�شل  اإلى ف�سيلة من العنا�سر، مجّهزة بال�سالح، قال:  اأ�سار   

ه�ؤلء ف�راً اإلى خط�ط التما�س.

اأّنه  الوا�سح  من  ومنقب�سًا.  بالتراب  ملّوثًا  مغبّرًا،  وجهه  كان 

في  يحّدق  جعل  تعّجب،  اأو�شلهم.  لن  قلت:  جّدًا،  م�سغوًل  كان 

وجهي، وقال: ِلَم؟

نقل  لي�س  التدريب،  وظيفتي  قبل:  ذي  من  اأكثر  بجدّية  قلت 

العنا�شر اإلى خط�ط الّتما�س.

ازداد تعّجبًا. لم اأ�ستطع تمالك نف�سي من ال�سحك. كانت اإحدى 

يديه م�سدودة بالج�ّص، اأراد اأن يلتقطني باليد ال�سليمة، لم ي�ستطع، 

اإذ لذت بالفرار. فوّدعني بعدد من الح�سوات. كنت في غاية ال�سرور 

كوني تمّكنت من اأن اأفّك عقدة حاجبيه، وجعلته ي�سحك.



ملحق:

شهادات وبيانات





للواء  الكامل  النجاح  فعدم  المناورة،  خّطة  على  تغييرات  طراأت 

لدى  ترّددًا  اأحدث  قد  كان  الما�سية  الليلة  عملّيات  في   155 ال�سهداء 

هذا  اأّن  من  الرغم  وعلى  اللواء.  هذا  قادة  لدى  ة  وخا�سّ الم�سوؤولين، 

الترّدد قد حدث لدى قائد اللواء نف�سه )الأخ محمود كاوه( اإل اأّنه لم 

ب�سكل عام. ولهذا  العملّيات  الوقت، وم�سلحة  يظهره نظرًا لح�سا�سّية 

ومن اأجل الق�ساء على  هذا الترّدد وتقوية روحّية العمليات في عنا�سر 

المواجهات.  منطقة  في  العاملة  القوى  برفقة  الح�سور  قّرر  اللواء، 

هذا  عن  لمنعه  هّبوا  بقراره،  اللواء  وكتائب  وحدات  قادة  علم  عندما 

ثنيه عن  المحاور، محاوًل  اأحد  قائد  له )الأخ �سالحي(  الأمر، فقال 

والطريق  غزيرة،  الأعداء  فنيران  الأمر،  بهذا  تقم  »ل  الأمر:  هذا 

خطرة، قد ي�شيبك مكروٌه ل قّدر اهلل«. فرّد كاوه عليه قائاًل: »ح�شناً 

من وثائق الحرب
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اإذا كان الأمر هكذا، فاإّني اأ�شبح �شهيداً. واإذا ما اآل الأمر اإلى ما 

اآل اإليه الليلة الما�شية، فاإّني م�شتعّد الليلة اأي�شاً لأن اأ�شت�شهد«. 

على  كان هو م�سّممًا  معتر�سين،  اللواء  قادة  �سائر  كان  ما  وبقدر 

الذهاب اإلى منطقة المواجهات. 

اللواء  قائد  ونائب  »كاوه«  الأخ  بين  ح�سل  اّلذي  التالي  الحوار 

)الأخ من�سوري( قبل مغادرة كاوه اإلى منطقة العملّيات، وفي اأثناء 

انتعاله للحذاء الع�سكري، يبّين مدى ت�سميمه على الذهاب، ومدى 

ه:  ت�سميم الآخرين على منعه. وهذا ن�سّ

- »ذهابك لي�س فيه م�شلحة لالإ�شالم ول م�شلحة لـ ...« قال 

من�سوري.

- »ل!« اأجاب كاوه.

- »هل كنت تظّن اأّن فرق العمل تحتاج اإلى �شخ�س اأق�ى مّني، 

ولكّنني اأذهب اأنا واأكّلف �شخ�شاً اآخر مكاني«.

- »ل، اأريدك الليلة اأن تبقى هنا«.

- »واأنا ل اأريد«.

كاوه: »لن يحدث �شيء هذه الليلة«.

- »ح�شناً اإن كان لن يحدث �شيء هذه الليلة، فال داعي اأي�شاً 

لذهابك«.

- »ماذا اأق�ل! يحدث اإن �شاء اهلل ، يحدث«.
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م�شاغل  هنا  اأمامك  اأي�شاً  اأنت  يحدث.  اهلل،  اأراد  اإذا  »بالطبع،   -

كثيرة؛ م�شاألة المقّر، التن�شيق مع المدفعية و...«.

- »هذه كّلها ُتحّل، وهي محّددة«.

عندها قال من�سوري حيث لم ي�سل اإلى نتيجة معه، مبّينًا ت�سميمه 

، لن  الآن  اأنت  الأمامية: »على كّل، اذهب  اإلى الخطوط  الذهاب  على 

اأعار�شك، اأنا اأي�شاً �شاآخذ كتيبة الإمام الح�شينQ واأذهب لتاأدية 

المهّمة«.

- »ح�شناً قم بهذا العمل« اأجاب كاوه.

- »ولكن، هنا في مقّر قيادة الل�اء، الأعمال �شُتْترك«! 

- »الم�شاألة لي�شت مهّمة، فقط كن اأنت عند ابتداء الم�اجهة، في 

الخط�ط الأمامية حيث اأك�ن«. 

اأّي نتيجة معه، اأ�سبح اأكثر  اإلى  واأي�سًا، عندما لم ي�سل من�سوري 

جّدّية وقال: »�شّيد كاوه، اأتريدنا اأن نت��ّشل القّ�ة معك؟ ذهابك اإلى 

الخط�ط الأمامّية لي�س عماًل �شائباً على الإطالق، ولي�س منطقّياً«.

- »الي�م يختلف عن الأّيام الأخرى، اأنا اأعلم اأ�شياء. اأعلم اأّن هناك 

ترّدداً«.

- »ح�شناً، الترّدد طبيعّي، وينبغي اأن يك�ن«.

بنف�شه في الخط�ط الأمامّية،  المرء حا�شراً  اإذا كان  - »ح�شناً، 

اأمام اهلل �شبحانه واأمام  وحدث �شيء في وقت من الأوقات، فيمكنه 
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خلقه اأن ...« وي�سكت كاوه، ويخرج )من�سوري( من د�سمة القيادة 

.Qلإر�ساد كتيبة الإمام الح�سين

الكتائب  توّجهت  عندما   :155 ال�سهداء  لواء  راوي  ي�سيف  ثّم 

اأجل  اأّوًل من   Qَكت كتيبة الإمام الح�سين َتَحرَّ لتنفيذ المهّمة، 

ال�سيطرة على مرتفعات 2519، ثّم كتيبة الإمام ال�سّجادQ، في 

خّطة  وطّبق  مقّدمتهما.  في  كاوه(  )محمود  اللواء  قائد  كان  حين 

 Qاأن ت�سيطر كتيبة الإمام الح�سين المناورة، كان من المقّرر 

على   Qال�سّجاد الإمام  كتيبة  وت�سيطر  و2،   1 القاعدتين  على 

3 و4. نظرًا لما ح�سل في الليلة الما�سية، فلم يحتمل  القاعدتين 

العدو تنفيذ عملّيات جديدة من هذا المحور. ولهذا قّللوا من اإطالق 

النيران  والقنابل الم�سيئة في تلك الناحية.

على كّل حال، كانت ال�ساعة تقارب الواحدة بعد منت�سف الليل. 

وبعد عبور الم�سافة الفا�سلة بين خطوطنا وخطوط الأعداء، و�سلت 

فرق الم�ساة اإلى اأهدافها المق�سودة، لت�سرع بالمواجهة من خالل 

التن�سيق مع فرق الإ�سناد التابعة لنا. في ذلك الوقت، �سقطت قذيفة 

مدفعّية بالقرب من كاوه، فارتفع اإلى جوار رّبه �سهيدًا.



اللواء الشهيد حسن آبشناسان

كاوه اإن�سان مجبول بال�سفاء وفدائّي كبير. اأ�سبح فدائّيًا في العمل 

والحرب ل في الدرو�ص النظرّية. كان وجوده هاّمًا جّدًا بالن�سبة للحر�ص 

وللجمهورّية الإ�سالمية، ولم ُيِدْر ظهره يومًا لالأعداء. 

فهو  والإمام،  لالإ�سالم  وعا�سق  مخل�ص  فدائّي  العالم  في  كان  اإذا 

اآن،  اأن ي�سبح مخ�سرمًا ولّينًا في  اأراد  اإذا  واأّي مجاهد  محمود كاوه. 

عليه اأن يلتحق ب� »ل�اء ال�شهداء الخا�ّس« عند كاوه.





برقّية موّجهة إلى األخ كاوه
من اأَلدميرال علي شمخاني )أثناء الحرب(

الأخ كاوه قائد لواء ال�ضهداء الأبطال المحترم:

قّوة  اإلى  اأخرى  قّوًة  مجاهديكم  �سواعد  اأ�سفت  اإذ  اهلل  عافاكم 

الإ�سالم العظيم.

العدّو  التعب،  يعرف  ل  اّلذي  وتدبيركم  بقّوتكم  واأذّلوا  اثبتوا، 

الم�سحوق والمهزوم، واجعلوا �سعار الإ�سالم العظيم اأ�سّد عظمًة.

�سوى  اأمامكم  لي�ص  قّوة.  من  اأمامكم  للعدّو  يعد  لم  العزيز،  اأخي 

الت�سمية  هذه  لإطالق  الوحيد  وال�سبب  »الك�مند�س«،  من  كتيبتين، 

عليهم هو فقط لبا�سهم الخا�ّص. تقّدموا، وا�ستفيدوا ال�ستفادة الالزمة 

من هذه الفر�سة الإلهية، واأظهروا بقّوتكم عجز الكّفار.

لقد �ساهدتم البارحة العناية الإلهّية روؤية العين. كان القمر بدرًا، 
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وقد ُغّطي بالغيوم الماأمورة من قبل اهلل �سبحانه، بحيث يعجز كّل 

فكر قا�سر عن اإدراك ذلك. وهذه الألطاف ما زالت متتالية، وعلينا 

ال�ستفادة الالزمة منها.

اأ�سرعوا، فالن�سر الإلهّي بانتظاركم..



قائد الحرس السابق السيد رحيم صفوي

ال�سهيد كاوه مثال لقوله تعالى في الآية ال�سريفة اّلتي ت�سف اأ�سحاب 

.
(1(

الر�سولP: {ٻ پ پ پ پ      ڀ ڀ}

ي�سّب  وكان  والليبرالّيين،   ،
(2(

و»الك�ملة« الكّفار،  يرحم  يكن  لم 

اإلى  ويو�سلهم  ر�سا�ساته  وزّخات  اأ�سلحته،  ونيران  عليهم جام غ�سبه 

الفاتح  المطمئّن،  وقلبه  القوّي  باإيمانه  كان  لقد  الم�سوؤوم.  م�سيرهم 

كمحور  الفتح،  على  م�ستع�سية  باأّنها  ُتو�سف  كانت  اّلتي  للمحاور 

بيران�سهر � �سرد�ست.

)1) �سورة الفتح، الآية: 29.

)2)   الكوملة: مخت�سر حزب الديمقراطي الكرد�ستاني الذي كان يتاآمر على الثورة بعيد انت�سارها تنفيذًا 

لإمالءات المخابرات الغربية.





العقيد الطّيار محّمد باقر قاليباف

ال�سالح  على حمل  قادر  كّل  بالتحاق  القا�سي  الأّمة  اإمام  بعد حكم 

نّقالة  على  اإّل  البيت  اإلى  يرجع  ولم  كرد�ستان  اإلى  ذهب  بالجبهة، 

الإ�سعاف وفي حال الجرح...

اّلذين يعرفون ال�سهيد كاوه عن قرب، يعلمون اأّي ن�ساط وفعالية كان 

يت�سف به. لم يكن يهداأ اأو يرتاح حّتى ولو للحظة. فلم يكن يحّبذ اأبدًا 

الإ�سالم  �سبيل  يعمل في  كان  بل  براحة،  فيه  يعي�ص  يكون في مكان  اأن 

لوجوده  الثورة  تحتاج  اّلتي  الأماكن  اأخطر  في  الح�سور  ويحّب  والثورة 

فيها. 

اأذكر حينها اأّني كنت تعبوّيًا في قاعدة »�شردادور«، فعندما كان ياأتي 

المدّربين.  بقّية  عن  يختلف  اأّنه  اأرى  كنت  كمدّرب،  الدرو�ص  ويعطينا 

فم�سلك هذا ال�سهيد كان يحكي عن اأّنه لم يكن ي�ستطيع القرار في مكانه 

اأعداء الثورة  ة. فما يكاد  ويرتاح. وكان يتمّتع في م�سلكه بفعالية خا�سّ
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]اأذناب الأجانب في الداخل[ يدخلون الأرا�سي الإيرانية، وي�سعرون 
بوجود كاوه وقّواته من الحر�ص، حّتى كانوا ين�سحبون من المنطقة 

ويتركونها من دون اأّي مواجهة. في الأّيام الأخيرة، حيث كّنا نجل�ص 

ونتحّدث، كّنا ن�ساأله عن الو�سع في كرد�ستان فيقول: »اأينما نذهب، 

ل نعثر لهم على اأثر«. كان يقول لكتيبة جند اهلل وبقّية القّوات اّلتي 

كانت في كرد�ستان: »اذهب�ا اأنتم وابداأوا الم�اجهات مع المعادين 

معكم،  الخا�ّس(  ال�شهداء  )ل�اء  اأّننا  يعلم�ا  اأن  دون  من  للث�رة، 

وعندما تبتدئ الم�اجهات ، تنّح�ا اأنتم جانباً حتى نلّقنهم نحن 

در�شاً«. من الممّيزات الجّيدة الأخرى اّلتي كانت موجودة في ال�سهيد 

كاوه، هي �سجاعته، فقد كان نموذجًا في ال�سجاعة بين قادة جنود 

ياأخذ  كان  الأعداء  معقل  على  الهجوم  يريد  كان  فكّلما  الإ�سالم. 

�سالحه اأّوًل، يقف في المقّدمة، وي�سحب الجميع خلفه...

في  جل�سة  هناك  كانت  ع�سرًا،  كان  الوقت  اأّن  حينها،  اأذكر 

هجومًا  الليلة  العدو  ي�سّن  اأن  ُيحتمل  اأّنه  الخبر  وو�سل  »باختران«، 

على منطقة »الحاج عمران«. وما اإن ُذكر الخبر حّتى �سخ�ست عيون 

اإلى كاوه، فالكّل كان مترّقبًا ليرى ماذا �سيفعل. وقد كانوا  الجميع 

اأن ُتحّل على يد كاوه، وكان هو  يعتقدون باأّن الم�سكلة هناك ينبغي 

نف�سه يدرك ذلك. فقام من لحظته تلك، ذهب وجّهز كتائبه. في تلك 

الليلة �سّن العدو هجومًا على منطقة »الحاج عمران«. لكن في �سباح 

اليوم التالي، بعدما دخل كاوه ميدان المعركة، وبعد مواجهة مبا�سرة 

معهم، اأجبر العدو البعثّي على الن�سحاب، وا�ستعاد المرتفعات.



... بلسان الشهيد كاوه

مخاطبًا المنت�ضبين لفرقة اأمن العمليات

�سية تواأم الإيمان، فهذا موجود في كّل مكان،   ... الحرب التخ�سّ

وي�سدق في كّل زمان. ولكّن هذه الم�ساألة هنا، لها حال عجيبة. والإخوة 

في كرد�ستان يختلفون اختالفًا عجيبًا عن القّوات في �سائر المناطق. 

ومع كونهم يتحّلون بالإيمان، اإّل اأّن في اإيمان هوؤلء الإخوة فرقًا خفّيًا، 

دفعًة  كرد�ستان  اأمر  اأنهوا  والدافع-  ال�سجاعة  خالل  من   - اأّنهم  وهو 

فنحن  الثورة،  اأعداء  �سّد  ع�سابات  حرب  اأمام  بالتاأكيد  اإّننا  واحدًة. 

نخو�ص حربًا غير منّظمة.

في الأوقات اّلتي ل تكون فيها عملّيات، تكون هناك درد�سات ومزاح، 

وهذه الأوقات يرّوح فيها الإن�سان عن نف�سه. ولكن ل يمكننا تحّمل ذلك 
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�سديت مهّمة اإلى عن�سر ما، 
ُ
في وقت العمل. فاإذا ما �سدر اأمر، واأ

اأم  اإيافت«،  »مجيد  ال�سخ�ص  كان هذا  �سواًء  بها؛  العمل  له  ينبغي 

»األخ ولي نژاد«، اأم اأخًا اآخر..ل فرق..
تجربتهم،  وكّل  مهاراتهم  كّل  كرد�ستان  في  الإِخوة  ُيعِمل  الآن، 

كان  اإذا  اإّنه  الإخوة،  لكّل  اأقول  اأن  ينبغي  هنا  واأنا  جّيدًا.  ويقاتلون 

حروب  نن�سى  ل  اأن  حتمًا  فينبغي  قتالية،  طريقة  تعّلم  علينا  يجب 

نطالع  اأن  علينا  كّنا  واأينما  المنّظمة،  غير  والحروب  الع�سابات 

مهّمتها،  المنطقة  في  قّواتنا  تنهي  اأن  اإلى  عنها،  دقيقة  مطالعة 

القبول  هناك  يمكنهم  وعندها  الجنوب،  مناطق  اإلى  تنتقل  ورّبما 

بم�سوؤوليات خطيرة...

كونكم   ،
(1(

العملّيات اأمن  ِفَرق  اأنتم  الكثير.  منكم  نتوّقع  اإّننا 

القوات الأف�سل، ومجموعة من قّواتنا النوعّية. لقد عّيّنا اأحد اأف�سل 

عنا�سرنا م�سوؤوًل عن وحدة اأمن العملّيات؛ الأخ »اإيافت« وهو يت�سّدى 

وكان  كرد�ستان،  في  البداية  منذ  معنا  كان  الم�سوؤولّية.  لهذه  الآن 

جديرًا بكثير من الم�سوؤوليات، وقد ُطرح عليه الكثير منها ولكّنه لم 

يقبل... اإلى اأن انطلق لمّدة وح�سر في المنطقة، حيث طلبناه فيما 

بعد، واأح�سرناه )اإلى هذه الوحدة(. واإّننا في هذا المجال كّنا وما 

زلنا نثّمن اأمن العملّيات كثيرًا.

)1) التي من مهامها ال�ستطالع وتوجيه القوات.



بيان قّوات المشاة في حرس الثورة اإلسالمّية

قادة  بين  الإلهّي جندّيًا م�سّحيًا من  التقدير  يد  اختارت  اأخرى  مّرة 

 ،Qالح�سين عا�سوراء  اأجواء  في  بدمائه  فت�سّرج  الإ�سالم،  حر�ص 

الأعالي  اأبي عبد اهللQ، في  لنهج  العا�سقين  ابٌن �سجاع من �ساللة 

الإ�سالم  قائد  �سّطر  لقد  عمران«.  »الحاج  منطقة  لمرتفعات  ال�سامخة 

ال�سهيد  الأخ  الحر�ص  عن�سر  الخا�ّس«،  ال�شهداء  ل�اء  »قائد  الر�سيد، 

محمود كاوه في عملّيات )كربالء � 2( المظّفرة، من خالل بذله النف�ص 

ال�سفحات  في  خالدًة  ملحمًة  البعثي،  العدّو  مع  �سجاعة  مواجهة  اإثر 

الذهبّية لتاريخ الحرب.

لنهج  ا�ستمرارًا  ال�سجاع  القائد  هذا  وا�ستب�سال  بطولت  �سدى  كان   

ال�سهداء الدامي اأمثال بروجردي، وكاظمي وقّمي. وكان من الواجب اأن 
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و�سجاعة  بطولت  عن  �سبرًا،  �سبرًا  المظلومة  كرد�ستان  اأر�ص  ن�ساأل 

تها على ل�سان �سحاري  وجراح هذا العا�سق المخل�ص، واأن ن�سمع ق�سّ

بة بالدماء.   الجنوب الحارقة، اإلى قمم جبهات الغرب المخ�سّ

بالتعبوّيين  رحيم  وقائد  معروفة  ية  �سخ�سّ كاوه  محم�د  ال�سهيد 

المجهولين، وعا�سق لل�سهادة ومقاتل ل يعرف التعب في مقابل العمالء 

الدامية، وقائد �سجاع  الثورة في جبهة كرد�ستان  الماأجورين لأعداء 

الإ�سالمّية.  لالأخالق  وا�سح  ومثال  الخارج،  اأعداء  �سّد  الحرب  في 

كان قائدًا متوا�سعًا لكّل عنا�سر الحر�ص ومقاتلي لواء التوحيد.

كان في �ساحات الحرب في طليعة مجاهدي الإ�سالم، وقد قارب 

مّرات عّدة حدود ال�سهادة.

جهاد  في  بلحظٍة  لحظًة  المبارك  عمره  اأم�سى  اإذ  عليه،  �سالم 

الأعداء المليء بالمخاطر، ملتزمًا الإ�سالم والطاعة الخال�سة للولية، 

اأ�سّد الميادين خطورًة.. واإذ تتقّدم قّوة الم�ساة في حر�ص  ووقف في 

ومجاهدي  الأّمة،  اإمام  ومن  الزمان|،  اإمام  من  الإ�سالمية  الثورة 

بالتعزية  لل�سهداء،  المرّبية  عائلته  ومن  الخا�ّس،  ال�شهداء  ل�اء 

�سبحانه  اهلل  ن�ساأل  هذا،  الر�سيد  الإ�سالم  حار�ص  ب�سهادة  والتبريك 

للجميع التوفيق وال�سبر وال�ستقامة، حّتى تحقيق الن�سر النهائّي.

الحمد هلل رّب العالمين
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