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 معتقدین به اصول انقالب اسالمی ما در سراسر جهان رو به فزونی نهاده است و ما این ها را 
سرمایههای بالقوۀ انقالب خود تلقی میکنیم و هم آنهایی که با مرّکب خون طومار حمایت از ما را 
امضا میکنند و با سر و جان دعوت انقالب را لبیک میگویند و به یاری خداوند کنترل همۀ جهان را 
به دست خواهند گرفت. امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار، و 
جنگ پابرهنهها و مرفهین بیدرد شروع شده است. و من دست و بازوی همۀ عزیزانی که در سراسر 
جهان کولهبار مبارزه را بر دوش گرفتهاند و عزم جهاد در راه خدا و اعتالی عزت مسلمین را 
نمودهاند میبوسم؛ و سالم و درودهای خالصانۀ خود را به همۀ غنچههای آزادی و کمال نثار میکنم. 
از پیام امام خمینی )ره(در سالگرد کشتار خونین مکه و قبول قطعنامۀ 598 - ۲9تیر1367

امت اسالمی باید بتواند از خودش دفاع کند؛ باید بتواند موجودیت خود را حفظ کند. بارها دیده 
شده است، امروز هم مکرراً دیده میشود، که قدرت های مستکبر عالم، آن وقتی که پای مسلمان 
ها در میان است، چشم بر روی هر جنایتی که علیه مسلمان ها انجام شود، می بندند. این مسأله در 
بوسنی دیده شد، در کوزوو هم دیده شد، درافغانستان هم دیده شد، در عراق هم دیده شد، فلسطین 
هم سالهاست که در همین وضعیت است. برای آن ها شیعه و ُسنی و عرب و عجم تفاوت نمی کند؛ 
هر جا زورشان برسد، هر جا مانعی در مقابل خود نبینند، هر جا مشتی به دهان آنها نخورد، جلو می 

آیند. امت اسالمی و ملت های اسالمی باید این را درک کنند و بفهمند؛ باید خود را قوی کنند.
امروز احساسات اسالمی و تمایل برای مجاهدت درراه اسالم در همه   کشورهای اسالمی و در 
تمام این سرزمین بزرگ و پهناور و حساس - از ساحل اقیانوس اطلس تا ساحل اقیانوس آرام - 
زنده است. مردم شمال آفریقا، مردم خاورمیانه، مردم آسیا، مردم شرق آسیا، تا هر جا مسلمان ها 
هستند، میل به احیاء هویت اسالمی و عزت اسالمی در آنها زنده است؛ نمی توانند این را از بین 

ببرند؛ ولی تالش می کنند. ما باید بیدار باشیم؛ ما باید هشیار باشیم. 
از بیانات رهبر انقالب  در دیدار اقشار مختلف مردم در سالروز میالد امیرالمؤمنین)ع( - 17مرداد1385
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  روایتی از شهدا، جانبازان و ایثارگران      
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جغرافیای  در  معموالً  که جنگ  این  با  رفتند.  پیش  عراق  کردستان 
و  می شود  تعریف  دارند،  تعلق  به سرزمین شان  که  مردمانی  خاص 
بومی  ساکنان  از  علی القاعده  که  می کنند   در جنگ شرکت  کسانی 
همان مرزهای جغرافیایی هستند، اما این قاعده کلی در مورد جنگ 
ایران و عراق کامال استثنا بود، امروزه می دانیم و تاریخ می داند که 
جهادگران بسیاری در ایران، آمدند و  برای کشوری غیر از کشور 
رسیدند.   شهادت  به  هم  بسیاری  و  شدند  جانباز  و  جنگیدند  خود 
رشادت ها، جانبازی ها و شهادت مجاهدان غیر ایرانی دفاع مقدس، 
چنانچه به آن پرداخته شود این انرژی را دارد که  برگ جدیدی را در 
ادبیات و فرهنگ مقاومت و پایداری ایران اسالمی بگشاید. روزی را 
که برای اولین بار به گلزار شهدای قم رفتم هرگز فراموش نمی کنم، 
آن روز  سرباز جوان حراست گلزار شهدا با خوشرویی به سوالم 
پاسخ داد و دفترچه ای را مقابلم باز کرد و گفت:  »این فهرست اسامی 
شهدای غیر ایرانی است«  و صفحه اسامی شهدای افغانستان را پیش 
رویم گشود.  به نام ها و محل شهادت آنها نگاه کردم و خواندم . 
امیرحسین محل شهادت جزیره مجنون؛ محمد توسلی محل شهادت 

عملیات والفجر8،  سیدعلی اکبر محسنی محل شهادت بانه...
و  ایران  اسالمی  کشورهای  جهان،  امروز  سیاسی   جغرافیای  در 
افغانستان بر اساس مرزهای معین شان دو کشور مستقل و همسایه اند؛ 
اما در گذشته های نه چندان دور این کشورها و مردمان شان سرنوشت 
و سرشت مشترکی با هم داشته اند و با تکیه بر اصالت های بومی و 
اعتقادی شان در گستره خراسان بزرگ زندگی می کرده اند. امروزه 
نیز نشانه های روشنی از میراث فرهنگی؛ تاریخی و اعتقادی سرزمین 
خراسان بزرگ، در بسیاری از شهرهای دو  کشور ایران و افغانستان  
دیده می شود. نشانه هایی که در سی سال گذشته بیش از هر زمان 
ارزش ها  باال ترین  مدار  بر  آن  تجلی  و  است  شده  متجلی  دیگر 
)شهادت( رقم خورده است. امروزه  بسیاری از فرماندهان جهادی 
با روس ها سخن می گویند،   از خاطرات جهادی شان  افغانستان که 

در البه الی آن به جهاد مبارزان ایرانی هم اشاره می کنند. مبارزانی 
که در کنار آنها می جنگیده اند و تعدادی از آنها هم در افغانستان به 
شهادت رسیده اند و در همانجا  هم به خاک سپرده شده اند. بی آن 
نیز  این سوی  در  کنند.  آنها  از  یادی  یا  و  بدانند  امروز کسانی  که 
مهاجران بسیاری که به پناه آمده بودند، به جبهه رفتند و در دفاع 
مقدس شرکت کردند. مجروح شدند؛ شیمیایی شدند و شهید شدند. 
بی آن که توقعی داشته باشند؛ چون فرمان رهبر و مرجع تقلیدشان 
را واجب االطاعه می دانستند. امروز شهدای افغانی جنگ تحمیلی 
و  ارومیه  تا  گرفته  بجستان  و  زاهدان  از  ایران،  از شهرهای شرقی 
کردستان که غرب ایران اسالمی به شمار می آیند در گلزارهای شهدا 

آرمیده اند. 
اگر چه هیچ آمار رسمی از  حضور مجاهدان افغانستانی در جبهه 
ایران  وجود ندارد و به تبع آن هیچ آمار درستی نیز از  شهدا، اسرا و 
جانبازان افغانستانی در دست نیست.  تنها روایتی که نگارنده از آمار 
شهدا، اسرا و مفقودین مجاهدان افغانستانی در دفاع مقدس مشاهده 
کرده آماری است که سایت صبح،  در آذر ماه 1386 در ذیل آمار  
شهدا، مفقودین و اسرای  هشت سال دفاع مقدس با عنوان »شهدا در 
آیینه آمار« مجموع شهدای افغانستانی دفاع مقدس را 314نفر دانسته 

و از 4نفر هم به عنوان مفقوداالثر یاد شده بود.  
با توجه به مشترکات دینی و فرهنگی دو کشور ایران و افغانستان و 
حضور داوطلبانه مهاجران افغانستانی در جنگ هشت ساله ایران و 
عراق، این آمار  نمی تواند کامل و دقیق باشد، چون در این آمار هیچ 
اشاره ای به  اسرا و جانبازان افغانستانی دفاع مقدس نشده است.  به 
طور قطع آمار شهدای افغانستانی هشت سال دفاع مقدس چند برابر 
افغانستان  ایران و  امیدوارم پژوهشگران حق طلب  این آمار است. 
با همکاری مسئوالن بتوانند طرحی نو را در این عرصه دراندازند، 
تا غربت بی پایان شهدای مهاجر افغانستان که یقینا آمارشان به چند 

هزار نفر می رسد، به پایان برسد.  

غربت بی پایان
روایتی از حضور مهاجران افغانستانی در هشت سال دفاع مقدس

 محمدسرور رجایی
نویسنده و سرگذشت پژوه شهدای افغانستان

در کشور اسالمی افغانستان، هفتم اردیبهشت ماه سال 
1357کودتا شد، کودتایی که منجر به سرنگونی دولت 
اول  روز  سه  دو  همان  در  گردید.  داوودخان  محمد 
کودتا  نام ژنرال عبدالقادر سر زبان ها افتاد. پدر، دایی  
و عمویم که از اهداف کودتاچیان چیزی نمی دانستند، 
در  که  روزهایی  به  امیدوار  و  بودند  خوشحال  خیلی 
خوشحال  آنها  خوشحالی  از  نیز  ما  داشتند.  رو  پیش 
به  را  جایش  زود  خیلی  خوشحالی  این  اما  بودیم. 
کمونیستی  ماهیت  زود  خیلی  داد.   ترس  و  نگرانی  

کودتاگران افشا شد. سختی  ها، بگیر و ببند ها و دستگیری شبانه علما، 
هنوز  یافت.  افزایش  نفوذ جامعه  با  افراد  و  روشنفکران، سرمایه داران 
انقالب اسالمی در  بود که  نگذشته  از عمر رژیم کمونیستی  یک سال 
ایران به رهبری حضرت امام خمینی)ره( به پیروزی رسید.  با پیروزی 
مسلمان  مردم  قلب  در  دوباره  امید  جوانه های  ایران  اسالمی  انقالب 
افغانستان شکوفا شد. مسئوالن  دولت کمونیستی وقت، شادمانی مردم 
را نتوانستند تحمل کنند و در صدد مخالفت و آزار  بیشتر مردم برآمدند. 
دولت کمونیستی وقت، مخالفت علنی خود را با انقالب اسالمی ایران، 
اکثر  در  گذاشت.  نمایش  به  کابل  شهر  در  راهپیمایی ها  برگزاری  با 
راهپیمایی ها چون کسی شرکت نمی کرد، دانش آموزان مدارس را  به 
اجبار به خیابان ها می کشاندند تا علیه ایران اسالمی شعار بدهند. برگزار 
کنندگان، به دانش آموزان  می گفتند چنانچه کسی در مسیر تظاهرات 
فرار کند، جزایی)تنبیه( می شود. اما بسیاری از دانش آموزان تهدیدها را 
نادیده گرفته و جزایی شدن را هم می پذیرفتند و در مسیر راهپیمایی 
فرار می کردند. اندک اندک آزار ها  خصوصا به شیعیان که ارادت قلبی 
به انقالب اسالمی ایران داشتند افزایش یافت. در چنین شرایطی کشور 

جماهیر  اتحاد  نظامی  اشغال  در  افغانستان  اسالمی 
اشغال  به  کشوری  اولین  بود.  آمده  در  سابق  شوروی 
نظامی افغانستان را محکوم و از مجاهدین آن که علیه 
می جنگیدند،  اشغالگران  نظامی  نیروی  و  وقت  دولت 
اعالن حمایت کرد، جمهوری اسالمی ایران بود. مردم 
مسلمان افغانستان به خاطر حفظ جان و ایمان ناگزیر 
شدند که  به کشورهای همسایه به خصوص ایران و 
ایران  به  بیشتر  افغانستان  شیعیان  بیاورند.  رو  پاکستان 
و بیشتر اهل تسنن افغانستان نیز به پاکستان مهاجرت 
کردند. شیعیان افغانستان پس از ورودشان به ایران در 
شهرهای مختلف ایران ساکن و به بافت اجتماعی این 
سرزمین تنیده شدند. تاریخ، فرهنگ، زبان و باورهای 
مذهبی مشترک مهاجران افغانستان سبب گردید که بسیار زود  با مردم 
ایران به یگانگی فرهنگی برسند.  این در حالی بود که ایران اسالمی  
خود درگیر جنگ نابرابر با رژیم بعثی حاکم بر کشور عراق بود. اما این 
که چه کسی  و از کدام  والیت    به  عنوان  اولین  رزمنده افغانستانی برای 
حضور در دفاع مقدس و جبهه ایران ثبت نام کرد و اعزام شد اطالع و 
آمار دقیقی وجود ندارد.  به هر روی موضوع حضور داوطلبانه صدها 
مغفول  بر مصلحت هایی  بنا  دهه  به سه  قریب  افغانستانی طی  مهاجر 
دفاع مقدس  از   با گذشت 27  سال  اما حاال  یادها رفت.  از  و  ماند 
تهران  گلزار  شهدای  از  ایران،   گلزارهای شهدای   بیشتر  به گواهی 
بزرگ گرفته، تا بهشت رضای مشهد، تا گلزار شهدای شیراز، زاهدان، 
همه   تقریبا  قم،  و  کوچک شهدای خرمشهر  گلزار  تا  و  ارومیه  اهواز 
ایران  افغانستان در جبهه های جنگ  از   می دانند که  مهاجران بسیاری 
با عراق در بخش های مختلف تدارکاتی و جهادی  حضور داشته اند؛ 
مجاهدانی که از  پرکردن گونی های شن و ماسه برای سنگر سازی و 
آشپزی در آشپزخانه های پشت خط شروع کردند و تا پزشک متخصص 
ارتفاعات  در  عملیات هایی  تا  و  اهواز   بقایی  شهید  بیمارستان  در 
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 غالمرضا بنی اسدی
نویسنده وروزنامه نگار

که  است  سرخی  گل  شهادت، 
کربال،  اما  کربال می روید.  در  فقط 
اندازه  به  فقط  کربال  اما جغرافیای 
یک گوشه کوچک از خاک عراق 
نیست که در حوالی کوفه محدود 
اندازه همه  به  شود. کربال وسعتی 
زمین دارد ،به درازای عمر تکلیف 
خود  درون  کربال  انسان.  محوری 
ما  با  برویم  هم  جا  هر  که  ماست 

می آید. کربال یک قطعه منجمد از خاک نیست، یک 
نمی ایستد.  حرکت  از  هرگز  که  است  سیال  روح 
کربال ،مثل عاشورا در تن زمین و زمان جاری است. 
به همین دلیل است که شهادت در همه جای گیتی 
جلوه  فرصت  آالله ها  و  الله ها  و  می شود  شکوفا 
گری می یابند. یک روز در کربال ،شکوه زیبایی را 
چنان به تماشا می گذارند که هر چشمی را که توان 
دیدن هست با زینب بزرگ)س( هم آوا می شود که 

"مارأیت اال جمیال". 
بله شهادت زیباست و زیبایی آفرین. در هر گوشه 
جهان که تجلی کند چشم عشق را به دنبال خویش 
مثل  درست  زیباست،  هم  شهید  بله  می کشاند. 
شهادت.شهید هر کجا که زاده شود ،هر کجا که بر 
مدار شهادت زندگی کند و هر جا که به شهادت 
برسد در وسعت سالم حضرت خداوند است در 
سپهر "َوَساَلٌم َعَلیْهِ یَْوَم ُولَِد َویَْوَم یَُموُت َویَْوَم یُبَْعُث 
َحیًّا". سالم بر شهیدان، آنان که توحید را به شهادت 
برخاستند، به هجرت بلوغ ایمان را نشان دادند و در 
جهاد،با شهادت به  خدا رسیدند. سالم خدا بر آنانی 
که تجسم " إَِنّ الَِّذیَن آَمنُواْ َوالَِّذیَن َهاَجُرواْ َوَجاَهُدواْ 
فِی َسبِیِل ا...ِ أُْولَـئَِک یَْرُجوَن َرْحَمَت ا... َوا...ُ َغُفوٌر 
ِحیٌم" می شوند. سالم خدا بر شهیدانی که خطوط  َرّ
کج و معوج قراردادی که مرز ها را مشخص می کند 
به خط و صراط مستقیم حضرت خداوندگار تعالی 
بخشیدند تا "مجاهد فی سبیل ا..." باشند. آنانی که 
در  آمده  در  نظام  به  محمدی"  ناب  "اسالم  وقتی 

و  و موشک ها  تیر ها  آماج  را  ایران 
،جان  دیدند  کافران  کینه  بمب های 
،سپر کردند و از افغانستان و دیگر 
و  ایران  به  را  خود  جهان  مناطق 
جبهه ها رساندند تا حق دین را ادا 
کردند  کنند. و چه خوب هم "ادا" 

تکلیف "جهاد" را .
در این ورق های نورانی، از حضور 
از  چند  تنی  قهرمانانه  و  روحانی 
افغانستانی  وطن  جهان  شهیدان 
کالمشان  هر  که  است  رفته  سخن 
هر  چنانکه  آموختنی.  است  درسی 
نفس شان تسبیح گویای خدا و هر قدمشان ،گامی 
است که به سوی بهشت پیموده می شود. نگاه زالل 
و عارفانه شان. تعریف خویش بر اساس آموزه های 
اسالم، ارادت شان به حضرت امام)ره( به عنوان یک 
رهبر دینی واجب االتباع، دانستن ایران به عنوان نماد 
انسانی  هر  بر  آن  مرز های  از  دفاع  که  توحید  خانه 
واجب است در کنار سخنان هوشمندانه و وصیت 
نامه های عارفانه و اشارت دادن خانواده و هموطنان 
خویش و همه مسلمانان به وضعیت ایران و اینکه نه 
تنها نباید در این شرایط از جمهوری اسالمی توقع 
و....  آمد  کمکش  به  باید  توان  همه  با  بلکه  داشت 
منظومه ای از باز تولید نگاه ارتقایافته دینی را فرا دید 
باید سر مشق همه مشق ها  امروز هم  که  می گذارد 
باشد. مشق هایی که نتیجه تحریر آن "حریت" انسانی 
است.من خود در باز خوانی برخی از این " بهشتی 
نگاشته ها"و تماشای روح متعالی جاری در کلمات 
شهیدان، در جان خویش شوقی و شوری احساس 
کردم که امیدم را به مانایی "جمهوری اسالمی" صد 
چندان کرد. من در کلمات برادران مجاهد افغانی ام 
در  من  را.  مومنانه  باور  اوج  و  دیدم  را  ایمان  روح 
این مجاهدان شکوه بت شکنی  هیبت دشمن کش 
اخالص"  "اوج  که  دیدم  را  شهیدی  من  دیدم.  را 
با  افغانی،  جوان  بداند  دنیا  تا  می زد  فریاد  را  خود 
از هزاران  را  ایران خود  از  دفاع  برای  همه غیرتش 
کیلومتر فاصله از کشوری دیگر به جبهه می رساند تا 
دنیا بداند، مسلمانی، معنایی چنین پرشکوه دارد. من 

خواندم که حتی جنازه شهید هم می خواست همه 
بدانند یک افغانی شهید دفاع از "وطن اسالمی" شده 
است. من باور دارم اینکه تابوت شهید از خودرویی 
-  که اورا برمی گرداند تا گمنام دفن شود – می افتد 
صرفا یک اتفاق نیست در جهانی که یک برگ بی اذن 
صانع حکیم از درخت نمی افتد،این "افتادن" تابوت 
برای این است که یک "خبر" برخیزد، خبر شهادت 
افغانستان در دفاع از مرز های جمهوری  یک جوان 
آزادگی  از  دفاع  در  خدا.  دین  از  دفاع  در  اسالمی، 
جهانی، در دفاع از باور "ارض ا... واسعه" در تفسیر" 
َهاَجُرواْ َوَجاَهُدواْ فِی َسبِیِل ا...ِ" و روشن است پاسخ 
این عشق و جهاد و شهادت در محضر حضرت کریم 
ِحیٌم"  غفور" أُْولَـئَِک یَْرُجوَن َرْحَمَت ا...ِ َوا... َغُفوٌر َرّ
خواهد بود. باری شهیدان جهان وطن را باید شناخت 
نگاه کرد  به جهان  آنان  نگاه مقدس  از دریچه  باید 
که در کالم رسول ا...)ص( به بلوغ رسیده است که 
»َمْن َسِمَع َرُجاًل یُنادِی یا لَْلُمْسلِِمیَن َفَلْم یُِجبُْه َفَلیَْس 
بُِمْسلِم«. آنان "هل من ناصر ینصرنی" سید الشهدا را 
از کربالی ایران شنیدند و خود را به سرزمین تکلیف 
رساندند و بر مدار وظیفه به شهادت رسیدند چنانکه 
در  شهادت  جستجوی  در  نیز  ایران  از  مجاهدانی 
افغانستان،شهد نوش لطف خدا شدند. آری در باور 
را  انسان  نمی تواند  مرزی  کاغذی  شهادت، خطوط 
از انجام تکلیف دور کند. آنان آمدند، جنگیدند و به 
شهادت رسیدند تا به ما و همه انسان ها این درس را 
بازگویند که نه فقط در برابر " دار" که در برابر "جار 
" هم تکلیف داریم و گاه "الجار ثم الدار" می شود و 
دفاع از "جار" را مقدم می کند و شهیدان افغانستانی با 
دریافت این پیام متعالی ،حتی در زمان هجوم ارتش 
سرخ به کشورشان دفاع از ایران را اولویت دینی و 
راهبردی خود یافتند و با عمل به آن با شهادت به 
جاودانگی رسیدند و امروز نیز این کتاب باز است 
در سوریه، در عراق، در یمن، در لبنان، در فلسطین 
و... هر جایی ندای یاللمسلمین بلند است. کتاب باز 
است، حدیث بازهم " حدیث" می شود ،هل من ناصر 
باز است".  باز  "درباغ شهادت  و  به گوش می رسد 

پس هر که دارد هوس کرب وبال بسم ا... .
پس بسم ا... الرحمن الرحیم...

الجار ثم الدار در سپهر 
اندیشه شهدای جهان وطن

 سید حسن مبارز
شاعر، رئیس انجمن شعر طالب کشور

یادداشت  این  خوانندگان  از  بسیاری  برای 
احتماال تازگی داشته باشد این که در هشت 
ایرانی  مجاهدان  کنار  در  مقدس  دفاع  سال 
تعداد زیادی از مجاهدان افغانستانی نیز بودند 
که بسیاری از آنها به شهادت رسیدند. با اینکه 
این مسئله چندان پوشیده و مخفی نیست و 
معدود مدارک،اسناد و آمار آن در بنیاد شهید 
افراد این مطلب  از  اما بسیاری  موجود است 
این  با طرح  نظر شما چرا؟!  به  نمی دانند.  را 

سوال، سوال دیگری ممکن است برای خواننده مطرح شود 
که دانستن این مطلب چه ضرورتی دارد؟ 

اینک ما دو سوال بی پاسخ داریم که لزوما نباید پاسخش را در 
یک یادداشت مختصر یافت بلکه می توانید درباره این موضوع 
فکر و قدری تامل کنید. سوال اول این است که چرا شهیدان 
دوم،  سوال  اند؟  مانده  ناشناخته  مقدس  دفاع  افغانستانی 
این  به  بخواهیم  اگر  دارد؟  این شهدا چه ضرورتی  شناختن 
نوشتار روالی منطقی بدهیم، مناسب است که ابتدا برای سوال 
بیابیم و سپس پاسخ سوال اول. در این سال ها  دوم پاسخی 
اتفاقات بسیاری پیش آمد تا بین مردم ایران و افغانستان فاصله 
بیفتد، در حالی که سرنوشت کشورهای مسلمان و هم زبان 
ایران و افغانستان با اشتراکات فرهنگی بسیار زیاد، به هم گره 

خورده است. 
به عنوان نمونه، بسیار زیاد در رسانه ها از نقاط تاریک حضور 
برای  طوری  فضا  و  شد  گفته  ایران  در  افغانستانی  مهاجران 
مخاطبان ایرانی ترسیم شد که حضور این مهاجران هیچ نفع 
و فایده ای برای کشور ایران نداشته و ندارد جز افزایش فساد 
و کاهش فرصت های شغلی. خب این ترسیم چهره تاریک تا 
آنجا پیش رفته است که امروز برخی افراد گمان هم نمی کنند 
بیش از دو هزار افغانستانی در هشت سال دفاع مقدس حضور 

داشته و شهید شده است. 
شود  مطرح  جامعه  افراد  عموم  برای  مطلب  این  اگر  خب 
مهاجران  درباره   قضاوت  که  است  این  کارکردش  کم ترین 
افغانستانی منصفانه تر خواهد بود. بدون شک بیان و تبیین این 
حضور مهاجران افغانستانی در جنگ ایران و عراق برای منت 
گذاشتن نیست، بلکه ضرورت ایجاب می کند که برای نشان 

افغانستانی همه   دادن چهره  واقعی مهاجران 
نقاط ضعف و قوت آن نشان داده شود. خب 
این  نتیجه  و  دوم، مشخص شد  پاسخ سوال 
شد که اگر جامعه ایرانی با شهدا و جانبازان 
افغانستانی دفاع مقدس آشنا شوند به نزدیک 
و  شایانی خواهد شد  دو کشور کمک  شدن 

گرد و غبار بدبینی کنار خواهد رفت.
رنگ  پر  یادداشت  این  اول  سوال  اکنون 
جانبازان  و  شهیدان  این  چرا  که  می شود  تر 
ایران  مقدس  دفاع  سال  هشت  افغانستانی 
اسالمی ناشناخته مانده اند؟ بدون شک پاسخ 
این سوال می تواند راهکاری باشد برای رفع 
دفاع  سال  هشت  افغانستانی  جانبازان  و  شهیدان  مهجوریت 

مقدس. 
عوامل متعددی دست به دست هم داده است تا به تعبیر شاعر 
ناشناخته  بی مرز[  ]مبارزان  این  رجایی  سرور  محمد  گرامی 
اگر  ها،  رسانه  و  نویسندگان  توجهی  کم  اول،  بمانند.  باقی 
چند کتاب موفق در قالب داستان، رمان، خاطرات و مصاحبه 
درباره این مبارزان نوشته شود، بدون شک کمک قابل توجهی 
به تبیین این مساله خواهد کرد. دوم، کم توجهی پژوهشگران 
که  شهید  بنیاد  همچون  نهادهایی  و  مقدس  دفاع  محققان  و 
این  به  ها،  سال  این  در  ارزشمندشان  فعالیت های  باوجود 

موضوع کمتر پرداخته اند.
بسیار  کمک  شود  انجام  فعالیت ها  این  اگر  می رسد  نظر  به 
زیادی خواهد شد به تبیین بسیاری پرسش های دیگر. سواالتی 
نمونه؟ چرا  عنوان  به  را مشغول می کند.  که همواره ذهن ها 
مهاجران افغانستانی در دفاع مقدس شرکت کرده اند؟ آنچه 
که در گفت و گو با برخی از جانبازان و خانواده های شهید 
افغانستانی  بیشتر قابل تامل است این است که آنها به خاطر 
اطاعت امر مرجع و زعیم دینی مسلمانان امام خمینی رضوان 

ا... علیه عازم جبهه های نبرد شده اند. 
این یک بعد قضیه است که بسیار مهم است و بدون شک اگر 
پاسخ های  شاید  بفرمایند  تامل  بیشتر  سطور  این  خوانندگان 
دیگری را نیز بیابند. پاسخ هایی همچون اشتراکات فرهنگی و 
... . در پایان این یادداشت، به همه عزیزان نویسنده، پژوهشگر 
امروز  لشکر   که  می شوم  متذکر  را  نکته  این  کننده  تهیه  و 
فاطمیون افغانستان در سوریه همان شهیدان دیروز افغانستانی 

دفاع مقدس است. نگذاریم اینها ناشناخته بمانند... 

به نظر شما چرا؟!
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 محمدکاظم کاظمی
شاعر و منتقد ادبی

تمهید
کشور  دو  اخیر  دهة  سه  تاریخ 
همسایه و همزبان ایران و افغانستان 
داشته  بسیاری  فرودهای  و  فراز 
است و آنان شیرینی ها و تلخی های 
به  اما  کرده اند.  تحمل  را  بسیاری 
نظر می رسد که در این چند قرن 
گذشته، این دو ملت هیچ گاه چنین 

همسو و هم سرنوشت نبوده اند.
از  کشور  دو  مناسبات  پرچالش  تاریخ  به  نگاهی 
عصر صفوی تا پایان سلطنت پهلوی، نشان می دهد 
غالبًا  کشور  دو  سیاسی  نظام های  و  سیاست  که 
به  است،  می پیموده  متقابل و مخالف هم  مسیری 
گونه ای که حاکمیت های هر دو کشور غالباً با هم 
در ستیز بوده اند، چه ستیز نظامی و آشکار و چه 
ستیز سیاسی و پنهان. گاهی این گرگین دست نشانده 
حکومت صفوی بود که در قندهار ستم کرد و کشته 
شد و گاهی یورش خودسرانة محمود هوتکی به 
اصفهان بود که حکومت صفوی را از میان برداشت. 
نیشابور و  به  ابدالی  نظامی احمدشاه  گاهی حملة 
ویران کردن آن شهر بود و گاهی حملة محمدشاه 
قاجار به هرات. گاهی چالش بر سر آب هیرمند بود 
و گاهی سردی روابط بر اثر تعلق هر کشور به یکی 

از بلوک های سیاسی جهان در عصر پهلوی.
ولی درست از هنگام پیروزی انقالب اسالمی ایران 
و قیام مردم افغانستان علیه نظام کمونیستی حاکم بر 
افغانستان بود که چیزهای بسیاری دو ملت را با هم 
پیوند داد. هر دو ملت در پی نظامی اسالمی بودند؛ 
هر دو با ابرقدرت های زمانه درافتاده بودند و هر دو 

جنگ داشتند و شهید و اسیر و جانباز داشتند.
مناسبات دو  نوین در  بود که یک تجربة  اینجا  از 
»غم شریکی«  می توان  را  آن  که  نمود  رخ  ملت 
دانست. »غم شریکی« اصطالحی رایج در افغانستان 
از آدم ها،  به کار می رود که گروهی  آنجا  است و 
خود را هم درد با هم بپندارند و آن رنج و غمی را 

که برایشان پدید آمده است، با هم تقسیم کنند.
نمود،  رخ  گوناگون  جنبه های  در  غم شریکی  این 
ملت  یک  اعضای  از  گروهی  عملی  مشارکت  از 

دیگر  ملت  جنگ  جبهه های  در 
و  اجتماعی  مراودات  تا  بگیرید، 
مراودات و همسویی های فرهنگی 
این  به  نوشته  این  در  ما  ادبی.  و 
در  آنچه  یعنی  می پردازیم،  آخری 
قابل  منظر  این  از  ادبیات  حوزة 

مشاهده است.
ارائه کارنامة کامل این  معترفم که 
و  مفصل  پژوهشی  غم شریکی ها، 
کاوشی دقیق می خواهد که از توان 
در  است.  خارج  مقام  این  در  ما 
اینجا فقط به یک گزارش اجمالی 

بسنده می کنم.
در حوزة خلق آثار

یک جلوة وسیع از این غم شریکی در حوزة ادبیات 
و  شاعران  توسط  که  دانست  آثاری  می توان  را 
دیگر  کشور  مسائل  برای  کشور  یک  نویسندگان 
پدید آمده است. این دسته از آثار، در جامعة ادبی 
افغانستان، به ویژه مهاجران مقیم ایران بیشتر قابل 
به  که  مهاجرانی  از  بسیاری  چون  است،  مشاهده 
جمهوری اسالمی ایران پناه آوردند، بر اثر عالقه به 
نظام اسالمی و آرمان های جهانی آن این کشور را 
انتخاب کرده بودند و هم از این روی، تعلق خاطری 
به انقالب اسالمی و موضوعات مرتبط با آن مثل 
رحلت حضرت  تحمیلی،  انقالب، جنگ  پیروزی 
امام خمینی)ره(، مسائل جهانی مثل فلسطین و لبنان 
و بیداری جهان اسالم داشته اند. این خود سرایش 
در  ادبی  آثار  دیگر  و  داستان ها  نگارش  و  شعرها 
این زمینه را در پی داشت که گردآوری همه آن ها، 
خود کاری است بزرگ. ما در اینجا به پاره هایی از 

شعرهایی در این زمینه اشاره می کنیم.
امام  حضرت  دربارۀ  قدسی،  فضل ا...  سید  از 

خمینی)ره(
چار سو درخشیدن گر چه کار خورشید است

کوچة جماران هم در شمار خورشید است
مطلع کالم او از سپیده آکنده است

لب گشودنش عین انتشار خورشید است
ساکنان شهر نور، بر شما مبارک باد

کوچه ای که دیوارش در جوار خورشید است
از سید ابوطالب مظفری در سوگ حضرت امام 

خمینی)ره(

ای چار فصل روبه رو با هم بگریید
آیینه های توبه تو، با هم بگریید

ای کوهساران صبور، از هم بپاشید
ای شاخساران غیور، از هم بپاشید
رفت از سراندیب الم، مهمان دیگر

آیینه گردان زمین، چوپان دیگر
مردی که تا دستش به سوی آسمان بود،

چشمان بی سوی زمین را سایبان بود
از محمدکاظم کاظمی برای شهیدی از شهدای 

جنگ تحمیلی
و آتش چنان سوخت بال و پرت را

که حتی ندیدیم خاکسترت را
به دنبال دفترچة خاطراتت

دلم گشت هر گوشة سنگرت را
... کجا می روی؟ ای مسافر، درنگی

ببر با خودت پارة دیگرت را
از سید نادر احمدی برای فلسطین
هرچند مانده اینک تنها، برادر سنگ

خشمی دوباره دارد دست تناور سنگ
تا چشم بد نیفتد بر شاخه های زیتون

بگذار دیگران را، ماییم یاور سنگ
خالی مباشی از زخم، ای وحشت حرامی

در دست عشق تا هست فرمان خنجر سنگ
اما این غم شریکی طبیعتاً جانب دیگری هم داشت 
ایران  نویسندگان  آثاری است که شاعران و  آن  و 
اصلی  عامل  آوردند.  پدید  افغانستان  مسائل  برای 
این قضیه، نگاه فراملی حاکم بر ایران بر اثر انقالب 
شاعران  می شود  باعث  که  چیزی  است،  اسالمی 
ایران جدا از »این کهن بوم و بر« به »امت واحده« 
هم بنگرند و مسائل جهان اسالم هم برایشان جدی 
از  که  سروده هایی  نخستین  از  یکی  باشد.  مهم  و 
سوی شاعران ایران در این زمینه سروده می شود، 
غزلی است از مرحوم قیصر امین پور برای مجاهدان 
او  صبح«  »تنفس  کتاب  در  که  افغانستان  مسلمان 

چاپ شده است:
بیا که در دل توفان شن روان باشیم
برای خستگی خویش سایبان باشیم

بیا بلند بگوییم، ما نمی خواهیم
نماز را بگذاریم و فکر نان باشیم

همین خالصة آیین آسمانی ماست
بلند و آبی باشیم و بیکران باشیم...

و از این قبیل شعرها در میان آثار مرحوم سلمان هراتی، 
محمدحسین جعفریان و شمار زیادی از شاعران ایران 
دیده می شود که خود می تواند کتابی مستقل شود.

در حوزة فعالیت های ادبی
در حوزة خلق آثار، به طور طبیعی آثاری که شاعران 
افغانستان برای ایران و مسائل آن سروده اند، بیشتر 
است، چون جمع وسیعی از مردم افغانستان در ایران 
مهاجر بوده اند و شاعران این کشور ارتباط و تماس 
بیشتری با این مسائل داشته اند. برای بسیاری از این 
مردم، ایران وطن دوم بوده و مسائل آن، اهمیتی قابل 

توجه داشته است.
اما در یک حوزة دیگر، اهالی ادب ایران جهدی در 
خور توجه نشان داده اند و آن فعالیت های ادبی و 
رسانه ای از قبیل انتشار کتاب، برگزاری محافل و 

مجالس و کارهای مطبوعاتی بوده است.
ایرانی  یکی از نخستین کتاب هایی که توسط یک 
در زمینة ادبیات پایداری افغانستان منتشر می شود، 
»شانه های زخمی پامیر« است که آن را محمدحسین 
جعفریان گردآورده و در سال 1372 در حوزة هنری 
سازمان تبلیغات اسالمی به چاپ رسانده است. این 
گفتگو،  داستان،  شعر،  از  است  مجموعه ای  کتاب 
خاطره و عکس در زمینة افغانستان. در آنجا هم اهل 
ادب و قلم افغانستان حضور دارند و هم ایرانیانی 
و  داشته  این کشور حضور  و جهاد  در جنگ  که 
فداکاری کرده اند، نظیر رضا برجی خبرنگار ایرانی.

سبز،  »کوچه های  کتاب  است،  مسیر  همین  در  و 
برچه های سرخ« که سفرنامة رضا برجی به افغانستان 
است و این هم روایت هایی ناب از صحنه های جنگ 
افغانستان در خود دارد، با نثری شیرین و جذاب. 

این کتاب هم در حوزة هنری منتشر شده است.
کتاب دیگری که در همان سال ها و در حوزة ادبیات 
کودک و نوجوان تألیف می شود، یک مجموعه از 
سلسلة »سورة بچه های مسجد« است که به کوشش 
دهة  اوایل  در  و  می شود  گردآوری  جزینی  جواد 

هفتاد به چاپ می رسد.
این ها پیشگامان فعالیت های ادبی در زمینة جهاد و 
مقاومت افغانستان در ایران هستند و از آن پس هم 
پدیدآمدن آثار ادبی برای افغانستان رونق می گیرد، 
هم برگزاری مجالس و محافل ادبی و هم کارهای 
مطبوعاتی. برگزاری مجامع چهارگانة شعر انقالب 
اسالمی افغانستان توسط دفتر نمایندگی مقام معظم 

تا   1370 سال های  در  افغانستان  امور  در  رهبری 
1373، جنگ ادبی »در جرگة عشاق« از سوی حوزة 
هنری سازمان تبلیغات اسالمی در سال 1373، شب 
شعر »با حنجره های شرقی« در دانشگاه بین المللی 
بسیار دیگری  برنامه های  قزوین در سال 1373 و 
که از آن زمان تا کنون برگزار شده و حالتی رو به 

تزاید داشته است.
مهم  کارهای  از  یکی  ماجرا،  افغانستانی  جانب  از 
و خاطرة شهدای  یاد  ساختن  زنده  زمینه،  این  در 
افغانستانی جنگ تحمیلی بوده است که چند سالی 
است به همت کسانی همچون سرور رجایی شاعر 
و روزنامه نگار مهاجر افغانستان پی گرفته شده و به 
صورت انتشار گزارش ها، تدوین خاطرات رزمندگان 
مهاجر، ساختن فیلم های مستند و برگزاری محافلی 

در این زمینه نمود یافته است.
از  است  خاطراتی  مجموعه  بی مرز«،  »مبارزان 
بعضی  که  تحمیلی  جنگ  افغانستانی  رزمندگان 
این کتاب به  از آن ها به درجة جانبازی رسیده اند 
از  کوشش سرور رجایی تدوین شده و به زودی 
چاپ بیرون خواهد آمد. هم چنین او دو فیلم مستند، 
و  مقدس  دفاع  افغانستانی  دربارة یک شهید  یکی 

یک شهید ایرانی جهاد افغانستان ساخته است.
با نقل یک چهارپاره از این شاعر مهاجر افغانستان 
که برای یکی از جانبازان افغانستانی جنگ تحمیلی 
پایان  را  اجمالی  یادداشت  این  سروده شده است، 

می بخشیم.
سربداران غریب

برای امان ا... امینی جانباز قطع نخاعی افغانستانی 
دفاع مقدس

محمد سرور رجایی
در پناه ُقّله های بی نشان

در کنار صخره های تیزچنگ
سوز ناله الله ها را می گرفت
در حریم مهربانی تنِگ تنگ

از ازل جانان هم نه، جان هم
راویان قصه های ناتمام

قصه های سربداران غریب
قصه های سرفرازان امام

همدم قناسه ها در روز و شب
مثل کردستان برفی روسپید
از لهیب خشمشان، گاه نبرد

جوهر سرخ منور می جهید
آفتابی سمت جنگل های دور
سرخوشانه مثل آهو می دوید

از نفس های بلند بادها
هوهویی با عطر لیمو می رسید

سورة فتح و قلم ایمانشان
دفتر و قانونشان آالله بود

متصل با چشمة فیض خدا
سینه هاشان رود و دریا می سرود

ناگهان در حلقة آالله ها
آتشی از آسمان آمد فرود
انفجار و انفجار و انفجار
انفجار از آتش نمرود بود
انفجار و انفجار و انفجار
اهتزاز سبزه ها را سر برید

هر طرف افتاده برگ خونچکان
هر طرف آیات قرآن مجید

»ناوچه پیما« روز محشر گشته است
سنگر »لوالن« ولیکن بی خبر

بی خبر از رفتن »ضابط شجاع«
بی خبر از نالة کوه و کمر
ماه می گردد هرآیینه سیاه
ماه می گردد هرآیینه سپید

می چکد خون از غروب آسمان
از پر پرواز »اقبال« شهید

اینک اما می تپد بر بسترش
مثل ماهی، روی ماهی تابه ای

از ازل با زال دارد نسبتی
منشعب از چشم او رودابه ای
می نویسد من، »امان ا... درد«
می  نهم گل در گریبان خودم

روی ویلچر، روی چرخ آهنی
می دهم ُهل جسم بی جان خودم

می نویسد از اُُرزگان آمدم
تا نماز عاشقی برپا کنم

هیچ فرقی در نگاه من نداشت
درکجا این جان و سر اهدا کنم

در  جنگی  منطقة  دو  »لوالن«  و  پیما«  »ناوچه   .1
رزمندة  شجاع  ضابط  است.  عراق  خاک  داخل 
به  اقبال حیدری  با  ماجرا  آن  در  که  است  ایرانی 

شهادت می رسد.

غم  شریکی ادبی

31 شهریور 1394
روزنامه 

  روایتی از شهدا، جانبازان و ایثارگران      
� 8 � افغانستانی دفاع مقدس

31 شهریور 1394
روزنامه 

  روایتی از شهدا، جانبازان و ایثارگران      
� 9 � افغانستانی دفاع مقدس



محمدسرور رجایی

تاریخ خونین جهاد اسالمی افغانستان، با تمام اندوه و تلخکامی هایش، 
انسان های  ایثار  تاریخ  است.  معاصر  انسان های  جاودانگی  تاریخ 
عدالت طلب است. روزنامه 8صبح کابل در بیست وهفتم شهریورماه 
1392 دست به انتشار اسامی 5هزارنفری زد که توسط سازمان امنیتی 
دولت کمونیستی وقت؛ موسوم به »آگسا«، اعدام شده بودند و تا آن 
زمان به عنوان مفقوداالثر به شمار می رفتند و کسی از آنها خبری 
زمان حکومت  که  و 1358  در سال های 1357  افراد  این  نداشت. 
»حفیظ ا... امین« بود، توسط ماموران »آگسا« شبانه در خانه هایشان 
دستگیر و سپس به زندانهای مختلفی از جمله زندان پلچرخی در 
در  محاکمه  با  یا  محاکمه  بدون  هم  بعد  بودند.  شده  منتقل  کابل 
دادگاه های تشریفاتی انقالب کمونیستی دولت وقت تیرباران و در 

گورهای دسته جمعی بدون نام و نشان مدفون شدند.
حاال پس از 37سال اگر نیک بنگریم، قلب هزاران انسان آزادیخواه 
جهان مزار بی نشان آنها است. انتشار اسامی شهدای مظلوم آن دوران 
در دو سال پیش، تنها  بخشی از جنایات کوچک دولت  کمونیستی 
وقت را به نمایش می گذارد، نه همة جنایات ننگین آنها را که بر 

ملت مسلمان افغانستان در سال های قدرتشان  روا داشتند.
اسامی منتشر شده پنج هزار شهید مظلوم افغانستان  که در سال های 
افغانستان  وقت  کمونیستی  دولت  امنیت  سازمان  توسط   58  -57
موسوم به )آگسا(  به صورت دسته جمعی به شهادت رسیده اند، از 
یک قوم و منطقه نبوده بلکه اقوام مختلف افغانستان در آن شهدای 
فهرست  این  در  و...  ازبک  تاجیک،  پشتون، هزاره،  دارند.  بسیاری 
زمانی  جنایتی  چنین  داده اند. عمق  شهید  و  هستند  منتشره شریک 
آشکار می شود که نگاهی به جایگاه اجتماعی و شغل این شهیدان 

که  بوده اند  کسانی  چه  آنها  که  بدانیم  و  بیندازیم  گمنام  و  مظلوم 
روحانیون  نام  فهرست  این  در  است.  ناشناخته  مزارشان  هم  هنوز 
ا...  آیت  واعظ،  سیدمحمدسرور  ا...  آیت  نظیر  افغانستان  بزرگ 
محمداسماعیل  عالمه  علمیه،  حوزه های  مدرس  افشار  محمدامین 
مبلغ استاد دانشگاه گرفته تا کمک راننده ماشین، و سیگار فروش 

دیده می شود.
اتهامشان  که  برکسانی  افزون  می بینیم،  فهرست  این  بررسی  در 
اخوان  طرفدار  اخوانی)  انقالب،  ضد  چون  اتهام هایی  نشده،  ثبت 
المسلمین مصر( و خمینیست )هواداران امام خمینی )ره(( بیشتر به 
چشم می خورند. اتهامی که به طور یقین، در دادگاه های کمونیستی 
که  اجمالی  بررسی  در  است.  بوده  مرگ  افغانستان حکمش  وقت 
از  بیش  نام  به  دادم،  انجام  منتشره  اسامی  این  بر  روزها  همان  در 
350شهیدی رسیدم که به جرم هواداری از امام خمینی)ره( شهید 
نام  اسامی شهدا  بین  در  که  این جاست  توجه  بودند. جالب  شده 
اتهام  به  که  می شود  دیده  نیز  دبیرستانی  دانش آموزان  از  شماری 
قسمت  جالبترین  رسیده اند.  به شهادت  امام  از حضرت  طرفداری 
این فهرست این بود که نام هایی وجود داشت که در برابرش ایرانی 
نوشته شده است. یقینا اسامی شماری از مبارزان ایرانی که در آن 
سال ها به کمک برادران مجاهد خود به افغانستان رفته بودند، نیز در 

بین اسامی شهدای پنج هزار نفری، آمده است. 

زیادی  واکنش های  شاهد  فهرست  این  انتشار  از  بعد  افغانستان،  در 
در  هم  بزرگی  راهپیمایی  بودیم.  خبری  و  تصویری  رسانه های  در 
کابل برگزار شد که مردم خواهان محاکمه مسئوالن وقت شدند. اما 
درباره چنین موضوع مهمی در رسانه های ایرانی غیر از سایت خبری 
تسنیم گروه دیگری را سراغ ندارم که به آن پرداخته باشند. این سند 
به دو زبان فارسی که اصل سند است و انگلیسی منتشر شده است. 
پس   2010 سال  در  هلند  پلیس  کشور  توسط  بار  اولین  اسناد  این 
به  بود،  کرده  »امان ا...«آغاز  به نام  شخصی  دربارة  که  تحقیقاتی  از 
دست آمده است. گفته می شود که این شخص مدیر تحقیق آگسا یا 
سازمان استخبارات دولت کمونیستی وقت بوده که افراد دستگیر شده 
به  قرار می داده است.  به شدت مورد شکنجه  بازرسی  را در هنگام 
همین خاطر وی به جنایت ضد بشری در سال های 1357-1358 در 

افغانستان متهم بوده است.
در جریان تحقیق این پرونده، پلیس  هلند با شاهدانی که در آلمان 
از  صحبت ها،  این  جریان  در  که  کرده  صحبت  هم  بودند  ساکن 
وجود فهرست اسامی کشته شدگان در نزد بانوی 93 سال های که 
در شهر  هامبورگ زندگی می کند، موجود است. پس از آن لیست 
فارسی  زبان  به  لیست 154 صفحه ای  این  یادشده کشف می شود. 
نوشته شده و حاوی نام های افرادی است که بر اساس اسناد مقامات 
رسمی  رژیم آن وقت، در سال های 1357 – 1358 اعدام شده اند.

 آن جاکه خون بهای 
آرمان و عقیده می شود

مکتبی که شهادت دارد اسارت ندارد. امام خمینی )ره( 
اندیشه حضرت امام)ره( الگوی جهاد اسالمی افغانستان در سال های مبارزه با اشغال شوروی سابق
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سیدصادق غفوریان

جهاد و تفکر جهادی در دیروز و امروز 
افغانستان، ضرورت ها و ساحت های اندیشه 
»امت واحده«، جریان روش و تفکر »اسالم 
بدون مرز« از جمله موضوعات گفت و گویم 
با روحانی مبارز و مجاهد استاد سید عیسی 

حسینی مزاری بود. موضوعاتی که وقتی 
آن را از نگاه یک روحانی مجاهد و 

فعال فرهنگی، اجتماعی و سیاسی امروز 
افغانستان می شنیدم برایم جذاب تر می نمود.

حجت االسالم والمسلمین »سید عیسی حسینی مزاری« سال 1341 در 
مزار شریف متولد و در سال 1357 با تأثیرپذیری از اندیشه حضرت 
سیدعلی اکبر  شهید  مجاهد  همراهی  و  جهادی  مبارزات  وارد  امام 
مصباح شد. سال 1370 در کنار این شهید، مرکز فعالیت های سیاسی 
فرهنگی تبیان را تأسیس کرد که این مجموعه تا امروز حوزه فعالیت 
است.  داده  گسترش  مشهد  و  افغانستان  استان  چند  در  را  خود 
دریغ  نیز  رسانه ای  کوشش های  از  سال ها  این  طی  مزاری  حسینی 
فریاد  هفته نامه های  و  افغان  صدای  خبرگزاری  بر  عالوه  و  نکرده 
عاشورا و انصاف در رسانه های دیگر داخلی و خارجی به تحلیل 

مسائل فرهنگی و سیاسی می پردازد.
با او که برای شرکت در یک اجالس به ایران آمده بود در یک روز 

گرم شهریور ماه در دفترش در مشهد به گپ و گفت نشستیم.

حسینی مزاری در این مجال به این موضوع اشاره می کند که امروز 
زمان  هر  از  بیش  واحده«  »امت  و حقیقت  مرز  بدون  اسالم  تفکر 

دیگری در میان مردم افغانستان جریان دارد.
گفت و گوی من با استاد حسینی مزاری اینک پیش روی شماست...

برای آغاز گفت وگو از او می خواهم خودش را بیشتر برایم معرفی 
کند. می دانم که سال ها در عرصه های جهادی قدم برداشته است.

هم زمان با پیروزی انقالب اسالمی ایران مبارزات اسالمی در افغانستان 
آغاز شد. ما در سال 1357 وارد عرصه مبارزه و سال 1361 به جبهه 
جهاد وارد شدیم که البته جای یادآوری است که همیشه حضرت امام 
رحمه  ا... علیه را دعا می کنم چون راهنمایی ها و هدایت های ایشان 
باعث شد من در این راه قدم بگذارم. زمانی که من تصمیم گرفتم 
شهر را ترک و به جبهه جهاد وارد شوم موقعی بود که در کنار عمویم 
پای رادیو نشسته بودم که حضرت امام در رادیو سخنرانی می کردند، 
مستمعین امام تحت تأثیر سخنان ایشان به شدت گریه می کردند. دقیق 
به خاطر ندارم که موضوع سخنان ایشان چه بود اما خاطرم هست که 
من هم تحت تأثیر قرار گرفته و هم چون مستمعین آن محفل گریه ام 
گرفت، با این که آن موقع من در لیسه )دبیرستان( دانش آموز بودم 
در باختر استان مزار شریف. آن زمان مبارزات ما فعالیت های محدود 
توزیع  تظاهرات ها،  سازماندهی  نشست های  مثل  بود  شهری  درون 

اقالم تبلیغاتی و اعالمیه ها و...
آن جا پس از شنیدن سخنان امام از رادیو تصمیم گرفتم که رسمًا به 
جبهه جهاد وارد شوم. باید عرض کنم که حال و هوای جبهه های 
و هوای جبهه ها  شبیه حال  اشغال شوروی  با  در جنگ  افغانستان 
در ایران بود. برای نمونه سرودهایی که ایرانی ها با موضوع جنگ 

و ایثار و شهادت برای جبهه های خودشان ساخته بودند آن جا ما 
استفاده می کردیم و به نوعی رایج بود و حتی دقیقًا در خاطرم هست 
وقتی یکی از مجاهدان ما به شهادت می رسید همه ما جمع می شدیم 
و برای عرض تسلیت و همدردی به خانه اش می رفتیم. رسم هم این 
بود که همه همرزمان آن شهید اسلحه ها را سر دوش خود می گرفتیم 
و از طریق بلندگویی که در دست یکی از مجاهدان بود همه با هم 
سرود »شهیدم من شهیدم...« را می خواندیم و همه در حالی که گریه 
آن شهید می رفتیم. حقیقتًا حال و هوای  به سمت خانه  می کردیم 
خاصی داشتیم. کمتر مجاهدی را می دیدیم که عکس های روجیبی 

حضرت امام را به همراه و روی لباسش نداشته باشد.
استاد در واقع این موضوع در شرایطی بود که رهبران جهادی در 
افغانستان حضور جدی و فعال داشتند که خود ایشان نیز تحت 

تأثیر منش و اندیشه های حضرت امام بودند...
بلی، همین طور بود. همه ما پیرو اندیشه و روش امام بودیم. البته 
رهبران خودمان نیز برایمان دارای جایگاه بود و اهمیت داشتند البته 

آن ها نیز هم چون ما سربازان و نیروهای فرهنگی می اندیشیدند.
اشغال  علیه  مبارزات  در  جهادی  رهبران  کدام  شما  دوره  در 

شوروی سابق نقش تأثیرگذار داشتند؟
در جبهه شمال مرحوم شهید سید علی اکبر مصباح بود که بیشترین 
ایشان  داشت.  را  امام  رفتار حضرت  و  خط  از  تأثیرپذیری  حوزه 
اولین آغازگر مبارزات مسلحانه در جبهه شمال بود و ما هم که متأثر 
از اندیشه حضرت امام بودیم به طور قطع برایمان مهم بود که بدانیم 

کدام جبهه و کدام تشکیالت متمایل به خط امام خمینی است.
آن زمان ما به تشکیالت فدائیان اسالم وارد شدیم. این مجموعه به 
تأسی از فدائیان اسالم شهید نواب صفوی در ایران تشکیل شده و 
رهبر این جریان در افغانستان شهید بزرگوار سیدعلی اکبر مصباح بود.
قبل از من، پدرم نیز در فدائیان اسالم فعالیت کرد که من نیز تحت 

حضور و معرفی پدرم به سازمان فدائیان اسالم وارد شدم.
آن موقع چند ساله بودید؟

شروع  نظامی  جبهه  در  را  فعالیتم  که  بودم  ساله   17 یا   16 شاید 
کردم. البته در ابتدا نیروی جهادی نبودم و زمانی که به این جریان 
وارد شدم به عنوان نیروی فرهنگی فعالیتم را آغاز کردم. البته عشق 
و آرمان ما جنگ و شهادت و خون  بود و وقتی من را به بخش 
فرهنگی فرستادند، به دلیل سن و سال کم چندان از فعالیت فرهنگی 

چیزی نمی دانستم.
جناب استاد حسینی مزاری پس از این مرحله چه کردید؟

که  کردم  آغاز  را  رسانه ای ام  فرهنگی  فعالیت های  آن  از  پس  بله، 
اولین اقدام رسانه ای ام در سال 61 با نشریه ملت رقم خورد که با 

تایپ های دستی و به شکل سنتی و اولیه چاپ و منتشر می شد.
که  گاهی  هست،  برایم  دلنشینی  سال های  سال ها،  آن  حال  هر  به 
دوستان و همرزمانمان به شهادت می رسیدند حسرت و اشک برای 

ما می ماند و این که چرا آن ها رفتند و ما ماندیم.
آن موقع طلبه شده بودید؟

برای   62 اوایل  و  سال 1361  اواخر  که  بودم  دانش آموز  هنوز  نه، 
را  پزشکیاری  آموزش های  بود  قرار  اعزام شدیم.  ایران  به  آموزش 

این جا فرا بگیریم و به افغانستان برگردیم.

ما همراه با آموزش های پزشکیاری، آموزش های نظامی را هم فرا 
طرف  آن  مجموعه ای  در  ما  آموزشی  محل  زمان  آن  می گرفتیم. 

کوهسنگی مشهد بود.
به مدت 9 ماه این آموزش ها را دیدیم که بیش از نیمی از آن کار 

عملی در بیمارستان های امام رضا)ع( و امدادی بود.
ما فضا و حال و هوای جنگ ایران و عراق را در این مقطع تجربه 
کردیم چرا که مجروحین زیادی را برای درمان به این بیمارستان ها 
می آوردند؛ در خاطرم هست روزهای پرالتهابی بود برخی مجروحین 
آن قدر جراحت هایشان شدید بود که عده ای همان جا به شهادت 

می رسیدند. ما به نوعی در فضای جنگی بودیم.
جدا از محیط کار ما، شرایط کلی جامعه به نوعی فضایی احساسات 
دفاع و شهادت و  ایران درگیر  مردم  تمام  به هر حال  بود  برانگیز 
هر  که  می کشیدم  انتظار  هم  من  فرآیند  همین  از  بودند.  ایثارگری 
لحظه برای حضور در میدان جهاد علیه اشغالگران به وطنم افغانستان 
باز گردم. زمستان بود که قرار شد به افغانستان برگردیم و حتی به 
مرز هم رفتیم اما اعزام ما به افغانستان تا بهار به تأخیر افتاد. پس از 
آن نیز شهید مصباح اجازه نداد برگردیم و به ما گفت بمانید و درس 
بخوانید. سال 63 در ایران وارد حوزه علمیه شدم که البته هر چند 

ماه نیز در جبهه های جنوب غرب افغانستان حضور می یافتم.
ایران  جبهه های  هوای  و  حال  می کردیم  تالش  اعزام ها  همین  در 
منتقل کنیم و حتی محصوالت فرهنگی  افغانستان  به جبهه های  را 
رسانه ای که این جا برای دفاع مقدس تولید می شد در حد توان به 

جبهه های جهاد افغانستان انتقال می دادیم.
جناب استاد حسینی مزاری با استناد به همین مطالبی که اشاره 
کردید، یک مسلمان زمانی می تواند به چنین دیدگاهی برسد که 
خود را در دایره عظیم »جهان وطنی« ببیند و برای جغرافیای خود 

مرزی قائل نباشد. در این باره بگویید.
بلی، در همان زمان هم بحث امت واحده و اسالم بدون مرز مطرح 
جبهه  نمی شناختیم.  دیگری  رهبر  امام،  حضرت  از  غیر  ما  بود. 
افغانستان را نیز جدا از جبهه ایران نمی دانستیم. کسانی که می توانند 
در آن جبهه جهاد می کردند و افغانستانی هایی که این جا بودند در 
این جبهه حضور می یافتند. البته برای ما از یک جهت، جبهه ایران 
از جبهه افغانستان مهم تر می نمود چون که ما جمهوری اسالمی را 
از  ام القرای جهان اسالم می دانستیم.  اکنون  نیز هم  هم آن موقع و 
همان زمان عمده دیدگاهمان این بود که این نظام محفوظ بماند و 
حیات  ادامه  قدرت  پر  همچنان  نهضت  این  رأس  در  خمینی  امام 
بدهد چرا که اگر این نظام با محوریت والیت فقیه زنده بود، اسالم 
مدیون  امروز  اسالم  معتقدم  اساسًا  می یافت.  ادامه  آن  گسترش  و 
دیدگاه ها و جهاد حضرت امام است حتی من هم که امروز در لباس 
طلبگی نشسته ام و با شما صحبت می کنم مدیون حضرت امام هستم 
امام  ایشان حضرت  و خلف صالح  ایشان  انقالب  و  ایشان  اگر  و 
خامنه ای نبودند معلوم نبود که حاال من کجا بودم و چه می کردم و 

چه اندیشه و چه دینی داشتم.
نه تنها من بلکه بیشتر مجاهدان افغانستانی چنین دیدگاهی داشتند 
که البته بهتر است من از سوی خودم سخن بگویم که احیانًا فردا 
عده ای مواخذه ام نکنند که چرا از جانب ما اظهارنظر کرده ای. بلی، 

از همکالمی با روحانی مجاهد استاد سیدعیسی حسینی مزاری در باب دیروز و امروز تفکر جهادی در افغانستان

 تجلی اندیشه اسالم بدون مرز 
در افغانستان
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شهیددادهام،ازدردتانخبردارم...
محمدکاظم کاظمی

شکسته می گذرم امشب از کنار شما
و شرمسارم از الطاف بی شمار شما

من از سکوت شب سردتان خبر دارم 
شهید داده ام ، از دردتان خبر دارم 

تو هم به سان من از یک ستاره سر دیدی 
پدر ندیدی و خاکستر پدر دیدی 

تویی که کوچۀ غربت سپرده ای با من 
و نعش سوخته بر شانه برده ای با من 

تو زخم دیدی اگر تازیانه من خوردم 
تو سنگ خوردی اگر آب و دانه من خوردم 

مفقود االثری سیدکاظم و 14 سال چشم 
انتظاری محمد هادی

حسینم اینجاست ...

فرزندم سر در بدن نداشت...

پدر شهید: ............ ]سکوت[

 عبدالرحیم جمشیدی 
یک فریاد بود در اوج سکوت!

... و ناگهان خانواده خدا شدیم
 از گپ وگفت 
با خانواده معظم شهیدان

دیدگاهم از همان موقع چنین بود که ایران اسالمی اصل و پایه نهضت 
اسالمی است و دنیا نیز از انقالب اسالمی امام خمینی می ترسید.

بر همین مبنا امروز نیز معتقدم باید به حضرت آیت ا... خامنه ای، امام 
خامنه ای گفت و اولین مجموعه و تشکلی که در جهان اسالم عنوان 
»امام خامنه ای« را مطرح کردند ما بودیم که اسناد آن نیز در نشریه ما 
»فریاد عاشورا« از آن سال ها موجود است. چرا که ما به فرهنگ »امام 
و امت« باور داریم و معتقدیم کل امت اسالمی یک امت واحده است 
و این امت واحده باید یک امام داشته باشد، در چنین شرایطی است 
که تمام مسلمانان که تحت تأثیر این تفکر باشند در هر جایی از جهان 

خود را جزو امت واحده اسالمی می دانند.
امروز جنابعالی در افغانستان حضور جدی و فعالیت های فرهنگی 
چگونه  را  افغانستان  ملت  در  جهادی  روحیه  دارید،  اسالمی  و 

می بینید. 
اگرچه در افغانستان 14 سال است با حضور غربی ها و قبل از آن در 
دوران طالبان تالش هایی برای تضعیف روحیه جهادی صورت گرفته 
اما واقعیت این است که غربی ها تاکنون توفیق نیافته اند این روحیه را 
از میان ببرند. در راهپیمایی روز قدس عکس های حضرت امام خمینی 

و امام خامنه ای روی دست مردم راهپیمایی را زینت می دهد.
سال هاست بزرگداشت ارتحال حضرت امام در مراکز گوناگون افغانستان 
با شکوه برگزار می شود و تأکید دارم عنوان کنم سخنرانی هایی که در 
همایش های بزرگداشت امام خمینی درباره امام و انقالب در افغانستان 
انجام می شود از نظر عمق و محتوا در کمتر جایی از جهان صورت 
می گیرد. اولین بزرگداشت دهه فجر انقالب اسالمی را ما سال 1389 
در افغانستان با حضور 2 هزار نفر برگزار کردیم که حاال الحمدهلل ده ها 
نهاد و مرکز این مراسم بزرگداشت را برگزار می کنند. چنانچه عرض 

جهان  مستضعفان  تمام  اسالمی  انقالب  را  اسالمی  انقالب  ما  کردم 
می دانیم و الزم می دانیم سالگردش را تجلیل کنیم.

نگاه توده مردم افغانستان در این حوزه ها چگونه است؟
ما  قطع  طور  به  نباشند  مردم  اگر  هستیم،  من  امثال  که  هستند  مردم 
بتوانیم  را  توده  که  است  این  ما  تالش  تمام  منتها  بود.  نخواهیم  هم 
روشنگری کنیم. امروز انقالبی ترین و از جان گذشته ترین نیروها که 
در صحنه افغانستان حضور دارند کسانی اند که طرفدار و تحت تفکر 
والیت فقیه اند و آیت ا... خامنه ای را رهبر خود می دانند و در این مسیر 
نه از شرق می ترسند نه از غرب. حتی امسال که سال حساسی درباره 
سالگرد  و  قدس  روز  بزرگداشت  داشت،  وجود  داعش  موضوعات 
این ها  برگزار شد. همه  دیگری  زمان  از هر  پرشکوه تر  امام  حضرت 
واحده  امت  تفکر  و  مرز  بدون  اسالم  حقیقت  که  است  این  نشانگر 
مردم  تفکر  است.  پر رنگ  افغانستان  مردم  میان  در  قوت  با  همچنان 
شیعه و سنی افغانستان این است که باید مسلمانان در هر جای جهان 
مسئولیت  احساس  هم  به  نسبت  و...  عراق  سوریه،  یمن،  ایران،  در 
داشته باشند و ما امروز شاهد چنین رویکرد و تفکری در میان مردم 
افغانستان هستیم. اخیراً در افغانستان همایش منطقه ای بررسی تحوالت 
یمن برگزار و نسبت به موضوع یمن و تجاوز سعودی اعالم موضع 
قاطع شد، همچنین در اولین روز تجاوز سعودی به یمن ما به حمایت 
مردم بیانیه دادیم و حتی زمانی که دولت در حمایت از سعودی موضع 
گرفت بسیاری از گروه ها و احزاب مردمی نسبت به این موضع گیری 
واکنش جدی نشان دادند. درباره سوریه و وجود خطرات در اماکن 
مقدسه عراق نیز بارها جلسات و راهپیمایی ها و تظاهرات برگزار شده 
است. همچنین اگر روزگاری خدای ناکرده خطری متوجه جمهوری 
نظام  ایران و  افغانستان حامی مردم  یقینًا مردم  اسالمی شود؛ طبعًا و 
تا  هستیم  جمهوری  نظام  حامی  ما  بود.  خواهند  اسالمی  جمهوری 

زمانی که والیت فقیه حاکمیت عام و تام داشته باشد.
حاج آقا حسینی مزاری از این که با شما گفت و گو کردم بسیار خرسندم 

و از جنابعالی تشکر می کنم. عالقه مندم نکته پایانی شما را بشنوم.
در دوران دفاع مقدس ما بیشترین دغدغه را و شاید ما هم به اندازه 
ایرانی این دغدغه را داشتیم. دلمان می تپید که شرایط جنگ به  یک 
کدام سو می رود و هر هفته منتظر نماز جمعه تهران بودیم که ببینیم 

امام جمعه چه نکاتی را بیان می کند.
هر کاری نیز از دستمان برمی آمد برای پیروزی جمهوری اسالمی انجام 
می دادیم و هیچ گاه در هر جایی که بودیم چه در افغانستان، پاکستان 

و... خودمان را از آن شرایط سخت جمهوری اسالمی جدا ندانستیم.
امروز تمام توطئه هایی که در جهان اسالم به وجود آمده، همه برای این 
است که تفکر انقالب اسالمی بیش از این در میان ملت ها و کشورها 
تمام مشکالتی که در کشورهای اسالمی  معتقدیم  نکند.  پیدا  رسوخ 
اسالم است که  برای کوبیدن نهضت جهانی  دارد همه  منطقه وجود 
با ابتکار حضرت امام خمینی رحمه ا... علیه شروع شد و با اقتدار و 
حال  عین  در  است.  پیشروی  حال  در  خامنه ای  امام  رهبری  عظمت 
خیلی هم نگران نیستیم، چون باور داریم امروز جریان اسالمی بیش از 
هر زمان دیگری قدرتمند است و تالش دشمن نیز ناشی از استیصال 
و ترس آنان نسبت به قدرت روزافزون اسالم و محور آن یعنی انقالب 

و جمهوری اسالمی ایران است.

 نفر وسط، شهید سید علی اکبر مصباح 

در جبهه شمال روحانی مجاهد شهید سید علی اکبر مصباح بود که 
بیشترین حوزه تأثیرپذیری از خط و منش حضرت امام)ره( را داشت. او 
اولین آغازگر مبارزات مسلحانه در این جبهه بود

31 شهریور 1394
روزنامه 

  روایتی از شهدا، جانبازان و ایثارگران      
� 14 � افغانستانی دفاع مقدس



اهل بلخابند؛ اهل رود و روشنایی، اهل آب
به  نامش  که  جایی  هستند،  افغانستان  بلخاب  اهل 
بلندای هویت یک تمدن گره خورده است، از نامش 
روشنی می تراود، روشنایی آب، روشنایی نور و ماه 
"بلخ  ُکِن  نامش زنده  تاب دره های زیبای بلخاب... 
رود" است که می گویند در اصول کافی آن را یکی از 
چهار نهری دانسته اند که مهریه حضرت زهرا )س( 
است... بیخود نیست آن ها، آن دو جوان دلداده به 
باشیم.  نزد حضرت زهرا)س( روسفید  مادر گفتند: 
نام  کالمش،  جای  جای  در  مادرشان  نیست  بیخود 
سخن  روسفیدی  از  و  می آورد  را  اسالم  بانوی  آن 
می گوید... رو سفیدی شهیدانش و به گواهی قلب 
من روسفیدی خودش، این را سیمای آرامش فریاد 
می زد. عصر یک روز گرم مرداد 94، در خانه شهیدان 
تفسیری نشسته ام، در کنار مادری که به گفته خودش 
"سال زیادی ندارم، غم زمانه پیرم کرد". "آرزوخواه 
در  را  "محمد"  دو  سن  سال   68 حدود  با  ضیایی" 
حراست از دین و دفاع از حریم ایران اسالمی راهی 
آسمان کرده است. "محمدعالم" گرچه پسر دوم بود 

ولی در نوشیدن جام شهادت بی قرارتر بود:
هجرت به شوق آسمان

بود، روزهای  افغانستان  روزهای جنگ شوروی و 
سخت و دشوار، عشق و عالقه محمدعالم به درس 

به ویژه علوم دینی زبانزد و منبع امیدواری پدرش 
که  تفسیری«  »محمدمراد  آقا  رو  این  از  بود،  شده 
 18 که حاال  را  پسر  بوداین  دینی  علوم  طلبه  خود 
با  جنگ  در  مبادا  که  این  از خوف  بود  شده  ساله 
شوروی به عنوان سرباز راهی شود و نشود از توان 
علمی اش استفاده کرد، به ایران می آورد تا در حوزه 

علمیه سیدآباد از توابع چناران به تحصیل بپردازد.
"حجت االسالم محمدحسن تفسیری" که آن زمان یک 
یا دو ساله بود و امروز در کسوت روحانیت خدمتگزار 
دین اسالم است، از برادر شهید خود چنین یاد می کند: 
من که خیلی بچه بودم و متأسفانه خاطره ای ندارم و 
بیشترین خاطرات درباره او مطالبی است که یکی از 
همرزمانش برایمان نقل کرده است. آن قدر می دانم 
که عالقه زیادی به تحصیل علم داشت و تمام تالش 
خود را می کرد تا مشکالت علمی دیگران را رفع کند 
و پاسخ سواالت آن ها را بدهد. بعد از یکی، دو سال 

هم عازم جبهه ها شد و به شهادت رسید.
ما زیادتر نیستیم!

مادر از روزی می گوید که محمدعالم و محمدآصف 
بودند.  زده  حرف  شهادت  از  گویی  و  گفت  در 
وقت  آن  بشوید  شهید  بروید  اگر  "گفتم  می گوید: 
با همان گویش دری زیبا پاسخ پسرش را  و  چه؟" 
یادآوری می کند: "ما از علی اصغر و علی اکبر زیادتر 

نیستیم، می رویم روی حضرت زهرا )س( را سفید 
کنیم. دین ما و هر چه داریم و نداریم از آن هاست". 
به »آرزوخواه« نگاه می کنم، چه حالی دارد این مادر 
که پسرش را قبل از عزیمت به جبهه ها ندیده است، 
چون محمد عالم برای تحصیل به ایران آمد و  یک 
سال بعد از این جا تصمیم گرفت به جبهه برود و یک 
روز که مادر و خواهرش؛ طاهره که آن زمان حدود 
7 یا 8 ساله بود، در خانه بودند، جمعیت زیادی از 
مردم و همسایه ها به سمت خانه شان می آیند، عکس 
محمدعالم در دستشان بود، ظاهرا اول به پدر خبر داده 
بودند، جمعیت به خانه می رسد... یک نفر »آرزوخواه« 
را بلند کند، مادر از هوش رفت... رسم بلخابی ها همین 
است، به عظمت شهادت جوانی از بین خودشان که 
جانش را در راه دین و ایمان باخته است، با چنین 
شکوه و پاسداشتی به خانواده اش خبر شهادت او را 

می دهند، آدم یاد خنچه بردن برای عروس می افتد...
برای  که  محمدعالم  همرزمان  از  یکی  گفته  به 
محمدحسن تعریف کرده است، در بین جمعیتی که 
امام  عنوان  به  محمدعالم  داشت،  منطقه حضور  در 
رزمنده ها  از  بسیاری  و  می شود  انتخاب  جماعت 
امکان  تا  نرود  مقدم  به خط  او  که  تقاضا می کردند 
استفاده بیشتر از اطالعات او و همچنین زمینه پاسخ 
محمدعالم  توسط  شان  شرعی  سواالت  به  گویی 
فرمانده  جانشین  ابتدا  شهید؛  باشد.  داشته  وجود 
گروهان و بعد از شهادت فرمانده به سمت فرماندهی 
منطقه  در  سرانجام  و  می شود  منصوب  گروهان 
کامیاران در تاریخ 5 مرداد سال 61 به دست کومله 
دموکرات شهادت را می چشد و به دیدار پروردگار 

نیره سادات حسینی

همه چیز از آن نگاه نافذ و کالم آسمانی شروع شد، از جذبه اهورایی آن مرد 
که می گفتند در اسالم ذوب شده است... آن ها هم انگار در او ذوب شدند... 

در نگاه و کالم و وجود امام خمینی )ره(

می شتابد. طاهره ؛ خواهر شهید می گوید: محمدعالم 
همیشه به من می گفت باید مثل حضرت زینب)س( 
باشی. همیشه حجابت را رعایت کن. من نمازم را از 
محمدعالم آموختم. سخن به خاطرات که می رسد، 
مادر هم یادی دوباره می کند از خاطره ای: محمدعالم 
برای تحصیل در حوزه علمیه به دهن شیر می رفت، 
یک شب که در جایی بودند کسی پولش را از جیب 
لباسش برمی دارد وقتی خبر به من رسید می خواستم 
آن دزد را نفرین کنم اما پسرم گفت: "مادر! نفرین 
نکن! حتما به آن پول نیاز داشته که آن را برداشته من 
فردای آن روز برای روضه خوانی به مجلسی رفتم و 

دو برابر آن مبلغ به من پرداخت شد".
به اقتدای برادر کوچک تر

بزرگ  پسر  محمدآصف  محمدعالم،  شهادت  با 
خانواده احساس تکلیف بیشتری کرد و برای ادامه 
دادن به راه برادر شهید به همراه پدر راهی ایران شد 
و او نیز در حوزه علمیه سید آباد لباس روحانیت 
و  خانواده  چون  که  هم  آصف  محمد  کرد.  تن  بر 
برادر شهید خود دل سپرده به مرجعیت امام خمینی 
بود، تکلیف خود دانست تا به ندای رهبر مسلمانان 
جهان لبیک بگوید و راهی جبهه ها شود. او نیز در 
تاریخ سوم دی ماه سال 62 یعنی یک سال پس از 
برادر خود رخت از جهان برکشید. باز هم جمعیت 
به سوی خانه تفسیری ها روان است و این بار در 
کنار عکس محمدعالم، عکس محمدآصف هم قرار 
دارد، مادرشان می گوید باور نمی کردم محمدآصف 

هم از پیش من رفت....
بعد از ۲9 سال با روزنامه خراسان

افسوس.... افسوس خیلی دیر رفتیم سراغ خانواده 

انتشار  با  پیش روزنامه خراسان  تفسیری. 29 سال 
وصیت نامه شهدای تفسیری نام آن گل های سرخ 
را بر قلب رسانه ثبت کرد تا امروز که یک بار دیگر 
به بهانه روایت شهدای دیار خونبار افغانستان روی 
این  اما  ایم؛  نشسته  تفسیری  شهدای  خانه  فرش 
بار دیگر آقا »محمد مراد« ؛ پدر روحانی، کوشا و 
دیندار شهدا در میان ما نیست تا اطالعات بیشتری 
از فعالیت ها و شخصیت شهدا به ما بدهد. به گفته 
عبدالحسین تفسیری، آخرین پسر خانواده، پدر که 
در منطقه شیعه نشین بلخاب از شهرستان های استان 
سرپل افغانستان در شمار اندک مردمان باسواد بود 
غم  تا  گرفته  شادی  از  مختلف  امور  در  همواره  و 
مردم بزرگ تر و راهنمای آن ها بود، زمان حضور 
حضرت امام خمینی)ره( در کربال توفیق حضور در 
محضر ایشان و اقامه نماز پشت سرشان را داشت. 
دو شهیدشان  تحصیل  امکان  کردن  فراهم  برای  او 
کرد. خود  تالش  بسیار  ایران  علمیه  در حوزه های 
نیز دو سال در جبهه های دفاع مقدس ایران حضور 
از  داشت پس  کلیه مشکل  ناحیه  از  که  او  داشت، 
شیمیایی  آثار  که  شد  متوجه  زیادی  مدت  گذشت 
از  نیز پس  او  است،  مانده  بدنش  در  دوران جنگ 
برای  را  چشمانش  سرطان  بیماری  دوران  تحمل 

همیشه به روی دنیا بست.
مبادا این آرزو بر دل بماند!

علمیه  حوزه  در  حاضر  حال  در  که  حسن  محمد 
از شهادت  بعد  می کند  تدریس  و هم  هم تحصیل 
برادرانش راهی ایران شد. از سوی دیگر؛ نمایندگانی 
سراغ  به  ایران  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  از 
دعوت  آن ها  از  و  رفتند  تفسیری  شهدای  خانواده 

کردند تا به ایران بیایند؛ جایی که دو شهیدشان به 
در  بسیار  اشتیاق  با  نیز  آن ها  خاک سپرده شده اند. 
با شوروی روی سرشان بود  حالی که سایه جنگ 
پیاده حدود دو ماه در مسیر جنگ و خون  پای  با 
ماجرایی  ایران شدند که خود  وارد  تا  پیمودند  راه 

خواندنی دارد.
از این خانواده می پرسم: این که پسران شما برای دفاع 
از ایران به شهادت رسیدند و از شما خواسته شد 
شهر و دیارتان را ترک کنید، آیا برایتان سخت نبود؟
می کند.  زده  شرم  سوالم  از  را  من  قاطعشان  پاسخ 
امام  برای  را  جانمان  ما  می گویند:  دختر  و  مادر 
خمینی)ره( می دهیم. هر چه ایشان می گفت همان 
ایران  کار را می کردیم. حتی وقتی در راه آمدن به 
ما را اذیت می کردند، می گفتند "شما برای خمینی 
ادامه می دادیم. راهمان  افتخاربه  با  ما  اما  می روید" 
حاال عبدالحسین، محجوبانه از سختی هایی هم سخن 
داشته  مطالبه ای  کالمش  در  که  آن  بدون  می گوید 
به دعوت  از خانواده که  نیمی  این که  از  او  باشد. 
ما ایرانیان به کشورمان آمده اند، توانستندشناسنامه 
ایرانی بگیرند و نیمی هنوز نه، سخن می گوید و از 
این که هنوز نتوانسته است فرزندانش را در مدرسه 
که  اش  دایی  پسر  با  که  هم  طاهره  کند،  نام  ثبت 
یک روحانی است ازدواج کرده، دارای دختر و پسر 
جوانی است که آن ها نیز در کسوت روحانیت به سر 
می برند ولی او نیز برای ثبت نام بچه هایش در مدرسه 
دارد... ادامه  قصه  این  و  روبه روست  با مشکالتی 
آرزو  پدرم  بود:  چیز  یک  عبدالحسین  حرف  حاال 
بر دلش ماند که با مقام معظم رهبری دیدار کند، ای 

کاش این آرزو بر دل مادرمان نماند....      

مادر، خواهر و برادر شهیدان تفسیری
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 همکالم با مادر ،برادران و خواهر شهیدان طلبه 
محمد آصف و محمد عالم تفسیری

 در لباس دین 
جانفدای دین شدند



سید کاظم از57 تا6۲
مسعود رضائیان- سید کاظم رضوی سال 1357 از افغانستان 
سیدکاظم  با   1358 سال  من  بود.  کرده  مهاجرت  ایران  به 
در دفتر مجاهدین انقالب اسالمی شاخه مشهد آشنا شدم. 
های  نهضت  عنوان  با  بخشی  دفتر  این  کنار  در  زمان  آن 
اسالمی فعال بود که تمرکزش بیشتر به مسائل خارج کشور 
و مبارزان مهاجر معطوف می شد. سید با توجه به این که 
زبان انگلیسی هم می دانست در بخش تحلیل های سیاسی 
دفتر مجاهدین و نیز با دفتر نهضت های اسالمی همکاری 
به عضویت سپاه که من  می کرد. سال 59 تصمیم گرفت 
هم آن جا فعالیت می کردم درآید. البته تعدادی از دوستان 
ما از جمله سید کاظم همزمان با فعالیت در دفتر مجاهدین 
با  بین  این  در  بودند.  کاظم  نیز  سپاه  در  اسالمی  انقالب 
مجاهدان و مبارزان افغانستانی هم ارتباط داشت. حدود سال 
های 61 در جریان مبارزات علیه تحرکات منافقین، اعضای 

فعال  کامال  مشهد  در  سپاه  با  همراه  انقالب  مجاهدین 
بودند که سیدکاظم نیز در این بین نقش مهمی 

ایفا کرد تا این که به جبهه اعزام شد. او 
در بخش تبلیغات و فرهنگی یکی از 

تیپ ها مشغول خدمت شد، چند 
نوبتی که به جبهه اعزام شدم او 

را گاهی می دیدم...

چه زمانی با سید کاظم آشنا شدید؟
اوایل 61 با سید کاظم آشنا شدم و غیر از دوره هفت 

هشت ماهه عقد حدود 8 ماه با او زندگی کردم.
چطور با سیدکاظم آشنا شدید؟

شهید  همسر  یک  با  بود  گرفته  تصمیم  کاظم  سید 
ازدواج کند. خانم عالیی همسر آقای خرازیان )یکی 
از اعضای مجاهدین انقالب( من را به ایشان معرفی 
کرده بود.یک بعدازظهری بود که از بسیج به خانه 
آمده و خیلی هم خسته بودم که در حیاط خوابیدم 
و شاید باورتان نشود تمام زندگی ام را در خواب 
و  آمدند  ام  خواستگاری  به  کاظم  سید  آقا  دیدم. 
حدود 2 ماه پیگیری و خواستگاری می کردند. تعلل 

ما به خاطر ملیت ایشان بود. اما از اطرافیان و دوستان 
مجاهدان انقالب که آقا کاظم هم عضو آن جا بود 
درباره اخالق و رفتارش حرف های خوبی می شنیدم 

آن ها خیلی تعریفش می کردند.
آن ها از چه خصوصیتی درباره کاظم بیشترتعریف 

می کردند؟
از تقوا و اخالصش. حتی خاطرم هست خانم عالیی 
گونه  این  و  مرز  بدون  اسالم  درباره  سید  نگاه  از 

مسائل برایم حرف می زد...
و  پدر  بود  مهجر  این که سید کاظم  به  توجه  با 

مادرتان مخالفت نکردند؟
اما  بود  مذهبی  خیلی  که  حال  عین  در  پدرم  نه، 

فرزندانش را برای انتخاب آزاد می گذاشت.
چند ساله بودید؟

18سال
خواستگاری کجا انجام شد و اولین صحبت هایتان 

با او درباره چه بود؟
اولین دیدارم، سید کاظم که همسر  خانه پدرم. در 
اولم شهید صمدی را از جبهه می شناخت از او برایم 
تعریف کرد. بعد از آن از خودش گفت و اعتقاداتش. 
جلسه دوم خواستگاری را من درخواست کردم و 
می خواستم بیشتر با او آشنا شوم. سید کاظم آن موقع 

20 یا 21 سال سن داشت.
شغل، کار و آینده سیدکاظم برایتان مهم نبود؟

تمام  در عین حال  بود.  پاسدار  موقع  آن  سیدکاظم 
این مسائل درباره او برایم »هضم شده« بود. زمانی 
که می خواست به جبهه برود نگاه هر دویمان این بود 
که مال دنیا آن قدر مهم نیست. من خودم در انقالب 
صیقل خورده بودم و در بسیج فعالیت پررنگ داشتم. 

با این طور مسائل و دیدگاه ها آشنا بودم.
افغانستان چگونه بود. به هر حال آن  به  نگاهش 
موقع نیروهای جهادی در افغانستان درگیر نبرد با 

اشغالگران هستند...
یکی از دالیلی که او ازافغانستان مهاجرت کرده بود، 
انقالبی اش بود. تعریف می کرد که در  همین نگاه 
دبیرستان یکی از دبیرانشان به حضرت امام اهانت 
دفاع   خمینی  امام  از  و  می شود  بلند  او  و  می کند 
می کند که همین مسئله برایش مشکالتی به وجود 

می آورد و سرانجام مجبور به ترک وطن می شود.
چقدر درس خوانده بود؟

این جا به درس ادامه می دهد. لیسانس داشت.
از عقد و  ازدواج کردید.  با سید  خب، سرانجام 

مجلس عروسی بگویید.
عقدمان را مرحوم آیت ا... میرزا جواد آقا تهرانی در 
میهمانی  و  عقد  مجلس  و  خواندند  خانه خودشان 

ازدواج خیلی ساده برگزار شد.
مهریه تان چقدر بود؟

5 سکه بود که البته قبل از این که به جبهه برود آن را 
بخشیدم. خیلی مقید بود که مدیون و بدهکارم نباشد.

7-8 ماه در عقد بودید و سپس زندگی مشترکتان 
شکل می گیرد.

بلی، پشت مسجد امام حسن مجتبی در منطقه طالب 
خانه ای گرفت که چند ماهی آن جا بودیم و بعد از آن 
به خیابان تهران )امام رضا )ع( ( آمدیم سید کاظم آن 

جا جلسات متعدد دعا و سخنرانی برگزار می کرد.
چه  جبهه  از  می آمد  مرخصی  به  جبهه  از  وقتی 

می گفت؟
او جزو  هر حال  به  نمی زد.  جبهه حرف  از  خیلی 
اطالعات سپاه بود و نسبت به این طور صحبت ها 
می آمد  خانه  به  که  مرخصی ها  در  بود...  حساس 
گاهی  می شد،  بلند  شب  نماز  برای  وقتی  شب ها 
آن قدر خسته بود که می  دیدم طرف قبله را اشتباه 
می ایستد و من بلند می شدم و جانمازش را به طرف 

قبله جابه جا می کردم.
کمی جلوتر برویم زمستان 62 آخرین نوبتی که 

قرار است سیدکاظم به جبهه برود...
غلو  بود،  پرنده  پرواز  مثل  هایش  رفتن  بگویم  اگر 
نکرده ام. صبحی که اعزام داشت سحر همان روز با 
هم به حرم رفتیم. در حرم مرحوم آیت ا... زنجانی را 
دیده بود و با حالت »بدو بدو« به طرف ایشان رفت. 
به آقای زنجانی چه گفتی؟  وقتی برگشت پرسیدم 
»گفت به ایشان گفتم من همسرم را خیلی دوست 

دارم اگر در جبهه شهید شوم آن دنیا چگونه می توانم 
او را انتخاب کنم. ایشان گفته بودند به واسطه سید 

بودنت انشاا... که بتوانی او را  انتخاب کنی...«
از این جمله آیت ا... زنجانی آن قدر خوشحال شده 
بود که انگار برگ برنده به دستش داده بودند. پس 
از زیارت من و مادرم برای بدرقه اش به راه آهن 

رفتیم.
هر بار قبل از رفتنش به حرم می رفتید؟

بلی، نه تنها آن موقع که مقید بود هر روز باید باهم 
آ هن  راه  در  رفتن  موقع  زیارت حرم می رفتیم.  به 
فقط حاللیت طلبید و مارا به خدا سپرد. آن موقع 
من محمد هادی را حدود 6ماهه باردار بودم به سید 
اسمی  چه  بچه  این  برای  نیامدی  اگر  گفتم  کاظم 

انتخاب کنم؟ گفت:سید محمد هادی ...
چند  و  رفت  کردید،  خداحافظی  کاظم  سید  از 

وقت بعد خبر مفقوداالثری اش آمد...
بلی؛ 62.11.12 رفت و 62.12.12 اعالم مفقودیت 
یافت.  ادامه  مفقوداالثری  این  هم  سال   14 تا  شد. 
از  نفر  دو  سیدکاظم،  مفقوداالثری  اعالم  برای 
کارمندان خانم بنیاد شهید که از همکارانم بودند به 
خانه ما آمدند. تجربه اش را داشتم یمی دانستم که 
آن ها برای اعالم یک »خبر« آمده بودند. آن جا حالم 
بد شد. من سید محمدهادی را 6ماهه باردار بودم. 
مرا به بیمارستان بردند و آن جا که حالم بهتر شد 

پیگیر شدم گفتند سیدکاظم مفقوداالثر شده.

غفوریان

سکوت فضای اتاق را فرامی گیرد... نمی دانم حکایت این بغض ها چیست؟ 
همه آنان که فریادشان گوش عالم را کر کرده آن سال ها کجا بودند که به 

غریبی ها و بی قراری های یک مادر و کودک پاسخ دهند...
سکوت فضای اتاق را فرا می گیرد. خانم »مداح« همسر شهید، سیدمحمد 

هادی، عروس خانواده وآقای رضائیان دوست و همرزم سید کاظم...
دوباره آن بغض ها به سراغ این مادر و فرزند آمده است...

من و قلمم معترفیم که نمی توانیم از این حکایت غریب بگوییم. آری ،من و 
قلمم حاال دستمان از زمین و آسمان کوتاه است.

اما تالش می کنم کشان کشان قلمم را به حرکت درآورم؛ برای دلم، برای تاریخ...

 وقتی دست خبرنگار و قلمش برای
روایت از زمین و آسمان کوتاه می شود

مفقود االثری سیدکاظم و 14 سال 
چشم انتظاری محمد هادی
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سیدکاظم قبل از رفتنش به من گفته بود که این بار 
خدا تو را طور دیگری آزمایش می کند... پس از این 
که شنیدم مفقوداالثر شده، متوجه شدم که قرار است 
امتحان کند.هیچ کدام  خدا من را به شکل دیگری 
او در چه  نداشتند که  از هم رزمان سیدکاظم خبر 
شده.سیدمحمد  مفقوداالثر  و چگونه  بوده  موقعیتی 
از شهادت سید  هادی )فرزند شهید که 3 ماه پس 
کاظم متولد می شود( دو ساله بود که یک روز آقای 
ما  به خانه  آقای مسعود رضائیان  هادی سعادتی و 
آمدند و از جزیره مجنون و از موقعیتی که سید کاظم 
در آن بوده نکاتی گفتند. جزئیات آن دقیق خاطرم 
بفهمانند  به من  به نوعی  نیست. شاید می خواستند 
که موقعیت سید کاظم به شکلی نبوده که اسیر شده 

باشد...
برویم به حدود 14 سال بعد. آن موقعی که خبر 

پیداشدن پیکر سید کاظم را به شما دادند...
تابستان و هوا گرم بود. از سپاه 2 نفر به خانه ما آمده 
بودند. اول همسایه مان در جریان قرار گرفته و اجازه 
نداده بود که آن ها آن شب به ما خبر بدهند گفته بود 
االن این مادر و فرزند تنها هستند واگر بی مقدمه با 
خبرشان کنی  معلوم نیست تا صبح چه به سرشان 
می آید.قرار شده بود که از طریق خانواده من خبر به 

ما داده شود .
صبح زود فردای آن روز خانواده من به خانه ما آمدند. 

ما  خانه  به  آن ها  که  آن وقت صبح  که  بود  طبیعی 
آمده بودند حتما یک اتفاقی افتاده. در خاطرم هست 
برادرزاده ام که کم سن و سال بود به من گفت »عمه 
جان دیگه غصه نخوری عمو رو آوردن...« همه گریه 
می کردند هیچ کس انتظار نداشت که این طور خبر 

شهادت و پیکر سید کاظم بیاید.
می خواهم قبل از این که به سراغ مراسم تشییع 
برویم کمی از این 14 سال بشنوم. تصور شما در 
این 14سال چگونه بود. فکر می کردید روزی خبر 

شهادتش را بیاورند؟
نه، حقیقتا فکر می کردم که سید کاظم خودش باالخره 
برمی گردد. ولی سعی می کردم به سید محمد هادی 
هم خیلی امید ندهم اگرچه سخت بود. ماجرا این 
بود که سال 62 وقتی اعالم مفقوداالثری شد ما به 
صلیب سرخ رفتیم و آن ها فیلم هایی کم کیفیت از 
اسرای ایران در عراق به ما نشان دادند. همین طور 
که فیلم ها را می دیدم یک لحظه در میان اسرا یکی 
را دیدم که خیلی شبیه سیدکاظم بود به آن ها گفتم 
که این همسر من است، خیلی امیدوار بودم. آن ها 
که  دارید  اصرار  اگر شما  گفتند  ولی  نکردند  تایید 
این تصویر همسر شماست ما از این بخش فیلم یک 

عکس به شما می دهیم و یک عکس به من دادند.
)عکس در آلبوم بود من عکس را از آلبوم درآوردم 
و لحظاتی به عکس خیره شدم. عکسی پرس شده 

که محتویاتش واضح نیست، چند اسیر کنار یکدیگر 
رضوی  کاظم  سید  وسطی  نفر  مثال  که  نشسته اند 
بفهمم  که  می روم  کلنجار  خودم  با  هرچه  است. 
چگونه می توان 7-8 سال را با این امید گذراند که 
این عکس »پدر« و »همسر« است، نتوانستم خودم 
را قانع کنم... نمی دانم چگونه این همه سال می توان 

چشم انتظار بود...(
محمد هادی از پدر نمی پرسید؟

در  نمی دانستم  گاهی  من  می پرسید.  زیاد  خیلی 
خدا  هرچه  می گفتم  فقط  بگویم.  چه  پاسخش 

بخواهد همان می شود.
آقا محمد هادی حاال شما به این پرسش من پاسخ 
بازمی گردند  اسرا  تا زمانی که  دهید. 7-8 سال 
و  شهادت  خبر  اعالم  تا  14سال  آن  مجموع  یا 
فرزندی که اصال پدرش را ندیده و فقط او را در 
قاب عکس دیده و اندک کورسوهای امیدی که 

شاید پدر زنده باشد.از این شرایط برایم بگو.
مادرم هیچ گاه آن قدر محکم به من امیدواری نمی داد 
که پدرت حتما باز می گردد. ولی خب ،سال هایی که 
می کردند  تاکید  همیشه  اطرافیان  بودم  آموز  دانش 
که درس هایت را خوب بخوان که اگر پدرت آمد 
جلویش خجالت زده نباشی. سال 69 که اسرا آمدند 
و  می دیدیم  تلویزیون  از  را  اخبارش  و  تصاویر  و 
می شنیدیم، چند باری هم با مادرم به محلی رفتیم که 
اسرا را می آوردند و مردم استقبال می کردند. خودمان 
را داخل خانواده ها و استقبال کنندگان می کردیم به 
این امید که شاید پدر من هم در بین آزاده ها باشد...

چشم  آمدند،  آزاده ها  که  هادی:زمانی  محمد  مادر 
انتظاری محمد هادی خیلی زیاد شده بود...

و  نبود  آزاده ها  میان  در  سیدکاظم  درهرصورت 
ظاهرا قضیه تمام شد. بعد از آن چه شد؟

همسر شهید رضوی: نه قضیه این جا تمام نشد و 
آزاده ها  که  ایام  همان  افتاد.  اتفاق  عجیبی  ماجرای 
کاظم  سید  احتماال  که  دادند  خبر  ما  به  می آمدند، 
بیایید.  استقبال  برای  آزاده هاست،  میان  رضوی در 
انگار دنیا را به ما داده بودند خیلی خوشحال و سر 
کردیم،  چراغانی  را  مان  کوچه  نمی شناختیم.  پا  از 
قربانی گرفته بودیم و همه خانواده من و پدر و مادر 
آن  دیدن  با  اما  رفتیم.  استقبال  محل  به  کاظم  سید 
رفت.  باد  بر  آرزوهایمان  تمام  رضوی«  »سیدکاظم 
یک  فقط  ماجرا  همه  و  نبود  ما  سیدکاظم  او  چون 
تشابه اسمی بود. او یک آزاده اهل یکی از شهرهای 

خراسان بود.
) به این جای صحبت ها که می رسیم او بغضش را 
به سختی در گلویش نگه داشته، اشک هایش جاری 
فرزند 11  بی قراری های  از  قرار است  شده و حاال 

ساله اش بگوید که پدرش هنوز نیامده ...«

این  دیدیم  و  رفتیم  قرار  سر  وقتی  شهید:  همسر 
محمد  بی قراری های  نیست  ما  »سیدکاظم«  آزاده، 
هادی زیاد شد و تمام روز را بهانه گیری کرد. یک 
و  بودم  شده  برایش  خدمتکار  یک  ،مثل  تمام  روز 
می گفتم  و  می کردم  حرفش  به  می گفت  هرچه 
و  کرده  خیس  را  صورتش  هایش  )اشک  چشم.. 
و  حال  چنین  هم  رضائیان  آقای  ترکیده.  بغضش 
هوایی دارد... محمدهادی 32 سال است که به آقای 

رضائیان می گوید: عموجان(
و  رسید  شب  به  روز  آن  »باالخره  شهید:  همسر 
محمدهادی همین طور بی قراری می کرد. به او گفتم 
پسرم ببین ما که تا حاال صبر کردیم... »آقاجون« تو با 
خدا معامله کرده حاال یا برمی گرده یا این که شهید 
شده. ما باید خودمان را آرام کنیم. این طور نمی شود 
که تو بخواهی این قدر ناآرامی و بی قراری کنی... «

)این جا ادامه گفت وگو برای همه سخت شده است، 
همسر شهید رضوی بغضش ترکیده، محمدهادی به 

زمین خیره شده، آقای رضائیان چشم هایش خیس 
و اتاق پر از سکوت ...(

کاظم  سید  دریافتیدکه  قطعی  طور  به  سرانجام 
شهید شده و پیکرش آمد. همه این سال ها انتظار 
بی نتیجه و حاال باید آماده شوید برای تشیع پیکر و 
پس از آن هم باید خودتان را برای یک زندگی و 
شرایط جدید آماده کنید.چون دیگر از پدر خبری 

نبود.
سوی  از  باره  این  در  بگذارید  هادی:  سیدمحمد 
دیگری پاسخ بدهم تا سال 75 همیشه درس هایم 
و  می آید  پدرم  باالخره  که  امید  این  به  بود  خوب 
باید جلوی او روسپید باشم. پس از سال 75 دیگر 
 ... نداشتم  انگیزه ای  و  نبود  عادی  تحصیلم  شرایط 
خوب  نمراتم  و  بخوانم  درس  خوب  نمی توانستم 
انتظاری«  »چشم  حالت  با  من  حال  هر  نمی شد.به 
بزرگ شده بودم. همه از پدرم از اخالق و رفتارش 
می کردم خوب  تالش  هم  من  و  می کردند  تعریف 

و نمونه باشم. درس هایم را می خواندم.اما پس از 
سال 75 و اعالم شهادت و تشییع پیکر پدر، دیگر 
شرایط تغییر کرد. کوه آرزوهایم برای بازگشت پدر 

فروریخته بود...
چون  نبودم.  طلبکار  شهیدم  پدر  از  حال  عین  در 
را  خودم  که  بودم  شنیده  هایش  خوبی  از  قدر  آن 
طلبکارش ندانم خصوصا زمانی که خودم پدر شدم 
و احساس پدری را درک کردم فهمیدم که چرا یک 
نفر همسر و فرزندش را با همه عشقی که به آنان 
دارد رها می کند؛ این که هدف او آن قدر بزرگ و 
برایش مهم بوده که حاضر شده برای آن از خانواده 

اش بگذرد.
به تشییع پیکر سید کاظم برگردیم...

نمی شود،  باورتان  آمد  پیکرش  وقتی  شهید:  همسر 
این تابوت از من جدا نمی شد. میان من و او وعده ای 
بود که آن را با خدای خودم گفتم و پس از آن سید 
کاظم به سوی آسمان پرواز کرد... خدا را شکر، االن 
هم هر وقت سر مزارش در 
برای  می روم  رضا  بهشت 
محمد هادی و تمام جوان ها 

دعا می کنم.
دیگری  نکته  می کنید  فکر 
سیدکاظم  از  که  مانده 

نگفته باشید؟
از تقوی و  من فکر می کنم 
این  یا  گفتم  کم  اخالصش 
که نگفتم. او واقعا با تقوی 
بود و همیشه خدا را می دید. 
با  خاطرم هست شب ها که 
حرم  به  سیکلتش  موتور 
برگشت  راه  در  می رفتیم، 
بود  شــب  نیمه های  کــه 
می دیدم پشت چراغ قرمزها 
می ایستد، خنده ام می گرفت 
االن  کاظم  او می گفتم  به  و 
و  ماشین  هیچ  و  کسی  که 
پشت  چرا  نیست  موتوری 
می گفت  می ایستی؟  چراغ 
که  خدا  ولی  نیست  کسی 
می کنم.  چه  من  می بیند 
که  موقعی  ــار  ب آخــریــن 
می خواست برود به او گفتم 
ما را به که می سپاری؟! گفت 
با  امروز  کنید  باور  خدا.  به 
او  دعای  این  وجود  تمام 
حس  سرخودمان  پشت  را 

می کنم. 

سال 6۲ وقتی اعالم مفقوداالثری شد ما به صلیب سرخ رفتیم و آن ها فیلم هایی کم کیفیت از اسرای ایران در عراق را 
به ما نشان دادند. همین طور که فیلم ها را می دیدم یک لحظه در میان اسرا یکی را دیدم که خیلی شبیه سیدکاظم 
بود به آن ها گفتم که این همسر من است، خیلی امیدوار بودم. آن ها تایید نکردند ولی گفتند اگر شما اصرار دارید 
همه ماجرای این خانواده به همین جا ختم نمی شود. که این تصویر همسر شماست ما از این بخش فیلم یک عکس به شما می دهیم و یک عکس به من دادند

چهارده سال انتظار و سرانجام خبر شهادت...
3 ماه پس از شهادت سید کاظم در اسفند 1362، 
در اردیبهشت 63 فرزندش سیدمحمد هادی متولد 
می شود، اما چگونه می توان برای فرزند یک مهاجر 

که شناسنامه ایرانی نداشته، شناسنامه گرفت؟
آن موقع با پیگیری هایی که صورت می گیرد از طرف 
و با نام خانوادگی مادر برای محمد هادی شناسنامه 
صادر می شود. اما پدر محمد هادی یعنی سیدکاظم 
از سادات رضوی بوده و مدارک شناسایی اش نیز 
چنین امری را ثابت می کند اما »سید محمد هادی« 
برایش  مادر  خانوادگی  نام  با  که  شناسنامه ای  در 
صادر می شود، نامش به»محمد هادی« تغییر می کند 

و قانون ثبت احوال سیادت او را نمی پذیرد.
پیگیری  هاست  سال  می گوید:  هــادی  محمد 
می کنم که بتوانم نام خانوادگی پدرم و سیادت را 
نشده  موفق  هنوز  ولی  کنم  ثبت  ام  شناسنامه  در 
با  مرا  پدرم  رزمان  هم  و  دوستان  حال  هر  به  ام. 
با  کارم  محیط  در  و  می کنند  صدا  »رضوی«  نام 
به  کارها  برخی  برای  که  گاهی  دیگری. حتی  نام 
بنیاد شهید می روم ابتدا باید کلی توضیح و تفسیر 
بدهم که چرا نام خانوادگی ام با نام خانوادگی پدر 
عنوان  تر  مهم  برای خودم  است.  متفاوت  شهیدم 
سیادت است که خیلی دوست دارم در شناسنامه 

ام ثبت شود...

،محمد هادی شد! سید محمد هادی

سیدمحمدهادی اینجا هنوز نمی داند که سال ها از پدرش خبری نمی آید...
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والیت  همان  در  را  خانه«  »مکتب  معنوی،  برادران 
قندهار آغاز کردند وآشنایی با آموزه های دینی را نیز 
اما مگر »یزیدهای سرخ« که پرچم کمونیسم بر  هم 
افغانستان  شانه داشتند می توانستند آرامش قندهار و 
سرخ  ارتش  آهنین  غول های  پس  بیاورند؟  تاب  را 
راهی دیار مظلوم افغانستان شد و آن اتفاق افتاد که 
هنوز تاریخ از آن خون به دل دارد، سایه سیاه دولت 
تنگ کرده  برای اصحاب روشنی  را  کمونیست فضا 
راه  به  پا  باید  پس  هم،  نیز  بندگی خدا  برای  و  بود 
می شدند، آنانی که »هجرت« را »وظیفه« می دانستند تا 
در گوشه ای دیگر از »ارض ا... واسعه« خدا را بندگی 
کنند، پس به ایران آمدند، با این که دل در افغانستان 
فرصت  اولین  در  تا  شدند  نشین«  »زاهدان  داشتند. 

بازگردند، آنان برای ادامه تحصیل وارد حوزه علمیه 
زاهدان شدند تا فرداهای روشن پیش رو داشته باشند، 
در همین زمان اما ،»نسل یزید« از عراق به ایران امام 
حسین )ع( یورش آوردند و جنگی آغاز شد تا »دفاع« 

را بر »ذمه« همه مسلمانان و ایرانیان بنویسد.
عشق  تکلیف  سنگین  بار  هم  معنوی  برادران  پس، 
را بر شانه های خود حس کردند و حاشا که نامت 
برجا  و  بشنوی  را   ... ناصر  من  هل  باشد،  حسین 
بمانی، پس برخاستند تا از دورترین نقطه به جبهه، 
خود را به خط مقدم، به سنگر برسانند و رساندند هم. 
دو برادر، دو رفیق، همسنگر هم شدند و چه شکوهی 
داشت وقتی پشت به پشت هم می دادند به گاه رزم. 
سرانجام عبدالحسین ،همو که 3سال زودتر زاده شده 

بود زودتر هم به شهر شهادت رفت، در کربالی یک 
در جبهه مهربان مهران، اویی که دغدغه اش با شهدای 
ایرانی، یکی شده بود: پیروی از امام. این را به وصیت 
نامه خویش هم آورده بود؛ »پیرو والیت فقیه باشید و 
در همه امور از دستورات ولی امر مسلمین حضرت 
امام خمینی اطاعت کنید« او که رفت، محمدحسین 
هم بی تاب تر شد، باید خود را به برادر می رساند، 
پس رفت تا هم تفنگ خویش را در دست بفشارد و 
هم نگذارد تفنگ برادر بر خاک بماند. او باید به اندازه 
دو نفر می جنگید و جنگید هم تا تاریخ به شهادت 
آید حماسه مهاجری را که بوی کربال گرفته بود. او 
هم که رایحه شهادت را در افغانستان حس کرده بود 
سرانجام در 16 فروردین 66 در سردشت با شهادت 
جاودانه شد، آن هم پس از درسی به یادماندنی که 
به دشمن بعثی داد. او در کالمی حاکی از جهان بینی 
وسیع خود که از جنس نگاه برادر شهیدش بود، به 
فهم کمال یافته خود از شرایط پرداخت؛ ما نباید از 
بلکه  باشیم،  داشته  کمک  انتظار  اسالمی  جمهوری 
باید به آن ها کمک هم بکنیم؛ زیرا این نظام اسالمی 
با تمام استکبار جهانی رو به روست. باید در برابر 
تمام دشمنان از آن دفاع کنیم... آری، در قندهار متولد 
شدند اما هل من ناصر ینصرنی آنان را به کربالی ا 
یران کشاند و شهد نوش شهادت از زمین به آسمان 

هجرت کردند.

درباره برادران شهید عبدالحسین و محمدحسین معنوی

 هر دو حسین بودند 
بر صراط حسین)ع(

برای شهادت انتخاب شده بودند، پس باید خود را به کربال می رساندند گویی 
»هل من ناصر ینصرنی« بود که آنان را به یاری می خواند، پس باید می آمدند، از 
پس هزاران کیلومتر، از پشت کوه های بلند و دشت های وسیع... باید می آمدند، 
عشق نوید طلوع شان را در شکوهی سرخ در جبهه مهران و سردشت داده بود، 

پس باید پا به راه می شدند. برادران »معنوی« که شناسنامه ها تولدشان را در 
»قندهار افغانستان« گواهی می کرد هر دو نام از سیدالشهدا گرفته بودند ،یکی 

عبدالحسین بود، زاده 1344 و دیگری محمدحسین، زاده 1347، هر دو حسین 
بودند و بر صراط حسین )ع( پس نسبت شان با عاشورا چنان روشن بود که 

باید خود را به کربال می رساندند، به کربالی تکلیف اگرچه فاصله ای طوالنی با 
کربال داشت اما بر مدار آن می چرخید. 

2

31 شهریور 1394
روزنامه 

  روایتی از شهدا، جانبازان و ایثارگران      
� 22 � افغانستانی دفاع مقدس

31 شهریور 1394
روزنامه 

  روایتی از شهدا، جانبازان و ایثارگران      
� 23 � افغانستانی دفاع مقدس

 روایتی شورانگیز از خبر 
شهادت خان محمد احمدی

رویای صادقانه 
خواهر

را  دیگران  و  دیدن  اهل  است.  شهود  اهل  شهید، 
و  تیر  بصیرت.  و  بصرات  اهل  رساندن.  دیدن  به 
ترکش، چشم هایش را نمی بندد، حتی اگر بر »مردم 
باز  و  می شود  بینا  شهید  باشد،  نشسته  اش«  دیده 

هم زیباتر.
 او در باران تیر و ترکش و زخم نه تنها نمی میرد 
و از پا نمی افتد، بلکه حیات جاودان می یابد و قد 
در  احمدی،  محمد  خان  شهید  که  چنان  می کشد، 
تا  کشید  قد  کشید،  قد  خواهرش  صادقانه  رویای 

آسمان. اویی که زاده کابل بود، اما جاودانه شده فاو... خواهرش، 
روایتی شورانگیز از خبر شهادت او دارد.

احساسم این است که برادر شهیدم همیشه ناظر بر کارهای من 
است، اگر ناخواسته نمازم به قضا شدن نزدیک شود، روح برادرم 

به من می گوید که بلند شو برو نماز بخوان که قضا می شود. 
زمانی که برادرم شهید شده بود، جنازه اش بنا بر مشکالت جنگی 

حدود دو هفته در سردخانه مانده بود و کسی خبر نداشت. 
بهشت  در  که  دیدم  در خواب  را  برادرم  شبی  زمان  همان  در 
زهرا)س( است و قبری را آماده می کند، پرسیدم که این جا چه 
می کنی؟ در جوابم گفت » آمدم برای خودم جای قبر انتخاب 
کنم« با ناراحتی گفتم: »خان محمد دیگر از این حرف ها نزن« با 
خوشرویی جواب داد: »ناراحت نشو، من آمده ام که برای شما 
هم جا بگیرم، تو نباید گریه کنی و باید صبر فاطمه زهرا)س( 

را داشته باشی. »هر طرف که می دیدم پرچم ایران بود. به برادرم 
نگاه می کردم، می دیدم که قدش مدام بلند می شود.  قد برادرم 
آن قدر بلند شد که صورتش به آسمان رسید و از نظرم محو 
شد. ما خبر نداشتیم که او شهید شده و پیکرش در سردخانه 
او  آمد،  که خواهرم  بودم  نشسته  در خانه  بعد  روز  است.چند 
که  داده اند  خبر  سازندگی  جهاد  از  برویم،  که  شو  بلند  گفت: 
جهاد  مسئولین  شدم،  آماده  عجله  با  شده.  زخمی  محمد  خان 

پشت در آمده بودند. 
سوار ماشین شدیم تا به خانه مادرم برویم. اصال باورم نمی شد، 
عکس برادرم را در ماشین جهاد زده بودند ولی به خاطر عجله 
دیدن حجله  با  جا  آن  رسیدم  مادرم  خانه  به  وقتی  بودم.  ندیده 
شهادت وعکس برادرم متوجه شدم، انگار آسمان به یک باره بر 

سرم خراب شد.



شهید  طلبه  پرمحبت  خانه  میهمان  من  ــروز  ام
وقتی همسر شهید،   . سیدمحمدعلی حسینی هستم 
خاطره آن سفر اصفهان و ماجرای خوابیدن محمدعلی 
در تابوت را برایم تعریف می کند، دیدگانش به اشک 
می نشیند، آن قدر که برای دقایقی تمام فضای اتاق را 
سکوت فرا می گیرد، پسرها و عروس خانواده سعی 

می کنند مادر را آرام کنند.
حاجیه خانم بی بی نیکبخت حسینی همسر شهید این 
طور ادامه می دهد:از زمانی که پایش به جبهه باز شد، 

صحبت شهادت همیشه درحرف هایش بود.
4 خواهرش در دوران طفولیت از دنیا رفته بودند و 

پدر و مادرش با نذر و نیاز او را بزرگ کرده بودند. در 
واقع محمدعلی تک فرزندشان بود. در ابتدا با جبهه 
ماجرای  که  تا شبی  بودند  مخالف  رفتن محمدعلی 
آن  داستان  داد که حاال  تغییر  را  یک خواب شرایط 
خواب و رویا بماند که چه بود صبح که خواب را 
برای سیدمحمدعلی تعریف کردم، رفت و یک دست 
لباس بسیجی آورد و به پدرش گفت: آرزوی شهادت 
را به دل من نگذار و هفته بعد با امضای پدر و جلب 

رضایت مادر عازم جبهه شد.
نحوه شهادت آقا سیدمحمدعلی را جویا می شوم که 
مادر از سیدمهدی فرزند بزرگ شهید می خواهد تا او 

برایم توضیح دهد، سیدمهدی می گوید: شهادت ایشان 
ارتفاعات  مهران،  منطقه  یک،  کربالی  عملیات  در 
قالویزان که مشرف به شهر مهران است اتفاق افتاد، 
چون آزادسازی مهران خیلی مهم بوده است در حین 
عملیات قسمت های مهمی آزاد می شود و یک عده 
محاصره  داشتند  حضور  عملیات  در  که  افرادی  از 
شکستن  برای  داوطلب  تقاضای  تیپ  و  می شوند 
محاصره و نجات رزمندگان را می کند و 14 نفر اعالم 
آمادگی می کنند. همرزم پدرم می گفت: پدر شما اولین 
نفری بود که داوطلب شد و محاصره به دست این 
14 نفر شکسته می شود. در راه برگشت، یک جنگنده 
عراقی اقدام به بمباران و تیراندازی می کند که 2 تیر به 
پای راست پدر اصابت می کند و بازوی راست ایشان 
می سوزد و بر اثر اصابت ترکش به سر پدرم، ایشان 
به فیض عظیم شهادت نائل می شود. از همسر شهید 
می خواهم بیشتر از محمدعلی برایم بگوید، او آهی 
می کشد و می گوید: اگر بخواهم از ایشان تعریف کنم 
شاید بگویید چون به شهادت رسیده دارد غلو می کند 
اما حقیقتا او انسان ویژه ای بود و اخالق خوشش را 

هیچ گاه فراموش نمی کنم. آن زمان ها که امکانات 
نبود و من مجبور بودم برای شستن لباس ها با دست 
به داخل حیاط بروم و مردها هم به خانم ها کمک 
نمی کردند، سیدمحمدعلی انگار بر خودش واجب 
می دانست که حتی در همین کارها کمکم کند. پسر 
عمویش به شوخی به محمدعلی می گفت: آبروی 
ما را بردی ولی او در جواب می گفت: انسان مومن 
باید به خانواده اش کمک کند و به اقوام نصیحت 

می کرد به زن به عنوان یک زیردست نگاه نکنید.
که  می کند  اشاره  خوابی  به  خانم حسینی  حاجیه 
است،  افتاده  اتفاق  نذرش  کردن  فراموش  پی  در 
می گوید: 2 سال بعداز شهادت سیدمحمد علی، من 
امام  به حرم  بودم 4 هفته، چهارشنبه ها  نذر کرده 
رضا)ع( مشرف شوم و بعد از آن که مادرشوهرم که 
عمه ام نیز بود بیمار شدند و بر اثر آن از دنیا رفتند، 
نذرم را فراموش کردم تا این که شهید به خواب 
خواهرم آمده بود و گفته بود، می دانم خیلی وقت 
هست  یادتان  هستید،  من  از  خبری  منتظر  است 
می رفتیم حرم امام رضا)ع( و از آب متبرک سقاخانه 
من  قسم  به حضرت  می نوشیدیم،  اسماعیل طال، 
به  فکر شما هستم،  به  همیشه  و  نکردم  فراموش 
همسرم بگویید چرا نذر خود را ادا نمی کند و در 
پی آن من 40 هفته به حرم مشرف شدم و نذرم 
را ادا کردم. از همسر شهید می پرسم از کدام شهر 
آمدید،  ایران  به  زمانی  چه  و  هستید  افغانستان 
بامیان هستیم و ما همان جا  می گوید: اهل استان 
ازدواج کردیم، در فامیل ما رسم است که عروس و 
داماد را از اقوام می گیرند و حتما باید سید باشند و 
شهیدکه پسر دایی من بود به خواستگاری ام آمد و 
با هم ازدواج کردیم و یک سال بعد از ازدواج در 
سال 1359 به ایران آمد و من نیز به همراه پدر و 

مادر شهید یک سال بعد به ایران آمدیم.
شهید  همسر  و  می پرسم  شهید  فرزندان  تعداد  از 
که  هستند  شهید  یادگار  پسر  فرزند   2 می گوید: 
سیدمهدی در سال 1363 به دنیا آمد و سیدهادی 
متولد 1365 است که در هنگام شهادت پدرش 3 
ماهه بود و الحمدهلل هر دو در زندگی موفق هستند، 
سیدمهدی که در یک شرکت دارویی مشغول به کار 
است و سیدهادی هم که در زمینه مسائل رایانه جزو 
نخبگان است و از کشورهای مختلف و ایران لوح 
تقدیر دریافت کرده است. هر دو ازدواج کرده اند و 

3 نوه هم دارم که بسیار دوستشان دارم.
اجازه بدهید پایان این گزارش شعری باشد که طلبه 
شهید سیدمحمدعلی حسینی در تاریخ 65.4.8 در 

وصیت نامه اش نوشته است:
شهیدعشق در میدان پیکار/ چو پروانه بسوزد در ره یار
نویسد بر حریر الله با خون/ خداوندا خمینی را نگه دار

از عطر خاطرات طلبه شهید سیدمحمدعلی حسینی

اولین داوطلب آن محاصره سخت
محسن متولی اشکذری

می گوید: یک بار که به اصفهان رفته بودیم، آقا سیدمحمدعلی بر مزار 
شهدای امام زاده سیدمحمد، در تابوت یکی از شهدا خوابید و گفت: ان شاءا... 

یک روز من هم در این تابوت ها خواهم خوابید... سال بعد به دلیل این که 
از شاندیز به مشهد نقل مکان کرده بودیم و سپاه به دنبال نشانی ما بود، پیکر 

شهید 14 روز در تابوت مانده بود...

مرتضی اسماعیلی

افغانستانی یا ایرانی؟ واقعا مسئله این نبود.
بلکه هدفی بزرگتر یعنی  دین،قرآن و 

مسلمانان مسئله بود...با همسر طلبه شهید 
سید علی موسوی همکالم شدیم تا از 

همسرشهیدش و آرمان بزرگ همسرش 
برایمان بگوید؛آرمانی که فراتر از ایرانی 

بودن یا افغانستانی بودن است...

»سیدعلی موسوی« بزرگ شده روستای قره باغ کابل افغانستان از مهاجران 
مجاهدی، که وظیفه خودش را در مقطع حساس و تاریخی دفاع مقدس، 
حضور در جبهه ها دانست  و در راه به درجه رفیع جانبازی نائل آمد. با 
پایان جنگ، او به ادامه درس و بحث طلبگی پرداخت تا این که در سال 
1374 جراحت ها و زخم هایش او را رهنمون آسمان کرد.با همسر این 

شهید به گفت و گو نشستیم تا با یاد و خاطره این شهید جانی تازه کنیم.
چه شد به ایران آمدید؟

تقریبا مصادف با اوایل انقالب اسالمی بود که به دلیل حمله شوروی 
سابق و وضعیت نامناسب افغانستان و برای حفظ دینمان، با خانواده ام 
از کابل به مشهد مهاجرت کردیم. خانواده ما در جنگ با شوروی خیلی 
شهید داد مخصوصا از طرف اقوام مادرم.بعد از مهاجرت ما، خانواده آقای 

موسوی به ایران آمدند.
با آقای موسوی چگونه آشنا شدید؟

ما با هم فامیل بودیم، ضمن این که قره باغ روستای مشترک مان بود، از قبل 
همدیگر را می شناختیم و اواخر جنگ، حدودا سال 66-67 باهم ازدواج 
کردیم.از خاطراتی که آقای موسوی از جبهه و جنگ برایتان تعریف کرده، 
بگویید.از آن زمان تا االن خیلی گذشته و زیاد خاطرم نیست.تعریف می کرد 
که در جبهه هر کاری از دستش برمی آمده انجام می داد، از خون دادن و 
آموزش احکام و بیان مسائل شرعی تا نگهبانی و شرکت در عملیات ها. جبهه 
که رفته بود می خواستند به او شناسنامه ایرانی بدهند، ولی سید قبول نکرده 
بود، گفته بود من اینجا آمدم برای شهادت، نه این که دستمزد بگیرم. اگر این 
را قبول کنم انگار دستمزدم را گرفتم! به من می گفت: »حیف شد! جاهایی 
رفتیم، در عملیات هایی شرکت کردیم که مطمئن بودیم زنده برنمی گردیم! 
ولی توفیق نبود که من شهید بشوم.« از خاطره هایش خیلی برایمان تعریف 
می کرد، مثال می گفت: »اوایل که اعزام شده بودم جبهه، قبول کردم نگهبانی 
بدهم، البته با وجود مخالفت بقیه. می گفتند تو تازه واردی! به هر حال رفتم 
سر پست. داخل کمین، یک دفعه با صدای گلوله به خودم آمدم. جریان از 
این قرار بود که یک سرباز قوی هیکل عراقی از پشت سر می خواست با سیم 
خفه ام کند که همرزمم به موقع او را هدف می گیرد و نقش زمینش می کند.«

از آرمان های طلبه شهید سید علی موسوی

 افغانستانی یا ایرانی؟ 
مسئله این نبود!

آقا سیدعلی بعد از جنگ 
چه کرد؟

اش  طلبگی  بحث  و  درس 
جلسات  در  داد،  ــه  ادام را 
قرآن  آموزش  هم  خانوادگی 
خمینی)ره(  امام  به  می داد. 
خیلی عالقه داشت؛ می گفت 
یا  باشد  امر کنند، شب  فقط 
اطاعت  ما  ندارد،  فرقی  روز 
سال  چهار  تقریبا  می کنیم. 
طرف  از  روحانی  یک  قبل 
و  احوالپرسی  بــرای  رهبر 
پرس و جو از وضع زندگی 
مان به منزل ما آمد. ما خیلی 
به  بنده  شدیم.  خوشحال 
نداریم،  ایشان گفتم مشکلی 
فقط بچه هایم چون شناسنامه 

ندارند اذیت می شوند.
سه  بگویید.  تان  فرزندان  از 
زینبیه  مسجد  در  دارم،  پسر 
چندین جزء از قرآن را حفظ 
کردند و االن هم خدا را شکر، 

هر سه طلبه هستند.
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و  در  همه  آوردنش،  روستا  بچه های  از  تا  دو  یکی 
ولی  دیدمش  منم  ببینند،  را  او  بودند  آمده  همسایه 
نشناختمش! یکی دو روز که گذشت از شوهرم اسم 
نشناختی؟!  چطور  گفت:  آقا  پرسیدم،  را  جوان  آن 

حسینت را آورده بودند ...«
یک گلوله در گوشه سمت راست پیشانی، این آخرین 
تصویر از صورت پسر در ذهن مادر است، مادری که 
خیلی وقت است، تلویزیون خانه  اش خراب شده 
تنها دلخوشی اش  پیچ سماورش چکه می کند و  و 
با گلدان های روی طاقچه است، گلدانی در  درددل 

همسایگی قاب عکس فرزند اولش، حسین آقا.
بی بی جان از روزهای سخت می گوید، روزهایی که 
در والیت هلمند افغانستان قربانی ظلم شد و زندگی 
اش را در کوله ای ریخت و گریخت تا این که در دیار 
پناه گرفت، از روزهای سختی می گوید  ضامن آهو 
که دختر دو ماهه اش بر اثر بیماری در آغوشش جان 
سپرد و البته از روزهایی که حسینش فدایی حسین 

)ع( شد و آرام او را به خاک بازگرداند.
جوان  این  حسین،  که  هاست  سال  دیگر  حاال 
اینجا  ایران،  خاک  و  آب  از  دفاع  راه  در  افغانستانی 

خاک شده است، کمی دورتر از خانه مادر. خاکی که 
امروز می توان گفت متعلق به این مادر است. مادری که 
ایران را وطنش می داند، پرسیدم: بی بی، اگر یک روزی 

اوضاع افغانستان آرام شود، برمی گردید هلمند؟
به  را  پسرش  عکس  قاب  خاک  چادرش  گوشه  با 
گوشه چشمان بارانی اش می کشد و می گوید: کجا 

برم؟ حسینم اینجاست ...
شهید حسین نقوی، در ششمین روز بهمن 65 وقتی 
فقط 18 سال داشت، در شلمچه  وبراثراصابت ترکش 

به شهادت رسید، روحش شاد ...

سعید برند

- بی بی جان! اینجا رو 
نگاه  کن ... لبخند بزن بی بی!

قاب عکس پسرش را در دستان 
نحیفش جابه جا می کند و 

خطاب به عکاس که هنوز منتظر 
لبخند اوست با صدایی بی رمق 

می گوید: »لبخندی نِداُرم مادر«
این آخرین جمله بی بی جان 
است - نوه  هایش این طور 
صدایش می کنند -  آخرین 

جمله یک مصاحبه کوتاه که 
برای همیشه در یادم خواهد 

ماند. وقت خداحافظی است، 
از او خداحافظی می کنیم 
و او را در خانه کوچک 

روستایی اش تنها می گذاریم.

کورده؛ روستایی در 40کیلومتری مشهد، روستایی که 
آب  دارد، برق دارد، گاز دارد و در پس کوچه های 
پیچ در پیچ و خاکی خود، تابلویی با نام »شهید« دارد.

شهیدی که در قاب سیاه و سفید کوچه های روستا، 
هنوز رنگ خونینش را حفظ کرده است ...

سمت  گوشه  بود  خورده  گلوله  »یک  که  شهیدی 
راست پیشانی اش، پسر همسایه می گفت وقتی تیر 
خورد کنارش بودم، خودم کولش کردم و از پشت 
سنگر به عقب خاکریز آوردمش. روزی که آوردنش 
را یادم نیست، ولی یادم هست روز شلوغی بود، با 

حسینم 
روزیکهآوردنشرایادمنیست،اینجاست ...

ولییادمهستروزشلوغیبود،
بایکیدوتاازبچههایروستا

آوردنش،همهدروهمسایهآمده
بودنداوراببینند،منمدیدمشولی
نشناختمش!یکیدوروزکهگذشت
ازشوهرماسمآنجوانراپرسیدم،

آقاگفت:چطورنشناختی؟!
حسینتراآوردهبودند...
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جهاد  سازمان  شهدای  پژوهش  سرگذشت  پرونده 
کشاورزی خراسان

نام شهید: قربانعلی جوادی 
شماره پرونده: 43 ردیف: 19

برای این که به دنیای آقا قربانعلی بروم عطشی وصف 
افغانستان  ناپذیر دارم؛ جوانی که در دانشگاه کابل 
در رشته پزشکی تحصیل می کرده و شرایط روزگار 
و دنیا او را به دنیای دیگری می کشاند و سرانجام 
در قامت یک جهادگر راه حق و فضیلت راه آسمان 

را یک شبه می پیماید...

و  قدیمی  برگه های  می کنم  تورق  که  را  پرونده 
دست نویس که از عمرشان احتماال بیش از 3 دهه 

می گذرد، قربانعلی را این گونه معرفی می کند:
نام و نام خانوادگی: قربانعلی جوادی

نام پدر: نامعلوم
تاریخ تولد: نامعلوم

محل تولد: کابل
تحصیالت: دانشجوی پزشکی

مجرد یا متاهل: مجرد
شغل قبل از شهادت: رشته پزشکی و رزمنده

تاریخ شهادت: 61/2/18
نحوه شهادت: ترکش خمپاره

محل شهادت: خرمشهر
محل دفن: بهشت رضا)ع(

به  او  قربانعلی در سه سالگی  پدر  نحوه سکونت: 
افغانستان  در  وی  مادر  و  است  رفته  خدا  رحمت 

ساکن است و عموی او در مشهد زندگی می کند.
عضو یا داوطلب: عضو

نوع کار در جهاد: کمیته بهداشت) دکتر(
به این که قربانعلی دقیقا در چه تاریخی از افغانستان 
به ایران مهاجرت کرده، در پرونده اشاره نشده اما او 
پس از سفر به ایران در دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
به عنوان دانشجوی سال سوم پذیرفته و مشغول به 

ادامه تحصیل می شود. 
سال 60 یا 61 با فراخوان کمیته بهداشت و درمان 
جهاد فارس برای اعزام پزشک، پزشکیار، دانشجوی 
پزشکی و امدادگر به جبهه و یاری رسانی به خط 
مقدم جهاد علیه دشمن بعثی داوطلب می شود و راه 

جدیدی را برای ادامه زندگی خود برمی گزیند.

جهادگر شهید قربانعلی جوادی به روایت هم 
رزمان در کمیته بهداشت شیراز

نمی دانم چرا ولی پس از 30 سال که از زمان تنظیم 
این پرونده و نگارش سرنوشت پژوهش این شهید 
می گذرد اما پاکی و صداقت عجیبی در واژه به واژه 
این برگه ها و نوشته ها حس می کنم. از خواندن شان 
بار  چند  را  صفحه  هر  گاهی  و  نمی شوم  خسته 

می خوانم.
و  پرمعنا  جمله  این  برگه ها  این  تمامی  ابتدای  در 
ا... خودنمایی می کند: »مکتبی که  امام روح  مفهوم 
ندارد و شهید سعید است و  شهادت دارد اسارت 

شهادت سعادت.«
دوستان  روایت  در  قربانعلی  آقای  با  بدهید  اجازه 
و همرزمان بیشتر آشنا شویم، آن جا که در زندگی 
یک  از  گفتن  سخن  است:  آمده  طور  این  او  نامه 
که خود  آن هم شهیدی  نیست  ساده ای  کار  شهید 
»مهاجر« بوده و در هجرت دنیوی، هجرتی آسمانی 
را تجربه کرده است. در زندگی دنیا از دیار و کاشانه 
خود آواره گشته و زندگانی را با مشکالت زیادی 

پشت سر گذاشته است.
از  یکی  در  جــوادی  قربانعلی  شهیدمان  ــرادر  ب
جهان  به  چشم  کابل  غورات  ایالت  روستاهای 
گشود. در ایام کودکی یعنی 3 سالگی پدر خود را 
از دست داد و سرپرستی وی را عمویش به عهده 

گرفت. 
به درس خواندن داشته است، در  او عالقه زیادی 

و  هوش  با  و  رفته  ابتدایی  مدرسه  به  کابل  دهات 
سپس  و  می شود  ممتاز  شاگرد  داشته  که  ذکاوتی 
هم  می گذراند.  خوب  معدل  با  را  متوسطه  دوره 
زمان در کنار عمویش به کارگری مشغول می شود. 
او خودش می گفت: »برای کنکور آمادگی نداشتم با 
این حال امتحان دادم و رتبه خوبی در رشته پزشکی 
کسب کردم. قربانعلی تا سال سوم در دانشگاه علوم 
پزشکی کابل به تحصیل می پردازد و جنگ و اشغال 
افغانستان توسط شوروی سابق شرایط را به گونه ای 
رقم می زند که تصمیم به مهاجرت می گیرد و ایران 
پرونده  )در  می کند.  انتخاب  زندگی  ادامه  برای  را 
در  و چگونگی حضورش  ایران  به  مهاجرت  سال 
را  شیراز  که  این  از  پس  است(  نشده  درج  شیراز 
و  بهداشت  کمیته  در  گزیند  برمی  سکونت  برای 
درمان جهاد استان فارس با عنوان پزشکیار روستایی 

مشغول کار می شود.
 او در روستاهای اطراف شیراز در قالب اکیپ های 
خدمت  مردم  به  درمانگاه ها  در  و  پزشکی  سیار 
دانشگاه  در  نیز  زمان  هم  قربانعلی  می کند.  رسانی 
علوم پزشکی شیراز به عنوان دانشجوی سال سوم 

پذیرفته و مشغول تحصیل می شود.
او تا زمان شهادت در عملیات های مختلفی به ویژه 
آخرین  و  شوش  بستان،  آبادان،  محاصره  شکست 
می یابد و  المقدس حضور  بیت  در حمله  عملیات 
البته در همین عملیات نیز به درجه رفیع شهادت و 
آن چه آرزویش بوده نائل می آید و پیکر مطهرش 

خاک  به  مشهد  رضا)ع(  بهشت  شهدای  گلزار  در 
سپرده می شود.

امام را از قبل از انقالب می شناختم
راز  و  پررمز  دنیای  و  ناآرام  روح  عظمت  اگرچه 
قربانعلی و مهاجرت از فرش تا عرش او در قالب 
این کلمات نمی گنجد و به سختی می توان از روش 
و منش یک پزشک که مسیر سعادت دنیا و آخرت 
را با اراده ای پاک و مقدس طی طریق کرده نوشت، 
اما در کلمات او و در آن چه دوستان و همرزمانش 
اراده  این  و  روح  عظمت  این  اند،  کرده  روایت 

مقدس خودنمایی می کند.
قربانعلی در مورد  از  او می گویند وقتی  هم رزمان 
و  ایران  اسالمی  انقالب  و  ا...  روح  امام  حضرت 
»قبل  می گفت:  می شد،  پرسیده  ملیت  موضوع 
من  دهد  رخ  اسالمی  انقالب  ایران  در  که  این  از 
ایشان  مقلد  و  می شناختم  را  خمینی)ره(  ا...  آیت 
بودم. انقالب اسالمی ایران، انقالبی است که تمام 
مستضعفان جهان را بیدار و ازاسارت استعمارگران 
ظهور  ساز  زمینه  انقالب  این  معتقدم  کرد.  آزاد 

انقالب حضرت مهدی علیه السالم است.«
او  زبان  از  بارها  می گویند  قربانعلی  همرزمان 
مطرح  من  برای  »ملیت  می گفت:  که  می شنیدیم 
نیست چه ایران و چه افغانستان هر دو یکی است و 
راهشان اسالم است و کتاب شان قرآن و پیغمبرمان 
حضرت رسول)ص(. من باید در ایران شهید شوم 
و یا با اخذ مدرک دکترا بتوانم برای ارائه خدمات 
بیشتر به مردم مظلوم افغانستان به کشورم بروم و در 
راه دفاع از وطن در برابر دشمن به شهادت برسم.«

وقتی پدرم را از دست دادم...
می گوید:  چنین  خاطراتش  در  خود  قربانعلی 
»وقتی که پدرم را از دست دادم در محله ما مردم 
خیرات  و  صدقه  مستمند  و  بی بضاعت  افراد  به 
سن  تا  که  می کنم  شکر  را  خدا  من  ولی  می دادند 
و  پررنج  زندگی  همه  آن  با  سالگی  سه  و  بیست 
مشقت از صدقه و خیرات مردم  استفاده نکردم.«
به صفحات  قربانعلی جوادی  آقا  پرونده  برگ های 
آخر رسیده و من مانده ام با یک حس غریب و این 
»قربانعلی  نام  چرا  سال ها  این  تمام  در  که  پرسش 
جوادی« این رزمنده افغانستانی عاشق در برگ های 

این پرونده در حبس مانده است!
به  جوادی  قربانعلی  دکتر  شهید  جهادگر  پرونده 
شماره 43 شهرستان مشهد- ردیف 19 را به آقای 
اکبرزاده کارشناس اداره امور ایثارگران جهاد تحویل 
می دهم و او پرونده را به قفسه بایگانی می سپارد و 
من می مانم و سنگینی واژه های غریب آقا قربانعلی 
هجرت  در  را  آسمان  طریق  که  افغانستانی  مهاجر 

دنیا به خوبی یافت...

غفوریان

حاال قرار است از البه الی یک پرونده و چند برگه و کاغذ، دنیای پر رمز 
و راز یک »عروج« را گزارش کنم. نمی دانم چرا در تمام این سال های 

خبرنگاری و تمام گزارش هایی که تاکنون نوشته ام، گزارش این پرونده و 
این شهید برایم رنگ و بوی دیگری دارد. از همان ابتدا که آقای اکبرزاده 

کارشناس اداره ایثارگران جهاد گفت این شهید بی وارث است حس غریبی 
تمام وجودم را فراگرفت. آقای اکبرزاده پرونده را مقابلم می گذارد:

درباره جهادگر شهید دکتر قربانعلی جوادی

 شهیدی که فقط 
خدا وارث اوست

پرونده جهادگر شهید دکتر قربانعلی 
جوادی به شماره 43 شهرستان 
مشهد- ردیف 19 را به آقای اکبرزاده 
کارشناس اداره امور ایثارگران جهاد 
تحویل می دهم و او پرونده را به 
قفسه بایگانی می سپارد
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ساعت 16؛ گلزار شهدای بجستان
خورشید عصر تابستانی بجستان، آرام آرام در پشت 
دیوارهای گلزار شهدا پنهان می شود و سایه درختان 
زمان  دوباره  حاال  می گستراند.  شهیدان  مزار  بر  را 
میهمانی های عصر پنجشنبه و حضور بر مزار یاران 
سفر کرده است و آرام آرام خانواده های بجستانی از 
راه می رسند. در گوشه ای از قطعه شهدا و به انتظار 
دیدن آن چیزی می نشینم که توصیفش را شنیده ام. 
به خود  طولی نمی کشد که شنیده ها رنگ حقیقت 
که  مردمی گره می خورد  نگاه  با  نگاهم  و  می گیرد 
کار هر پنجشنبه شان همین است: حضور بر مزار 
در  گرچه  که  افغانی  شهید  غالمی؛  رجبعلی  شهید 
که  هاست  سال  اما  بود  غریب  مهاجری  دیار  این 

آشنای مردم بجستان است... .
جمله ای نقش بسته بر سنگ مزار

غربت  راه  تنها  و  یکه  که  نداشت  بیشتر  سال   16
در پیش گرفت؛ ناگزیر از ترک وطن، از افغانستان 
راهی ایران اسالمی شد و 3 سال بعد، راهی را در 
پیش گرفت که برایش شهادت را به ارمغان آورد. 
مفصل است روایت آن چه که بود و چه شد؛ دلنواز 

است شنیدن این که آن سال ها چه کرد و حاال چه 
می کند و شور انگیز است همکالم شدن با آن ها که 
یاد  او  از  را می شناسند و عاشقانه  رجبعلی غالمی 
می کنند. اما برایم لذت بخش تر از همه این روایت 
که  اوست  نامه  وصیت  از  جمله ای  بازخوانی  ها، 
حاال بر سنگ مزارش نقش بسته است و خواندنش 
حتی مِن ناآشنا با او را هم هوایی می کند، چه رسد 
به دل های مردمی که سال هاست او را می شناسند: 
مادر  و  پدر  و  غریبم  من  می دانید  که  طور  »همان 
ندارم و همچنین برادر و خواهری؛ از شما عزیزان 
تقاضا دارم گاهگاهی که بر سر قبرم حاضر می شوید 
فاتحه ای بخوانید« و همین غریبی و دلتنگی های او 
بود که حاال دل های بسیاری را مجذوب خود کرده 
است و بسیاری را بر سر این مزار می کشاند. همین 
جمله است که سال هاست مردم بجستان را مرید 
می کند  مزار  این  میهمان  را  آن ها  و  است  کرده  او 
تا قرآنی بخوانند، نذری کنند، نذوراتی دهند و به 
قول خودشان مراد دل خویش را از شهید رجبعلی 
بخواهند تا واسطه فیض الهی باشد برایشان. پیر و 
جوان، کوچک و بزرگ، مرد و زن، فرقی نمی کند؛ 

آشنای  شهید  میهمان  را  لحظاتی  و  می آیند  همه 
شهرشان می شوند. حاال وقت آن است که از شهید 
هایش  دلبری  راز  تا  بشنوم  بیشتر  غالمی  رجبعلی 
نماند.  باقی  مهر  به  سر  بجستانی ها  جان  و  دل  از 
رجبعلی  از  و  می شوم  آن ها همکالم  از  تعدادی  با 

می شنوم:
بچه های تیپ »اسماعیل سید بجستان«

فانی«  »محمدباقر 
بازنشسته  فرهنگی 
از  یکی  بجستانی، 
شهید  قدیمی  دوستان 
آن  از  و  است  غالمی 
را  خاطراتی  ــا  روزه
می کند:  بازگو  برایمان 
افغانستان  از  رجبعلی 
بود  ــده  آم ایــران  به 
در  آشنایی  هیچ  و 
مدتی  نداشت.  اینجا 

کارگر  هم  بعد ها  و  می کرد  کارگری  کوره ها  در 
مقابل مسجد  در  من  زمان  آن  بود.  مرغداری شده 
ساباط بجستان فروشگاه داشتم و هر شب رجبعلی 
را می دیدم، هنگام نماز که می شد از راه می رسید و 
امانت  به  من  نزد  را  همراهش  وسایل  و  دوچرخه 
می گذاشت تا به مسجد برود. همین ایمان، صداقت 
را شیفته و  بجستان  مردم  بود که  پاکی رجبعلی  و 

مرید او ساخته بود...
هم  ما  رسید  فرا  که  جبهه  به  نیروها  اعزام  زمان 
خاطر  به  شدیم.  جنوب  منطقه  راهی  بجستان  از 
به  را  مان  تیپ  نام  بود  بجستان  در  که  زیارتگاهی 
نام همان زیارتگاه مزین کردیم و من و رجبعلی هم 
یادم  سید«.  »اسماعیل  تیپ  رزمندگان  جزو  شدیم 

هست آن زمان به هر رزمنده پول اندکی می دادند 
که اگر در راه ماندیم، هزینه خورد و خوراکمان را 
نکرد.  قبول  را  پول  این  رجبعلی  اما  باشیم،  داشته 
دلیلش را که پرسیدم گفت: »من به ایران نیامده ام 
که سر بار این کشور باشم، برای دفاع از اسالم به 

جبهه می روم و پولی نمی خواهم«.
اشک های غریبی

یک شب از شب های جبهه، وقتی به سنگر بچه های 
»اسماعیل سید« می رفتم، سایه ای را دیدم که  تیپ 
من را به دنبال خود کشاند. رجبعلی بود که پشت 
چادر رفته بود و آرام آرام اشک می ریخت. کنارش 
نشستم و از درد دلش پرسیدم و گفت: »برای همه 
بچه ها نامه آمده و مشغول خواندن نامه عزیزانشان 
هستند، اما من ... «. دوست نداشتم رجبعلی که یک 
غم  از  بود،  شده  جبهه  راهی  و  بود  غریب  مهاجر 
انجام  برایش  برنجد. دلم می خواست کاری  غربت 
به  که  گفتم  و  گرفتم  تماس  ام  خانواده  با  بدهم، 
دوستان رجبعلی بگویند گاهی برایش نامه بنویسند 
رجبعلی  خدا  شکر  یابد.  رهایی  دلتنگی  این  از  تا 
بهتری  نامه های دوستانش حال و هوای  با رسیدن 

پیدا کرد... .
شهیدی که مراد دهنده بجستانی هاست

»خلوص و پاکی اش او را در دل همه بجستانی ها 
جای داده است. مردم بر مزارش می آیند و او را نزد 
خدا واسطه روا شدن حاجت هایشان قرار می دهند. 
حاجت می گیرند و نذرهایشان را هم ادا می کنند، به 
همین خاطر است که همیشه مزارش میهمان دارد«.

این جمالت را »محمداسماعیل تنورمال« رئیس بنیاد 

شهید و امور ایثارگران بجستان بر زبان می آورد و 
اولین  را روایت می کند:  از شهید غالمی  خاطراتی 
مرغداری  در  که  بود  زمانی  رجبعلی  با  ام  آشنایی 
کار می کرد و می گفت گاهی شب ها عده ای اطراف 
مرغداری سرک می کشند و او را تهدید می کنند تا 
چیزی به غنیمت ببرند. آن زمان من مسئول پایگاه 

»رجبعلی غالمعلی«؛ شهیدی که 
مزارش میعادگاه بجستانی هاست

ین  آشناتر
غریبه شهر

مصطفی عبدالهی

چهارشنبه، 28 مرداد ماه بود که برنامه این گونه تنظیم شد: »عصر فردا؛ خیابان 
طبرسی، منزل خانواده یکی از شهدای افغانی دفاع مقدس«. همه چیز هماهنگ 

شده بود اما به ناگاه برنامه تغییر کرد و به گونه ای دیگر رقم خورد: »عصر 
پنجشنبه؛ گلزار شهدای بجستان، مزار شهید رجبعلی غالمی«. چرایی اش برایم 

روشن نبود و نمی دانستم که چرا نصیبم از ویژه نامه امسال، حضور به ناگاه 
در شهرستان بجستان و گلزار شهدای این شهر شده است؛ اما زمان برای یافتن 

پاسخ این سوال به درازا نکشید و خیلی زود حقیقت در مقابل چشمانم به 
نمایش در آمد...

31 شهریور 1394
روزنامه 

  روایتی از شهدا، جانبازان و ایثارگران      
� 30 � افغانستانی دفاع مقدس

31 شهریور 1394
روزنامه 

  روایتی از شهدا، جانبازان و ایثارگران      
� 31 � افغانستانی دفاع مقدس

مردم هر هفته به زیارتش می آیند
  گلزار شهدای شهر بجستان - شهریور 1394



شهید چمران  مقاومت 
ما  به  رجبعلی  و  بودم 
نگران  بود.  آورده  پناه 
بود که شاید چون یک 
کمکش  است  مهاجر 
همراهی  امــا  نکنیم 
حل  برای  بسیجی ها 
این مشکل او، بهانه ای 
هایمان  دوستی  تا  شد 
و  بیشتر شود  و  بیشتر 
رجبعلی  زمان  آن  از 
ــکــی از  هــم شــد ی

بچه های پایگاه مقاومت شهید چمران.
شهادتی به یاد ماندنی

رجبعلی تخریب چی بود و در عملیات والفجر9 به 
گونه  این  همرزمانش  که  شهادتی  رسید.  شهادت 
با  مسیر  که  رسیدیم  منطقه ای  به  می کنند:  تعریف 
برای  بود.  شده  مسدود  حلقوی  خاردارهای  سیم 
جلوگیری از لو رفتن عملیات، امکان پاره کردن سیم 
خاردار نبود و باید فکر دیگری می کردیم. قرار شد 
یکی از بچه ها روی سیم خاردار دراز بکشد و بقیه 
رزمنده ها از روی بدنش عبور کنند. 3 نفر تخریب چی 
بودیم و هر 3 مشتاق انجام این کار. چاره ای نبود 
بود  رجبعلی  این  و  کنیم  کشی  قرعه  که  این  جز 
را روی سیم  تفنگش  افتاد.  نامش  به  کار  قرعه  که 
رزمنده ها  عبور  مسیر  را  تنش  و  گذاشت  خاردار 
کرد. همه بچه ها که از روی تنش عبور کردند، از 
جای برخاست و دستانش را رو به آسمان بلند کرد، 
خدا را شکر کرد که این افتخار نصیبش شده است 

لحظات  همان  در  و 
دشمن  تیر  کــه  ــود  ب
نشست  چشمش  در 
برایش  را  شهادت  و 
. آورد...  ارمغان  به 
همه مردم بجستان 

خانواده او هستند
»احمد باغبان« هم یکی 
از قدیمی های این شهر 
لحظاتی  از  و  اســت 
رجبعلی،  که  می گوید 
بود  شده  هوایی  دلش 

و هوس حضور در جبهه کرده بود: یکی از شب ها 
دعای  از  بعد  بودیم،  بجستان  جامع  مسجد  در  که 
عجیبی  هوای  و  حال  که  دیدم  را  رجبعلی  کمیل 
کردم،  جو  و  پرس  که  را  حالش  چرایی  داشت. 
اشک در چشمانش حلقه زد و گفت: »می خواهم 
امکانش  و  ام  افغانی  اما من یک  راهی جبهه شوم 
مسئوالن  با  کنم،  داشتم کمکش  ندارم«. دوست  را 
که  دادند  اجازه  هم  آن ها  و  کردم  صحبت  وقت 
رجبعلی همراه بقیه رزمنده ها روانه جبهه ها شود... .
زندگی سرمایه  تومان  هزار   10 و  موتور  یک 
رجبعلی در زندگی فقط یک موتور سیکلت داشت 
هزار   10 کارگری  سال ها  طول  در  اش  سرمایه  و 
برای خواب  هم  ثابتی  بود. حتی جای  پول  تومان 
نداشت، گاهی در مقر سپاه می خوابید و گاهی هم 
میهمان منزل ما می شد. وقتی قرار شد راهی جبهه 
شود پول هایش را به من داد و گفت که همه دارایی 
اش را برای جبهه ها هزینه کنند. گفتم شاید هیجان 

زده شده است و حواسش نیست که این 10 هزار 
تومان تمام دارایی اش از زندگی است و بعدها به 
کارش می آید. پول ها را در کمدی گذاشتم که وقتی 
برگشت دوباره به او بازگردانم، اما وقتی به بجستان 
آمدم و خواست برای بار دوم راهی جبهه شود، از 
شنیدن این ماجرا ناراحت شد و گفت: »چیزی را 

که در راه خدا داده ام پس نمی گیرم«.
تشییع باشکوه شهید مهاجر

آن زمان بجستان، بخش بود و همه شهدا را به گناباد 
اعالم شد که رجبعلی غالمی هم  می آوردند. وقتی 
و  است  افغانی  گفتند چون  ابتدا  است،  شهید شده 
خانواده ای ندارد او را در همان گناباد به خاک بسپاریم 
بجستان  مردم  همه  نیست،  اینطور  که  گفتم  من  اما 
خانواده او هستند و خد او هم وصیت کرده است 
این حرف ها  او را در بجستان دفن کنند. گفتن  که 
به رجبعلی،  بجستان  مردم  درباره عالقه  و صحبت 
اشتیاق مسئوالن برای تشییع این شهید در گناباد را 
بیشتر کرد و باعث شد پیکر مطهرش را ابتدا در آن 
شهر تشییع کنیم و سپس برای خاکسپاری به بجستان 
بجستان  مردم  حضور  بود  شکوه  با  چه  و  بیاوریم 
در تشییع پیکر شهید غالمی، شکوهی که چیزی از 
نداشت... چند  عزاداری روز عاشورای حسینی کم 
بیتی از شعر بردارم که در وصف شهید غالمی سروده 

است را هم پیشکش روح بلند آن شهید می کنم:
مفتخر  او  از  که   / است  نازنین  این  مدفن  بجستان 

این سرزمین است
رجب نام و غالمی شهرتش بود / رضای حق تعالی 

اجرتش بود 

عبدالهی

که  فرزند   9 و  همسر  از  کندن  دل  است  سخت 
را طراوت  با عاشقانه هایشان زندگی ات  هر روز 
به گرمای نفس  ای، آن ها که نفس هایت  بخشیده 
هایشان مدام است و دلت به دلربایی هایشان گرم. 
دیدن رویشان مرهمی است برای تسکین درون و 
تماشای لبخندشان بهانه ای برای لبخند ظاهر. آری 
چندباره  خداحافظی  تجربه  است  سخت  بسیار 
نمی دانی  که  مسیری  در  نهادن  قدم  و  عزیزان  با 
بازگشتی از آن برایت خواهد بود یا نه. شهید »غالم 
توشه  که  است  آن هایی  از  یکی  سروری«  حیدر 
راهی  دین  از  دفاع  برای  و  برداشت  سفری  چنین 

جبهه ها شد.
مدتی در کشورش افغانستان برای دفاع از وطن و 
مبارزه با شوروی اشغالگر ایستادگی کرد اما گریز از 
هجمه مهاجمان ناگزیر او را راهی ایران کرد. اگرچه 
خاک این کشور نیز برای او زمینه ساز راه آسمانی 
کرد،  همراهی  اوج  به  رسیدن  تا  را  او  و  بود  اش 
... و چه زیباست  تا شهادت  به آسمان،  تا رسیدن 
شهید  همسر  علیمرادی«  »حوا  خاطرات  خواندن 
سروری؛ خاطراتی که پانزدهم مهرماه سال 1382، 
درباره آن مجاهد جهان وطن مکتوب شده و حاال 
از اسناد پرونده شماره 67/6636 بنیاد شهید و امور 

ایثارگران قم به شمار می آید. بیایید این 
پرونده را با هم مرور کنیم...

یا باید کمونیسم شویم یا...
همین  به  و  می کرد  کار  ارتش  در 
دلیل خیلی کم همدیگر را می دیدیم. 
زندگی  ها،  حرف  این  تمام  با  اما 
خوبی داشتیم، در کنارش احساس 
خوشبختی و غرور می کردم. بسیار 
سنگینی  سکوت  بود،  حرف  کم 
داشت اما مثل کوه محکم و استوار 
بود... یک روز غالم در را باز کرد 
و به خانه آمد. بدون این که حرفی 
بزند مشغول جمع کردن لباسهایش 
شد. من و بچه ها مات و مبهوت 
اعمالش، ]به او[ خیره شده بودیم. 

می خواهی  کجا  شده؟  »چه  پرسیدیم  چه  هر 
سخنی  و  بود  کارش  به  سرش  فقط  بروی؟« 
نمی گفت. بعد از جمع کردن لوازمش، رو به من 
افغانستان تحت سلطه  کرد و گفت: »کشورمان 

شوروی است و ما نیز یا باید کمونیسم شویم یا 
این که از اینجا هجرت کنیم، من فعال می روم و شما 

هیچ اطالعی از من به کسی ندهید«.
از مقابل چشمان حیرت زده ما عبور کرد و رفت، 
بدون آن که حتی بگوید به کجا می رود. از فردای 
آن روز خانه ما میدان تاخت و تاز کمونیست ها شده 
بود و دائم تحت فشار بودیم تا اطالعاتی راجع به 
یک  که  این  تا  گذشت  بدهیم.مدتی  آن ها  به  غالم 
بچه ها  و  من  شد.  منزل  وارد  همسرم  ناگهان  شب 
وحشت زده از خواب بیدار شدیم حیرت زده منتظر 
به او نگاه می کردیم، اما او بدون کوچکترین معطلی 
باید  بردارید،  را  گفت: »سریع وسایل شخصی تان 

همین االن حرکت کنیم و به ایران برویم«.
7شبانه روز سخت

به  ایران 7 شبانه روز  به  ما  سفر طوالنی و سخت 
طول انجامید. این هفت روز مثل هفت سال بر ما 
گذشت، نه آذوقه ای و نه پولی داشتیم. فقط مات و 
مبهوت به راهمان ادامه می دادیم. تا این که باالخره 

به مرز ایران رسیدیم...
7 سال در ساوه زندگی کردیم و بعد از آن همراه 
قم  به  آمدنمان  از  مدتی  شدیم.  قم  عازم  پدرم 

نگذشته بود که همسرم و پدرم برای دفاع از اسالم 
و دین راهی جبهه های جنگ شدند. چند وقتی را  
اما  می آمد  دیدارمان  به  هم  گاهی  و  بود  جبهه  در 
یادم  بود.  جبهه ها  در  ذکرش  و  فکر  همه  هم  باز 
و  کردم  شکایت  کارهایش  از  که  را  روزی  هست 
دلنشین  تبسمی  با  اما  باشد  ما  کنار  بیشتر  گفتم که 
نمی توانیم  مسلمانیم  »ما  که  کرد  یادآوری  من  به 
بی تفاوت باشیم وظیفه ما حفاظت از اسالم است، 
ایران  برای  می کند  فرقی  چه  حاال 
بعد  ماه  چند  افغانستان«.  یا  باشد 
و  ماندم  من  و  رسید  شهادت  به 

کوهی از مشکالت...
فاو نردبان آسمان شد

تولدش در شهر کابل بود، به سال 
1320. شهید غالم سرور حیدری 
از طریق  ماه سال 1366،  آبان  در 
رانندگی  شغل  برای  نصر  سازمان 
آن  از  پس  و  معرفی  سپاه  به 
تاریخ  شد.  ایران  جبهه های  راهی 
شهادتش را 29 فروردین ماه سال 
1367 ثبت کرده اند، در منطقه فاو، 

بر اثر اصابت ترکش به سر.

شهید»غالم حیدر سروری« به دلتنگی های خانواده اش این گونه پاسخ داد

ما مسلمانیم نمی توانیم 
بی تفاوت باشیم
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علی ترابی

دیدار خانواده  به  که  بود  یارمان شده  توفیق 
شهید سید امیر شاه حسینی برویم. خانواده ای فرهنگی 
و مذهبی که عالوه بر این که فرزندشان را در راه اسالم 
هدیه دادند این روزها نیز با ساخت حسینیه و کتابخانه 
حضرت زینب )س( در کارهای فرهنگی فعالیت های 
آقا  دارند. حاج  منطقه گلشهر مشهد  در  ارزشمندی 
سید حسینعلی حسینی پدر امیر تاکنون 15 جلد کتاب 
دینی مذهبی به رشته تحریر درآورده است. اگرچه او 
حاال به ضعف جسمی مبتالست اما سال های زیادی 
فعالیت های فرهنگی و مذهبی  از عمرش را صرف 
کرده است. می گوید: خیلی اصرار داشتم که امیر به 
درس و بحثش در حوزه ادامه دهد اما حال و هوای 
جبهه او را رها نمی کرد او اعتقاد داشت که امروز دفاع 
از دین و اسالم بر همه ما مسلمانان واجب است و 
باید مسیر دیگری غیر از راحتی و عافیت برگزید.پدر 
شهید نگاهی به عکس فرزندش می کند و با حالتی 
همراه حسرت و عطوفت می گوید: امیر از کودکی به 
مسائل دینی و اعتقادی عالقه زیادی داشت، بچه ای 
شیرین و شوخ طبع بود، تندی نداشت و با کسی به 
خشونت صحبت نمی کرد.بچه آراسته و مودبی بود 
و به سرووضعش اهمیت می داد. کارهایش براساس 
نظم و انضباط بود. با این که جوان شوخی بود اما 
به همه از بزرگ و کوچک احترام می گذاشت. حاج 
آقا حسینی می گوید: من همیشه به درس و تحصیل 
تاکید داشته ام و برای امیر هم همین گونه بود. برای 
همین به امیر خیلی اصرار می کردم که ادامه تحصیل 
دهد او هم در جبهه هیچ وقت تحصیلش را رها نکرد 

و تالش می کرد به درسش ادامه  دهد. امیر به نماز اول 
وقت هم خیلی اهمیت می داد. همیشه دیگران را به 
تشویق می کرد. همه ساله  و  توصیه  اول وقت  نماز 
از سال را )رجب و  به جز ماه مبارک رمضان 2ماه 
شعبان( روزه بود. همیشه هم  عنوان می کرد که برای 

پیروزی اسالم روزه می گیرم.
6ماه جهاد و سپس پرواز

مقدس  دفاع  عملیاتی  مناطق  در  6ماه  حدود  امیر 
حضور داشت که در این مدت چند بار به مرخصی 
می آید اما مرخصی آخر قبل از شهادت برای خانواده 
خیلی متفاوت بود. پدر در این باره توضیح می دهد: 
خاصی  روحیه  آمد  مرخصی  به  که  دفعه ای  آخرین 
داشت و با گذشته اش خیلی متفاوت بود به طوری 
در  و  می کرد  متفاوتی  صحبت های  همه  برای  که 
او در  میان می آورد.  به  از سفر سخن  حرف هایش 
برایمان  زیادی  نامه های  جبهه  در  حضورش  طول 
می خواست  ما  از  نامه ها  بیشتر  در  که  می فرستاد 
شویم. پیروز  تا  کنیم  دعا  رزمندگان  و  امام  برای 

خبر پرواز
هایش  چشم  در  اشک  حاال  که  حسینی  آقا  حاج 
را  امیر  شهادت  خبر  که  روزی  خاطرات  زده  حلقه 
به او دادند به یاد می آورد و می گوید: صبح یکی از 
روزهای خردادماه بود که چند نفر از جهاد سازندگی 
به منزل ما آمدند و گفتند که امیر مجروح شده، اما 
من متوجه شدم که امیرحسین شهید شده و به آنها 
گفتم که آمادگی دارم خبر شهادت فرزندم را بشنوم. 
ساعت 14 همان روز به معراج شهدا رفتیم و پیکر 
فرزند شهیدمان را که با خمپاره نیمی از بدنش رفته 
را  خدا  اما  بود  وصفی  غیرقابل  لحظه  دیدیم.  بود، 

شکر کردم که ما هم در دفاع از دین و اسالم و ایران 
نقشی داشتیم. حاج آقا حسینی که با این خاطرات به 
سال های دور رفته و گویی خودش را در معراج شهدا 
به  و  می کند  سکوت  حاال  یافته،  امیرش  پیکر  بر  و 
عکس امیر خیره می شود. نمی دانم به چه می اندیشد... 

حتما دلش برای فرزندش تنگ شده ...
خواهر شهید حسینی هم که در این میهمانی همراهی 
مان می کند، می گوید: امیر امروز مایه افتخار پدرم و 
تمام خانواده ماست امیدواریم روزی که ما محتاجیم 
از شفاعت خودش محروم نکند.امیر سال 66  ما را 
داوطلبانه از سوی جهاد سازندگی به عنوان امدادگر 
جزیره  در  نیز   67 خرداد   13 در  و  اعزام  جبهه  به 
مجنون بر اثر اصابت خمپاره به آسمان پرواز کرد...
حاج آقا حسینی که سال هاست کتابخانه و حسینیه 
حضرت )س( را در منطقه گلشهر راه اندازی کرده، 
قصد  بود  امیر  که  زمانی  را  حسینیه  این  می گوید: 
احداثش را داشتیم و حتی او هم وقتی جبهه بود از 
ساخت  پیگیر  خیلی  می فرستاد  که  نامه هایی  طریق 
حسینیه بود؛ خیلی عجیب بود که ساخت حسینیه هم 
زمان شد با شهادت امیر و پس از تکمیل توانستیم 
کنیم. برگزار  حسینیه  این  در  را  او  چهلم  مراسم 
کتاب  جلد  هزار   12 حدود  اکنون  حسینیه  این 
فرهنگی و مذهبی دارد که مردم محله و منطقه از آن 
استفاده می کنند. حاج آقا حسینی می گوید: چند جلد 
کتاب به زبان دری نوشته ام که به افغانستان ارسال 
می کنم. متاسفانه وضعیت امکانات فرهنگی در کشور 
افغانستان خوب نیست و باید به سهم خودم تالش 
کنم تا برای رشد فرهنگی و دینی مردم کشورم قدمی 

برداشته باشم.

 از گستره خاطرات پدر طلبه شهید 
سید امیر شاه حسینی

خدا را شکر 
 که ما هم 
 در دفاع از 
 دین و قرآن 

نقش داشتیم
در محله »پنج تن« با پرس و جو از چند نفر، باالخره 
پالک 78 را پیدا می کنم. زنگ را که می فشارم داماد 
خانواده که منتظرمان بود در را به رویمان می گشاید. 
یک  اطراف  در  که  اتاق هایی  با  قدیمی  خانه ای 
آقا موسوی پدر شهید  بود. حاج  راهرو واقع شده 

جلوی راهرو به گرمی از ما استقبال می کند.
ویژه نامه  درباره  معمول  احوالپرسی های  از  پس 
باب  و  می دهم  توضیحاتی  برایش  برادری«  »سند 
گفت وگو باز می شود. می گوید: سیداحمد 20 ساله 
بود که حکومت کمونیستی در افغانستان روی کار 
به  را  افغانستان  جوان های  تا  می کرد  تالش  و  آمد 
با  اعتقاداتش  که  احمد  اما  بگیرد  به خدمت  اجبار 
این تفکر همخوانی نداشت در جبهه مقابل جریان 
کمونیستی قرار گرفت و برای مبارزه با اشغالگران 
به مجاهدان افغانستانی پیوست. پس از مدتی مبارزه 
ایران  به  با مهاجرت  این جریان تصمیم گرفت  در 
مسیر زندگی اش را تغییر دهد. من نیز همزمان در 
دولت آباد بلخ به فعالیت های حوزوی مشغول بودم 

و یک مدرسه علمیه را اداره می کردم.
را  امام  حضرت  از  دستخطی  موسوی  آقا  حاج   
نشانمان می دهد که امام اجازه هزینه وجوهات برای 
امور حوزوی و طالب آن منطقه را به آقای موسوی 
گرفته  قاب  را  نامه  این  موسوی  آقای  ــد.  داده ان
آقای  می داند.  خودش  افتخار  سند  را  آن  و  است 
موسوی ادامه می دهد: این گونه بود که ما ماندیم و 

سیدمحمود به تنهایی راه ایران را در پیش گرفت.
پدر شهید در حالی که عکس های پس از شهادت 
سیدمحمود را به ما نشان می داد ماجرای جبهه رفتن 
او را این طور نقل می کند: محمود پس از آن که به 
مشهد آمد در حالی که هم به درس خواندن ادامه 
می داد و هم کار می کرد جوانان ایرانی را که می دید 
می روند  نبرد  جبهه های  به  شوقی  و  شور  چه  با 
وقتی  برود.  جبهه  به  که  می گیرد  را  تصمیمش 

می کند  مطرح  آشنایانش  و  اطرافیان  با  را  موضوع 
با مخالفت برخی از آن ها روبه رو می شود اما پاسخ 
برای  که  بود  امام)ره(  فتوای حضرت  سیدمحمود، 
دفاع از اسالم، ایران و افغانستان فرقی ندارد. او در 
کردستان  جبهه های  به  ماه   6 مدت  به  اول  مرحله 
اعزام شد و پس از بازگشت از جبهه به شهر قزوین 
می رود و در یک کوره آجرپزی کار می کند. اما باز 
هم دلش طاقت نمی آورد و دوباره عزم جبهه می کند. 
و  کرد  شرکت   8 کربالی  عملیات  در  سیدمحمود 
در خاک عراق، منطقه فاو در تاریخ 64/11/23 به 
شهادت رسید. من که قبل از مصاحبه مختصری از 
آقا  از حاج  بودم  شنیده  سیدمحمود  نحوه شهادت 
خواستم تا در این باره برایم بگوید: او هم در حالی 
که به عکس فرزند شهیدش خیره شده بود، گفت 
فرمانده و  به همراه  احمد  روز عملیات کربالی 8 
دیگر همرزمانش پس از باز شدن محور عملیات از 
اروند عبور می کند و پا به شهر فاو می گذارد. همه 

نظامی  گــرفــتــه آرایــش 
پنجاه  باره حدود  که یک  بودند 

سرشان  روی  عراقی  کبرای  بالگرد 
ظاهر می شوند و شروع به شلیک می کنند. در همین 
که  فرمانده اش  می شود  متوجه  سیدمحمود  حال 
حدود صد متری از او جلوتر بود زخمی شده است. 
به هر زحمتی که بوده خودش را به او می رساند و 
پیکر زخمی فرمانده اش را به دوش می کشد و به 
عقب برمی گرداند و خودش به محلی می رود که 
فرمانده اش مجروح شده بود و به دفاع می پردازد 
تا این که او هم در همان جا مورد اصابت ترکش 
می رسد.  شهادت  به  و  می گیرد  قرار  توپ  گلوله 
اگرچه خیلی تالش کردم فرمانده اش  را از نزدیک 
سید  دوستان  از  و  ام  نشده  موفق  هنوز  اما  ببینم 
بار هم بر مزار  ایشان حتی یک  محمود شنیدم که 

سیدمحمود قربانی کردند.
موقع  آن  که  شما  می پرسم  موسوی  شهید  پدر  از 
باخبر  سیدمحمود  شهادت  از  چطور  نبودید  ایران 
امروز  مثل  که  زمان  آن  در  می گوید:  که  شدید، 
امکانات ارتباطی گسترده ای وجود نداشت و ما بعد 
از حدود دو سال به همراه خانواده به ایران و پس 
از آن به مشهد آمدیم و برای دیدار اقوام به همین 
محله فعلی آمدم وقتی در منزل یکی از اقوام بودیم 
آمدند  آنجا  به  آشنایان  از  یکی  یکی  شدم؛  متوجه 
به  عجیبی  دلشوره  جا  همان  گرفتند.  را  ما  دور  و 
سراغم آمد از آن ها پرسیدم، چه اتفاقی افتاده؟ چرا 
جمع شدید؟نکند برای محمود اتفاقی افتاده؟ تا این 
که پس از حرف هایی این طرف و آن طرف، گفتند 

محمود در جبهه شهید شده است.
گفت وگویم با حاج آقا موسوی تمام می شود و از 
آن ها خداحافظی می کنم. از در خانه که بیرون می آیم 
از آن هایی  لحظه ای احساس می کنم من هم یکی 
هستم که قرار است خبر شهادت سیدمحمود را به 
پدرش بدهم... اما نمی دانم خبر شهادت یک فرزند 

را به پدر چگونه باید داد... .

 پدرانه های آقای موسوی که پس از ۲ سال از 
شهادت محمودش باخبر می شود

جانم فدای فرمانده...

عقیل رحمانی

عملیات کربالی هشت فرا رسیده بود. سیدمحمود شب عملیات طبق رسم 
شب های عملیات با دوستانش وداع کرد. او که به پهنای صورت اشک 

می ریخت به فرمانده اش گفت از این عملیات برنمی گردم...

31 شهریور 1394
روزنامه 

  روایتی از شهدا، جانبازان و ایثارگران      
� 34 � افغانستانی دفاع مقدس

31 شهریور 1394
روزنامه 

  روایتی از شهدا، جانبازان و ایثارگران      
� 35 � افغانستانی دفاع مقدس



بود، روزهایی که شوروی دامنش  روزهای سختی 
را بر خاک افغانستان پهن کرده بود و سایه کفر در 
این دیار قامت بلند می کرد، بیم کفر بود و دغدغه 
حفظ دین فرزندان. »محمد نادر« چاره را در هجرت 
دید و هر چه بود و نبود فروخت، دست همسر و 
فرزندانش را گرفت و راهی پاکستان و پناهنده آن 
شد. او اگرچه برای خود و خانواده اش شناسنامه 
پاکستانی گرفت؛ اما بعد از مدتی رحل، قرار و آرام 
خود را درایران و در شهر مشهد دید. او برای کسب 
رزق و روزی حالل به جست وجوی کار پرداخت 
تا این که موفق شد در جهاد سازندگی مشغول به 

کار شود.

4 مرتبه لبیک
رسول  فرزند  بارگاه  جوار  در  بود؛  آسوده  حاال 
ایــران،  اسالمی  انقالب  برکت  به  و  ــدا)ص(  خ
خانواده اش زیر سایه اسالم آرام می گرفتند. »محمد 
نادر« که در کمیته عمران جهاد به عنوان نیروی راه 
ساز در منطقه الئین شروع به کار کرده بود، همزمان 
راهی  امــام)ره(  ندای  به  لبیک  با  مقدس  دفاع  با 
جبهه ها شد، عشق او به دفاع از دین و ایمان بیش 

از 4 مرتبه او را به خدمت در جبهه جهاد کشاند.
مهربانی؛  از  سخن  یعنی  نادر«  »محمد  از  سخن 
هنوز  داشتند.  دوست  را  او  همه  احترام.  و  تعهد 
از  می شود،  نامش  و  یاد  از  صحبت  وقت  هر  هم 

دلسوزی اش حرف به میان می آید و احترامی که به 
خودش  داشت.  روحانیون  و  سادات  به  خصوص 
با  برخورد خوبش  اما  نداشت  آنچنانی  مالی  وضع 

فقرا هنوز در یادها زنده است.
همسرش زهرا از محمد نادر چنین می گوید: همیشه 
روی  کند،  پرهیز  دروغ  و  غیبت  از  می کرد  سعی 
اهمیت  و  بود  حساس  بسیار  فرزندانمان  تربیت 
زندگی ساده  بر  زیادی  تأکید  آن می داد،  به  زیادی 
داشت و می گفت باید ساده زیستی را به بچه هایمان 
منتقل کنیم حتی اگر الزم باشد، روی حصیر زندگی 
کنیم و به فکر دیگران باشیم. او بسیار والیت پذیر 

بود.
ترجیح آخرت به دنیا

»محمدنادر منصوری« که اطاعت از ولی امر مسلمین 
تاریخ  در  بار  اولین  برای  می دانست  واجب  را 
62/4/13  عزم جبهه های جنگ حق علیه باطل کرد 
تا به عنوان راننده ماشین سنگین، بارهای سنگینی را 
از مسیر رزمندگان مجاهد بردارد. حضور پرشور او 

در جبهه ها و اشتیاقش به حضور در کنار رزمندگان 
آن قدر بود که هر بار که به مرخصی می آمد، بی تاب 
رسیدن  برای  و  بود  جا  آن  به  بازگشت  بی قرار  و 

دوباره به آن فضا، روزشماری می کرد.
او در پاسخ به کسانی که می گفتند »دیگر جبهه رفتن 
می گفت:  برس«  خانواده ات  به  و  بمان  است،  بس 
»این هایی که می گویند به جبهه نرو، افراد بی تفاوت 
زندگی  که  آخرت  به  را  دنیا  و  هستند  بی تعهد  و 

ابدی آن جاست، ترجیح می دهند.
عطایی از سوی خداوند

سال 40 بود، نوزاد، سالم به دنیا آمد و وقتش رسید 
از  تازه  این پسر  نام  ادا کند.  را  مادر جوان نذرش 
ادا  مادر  نذر  تا  گذاشتند  »عطاءا...«  را  رسیده  خدا 
شود که می خواست در صورتی که فرزندش سالم 
او بگذارد. عطاءا...  بر  نام خداوند را  بیاید،  به دنیا 
که در خانواده متعهد و دیندار چشم گشوده بود، تا 
کالس دوم راهنمایی در کابل تحصیل کرد و پس از 
آن به همراه خانواده راهی پاکستان شد. او از همان 
امور  به  توجهی  قابل  گرایش  و  عالقه  نوجوانی، 
خواندن  به  مخصوصًا  می داد  خودنشان  از  مذهبی 

کتاب های دینی و مذهبی.
او نیز همچون پدر، دل به اسالم بسته بود؛ از این 
رو، مشتاقانه برای مبارزه با کفر راهی مناطق جنگی 
شد تا در دفاع مقدس شرکت کند و با وجود داشتن 

همسر، دل به سنگرهای خون و خاک ببندد.
می گفت:  همیشه  منصوری  خانواده  جوان  پسر 
و  کند  جهاد  نفس  با  باید  اول  مسلمانی  انسان  هر 

خودسازی را شروع کند.
»عطاءا...«  برادر  منصوری،  )اسدا...(  محمدحسین 
مهربان  خیلی  واقعی،  انسان  یک  برادرم  می گوید: 
مردم  به  کمک  فکر  در  همیشه  و  بود  محبت  با  و 
بود. به مطالعه کتاب عالقه زیادی داشت و همین 
طور دوستی و معاشرت با افرادی که اهل مطالعه و 
اهل تقوا بودند را دوست می داشت. عطاءا... به ائمه 

اطهار و خاندان نبوت عشق می ورزید.
او ادامه می دهد برادرم برای آن که دین خود را به 

اسالم و مردم ادا کند، راهی جبهه ها شد.
خواهر نیز، خاطراتی از برادر دارد:

مثل  بدهد  هدیه  به کسی  می خواست  وقت  هر  او 
نیز  انتخاب می کرد و همیشه  را  تولد، کتاب  هدیه 
قرآن،  قرائت  و  دینی  فرایض  انجام  به  را  ما  همه 
سفارش می کرد. به خاطر دارم نیمه شبی از خواب 
روشن  برق  حیاط،  طرف  آن  دیدم  و  شدم  بیدار 
در  عطاءا...  که  شدم  متوجه  و  رفتم  جلوتر  است، 
بخوابد  خواستم  او  از  است.  کتاب  خواندن  حال 
باید  گفت  جوابم  در  بود،  شده  شب  نیمه  چون 

مطالعه کند و الاقل روزی یک کتاب بخواند.

نام  برای  که  نذری  به  اشاره  با  نیز  عطاءا...  مادر 
مهربان  بسیار  عطاءا...  می گوید:  بود،  کرده  پسرش 
می کرد،  کمک  من  به  منزل  کار  در  بود،  رئوف  و 
اهل مسجد بود. او در مقابل سختی ها بسیار صبور 
بود. از طفولیت با قرآن مأنوس بود و به آن عالقه 
داشت. بسیار مخلص و بی ریا بود و نسبت به همه 
با صداقت رفتار می کرد. شعر هم می گفت و طراحی 
و نقاشی هم می کرد. هر وقت از جبهه به مرخصی 
می آمد، تأکید می کرد: خون شهدا را پایمال نکنید، 

از اسالم و قرآن دفاع کنید.
پرواز زیر آتش

سال 62؛ هشتم مرداد؛ منطقه مهران؛ والفجر 3
یک طرف، آسمان آن طرف، تاریکی. یک طرف نور 
و باران، آن طرف رعد و نفرین. یک طرف عشق و 
پرواز، آن طرف تیر و خنجر. یک طرف میالدی دم 

به دم، آن طرف دوزخ و مرگ.
آتش می بارید. کسی سر از پا نمی شناخت. صدا بود 
و فریاد، صدای تیر و رگبار، زیر این آتش بی امان 
دشمن، هر کسی می دوید، هر کسی کاری می کرد، 
هر کسی شوری در سر داشت و عشقی بزرگ در دل.
عطاءا... نگاهی به اطراف انداخت تا وضعیت پدر 
را ارزیابی کند، مثل همیشه پدر پشت فرمان لودر 
بود. آن هم در چنین شرایط خاصی. او باید کانال ها 
و خاکریزها را به سرانجام می رساند. مسیر گلوله ها 
و خمپاره ها، مسیر آتش دشمن آن جاست، درست 
می کرد؛  کاری  باید  هست،  پدر  که  جایی  همان 
دوید... تندتر دوید... شاید می توانست به جای پدر، 
بگیرد، خم شده  بر عهده  را  لودر  خودش هدایت 

بود و می دوید، رسید... بابا!...
دیده بود، آتش بود و خمپاره... خمپاره... و خمپاره، 
شهادت  عروس  دست  در  را  پسر  و  پدر  دست 

گذاشت...
دین  حفظ  برای  که  منصوری«  »محمدنادر  شهید 
از وصیت  بود در بخشی  آمده  ایران  به  فرزندانش 

نامه اش می نویسد:
از دولت محترم جمهوری اسالمی صمیمانه تقاضا 
دارم که فرزندانم را از دین اسالم دور نگذارند زیرا 
بنده نه در افغانستان و نه در پاکستان پایگاهی ندارم، 
ایران  اسالمی  انقالب  و  خداوند  من،  پایگاه  یگانه 

است.
و از چنین پدری است که پسری چون »عطاءا...« نیز 

در نامه های خود چنین می نویسد:
اگر  می کنم  جهاد  کفر  علیه  می روم  جبهه  در  »من 
اگر  و  رسیده ام  خود  قلبی  آرزوی  به  شوم  شهید 
و  گرفته  بهره  اسالمی  جهاد  تجارب  از  برگشتم 
افغانستان عمل  این تجارب جهاد را در جبهه های 

می نمایم«.

کاسه های دریایی
دریا  می کرد،  فشانی  موج  چشمانم  برابر  در  دریا 
با آن همه دارایی اش 3 کاسه من را بر موج هایش 
سوار کرده بود و آن ها را به من پس نمی داد. دل به 
آب زدم، به دریا... دست بر دامن موج ها انداختم، 
تالش و تالش و تالش... بی فایده بود، هر کار کردم 
نتوانستم کاسه هایم را از دریا بگیرم... دریا، کاسه ها 

را با خود برد...
بهشت رضای مشهد از خانواده منصوری 3 گل را 
پسر شهیدش.   2 و  پدر  است،  داده  در خود جای 
شهید سوم منصوری ها، احمد است. شاید مادرش 
وقتی در خواب دید که 3 کاسه اش را به دریا سپرده 
است، مژده شهادت پسر دوم را نیز در قلب خود 
حس می کرد. خودش می گوید: صبح که از خواب 

بیدار شدم، نگرانی عجیبی در وجودم بود.
»راضی  می گوید:  چنین  شهیدش   3 یادآوری  با  او 
هستم به رضای خدا« وقتی از احمد حرف می زند، 
می افتد  بیت)ع(  اهل  عزاداری  در  او  گریه های  یاد 
از احمد علت گریه هایش را در  و می گوید: وقتی 
می گفت:  می پرسیدیم،  ائمه)ع(  عزاداری  مراسم 
»گریه من برای آخرت است که امامان شفاعت مان 

کنند«.
خواهر این شهید نیز از برادر چنین یاد می کند:
افراد  به  بود.  ساکت  و  آرام  مهربان،  بسیار  احمد، 
بود  عالقه مند  بسیار  متقی،  و  پرهیزکار  و  متدین 
و  داشت  وقت  اول  نماز  به  نیز  خاصی  عالقه  و 
را  نمازش  وقت  اول  باید  بود  که  شرایطی  هر  در 

می خواند.
انقالب و  به اسالم و  در دل احمد محبت خاصی 
و  اسالم  از  داشت  دوست  همیشه  و  بود  امام)ره( 
قرآن دفاع کند، به همین منظور رهسپار جبهه ها شد. 
به گفته خواهر، او هیچ گاه به والدینش، پاسخ منفی 
نمی داد و همواره کمک حال آن ها بود و با احترام 

زیادی با پدر و مادر رفتار می کرد.
وقت،  اول  نماز  به  نسبت  او  بسیار  توصیه های 
رعایت حجاب، پرهیز از حرام ها و روی آوردن به 
حالل ها هنوز در ذهن و خاطر ما روشن و فروزان 

مانده است.
خود  قلب  در  عشق  از  دنیایی  با  منصوری  احمد 
در منطقه شلمچه در جنگی تن به تن، لب بر جام 

شهادت گذاشت...
پرونده را می بندم و از پله های اتاق اداره ایثارگران 
جهاد پایین می آیم. آفتاب داغ ظهر تابستان بر سرم 
پرونده شماره 159  در  هنوز  من  انگار  می خورد... 
هستم... به تمام پرسش هایم این پرسش هم اضافه 
شد که چگونه یک خانواده پدر و 2 فرزند را برای 

آرمان و عقیده تقدیم می کند...

خانواده شهیدان، جهادگر محمد نادر، عطاءا... و احمد منصوری و آرمان دین و قرآن

 پدر و 2 فرزند چه خوب 
راه آسمان را شناختند

نیره سادات حسینی

از دولت محترم جمهوری اسالمی صمیمانه تقاضا دارم که فرزندانم را از دین 
اسالم دور نگذارند زیرا بنده نه در افغانستان و نه در پاکستان پایگاهی ندارم؛ 

یگانه پایگاه من خداوند و انقالب اسالمی ایران است.

31 شهریور 1394
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پهلوی  رژیم  علیه  تظاهرات  در  مردم  با  همراه 
راه سختی های  این  جسورانه شرکت می کرد و در 
آن  که  ا...خامنه ای  آیت  به  شد.  متحمل  را  زیادی 
موقع از رهبران انقالبی مشهد بودند ارادت ویژه ای 
داشت و در محافل درسی ایشان شرکت می کرد به 
طوری که اورا می شناختند به گونه ای که در مراسم 
بزرگان حضور  از علماو  او در مشهد جمعی  عقد 

می یابند.
شهید سید احمد علی مرتضوی را می گویم او که 
معتقد بود اسالم مرزی ندارد و امام را مرجع تقلید 
مسلمانان می دانست از این رو در راه دفاع از دین از 

هیچ تالشی فروگذارنبود.
آسمانی  مزدی  و  نتیجه  سرانجام  او  اعتقاد  این   
برایش رقم زد. سید علی در 13 آبان 61 در جبهه 
جنوب شهد بهشت را نوشید و به دوستان شهیدش 
تنها سید احمد علی که  نه  ازاین خانواده  پیوست. 
سید محمد برادر او نیز که طلبه حوزه علمیه نجف 

بود در جبهه جهاد علیه اشغال شوروی در افغانستان 
و همچنین شهید دفاع مقدس سید محمود موسوی، 
قرآن  و  دین  تقدیم  را  ،خونشان  شهید  خواهرزاده 
کرده اند.در این فرصت میهمان خانه حجت االسالم 
سید  شهید  طلبه  برادر  مظفری  محمد  مبارک  سید 
احمد علی مرتضوی شدیم تا روایت یک برادر از 
مظفری  آقا  از حاج  ابتدا  رابشنویم.  برادر شهیدش 
با برادر شهیدش را  نام خانوادگی او  علت تفاوت 

می پرسم.  
نبود  مرسوم  فامیل  افغانستان  در  دور  سال های  در 
نام همدیگر را صدا می زدند. پس  به  و مردم فقط 
که  فامیلی  کردیم  مهاجرت  ایران  به  که  این  از 
انتخاب کردیم مظفری بود برخی هم مرتضوی را 

برگزیدند.
درباره شهید باید بگویم سید احمد علی مرتضوی 
باغ چوار  قریه  اورزگان  در والیت  در سال 1331 
افغانستان در خانواده ای روحانی و سرشناس چشم 

و  هدایت  در  مهمی  نقش  پدرم  گشود.  جهان  به 
راهنمایی منطقه داشت و مورد قبول مردم بود. سید 
احمد علی دوران کودکی و نوجوانی را در مکتب 
جسوری  روحیه  کودکی  همان  از  خواند.  درس 
داشت طوری که در مقابل یکی از معلم های مکتب 
ایستاد  بود و شاگردانش را کتک می زد،  که سلفی 
بچه ها  نداری  حق  و  بده  را  درست  شما  گفت  و 
یا  و  متوجه می شویم  را  ما درس  یا  بزنی  را کتک 

نمی شویم.
چگونه شد که به ایران آمدید؟

 »پدر ما در سال 48 درگذشت و سید علی پس از 
در سال 1353  تحصیل،  ادامه  برای  نوجوانی  دوره 
مشهد  جعفریه  مدرسه  در  و  کرد  هجرت  ایران  به 
سال های  در  پرداخت  طلبگی  و  تحصیل  ادامه  به 
انقالبیون علیه رژیم  انقالب که تظاهرات  به  منتهی 
شاه برگزار می شد سید احمد علی هم در این گونه 
برنامه ها با عالقه و شور و جسارت خاصی شرکت 

می کرد.چون امام مرجع مسلمانان جهان بود و هدف 
امام هم احیای اسالم و حکومت اسالمی بود. یک 
مقابل  در  تعریف می کرد که  از دوستانش  یکی  بار 
بیت آیت ا... شیرازی باتوم را از مامور شاه می گیرد 
و با آنها درگیر می شود و آنها را با باتوم می زند و 
مدت  به  هم  انقالب  پیروزی  از  پس  می کند.  فرار 
یک سال به عضویت سپاه پاسداران درآمد و باز به 
ندای امام درباره حفظ اسالم به جبهه حق علیه باطل 

شتافت و سه ماه در جبهه مجاهدانه دفاع کرد.
سید علی عالوه بر این که روحیه سلحشوری داشت 
تبلیغ  در  بود،  شده  ساخته  انقالب  برای  گویی  که 
که  طوری  کرد،  تالش  بسیار  نیز  اسالمی  انقالب 
سال 59 من به همراه او اعالمیه ها و کتاب توضیح 
تا  بردیم  افغانستان  به  پاکستان  راه  از  را  المسائل 
اسالم و انقالب اسالمی را تبلیغ کنیم که الحمدهلل 
نتیجه بخش بود. او در مشهد از محضر درس آیت 
ا... خامنه ای بهره می جست و در مبارزات علیه رژیم 

همراه ایشان و آیت ا... واعظ طبسی بود و به قدری 
رابطه صمیمانه با آیت ا... خامنه ای داشت که ایشان 
مراسم عقد سید علی  در  واعظ طبسی  ا...  آیت  و 

شرکت کردند. «
عزت  آور  پیام  ما  نظر  در  امام  حضرت  مرحوم 
امام  که   68 سال  در  افغانستان  در  و  بود  مسلمین 
در بستر بیماری بود جوان های افغان  زیادی برای 
سالمتی ایشان نذر و نیاز می کردند. اسالم در نظر 
نمی شود. شهیدآقا  افغانستان محدود  و  ایران  به  ما 
سید علی معتقد بود وقتی به نظام جمهوری اسالمی 
که  است  معنی  این  به  است  شده  تجاوز  و  تعدی 
اسالم در خطر افتاده و بر همه واجب است از اسالم 
دفاع کنند. برادرم با همین عقیده و دیدگاه به مدت 
به  که عراق  زمانی  در  و  یک سال عضو سپاه شد 
ایران اسالمی حمله کرد به دفاع از اسالم پرداخت و 
دو سه ماه در جبهه بود تا این که از جبهه برگشت 
و به عنوان امام جماعت و مبلغ به بندرعباس رفت. 

در آنجا داوطلب می شود تا برای انتقال پیکر شهدا 
از جبهه جنوب به جبهه برود.

مشهد  فرودگاه  در  لحظات خداحافظی  آخرین  در 
او  از  وقتی  و  می کند  نگاه  را  سرش  پشت  مدام 
را  سرت  پشت  که  شده  چه  مگر  که  کردم  سوال 
نگاه می کنی؟ به من گفت: »می دانم این بار دیگر 
برگشتی در کار نیست و بر نمی گردم« و واقعا همین 
طور هم شد در تاریخ 13 آبان ماه سال 61 در حین 

انتقال پیکر شهدا به شهادت می رسد.
که  مادرم  به  سپاه  از  را  علی  سید  شهادت  خبر 
متری  )سی  مفتح  شهید  خیابان  در  شهید  منزل  در 
فراموش  گاه  هیچ  می دهند.  بود  ساکن  طالب( 
این خبر  مادرم خواست  که  را  نمی کنم  صحنه ای 
را به ما بدهد. مادرم بدون این که از این موضوع 
حداقل جلوی ما اشک بریزد و بی تابی کند به منزل 
از شهادت  پنجتن بود آمد و ما را  ما که در محله 

سید علی با خبر کرد.

گفتار برادر از برادر شهیدش سید احمدعلی مرتضوی

 انگار برای جهاد 
ساخته شده بود

سمیه صادقی

 از آن جنس مردمان خنثی و 
بی تفاوت نسبت به اتفاقات 

اطرافشان نبود. در ایران 
پیگیر مسائل و اخبار مبارزان 

انقالبی بود و همین روحیه 
او را با امام خمینی)ره( آشنا 

کرده و این آشناشدن به عشق 
و ارادت تبدیل شده بود.
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صدای نامیزان کولر آبی و قل قل سماور، تنها صدای 
پس زمینه ای است که در تمام طول گفتگوی ما به 
زیبایی  فرش  تابلو  دیوار  روی  بر  می رسد.  گوش 
پدر  عکس  از  کمی  فاصله  در  امام)ره(  عکس  از 
شهیدش نصب شده است، در حالی که پدر رخت 

جهاد به تن دارد و سرباز اسالم شده است.
می خواهم  رضاداد«  علی  »احمد  شهید  فرزند  از 

بی تکلف و تعارف از هر جا که می خواهد گفتگو را 
شروع کند و او ترجیح می دهد سنگینی غم نبودن 
برای من و  پدر  کند: رفتن  تر  را کمی سبک  مادر 
این  بار  زیر  مادرم  اما  بود  سخت  خیلی  خواهرم 
غم خیلی زجر کشید. بیماری اعصاب و روانش به 
خاطر شهادت پدرم بود. فقط 6 سال توانست تحمل 
 27 و  گرفت  روان  و  اعصاب  ناراحتی  بعد  و  کند 
سال بود که قرص های رنگارنگ اعصاب می خورد. 
اینجا نه عمو داشتیم، نه عمه و نه هیچ کس و کار 
دیگری. این اواخر 10-12 سالی می شد که مادر به 
کلکسیون درد و مرض ها مبتال شده بود؛ از آرتروز 
تا آلزایمر، روماتیسم،  و پوکی استخوان گرفته بود 
فشار خون و قند و چربی اما دم نمی زد و شکایتی 

هم نداشت.
برای لحظاتی سرش را باال می آورد و چشم در چشم 
می شویم. دوباره به آرامی چشم به فرش می دوزد و 
ادامه می دهد: سال 61 که پدرم شهید شد من فقط 
7 سال داشتم. پدرم طلبه بود و 42 سال سن داشت. 
سه ساله بودم که انقالب اسالمی در ایران پیروز شد 
و پدرم گفت امام فرمودند »اسالم مرز ندارد«، برای 
همین به خواست پدرم از »غزنین« شهر محل تولدم 
بار بستیم و راهی ایران شدیم. پدرم خیلی پیشتر از 
آن که انقالب اسالمی پیروز شود و حتی زمانی که 
امام عالقه داشت  به  در نجف طلبه بود، بی نهایت 
اندرز های  و  اش حرف ها  طلبگی  امور  تمام  در  و 
امام را سرلوحه زندگی اش قرار داده بود و تقریبا 

همیشه سخنرانی های امام را گوش می داد.
می گوید: مادرم همیشه از احترام و عالقه پدرم به 
امام می گفت. سال ها بعد از شهادت پدر هم که با 
همسنگرانش صحبت می کردم، آنها هم حرف های 
مادرم را تأیید می کردند. می گفتند پدرت در جبهه 
آچار فرانسه بود، آر پی جی می زد، اصالح قرائت 
نماز رزمنده ها را انجام می داد، آموزش قرآن داشت، 
احکام می گفت و بیانات امام را برای ما تشریح و 
که  بود  زده  پی جی  آر  آنقدر  پدرم  می کرد.  تبیین 
پیداکرده  مشکل  جبهه  اوایل  همان  راستش  گوش 

بود.
محمدجواد استکان چای تلخ را جلوی ما می گذارد 
به  را  کالمش  رشته  بعد  می کند.  تعارف  میوه  و 
روزهای آغازین جنگ می برد؛ روزهایی که روزگار 
این  پدر  اما  بود  سخت  ایــران  در  اش  خانواده 
پدر  بود:  را فدای حضور در جبهه ها کرده  سختی 
از روزهای آغازین جنگ به جبهه  رفته بود. سال 
61 بود و آخرین باری که آمد مادرم گفت »احمد 
علی بمان، روزگار ما اینجا خیلی سخت است. من 
راست  مادرم  کنم«  بچه کوچک چکار  دو  با  اینجا 
بزرگ  من  از  سال   4 که  خواهرم  و  من  می گفت. 

تر بود به همراه مادرم در یک اتاق از یک مدرسه 
نهضت سوادآموزی زندگی می کردیم که همان اتاق 
را هم با وساطت شورای محل و به خاطر رزمنده 
به  پاسخ  اما در  بودند. پدرم  ما داده  به  بودن پدرم 
از  خیلی  با  من  بخواهی  را  راستش  می گفت  مادر 
بچه ها خداحافظی نکرده ام. هنوز چند نفر منتظرند 
بار که  این  کنم.  کامل  را  قرآن خواندنشان  بروم و 
بروم بار آخر است و دیگر نمی روم. اما پدر رفت 
و در منطقه شوش دانیال و در عملیات فتح المبین 

به شهادت رسید.
حرف  می ریزد،  اشک  که  همانطور  محمدجواد 
می زند: به قولش عمل کرد و آمد اما این بار جنازه 
اش برگشت قم... پدرم از شهدای گردان شاهد بود؛ 
شهدایی که روی مین می رفتند تا معابر باز شود و 
رزمنده ها پیشروی کنند. آن شب که پدرم شهید شد، 
به همراه 20 رزمنده ایرانی به نوبت روی مین رفته 
از  تعدادی  میان  شب  آن  شنیدم  که  آنطور  بودند. 
فرماندهان در مورد پیشروی یا عقب نشینی تفاوت 
دیدگاه وجود داشت. آتشبار دشمن خیلی شدید بود 
و دست آخر همه برای پیشروی توافق کردند، این 
بود که پدرم و 20 نفر دیگر روی مین رفتند تا معبر 

پیشروی هم رزمانشان باز شود.
هم دختر حضرت امام آمد، هم فرمانده سپاه

»از مدرسه می آمدم و چند متری تا خانه مانده بود 
جلوی  سپاه  ماشین  تا   5 و  کامیون  یک  دیدم  که 
در توقف کرده اند. حس ششمم گواهی می داد که 
این حس درست  و  نیست  راه  در  خبرهای خوبی 

قضاوت کرده بود«
محمدجواد این ها را می گوید و خاطره روزی که از 
شهادت پدر خبر دار شد را اینگونه روایت می کند: 
یکی از برادرهای سپاه که من را شناخته بود جلو آمد 
و دستی به سرم کشید و گفت پسرم ناراحت نباش، 
تقریبا  است.  بیمارستان  در  و  شده  زخمی  پدرت 
باورم شده بود که پدر شهید شده اما نمی خواستم 
باور کنم. با عجله رفتم داخل حیاط مدرسه و بعد 
هم به اتاق محل سکونت مان که رسیدیم، مادر را 
دیدم که به دیوار اتاق تکیه داده بود و ماتم گرفته 
بود. خواهرم هم گریه می کرد. اصال متوجه حال و 
احوال خودم نبودم. گریه نمی کردم اما اشک ها تند 
در  که  بغضی  می آمد.  پایین  هایم  چشم  از  تند  و 
گلویم بود نه می شکست و نه باال می آمد. آقا محسن 
نوازشم  و  بوسید  را  من  و  کرد  بغلم  آمد  رضایی 
کرد. بعد هم زهرا خانم، دختر امام آمدند و دست 
نوازش به سرم کشیدند و از من دلجویی کردند و 
گفتند باید مراقب مادر و خواهرت باشی، تو حاال 

مرد این خانه هستی...
آن  از  تر  تلخ  خیلی  پدر  رفتن  خاطره  یــادآوری 

کند.  داری  خویشتن  بتواند  محمدجواد  که  است 
فروکش  درونش  التهاب  تا  می کند  سکوت  کمی 
می گوید:  دوباره  و  می کشد  عمیق  نفس  چند  کند. 
بودند  آورده  بزرگ  بازی  اسباب  ماشین  برایم یک 
که می توانستم سوارش بشوم و رکاب بزنم. قبال این 
اسباب بازی نهایت آرزوی من بود اما حاال رضایت 
این  با  می خواهند  می کردم  فکر  چون  نبود  بخش 
اسباب بازی من را آرام کنند. مقداری آذوقه و یک 
یخچال و یک اجاق گاز هم آوردند، دو ساعتی آنجا 

بودند و رفتند و ما ماندیم و دلتنگی برای پدر...
سال  فروردین  دوم  که  را  پدرم  پیکر  گوید:  می 
61 شهید شده بود جایی نزدیک حرم و در گلزار 
شیخان خاک کردیم. بعدها که تعداد شهدا زیاد شد، 
پیکر شهدا را به گلزار شهدا منتقل می کردند. ما تا 
17 سال برای پدرم سالگرد شهادت می گرفتیم. حاال 

هم زیاد سر مزارش می روم.
از  می دهد:  ادامه  و  می کند  پدر  عکس  به  نگاهی 
یادم می آید  ندارم. فقط  یاد  به  پدرم خاطره زیادی 
در  می گرفت.  کشتی  من  با  می آمد  جبهه  از  وقتی 
این 33 سال فقط شما در خانه ما را زدید تا حرف 
دلمان را گوش کنید. ما به نوعی غریب مانده ایم. 
خیلی وقت ها دلم می شکند که چرا کمتر از شهدای 
حال  هر  به  که  شهدایی  می شود؛  یادی  خارجی 
هم  شما  اگر  اند.  جنگیده  خاک  و  آب  این  برای 
نمی آمدید، شاید هیچ کس دیگر هم سراغی از من 
که  مادرم  هستم.  بازمانده  تنها  حاال  که  نمی گرفت 
کرده  ازدواج  افغانستان  در  خواهرم  و  کرده  فوت 
دیگر  از  کسانی  بدانند  مردم  دارم  دوست  است. 
کشورها هم بوده اند که به این انقالب دلبسته بوده 
شاید  تا  کرده اند  جهاد  اسالمی  نظام  این  برای  و 

دیدگاه ها به افغانستانی ها کمی عوض شود.
می گفت امام رضایی باشید

پدر  خواب  اوایل  می گوید:  داد  رضا  شهید  فرزند 
دیگر  که  است  سال   15 حاال  اما  می دیدم  زیاد  را 
به خوابم نیامده. چند بار برای گرفتن وام به مراکز 
حالت  شامل  گفتند  اما  کردم  مراجعه  مختلف 
برخی  از  می گیرد  دلم  و...  هستی  تبعه  نمی شود، 

نامالیمات.
است؛  پدر  توصیه های  از  آخــرش  حرف های 
پدرم  است:  شنیده  مادر  زبان  از  که  توصیه هایی 
می گفت »امام رضایی باشید. امام رضا)ع( در مقابل 
ظلم ایستاد، شهید شد تا حقیقت بماند. شما هم به 
نامالیمات توجهی نکنید و تالش کنید خوب باشید 
تا امام رضا)ع( پشتیبان شما باشد. آبروداری مسلمان 

به جهاد است و عزتش هم بر خونش است...«
پدرم واقعا امام رضایی بود. دلم خیلی هوای زیارت 

امام رضا)ع( کرده... 

 ساعتی با غریبی های محمد جواد 
فرزند شهید احمدعلی رضاداد

 پدرم به قولش 
 عمل کرد 
و آمد اما...

مهدی عسکری

از راه که می رسیم، تازه 20 روز 
از رفتن مادر گذشته و »محمد 
جواد« هنوز هم غم خاموشی 
شمع وجود مادر را به دوش 
می کشد. پیراهن سیاهی که 
به تن دارد، پرده نوشته های 

تسلیت که روی دیوار کوچه 
مانده و سری که در تمام 
طول گفتگو پایین است و 

بغضی که هر از گاه به اشک 
می نشیند، از غم غربت او 

کم ندارد که در تمام طول 
گفتگویش با ما، بارها و بارها 

به آن اشاره می کند؛ غمی 
که با شکوه از برخی 

بی توجهی ها آمیخته شده 
و طعمش تلخ تر از چای 

تلخی است که میهمان مان 
می کند، شاید حتی تلخ تر از 

غم هجران مادر، حتی سنگین تر 
از 33 سال نبودن پدر...
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محمداحسان  شهادت 
به  را  او  انگار  پرسیدم، 
او  بردم.  دیگری  دنیای 
از  یکی  در  می گوید: 
سال  فروردین  روزهای 
بسیج  از  نماینده ای   62
گفت  و  آمد  سراغم  به 
جبهه  در  فرزندم  پای 
باید  و  است  شکسته 
بــروم.  دیدنش  ــرای  ب
که  بــودم  خوشحال 
باالخره پسرم را مالقات 
می کنم و بالفاصله به راه 
افتادیم. آن فرد در مسیر 
راه حرف هایی می زد که 

مرا به شک انداخت و دائما از 
فضایل شهید و شهادت حرف می زد 
سردخانه  جلوی  به  وقتی  اینکه  تا 
تبدیل  یقین  به  من  رسیدیم شک 

شد.
دین   برای  ام  ساله   22 دسته گل 
بود.  داده  اسالمی خون  ایران  در 
اول برایم باورش سخت بود چون 
فرزندم سر در بدن نداشت و باید 
شناسایی  را  او  دیگری  عالئم  از 

می کردیم.
سخن که به اینجا  رسید مادر شهید 
هق های  هق  با  و  ترکید  بغضش 
مادرانه و صدایی آرام گفت: پسرم 
محمداحسان  شد.  اسالم  فدای 
همچون امام حسین)ع( بدون سر 
را  احسان  رفت.  معبود  دیدار  به 
خدا به ما داد وخودش هم او را 

پس گرفت...
 پدر و مادر محمد احسان حاال 
بغض هایشان اجازه صحبت به 
در  شهید  برادر  نمی دهد...  آنها 
شهادت  نحوه  بیشتر  توضیح 
در  برادرم  می گوید:  برادرش 
بود.  زن  جی  ــی  آرپ جنگ 
شلیک  داشته  قصد  که  زمانی 
او  نزدیکی  در  کند خمپاره ای 
این  ترکش  و  می کند  اصابت 

که  گونه ای  به  می کند  جدا  را  برادرم  سر  خمپاره 
موالیش  بدون سر همچون  ،پیکرش  تدفین  هنگام 

اباعبدا...)ع( به خاک سپرده شد.
مادر شهید با صدایی گرفته ادامه می دهد: احسان در 

تمام مدت حضورش در جبهه فقط یک بار برایمان 
ما  دست  به  که  روزی  هم  نامه  آن  و  نوشت  نامه 
رسید فردایش خبر شهادتش را به ما دادند. احسان 
شهید  است  قرار  که  می دانست  خوبی  به  گویا  که 

نوشته  خود  نامه  در  شود 
بود:

مــن...           شهیدم  مــن،  شهیدم 
 / من   رسیدم  خود  کام  به 
خداحافظ ایا مادر... نمی بینم 
تو  مادر  چرا   / دیگر  را  تو 
ما  از  سوزی...گذشت  غم 
سیه روزی / که شد هنگام 
دشمنان  ...علیه  پیروزی 
گر  من  شــدم    / یکسر  
غلتان...نخور  خــون  به 
این  از   / ناالن  مــادرِ  غم 
پرپر...اسالم  شد  که  گلها 
ببین   / مادر  پیروز  شود 
پوشم...تفنگم  کفن  مادر 
برسردوشم  / بیا مادر در 

آغوشم...حاللم کن دم آخر /
اسالم  ــرای  ب را  خونش  پسرم 
من  افغان  پسر  خون  کرد.  تقدیم 
شد.  مخلوط  ایرانی  شهدای  با 
افغانی و ایرانی در کنار هم برای 
فرقی  هیچ  جنگیدند.  اسالم 
میان ما وجود ندارد. اگر بازهم 
خودم  خواست،  قربانی  اسالم 
جان  فدای  آماده  فرزندانم  و 

هستیم.
با خانواده شهید  هایم  صحبت 
و  می رسد  پایان  به  اسماعیلی 
از آن ها می خواهم اگر نکته ای 
بگویند.پدر  برایم  دارنــد 
امروزش  شرایط  به  نجیبانه 
می گوید:ما  و  می کند  اشاره 
و  ایم  داده  شهید  ایران  در 
پاره تن ما اینجاست که البته 
می کنیم.   هم  افتخار  آن  به  
در  که  وضعیتی  خاطر  به 
افغانستان وجود دارد و بیش 
ایران  در  زندگی  30سال  از 
برای  افغانستان  به  ،بازگشت 
من و فرزندانم خیلی سخت 

و گاهی نشدنی است. 
و  بمانیم  اینجا  مجبوریم  لذا 
زندگی کنیم اما مدارک هویتی 
با مشکل مواجه  اقامت خانواده   و 
برایمان مشکل  ازاین جهت کار و زندگی  است و 
این  برای رضای خدا  مسئوالن  امیدواریم  که  شده 

مشکل را برطرف کنند.

ساده و صمیمی با پدر ،مادر و 
برادرشهید محمد احسان اسماعیلی

سر در بدن 
نداشت...

سیدمجتبی طباطبایی زاده

و  منزل  آدرس  یافتن  برای  اما  نبود  گمنام   
شماره تماس خانواده اش نیازمند هماهنگی با بنیاد 
شهید بودم. با کمک بنیاد شهید شماره تلفن را گرفتم، 
تماس گرفتم و روز بعد قرار مالقات گذاشته شد. و 
من ظهر یک روز گرم تابستان خودم را مقابل خانه ای 
در یکی از خیابان های قدیمی زاهدان می دیدم. پس 
از سالم و احوالپرسی های معمول وارد منزل شدم. 
خانه ای قدیمی و ساده تر از آنچه تصور می کردم، 
مقام معظم  امام و  از حضرت  قدیمی  تابلوی  چند 
رهبری روی دیوارهایش خودنمایی می کند و البته 

عکس شهیدشان.
شیرین  لهجه  همان  با  آن ها  احوالپرسی  و  سالم   
دری افغانستانی حس خوبی را برایم ایجاد کرد و 
خیلی زود با آن ها احساس صمیمیت کردم. در کنار 
اسماعیلی«   شهید»محمداحسان  مادر  و  برادر  پدر، 

می نشینم و گفت و گویم را با آن ها آغاز می کنم.

به صحبت  بودم که پدر شهید شروع  سراپا گوش 
به  و  امام  خط  طرفداران  جزو  »درافغانستان  کرد: 
قول ایرانی ها »حزب اللهی« بودیم چنانچه می دانید 
به  مجبور  که  بود  گونه ای  به  افغانستان  شرایط 
مهاجرت شدیم. پسرم محمد احسان درس خوان و 
سخت کوش بود.خاطرم هست تمام نمازهایش را 
به جماعت و در مسجد جامع زاهدان می خواندو در 
همین رفت و آمد هایش به مسجد احساس کردیم 
حال و هوایش  تغییر کرده است تا اینکه یک روز 
و  قربانی  اسالم  جان،  »پدر  گفت:  و  آمد  خانه  به 
خون می خواهد « نمی دانم چرا شنیدن این جمله از 
محمد احسان در آن لحظه برایم سخت بود به هر 
حال کلی آرزو داشتم. آخر او 22 سال بیشتر سن 
نداشت و دوست داشتم  در لباس دامادی ببینمش. 
برایم خیلی سخت بود اما با خواسته اش مخالفت 
راهی  و  کرد  نام  ثبت  بسیج  در  زود  ،خیلی  نکردم 

جبهه ها شد.
محمد احسان در مدتی که به جبهه رفت حتی یک 

بار هم به مرخصی نیامد و به نوعی خودش و تمام 
وقتش را وقف هدفش کرد.« می پرسم شما که تبعه 
محمداحسان  که  زمانی  چرا  بودید  دیگری  کشور 

قصد جبهه ایران و عراق کرد مخالفت نکردید؟
پاسخ این سوال را مادر شهید می دهد و می گوید: 
امام خمینی فرمودند »اسالم مرز ندارد« اسالم افغانی 
باید  نژاد و ملیتی  با هر  ایرانی ندارد و هر کس  و 
برای اسالم خدمت کند. پسرم عاشقانه و با آغوش 
باز و اجازه قلبی والدینش عازم جبهه شد و بازهم 
برای  حاضریم  فرزندانمان  و  خود  باشد  نیاز  اگر 

اسالم قربانی شویم.
پدر شهید ادامه می دهد: تمام دنیا یک طرف، کشور 
ایران طرف دیگر، ایران بزرگترین صادر کننده پیام 
اسالمی به دنیاست. اگر امروز ایران نباشد به طور 
قطع اسالم ضربه خواهد خورد پس دفاع از ایران 
از دین و اسالم و قرآن  ما همان حکم دفاع  برای 

را دارد.
زمانی که از پدر شهید اسماعیلی درباره چگونگی 

مادر شهید بغضش ترکید و با 
هق هق های مادرانه و صدایی 
آرام گفت: پسرم فدای اسالم 
شد. محمداحسان همچون امام 
حسین)ع( بدون سر به دیدار 
معبود رفت. احسان را خدا به 
ما داد وخودش هم او را پس 
گرفت...
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غفوریان

 ا... اکبر ا... اکبر اشهد ان ال اله اال ا... صدای خوش 
اذان مسجد بر کوچه و محله طنین انداخته که زنگ 
خانه را می فشارم. خواهر شهید به استقبالم می آید و 
می گوید مادر دارند نماز می خوانند. فرصت خوبی 
خانه  که  شهید  خانه  در  جا  این  هم  من  که  بود 
فرموده:  خود  خداوند  بخوانم.  را  نمازم  خداست، 
»من جانشین شهید در خانه اش هستم.« پس خانه ای 

که خدا در آن حضور دارد، خانه خداست...
سجاده نماز را که جمع می کنم، مادر شهید را می بینم 
برای لحظه ای تصویر دوست داشتنی مادربزرگم در 
قاب نگاهم نقش می بندد؛ اینجا خانه شهید مهاجر 
راضیه  و  منصوره  است.  فراهیان  احمد  جهادگر  و 
ما  درجمع  هم  شهید  برادر  اکبر  علی  و  خواهرها 

هستند و »احمد« نقل شیرین محفل می شود.
شهید  پرونده  بروم  شان  خانه  به  که  این  از  قبل 

ایثارگران جهاد دیده و همان  را در واحد  فراهیان 
موقع تیتر گزارشم درباره این شهید را انتخاب کرده 
خبر  و  خواستگاری  و  دامادی  ماجرای  که  بودم 

شهادت احمد بود.
چگونه  که  این  و  احمد  درباره  می خواهم  مادر  از 
پایش به جبهه باز شد برایم بگوید: » احمد از همان 
در  که  هنگامی  آن  اش،  جوانی  و  نوجوانی  زمان 
همان  در  داشت.  جهاد  روحیه  بودیم،  افغانستان 
سنین در جنگ علیه شوروی به مجاهدان افغانستانی 
کمک می کرد و با این موضوعات بیگانه نبود. سال 
آمدیم حدود 22 سال سن داشت  ایران  به  که   60
که در شرکت نفت مشهد راننده بود. مدتی بود که 
از آغاز جنگ می گذشت و فرمان آقا )امام خمینی 
و  حال  می شنید  تلویزیون  و  رادیو  از  که  را  )ره(( 
هوای جبهه وجودش را فرا گرفت. از طرفی احمد 
راننده  به  هم  جبهه  و  داشت  یک  پایه  گواهینامه 
نیاز پیدا کرده بود. به او گفتم،  ماشین های سنگین 

احمد ما این جا زائر و مهاجر هستیم اما او حرف 
دیگری به من می زد. می گفت مادرجان ما مسلمان 

هستیم و االن هم اسالم به کمک ما نیاز دارد.
ما آن سال ها در منطقه سیدی مشهد زندگی می کردیم 
و مسجد حضور  بسیج  پایگاه  فعالیت  در  احمد  و 
داشت و خاطرم هست با بسیج در گشت های شبانه 

محله هم شرکت می کرد. «
ماجرای خواستگاری، ماجرای خبر شهادت

احمد  شهادت  خبر  و  خواستگاری  ماجرای  اما  و 
ما  که  بود  مدتی  است:  شنیدنی  خودش  نوع  در 
اصرار داشتیم احمد ازدواج کند که باالخره راضی 
پدرش  و  من  که  گذشت  هم  مدتی  کردیم.  اش 
احمد  برای  را  دخترعمویش  و  رفتیم  افغانستان  به 
گذاشتیم.  را  مدارها  و  قرار  و  کردیم  خواستگاری 
خب طبیعی بود که ما خوشحال بودیم و این که هر 
آرزوهایش  جزو  فرزندانش  ازدواج  مادری  و  پدر 
»بله«  دخترعمویش  بود.  خوب  چیز  همه  است. 

به  را  او  عروسی  مجلس  برای  شد  قرار  و  گفت 
آن جا  ما  که  بود  نگذشته  بیاوریم. دو شب  مشهد 
بودیم. به ما خبر دادند احمد تصادف کرده و نگفتند 
از  تایباد  مرز  در  و  برگشتیم  ما  شده.  شهید  احمد 
اعزام  جبهه  به  جهاد  از طرف  هم  احمد  که  جهاد 
شده بود به استقبال مان آمده بودند که آن جا به ما 

خبر شهادت احمد را دادند.
منصوره، خواهر شهید احمد هم خاطرات آن روزها 
حدودا  من  موقع  آن  می کند:  تعریف  طور  این  را 
به ما گفته  19 ساله بودم و یک فرزند هم داشتم. 
در  بیمارستانی  در  و  شده  مجروح  احمدآقا  بودند 
تهران بستری است. قرار بود پدر و مادرمان که از 
عیادت  و  دیدار  به  هم  با  همه  برگشتند  افغانستان 

احمد برویم.
می گوید:  شهید  مادر  بنایی،  معصومه  خانم  حاجیه 
باز شود و  باید راه کربال  احمد می گفت مادرجان 

این فرمان حضرت امام است.
پس از شهادت احمد از طرف جهاد ما را 
به دیدار آیت ا... خامنه ای که آن موقع 

رئیس جمهور بودند، بردند و ما را خیلی عزت و 
احترام می کردند.

می پرسم شده در این 34سال دلتنگ احمد شوید؟ 
مادر می گوید: بله، بارها و بارها دلتنگ احمد شده 
و  می افتم  زینب)س(  حضرت  یاد  همیشه  اما  ام 
باید صبر  و  نیستیم  باالتر  ایشان  از  که  ما  می گویم 
لباس  با  که  دیدم  خواب  را  احمد  بار  یک  کنیم. 
بسیجی بود و چفیه به گردن داشت و جای خیلی 
خوبی بود. به او گفتم احمد تو کجا رفتی ما برایت 
خواستگاری رفته بودیم، گفت مادرجان نگران من 
نباش جای من خوب است. شما هم صبر کنید، ان 

شاءا... خدا اجر می دهد.
احمد حدود  خاطرم هست  می گوید:  خانم  راضیه 
ما  می آمد  که  وقت  هر  بود  جبهه  در  که  سالی  دو 
برای  من  که  این  از  می گفت:  می کردیم.  ناآرامی 
اسالم به جبهه می روم خوشحال باشید و حتی اگر 
روزی خبر شهادتم به شما رسید همان جا سجده 
نمی دانید  شما  می گفت  احمد  آورید.  جا  به  شکر 
برای  دارد، زندگی اصلی  جبهه چه حال و هوایی 
من آن جاست... نگران 
نباشید.  من  نبودن 
به  وقتی  می گفت: 
می آیم  مرخصی 
نگرانم  همیشه 
نکند  ــه  ک
نتوانم 

سال ها  آن  می گوید:  مادر  برگردم.  جبهه  به  دوباره 
پس از شهادتش همرزمان و دوستانش که از جهاد 
به بازدیدمان می آمدند از احمد و خاطراتش برایمان 
احمد  می گفتند  که  شنیدم  همان ها  از  می گفتند. 
راننده تانکر آب خوردن بوده که آن جا به او »احمد 
از همین سقا  که  بودند  اند. خیلی ها  سقا« می گفته 
بودن احمد خاطره داشتند تا این که مدتی در جبهه 
سومار بود و آن جا ترکش خورد و چند وقتی در 
بیمارستان و خانه بود و پس از این که حالش خوب 
شد دوباره راه جبهه را پیش گرفت و سرانجام در 
جزیره هنگام وقتی سوار قایق بوده و برای کمک به 
رزمندگان می رفته قایق واژگون می شود و احمد در 

آب به شهادت می رسد.
زمان خیلی زود برای من می گذرد و مادر و خواهرها 
دارند،  گفتن  برای  زیادی  حرف های  هم  برادر  و 
از  مادر خاطره ای  از احمد زیاد است.  خاطراتشان 
زمان قبل از حضور احمد در جبهه تعریف می کند؛ 
ماجرایی  بود،  نفت  راننده شرکت  احمد  که  زمانی 
شبیه داستان حضرت یوسف و زلیخا برایش اتفاق 
می افتد که احمد از آن آزمایش الهی سربلند بیرون 
برایم  را  ماجرا  که  زمانی  می گوید،  مادر  می آید. 
را  رویش  من  کردیم،  گریه  دو  هر  کرد  تعریف 
بوسیدم و خدا را شکر کردم، گفتم خدا را شکر که 
فرزندی به من داده که از این ناپاکی خودش را نجات 
داده. آن زمان درباره این موضوع  با برخی صحبت 
دارد... شهادت  نشان  احمد  این  می گفتند  می کردم 
منصوره دیگر خواهر احمد هم که هنگام شهادت 
احمد شش ساله بوده از آخرین دیدار می گوید: هیچ 
جبهه  به  که  باری  آخرین  نمی کنم  فراموش  وقت 
با  بوسی  دیده  از  پس  هنگام خداحافظی  می رفت، 
ما تا سر کوچه سه بار برگشت و هر بار دستش را 
برای ما تکان می داد انگار می دانست که این آخرین 
دیدار است. راضیه خانم هم وقتی این خاطره را 
می شنود انگار آن لحظه برایش زنده می شود و او 

هم این لحظه را برایم بازگو می کند...
مسابقه  یک  از  هم  احمد  برادر  اکبر«  »علی 
دوچرخه سواری می گوید: آن زمان که افغانستان 
سواری  دوچرخه  مسابقه  یک  در  احمد  بودیم 
تمام  که  اول  دور  هست  خاطرم  کرد.  شرکت 
شد دوچرخه احمد پنچر شد که احمد با همان 

دوچرخه پنچر نفر اول شد.
البته احمد این خاطره را آن قدر با هیجان و 
جذاب تعریف می کند که گویی همین دیروز 

اتفاق افتاده ...
حاال من باید با خانواده فراهیان خداحافظی کنم و 
البته می دانم که مجال بیان بسیاری از حرف ها، درد 

دل ها و دلتنگی هایشان میان ما می ماند...

ساده و صمیمی با مادر، برادر و 
خواهران جهادگر شهید احمد فراهیان

از بله عروس 
تا بله شهادت 

راضیه خانم می گوید: خاطرم 
هست احمد حدود دو سالی که 
در جبهه بود هر وقت که می آمد 
ما ناآرامی می کردیم. می گفت: از 
این که من برای اسالم به جبهه 
می روم خوشحال باشید و حتی 
اگر روزی خبر شهادتم به شما 
رسید همان جا سجده شکر به 
جا آورید
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»امیرحسین سلطانی هزاره«؛ شهید 
مجنون، ساکن قطعه 17

»امیرحسین سلطانی هزاره«؛ این نامی است که در نامه 
شماره 149411 بنیاد شهید ثبت شده است. نامی از 
یک شهید بدون عکس، بدون نشانی. البته یک نشانی 
از او ثبت است که ما را به منزلی می رساند: گلزار 
شهدای قم، قطعه 17، ردیف 9، قبر شماره 88.فرزند 
دفتر  از   67 سال  اردیبهشت   20 بود.  علی«  »خادم 
نهضت اسالمی افغانستان در تهران، به جبهه های ایران 
اعزام شد و دست تقدیر، او را به جزیره مجنون روانه 
کرد و بعد از آن ... سوم خردادماه سال 67، اصابت 
ترکش خمپاره به پهلو و نامی که از آن پس دیگر یک 
نام ساده نیست و پیشوندی آن را مزین کرده است: 
»شهید امیرحسین سلطانی هزاره، شهید جزیره مجنون«.

 شهرتش مهاجر بود 
و از مریوان هجرت کرد

احتراما گواهی می شود برادر »محمدحسن رمضانی 
 662 شناسنامه  شماره  به  رمضان  فرزند  مهاجر« 
به  منطقه 9 کشوری  از  افغانستان  کابل  از  صادره 
جبهه علیه کفر اعزام و در تاریخ 62/5/17 در منطقه 
مریوان به درجه رفیع شهادت نائل گردیده است.

                شهادت در ایالم
آقای »محرم علی صفدر« فرزند علی، به تاریخ 59/10/12 
در منطقه ایالم به شهادت رسید و پیکر مطهرش در 
از  نامبرده  شد.  سپرده  خاک  به  قم  شیخان  بهشت 
سازمان نیروی انقالب اسالمی افغانستان بوده است.

»مهران« میعادگاه شهید ناصری با خدا
29 اسفندماه سال 60 بود که اصابت ترکش او را راهی 
آسمان ها کرد. شهید »محمدزئیر ناصری« 23 سال بیشتر 
نداشت که از قم به جبهه غرب اعزام شد و در جبهه 
مهران به شهادت رسید. در پرونده شهید ناصری نحوه 
عملیات  »از  است:  شده  روایت  گونه  این  شهادتش 
خنثی کردن میدان مین بر می گشتند که با یکی از مین ها 
پا  باعث قطع شدن سر،  این حادثه  برخورد می کند. 
و دست چپ او می شود و در سنگر به درجه رفیع 
شهادت نائل می گردد. پیکر آن شهید در قبرستان شیخان 
به خاک سپرده شده است.« شهید ناصری در نامه ای به 
خانواده خود این گونه از احواالت جنگ می گوید: اگر 
از احواالت اینجانب بخواهید، الحمدهلل سالمت حاصل 
تعالی  خداوند  سایه  در  اسالم  خدمت  در  و  است 
مشغول نبرد با صدامیان کافر و صهیونیسم جنایتکار 
هستیم و به زودی پیروز خواهیم شد. اگر از احوال 
جنگ بخواهید این عراقی ها به علت نداشتن ایمان به 
اسالم، واقعا کورند و نمی دانند چطور با این سربازان 
امام زمان)عج( بجنگند. ما مانند سربازان امام زمان)عج( 
در خدمت اسالم هستیم و برای شناساندن اسالم به 
تمامی کشورها کوشش خواهیم کرد که بدانند اسالم 
دین شهادت و ایثار است و کسی که علی دارد احتیاج 
به مارکس و لنین ندارد. به امید پیروزی حق بر باطل.

 مهران 
سکوی آسمان

بدین وسیله گواهی می شود برادر حسنعلی حیدری 
افغانستان( عضو  )23 ساله، مجرد، والدین ساکن 
بسیج، در مورخ 65/4/4 به منطقه جنوب اعزام و 
در تاریخ 65/4/11 در منطقه مهران بر اثر بمباران 

هوایی به درجه رفیع شهادت نائل گردید.

شهادت مادر و فرزند 7 ساله
رفته  خواهرم  خانه  به  روز  آن  مادرش  و  »عباس 
 7 عباس   .1367 سال  ماه  فروردین  هشتم  بودند؛ 
بود.  ساله   22 هم  همسرم  و  نداشت  بیشتر  سال 
هواپیمای  که  بودند  خواهرم  خانه  زیرزمین  در 
فرزندم  و  کرد و همسر  بمباران  را  آن جا  عراقی 
خاطرات  از  بخشی  این  رساند...«.  شهادت  به  را 
فرزند  و  همسر  که  مردی  است.  فاضلی«  »هاشم 
خردسالش را در بمباران هوایی شهر قم از دست 
بنیاد شهید ثبت  اسناد  داده و دل گویه هایش در 

شده است.

شهید بمباران آذر 64 اهواز
بدین وسیله گواهی می شود که برادر »غالم حیدر 
محمدی« فرزند ابراهیم در مورخه 64/9/19 بر اثر 
بمباران هوایی دشمن در شهرستان اهواز به فیض 
شهادت نائل گردیده است. )نامه شماره 97/879(

عروج یک خواهر و ۲ برادر
بدین وسیله مراتب شهادت برادران »سیدمرتضی« 
موسوی«  »معصومه  خواهر  و  »سیدمصطفی«  و 
مورخه  موشکی  حمله  اثر  در  سیدحسین  فرزند 
67/1/15 واقع در خیابان آذر روبه روی بیمارستان 

نکویی قم تایید می شود.

مادربزرگ و نوه 3 ساله
احتراما بازگشت به نامه شماره 022/9/8661 بدین 
وسیله شهادت خواهر »نیک بخت موسوی« فرزند 
سیدحسین علی در حادثه حمله موشکی مورخه 
67/1/25 واقع در منطقه چاله کاظم تایید می شود. 
توضیح این که نوه ایشان به نام »عباس موسوی« 
به  نامبرده  با  همراه  ساله،   3 حیدر،  سید  فرزند 

شهادت نائل آمده است.

شهید بمباران 67

بمباران های فروردین ماه سال67 شهیدان بسیاری 
این  از  دیگر  یکی  هم  هاشمی«  »هاشم  و  داشت 
شهیدان بود. نوجوانی 15 ساله که شهادت را در 
آغازین روزهای رسیدن به سن تکلیف تجربه کرد 

و پرونده اعمالش به نام شهید مهر شد.

مادر از ۲ فرزند شهید می گوید
»گل علی« و »عبدالشکور« اکبری دو برادر بودند. گل 
علی 11 ساله و عبدالشکور 12 ساله. 25 مردادماه 
سال 65 بود که انفجاری در خیابان موزه، حدفاصل 
مسجد طباطبایی و مسجد اعظم قم، زمینه ساز پرواز 
آن ها به آسمان شد و نامشان را در فهرست شهدا 
به ثبت رساند. چند کالمی از دلگویه های مادر آن 
شهیدان را که در پرونده بنیاد شهید ثبت شده است 
مرور می کنیم:»گل علی و عبدالشکور بچه های باخدا، 
نمازخوان و باتقوایی بودند و عشق به خدا از همان 
بچگی در رفتارشان هویدا بود. احترام عجیبی برای 
من قائل بودند و به خاطر دارم گل علی روز آخر، قبل 
از خروج از خانه دست مرا بوسید و گفت: مادرجان، 
احترام شما در هر جا و هر شرایطی بر ما واجب است.«

از عطر الله ها

پرواز 3 عضو یک خانواده
است.  شده  ثبت  شهید  بنیاد  اطالعات  در  موسوی  خانواده  از  شهید   3 نام 
شهیده »صدیقه موسوی« فرزند سیدطالب و شهیدان »زکی« و »تقی موسوی« 
فرزند سیدحسن. »صدیقه موسوی« شهیده 35 ساله ای است که در برگه تایید 
پرونده شهادت او، دو نام دیگر هم قید شده است: نام شهیدان »زکی« و »تقی 
موسوی«. نگاهی به کارت های شناسایی آن ها نشان می دهد که زکی کودکی 
10 ساله و تقی کودکی 7 ساله و هر دو فرزند سید حسین بوده اندکه همراه 
با شهیده صدیقه موسوی، در تاریخ 25 فروردین سال 67 به شهادت رسیدند 
و نامشان در فهرست شهدای جنگ ثبت شده است. به نظر می رسد که هر 
3 آن ها قربانیان یک حادثه بوده اند؛ بمباران هوایی قم و قریب به یقین ثبت 

یک واقعه: »شهادت یک مادر و دو کودک خردسال«.

عبدالهی

چند روزی از تابستان گرم امسال میهمان شهر قم شدیم تا با همراهی مسئوالن 
بنیاد شهید استان قم، پرونده شهدای افغانی سال های حماسه را تورقی کنیم. 

پرونده ها در اختیارمان قرار گرفت و سوژه هایی شد برای گزارش هایمان. پرونده 
هایی که گاه تنها یک برگ بود و تنها اطالعات محدود شناسنامه ای و تاریخ 

شهادت و گاه به وصیت نامه ای از یک شهید یا دستخط و نوشته ای از خانواده 
شهدا. باید سپاس گفت همکاری و همراهی صمیمانه حاج آقا»ناظمی« معاون 

فرهنگی بنیاد شهید استان قم و همکار ایشان سرکار خانم »ملوکانه« که همه داشته 
های خود درباره شهدای افغانی را در اختیارمان قرار دادند تا »سند برادری« سندی 

محکم تر از آن چه باشد که تصور داشتیم. اجرشان با خدای شهیدان...و حاال 
صفحاتی از ویژه نامه »سند برادری« را به اسنادی مزین می کنیم که حکایت از 

عروج جمعی دیگر از مردم افغانستان در سال های دفاع مقدس دارد. 

۲5 آبان سال 65 روز عروجش بود
اطالعاتی که از او در دست است و در اسناد بنیاد شهید استان قم به ثبت 
رسیده این است: »شهید محمدنظر محمدی، تاریخ شهادت 65/8/25«.... 
در  نیز  همسر  از  کوتاه  خاطره  یک  برادر،  از  کوتاه  خاطره  یک  البته  و 
پرونده شهید محمدی ثبت است و چند کالمی هم از خود آن شهید که با 

زبان شیرین فارسی دری در نامه هایش به تحریر در آورده است: »سالم، 
احترامات قلبی خویش حضور برادر با جان برابرم ابراهیم جان.سالم تقدیم 
می دارم، امید است قبول نموده علیک فرمائید. نخست صحت مندی و 
سالمتی شما را از خداوند کریم رحیم آرزومندم. اگر در پرسش احواالت 

اینجانب بوده باشید تا تحریر ورقه هزار دارای صحت کامل می باشم...«.

31 شهریور 1394
روزنامه 

  روایتی از شهدا، جانبازان و ایثارگران      
� 46 � افغانستانی دفاع مقدس

31 شهریور 1394
روزنامه 

  روایتی از شهدا، جانبازان و ایثارگران      
� 47 � افغانستانی دفاع مقدس



سید  و  چراغ  شاه  فرزند  )ع(  ابراهیم  سید  بقعه 
احمد )ع( از نسل امام سجاد )ع(، در راسته همین 
کاسته  گلزار  این  میزبان  غربت  از  قدری  خیابان 
علی ابن  امامزاده  مرتفع  و  بلند  گلدسته های  است. 
درست  است  گلزار  ورودی  مدخل  که  جعفر)ع( 
آسمان  به  را  دیدگانت  جامع  گلدسته مساجد  مثل 
بر مزار شهدای  قرار است گذر و نظری  می ساید. 
به  اعتقاد  پاس  به  که  باشیم  داشته  افغانی  مجاهد 
اسالم بدون مرز، همسنگر رزمندگان وطن شدند و 
جان به پای حفظ اسالم و قرآن  فدا کردند، هر چند 
که حیف مان آمد در ادامه این گزارش از شهدای 

ایرانی ننویسیم.
وارد که می شویم، دو طرف دیوارهای بلند و مسقف 
مقدس،  دفاع  شهدای  تصاویر  گلدسته ها،  پشت 
است؛ شهید  کرده  ایجاد  درنگ  و  رنگ  از  داالنی 
قرار عاشقی اش  به  ادبی که در 18 سالگی  محمد 
وفا کرد، شهید رحمت ا... شبان که در 20 سالگی و 
در امتحان دفاع از وطن نمره 20 گرفت، شهید ناصر 
مهدی  محمد  بلندیان،  محسن  شهید  پورصادق، 
به  آفتاب  می کنیم،  عبور  که  را  داالن   ... و  بحرینی 
قلب آسمان رسیده و چتر داغش روی سایبان های 
موسیقی  نوای  صدای  است.  شده  پهن  شهدا  مزار 
زیبای دفاع مقدس بی اختیار سال های دفاع مقدس  
تداعی  را  جبهه  به  اعزام  روزهای  حال  و  شور  و 

می کند.
مدافعان حرم؛ همین روزها...

با استقبال گرم »احمد آل علی« مسئول گلزار شهدای 

رخت  هم  ما  وجود  از  غریبی  احساس  امامزاده، 
می بندد. احمدآقا دفتر شهدای گلزار را باز می کند و 
نام و نشان شهدای افغانی را روی کاغذ می نویسد و 
می گوید: همین سه هفته قبل بزرگداشت باشکوهی 
امام  مجتمع  همین  در  حرم  مدافع  شهدای  برای 
 170 شد.  برگزار  امامزاده  نزدیکی  در  خمینی)ره( 

نفر از پدر و مادران شهدای حرم آمده بودند.
نزدیک  امامزاده  دفتر  به  که  مزار  انتهای  همان  از 
است، قدم زنان به سمت قطعه 12 می رویم. در این 
ابدیت  خاک  به   5 و   4 کربالی  شهید   208 قطعه 
شهید  اولین  مزار  به  دوم  ردیف  در  پیوسته اند. 
که  علی حسینی«  »سید  می رسیم؛ شهید  افغانستانی 
به  آموزشی  پادگان  محل  در   65 سال  آبان   25 در 

شهادت رسید.

با وجود جستجوهای فراوانی که پیش از حضور در 
مزار شهدا داشتیم، متأسفانه زندگی نامه این شهدا 
برخی  نیست.  در دسترس  و شاید  باید  که  آنگونه 

نیز  برگشته اند، برخی  خود  وطن  به  خانواده ها  از 
از خانواده برخی  تغییر داده اند و  را  محل زندگی 
نیز هیچ نام و نشانی حتی به اندازه یک شماره تلفن 

در اختیار نیست.
در همان قطعه و برای خواندن فاتحه، بر سر مزار 
شهید »نظر محمدی« حاضر می شویم که او نیز در 
همان تاریخ به شهادت رسید تا در همسایگی شهید 
حسینی خانه  آخرتی در گلزار شهدای قم انتخاب 

کند.
کمی آن طرف تر و در همین قطعه مزار دیگر شهید 
افغانی را نشانم می دهد و می گوید: در مزار شماره 
محمد  »سید  شهید  قطعه  همین   4 ردیف  در   38

علوی« به خاک سپرده شده.
با هم به سراغ مزارش می رویم، در حالی که تابلو 
روی  شده، تاریخ   نصب  مزارش  باالی  عکسش 
سنگ قبر، 29 آبان سال 65 را به عنوان روز آسمانی 

شدنش در جبهه جنوب حک کرده است.
شهدای بزرگوار افغانی که در دفاع مقدس، در دفاع 
از مرزهای مقدس کشورمان حضوری فعال داشتند، 
در گوشه گوشه این مزار پراکنده اند. به سراغ قطعه 
15 می رویم که در نزدیکی دفتر امام زاده قرار دارد. 
بدون معطلی به ردیف چهارم و مزار شماره 637 
در  محسنی«  اکبر  علی  »سید  که  می رویم، جایی 
بانه  منطقه عملیاتی  اردیبهشت سال 66 در  چهارم 

به شهادت رسید.

نیم روزی مزار شهدای افغانستانی دفاع مقدس در گلزار شهدای قم

 میهمانان سرخ جامه 
حضرت معصومه)س(

مهدی عسکری

زیارت دردانه خواهر علی بن موسی الرضا)ع( که به پایان می رسد، دیده 
به احترام می بندیم و از انتهای صحن تعظیم کنان خارج می شویم. از سمت 

پارکینگ شرقی حرم در انتهای خیابان عمار یاسر، به طرف خیابان معلم 
حرکت می کنیم و بعد از گذشتن از میدان معلم، از سمت میدان بسیج به گلزار 

شهدای قم می رسیم. امامزاده علی بن جعفر)ع( که نسب مبارکش با چهار 
واسطه به امام جعفر صادق)ع( می رسد، میزبان مادام شهدای سال های شیدایی 

دفاع مقدس است؛ شهدای ایرانی، شهدای افغانی، شهدای عراقی، شهدای 
پاکستانی و عربستانی و حتی یک شهید فرانسوی ...

عبدالهی

که  شرمنده  خوبه؟  حالتون  جان.  پدر  سالم  من: 
شهیدتون  پسر  درباره  اومدیم  شدیم.  مزاحمتون 
اون سال ها  از  کنیم. چیزی  با شما صحبت  محمد 

یادتون هست؟...
پدر شهید: ............................ ]سکوت[

من )با صدایی بلند تر(: صدامو میشنوین پدر جان؟ از 
محمد چیزی یادتون هست که برامون تعریف کنین؟
............................ ]نگاهش همچنان به  پدر شهید: 
چشم هایم دوخته شده است و سکوتش ادامه دارد[
گوشای  می گوید:  و  می زند  لبخندی  خانه  عروس 

پدر خیلی سنگینه. به سختی چیزی میشنون.
خاطرشون  به  چیزی  محمد  از  پدر  پرسم:  می 

هست؟
و می گوید: آره، اما گاهی برخی چیزا رو فرامو ش 
هم  با  رو  عصر  و  صبح  وقتا  گاهی  فقط  می کنن. 
قاطی می کنن، وگرنه خدا رو شکر مشکل دیگه ای 

ندارن.
پدر  گوش  در  بلند  صدای  با  و  می آید  نزدیک 
می گوید: پدر جان، اومدن اینجا که شما از محمد 
براشون حرف بزنین. از اون وقتی که با هم رفتین 
جنگ. از محمد تعریف کنین که چطور پسری بود.

این بار انگار پدر شهید »محمد توسلی« حرفمان را 
می شنود و جمله ای بر زبان می آورد: »من با پسرم 

محمد که شهید شد و شوهر ایشان ]نگاه به عروس[ 
هر 3 با هم به جبهه رفتیم«.

توسلی«  »عوضعلی  که  است  جمله ای  تنها  این  و 
بر زبان می آورد و با عذرخواهی، آرام روی همان 
تختی که نشسته است دراز می کشد... . و پس از آن 
»علی« هم از راه می رسد، پسر دوم خانواده که او 
هم اعزام به جبهه همراه با پدر را تجربه کرده است. 
با علی، همسر و دخترش به صحبت می نشینیم و 

خاطرات آن سال ها را مرور می کنیم:
به شکرانه زیارت

اسم پدر که برای سفر حج در آمد، خیلی خوشحال 
شد. از زیارت خانه خدا که برگشت حس و حال 
عجیبی داشت و گفت: »خدا به من چنین لطفی کرد 
مسلمانان  به  می خواهد  دلم  حاال  رفتم.  مکه  به  و 
به مردم  خدمت کنم«. پدر در دلش آرزوی کمک 
افغانستان را داشت اما شرایط آن روزهای وطنمان 
طوری نبود که به آن جا بازگردیم. به همین خاطر 
بود که پدر گفت: »حاال که در ایران هستیم، به جبهه 
برویم و همین جا به مسلمانان کمک کنیم«. و این 
راهی  »علی«  و  »محمد«  پسرانش  با  که  بود  گونه 

جبهه شدند.
زاغه مهمات را به ما سپردند

سال 63 یا 64 بود که راهی قرار گاه کربال شدیم، 
بود  زیاد  پدر  سن  اصفهانی.  اشرفی  شهید  پادگان 
و  من  اما  نمی کردند  اعزام  عملیات  برای  را  او  و 

شدیم.  اعزام  جنگی  ماموریت  به  چندباری  محمد 
مدتی در آبادان بودیم، مدتی فاو، مدتی هم در کنار 
اروند رود. محمد 2 بار سالم از ماموریت ها به عقب 
برگشت اما در سومین ماموریتش بود که شهید شد، 

فاو، والفجر 8 ... .
در قرارگاه کربال حدود 400 رزمنده افغانی بودیم 
و انجام بسیاری از کارهای سنگین به عهده ما بود. 
افغانی  رزمنده های  دست  مهمات  زاغه  اهواز  در 
بود و وقتی تریلی ها برای بارگیری می آمد، همگی 
را  مهمات  سنگین  و صندوق های  می کردیم  همت 
بار ماشین ها می کردیم. این ها خاطراتی است که از 

آن زمان به یادم مانده...
و اما...

خانواده توسلی اما این روز ها با مشکالتی دست و 
پنجه نرم می کنند. پدر و اعضای خانواده پاسپورت 
دارند اما   پرداخت هزینه های تمدید ساالنه از توان 
آن ها خارج است.خانواده ای 10 نفره که در گوشه ای 
از شهر قم با درآمد کارگری زندگی می کنند. علی که 
نان آور خانواده است سال قبل در تصادف رانندگی 
دچار آسیب دیدگی دست و پا شده است و حاال به 

سختی و درد روزگار می گذراند...
شهید  خانواده  زندگی  سختی های  روایت  این  و 
توسلی است که بارها درخواست می کنند گوشه ای 
از  می توانند  که  برسد  آن هایی  گوش  به  آن  از 

مشکالتشان بکاهند.

بودند جبهه  در  دوفرزندش  و  پدر  که  روزهایی  خاطره  و  توسلی«  »محمد  شهید 

پدر شهید ......... ]سکوت[

31 شهریور 1394
روزنامه 
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صبح که زهرا به سراغ کارنامه می رود امضای پدر 
را باالی کارنامه اش می بیند.

 آن زمان آیت ا... خزعلی که عضو شورای نگهبان بود 
نیز این امضا را تأیید کرد و حتی این امضا برای بررسی 
بیشتر به آلمان هم ارسال شد اما کارشناسان آلمانی 
نتوانستند جنس رنگ این امضا را تشخیص بدهند.

پیکری که 16 سال بعد سالم از راه رسید
سر  بر  که  است  بعدی  شهید  شفیعی«  »محمدرضا 
که  شهید  وطن  هم  این  می شویم.  حاضر  مزارش 
به  سالگی   19 سن  در  و   65 سال  ماه  دی  چهارم 
اسارت نیروهای رژیم صدام در آمد 10 روز بعد در 
حالی که به شدت مجروح و تشنه بود به شهادت 
رسید و پیکرش را در مقبره ای بین کاظمین و بغداد 
به خاک سپردند. اما قسمت این بود که پیکرش 16 
سال بعد و در 14 مرداد سال 81 به سالمت به کشور 

بازگردد و در خاک میهن به خاک سپرده شود.
پیکرش  آنکه  از  بعد  مورد می گوید:  این  در  احمد 
را  شهادتش  خبر  خانواده  به  سپردند  خاک  به  را 
دادند. مادرش همان زمان راهی عراق شد و سر قبر 
پسرش گفت محمدرضا تو باید به ایران برگردی. 
سال ها گذشت و ایادی رژیم صدام اقدام به تخریب 
آن مقبره کردند اما در نهایت حیرت با جنازه سالم 
محمدرضا مواجه شدند. پس از همفکری فراوان به 
این نتیجه رسیدند که اگر جسد این شهید بزرگوار 
بر حقانیت  برگردد، دلیل  ایران  به  ترتیب  به همین 
ماه جسد را زیر  بود، بنابراین سه  ایرانی ها خواهد 
جسد  روی  اسید  زیادی  مقدار  و  گذاشتند  آفتاب 
ریختند اما در نهایت به لطف الهی جسد محمدرضا 
ایران  به  را  پیکرش  بود  قرار  ماند. روزی که  سالم 
به  کار،  این  مسئول  عراقی  بدهند، افسر  تحویل 
را  شما  از  اولیایی  چه  »ما  بود  گفته  سپاه  بچه های 
تحویل  از  قبل  شب  نفهمیدیم«  خودمان  و  کشتیم 
پدر  بزرگوار  شهید  این  مادر  خانواده،  به  جسد 
او می گوید  به  را در خواب می بیند که  محمدرضا 
فردا امانتی ات از راه می رسد. روز تحویل پیکر پاک 
شهید که بچه های سپاه برای اعالم تحویل پیکر او 
به خانه محمدرضا رفته بودند، مادر از آمدن پیکر 

فرزندش خبر داشت.

شاه بیت شهدای افغانستان
بعد از قریب به دو ساعت حضور بر سر مزار، حاال 
آفتاب به انتهایی ترین  چشم انداز خود رسیده و چتر 
آسمان آرام آرام در تکاپوی استقبال از مغرب است. 
صدای دعا و مناجات از گوشه و کنار گلزار بیشتر 
شده، جماعت زائران قبور نیز در حال افزایش است 

و بازار پخش نذری ها هم داغ تر شده است.
احمد می گوید: اگر موافق هستید برویم سر قبری که 
شاه بیت شهدای افغانی در این گلزار است. اشتیاقم 
را که می بیند به راه می افتیم بر سر مزاری که درون 
خود سه شهید بزرگوار افغانی را یک جا به ودیعه 
گرفته است؛ شهید »مرتضی غالمعلی«، شهید »سید 
علیرضایی«.  »احمد  شهید  و  حسینی«  محمدتقی 
از  پیداست  ناگفته  می کند.  نگاه  به چشمانم  خوب 
آنچه در ذهن دارم به خوبی با خبر است. لبخندی 
می زند و می گوید: خرمشهر که آزاد شد بمب ها و 
مین های خنثی نشده زیادی در شهر وجود داشت 
که ممکن بود در روند آغاز پیشروی ما در جنگ 
تیم  چند  همین  برای  کند.  ایجاد  زیادی  مشکالت 
مأمور خنثی سازی و انتقال باقی مانده این بمب ها، 
در  شدند.  مشخص  محلی  به  مین ها  و  موشک ها 
وظیفه  افغانستانی  رزمنده های  از  تن  سه  میان  این 

خنثی سازی بخشی از سالح های مخرب را بر عهده 
محمدتقی حسینی  سید  غالمعلی،  مرتضی  گرفتند. 
پای  این مسئله  برای  و احمد علیرضایی داوطلبانه 
را خنثی  مانده  به جا  منفجره  مواد  آنها  آمدند.  کار 
کرده و به داخل کانالی منتقل می کردند. در یکی از 
به داخل  انتقال چند مین  همین روزها که مشغول 
کانال بودند یکی از مین ها عمل کرد و انفجار مهیبی 

اتفاق افتاد.
رزمنده  سه  مشترک  قبر  سنگ  به  نگاهی  احمد 
نفر  سه  هر  می دهد:  ادامه  و  می اندازد  افغانستانی 
شهید شدند اما تمام باقی مانده سه جسد حتی به 
اندازه یک جسد هم نشد، این بود که مسئوالن از 
خانواده این سه شهید که در میان شان خانواده سید 
دو شهید  در مشهد و خانواده  تقی حسینی  محمد 
دیگر در قم بود خواستند با توجه به عدم شناسایی 
باقی مانده اجساد  بقایای این اجساد، اجازه بدهند 
در یک قبر به خاک سپرده شود و با موافقت هر سه 
خانواده، تنها قبر 8 سال دفاع مقدس که سه شهید را 
در دل خود جای داده، مزین به نام این سه مجاهد 

افغانستانی شد.
عکاس  و  من  قصه،  شنیدن  که  می کنم  اعتراف 

روزنامه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
آل  احمد  از  حالی  در 
کرده  خداحافظی  علی 
که  می آییم  بیرون  و 
موضوع  درگیر  هنوز 
ــاص و  ــن مــزار خ ای
در  هستیم.  ـــژه  وی
کشورمان، مزار  سراسر 
گلگون  شهید  هزار   2
وجود  افغانستانی  کفن 
قدسی  ندای  که  دارد 
را  روح ا...  حضرت 
شنیدند  جان  گوش  به 
و  آزادی  ـــرای  ب و 
دوست  کشور  استقالل 
جان  ایران،  همسایه  و 

خود را هدیه کردند.
خارج  که  امامزاده  از 
اذان  بانگ  می شویم 
مغرب به افق قم شنیده 
اولین  در  ــی شــود.  م
تاکسی را که مقابل مان 
برای  می کند  توقف 
خواندن نماز و زیارت 
در مسجد جمکران باز 

می کنیم...

ردیف  در  و  طرف تر  آن  کمی  قطعه،  همین  در 
شانزدهم مزار دو شهید افغانی دیگر قرار دارد. 

شهید »محمد مجاهد« است که در سن17 سالگی و 
در 25 مهر سال 66 در منطقه عملیاتی شلمچه به 
دیوارش، شهید  به  دیوار  همسایه  و  رسید  شهادت 
»محمدطاهر حسنی« که تنها یک روز بعد در همان 

منطقه عملیاتی به همرزم شهیدش پیوست.

»کورسل« فرانسوی و ماجرایی خواندنی
نذری خرمایی که دخترک 6/5 ساله تعارف مان می کند 
خندان  دخترک  سر  به  دستی  احمد  می داریم.  بر  را 
می کشد و وارد قطعه 18 می شویم که پذیرای 70 شهید 
جنوب و غرب است؛ قطعه ای که به گفته آل علی 
جایگاه ابدی شهید »کمال کورسل« است و قصه ای 
شنیدنی دارد. برای شنیدن زندگی نامه این شهید، پای 
مزارش می رویم و احمد در حالی که بنر بزرگی با دو 
عکس مشترک شهید کورسل و شهید »محمدرضا ساده« 
را نشانم می دهد، اینگونه روایت می کند: کمال کورسل 
تنها شهید فرانسوی این مزار است. پدرش فرانسوی 
و مادرش تونسی بود. کمال در بچگی مسلمان شده 

بود اواخر حضورش در فرانسه شیعه شده بود. بعد 
هم به قم آمده و در مدرسه حجتیه طلبه شده بود.

و  می اندازد  کورسل  کمال  قبر  سنگ  به  نگاهی  او 
و  برود  جنگ  به  داشت  دوست  خیلی  می گوید: 
اواخر جنگ هم که فارسی را خوب صحبت می کرد 
چند بار به جبهه رفت اما قطعنامه که صادر شد و 
پریشان شد. چند  زدند، خیلی  را  پایان جنگ  ساز 
روز بعد یکی از دوستانش در لشکر 9 بدر که لشکر 
مجاهدان عراقی بودند به او خبر داد که منافقین به 
ایران حمله کرده اند و او هم بالفاصله عازم عملیات 

مرصاد شده و همانجا به شهادت رسید.
سوال  را  شهید  دو  این  مشترک  عکس  ماجرای 
ماجرا  این  می گوید:  و  می کند  تأمل  کمی  می کنم. 
که  ساده  محمدرضا  شهید  مادر  دارد.  شنیدن  هم 
قبل  هفته  سه  حدود  است،   19 قطعه  در  مزارش 
کمال کورسل را در خواب می بیند. در خواب کمال 
به مادر شهید »ساده« می گوید دلم برای مادرم تنگ 
شده است. کمال مادرش را در زمان جنگ از دست 

داده بود.

مادر شهید ساده هم وقتی از خواب بیدار می شود 
از »حاال کمال هم پسر من  به پسرهایش می گوید 
است، هر کاری که برای بزرگداشت یاد محمدرضا 

می کنید برای کمال هم انجام بدهید.«
در حالی که از قطعه 18 عبور می کنیم، می گوید: در 

مجاهد  تعداد  بیشترین   20 و   19 ،18  ،17 قطعات 
 440 اینجا  شده اند.  سپرده  خاک  به  عراقی  شهید 

شهید مجاهد عراقی داریم.
سر راهمان از سر مزار »سیدعلی میثم« که در ردیف 
بزرگوار  شهید  این  می گذریم.  گرفته  آرام  پنجم 
سالگی   24 سن  در  و  جنگ  اواخر  در  نیز  افغانی 

دعوت حق را لبیک گفت.
از  دیگری  مجاهد  شهید  مزار  به  آنکه  از  قبل 
علی  »محمود  مزار شهید  کنار  برسیم، از  افغانستان 
مددی« قائم مقام اطالعات و عملیات لشکر 71 هم 
می گذریم؛ فرمانده شجاعی که در پنجم مرداد سال 

67 در سن 19 سالگی به شهادت رسید.
همان  اینجا   »552 1، شماره  ردیف   ،19 »قطعه 
جایی است که برادر جدید و ایرانی شهید کورسل 
)محمدرضا ساده( آرمیده؛ شهیدی که در 15 سالگی 
و در 10 اسفند سال 61 در جزیره مجنون شهید شد 
و پیکرش پس از 12 سال مفقود بودن در 2 اسفند 

سال 73 به وطن بازگشت.
 5 قطعه  به  داریم  که  پراکنده ای  زدن های  قدم  در 
میزبانی  افتخار  که  بزرگی  مزار  سنگ  و  می رسیم 
از شهید مهدی زین الدین، فرمانده لشکر علی ابن 
جبهه های  در  که  می کشد  دوش  به  را  ابی طالب 
غرب کشور شهید شد. کمی جلوتر مزار اسماعیل 
صادقی، رئیس ستاد لشکر علی ابن ابی طالب، شهید 
نامدار دیگری است که فاتحه ای نثار روح بزرگش 

می کنیم.

کارنامه ای که بعد از شهادت امضا شد
و  آبی می نوشیم  ادامه گلزار گردی مان، جرعه  در 
احمدآقا پیشنهاد می دهد به مزار شهید حجت االسالم 
بزنیم  سری  هم  خوانساری«  صالحی  مجتبی  »سید 
او  به شهادت رسید.  بهمن سال 62  که در سی ام 
می گوید: دو سه هفته بعد از شهادتش دختر 8 ساله 
این شهید بزرگوار با کارنامه ای که باید توسط پدر 
یا مادرش امضا می شد، از مدرسه به خانه رسید اما 
پدر شهید شده بود و مادر هم در سفر بود و دخترک 
گریه کنان سر به بالین گذاشت. او در خواب پدر را 
دید که می گوید زهرا جان کارنامه ات امضا شده و 
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با مادر شهید سیدمحمدتقی حسینی که برای زیارت 
خانه  در  کرده  سفر  مشهد  به  قم  از  رضوی  حرم 

برادرش در منطقه »دروی« به گفت و گو می نشینیم.
مردمان  که  محله ای  در  بی پیرایه  و  ساده  خانه ای 
در  آن ها  هستند.  مشغول  زندگی  به  خونگرمش 
شدند  من  پذیرای  تابستان  گرم  روز  یک  بعدازظهر 
مادر  قربانی  جهان گل  خانم  حاجیه  شهید  مادر  و 
صبور شهید سید محمدتقی حسینی از فرزندش برایم 
مزار  از  انقالب  از  قبل  می گوید: سال ها  می گوید. 
سیدمحمد تقی  و  آمدیم  ایران  به  افغانستان  شریف 
تک فرزند من بود. بسیار به او عالقه داشتم بعد از 
آنکه جنگ تحمیلی عراق بر ضد اسالم و ایران آغاز 
شد، محمدتقی خیلی اصرار داشت که به جبهه برود. 
حرفش این بود که باید از دین اسالم دفاع کرد من 
در ابتدا مخالفت می کردم چون او تنها فرزند من بود 
و بسیار او را دوست می داشتم ولی او اصرار داشت 
که حتمًا به جبهه اعزام شود. سرانجام رضایت من و 
پدرش را گرفت و رهسپار جبهه شد. در مدت یک 
سال و نیم که در جبهه بود چند نوبت به مرخصی 
آمد تا این که به شهادت رسید و ما را تنها گذاشت. 
از مادر می خواهم که از چگونگی اطالع از شهادت 
سیدمحمدتقی برایم بگوید.این طور توضیح می دهد: 
از طرف سپاه خبر  که  بودیم  در سال 1361 مشهد 

برای  و  خورده  تیر  پایش  به  محمدتقی  که  دادند 
به  قبل  سال   4 که  همسرم  بیایید،  قم  به  دیدارش 
قم  به  فرزندم  دیگر  همراه  به  رفت  خدا  رحمت 
رفتند. آن جا به آنها گفته شد که محمد تقی به همراه 
قابل  پیکرشان  و  رسیده اند  شهادت  به  همرزمش   2
تفکیک نیست و اگر رضایت می دهید چون خانواده 
2 شهید دیگر در قم هستند، هر سه را در یک قبر در 
گلزار شهدای قم خاکسپاری کنیم که با اعالم رضایت 
شوهرم، هر 3 در یک قبر در گلزار شهدای حضرت 

علی بن ابیطالب)ع( قم به خاک سپرده شدند.
مادر شهید که بغض میهمان گلویش شده می گوید: 
بود.  مــودب  و  محجوب  بسیار  سیدمحمدتقی 
شخصیت آرامی داشت، نمازش به هیچ عنوان قضا 
نمی شد، 12 ساله بود که نمازش را مرتب می خواند 
با  داشــت.  عالقه  بسیار  خمینی)ره(  امــام  به  و 
دوستانش در بسیج مسجد محله بسیار صمیمی بود 
و این صمیمیت باعث شده که دوستان محمدتقی 

هنوز هم گاهی به دیدارم می آیند.
را  گلویش  راه  همچنان  بغض  و  می کند  مکثی  او 
بسته است، می گوید: بعد از شهادت سید محمدتقی، 
پدر  که  نحوی  به  می کردم  بی تابی  و  گریه  بسیار 
خانه  به  و  کرد  جمع  را  شهید  وسایل  تمام  شهید 
عمه اش که در شمال زندگی می کرد فرستاد و برای 

همین هم اکنون به جز یک مهر چیز دیگر به عنوان 
یادگاری از شهید ندارم.

یک شب خواب دیدم که در یک باغ هستم و آنجا 
درختان خرمای فراوانی بود که خرماهایش بر زمین 
ریخته بود، خواستم از آن خرماها بردارم که شهید 
مانع شد و گفت: سهم شما نیست و بعد جوی آبی 
را دیدم که پر از کثیفی بود و در آن هنگام سپاهی 
را دیدم که در حال حرکت است، به شهید گفتم این 
سپاهیان به کجا می روند سید محمدتقی گفت: این ها 
به کربال می روند ولی به خاطر گریه های شما من از 
این سپاه بازمانده ام و من بعد از دیدن این خواب آن 
را برای یک روحانی تعریف کردم و او گفت: سعی 

کن برای محمدتقی این قدر بی تابی نکنی.
اگرچه برایم سخت بود اما پس از آن خیلی تالش 

کردم که دیگر بی تابی نکنم.
او می گوید: پس از محمدتقی خداوند 7 فرزند به 
»نرگس  هستند.  من  افتخار  همه  که  کرد  عطا  من 
سادات« کوچکترین خواهر شهید سیدمحمدتقی هم 
برادر  او  اگرچه  بود.  همراهمان  گفت و گو  این  در 
از  مادرش  زبان  از  اما  ندیده  گاه  هیچ  را  شهیدش 
او بسیار شنیده. او خاطرات مادرش را برایم بازگو 
می کرد. نرگس سادات از آن خواهرهایی است که 

ندیده عاشق و دلداده برادرش بود...

با خاطرات یک مادر صبور؛ مادر شهید سیدمحمدتقی حسینی

یک کفن برای 3شهید
همه پیکر پسرم را فرشته ها بردند

محسن اشکذری

»شهید محمدتقی حسینی، شهید احمدعلی رضایی و شهید 
محمد مرتضی، سه همرزم هستند که به همراه حدود 60 

رزمنده دیگر مأموریت می یابند تا بمب ها، خمپاره ها و مواد 
منفجره دیگر را از شهر خرمشهر پاکسازی و در بیرون شهر 

از بین ببرند. آن ها وقتی می خواهند مهمات به جا مانده 
را در کانالی قرار دهند، پیش از خروج شان از کانال، 

مهمات منفجر می شود و هر 3 نفر در این انفجار به 
شهادت می رسند... شدت انفجار به حدی است که از 

پیکرهایشان چیزی باقی نماند. پس از آن آثار باقی مانده 
این پیکرها در یک کفن قرار می گیرد و در گلزار 
شهدای قم در یک قبر به خاک سپرده می شود...«
این روایت یک مادر صبور بود از نحوه شهادت 

فرزندش »سید محمدتقی«.

بهآنهاگفتهشدکهمحمدتقیبههمراه۲
همرزمشبهشهادترسیدهاندوپیکرشان
قابلتفکیکنیستواگررضایتمیدهید
چونخانواده۲شهیددیگردرقمهستند،
هرسهرادریکقبردرگلزارشهدایقم

خاکسپاریکنیمکهبااعالمرضایتشوهرم،
هر۳دریکقبردرگلزارشهدایحضرت
علیبنابیطالب)ع(قمبهخاکسپردهشدند
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آخرین روزهای تابستان سال 1394؛ 31 سال از آن 
زمستان می گذرد، حاال اما در یک عصر از بحبوحه 
خانه ای  میهمان  مشهد،  روزهای  این  گرم  تابستان 
صمیمی در گوشه ای از شهر امام رضا )ع( می شوم. 
آدرس داده اند که پیرمرد در کوچه ای از »خداشناس« 
روزگار می گذراند. خانواده ای میهمان نواز که تا پای 
در به استقبال می آیند به رسم ادب. حرف می زنیم از 
روزهایی که هجرت را انتخاب کردند و از افغانستان 
از روزهایی که حاج محمدادبر در  آمدند،  ایران  به 
به  امام )ره( را بین عالقه مندان  هرات اعالمیه های 
ایشان پخش می کرد و از روزهای جنگ و حماسه. 
فرق  اوضاع  رسید،  »محمدرفیع«  به  که  صحبت ها 
از  که  بغضی  صدای  بعد  و  سکوت  لحظه ای  کرد. 
پس 31 سال فروخوردن حاال شکسته است. اشک، 
گوشه چشم های نافذ آقا محمدادبر را خیس می کند، 
سکوت می کنم تا خود زبان به سخن باز کند... اشک 
هایش را پاک می کند:» همیشه حضور محمد رفیع 
را حس می کنم، این روزها خیلی بیشتر به شهادت 

محمد رفیعم افتخار می کنم... خداراشکر.«

از  یکی  از  دانستن  بیشتر  و  شنیدن  بیشتر  برای 
دفاع  سال   8 دوران  افغانستانی  بــرادران  شهدای 
مقدس، ساعتی را میهمان جمع صمیمی، نجیب و 
بولوار طبرسی مشهد  صادق خانواده شیخ زاده در 
می شوم. خانواده ای که جوشش تدین و معنویت از 
گذشته تا به حال در آن جریان دارد و همانطور که 
از نام خانوادگی شان هم مشخص است، خانواده ای 
روحانی و روحانی زاده هستند. قرار است در این 
پدری  با  بشنویم.  و  بگوییم  رفیع  محمد  از  گعده 
که بعد از 31 سال بغضش از فراق فرزند شهیدش 
شکست و مادری که حاال نیست و به رحمت خدا 

رفته اما خاطرش در این خانه زنده است.
از  شان  هجرت  ماجرای  از  ما  صحبت  شــروع 
افغانستان به ایران است که حاج محمدادبر شیخ زاده 
می گوید: »در هرات عکاسی داشتم، قبل از انقالب 
و عکس های  اعالمیه ها  انتشار  برای  شیوه ای  هر  از 
امام استفاده می کردم تا این که وقتی انقالب اسالمی 
و  یک شوق  با  فامیل  همراه  به  ما  شد  پیروز  ایران 
عالقه بسیار زیاد به ایران آمدیم و به خاطر اعتقادی 

که به امام و انقالب و مرجعیت داشتیم سعی کردیم 
مسئولیت مان را در قبال انقالب انجام دهیم.«

وظیفه ما چیست؟
آمدید؟«  ایران  به  که  بود  محمدرفیع چندساله  »آقا 
محمدادبر  حاج  جواب  و  می پرسم  را  سوال  این 
که  را  رفیع  محمد  اسم  بغض...  و  است  سکوت 
می کند،  پر  را  اشک چشمانش  ناخودآگاه  می شنود 
با همان صدای بغض آلود می گوید: »محمدرفیع 13 
ساله بود که به ایران آمدیم، زمان جنگ تحمیلی که 
شد با یک شور عجیب از ما اجازه می خواست که 
خدابیامرزش  مادر  دادم.  اجازه  من  برود،  جبهه  به 
به  و  رفیع  است محمد  کم  و سالت  می گفت سن 
تو اجازه جبهه رفتن نمی دهند. به هر حال هر دو 
از  راضی بودیم چون می دانستیم وظیفه ماست که 
و  انقالب  اسالم،  از  کنیم،  دفاع  داریم  که  نعمتی 
مرجعیتی که همه آرزوی آن را داشتند؛ همین هم 
در جبهه  ماه   18 وظیفه  بر حسب  هم  من  که  بود 
جبهه  در  هم  بزرگترم  پسر  احمد  و  کردم  خدمت 

جانباز شیمیایی شد.«

دعای امام )ره( برای محمد رفیع
روی  به  دستی  زاده  شیخ  خانواده  نجیب  پیرمرد 
از  را  مانده  باقی  اشک های  تا  می کشد  صورتش 
چشمانش پاک کند. از او می خواهم که خاطراتش 
»محمد  می گوید:  که  کند  بازگو  را  محمدرفیع  از 
در  که  زمانی  در  هم  بود،  متدین  و  مومن  رفیع 
از  بود و  اهل مسجد  ایران  بودیم و هم در  هرات 
نظر اخالقی هم نه من و نه مادرش هیچ رفتار بدی 
با این که سن کمی داشت اما  اتفاقا  از او ندیدیم؛ 
بسیار کمک حال ما بود. در خاطرم هست در همان 
وقتی  کار می کرد،  درآمد  برای کسب  که  نوجوانی 
حقوق می گرفت به سراغ من یا مادرش می رفت و 
می گفت خمس حقوقم را حساب کنید؛ روی این 

مسائل خیلی حساس بود.«
ابتدایی  روزهای  از  هم  خاطره ای  محمدادبر  حاج 
روایت  انقالب  از  قبل  سال های  آن  و  زندگی 
کامل  از کالمش  آن  شیرینی  که  می کند، خاطره ای 
در  روزی  کربال،  به  سفری  »در  می شود:  احساس 
یکی از صحن های حرم امام حسین )ع( که حضرت 
مادر  بودند،  جماعت  نماز  اقامه  مشغول  )ره(  امام 
محمدرفیع بعد از نماز او را به آغوش امام می دهد 

و امام نیز برای محمدرفیع دعا می کند.«
ما وظیفه خود را انجام دادیم اما...

و  که خواهرزاده  پدر شهید هستم  با  گرم صحبت 
جاافتاده ای  که حاال روحانی  داماد حاج محمدادبر 

است به گعده ما اضافه می شوند. سید که سال ها با 
این خانواده همراه بوده، سر صحبت را از محمدرفیع 
محمدرفیع  می گوید:  و  می کند  باز  اش  خانواده  و 

برای خدا رفت و با همین 
نیت بود که خدا شهادت 
روحیه  این  داد،  او  به  را 
از خانواده شیخ زاده به او 
رسیده بود که خانواده ای 
مومن  و  روحانی  متدین، 
رفیع  محمد  برای  بودند. 
و خانواده اش هیچ وقت 
و  نبوده  مهم  مــادیــات 
نخواهد بود، بارها از حاج 
افتخار  که  شنیدم  دایی 
در  می کند   فرزندانش 
برداشتند  گام  مسیر  این 
ماندند.  مسیر  این  در  و 
می گیرد  ام  غصه  ــا  ام
دایی  حاج  می بینم  وقتی 
اول  از  باید  این سنش  با 
صف  در  ساعت ها  صبح 
بماند تا اقامتش را تمدید 
می گیرد  ام  غصه  کند، 
این  با  شهید  برادر  وقتی 
تحمیلی  که جانباز جنگ 

ارث  به  از خانواده  را  اش  انقالبی  و روحیه  است 
هر  به  می شود.  اسالمی  ایران  ترک  به  مجبور  برده 
قبال  در  را  مان  مسئولیت  داشتیم  وظیفه  ما  حال 
مرجعیت  دیــن،  اســالم، 
در  و  کنیم  ایفا  قرآن  و 
آینده نیز ایفا خواهیم کرد 
قبال  در  که  آن هایی  اما 
احساس  شهدا  خانواده 

مسئولیت نمی کنند...«
ناتمام  را  اش  جمله 
حــاج  و  ـــذارد  ـــی گ م
لحن  همان  با  محمدادبر 
لب  بر  لبخند  مهربانش، 
را می گیرد:  ادامه حرفش 
»خدا را شکر، ما شاکریم 
و گــالیــه ای نــداریــم و 
افتخار می کنیم که در راه 
ایم...  داده  شهید  اسالم 
اسالمی  جمهوری  خدا 
حفظ  بالیا  جمیع  از  را 

کند.«
لبخند  همان  با  پیرمرد 
محبت آمیزش ما را بدرقه 
می کند و عکسی به یادگار 

برای ما می گذارد...

وحید تفریحی 

آخرین روزهای زمستان سال 1363؛ خبر می رسد که جمعی از 
شهدای عملیات بدر که در 22 اسفند ماه به شهادت رسیده اند 

برای تشییع به مشهد منتقل شده اند. خبر که در آن سرمای 
استخوان سوز زمستانی به گوش شان می رسد ،حسی دل 

شان را گرم می کند... حاج »محمد ادبر« دست همسرش را 
می گیرد و در بوران برف آن سال های مشهد خودش را 
به معراج شهدا می رساند؛ خبر داده اند که »محمد رفیع« 

پسر رشید خانواده شیخ زاده هم در جمع شهداست. 
مادر دل آشوب و پدر با قدم هایی استوار و دلی گرم 
به معراج می رسند، دیگر پسرش و جمعی از خانواده 
هم همراهشان هستند، نگاه ها که به پیکر شهید می افتد 
صدای گریه همه جا را پر می کند. اما نگاه پدر و مادر 

نافذ است و خبری از ناله های مادرانه و اشک های 
پدرانه نیست... هر دو چشم دوخته به پیکر پسر 

دلبندشان زیر لب زمزمه ای از شکر بر زبان دارند. نگاه ها 
که به تعجب بر می گردد، حاج محمدادبر سخن به شکر 

باز می کند: »خدا را شکر. فرزندم برای رضای خدا به 
شهادت رسیده و چه افتخاری باالتر از این...«

 پدرانه های حاج محمد ادبر 
برای فرزندش

بغض 31 ساله
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ما  جبهه های  در  وار  اُویــس  وقتی  عبدالرحیم 
عزیز  وطنمان،  پرستان  وطن  از  برخی  می جنگید، 
اروپا  مدت  طوالنی  سفر های  به  را  هایشان  دردانه 
می فرستادند تا گرفتار سربازی و چه می دانم جبهه 
و جنگ نشوند و سر از خاکریز های دفاع از وطن 

در نیاورند.
دنیا  این  از  به قدری وارسته  عبدالرحیم جمشیدی 
بود که حتی اسم و فامیلش هم عاریتی بود. یکی از 
دوستان،25 سال پس از شهادت او جمله ای گفت 
که آه از نهادم بلند کرد. می گفت: » اصاًل عبدالرحیم 
اسمش  نه  نبود.  جمشیدی  عبدالرحیم  جمشیدی، 
عبدالرحیم بود، نه فامیلی اش جمشیدی. یک اسم 
درودهاتی داشت. یک روز تنور مزاح و خنده مان 
گرم شده بود. به شوخی گفتیم فالنی این چه اسمی 
است که تو داری؟ گفت: خوب هر چه شما دوست 
دارید صدایم کنید. هر کس پیشنهادی داد. سر جمع 

رسیدیم به عبدالرحیم و بعد جمشیدی!
خیلی عجیب است. االن از نام خیلی از نام و نان 
خبری  خودشان  خاندان  بین  در  حتی  عالم  داران 
از شهادت یک  نیست، در حالی که 25 سال پس 

افغانستانی گمنام، ما از شهرت دم می زنیم!

نان.  گرفتار  نه  بود،  نام  گرفتار  نه  عبدالرحیم 
نه دلبستگی به خاک داشت، نه مرز جغرافیایی 
جور  این  از  می دانم  چه  و  پرستی  وطن  و 
می دانست  عبدالرحیم   انحرافی.  کجراهه های 
غریب،  رهبری  فرمان  با  غریب،  والیت  یک  در 

می توان پرتالش تر از یک ایرانی جنگید و…
جنگ  از  پس  یکسال  را  آشنا”  “غریبه   خاطره 
را  نوشته  این  نزدیکی  ؛ شاید  ام؛ سال 68   نوشته 
مردانه  وجود  و  جنگ  سال های  هوای  و  حال  به 
و خاکی عبدالرحیم بر این کره  خاکی حس کنید. 
اگر احساس درد کردید، برای این صاحب مزار کم 
زائر وطنمان، فاتحه بفرستید. هر چه باشد ما میهمان 

نوازیم.
بخش هایی از حکایت عبدالرحیم

یک هیکل نحیف که چیزی از دنیا نخواسته، یک قد 
کوچک که جایی تو دنیا نگرفته، یک صورت تنک 
که از حق طبیعی اش جدا مانده، یک چهره زجرنما 
بوده و دو دست سفت و ریشه ای  دنیا  زندانی  که 
کشیده،  بیرون  دنیا  از حلقوم  را  آخرتش  توشه  که 

نامش عبدالرحیم.
من  که  هرچند  است،  تنها  همیشه  عبدالرحیم 

هم  با  را  ما  بچه ها  که  آنقدر  هستم،  کنارش  در 
می شناسند. هر وقت صحبتش می شود، نمی گویند 
بچه ها  کس.  فالن  دوست  می گویند  عبدالرحیم، 
رفیق های  و  می گردی  می گردی  می گویند:»تو 

فانتزی پیدا می کنی.«
رفیق  بی زبان  و  حرف  کم  آدم  گویم:»خب  می 
با  که  آدم هایی  رفیق  می شود؛  فانتزی  آدم هــای 
نگاهشان حرف بزنند، با نگاهشان سؤال کنند و از 
نگاه جواب بگیرند. لطیف ترین صحبت و داغ ترین 
باشد  لبخند  یک  شان  عاطفه  صادق ترین  و  عشق 
و  احساس  تبدارترین  و  ایمان  گدازنده ترین  و 
عمیق ترین صداقتشان یک قطره اشک. آدم هایی که 
هوارشان  تمام  نباشند.  کرنا  و  بوق  و  موج  و  طبل 
انفجارشان یک قطره  یک گوشه نگاه باشد و اوج 
مثل رعد و برق بی صدا که مالیات یک   … اشک 
رگه نورش آسمان قرمبه نباشد. و یک موج بلند که 
فروکش نکند. مثل چکه های آرام و بی صدای آب در 
دل شب که بنیاد صخره ها را از هم بپاشد و آن وقت 
است که دوست ها کم می شوند و دوستی ها زیاد.«
و … چند سال پیش من این دوست را پیدا کردم. 
وقتی اردوگاه کوثر بودم. حسن می گفت:»یک کارگر 
سبزی کار داریم که سال به دوازده ماه جبهه است. 
فقط روزهای مرخصی اش سبزی کاره. هفت ساله 
که کارگر ماست و پس از این مدت حاال دیگه یکی 
از اعضای خانواده  ماست. یه اتاق سوا بهش دادیم. 
سال به دوازده ماه درش تخته است، فقط روزهای 

مرخصیش…«
کار. چند  و  بی کس  تنهاست،  و  عبدالرحیم غریب 
باری که مجروح شد، هیچ کس به عیادتش نیامد. 
حسن می گفت:»کارگر سبزی کار هرچند که ایرانی 
نیست ولی رو به قبله ایرانی ها می ایستد و در جبهه 
ایرانی ها می جنگد. از ما بسیجی تر است و از خیلی ها 
وفادارتر. وقتی به مرخصی می آید، روزهایش وقف 
آنقدر  می شود.  بسیج  وقف  هایش  شب  و  کار 
بسیجی است که فرهنگ باخته های ولگرد و بیکاره 
نمی توانند تحملش کنند. یک روز گیرش می اندازند 
و عقده ها را بر سرش خالی می کنند. آنقدر می زنند 
که سر و صورتش ورم می کند و از حال می رود و 
چند روزی چشم هایش نمی بیند. با همان صورت 
روی  به  را  در  رفته  اتاقش  به  خونی  و  کرده  ورم 
خودش می بندد و با تنهایی هایش خلوت می کند. 
روز  چند  نمی کند.  صحبت  هیچکس  با  روز  چند 
در  آتش  مثل  نمی کشد.  فریاد  و  می کند  بغض 
بکشد،  شعله  بخواهد  لحظه  هر  که  خاکستر  زیر 
ولی  منفجر شود،  بخواهد  لحظه  که هر  آتشفشانی 
و چه  می بیند  می شود. چه  نقطه خیره  به یک   …
قضاوت می کند؟ خدا عالم است. شاید هیچ چیز. به 

یک نقطه خیره می شود ولی هیچ چیز نمی بیند. شاید 
بیکاره های  کند!  و قضاوت  ببیند  که  نمی داند  قابل 
وقت،  که  هستند  آن  از  کمتر  بی شخصیت  لوس 
و عبدالرحیم مرخصی   … صرف قضاوتشان شود 
اش را نصفه کاره رها می کند و به جبهه برمی گردد. 

به میقات خودش، میقات پابرهنه ها.«
حسن می گفت:»حاشیه نرم، دیشب از خط برگشتن. 
شنیدم کل گردان شیمیایی شده. صبح گردانو برده 
اگه  باشن.  برگشته  باید  دیگه  حاال  حمام.  بودن 

حالشو داری….«
- چرا که نه، می میرم برای این جور آدم ها.

… یک هیکل نحیف، یک قد کوچه، یک صورت 
تنک با دو دست سفت و ریشه ای…

گفت:»شنیدم  حسن  زد.  لبخند  دید،  که  را  حسن 
چارچرخ سه صد نفر رو روی هوا فردادن«

را  حسن  که  حالی  در  و  می خندد  باز  عبدالرحیم 
در آغوش می گیرد، می گوید:»امشی رو چه به این 

حرفها...«
***

گردان بالل غربتستان من است. هیچ وقت این طور 
غریب و تنها نبودم. پاتوق عبدالرحیم را خوب گیر 
آورده بودم: پشت جبهه، سرزمین های سبزی کاری 
»داود آباد« و توی جبهه گردان انصار، ولی این بار 
نه پشت جبهه بود و نه گردان انصار. این است که 
با من غریب است. هر  این گردان هم  دلم گرفته. 
گردان جدیدی روزهای اول این نمود را دارد ولی 
بالل غیر از آنهاست. آدم را یاد غربت بالل، بعد از 
رحلت پیامبر می اندازد. یاد آن وقت هایی که بعد از 
یادگاری اش داغ دل  اذان  با آخرین  پیامبر  رحلت 

اهل بیت را تازه کرد.
به ناچار دل کویر زده ام را برمی دارم و می سپارم 
به امواج بی صدای دشت. گویی دشت، با ناله های 
می کند.  ناله  هم  او  است!  عجین  من  بی صدای 
ناله  هم  دشت   … آشنا  ناله ای  من،  مثل  درست 
می کند. نیستان هم ضجه می زند … من تنها، دشت 
تنها و نیستان تنها. یک تنهای دیگر در نیستان تنها. 
یک نی تنها … یک هیکل نحیف، یک قد کوچک 

… یک صورت …
- عبدالرحیم! تو! اینجا؟

پنجه هایم  ایش  با دست های سفت و ریشه  وقتی 
را می فشارد، انگار یک مشت عاطفه می چکاند تو 
دستهایم؛ همدیگر را که در آغوش می گیریم، قلب 
هایمان سفت و قرص به هم گره می خورد. او در 
دلش می خندد و من در دلم می گریم. نه او اشک مرا 
می بیند و نه من لبخند او را. هم او مرا درک می کند 
و هم من او را می فهمم، و حاال منم و عبدالرحیم – 

دوست فانتزی ام.

گردان  آمده  مستقیمًا  انصار  گردان  از  عبدالرحیم 
عادت  دیگر  نرفته.  مرخصی  است  ماه  بالل. شش 
کرده ام که از او نپرسم چرا نمی روی مرخضی …؟ 
بیکاره های ولگرد بگیرند  برای چه برود؟ برود که 
را  کسی  که  او  برود؟  کی  برای  بزنند.  کتکش  و 
کجا  اینجا  نیستند.  اینجا  که  مادرش  و  پدر  ندارد. 
»عبدالرحیم جمشیدی«  بله   … افغانستان کجا   …

مجاهدی است افغانستانی.
- عبدالرحیم چرا نمی ری افغانستان بجنگی؟ دشمن 
ریخته تو خونه هاتون. مگه فرقی هم می کنه؟ دشمن 
دشمنه، تازه، اونجا اگه باشی، هرچند وقت یک بار 

پدر و مادرتم می تونی ببینی. اونا چشم به راهن.
هر وقت این سؤال را می کردم، عبدالرحیم جواب 
وقتی  اما  جنگیدم،  هم  اونجا  »دلم چرکینه.  می داد: 
دیدم اول جنگ هفتاد و دو ملته، بعد جنگ با روس، 
دلم چرکین شد. اومدم یه جایی که دلم قرص باشه. 
بگیرن.  فرمان  رهبر  یه  از  همه  که  یه جایی  اومدم 
همه یه شعار بدن، رو به قبله نماز بخونن و به طرف 

یه سیبل نشونه بگیرن.«
همیشه این را می گفت. سفت و سخت هم می گفت، 
ولی حاال انگار کمی دلش نرم شده! می گوید:»دوست 
دارم یه بار مادرمو ببینم. این عملیات که تموم بشه 
وقتی  می جنگم.  اونجا  هم  ماه  شش  می رم  می رم. 

مادرمو دیدم باز می گردم.«
***

کمبود  علت  به  بالل.  گردان  و  است  شلمچه  خط 
نفره  تک  عبدالرحیم  پشت  امشب  هم  باز  نیرو، 
آتش  روزها  این  شب.  نصفه های  هم  آن  است، 
دشمن خیلی سنگین است. تا خروس خوان صبح 
انفجار می آید. حتی تو خواب هم می شود  صدای 

تشخیص داد.
و  سر  با  را  عبدالرحیم  نفر  چند  می شود  که  صبح 
صورت خونی می آورند. زخم های متعدد صورتش 
بچه ها  است.  پوشانده  کاغذ  کوچک  تکه های  را 
ملتهبند، ولی عبدالرحیم از احساسات بچه ها خنده 
اش گرفته. نگو نیمه شب که آتش سنگین می شود، 
یک خمپاره 60 چند متری عبدالرحیم منفجر شده 
تُنُک  و  تو صورتش  می پاشد  را  ریز  ترکش های  و 
خون را از تنک صورتش می زند بیرون و عبدالرحیم 
تنک های خون را با تکه های کاغذ بند می آورد. قیافه 
اش خنده دار شده است. تکه تکه کاغذ خشکیده 
چسبیده به سر و صورتش و او هنوز زیر باندهای 

کاغذی لبخند می زند.
نگهبان  الاقل  بهداری؟  نرفتی  چرا  عبدالرحیم!   -

بعدی رو خبر می کردی!
من  می گوید:»خوب  شیرینش  لهجه  با  عبدالرحیم 
تک نفر بودم… هنوز ساعت نگهبانی ام تموم نشده 

 عبدالرحیم جمشیدی 
 یک فریاد بود 

در اوج سکوت!
 رحیم مخدومی 

نویسنده ادبیات دفاع مقدس و همرزم شهید 
عبدالرحیم جمشیدی

این که یک کارگر جوان افغانستانی در راه دفاع 
داوطلبانه از وطن ما” ایران” مردانه بجنگد و 

مردانه شهید شود، خیلی بصیرت می خواهد، نه؟
این که خانواده  فقیرش در افغانستان چشم به 

راه قوت ال یموتی باشند که فرزند مهاجرشان با 
از جان کندن در دیاری غریب برایشان خواهد فرستاد، غافل 

ا... این که فرزند مهاجرشان مسحور والیت شگفت حضرت روح 
شده و جان کندن در مسیر اعتقادی را به جان کندن در مسیر اقتصادی ترجیح 

داده، خیلی درد دارد، نه؟
این درد از جنس همان دردهایی است که عارف شهید دکتر چمران به 

داشتنش افتخار می کرد و با آن رابطه ای عاشقانه داشت.
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بود، چرا بی خودی نگهبان بعدی رو از خواب بیدار 
می کردم؟«

***
بیش از یک ماه است عملیات ماؤوت تمام شده. بیش 
از یک ماه است از عبدالرحیم هیچ اطالعی ندارم. از 
وقتی که انتقالی گرفت و رفت گردان انصار، دیگر 
آمد بالل و  ماه  بود، سه  انصار  ماه  ندیدمش. شش 
بدون این که مرخصی برود، دوباره برگشت گردان 
انصار. در به در رّد عملیات می گشت. هر گردانی بوی 
عملیات می داد، عبدالرحیم آنجا بود. به محض این 
که خنثی می شد، عبدالرحیم زود آنجا را ترک می کرد؛ 
بود. شده  عملیات  حاال  و  انصار  بود  رفته  حاال  و 

و  می گذشت  عملیات  از  که  بود  ماه  یک  از  بیش 
حاال آتش عملیات خوابیده بود، ولی آتش سینه من 
است  ماه  یک  می سوزد.  دلم  است  ماه  یک  هرگز! 
است  ماه  یک  شده.  تشییع  ورامین  مردم  قلب های 
من قلب ندارم. یک ماه است بغض گلویم را گرفته. 
و سرگردانم.  مستأصل  نمی دانم.  ای؟  عقده  از چه 
به  است.  گرفته  صدایم  بکشم،  فریاد  می خواهم 
می کند  احساس  وقت هایی  یک  آدم  بچه ها  قول 
توسلی،  دعای  دارد  دوست  دارد؛  احتیاج  گریه  به 
شب  تاریکی  در  و  بیاورد  گیر  عاشورایی  زیارت 
دوست  بیرون.  بریزد  هایش  عقده  و  بکشد  هوار 
دارم هوار بکشم، چرا؟ نمی دانم. یک ماه است سرم 
نیستان جدایم کرده  از  گیج می رود. یک ماه است 
یک  اند.  کرده  بی خودم  و  گرفته اند  را  هویتم  اند. 
ماه است عبدالرحیم نه در سرزمین های سبزیکاری 

داودآباد پیداست و نه در گردان انصار.
چند روز پیش می گفتند دو شهید آورده اند ورامین، 
شناسایی نشده بازگردانده اند تهران. دیروز می گفتند 
می گفتند  دیروز  اند.  آورده  دوباره  را  شهدا  همان 
آمبوالنس حامل آن شهدا، در جاده ورامین تصادف 
دیروز  خیابان.  وسط  افتاده  شهدا  تابوت  و  کرده 

می گفتند شهدا شناسایی شده اند!
امروز حسن می آید سراغم و اول حرفی که می زند 

این است:»بی وفا، اینه رسم رفاقت؟!«
شرمم  خودم  از  و  می رود  گیج  سرم  می لرزد.  تنم 
می آید. عبدالرحیم یک ماه پیش شیمیایی شد. یک 
ماه تو بیمارستان خوابید. یک ماه زجر کشید. یک 
تا   … با دسته گلی  تا کسی  ماند  در  به  ماه چشم 
اتاقش  در  ماه  یک   … تری  چشم های  با  مادری 
تنهایی های  با  خودش،  دردهای  با  او  و  نشد.  باز 
خودش لولید. درست مثل آن دفعه ای که بیکاره ها 
زده بودنش، این دفعه هم شیمیایی اش کرده بودند. 
یک ماه عبدالرحیم سکوت کرده، به یک نقطه خیره 
شده، زجر کشیده، دردها را خورده و … جان داده! 
و هیچکس او را نشناخته. جنازه اش را هم نشناخته 

اند. چه جالب است! نه اینکه روح اش را نشناختند، 
نه اینکه شخصیت اش را نشناختند، جسم اش را هم 
نشناختند. جنازه اش هم گمنام بود و آنقدر دست 
به دست گردید که وسط خیابان افتاد تا دوباره آمده 

داودآباد! … غریب، نصیب غربتستان شده!
***

امروز روز تشییع جنازه است. هرچند با بلندگو زیاد 
بازار  نشده.  تعطیل  بنگاه ها  هنوز  ولی  شده،  اعالم 
نپوشیده. عمده فروش سر کوچه کرکره اش  سیاه 
شرکت ها  صاحبان  به  بلندگو  نیست. صدای  پایین 
کارخانه  اند.  نشده  خبردار  مرغداری ها  نمی رسد. 
دارها خوشحالند. بوقلمون صفت ها با دمشان گردو 
می شکنند. نون به نرخ روزخورها هنوز جمع نشده 
اند. و عروسک ها هنوز نیامده اند. چرا که عبدالرحیم 
برای  هرچند  نداشت.  را  چیزی  نداشت،  را  کسی 
همه آنها کار کرده بود، ولی حاال چه؟ هرچند آنها 
در هر  تشییع جنازه ای می شدند، هرچند  هر  یدک 
راست  و  شق  و  سینه  به  دست  تکیه ای  و  مسجد 
می ایستادند تا موقعیت شان تثبیت شود، ولی حاال 

چه؟ مورچه چیست که کله پاچه اش چه باشد!
یا حسین! آمبوالنس بنیاد شهید سر جاده داود آباد 
بیرون. شرم دارم.  ترمز می کند و یک روح می آید 
حتی  ندارم.  را  دیدنش  چشم  است.  بزرگ  خیلی 

لیاقت زیربار رفتنش را!
فریاد  افغانی ها  می آورند.  هجوم  کارها  سبزی 
سر  به  القباها  یه  می ریزند.  پابرهنه ها  می کشند. 
صدای  و  می کنند؛  گریه  گرسنه ها  و  می زنند 
بلندگوی بنیاد شهید در فضا می پیچد: این گل پرپر 

از کجا آمده …
هنوز سرم گیج می رود و بی اختیار با جمعیت قلیل 
امن  ملجأ   – آباد  داود  طرف  به  می شوم  سرازیر 

دردهای عبدالرحیم.
تصویرهای درد، پی در پی جلوی چشم هایم رژه 
می روند… یک هیکل نحیف، یک قد کوچک، یک 
صورت تنک … ترکش های تنک … باندهای کاغذی 
تنک روی زخم های تنک… سر و صورت زخمی و 
بادکرده از نیش ولگردها و بیکاره ها… عبدالرحیم 
تنها… ابوذر تنها… و ناگهان آن گوشه  دور افتاده  
افغانستان، آن دور دورها، در کوخ آباد، یا روستای 
فقیر نشین، یک مادر پیری می آید جلوی چشمانم که 
چندین سال است چشم به در مانده تا یک روزی… 
عبدالرحیم  روزی  یک  تا   … نحیف  هیکل  یک 
گردد. برمی  دارد  عبدالرحیم  امروز  و  برگردد. 
تنم داغ شده است. شرم را می گذارم کنار، می روم زیر 
تابوتش. می روم تا بگویم: عبدالرحیم! خیلی مردی!
که  تابوت هایی  برخالف  است.  تابوت خلوت  زیر 
هل  را  همدیگر  چسبیدنش،  برای  می کنند  شلوغ 
خودش  کسی  اینجا  در  می کنند،  لگد  و  می دهند 
بی هوش  کسی  نمی زند.  عبدالرحیم  بــرای  را 
نمی شود. صادق ترین وفاداری و تب دارترین ابزار 
گونه   از  که  است  اشکی  حباب های  احساسات، 
آنها  انگار  می چکد.  پیرمردها  و  پیرزن ها  چروکین 

خوب می شناختنش!
را  خودم  نمانده.  آباد  داود  قبرستان  به  چیزی   …
آرام  دلم   … می کنم  لمس  و  تابوت  زیر  می دهم 
تابوت خیلی  می کنم.  راحتی  احساس   … می شود 
سبک است، سبک تر از تخته های خودش … انگار 
تابوت  تو  هیچکس  انگار  کرده!  پرواز  عبدالرحیم 
خودمان  زور  به  انگار  سنگینیم!  ما  انگار  نیست! 
خودش  تابوت  انگار  قبرستان!  طرف  می کشیم  را 
می رود. جلو جلو می رود ما را هم به زور با خودش 
انگار   … برویم!  نمی خواهیم  ما  انگار  می کشد! 
تنه تشییع  ما مرده های متحرک را یک  عبدالرحیم، 
می کند و از پس همه ی ما برمی آید! ای کاش ما هم 

با عبدالرحیم می مردیم تا زنده می شدیم! …
دنبال  به  که  برخورد  پیری  مــادر  با  کسی  اگر 
عبدالرحیمش می گردد، بگوید جسم عبدالرحیم در 
قبرستان داود آباد ورامین مدفون است ولی خودش 
یک  جمشیدی  عبدالرحیم  هاست.  آسمان  در   …

فریاد بود در اوج سکوت!

...هرگام،یکعزیزبهجامیگذاشتیم
سید ابوطالب مظفری

دیروز اگر به دشت بال الله کاشتیم 
امروز، چشم مرحمتی نیز داشتیم

این جاده را به پای سالمت نرفته ایم
هرگام، یک عزیز به جا می گذاشتیم

فرهادوار برتن این تخته سنگ ها 
ازخون به یادگار ،خطی می نگاشتیم
این سر نبود الیق این سرشکستگی

از نعل کوب حادثه گردن فراشتیم
آری، درخت و پنجره و عشق ،حق ماست

ما انتظار مزد کالنی نداشتیم
شب را به پای هروله طی کرده بی قرار

اینک دو دیده منتظر صبح و چاشتیم
هان ای غرور گمشده! دستم به دامنت

از ما ربود جور خزان هرچه کاشتیم

سهم من از بیداری اسالمی چقدر است؟ 

نیروی دریایی اسرائیل برای مقابله با 
کاروان »آزادی 2 « آماده می شود

سهم من از بیداری اسالمی چقدر است؟ 

نیروی دریایی اسرائیل برای مقابله با 
کاروان »آزادی 2« آماده می شود

پرهای زخمی
 از گپ وگفت 
با جانبازان و آزادگان

رحیم مخدومی در کنار دوست و همرزمش، شهید 
عبدالرحیم جمشیدی
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امام  به  خاصی  ارادت  و  حس  ابتدا  همان  از  من 
نوجوانی  و  کودکی  عالم  ودر  داشتم  )ره(  خمینی 
از  داشتم  .دوست  بودم  این مهاجرت خوشحال  از 
نزدیک امام را ببینم ،در ایران  هم درس می خواندم 
در  مدت  این  طی   . می کردم  کمک  پدرم  به  وهم 
ویژه  به  و سخنرانی ها  شهدا   جنازه  تشییع  مراسم 
آن  می کردم.  شرکت  نژاد  هاشمی  شهید  سخنرانی 
زمان ما در شهرک شهید رجایی زندگی می کردیم.
همیشه آرزویم این بود که بتوانم به جبهه بروم . در 
سال 61 عضو بسیج شدم اما برای حضور در مناطق 
جنگی ممنوعیت داشتم. با سابقه چند سال فعالیت 
در بسیج وآشنایی با برادران بسیج وگرفتن معرفی 
نامه از احزاب افغانستان توانستم برای آموزش ثبت 

نام کنم ،ناگفته نماند که در همان زمان برای اعزام 
پایین  به دلیل سن  اما  اقدام کردم  افغانستان هم  به 
موافقت نمی شد لذا برای اعزام به جبهه جنگ ایران 
وعراق تمام تالشم را کردم  . سرانجام بعداز ثبت 
نام  به پادگان آموزشی بجنوردمنتقل شدیم .در آن 
از  ومن  می شدند  نگهداری  اسرا  از  تعدادی  جا   
اسرای  با  ایرانیان  انسانی   برخورد  شاهد  نزدیک 
؛  می کردند   ورزش  راحتی  به  .آن ها  بودم  عراقی 

امکان آشپزی داشتند  و...
بود  ام سخت  خانواده  برای  ودوم  اول  دفعات  در 
که با اعزامم موافقت کنند و رضایت داشته باشند، 
من با تغییر تاریخ تولد  اقدام کردم واما در دفعات 
بعدی خانواده برای بدرقه  من به راه آهن می آمدند.

در تمام این مراحل همیشه نگران بودم که با اعزام 
من موافقت نشود اما آنقدر لحظات شیرین بود که 

حاضر نبودم به هیچ عنوان از دست بدهم .
 شرکت در عملیات خیبر

بعد از آموزش به تهران اعزام شدیم و بعد از چند 
حرکت  ظفر  وپادگان  غرب  ایالم  سمت  به  روز 
کردیم. آن جا من در گردان جبار به فرماندهی شهید 
کالته صیفری سازماندهی شدم و با راهنمایی سردار 
شهید رجب محمد زاده به عنوان کمک آرپی جی 

زن شهید محمدرستگار معرفی شدم.
 یکی دوروز مانده به عملیات ما را شبانه به سمت 
از  قبل  دادند  حرکت  شوش  نزدیک  و5   4 سایت 
.همه  شد  انجام   6 والفجر  ،عملیات  خیبر  عملیات 
بچه ها ناراحت شدند که چرا نتوانستند در عملیات 
اما فرماندهان به ما قول دادند که در  شرکت کنند 
عملیات بعدی شرکت خواهیم کرد. به فاصله کمی 
منتقل  هورالعظیم  منطقه  به  را  ما  عملیات  در شب 
کردند .با سازماندهی  مجدد سوار قایق شدیم چون 
منطقه ای  در  وخاکی  آبی  عملیات  اولین  بود  قرار 
انجام شود باید حدود 40  کیلومتر  داخل آب را 

طی می کردیم تا به خط عملیات برسیم .
استحکامات  به  شدن  نزدیک  وبا  بود  شده  شب 
روستای  ،به   ) عملیاتی  منطقه  )نزدیک  دشمن 
السخره رسیدیم .پیاده شروع به درگیری و پیشروی 
رزمندگان  که  نمی کردند  گمان  کردیم.عراقی ها  

با لحظه نگاری های آزاده و جانباز محسن میرزایی از 
عملیات های خیبر و کربالی4 ودوران اسارت

هجرت ،جهاد، 
جانبازی ،اسارت و...

مهین رمضانی

محسن آقا می گوید من اهل افغانستان هستم ،درکابل به دنیا آمده ام .قرآن را 
در مکتب خانه یاد گرفتم واز 7 سالگی به مدرسه رفتم.  همزمان با حکومت 

پر خفقان حفیظ ا... امین   انقالب اسالمی در ایران به پیروزی رسید و ما 
به صورت کامال مخفیانه اخبارایران  را دنبال می کردیم . پدرم ناظر حسین 

به چریک های افغانی  که با رژیم وابسته کمونیستی مبارزه می کردند  کمک 
می کرد، از این بابت  جان او و بقیه خانواده  در خطر بود و از طرفی زمانی 

فرا رسیده  بود که باید برادر بزرگم به سربازی می رفت.باالخره تصمیم گرفتیم 
مخفیانه به ایران مهاجرت کنیم .

دلیل  همین  .به  دهند  انجام  عملیات  قسمت  ازاین 
وما  بودند  نگرفته  نظر  در  زیــادی  استحکامات 
توانستیم تا نزدیکی  جاده بصره -العماره هم پیش 
پاتک  به  شروع  ،عراقی ها  عملیات  ،صبح  برویم  
کردند   و ما رااز سه جهت  محاصره کردند .سمت 

راست ما آب بود.
) قایق هم نداشتیم که به عقب برگردیم ( واز سمت 
این  در   . می شد  نزدیک  عراقی  تانک های  دیگر 
عملیات من شاهد شهادت تعداد زیادی از همرزمانم 
بودم . لحظات و روزهای عجیبی بود هیچ گاه آن 

صحنه ها و خاطرات را فراموش نمی کنم.
پرواز فرمانده

با این وضعیت ،شهید کالته صیفری فرمانده گردان 
دستور  عراقی  تانک های  شدن  نزدیک  مشاهده  با 
عقب نشینی داد .خودش ایستاده بود ودفاع می کرد 
وبچه ها را به عقب هدایت می کرد .او  هر از گاهی 
چند گلوله  آر پی جی شلیک می کرد درواقع یکه 
تنهایش  نیامد  دلم  من  اما  می کرد  مقاومت  تنها  و 
تشر  و  فریاد  با  ام   ایستاده  من  دید  .وقتی  بگذارم 
را مجبوربه  نمی روی و  من  به عقب  : چرا  گفت 
صدا  را   من  که  نگذشت  ثانیه ای   . کرد  رفتن  
زد:برادر گلوله های  آر پی جی را بگذار وخودت 
بر  را  سرم  می رفتم  عقب  به  که  طور  .همین  برو 
و  رشادت ها   . می کردم  نگاه  را  او  و  می گرداندم 
فداکاری هایش را و مقاومتش  در آن لحظه ،هنوز 
جلوی چشمم است . وقتی گلوله ها به او خورد و 
افتادم.  زمین  روی  هم  من  انگار  افتاد  زمین  روی 
رزمندگان  از  بودم  کمکش  من  که  زن  پی جی  آر 
گلوله  با  خودم  کنار  عملیات  این  در  بود  چنارانی 
ما را محاصره  مستقیم سمینوف شهید شد .دشمن 
مان  روی  و  سر  بر  که  بود  گلوله ای  و  بود  کرده 
آرپی  فقط گلوله  نداشتم  می ریخت ،چون سالحی 
قربانی  ،اسلحه کالش شهید  داشتم  ونارنجک  جی 
تیراندازی داغ شده  اثر  بر  ( که  فرمانده گروهان   (
بود  را برداشتم که البته دستم سوخت و تاول زد . 
روی خاکریز رفتم و شروع به تیراندازی به طرف 

تانک های عراقی کردم.
می شدند  نزدیک  ما  به  تانک ها  که  لحظه  این  در 
رزمنده ای به نام آقای نامدار که آرپی جی زن بود 
با فریاد یا مهدی ادرکنی شلیک کرد و خوشبختانه 
تانک منهدم شد . در این گیر و دار از آقای  موسوی 
که فرمانده دسته ما بود سوال کردم برای انهدام تانک 
می کند؟)چون  عمل  بکشم  را  نارنجکم  ضامن  اگر 
تجربه پرتاب نارنجک را نداشتم(می خواستم با این 

کارمانع پیشروی تانک ها شوم.
با رشادت رزمندگان و مقاومت بچه ها دومین تانک 
دشمن منفجر شد و بچه ها روحیه مضاعفی یافتند 

طرف  به  تیراندازی  به  شروع  اکبر  ا...  شعار  با  و 
نیروهای عراقی و تانک ها  کردند. عراقی ها در این 
شرایط دچار ترس و رعب شده بودند و مجبور به 
عقب نشینی شدند وما توانستیم تا قسمت اسکله یا 
همان روستای السخره برگردیم. اما دوباره عراقی ها 
آمدند  متری(  )حــدود150  آمدند  ما  نزدیکی   تا 
وپشت سر آن ها تانک می آمد تا این که تعدادی  از  
بچه ها با امکاناتی که داشتند ،شروع به تیر اندازی 

کردندو...
بعد از 4 روز در بازگشت در جاده خندق تعدادی 
امکانات  اما  بودند  شده  گرفته  اسارت  به  عراقی 
اسرا  به  برسد  ،چه  نبود  عقب  به  مجروحان  انتقال 
.ما از امکانات خودمان به اسرا می دادیم ونیاز آن ها 
جهان  دیگر  هرجای  اگر  ،که  می کردیم  برطرف  را 
بود حتما این اسرا را تیرباران می کردند اما باتدبیر 

فرمانده آقای مرتضی قربانی آن ها آزاد شدند.  
آقای  مرتضی قربانی  فرمانده لشکر 5 نصر )در آن 
زمان (در جمع اسرا حاضر شد تا سخنرانی کند. او 
گفت:شما را آزاد می کنیم تا سفیر ما در بین مردم  
وارتش عراق باشید  .بعدها از سردار قربانی شنیدم 
که این کار وی مورد تایید حضرت امام )ره( قرار 

گرفته است.

اسارت در عملیات کربالی 4
توفیق  دیگر  نوبت  چند  خیبر  عملیات  از  پس  من 
یافتم در عملیات های متعددی هم چون میمک ،بدر 
،والفجر8 و کربالی یک شرکت کنم که در تمامی 
هم   4 کربالی  عملیات  شدم.در  مجروح  هم  آن ها 
ماه سال 65 جزو  در دی  بود  وقرار  کردم  شرکت 
اطالعات عملیات لشکر 5 نصر و از نیروهای خط 
شکن غواص و نیروهای گروه نفوذ زودتر از بقیه 
شده  عملیات  متوجه  .عراق  شویم  عملیات  وارد 
این که در  تا  اما زمان دقیق آن را نمی دانست  بود 
خاکریزها  پشت  به  ما  عملیات  روز  ظهر   از  بعد 
رسیدیم  . عراقی ها تیراندازی می کردند تا خورشید 
کم کم  غروب کرد و هوا تاریک و شب شد. در 
مسیرو تا رسیدن به خاکریزهای دشمن  چند شهید 
ومجروح دادیم . تا نزدیکی "نهر خین" فقط 25 متر 
بود  رفته  لو  عملیات  اما  داشتیم  فاصله  عراقی ها  با 
وعراقی ها بچه ها را پشت سیم خاردار و میدان مین 
میدان  از   با گذشتن  باید  .ما  بودند  بسته  به گلوله 
مین از نهر خین با عرض 25 تا 30 متر با وجود تله 
انفجاری ومین رد می شدیم ،بچه های تخریب شروع 
به  پاکسازی کردندو یکی یکی شهید می شدند.آن 
روز  مانند  شب  که  بود  شدید  دشمن  آتش  قدر 
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گروه  معاون  عملیات  این  در  من  بود  شده  روشن 
داداشی  ،جواد  معاون مسئول  محور    . بودم  نفوذ 
به  دشمن  آتش  مشاهده  و  صحنه  این  مشاهده  با 
من گفت میرزایی تو برو . او درخواستش را دوبار 
تکرار کرد  ومن به دلیل حجم شدید آتش  نرفتم 
اطاعت می کردم و  از  فرمانده ام  باید  بار سوم  اما 
نخواهدبودبرای  برگشتی  می دانستم  که  وجودی  با 
را  .خدا  کردم  وحرکت  گرفتم  تصمیم  لحظه  یک 
که  گرفتم  تصمیمی  لحظه  آن  در  که  می کنم  شکر 
بود  فرمانده  از  اطاعت  که  تصمیم  آن  بابت  امروز 
مجروحیت  به  ،اگرچه  شاکر  را  خدا  و  خوشحالم 
تن  بر  غواصی  لباس  شد.  منتهی  اسارتم  و  شدید 
نهر رسیدم  ،از سیم خاردار عبور کردم وبه  داشتم 
،شروع به تیر اندازی کردم . نیروهای محور سمت 
راست هم پیشروی کرده و خط ها را شکسته بودند، 
کم  دشمن  آتش  می کردیم  تیراندازی  که  لحظه  آن 
شد  .  بعد از لحظاتی  دوباره گلوله باران شروع شد 
به گونه راستم خورد وبه عقب پرت شدم  وتیری 
،دو تیر هم به کتف وپایم خورد تا دیگر رمقی در 
من نماند. تا صبح در همین حال گذشت  . با دستور 
عقب نشینی  بچه ها به عقب حرکت کردند  وتنها ما 
4 تا 5   نفراز جمله مهدی کالهی ،مسعود ابراهیمی 
،عیدیان، محمد یزدیان ،من  وزاهدی ماندیم .فکر 
کردم شهید می شوم و مدام ذکر شهادتین را تکرار 
می کردم اصال فکر اسارت را نمی کردم تا این که در 

روشنایی صبح، عراقی ها باالی سرمان آمدند.
عراقی ها فکر می کردند من ژاپنی هستم . ما را از نهر 
هدایت  سنگرهایشان  نزدیکی  وبه  عبوردادند  خین 
کردند. چند نفراز بعثی ها با مشاهده وضعیت بد من 
وهم چنین دیدن جنازه عراقی ها  به شدت  ناراحت 
شده بودندو  می خواستند به من تیر خالصی بزنند  
امانگهبان مانع شد  وبه آن ها گفت این اسیر تحویل 
من داده شده وباید به عقب منتقل شود. باالخره با 
زحمت زیاد به عقب منتقل  شدیم .در هر ایستگاه 
یا  ایرانی هستم  که  می کردند  من سوال   از  گشت 
ژاپنی .بعضی با دست من را نشان می دادند که نه او 

کره ای  یا فلیپینی است و....
بازجویی و زیر  نداشتیم در  این که حال خوبی  با 
اطالعات گمراه  یا  ندادیم  اطالعاتی  هیچ  شکنجه  
کننده دادیم. لذا در کل دوران اسارت نام ما را به 
صلیب سرخ ندادند و در ایران ما را  مفقوداالثراعالم 

کرده بودند.
اتوبوس و درحالی که همه مجروح ها روی هم  با 
افتاده بودند  ما را به  استخبارات بغداد منتقل کردند. 
این را هم بگویم که دست و پا هاو چشم های همه 
اینکه به مقصد رسیدیم. آن  مارا هم بسته بودند.تا 
جا هم خیلی شکنجه دادند تا تخلیه اطالعاتی کنند.

در بدو ورود به اردوگاه آنقدر کتک خوردیم  که 
بی حال شدیم ،هنگام عبوراز تونل وحشت  آنقدرمارا  
آمد  رحم  به  افسران  از  یکی  دل  که  زدند  کابل  با 
ودستور داد که دیگر نزنند ،از ما می خواستند که به 
امام توهین کنیم و ما امتناع می کردیم وبیشتر کتک 
می خوردیم شب اول آن قدر درد داشتم که خوابم 
نمی برد . به هر حال تا 4 سال خبر اسارت ما را به 
خانواده ندادند تا دوسال اول اسارت هر روز تنبیه 
می شدیم مارا برهنه داخل آب می کردند وروی بدن 
خیس با چوب وباتوم می زدند . وقتی برای پانسمان 
جراحات کمک می خواستیم با فحاشی با تجهیزات 
ما  تا  می کردند  وارد  فشار  جراحات  روی  پزشکی 
بیشتر زجر بکشیم اما به لطف خدا با وجود وضعیت 
نامناسب بهداشتی و تغذیه زخم های بچه ها به مرور  

بهبود پیدا می کرد و....
شده  نحیف  بچه ها  ،همه  اسارت  دوران  طول  در 
صورت  همین  به  نمی کردیم  فکر  ما  که  بودند 
اما به جرات می گویم که  ایران داده شویم  تحویل 
همه اسرا عزتمندانه این دوران را پشت سرگذاشتند 

وبا سربلندی به کشوربازگشتند .
تلخ و شیرین

در طول سال ها اسارت وبا وجود این همه مشکالت 
بچه ها همه سختی را تحمل می کردند اما تلخ ترین 
روز زمانی بود که خبر ارتحال حضرت امام )ره( بود 
و شیرین ترین خاطره زمانی بود که خبر آزادی ما را 
دادند وما توانستیم پس از4 سال یک نماز جماعت 
هزار نفری برگزار کنیم چون در طول مدت اسارت 

حق برگزاری نماز جماعت نداشتیم .

جمع شدن سفره پر برکت اسارت
برایمان  را  اسارت  تمام لحظه های  میرزایی  محسن 
نقاشی  جلویمان  را  تابلویی  ،گویی  می کرد  بازگو 
از  نمی کردو  خوشحالمان  که  نقاشی  اما  می کرد 
دیدنش لذت نمی بردیم اما او  تمام لحظه ها را لطف 
خدا می داند .او می گوید  بدون شک باید وقتی خبر 
آزادیمان را می دادند خوشحال می شدم اما خدا گواه 
است که من در عین خوشحالی گریه ام گرفته بود و 

با خودم گفتم سفره نعمت اسارت جمع شد.
برای  می گفت  خاطراتش  از  میرزایی  آقای  وقتی   
از او  لحظاتی  تغییر چهره اش من را نگران کرد، 
درباره جانبازی اش می پرسم. بعد از مکثی کوتاه با 

خنده می گوید:
میمک  ،عملیات  انفجار  موج  خیبر  عملیات  در 
سقوط از ارتفاع ،بدر اصابت ترکش به  ناحیه گردن 
از  ،والفجر 8 شیمیایی،کربالی 4 جراحت   وکتف 

ناحیه چشم وکتف وپا  وهم چنین  اسارت.
اما من تا سال72 تشکیل پرونده ندادم . این روزها 
گاهی زخم ها و دردها به من یادآوری می کنند که 
فراموش  را  شان  فداکاری های  و  شهیدم  دوستان 
نکنم . اگر دردی دربدنم هست برایم شیرین است 

و  خداوند را شاکرم که به من چنین توفیقی داد.
در البه الی صحبت هایش از دوستان و همرزمان 
که  حماسه  دارد  تاکید  و  بسیار می گوید  شهیدش 
خداحافظی  میرزایی  خانواده  شود.از  بازگو  آن ها 
امید که در فرصتی دیگر خاطرات  این  به  می کنیم 
ناگفته اش را درباره همرزمان شهیدش بشنویم ؛ به 

امید آن فرصت.

میهمان خانه آقای »موسی تاجیک« در یک از محالت 
شهر زاهدان هستم رزمنده سال های دفاع مقدس که 
ادامه  از جنگ  تا سال های پس  او  برای  البته جهاد 

داشته است. بیایید با هم به دنیای آقا موسی برویم .
او متولد 1346 و دارای یک فرزند است. سال 1360 
آغاز  را  زندگی  خانواده  کنار  در  و  شد  ایران  وارد 
کرد. می گوید: سال 1360 وارد ایران شدیم. برادرم 
در جهادسازندگی مشغول به خدمت بود. زمانی که 
از تالش های خالصانه همکارانش برای خانه سازی 
مناطق  و  کردستان  در  قطارانش  هم  سازی  جاده  و 
جنگی تعریف می کرد این حس در من ایجاد شد تا 
در کنار برادرم به رزمندگان خدمت کنم. در همین 
امام  کالم  حضرت  که  بودم  مسائل  و  هوا  و  حال 
دلیل  ندارد«  مرز  »اسالم  جمله  شنیدم  را  خمینی 
محکمی شد تا راهی جبهه و خدمت به رزمندگان 
لیوان  یک  حتی  نفر  یک  اگر  که  بودم  شنیده  شوم. 
آب برای رضای خدا به دست رزمندگان بدهد اجر 
بتوانم  حتی  که  نیت  همین  با  هم  من  دارد.  زیادی 
کوچکترین کار را برای جبهه ها انجام بدهم به همراه 

برادرم راهی جبهه شدم.
شاگرد راننده لودر بودم

طریق  از  ــرادرم  ب همراه  به  که  ــودم  ب ساله   15
ماه  سه  مدت  شدم.  کردستان  عازم  جهادسازندگی 
این مدت کارهای زیرسازی،  در آن جا بودم و در 

ساخت مسکن و امثال آن را انجام می دادم.
در ابتدای حضورم در منطقه چون سن و سالم کم بود 
به عنوان شاگرد راننده لودر کارم را آغاز کردم و آن را 
دوست داشتم. روزهای خوب و البته سخت و پرکاری 
را پشت سرگذاشتم. امکانات ما در آن زمان کم بود. 
زیرساخت های کشور مهیا نبود. جاده های مواصالتی 
و مسیرهایی که باید آذوقه مهمات رزمندگان از طریق 
آنها ارسال می شد مناسب نبود و ما باید شبانه روز 
کار می کردیم تا هر چه سریعتر مشکالت حل شود. 
بیشتر ساعات روز را کار می کردیم و زمان کوتاهی 
آن  می گویم  جرأت  به  اما  داشتیم  استراحت  برای 

دوران بهترین روزهای زندگی من بود. درک جنگ 
برای من با 15 سال سن سخت بود ولی حضور در 
کنار بزرگ مردانی که خانه و کاشانه خودشان را رها 
کرده بودند و برای دفاع از دین و وطن خود اسلحه 
به دست داشتند، دلنشین بود. دوستان زیادی در آن 
زمان داشتم که دانشجو بودند و با نمرات باال در حال 
تحصیل بودند اما قلم را برزمین گذاشتند و ترجیح 

دادند در این جبهه به کشورشان خدمت کنند.
به درخواست  که  از همرزمانم می گفت  یکی  حتی 
پدر و مادرش به جبهه آمده است. روزهای خوبی 
بود. مشوق اصلی من هم برای حضور در جبهه برادر 

بزرگتر بود.
بحث افغانستانی و ایرانی نبود

موسی تاجیک در بخشی دیگر از گفته هایش حال 
و هوا و یکدلی رزمندگان را توصیف کرد و اینگونه 
گفت: من برای رضای خدا به جبهه رفتم. واقعیتش 
هر کس که آنجا بود برای خدا به جبهه آمده بود و کار 
می کرد. همین عقیده هم موجب شده بود که هیچگاه 
حتی به شوخی میان رزمندگان بحث افغانستانی و 
ایرانی بودن مطرح نشود. در واقع هم همین بود. هنوز 
هم بعد از گذشت سال ها از آن دوران طالیی فکرمی 
کنم حتی لحظه ای هم به یاد نمی آورم که این مباحث 

میان ما مطرح شده باشد.
خانواده ایرانی

از  از جنگ  پس  اما  افغانستانی هستم  هر چند  من 
طرف دولت شناسنامه گرفتم. سال های سال است با 
همسرم که ایرانی و اهل خراسان است زندگی می کنم. 
با توجه به مشکالتی که داشتیم و عالقه طرفین از 
یکی از ارگان ها فرزندی را به پسر خواندگی خود 
قبول کردیم و امروز من، همسر و آقا محمد دوساله 

ام زندگی خوبی در ایران داریم.
برگه افتخارم

سال 1365 برای انجام یک پروژه مشترک به منظور 
مسکن سازی و مهیاکردن زیرساخت های آب، برق و 

مسکن عشایر بسیجی به بلوچستان آمدم.

روزهای پرکاری داشتیم و در آن زمان بسیج عشایر 
هم برای حفاظت و پاسداری از مرزهای کشور تالش 
زیادی می کردند اما کمبود و گاهی نبود امکانات اولیه 
مثل آب و برق موجب شده بود تا در انجام مأموریت 

هایشان وقفه بیفتد.
کارو  حال  در  مشکالت  این  هموارکردن  قصد  به 
عمران و سازندگی بودیم که در یکی از روزها زمانی 
که پس از پایان یک روز سخت در حال بازگشت 
نمی خواستند  که  آنها  و  نیروهای ضدانقالب  بودیم 
عشایر در رفاه باشند با راه بندان و به رگبار بستن 
متوقف  را  روند  این  که  داشتند  قصد  ما  خودروی 

کنند.
در این درگیری به من که آن موقع 18 ساله بودم 5 
نخاع  قطع  نهایت  در  و  کرد  اصابت  مستقیم  گلوله 
خردادماه   19 می کنم.  افتخار  آن  به  البته  که  شدم 
سال65 در منطقه قصرقند نیکشهر و در اوج جوانی 
ویلچر  روی  از  که  هاست  سال  و  شدم  گیر  زمین 
گذران عمر می کنم اما هیچگاه از این کارم پشیمان 
نشده ام. جنگ و کالم امام خمینی کبیر؛ راهِ خدمت به 
اسالم را برای همگان باز کرد. امروز هم اگر احساس 
جانفشانی  آماده  بدهم  انجام  خدمتی  می توانم  کنم 
برای اسالم و انقالب اسالمی هستم. گفت و گویم با 
آقا موسی تمام می شود و باید از او خداحافظی کنم 
.آخرین جمله اش اما مرا به فکر فرو می برد آن جا که 
می گوید: خوب است برخی مسئوالن محلی گاهی به 

دیدار برو بچه های رزمنده بروند.

عصرانه ای با موسی تاجیک جانباز قطع نخاع

سنگرسازی در حوالی آسمان
سیدمجتبی طباطبایی زاده

 تاب زندگی ساده برایش دشوار بود. نمی توانست به راحتی در منزل بنشیند 
و فقط تماشاگر باشد پس تصمیمی گرفت تا حداقل پیش خودش و خدایش  

شرمنده نباشد.
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حدود  سابقه  که  جانباز  جهادگر  محمدی«  »گشتی 
کارنامه  در  را  مقدس  دفاع  در  حضور  یکسال 
افتخارش به ثبت رسانده، جهادگری را حتی پس از 
جنگ نیز رها نمی کند و به مدت 25سال در جهاد 

سازندگی لباس خدمت به تن می کند.
ساعتی را میهمان خانه »گشتی محمدی« این جانباز 
حرف  و  می شوم  بی سنگر  سنگرساز  و  45درصد 
سال ها  آن  که  نیز  او  فرزند  می شنوم.  را  هایش 

همرزم پدرش بوده ما رادراین گفت و گو همراهی 
می کند.

سال 42 زمانی که امام خمینی)ره( در نجف بودند 
محضرشان  ام  شرعی  مسائل  بعضی  فهم  برای 
رسیدم، از آن جا به مکه رفتم و سپس به افغانستان 
برگشتم ،آن سال ها در افغانستان عرصه جنگ بود. 
تا این که جنگ تحمیلی علیه ایران شروع شد، از 
ایران  به  که  آمد  پاسخ  کردیم  استفتاء  قم  مراجع 
بیاید، سال 59 با پاسپورت به ایران آمدم و به جهاد 
سازندگی مراجعه کردم و به خدمت جهاد درآمدم، 
رانند بولدزر بودم  به مناطق عملیاتی اعزام می شدم 
و زمانی هم که از جبهه بر می گشتیم  برای خدمات 
رسانی به شهرستان ها اعزام می شدیم از شیروان در 

شمال خراسان تا نهبندان در جنوب خراسان جاده 
احداث می کردیم و در زمان عملیات یا زمانی که نیاز 
داشتند به جبهه اعزام می شدیم. گاهی هنوز لباس را 
از تنم بیرون نیاورده بودم که ازستاد پشتیبانی جنگ 

اعالم می شد که باید اعزام شویم.
او خاطرات زیادی از روزهای جهاد در جنگ دارد. 
از دارخوین، اهواز، آبادان و روزهایی که در جاده 
آبادان در محاصره دشمن قرار گرفته بود، می گوید: 
در اوایل جنگ  وزمانی که بنی صدر رئیس جمهور 
خاطرم  بودیم   دشمن  درمحاصره  هفته  سه  بود 
نداشتیم  هم  آب  منطقه،   گرم  هوای  درآن  هست 
یکی از لوله ها را سوراخ کردیم و ازآب آن استفاده 

می کردیم.
سازی  آزاد  جمله  از  مختلف  عملیات های  در 
از  قبل  داشتم،  حضور  یک  کربالی  و  خرمشهر 
ممکن  که  آمد  پیش  شرایطی   5 کربالی  عملیات 
بود اجازه ندهند من بروم... گفتم تن به تقدیر الهی 
می دهم  و رفتم. به  »دوئیجی« رفتیم، بعد از این که 
ماموریت در این منطقه انجام شد در مسیر برگشت 
به صورتم  ترکش  شدیم،  گرفتار  دشمن  کمین  در 
البته چندترکش دیگر به کمر و دستم  اصابت کرد 

را مجروح کرد ... نیروهای امدادی من 
رابه پشت خط آوردند و از آن جا به 
اهواز منتقل شدم، در اهواز آن جا که 
شهدا و مجروح ها را می آوردند من 
از  یکی  که  گذاشتند   آن ها  میان  را 
زنده  بود هنوز  متوجه شده  پزشکان 

ام و هنوز نبض دارم.
از این که اسیر شوم می ترسیدم چون 
افغانستانی بودم احتماال به مذاقشان 
خوش نمی آمد و شکنجه ام می دادند. 
در  دیدم  و  کردم  باز  چشم  وقتی 
شدم،  خوشحال  خیلی  هستم  ایران 
بیمارستان 17  به  بهتر شد  که  حالم 
شهریور مشهد منتقل شدم و پس از 
چند جراحی ترکش ها را از دست ها 

،کمر و صورتم خارج کردند.
کمیسیون  ــه  ب مــدتــی  از  بعد 
همان  که  رفتم  بنیاد  پزشکی 
شهریور   17 بیمارستان  جراح 
،این  حضورداشت  کمیسیون  در 
کمیسیون میزان جانبازی ام را 45 
ماه   12 کرد. حدود  اعالم  درصد 
کردم  عملیاتی خدمت  مناطق  در 
در  خدمت  توفیق  دیگر  چه  اگر 
جبهه را نیافتم اما در مجموع  25 
خدمت  سازندگی  جهاد  در  سال 

به رحمت  قبل که همسرم  ... حدود 2 سال  کردم 
خدارفت دیگر در ایران تنها بودم. به افغانستان رفتم 
و تنها فرزندم عبدالقیوم را  که او هم جانباز جنگ 
تحمیلی است به ایران آوردم تا در کنار من باشد. 
او دچار مشکل شده  اقامت  برای تمدید  البته االن 
این  تا  بشود  کمکی  باره  این  در  امیدواریم  که  ایم 

مشکل برطرف شود.
پسر جانشین پدر در جبهه

عبدالقیوم فرزند بزرگ آقا »گشتی«که حاال  52سال 
دارد،بین صحبت های پدرش حتی یک کالم هم به 
جانبازی  از  می خواهم  او  از  وقتی  نمی آورد.  زبان 
اش برایم بگوید، این را می شنوم: »پدر صحبت کنند 

وقتی صحبت شان تمام شد صحبت می کنم.«
مدرسه  طلبه  می گوید:  است.   42 متولد  عبدالقیوم 
علمیه فاطمیه مشهد بودم و درس می خواندم تا این 
که پدر مجروح شدند، درس را رها کردم و مدتی 
از پدر مراقبت کردم  مدتی بعد به جهاد رفتم وبه 
عنوان جهادگر به جبهه اعزام شدم، در مناطق جنگی 
اوقات در خط مقدم  بیشتر  راننده بولدزر بودم  و 
از  دریکی  فاو  منطقه  در  که  این  تا  داشتم  حضور 
شب ها هنگام کار با بولدزر ترکش خمپاره به دستم 

چپم  که روی لیور بولدزر بود اصابت کرد. با چفیه 
دستم را بستم تا جلوی خون ریزی گرفته شود که 
باردیگر ترکش به سویم آمد که دیگر متوجه نشدم 
چه اتفاقی افتاد، وقتی به هوش آمدم در بیمارستان 

صحرایی اهواز بودم.
عالوه بر دستم ترکش به پایم و یکی دیگر هم به 
کاله آهنی ام خورده بود. بعد از عبور از کاله دقیقا 
قبل از این که به سرم برخورد کند با قسمت چرمی 
ته کاله خورده و سرد شده بود، پزشک وقتی ترکش 
روی کاله را دیده تعجب کرد و گفت: عمرت به 
این دنیا بوده که این ترکش قبل از برخورد به سرت 

سرد شده است.
عبدالقیوم که  کمیسیون برای او 5 درصد جانبازی 
تعیین کرده، می گوید: تا حدود 2 سال بعد حتی به 
کمیسیون برای دریافت درصد جانبازی هم نرفتم و 
وقتی مراجعه کردم کمی از برخوردها دلسرد شدم. 
آن جا تصمیم گرفتم پس از حدود 9 سال خدمت در 
جهاد سازندگی  به افغانستان برگردم. ابتدا به غزنین 
رفتم آن جا طالبان ما را اذیت می کردند. به همین 
دلیل به هرات آمدم، قطعه زمینی گرفتم و خانه ای 
روز  یک  که  این  تا  می کردیم  زندگی  و  ساختم  
بازدید می کردند. آن ها  طالبان خانه ها را 
حتی فرش ها را هم زیر و رو می کردند، 
داخل کمد ها را می گشتند، تمام مدارکم 
به خصوص عکس ها را سوزاندند، البته 
انگار چشمانشان عکس هایی  شکر خدا 
تفنگ  با  و  بولدزر  یا  تانک  را که روی 
مناطق جنگی  در  نظامی  انواع سالح  و 
ایران گرفته بودم نمی دید ،آن ها همه را 
بولدزر  راننده  سوزاندند. در هرات هم 
از  بعد  قبل  سال   2 که  این  تا  بــودم 
و  آمد  هرات  به  پدر  مادر،  درگذشت 
شرایط اش را توضیح داد به خاطر پدر 
هم که می بود باید به ایران می آمدم، االن 
اگر چه بنیاد شهید همراهی می کند و با 
نامه پیگیری کرده اما کارم هنوز در اداره 
اتباع درست نشده است.گفت و گویم 
که به پایان می رسد، عبدالقیوم و پدرش 
کنم  پیگیری  که  می خواهند  نجیبانه 
فرزند  تحصیل   مشکل  می شود  اگر  تا 

عبدالقیوم برطرف شود.
به دفتر روزنامه می آیم و موضوع را از 
پیگیری می کنم،خدا  آموزش و پرورش 
حل  عبدالقیوم  فرزند  مشکل  شکر  را 
می شود اما می دانم مثل فرزندان عبدالقیوم 
هنوز زیاد هستند که برای ادامه تحصیل 

مشکل دارند...

 پدر و پسر هر دو جهادگر 
هر دو جانباز

فرقی نمی کرد از آسمان تیر ببارد یا باران

محمد علی علی نژاد

می گوید برایم فرقی نمی کرد از آسمان تیر ببارد یا باران ،باید سنگر یا مانع 
یا جاده را در مناطق عملیاتی احداث می کردیم. سال های سال از روزهایی که 
او تصمیم گرفت برای اسالم پا در میدان جهاد بگذارد گذشته اما او همچنان 

استوار بر مسیری که انتخاب کرده گام بر می دارد.
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همراهی »سیدحیدر حسینی« با مردم انقالبی کشور 
انقالب  اوایل  شبانه  زنی  گشت  به  تنها  همسایه، 
راهی  بعد  سال  یک  از  کمتر  و  نکرد  پیدا  خاتمه 
جبهه ها شد. پای صحبت هایش می نشینم تا خودش 

از خاطرات آن روزها برایم سخن بگوید:
نماز جماعت که تمام شد، از مسجد بیرون آمدیم. 
پر  اطرافشان  و  بودند  ایستاده  جا  آن  بسیجی ها 
توجه  همهمه  و  هیاهو  با  که  جوانانی  از  بود  شده 
نزدیک شدیم  می کردند.  به خود جلب  را  دیگران 
که ببینیم موضوع از چه قرار است. ثبت نام اعزام 
به جبهه بود و خیلی ها برای رفتن به جبهه ها اعالم 
آمادگی می کردند. یکی از بسیجی ها که ما را خوب 
نام نمی کنید؟ نمی دانم  می شناخت گفت شما ثبت 
چه اتفاقی افتاد و چه چیزی دلمان را هوایی کرد اما 
تا به خود آمدیم دیدیم که همراه رزمندگان ایرانی، 

عازم جبهه های جنوب هستیم... .
سال 60 بود که با حمله شوروی به افغانستان چاره 
این که آواره کوه ها شویم و به خاک  نداشتیم جز 
ایران پناه بیاوریم. در مشهد ساکن شدیم و بهمن ماه 
همان سال هم حضور در جبهه ها و جنگ با رژیم 

بعثی عراق نصیبمان شد.
»پای دوا« مرا راهی تهران کرد

راهی جنوب شدیم و به لشکر 92 زرهی پیوستیم. 
بعد از آن همراه با آقای محمد باقر قالیباف به سمت 
دارخوین حرکت کردیم. 3 راهی سوسنگرد، دشت 

آزادگان، پل کرخه و ...، این ها برخی از مناطقی بود 
که در آن حضور داشتم و همراه با رزمندگان برای 
دفاع از خاک ایران مبارزه کردم، تا این که در یکی 
از درگیری ها مجروح شدم و روانه بیمارستان. خون 
زیادی از من رفته بود و پای دوا )پرستار( که یک 
سرسیاه )خانم( بود، گفت: اینجا کاری از دست ما 

برایت بر نمی آید، باید راهی تهران شوی.
آقا محسن همه را غافلگیر کرد

خاطرم هست یک شب، وقتی همگی در سنگرها 
بلند شد و  تیراندازی  ناگهان صدای  بودیم  خواب 
فریاد زدند که عراقی ها شبیخون زده اند. به سرعت 

از خواب بیدار شدم و لباس هایم را پوشیدم، کالهم 
را بر سر گذاشتم، خیلی زود پوتین ها را به پا کردم 
و با اسلحه به سمت تیربار عراقی به راه افتادم. با 
نیاورم  پا در  از  تیربارچی عراقی را  تا  خودم گفتم 
بر نمی گردم، اما نزدیک تیربارچی که شدم یکی از 
را  »تیربارچی  گفت:  و  زد  ام  شانه  روی  رزمنده ها 
نزنی سید، خودی است، می خواهیم آمادگی بچه ها 

را محک بزنیم«...
چند دقیقه بعد همه را در میدان به خط کردند و آقا 
محسن رضایی از راه رسید. رزمنده ها سر و وضع 
مناسبی نداشتند، یکی با زیرپوش، دیگری با دمپایی، 

حسابی  محسن  آقا  نبود.  خوبی  شرایط  خالصه 
ناراحت و عصبانی بود که چرا همه بچه ها سرعت 
عمل کافی برای مقابله با شبیخون را نداشتند. همین 
من  به  می کرد،  عبور  رزمنده ها  مقابل  از  که  طور 
رسید و مقابل من توقف کرد. لباس هایم کامل بود 
و کاله بر سر داشتم، پوتین هایم را هم محکم بسته 
»نه، من  گفتم  بودی؟«،  »نگهبان شب  پرسید  بودم. 
هم مثل همه خواب بودم که با صدای تیرباران از 
خواب پریدم«. لبخندی زد، دستم را باال برد و گفت 

»یاد بگیرید، این مردِ جنگ است«.
طبع شعر خوانی سید حیدر

برخی  از  دلگیر  کمی  اگــرچــه  سیدحیدر، 
از  دارد و وقتی  اما روحیه شادابی  بی مهری هاست، 
جبهه ها حرف می زند لبخند بر لبانش می نشیند. برای 
زبان   با  می کند،  گل  اش  شاعری  طبع  هم  لحظاتی 
می گوید  و  می خواند  برایم  را  ابیاتی  دری  شیرین 
گوش  ام«.  سروده  جبهه ها  یاد  به  خودم  را  »این ها 
سید  صدای  زیبای  آهنگ  با  ابیات  این  به  سپردن 
حیدر آن قدر برایم جالب و شنیدنی است که حیف 
می دانم، چند بیتی از آن را در نوشتن خاطراتش ثبت 
ابیات،  این  مکتوب شده  که خواندن  نکنم. هرچند 
لذت شنیدن آن را با صدای یک مهاجر افغانستانی 
اما  می ریزد،  هم  بر  را  آن  قافیه  و  وزن  و  ندارد 
می نویسم برای ثبت خاطره ماندگار یک عصر گرم 

تابستانی، در کنار جانباز »سید حیدر حسینی«:
اسم من حیدر است / گوش به فرمان سردار لشکر 

است
بزنید و بکوبید / نیروهای صدام شده پراکنده

تفنگ ها رو جمع آوری کنید / پشت خط راهی کنید
بسیجی های رزمنده / یک عملیات کوبنده

و اشعاری را هم به یاد جبهه های غرب، سنندج و 
لشکر ویژه شهدا زمزمه می کند:

آن شهر سنندج / جاده داره کج و معوج
لشکر ویژه شهدا / نیروی تازه نفس آمد
جای گردان کجایه / پای تپه کشتارگاهه

بچه ها مواظب باشین /این جا جای کوموله هایه
آنچه دلش را می آزارد

اما  همراه،  و  بودیم  برادر  هم  با  همه  جنگ  زمان 
احساس می کنم بعد از آن کمی در حق ما کم لطفی 
شد. آن زمان نمی دانستم برای تعیین درصد جانبازی 
ام باید چه کنم و با وجود جراحت بسیار، در نهایت 
فقط 5 درصد جانبازی در پرونده ام ثبت شد و پس 
رسید.حتی  درصد   10 به  نهایتا  پیگیری  سال ها  از 
سال 1370 می خواستند من را رد مرز کنند اما یکی 
از فرماندهان نامدار آن زمان از من حمایت کرد و 
اجازه این کار را نداد که همیشه دعاگوی لطف و 

مهربانی اش هستم... .

خاطرات »سیدحیدر حسینی«؛ از دارخوین و پل کرخه تا سنندج و لشکر ویژه شهدا

 محسن رضایی گفت: 
»این مرِد جنگ است«

مصطفی عبدالهی

  یک شب بعد از نماز، وقتی از مسجد محله بیرون آمدیم 
بسیجی ها به ما که تازه از افغانستان به ایران آمده بودیم، گفتند: »شما 

برادران افغانستانی ما هستید، این روزها به کمکتان برای گشت های شبانه 
در خیابان های مشهد نیاز داریم، همراهی مان می کنید؟« من و چند نفر از 
هموطنانم مشتاقانه این پیشنهاد برادران ایرانی مان را پذیرفتیم و از 

آن وقت شدیم یار و همراه بسیجی های ایران...
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میزبانش عصا  که  می شوم  میهمان خانه ای 
لبخند به لب  به دست به استقبالم می آید، 
می شود  حضورم  پذیرای  مهربانانه  دارد، 
»مهین خدانظر«  از  به صحبت می نشینیم.  و 
می خواهم  سال های جنگ  درصد  جانباز 60 
از آن عصر زمستانی برایم بگوید. همان عصری 
با دو فرزندش بود،  که آخرین لحظه دیدار او 

»عبدالمجید 3 ساله« و »آمنه 14 ساله«.
غرش 3 هواپیما در 

آسمان
بعداز   5 حدود  ساعت 
بهمن  بود،  زمستان  ظهر 
پسر  با   .1365 سال  ماه 
و  عبدالمجید  کوچکم 
فاطمه  و  آمنه  دخترهایم 
دو  و  بودیم  خانه  در 
از  هنوز  دیگرم  فرزند 
مدرسه به منزل بازنگشته 
تازه  عبدالمجید  بودند. 
شده  بیدار  خــواب  از 
فرزند  دو  با  همراه  بود، 
دیگرم در زیرزمین خانه 
سرگرم بازی کودکانه بود 
ناگهان سر و صدای  که 
کوچه  از  همسایه ها 
و  شد  بلند  خیابان  و 
همیشگی  داستان  دوباره 

تکرار شد. غرش هواپیماهای عراقی در  آن روزها 
آسمان قم باز هم ترس و دلهره به دل مردم انداخته 
از  فرار  و  دیگران  کردن  هوشیار  برای  همه  و  بود 
بمباران فریاد می زدند. چراغ نفتی را خاموش کردم 
نکند،  را جلب  توجه خلبان های عراقی  آن  نور  که 
این کار را همسایه ها به من یاد داده بودند، این را هم 
گفته بودند که وقتی به کوچه می آییم کنار دیوارها 
آن  آوار  زیر  ریخت،  فرو  دیوارها  اگر  تا  نایستیم 
نمانیم. به سرعت خودم 
تا  رساندم  حیاط  به  را 
خطر  از  را  ام  خانواده 

نجات دهم اما...
در جست وجوی 

عبدالمجید و آمنه
چشم که باز کردم، غبار 
چشمانم  مقابل  سیاهی 
ورودی  بود.  گرفته  را 
زیرزمین خانه را دود و 
گرد و خاک احاطه کرده 
بود و چیزی از آن دیده 
می زدم  فریاد  نمی شد. 
و  آمنه  عبدالمجید،  و 
می کردم  صدا  را  فاطمه 
اما هیچ پاسخی به گوش 
از  باری  نمی رسید. چند 
به  دوباره  و  رفتم  حال 
هوش آمدم و با چشمان 

پر اشک نام کودکانم را بر زبان آوردم. فریادهایم به 
گوش دیگران می رسید اما انگار دیگر صدایم برای 
عبدالمجید، آمنه و فاطمه آشنا نبود که دوان دوان و 
خنده کنان به سوی من بیایند تا آن ها را در آغوش 
و  بیشتر  ام  نگرانی  و  اضطراب  لحظه  هر  بگیرم. 
بیشتر می شد. مات و مبهوت مانده بودم، نمی دانستم 

چه شده است و چه باید بکنم تا این که ...
همسایه مان علی آقا، با پیکان سفید رنگش از راه 

رسید و با کمک چند نفر دیگر، من را سوار ماشین 
را می خواهم و  فریاد می زدم که بچه هایم  کردند. 
است،  نباش، حالشان خوب  نگران  می گفتند  آن ها 
برسانیم. آشوب  بیمارستان  به  را  باید خودت  فعال 
دلم لحظه به لحظه بیشتر و بیشتر می شد و اشک ها 
ناگهان علی  و فریادهایم  مستمر. بی تاب بودم که 
برایم  را  ام  فاطمه  و  آمد  بیرون  خانه  حیاط  از  آقا 
هدیه آورد، گفت بیا این هم دخترت فاطمه، حاال 

دیگر این قدر غصه نخور و فریاد نکن. کودکم را 
دوباره  که  کردم  را شکر  و خدا  گرفتم  آغوش  در 
گرمای وجودش را احساس می کنم. منتظر بودم که 
اما  بیاورد  برایم  آقا، عبدالمجید و آمنه را هم  علی 
افتاد.  راه  به  نفهمیدم چرا پشت خودرو نشست و 
گفتم »علی آقا، بچه هایم در خانه مانده اند، داری 
کجا می روی؟« و جواب داد: »حالشان خوب است، 
بیمارستان  به  را  فاطمه  و  شما  باید  نباش،  نگران 

برسانم«.
مادر ۲ شهید شدم

بود.  آمنه  و  عبدالمجید  با  دیدارم  آخرین  روز  آن 
آن ها در همان بمباران عصر زمستان 65 شهید شدند 
پای  دیگرم هم مجروح شدیم.  فرزند  دو  و من و 
از آن  چپم قطع شد و پای راستم هم آسیب دید. 
بمباران  شهید   2 مادر  و  جنگ  جانباز  شدم  زمان 

هوایی...
گاهی که یاد دلربایی های فرزندانم می افتم، عجیب 
آن  خصوص  به  می ریزم.  اشک  و  می شوم  دلتنگ 
حرم  زیــارت  راهی  هم  با  همگی  که  روزهایی 
بخش ترین  لذت  می شدیم،  معصومه)س(  حضرت 
لحظات زندگی مان همان زیارت های خانوادگی بود.

دیدار با امام در مسجد اعظم
در روزهای سخت حمله شوروی به افغانستان بود 
که به ناچار وطن را ترک کردیم و راهی ایران شدیم. 
روزهای مبارزات انقالبی مردم ایران بود، همه جا از 
امام خمینی)ره( صحبت می شد و چشم ها و دل ها 
متوجه ایشان بود. یادم هست در همان سال ها وقتی 
امام)ره( برای دیدار با مردم به مسجد اعظم قم آمده 
بودند، همراه با فرزندانم به دیدار ایشان رفتیم و از 

نزدیک مالقاتشان کردیم.
دخترم عاشق ادامه تحصیل است

حاال دیگر حدود 40 سال است که ساکن ایرانیم و 
با این آب و خاک خو گرفته ایم. حمایت های بنیاد 
شهید هم شامل مان شده است و جزو خانواده های 
هنوز  اما  می آییم.  شمار  به  ایثارگران  و  شهیدان 
فرزندانم برای کار و ادامه تحصیل در ایران مشکل 
عمومی  امکانات  و  از خدمات  نمی توانند  و  دارند 
کارت های  تمدید  برای  حتی  گاهی  کنند.  استفاده 
اقامت هم با مشکل مواجه می شویم. دخترم عاشق 
ادامه تحصیل است اما نمی تواند وارد دانشگاه شود، 
باید  و  می کند  کار  کفاشی  کارگاه  در  هم  پسرم 
همیشه کارگر دیگران باشد چون امکان راه اندازی 
که  را شکر  هم خدا  باز  اما  ندارد.  برای خود  کار 
را  مان  امنیت زندگی می کنیم و خدا هم سفره  در 
خالی نمی گذارد. دوری از وطنمان افغانستان سخت 
است، اما بعد از 40 سال دیگر شرایط برگشت به آن 

جا را نداریم و با خاک ایران آمیخته شده ایم... .

آن چه »مهین خدانظر« جانباز و مادر ۲شهید تقدیم اسالم کرد

»پسر 3 ساله«، »دختر 14 ساله« 
و »پای چپ«

عبدالهی

 تلفن همراهش را پاسخ می دهد؛ صدایی مهربان با لهجه شیرین افغانستانی. 
قرار مصاحبه را می گذاریم، ساعت 4 عصر یکشنبه هشتم مردادماه، حوالی 

خیابان 15 خرداد قم... .
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خانه  حیاط  گوشه  در  اش  کهنه  و  قدیمی  گاری 
وسیله کمک خرج غالم  می کند.  را جلب  توجه ام 
سخی که در بازار قم با آن باربری می کند و معاش 
همسر و دو پسر نوجوانش را تأمین می کند. جمعه ها 

هم میزبان سه دخترش می شود که با دامادها و نوه 
اجاره ای  کوچک  خانه  در  غوغایی  و  شور  هایش 

اش به پا می کنند.
عکس های جبهه اش را مقابلم می گذارد. دو عکس 

این  از  یکی  در  که  حالی  در  ایران  جبهه های  از 
دیگر  همراه  و  دارد  دوش  به  جی  آرپی  عکس ها 
رزمندگان از پل کرخه عبور کرده و به طرف دشت 
تپه ها  پشت  هم  بعدی  در عکس  و  می رود  عباس 
درمنطقه دشت عباس نشسته است؛ عکس هایی که 
از سال 61 به یادگار مانده اند. عکس بعدی اما در 
سرمای شدید سال 68 گرفته شده؛ جایی که غالم 
»دره  حوالی  در  و  اش  مادری  سرزمین  در  سخی 
میدان« در نزدیکی کابل روی برف ها کمین نیروهای 
»نجیب ا...« را می کشد که در افغانستان کودتا کرده 

و هوادار کمونیست های شوروی سابق بود.
دره  در  بود.  زیاد  خیلی  کابل  سرمای  گوید:  می 
میدان پایگاهی داشتیم به نام »پهمان« که از آنجا مثل 
حمله  شوروی  کمونیست  نیروهای  به  پارتیزان ها 

می کردیم، ضربه می زدیم و به عقب بر می گشتیم.
از کوره آجرپزی تا جبهه

آغازین  سال های  از  می خواهم  سخی  غالم  از 
حضورش در ایران بگوید، از حضورش در جبهه و از 
جانبازی اش در جبهه های ایران ،می گوید:حدود36 
سال قبل از افغانستان به ایران و شهر قم آمدم. خانه 
و خانواده ای نداشتم و تنها بودم. کارگر کوره آجر 
بعد  ماه  نان حالل در می آوردم. چند  بودم و  پزی 
ایران و عراق شروع  ایران جنگ میان  به  از آمدنم 

شد و من که ایران را وطن دومم می دانستم و فتوای 
امام خمینی)ره( برای حضور در جبهه ها هم برایم 
خیلی اهمیت داشت به همراه یکی دیگر از دوستانم 
در  و  شدیم  جبهه ها  راهی  کاظمی«  »خادم  نام  به 
مجموع یک سال و هشت ماه در جبهه جنگیدم و 
در عملیات های حصر آبادان، فکه و دهلران شرکت 

کردم و دو بار مجروح شدم.
رفته  جبهه  به  که  روزهایی  اولین  از  سخی  غالم 
و  بود  محاصره  در  آبادان  می کند:  یاد  اینگونه  بود 
عملیات  در  داشت.  بدی  وضعیت  هم  خرمشهر 
از  و  بودم  زن  جی  پی  آر  آبادان  حصر  شکست 
بس شلیک کرده بودم پرده گوشم آسیب دیده بود. 
باالی  آمد  فرمانده  بودیم که  اوج حمله دشمن  در 
خاکریز و گفت غالم حالت خوب نیست بیا پایین 
و کمی استراحت کن. در همان عملیات بود که یکی 
و  ما  داخل خاکریز  انداخت  نارنجکی  عراقی ها  از 

من از ناحیه کمر آسیب دیدم.
آتشبار  دهلران  در  و  بعد  مدتی  می دهد:  ادامه  او 
دشمن خیلی فعال بود و از دو طرف ما را زیر آتش 
بزنند  گرفته بودند. عراقی ها می خواستند ما را دور 

گرفتیم.  را  نفوذشان  جلوی  بچه ها  مقاومت  با  اما 
شب تا صبح مقاومت کردیم اما بچه ها خم به ابرو 
نیاوردند. صبح که شد، پشت خاکریز و داخل سنگر 
مشغول خوردن صبحانه بودیم که خمپاره دشمن به 
کنار سنگر ما اصابت کرد. رزمنده ای که داخل سنگر 
بود همانجا شهید شد اما قسمت نبود شهید بشوم و 
ترکش به دستم اصابت کرد و رگ دستم قطع شد 
و دیگر هیچ نفهمیدم. آنطور که بعدها برایم تعریف 
کردند، بالفاصله بعد از مجروح شدنم مرا به درمانگاه 
رساندند و بعد هم خیلی سریع به بیمارستان و اتاق 
عمل راهی ام کردند، بعد هم به کرمانشاه و از آنجا 

به بیمارستان 17 شهریور مشهد اعزام شدم.
گفتند برگرد به خانه ات

از  دارد  لب  به  لبخندی  که  حالی  در  سخی  غالم 
خاطره ممانعت از اعزام مجددش اینگونه می گوید: 
من  کنند.  حمله  مجنون  جزیره  به  بچه ها  بود  قرار 
برای  که  بود  نشده  خوب  دستم  درمان  هنوز  هم 
اعزام اقدام کردم اما وقتی به منطقه عملیاتی رسیدم، 
فرمانده آنجا که از وضعیت دست من خبر داشت 
باید  نداد و گفت  به من  را  اجازه حضور در خط 

بروی و درمان دستت را کامل کنی. من هم برگشتم 
قم و دیگر قسمت نشد به جبهه برگردم.

بعد  افغانستان می گوید:  مجاهد جنگ های چریکی 
این سال راهی  بودم و در  ایران  تا سال 67  آن  از 
آنجا  بجنگم.  کمونیست ها  با  تا  شدم  افغانستان 
عملیات  زن.  جی  آرپی  هم  و  بودم  تیربارچی  هم 
شوروی  نیروهای  به  هم  خیلی  و  داشتیم  چریکی 
ضربه می زدیم. تا اواخر سال 68 آنجا بودم و بعد 
هم برگشتم به ایران و کار و زندگی را ادامه دادم و 
سال 72 هم ازدواج کردم اما همرزمم خادم کاظمی 

افغانستان ماند و زندگی را آنجا ادامه داد.
می گوید: در این 57 سالی که از خدا عمر گرفته ام، 
مرزهای  از  دفاع  برای  جهاد  شیرینی  وقت  هیچ 
اسالم در ایران و افغانستان پشیمانم نکرده، از کسی 
هم توقعی ندارم و برای جانباز شدنم هم منتی بر 
سر کسی ندارم. میلیاردر باشم یا فقیر، به سال های 
پایانی عمرم نزدیک شده ام و امیدوارم خدا از من 
راضی باشد و مثل یک مسلمان واقعی از دنیا بروم. 
هنوز هم اگر قرار باشد روزی به جبهه بروم، با دل و 
جان می روم و خانواده ام را به خدا خواهم سپرد...

 از حصر آبادان 
تا »دره میدان« کابل

ساعاتی میهمان جانباز »غالم سخی خاوری« که برای دفاع از دو وطن جنگید

عسکری

راه می افتیم به سمت یکی از محالت قدیمی قم. البه الی کوچه پس 
کوچه های خیابان هفت تیر، مسیرمان به کوچه پنجم می رسد و پس از طی 

مسافتی، تا نیمه های کوچه که می رویم به تابلوی کوچه عبداللهی می رسیم. 
اواسط همین کوچه، در کوچک و باریکی قرار دارد که پر شده از آگهی های 

چسباندنی تبلیغاتی، درست مثل خانه همسایه های سمت راستی و چپی و 
مثل در خانه همه همسایه های دیگری که در این کوچه زندگی می کنند. زنگ 
در را که می فشاریم آقا »غالم سخی خاوری« به استقبالمان می آید؛ جانبازی 
که می گوید برای رفتن به جبهه به ندای امام پاسخ داده و جانش را با افتخار 

مقابل گلوله قرار داده، درست مثل همرزمانی که قبل از او به جبهه رفتند، 
همانند همرزمانی که بعد از او به این ندا پاسخ دادند و مثل همه همرزمان 

دیگری که راهی نبرد برای دفاع از دین و قرآن شدند. به جانبازی اش افتخار 
می کند، می گوید اگر باز هم قرار باشد از مرزهای اسالم دفاع کنم به جبهه 

می روم و این ترجیع بند عاشقانه ای است که همه پاسبانان دفاع از این آب و 
خاک به زیبایی آن را سروده اند؛ چه آنها که پیش از غالم سخی رفتند و چه 

آنها که بعد از او به ندای حضرت روح ا... پاسخ دادند.

 غالم سخی سال های زیادی را در جبهه ها بوده است. 
این عکس در دره میدان کابل در جبهه علیه طالبان 
از او ثبت شده است

31 شهریور 1394
روزنامه 
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در »پل خمری« افغانستان متولد شدم. نیمه های سال 
60 در حالی که 16 سال داشتم به اتفاق پدر و مادرم 
بود  جنگ  افغانستان  در  روزها  آن  آمدم.  ایران  به 
و ناهنجاری های اجتماعی هم فراوان بود. شوروی 
تمام  با  و  بود  کرده  حمله  ما  کشور  به  کمونیست 
می کشید.  خون  و  خاک  به  را  کشورم  مردم  توان 
برای  داشتم،  دل  به  که  غمی  و  دلتنگی ها  تمام  با 
مراقبت از پدر و مادرم که مایل به حضور در ایران 
بودند، رخت و لباس کوچ به تن کردیم و به ایران 
آمدیم، در حالی که قلبم برای سرزمین آبا و اجدادی 

ام می تپید.
تنها روشنایی چشم ما برای کوچ به ایران، دین و 
بود.  ام  دلگرمی خانواده  تنها  این  بود و  مان  ایمان 
امام  را  ایران  تمام  اما  باشد  سخت  باورش  شاید 
خمینی)ره( می دیدم و به این عالقه افتخار می کردم. 
هنوز هم در افغانستان خیلی از اقوام ما عکس امام 
را روی دیوار خانه شان زده اند. سرانجام به ایران 
دو  هر  پدرم  و  من  شدیم.  ساکن  قم  در  و  آمدیم 
کارگری می کردیم. حاال که برای شما از آن روزها 
می گویم، پدرم 3 سال و مادرم 5 سال قبل عمرشان 

را به شما داده اند.  
آن روز پرخاطره

روزی را که به جبهه اعزام شدم خوب به یاد دارم. 
از  اعزام شدم.  به جبهه  بود که  20 بهمن سال 64 
قم 70 نفر بودیم که در قالب گروه های جهادی و 
از سوی سازمان نصر به سپاه پاسداران معرفی و به 
قرارگاه کربال اعزام شدیم. همه از هموطنان افغانی 
من بودند که کالم امام را به گوش جان سپرده بودیم 
برای دفاع از مرزهای اسالم. بعد از تقسیم، من با 
14 نفر دیگر با هم بودیم؛ دوستان و همرزمانی که 
کدامشان  هیچ  از سرنوشت  از جنگ  بعد  متأسفانه 

خبری ندارم.
بالفاصله بعد از تقسیم شدن راهی »فاو« شدیم. از 
روزی که اعزام شدم تا پایان جنگ در جبهه بودم و 
هر 6 ماه یک بار در فاصله های کوتاهی به مرخصی 
می آمدم. بعد از امضای قطع نامه هم یک ماه دیگر 
در جبهه بودم. دلیل حضورم در جنگ هم این بود 
اعتقاد کامل و  با  که صدام را متجاوز می دانستم و 

خالص به جبهه رفتم.
محل خدمتم در قرارگاه پشتیبانی بود و من مسئول 
تغذیه و انبار دار بودم و تابستان ها هم توی فاو یخ 
توزیع می کردم. هر روز دو کامیون یخ از ماهشهر به 
مقر شهید خلقتی می آمد و از آنجا توزیع را شروع 

می کردم.
میدان انفجار گلوله های شیمیایی

آبادان بودم. قرار بود  در عملیات کربالی4 و5 در 
میان نانوایی های نظامی آرد توزیع کنم. راه ناهموار 
بر  نفر دیگر سوار  به همراه 4  بود و من  و خاکی 
کامیون توزیع آرد بودیم که عراقی ها شیمیایی زدند 
چاره ای  شدیم.  ماسک  از  استفاده  به  مجبور  ما  و 
انفجار  میدان  وسط  از  بودیم  مجبور  و  نداشتیم 
 10 عبور  این  که  کنیم  عبور  شیمیایی  گلوله های 
و  شد  تمام  آرد  توزیع  وقتی  کشید.  طول  دقیقه 
چشم  اشک  و  سوزش  برگشتیم،  قرارگاه  محل  به 
ماسک هایی  متوجه شدیم  بعدها  آغاز شد.  هایمان 

که در اختیار داشتیم معیوب بوده که این نیز هدیه 
دیگری بود از سوی غربی ها به ما. رفته رفته سوزش 
چشم ها بیشتر شد، تا جایی که چند ساعت بعد ما 
را به بیمارستانی صحرایی بردند و از آنجا هم تعداد 
و  من  که  کردند  ماهشهر  راهی  را  مجروح  زیادی 
یک  داخل  بودیم  شده  شیمیایی  که  دیگری  تعداد 
اتوبوس بودیم. بنابراین برای شست وشوی چشم، 

ما را به ماهشهر فرستادند.
به نقاهتگاه خاتم االنبیا رسیدیم. آنجا سوله بزرگی 
شیمیایی ها  همه  پزشک  یک  و  شدیم  وارد  و  بود 
شامپوی  و  رفتیم  حمام  به  هم  بعد  کرد.  معاینه  را 
دادند.  ما  به  بدن  شست وشوی  برای  مخصوصی 
سپس چند آمپول و سرم به من و همرزمانم زدند 
همانجا  روز   3-4 شدیم.  استراحت  مشغول  و 
استراحت کردیم. بعد هم گفتند برای مرخصی باید 
به قرارگاه کربال برگردیم. اما آنجا اوضاعمان بدتر 
شد و با آمبوالنس ما را به پشت جبهه منتقل کردند. 

من هم به قم برگشتم.
در  که  پدرم  اما  بود  انداخته  پوست  کمی  صورتم 
را باز کرد خیلی ناراحت بود و اولین جمله ای که 

گفت این بود: سید احمد فاو را از دست دادید؟
طی چند روزی که قم بودم داروهای زیادی استفاده 
آمپول  چند  پزشکان  و  می کرد  اذیتم  کتفم  کردم. 
برایم تجویز کردند. بعد از پایان جنگ هم به زندگی 
برگشتم و در یک کارخانه پالستیک مشغول به کار 
شدم اما در حین کار دستم دچار سانحه شد و بخش 

زیادی از توانایی کارم را از دست دادم.
6 سال از جانبازی ام گذشته بود که به اصرار یکی 
از دوستانم پیگیر پرونده جانبازی ام شدم اما چون 
اهواز  به  روز  هر  نمی توانستم  بودم،  مردم  کارگر 
طول  سال  یک  هایم  پیگیری  همین  برای  بروم، 
کشید تا اینکه در مرحله اول 5 درصد و سه سال 
بعد از آن، جانبازی ام طبق نظر کمیسیون پزشکی 
15 درصد اعالم شد. در حال حاضر هم خارش و 
سوزش دست و پوست بدنم اذیتم می کند. خواست 
خدا این بود که بیماری هپاتیت هم به سراغم بیاید 
بیماری  این  بروز  در  بودنم  شیمیایی  می گویند  که 

بی اثر نبوده است.
من به این آب و خاک تعلق و دلبستگی دارم. شاید 
اجازه  به پسرم  اما  را گالیه گذاشت  نشود اسمش 
می گویند  و  نمی دهند  موتور  نامه  گواهی  داشتن 
کوتاهی  مدت  شود.  سوار  موتور  نباید  افغانستانی 
بعد از جنگ ازدواج کردم و به افغانستان رفتم اما 
نتوانستم بمانم و به ایران برگشتم. چه کنم که دلم 

اینجاست... .

 یك استكان چای میهمان جانباز شیمیایی»سید احمد موسوی« 
مجاهدی از دیاراحمد شاه مسعود

پدرم از زخم دستم نپرسید 
از فاو پرسید!

عسکری

کم نیست روزهای پرشور سال های دفاع مقدس؛ روزهای مردان 
جهاد اکبر که به نفس خود مهار می زدند و در جهاد اصغر نیز 
نغمه سربلندی می سرودند. کم نیستند شهدایی که هنوز بی نام 
و نشان مانده اند و آغوش های گشوده ای که انتظار چند پالک 

و استخوان را می کشند و کم نیستند مردان مردی که بدون 
چشمداشت، دفاع از مرزهای اسالم را وظیفه خود می دانستند 
و 27 سال پس از پایان پایمردی، هنوز هم بر وعده خود برای 

دفاع از مرزهای اسالم ایستاده اند، حتی اگر وفاداری به این 

وعده به قیمت جانبازی و خون باشد، حتی اگر نََفس از پیَ نَفس 
نرود مگر به قیمت سوزش سینه مدام و سرفه های خشک ناشی 

از رنج شیمیایی شدن و زبانی که باید به احترام این جانبازی در 
کام بماند و دم نزند. روزگار غریبی است برای آنها که معنای 
اینگونه ایستادن پای مرزهای اسالم را با چرتکه های اقتصادی 
و محاسبات ریاضی خود می سنجند اما نمی دانند که »عاشقی 

شیوه رندان بالکش« است و نااهالن عشق را به این وادی گذری 
نیست. »سید احمد موسوی« از همان عشق بازانی است که برای 
دفاع از مرزهای ایران زمین، به مرزهای جغرافیایی اعتنایی نکرد 

و به عنوان یک مجاهد افغانستانی همرزم رزمندگان ایرانی شد.
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هم  هنوز  روزها،  آن  از  سال   29 گذشت  از  بعد 
گذشته،  کریمی«  جان  »حسن  بر  آنچه  یــادآوری 
خاطرش را آزرده می کند، آنقدر که صورت چروکیده 
اش را بیشتر در هم فرو می برد و مشخصات سجلی 

اش را خیلی بیشتر از 72 سال فعلی نشان می دهد.
درصد   25 حاال  که  تلخی  داستان  یادآوری  برای 
دور  به  را  ما  گذاشته،  یادگار  به  برایش  جانبازی 
از  ساعاتی  برای  تا  می کند  میهمان  ساده ای  همی 

روزهایی بشنویم که هواپیماهای رژیم صدام نه در 
و محالت  کنار شهرها  و  گوشه  در  که  مقدم  خط 
مسکونی کاشانه های مهربان مردمان این سرزمین را 
به تلی از آهن و خاک تبدیل می کردند و داغ بر داغ 

می افزودند.
برایش  دوباره  که  داغی  از خاطره  او می خواهم  از 
اولین  خاطره  به  را  ما  و  بیاید  بیرون  شده  تازه 
سررشته  هم  او  آمد.  ایران  به  که  ببرد  روزهایی 
که  بود   57 سال  می گوید:  و  می کند  باز  را  حرف 
به ایران آمدم. آشوب در افغانستان شروع شده بود 
اما کمونیست ها هنوز از راه نرسیده بودند. »داوود 
کشته  هم  افغانستان  زمان  آن  جمهور  رئیس  خان« 
ام را گرفتم و قاچاقی به  شده بود. دست خانواده 

ایران آمدم و مستقیم راهی قم شدم.
اربعین بود. شاه  ادامه می دهد: روزی که آمدیم  او 
ایران هنوز نرفته بود. صف های نفت طوالنی بود و 
»ُدّره شهر« رفتم  به  بود.  آغاز شده  زمستان سختی 
و در یک مرغداری به عنوان کارگر مشغول به کار 
شدم. یک سال بعد برای مدت کوتاهی به کرج رفتم 
اما دوباره برگشتم و در قم ماندگار شدم. آمده بودم 

در ایران بمانم.
اش  جانبازی  و  بمباران  یادگارهای  به  جان  حسن 
اشاره می کند و می گوید: سال هاست که این دردها 
با من هستند. از هر دو گوشم مشکل شنوایی دارم و 
می بینید که سمعک استفاده می کنم. پاهایم به شدت 

درد می کند. دیسک کمر هم دارم.
بچه ها کشته شدند و...

او اضافه می کند: زندگی بر همین منوال ادامه داشت، 
فقط چند باری خانه عوض کردیم تا اول بهمن سال 
65 که خانه مان را بمباران کردند. آن سال در محله 
»زاویه« بودیم. عصر بود و مشغول قالی بافی بودیم. 
هواپیماها که آمدند و بمب انداختند ناگهان به هوا 
آمدم  هوش  به  وقتی  نفهمیدم.  هیچ  و  شدم  پرت 
خانه زیر و رو شده بود. همسرم نقص عضو شده 
بود. دختر و پسرم کشته شده بودند. برای دقایقی 
اطراف  تصاویر  تمام  نمی فهمیدم.  را هم  درد  حتی 
برایم غریبه بود. هیچ چیز قابل تشخیص نبود. برای 
گفتم  هم  را  شهادتین  ام.  مرده  کردم  فکر  لحظاتی 
صدای  بعد  دقیقه  چند  اما  کردم  آمرزش  طلب  و 
آمبوالنس و آتش نشانی و داد و همهمه مردم فضا 
را پر کرد و روزنه های امید هم زنده شد. مردم از 

راه رسیدند و نجاتم دادند.  
»حسن جان« از ساعات بعد از این ماجرا این گونه 
من  از  زودتر  و  آمبوالنس  با  را  همسرم  می گوید: 
بردند. من را هم سوار آمبوالنس دیگری کردند و 
روز  سه  دو  کردند.  اعزام  گلپایگانی  بیمارستان  به 
را  متوجه شدم همسرم  بهتر شد  بعد هم که حالم 
به شهر دیگری منتقل کرده اند. بعد هم روی تخت 
بیمارستان بودم که اقوام برای تشییع جنازه فرزندانم 
دنبالم آمدند. روزهای بسیار بدی بود. بچه ها را در 

گلزار شهدا خاک شان کردیم.
را  قم  روزهای  آن  احوال  و  حال  می خواهم  او  از 
تشریح کند و او می گوید: شهر کامال به هم ریخته 
و مدارس تعطیل بود و انگار هیچ چیز سر جایش 
بودند.  رفته  شرقی  شهرهای  به  خیلی ها  نبود. 
مغازه های زیادی بسته بود و برخی ها هم به دهات 
اطراف رفته بودند تا در صورت ادامه بمباران ها از 
هم  همسرم  دوری  باشند.  برخوردار  نسبی  امنیت 
خیلی سخت بود و این دوری تا عید آن سال ادامه 
داشت. بعد هم همسرم آمد و روزگار ادامه داشت 
اما غم تلخ داغ دختر و پسر خردسالم بدجور آزارم 
می داد؛ غمی که هنوز هم اذیتم می کند و عقده های 

دلم را تنها در سر مزارشان خالی می کنم.
ام  کرده  کارگری  فقط  سال ها  این  در  می گوید:  او 
روزگار  قناعت  با  و  ام  افتاده شده  کار  از  اما حاال 
می گذرانم. باز جای شکرش باقی است که حقوق 

جانبازی دریافت می کنم.

شهادتین  زیر 
باران بمب

گپ و گفتی با جانباز »حسن جان 
کریمی« که کاشانه اش زیر بمباران 

زیر و رو شد

عسکری

بند به بند می زدیم، تار می زدیم و پود می بافتیم و با نقش های دشت و 
فرار آهو رج به رج پیش می رفتیم. صدای زمزمه و تکرار نقش های قالی 

میان من، همسر و دخترم گوش به گوش شنیده می شد و آوای دل انگیزی 
میان ما ساخته بود. میان نگاه های همسر و لبخند دخترم حس زندگی زیر 

پوستم دویده بود و گاهی نگاه هایمان روی تخته چوبی دار قالی به هم گره 
می خورد. سرعتم را برای سرعت گرفتن از دخترم زیاد کرده بودم اما انگار 

چاقو و ابزار قالی بافی توی دستش می رقصید، از بس که ماهرانه گره می زد، 
درست مثل آهوی تیزپایی که نقشش را به قالی می زدیم و فلک هم به گردش 
نمی رسید. اما دریغ که دلخوشی های عاشقانه ای که اسیرم کرده بود، با صدای 

خانمان سوز بمبی که بر سرمان فرو ریخت تمام شد. دختر و پسر خردسالم 
کشته شدند.  همسرم به شدت زخمی و نقص عضو شد. من هم هیچ نفهمیدم 

و از هوش رفتم.

نمای یک: آقا ناظر یکی از همین اسطوره های 
نجابت است.او 15درصد شیمیایی است و طبیعتا 
چون باالی 20درصد نیست چندان در معادالت 
حمایتی نهادهای ذیربط قرار نمی گیرد. بعد از 
سی سال من اولین نفری هستم که سراغش را 
گرفته ام،آن قدر از من تشکر می کند که شرمنده 
می شوم.می دانم که وضع مالی اش خیلی خراب 
است.این روزها مدرسه فرزندش 200هزار تومان 
برای کارنامه تحصیلی از او طلب کرده اند.چون 
مهاجر هستند باید این مبلغ را بدهند تا بتوانند 
کارنامه را تحویل بگیرند. می گوید: رفتم از بنیاد 
100هزار  گفت  هم  باز  مدرسه  اما  گرفتم  نامه 
تومان تخفیف می دهیم ولی 100 تومان دیگر 
را باید پرداخت کنی.این ها را که برایم تعریف 
می کند نه برای اینکه بخواهد برایش کاری انجام 
این شاه بیت  به  این ها را می گوید که   ، دهم 
را  باز هم خدا  این مشکالت  با همه  که  برسد 
شاکرم در جایی زندگی می کنم که در مدرسه به 

بچه ام دین و قرآن یاد می دهند...
***

رادیو  از  نداشته .  برق  روستایشان  دو:  نمای 
باتری خورش صدای امام را شنیده که مردم را به 
جبهه می خوانده. عاشق امام بوده و معلوم است که 
نمی توانسته آرام بنشیند. از کیلومترها آن طرف تر 
از میان کوه های هندوکش به سمت ایران حرکت 
می کند. بعد از یک ماه به مناطق جنگی می رسد. 
کسی که برایش پالک می سازد پرسیده: از کجا؟ 

سرش را بلند گرفته و با غرور گفته: "افغانستان"
- شما برای چی آمدید اینجا؟

با غرور عکس امام را نشان داده و گفته: این آقا 
گفته بیاییم...

***
که  کردم  التماسش  تلفنی  بار  چند  سه:  نمای 
شما  به  ما  و  دارید  حق  ما  مردم  گردن  شما 
مدیونیم؛ اجازه بدهید تا مستندی از فعالیت ها 
قرار  نمی رود؛  بار  زیر  بسازیم.  زندگی تان  و 
و  ببینیم  را  همدیگر  حضوری  تا  می گذاریم 
صحبت کنیم.گلشهر مشهد. دعوت مان می کند 
بلندش  خنده های  می رویم،  خانه اش  به  و 
بار  زیر  هم  باز  ولی  ــی آورد،  م سرحال مان 
گاه گاه  بین خوش صحبتی هایش   نمی رود.  
را  خودش  زالل  و  ساده  و  می گیرد  بغضش 
رها می کند. آقا سید 20 سال مرد میدان جنگ 
بوده. 12 سال مقابل شوروی و طالبان و 8 سال 
بقیه  با  می گوید  عراق.  و  ایران  جنگ  در  هم 
هم والیتی های افغانستانی که در جنگ بودند و 
جانباز شده اند هر ماه جلسه داریم و هنوز هم 
با انقالب همان است که بود: "هزاری  عهدمان 
هم که هزینه درمان جانبازی وطندارهای مان را 

ندهند به جرم اینکه ایرانی نیستند."
حاال گیرم که 8 سال هم  جنگیده باشند، گیرم که 
با 75 سال سن و چند درصد جانبازی هر روز 
سر ساختمان کار کنند و پایش هم به بنیاد شهید 

تا به حال نرسیده باشد... 
ولی آخرش به حرف آمد. حرف دلش را زد. گفت 
آقا می دانی ما چرا نمی خواهیم فیلم بگیرید؟ واال 
ما خجالت می کشیم حرف بزنیم. می ترسیم از 
این که چیزی بگوییم و فکر کنند که طلبکاریم. 
ما حاال حاالها به امام بدهکاریم. ما و طلبکاری از 
ایران و انقالبش؟ آقا سید حسینی این ها را با گریه 
البته می خندید تا کام  می گفت و وسطش هم 

مهمانش تلخ نشود. کام مان تلخ بود...

 نجیب مثل آقا ناظر
مثل آقای حسینی...

صادق سیدالحسینی

سال هاست که با این جماعت آشنایم. دوستان افغانستانی زیادی داشته 
و دارم. اما تهیه مصاحبه برای ویژه نامه »سند برادری« من را به درون 

زندگی و خانه های آن ها کشاند.
آخر مگر می شود این قدر نجیب بود؟! این قدر کم توقع و قانع؟!

 با خودم گفتم شاید این تصور من است اما وقتی با همکارانم همکالم می 
شوم ، آن ها هم تجربه های من را به زبان می آورند.
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که  می شوم  متوجه  می کنیم  که  صحبت  به  شروع 
فعال  هاست  سال  جعفری«  »محمدحسن  جانباز 
سیاسی است و همچنان حضور در عرصه سیاست 
دارد.  خاصی  اهمیت  برایش  دیپلماتیک  تالش  و 
سال ها قبل مسئولیت مجمع فرهنگی انقالب اسالمی 
ایران را عهده دار بود و حاال هم به  افغانستان در 
فعالیت  افغانستان  ملی  رفاه  حزب  کل  دبیر  عنوان 
پای دیگر در  ایران است و  پایش در  می کند. یک 
افغانستان. امروز، نهم مرداد ماه 94 هم که میهمان 
او هستیم آخرین روزهای حضورش در قم است و 
خودش را برای عزیمت مجدد به کابل آماده می کند. 

او درباره سال های  با  پس فرصت خوبی است که 
بنشینم.  گو  و  گفت  به  مقدس  دفاع  در  حضورش 
گفت و گویی که نگارش آن به همان شیوه سخن 

گفتنش، برایم جذاب تر است.
تاثیر یک نفس مسیحایی

زمانی که در جبهه های ایران اسالمی حضور یافتیم 
امام)ره( بود که ما  افکار ارزشمند حضرت  ایده و 
را به سوی جبهه ها کشاند. شاید آن وقت درک مان 
به آن پیمانه )میزان( نبود که تجزیه و تحلیل کنیم 
و موضوع را به پیمانه امروز درک کنیم. جوان های 
کم سن و سالی بودیم، آن چه ما را به سوی جبهه ها 

کشاند نفس مسیحایی امام و رهنمودها و رهبری های 
با  مستکبران  جنگ  می دادیم  تشخیص  بود.  ایشان 
ایران اسالمی، یعنی جنگ با همه مسلمانان و زدودن 
اسالم. فکر می کردیم اگر ایران اسالمی از بین برود 

در واقع تمام مسلمین لطمه می بینند.
پشیمان نیستیم...

این احساس را داشتیم که در کل جهان تنها ایران 
که  داشتیم  باور  و  است  اسالمی  جمهوری  کشور 
جمهوری اسالمی ایران تنها نمونه واقعی یک نظام 
به مسلمانان هدیه  برای مسلمان است که خداوند 
داده است. ولی امروز تحلیل و تجزیه ما این است 
که نه تنها از رفتن به جبهه های ایران پشیمان نیستیم، 
بلکه افتخار می کنیم که به عنوان یک مسلمان  در 
جبهه ها حضور داشتیم. ایران را یک کشور ارزشمند 
می دانیم که عظمتش عظمت اسالم و مسلمین است 
اسالم  جهان  تمام  اقتدار  اسالمی  ایران  اقتدار  و 
است. امروز ما رهبری خردمندانه امام خامنه ای را 
اگر »شیخ  که می بینیم احساس می کنیم در گذشته 
شلتوت« و »عبدو« و »سیدجمال« و دیگران به جهان 
اسالم خدماتی کردند، انقالب اسالمی و امام راحل 

اسالم  به  مسیر  همان  در  نیز  خامنه ای  ا...  آیت  و 
خدمت رسانی کردند.

قدمان اندازه تفنگ ها بود
صحبت هایمان را به سال های دفاع مقدس می بریم، 
محمدحسن  که  روزی  و   59 سال  اسفندماه   25

جعفری برای اولین بار عازم جبهه های ایران شد:
غرب  جبهه های  به  تهران  از   1359 سال  اسفند   25
آذربایجان  تکاب  منطقه  در  و  جا  آن  شدم.  اعزام 
مبارزه  کومونیست ها  و  کوموله  نیروهای  با  غربی 
می کردیم. من و بسیاری از همرزمانم نوجوان بودیم 
که وارد یگان های آموزشی شدیم. آن زمان تفنگ های 
آموزشی »برنو« یا »ام یک« بود.تفنگ هایی سنگین و 
اینکه  تا  بود.  ما  تقریبا هم قد  تفنگ هایی که  بزرگ، 
بعد از مدتی  »ژ3« تحویل گرفتیم. مدتی بعد به قم 
اولین  قم عازم جبهه جنوب شدم.  بسیج  از  و  آمدم 
که  بود   60 سال  شهریور   17 به  مربوط  مجروحیتم 
در منطقه کوت شیخ خرمشهر جراحت برداشتم. بعد 
از آن هم یک بار دیگر در عملیات رمضان سال 61 
در شلمچه زخمی شدم و افتخار جانبازی نصیبم شد 
عراقم.  و  ایران  درصد جنگ   30 جانباز  من  حاال  و 
در  ام  افغانستانی  هموطنان  و  دوستان  از  بسیاری 
هم  من  نصیب  و  شدند  شهید  ایران  روزهای جنگ 
همین جانبازی بود. همیشه آرزو می کنم که ای کاش 
من هم در کنار آن ها شهید می شدم اما اراده الهی این 

بود که بمانیم و ما هم تسلیم خواست خدا هستیم.
۲ کمپوت و یک خمپاره

 از آقای جعفری می خواهم که ما را میهمان خاطرات 
آن روزها کند و او راوی 2 خاطره از سال های دفاع 

مقدس می شود:
المبین در منطقه شوش مستقر  از عملیات فتح  بعد 
بودیم. آقای آخوندی فرمانده نیروهای اعزامی از قم 
بود و برای ما رزمنده های افغانستانی احترام زیادی قائل 
بود. یک روز وقتی کمپوت های میوه را بین رزمنده ها 
توزیع کردیم، 2 کمپوت اضافه را تحویل فرمانده دادم 
و گفتم این ها را چه کنم؟ لبخندی زد و گفت خودت 
می دانی، یا خودت بردار یا به هر کسی که می خواهی 
بده. به فکر بودم کمپوت ها را چه کنم که فکری به سرم 
زد. بچه ها را جمع کردم و گفتم »کمپوت ها را پرت 

می کنم پشت خاکریز، هر که زودتر رسید، کمپوت ها 
برای او«. کمپوت ها را انداختم و همه خنده کنان به 

پشت خاکریز دویدیم تا این که ...
2 دقیقه بعد خمپاره ای به محل استقرارمان اصابت 
کرد که اگر به پشت خاکریز نرفته بودیم همه مان 
 2 آن  با  که  بود  خدا  خواست  می شدیم.  تکه  تکه 

کمپوت بچه ها از خطر دور شوند.
دیدار با چمران در دهالویه

خاطره دیگرش مربوط به دیدار  شهید دکترمصطفی 
ساز  حماسه  آن  با  گو  و  گفت  و  است  چمران 

جبهه های جنگ:
دهالویه  منطقه  در  القدس،  طریق  عملیات  از  قبل 
گفت  چمران  شهید  با  دقیقه  چند  که  شد  فرصتی 

و گو کنم. خدمت ایشان که رسیدم از من پرسید: 
را  سوال  مثبت  پاسخ  هستید؟«.  افغانستان  از  »شما 
لطف  ابراز  من  به  گونه  این  چمران  شهید  و  دادم 
کرد: »من هم سال ها در لبنان و دیگر کشورها مبارزه 
بسیار  برای خدا  مبارزه کردن  و  ام. جنگیدن  کرده 
افغان در  برادران  ارزشمند است. ما به وجود شما 

کنار خودمان افتخار می کنیم«.
مبارزه  درگیر  افغانستان  کشورم  که  بود  روزهایی 
موضوع  این  هم  چمران  شهید  و  بود  روس ها  با 
آغوش  در  مرا  خداحافظی،  از  قبل  می دانست.  را 
روزی  »کاش  گفت:  و  بوسید  را  صورتم  گرفت، 
برسد که ما هم بتوانیم در کنار شما برادران افغان در 

برابر کمونیست ها بجنگیم و یاری تان کنیم«.

 جانباز »محمدحسن جعفری« ازچمران 
و ماجرای۲ کمپوت و یک خمپاره می گوید

چمران گفت: به شما 
افـتخار می کنیم

عبدالهی

متفاوت بودن این گفت و گو از همان ابتدا با نشانه هایی برایم مشخص 
می شود. چهره ای کامال رسمی با لباسی رسمی، در گوشه ای از اتاق پذیرایی 
خانه اش پرچم کشورش افغانستان قرار دارد و روی دیوار هم تابلویی است 
از تصویر امام خمینی)ره( و آیت ا... خامنه ای. نام ایران را به جز با پسوند 
»اسالمی« بر زبان نمی آورد و بارها و بارها در صحبت هایش از الگو بودن 

ایران اسالمی برای تمامی کشورهای جهان اسالم سخن می گوید.

ایدهوافکارحضرت
امام)ره(بودکهما
رابهسویجبههها
کشاند.شایدآن

وقتدرکمانبهآن
پیمانه)میزان(نبود
کهتجزیهوتحلیل
کنیموموضوعرا

بهپیمانهامروزدرک
کنیم...

عکاس  در این عکس آقای 
جعفری رزمنده جوان آن روزها را 
با تصویری از حضرت امام ثبت 
کرده است

نفر اول ایستاده 
از راست

31 شهریور 1394
روزنامه 
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فاطمه رجب زاده

را  چیز  همه  باال،  بودم  آمده  متر  سه  دو 
شهید  می شنیدم»زاهدی  واضح  را  می دیدم، صداها 

شد، زاهدی را زدند«.
بود،  کرده  پر  را  کانال»ماهی«  جنازه  روی  جنازه 
بود،  بدی  جای  خیلی  شلمچه،  در  ماهی  کانال 
عراقی ها در کانال برای خود کمینگاه درست کرده 
پیشروی  باید  می زدند  می خوردی،  تکان  بودند 
می کردیم تا محاصره گارد ریاست جمهوری عراق 
از  کانال  شود،  شکسته   5 کربالی  از  گوشه ای  در 
جنازه پر شده بود، پا به زمین نمی رسید همین طور 
می افتادند،  یکی  یکی  بچه ها  می زدند،  می رفتیم  که 
و  می زدیم  تیربار  با  ماهم   ، می نشست  که  منور ها 
مخلص  مرد  بودم،  رحمانی  با  ،من  می رفتیم  جلو 
بیشتر  نظامی گری  او  رفیقم،  افغانستانی، هموطنم، 
می دانست، می گفت : اگر می خواهیم دراین منطقه 
سرنوشت لشکر محمد رسول ا...تهران برایمان تکرار 
نشود باید پل را بگیریم . یا زهرا)س( می گفت و 
کردم  نگاه  وقت  یک  دنبالش،  به  هم  من  می رفت 
رو  است  رسیده  انگشتان دست  به  تعدادمان  دیدم 
که برگرداندم رحمانی هم افتاد، گفت: »زاهدی« مرا 
قبله که شد دست  به  ام کن، رو  قبله  به  بگیر، رو 

گذاشت روی قلبش و دیگر هیچ چیز نگفت.
فریاد زدم»کجا می روی؟ حاال من اینجا چه کار کنم، 
بی انصاف بلند شو...« توجیه نبودم ،می دانستم باید 
به سمت پل برویم اما نمی دانستم چه قدر تا آنجا 
فاصله است، هرطور بود راه افتادیم، دو سه سنگر 
مانده بود به پل دیگر نتوانستیم جلو برویم، کارایی 
می توانستیم  می رسیدیم  پل  آن  به  اگر  نداشتیم، 
باقی  نفر  اما از من و چند  عراقی ها را کنترل کنیم 
مانده از 41ثار ا... چه بر می آمد؟ این شد که مسیر 
در  عجیبی  سوزش  ،ناگهان  گرفتیم  پیش  برگشت، 
سرم احساس کردم ،افتادم روی زمین ،خون صورتم 
را پر کرده بود ،لحظه ای بعد انگار هیچ دردی حس 
سه  دو،  می کردم  فکر  بودم  شده  رها  نمی کردم، 
متری باالی زمینم ،همه چیز را می دیدم ،انگار روز 
،نیروهای خودی مستقر در آن سوی  روشن است 
از  سر  که  عراقی ها  برگشت،  مطمئن  ،مسیر  کانال 
تونل های داخل کانال در آورده بودند تا بچه ها را 
واضح  را  صداها  می گفتند،  چه  شنیدم  ،می  بزنند 

زدند«  را  زاهدی  شد،  شهید  می شنیدم،»زاهدی 
داشت،  تکیه  زانوهایم  روی  سرم  بودم،  پایین  آن 
را  هایم  ،چشم  بود  شده  جاری  زمین  روی  خون 
تداعی  در ذهنم  افغانستان چرخاندم،گذشته  سمت 
را می کشد،  استر  افسار  بیابان  در  نوجوانی  می شد، 
او ماموریت دارد یک سپاهی مجروح را به سفارت 

ایران درپاکستان برساند .
پاسداران  سپاه  ،وقتی  ایران  اسالمی  انقالب  اوایل 
برای آموزش به افغانستانی ها نیرو اعزام می کرد در 
یکی از مناطق محل درگیری در افغانستان در یک 
مجروح  سپاهی  یک  شوروی  سربازان  با  درگیری 
من  نام  به  قرعه  او  انتقال  ماموریت  .برای  می شود 
و  بود  افغانستان  مجاهدین  عضو  پدرم  می افتد، 
سالم  یازده  موقع  ،آن  داشت  چی  تفنگ  خودش 
آغاز  ماموریت  ،این  کرد  راهی  مرا  ،خودش  بود 
در  زاهدی«  »ابراهیم  من  برای  که  بود  سرنوشتی 

ایران رقم می خورد.
پایان راه طاقت فرسا تا کویته پاکستان دوهفته زمان 
برد ،آنجا پرسان پرسان ،آدرس را جستم و مجروح 
را تحویل دادم. خواستند از من تشکر کنند، گفتند 
،خوشحال  می فرستیم  قم  به  را  تو  زیارت،  برای   :
شدم ،زیارت که کردم هنگام باز گشت یک بیماری 
مرا در ایران ماندگار کرد . پس از بهبودی به حوزه 
علمیه رفتم تا درس دین بخوانم . 16 سالم بود که 
خود را اسلحه به دست در جبهه های نبرد با حزب 

بعث یافتم ،آخر من مقلد امام )ره( بودم.  
به گذشته می رفتم  میان زمین و آسمان  اینجا  حاال 
آینده را  از  به حال می کشیدم و دوردستی  ،سرکی 
تماشا می کردم . یک لحظه به خود آمدم ،من باید 
واجب  جان  حفظ  کردم  تکرار  که  همین  برگردم. 
،هوشیار  کردم  حس  زمین  روی  را  ،پاهایم  است 
شب  ظلمات  در  نبود  اطرافم  کس  ،هیچ  شدم  که 
،خودم را روی زمین به سمت سنگر ها می کشاندم 
،گاه بیهوش می شدم و دوباره برمی خاستم ،سپیده 
بود،  شده  سرد  ،بدنم  سرپاشدم  زحمت  به  زد  که 
درد شدیدی احساس می کردم ،همین طور که راه 
صورتم  روی  مانده  آویزان  گوشت  تکه  می رفتم 

تکان می خورد و جانم را باال می آورد ...
در اولین نگاه متوجه می شوی که چشم چپش ثابت 

است، کوچک تر است ،با پلکی متورم.
 می گوید: قبل از این به دلیل مشکالت مالی ،کره 

مصنوعی چندین سال در چشمم مانده بود، آن قدر 
خش داشت که از پلکم خون می آمد.

موثر  عضو  قم،  علمیه  حوزه  ساله  چندین  طلبه   
در  موثر  عضو  ثارا...،   41 لشکر  تخریب  یگان  در 
این چند  ثارا...،  گردان های 405 و 409 لشکر 41 
عنوان، مدارک 40 درصد جانبازی اش و یک پرونده 
با کاغذهای رنگ و رو رفته را از کیف دستی گرد 
گرفته ای در انباری در می آورد، این ورق های تاریخ 
اثبات  هست  که  طور  همان  را  زاهدی«  ،»ابراهیم 

نمی کند.
از آنچه هنوز هم  از هدفش،  از خلوص می گوید، 
برای پاسداری از آن تالش می کند، می خواهد حس 
ایران  برای  اش  رزمندگی  دوران  اخالص  شیرین 
در جبهه های دفاع مقدس به روزهای زندگی اش 

برکت دهد.
چقدر زیبا خالص شدن ها با نیت حقیقی دیدن لبخند 
خدا را در سال های جنگ توصیف می کند»کربالی 
شده  رد  اخالص  صافی  از  همه  انگار  بود  که   5
بودند، آن ها که بودند به معنای واقعی اعتقاد داشتند 
که برای خدا خالص شده اند و در برابر هر چه او 

بخواهد سر تعظیم فرود می آوردند.«
رزمندگان  اندازه  به  نه  من  می گوید:  متواضعانه 
اخالص  این  تا حدودی  اما خوب  ایرانی  مخلص 
نفس  پاک  هوای  همین  در  و  بودم  کرده  درک  را 
مانند»رحمانی«  می کشیدم هر چند دوستانی داشتم 
اما شهید »حسابی مقدم«  بود  افغانستانی  این که  با 
او  به  هایش  چشم  از  بیشتر  ما  گروهان  فرمانده 
می کردند  اعتراض  ایرانی ها  گاهی  داشت،  اعتماد 
که چرا این قدر فرمانده به او توجه می کند.به این 
مقدم«  »حسابی  شهید  می کردند،  اعتراض  توجه ها 
»رحمانی«  روی  قدر  این  چرا  کرد  ثابت  آن ها  به 
تا  دو  یکی  و  آورد  نارنجک  یک  می کند،  حساب 
را  این  گفت:  آن ها  به  و  زد  صدا  را  معترضان  از 
و  پرسیدند چرا  بکشید همه  را  و ضامنش  بگیرید 
دلیل می خواستند. بعد »رحمانی« را آورد، او بدون 
چون و چرا ضامن را کشید، فرمانده زد زیر دستش 
و نارنجک به آن سو پرت شد. آن روز به معترضان 
گفت: حاال متوجه شدید چرا به »رحمانی« اعتماد 
آمده  برای جهاد  رهبرش  فرمان  به  او  دارم؟ چون 
یعنی  می داند،  واجب  هم  را  فرمانده  از  اطاعت  و 

می خواست بگوید این آدم چه قدر اخالص دارد.

همین  از  متاثر  شدم  مجروح  من  که  هم  روزی 
فضای اخالص رو کردم به آسمان و به خدا گفتم: 
خدایا می خواهی بگیری درست بگیر، این یک تکه 
هر  می خواست  دلم  شده چیست؟  آویزان  گوشت 

چه دارم در راه خدا بدهم. منظورم این است.
باالخره خواست خدا این بود که فقط یک چشمم 
را برایش بدهم ،کره چشم چپم با تکه ای پوست به 
حدقه و پلک هایم آویزان بود، دیدم دیگر نمی توانم 
تحمل کنم، اذیت می کرد.با چفیه ام آن را کندم، آن 
به  درد  کشیدم.از  را  جانم  شیره  کردم  لحظه حس 
خود می پیچیدم، فکر می کردم دیگر کارم تمام است 
نای ادامه دادن نداشتم . ناگهان رد پای خیل بزرگی 
نظرم را جلب کرد ،شایددر عالم دیگری بودم، انگار 
نشانه گذاری کرده باشند، مثل این که کسی بخواهد 
می گفتم  خودم  با  کند  راهنمایی  رسیدن  برای  مرا 
همان  با  کنم.  پیدا  را  پا  رد  این  بروم صاحب  باید 
پا  رد  همان  فقط  می دادم گویی چشمم  ادامه  حال 
کنار  تیر  می کردند،  تیراندازی  عراقی ها  می دید،  را 
پایم روی زمین می خورد اما توجه نمی کردم و فقط 
به دنبال رد پا می رفتم. نمی دانم چند کیلومتر راه را 
پیمودم اما یک وقت چشم باز کردم و دیدم داخل 
چند  کنار  جنگ  دوره  لندکروزهای  همین  از  یکی 
ام، سرم وصل کرده بودند،  مجروح دیگر خوابیده 
فهمیدم رسیده ام، آن جا بود که با آرامش به خوابی 

عمیق رفتم.
ایران  برای  »ابراهیم«  آقا  ایثارگری های  ماجرای 

بیمارستان  به  را  او  تمام نمی شود،  این جا  اسالمی 
باال بودن آمار  به دلیل  اعزام می کنند آن جا  رشت 
بودند  گرفته  تصمیم  بیمارستان  کادر  مجروحان، 
امید  که  کنند  رسیدگی  مجروحانی  به  اولویت  با 
این  از  »زاهدی«  است.  ماندنشان  زنده  به  بیشتری 
قاعده مستثنی می شود چون از 3 ناحیه مجروح شده 
بود، زیرپوست سرش یک ترکش بود، کتفش آسیب 

دیده بود و چشمش هم...
او را روی یک تخت در گوشه ای از سالن بیمارستان 
رها می کنند اما یکی دو روز که درد و سرما را تحمل 
قرار  استاندار  و  جمعه  امام  می شود  اعالم  می کند 
بازدید دارند. او را هم به یکی از اتاق ها می برند اما 
چون مانند دیگر بیمارها نام پزشک معالج و دستور 
درباره  وقت  جمعه  امام  نبوده  سرش  باالی  درمان 
او  به  رسیدگی  وضعیت  از  و  می شود  کنجکاو  او 
پرس و جو می کند.پزشک همراه تیم بازدید کننده 
او معرفی می کند و خالصه  خود را پزشک معالج 
»زاهدی« می گوید: شانس آوردم، الحق که پزشک 
خوبی هم بود، با این که فکر نمی کردند زنده بمانم 
باید در  خودش مرا عمل کرد، عملی که می گفتند 
آلمان انجام شود، خودم رضایت دادم همین پزشک 
و در ایران مرا عمل کند، کار خوب پیش می رفت 

و بهبود یافتم.
پس از بهبودی به حوزه علمیه زاهدان می رود. آن 
چه بر او گذشت بدنش را بسیار ضعیف کرده بود. 
او همزمان با تعطیالت به حوزه رفته بود، کسی را 

هم در ایران نداشت که چند وقتی پرستاری اش را 
کند. گاهی غذا برای خوردن نداشته است.

آن روزها بسیار سخت بر »ابراهیم« گذشته بود ،تا 
این که تعدادی از همرزمان به عیادتش می آیند، او 
اصرار به بازگشت به جبهه می کند و با آن ها برای 

آغاز رزمی دیگر به میدان باز می گردد.
»ابراهیم زاهدی« تا چند روزی بعد از اعالم قطعنامه 

598 در مناطق جنگی بوده است.
او فقط پاسدار میدان های نبرد با دشمن بعثی نبوده، 
از او می پرسم در سال هایی همزمان با جنگ ایران 
و عراق، شوروی افغانستان را ناامن کرده بود چرا 
ایران را برای جهاد در راه خدا برگزیدی؟ می گوید: 
مقلد امام)ره( بودم، برای دفاع از اسالم حفظ مرز 
ایران واجب تر بود بعد هم در خالل جنگ با عراق 
هر گاه فرصتی می شد به افغانستان می رفتم، برای 
می  دشمن  مقابل  و  داشتم  می  بر  تفنگ  زادگاهم 

ایستادم.
از مرزهای  مجاهد نوجوان، رزمنده سال های دفاع 
فرزندش  را  خود  »ابراهیم«  که  کشوری  ایــران، 
مرد  و  عراق  و  ایران  جنگ  دلیر  جانباز  می داند، 
مهربان این روزهای سخت در ایران، در بیرجند، در 
منطقه محروم شهر، در خانه ای که صاحبش نیست، 
را  در خانه ای کوچک که سخت می توان آدرسش 
یافت ،زندگی شیرینی دارد چون دخترهایش عاشق 
وجود»ابراهیم«  به  اش  ایرانی  همسر  و  هستند  او 

افتخار می کند.

زندگی شیرینی دارد چشمی برای خدا...
چون دخترهایش 
عاشق او هستند و 
همسر ایرانی اش به 
وجود»ابراهیم« افتخار 
می کند. عکس: رضایی
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از محل قرار برای مصاحبه اش انتظار چنین صحنه ای 
را داشتم. مهدیه آستان مقدس شهدای گمنام زاهدان 
محلی بود که برای گفت و گو تعیین کرده بود. آن 

هم روز جمعه و پس از پایان دعای ندبه .
سکوتش اجازه نداد تا کالمی بر زبان بیاورم و صبر 
مهیای گفت و گو کند.  را  تا مجدد خودش  کردم 
مصاحبه  دارد  که  است  بار  اولین  برای  می دانستم 

می کند. از فشردن محکم دست ها به هم و چرخاندن 
پی در پی انگشتری اش فهمیدم که دارد با خودش 
قول و قراری می گذارد؛ باید بتواند حرف هایش را 
بزند.  پس از صاف کردن گلو و یک عذرخواهی 

نجیبانه بابت وقفه پیش آمده لب به سخن گشود.
بچه  ــروه  گ عضو  دوستانم  از  تعدادی  و  من 
بودیم.  امام  از خادمان خط  و  قندهار  مسلمان های 

صرفًا به دلیل جبهه رفتن به ایران آمدم چون معتقد 
بودم ریشه اصلی خط اسالم در ایران است.

در  حضورش  نحوه  درباره  احمدی«  احمد  »علی 
نداشتم  بیشتر سن  سال  می گوید: 18  مقدس  دفاع 
طرف  از  جهادگر  عنوان  به  شدم  جبهه  عازم  که 
به  بولدوزر  رانندگی  برای  روز.  آن  جهادسازندگی 
پادگان حمیدیه و پس از آن به شلمچه اعزام شدم. 
انجام  سپردند  که  کارهایی  همه  مدت حضورم  در 
دادم. راننده بولدوزر بودم، تیربارچی بودم و حتی 

مدتی هم به امر فرماندهان آرپی جی زن شدم.
به  هموطنانش  سایر  همچون  هم  احمد«  »علی 
دیدگاه مهم و تاریخی امام خمینی)ره( مبنی براینکه  
اسالم مرز ندارد اشاره می کند و می گوید: حضرت 
امام در اوج سادگی این جمله را بر زبان آورد اما 
بر قلب و جان تمام مسلمانان نفوذ کرد. این جمله 
آن  به  همگان  که  بود  ایشان  فرامین  ازخاص ترین 

لبیک گفتند.
این فرموده امام آن چنان در روح و قلب من نفوذ 
از  بیش  به جبهه می رساندم  را  باید خودم  کرد که 
یکسال در جنگ حضور داشتم، از خانه و کاشانه و 
کشورم صدهاکیلومتر دور بودم ولی قسم می خورم 
که حتی به قدر ثانیه ای احساس غربت نکردم. در 
گردان 400 نفری تنها من یک نفر افغانستانی بودم 
اما هیچ وقت هیچ برخورد بدی از رزمندگان ندیدم 
مان  ببینند. همه  فرد خارجی  به چشم یک  مرا  که 

مسلمانیم و »مسلمانی« تنها معیار رزمندگان بود.

اش  جانبازی  و  مجروحیت  درباره  احمد  علی  از 
که  زمانی  و  خیبر  عملیات  در  می گوید:  می پرسم، 
شیمیایی  مواد  از  ایران  علیه  عراق  بار  اولین  برای 
این  از  بعد  روز   15 داشتم.  حضور  کرد  استفاده 

عملیات و در جزیره مجنون هم شیمیایی شدم.
در همان عملیات هم با ترکش خمپاره 60 و بمباران 
شیمیایی مجروح شدم که به ناچار به بیمارستانی در 

تهران اعزام و در آنجا بستری شدم.
رمضان  خیبر،  مقدماتی،  والفجر  عملیات های  در 
و  تلخ  خاطرات  همیشه   . داشتم  شرکت  محرم  و 
شیرین آن روزها را در ذهن دارم. قدم به قدم جبهه 
برایم خاطره بود. بارها اتفاق افتاد که در یک قدمی 
همرزمانم بودم که با تیر مستقیم یا ترکش خمپاره 

به شهادت می رسیدند.
می پرسم  اش  جانبازی  درصد  درباره  او  از  وقتی 
چندین  بیمارستان  به  من  اعزام  از  بعد  می گوید: 
وقت در بیمارستان بستری و تحت درمان بودم اما 
برای  شهید  بنیاد  به  که  نبودم  فکر  این  به  هیچگاه 
اصرار  به  اما  کنم  مراجعه  جانبازی  درصد  گرفتن 
شرکت  پزشکی  کمیسیون  در  دوستانم  از  یکی 
کردم و پس از چندین مرحله در نهایت افتخار 30 

درصدجانبازی جنگ تحمیلی به من داده شد.
لبخند ملیحی برلبان علی احمد نشست. وقتی علت 
از  سالها  گذشت  از  پس  گفت:  پرسیدم،  را  لبخند 
جنگ هنوز غنایم جنگی آن دوران را به همراه دارم. 
کتف، پاها و کمر من آهن پاره و ترکش  به همراه 

دارد که برایم مکافات شده است.
ماه  دو  هر  شیمیایی  از  ناشی  اثرات  مداوای  برای 
یکبار به ناچار باید به بیمارستان تهران بروم و هر 
می گذرم  فرودگاه  بازرسی  گیت  از  که  وقتی  بار 
دستگاه یکسره بوق می زند. برخی مأموران که با من 
آشنا هستند لقب »مرد آهنی« را به من داده اند. آخر 

بدنم پر از ترکش است. می خندد و می گوید: مرد 
آهنی بودن هم افتخار دارد.

مرد آهنی پس از مجروحیت؛ سه بار دیگر جبهه ای 
شد اما نوبت سوم ماجرایی جالب و متفاوت تر از 
دفعات گذشته داشت.: »از بس ترکش خورده بودم 
و بدنم تیکه پاره شده بود دیگه به من اجازه جنگ 
رفتن نمی دادن و بهانه آورده بودن که باید از دکتر، 
نامه سالمت بیارم. هر چی اصرار کردم دکتر نامه رو 
نمی داد که آخرش برای اینکه بهم نامه رو بده دستان 

دکتر رو بوسیدم. باور کنید دستاش رو بوسیدم«.
علی احمد احمدی این قسمت از خاطراتش را با 
در  گویی  می کرد.  تعریف  بیشتری  افتخار  و  غرور 
همان لحظه است. هنگام تعریف خاطره با حرکات 
دست آن لحظه را بازی می کرد. از بوسیدن دست 
جبهه  در  حضور  مجوز  دریافت  برای  دکتر  یک 
کالمش  و  جانبازی  نوع  او  می کرد.  فخرفروشی 
در  سال ها  چند  هر  داشت.  فرق  دیگران  با  هم 
اصالت  همچنان  اش  لهجه  اما  کرده  زندگی  ایران 
افغانستانی اش را دارد. قسم می خورد؛ آن هم قسم 

تنها رضای خدا  رفتن  از جبهه  که قصدش  جالله 
بوده است و بس و می گفت هیچگاه حتی در ذهنش 
تا شناسنامه  برود  به جنگ  هم خطور نکرده است 

بگیرد و یا حقوق از بنیاد شهید.
علی احمد که به گفته خودش بعد از دریافت مجوز 
دکتر »بدو بدو« برای اعزام به سمت محل ثبت نام 
رفته بود اما دردهایی هم داشت. دردهایی که شاید 
گفتنش به زبان ساده است. او انتظار دارد مسئوالن  

اتباع خارجی رزمنده را بیشتر درک کنند.
می گوید: من با خدا معامله کردم و یقین دارم که 
زمان  با  امروزم  عقیده  ام.  داشته  معامله ای  خوب 
دارم  دوست  اما  است  نکرده  تغییری  هیچ  جنگ 

فرزندم امروز بتواند درس بخواند.
علی احمد می گوید: مجرای تنفسی ام مشکل پیدا 
کرده و گاهی نیمه های شب با صدای بلند از خواب 
می پرم. شرایط چندان خوبی ندارم، از مردن هراسی 
انقالب  این  به  را  ام  خانواده  و  فرزندان  اما  ندارم 

می سپارم.
بعد از رفتن من آنها فقط خدا را دارند و این انقالب را...

دل گفته های علی احمد احمدی که به او مرِد آهنی می گویند

گیت بازرسی فرودگاه 
یکسره بوق می زند !

سیدمجتبی طباطبایی زاده

 با سالم و "درو رو رو رو درود" بر امام خمینی)ره( بنیانگذار کبیر 
انقالب اسالمی- بغض و سکوت- برای لحظاتی سکوت کرد و لکنت 

زبانش اجازه ادامه سخن را به او نداد. قطرات اشک جمع شده در 
چشمانش برق خاصی به چهره اش داد. به خوبی می دانست که گزارش 

به صورت مکتوب منتشر خواهد شد و خبری از دوربین فیلمبرداری 
نیست که تصور شود دارد خودنمایی می کند. حتی هنوز دستگاه ضبط 

صدا را هم روشن نکرده بودم.

نفر سوم ایستاده از راستآقای احمدی با همرزمانش در جبهه، نفر سوم ایستاده از راست نفر وسط
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استقبالم می آیند؛ ساده و  به  وارد خانه که می شوم 
صمیمی و با همان لهجه اصیل افغانستان. 5 رزمنده 
آن سال ها، حاال شاید برای اولین بار می خواهند از 

خاطراتشان بگویند...
آن ها  همه  از  می کنم،  باز  را  گفت وگو  باب  وقتی 
امام  این جمله را می شنوم که می گویند: »حضرت 
هم  ما  و  است  واجب  اسالم  از  دفاع  که  فرمودند 

اطاعت امر کردیم...«
آقا ابراهیم و ۲0 درصد موج انفجار

از  می کند،  میزبانی  را  ما  امروز  که  رضایی  ابراهیم 
قبل و زمانی که سن و سال کمی  سال های خیلی 
به  که می گوید  آن طور  است  آمده  ایران  به  داشته 
خاطر نمی آورد که دقیقا چه سالی به ایران آمده اند.

انقالب و سال های مبارزات  او به سال های قبل  با 
مردمی علیه رژیم پهلوی برمی گردیم. آقا ابراهیم از 
تظاهرات های آن روزها می گوید و اولین باری که 
آن  او هم  و  آور می زنند  اشک  گاز  رژیم  سربازان 

جا بوده. می گوید پس از انقالب اسالمی، جنگ که 
شروع شد من شانزده ساله بودم که تقاضای حضور 
در جبهه دادم اما چون سن و سالم کم بود ثبت نامم 
نکردند. عالقه زیادم به حضور در جبهه باعث شد 
با فتوکپی کارت اقامت برادرم برای اعزام به جبهه 
اقدام کنم که سرانجام موفق شدم. ضمن این که در 
از  پایگاه بسیج منطقه گلشهر هم فعالیت داشتم و 

این طریق هم من را می شناختند.
آقا ابراهیم در مجموع 22 ماه و هشت روز سابقه 
نوبت  اولین  برای   60 سال  می گوید  دارد.  جبهه 
برای آموزش به تیپ یک ارتش در بجنورد رفتیم. 
بجنورد  در  هم  عراقی  اسرای  از  تعدادی  موقع  آن 
در  مرخصی  روز   7 از  پس  می شدند.  نگهداری 
به  که  بود  سوسنگرد  آزادسازی  جریان  در  مشهد 
عنوان نیروی پشتیبانی به جبهه اعزام شدیم. سال 61 
نیز در عملیات بیت المقدس در خطوط پشتیبانی و 
داشتم.  حضور  وقتی  سنگرساز  نیروهای  عنوان  به 

بودم،  تیرانداز  تک  میمک  عملیات  در  بار  اولین 
کنارمان  که  با خمپاره ای  که  بود  اذان صبح  حدود 
 2 شدم.  بیهوش  و  پرتاب  دیگر  طرف  به  خورد 

مرحله به موج انفجار گرفتار شدم. 
اواخر سال 61 نیز حدود 4 ماه از طرف نیروهای 
استان اصفهان در جبهه غرب و در کنار رزمندگان 
یک  هم  امروز  که  ابراهیم  آقا  داشتم.  حضور  کرد 
در  را  قرآنی  موسسه  یک  و  است  فعال  بسیجی 
رزمندگان  تمام  چون  هم  می کند،  اداره  گلشهر 
معظم  مقام  و  امام  حضرت  به  ارادتش  از  مهاجر 

رهبری می گوید.
او اگرچه امروز چشم هایش ضعیف شده است و 
موج انفجار گاهی اذیتش می کند اما تاکید دارد که 
امروز هم همچون سال های جنگ گوش به فرمان 
مقام معظم رهبری است و هر کجا الزم باشد آماده 
او  است.  قرآن  و  دین  و  اسالمی  مرزهای  از  دفاع 
با  امسال  نوروز  که  شده  اعزام  جبهه  به  مرحله   8
اردوهای راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب سفر 

و خاطرات آن سال هایش را زنده کرده است...
آقا ناظر و 15 درصد شیمیایی

که  است  جمع  این  رزمنده  دیگر  حسینیان«  »ناظر 
با او آغاز می کنم. آقا ناظر از نظر  گفت وگویم را 
سن و سال از بقیه بزرگ تر است. مردی نجیب و 
کارگری  با  را  روزهایش  این  که  داشتنی  دوست 

با ابراهیم ،ناظر ،عبدالوهاب و عبدالحمید رزمندگان وفادار دیروز و امروز که 
میهمان نجابتشان بودم

همچنان آماده ایم
غفوریان

با آقای رضایی که تماس می گیرم، او از کم و کیف و هدف کارمان می پرسد. 
پاسخش را که می دهم، صمیمانه می پذیرد تا تعدادی از دوستان رزمنده اش را 

برای مصاحبه هماهنگ کند. وعده مان می شود یک ظهر جمعه که من در گلشهر 
میهمان خانه آقای رضایی که خودش جانباز دفاع مقدس است می شوم.

او  است.  شیمیایی  درصد   15 جانباز  می گذراند. 
اکنون پدر 7 فرزند است.

به   61 سال  و  آمدم  ایران  به   60 »سال  می گوید: 
مدت 2 زمستان با جهاد به جبهه اعزام شدم. سال 
آخر که جبهه بودم همسر و یک فرزند یک ساله هم 
داشتم. آن موقع از قم برای قرارگاه انصار در اهواز 
نامه گرفتم و قرارگاه من را به دشت عباس و مدتی 
هم به فاو اعزام کرد. من شغلم بنایی و سنگرسازی 
بود. من حدوداً یکسال 8-7 ماه در جبهه بودم که 
از این مدت 6 ماهش را فقط در فاو بودم. آن جا 
با دیگر  در عملیاتی که عراق شیمیایی زد من هم 
ما  آنجا  شدیم.  شیمیایی  عوارض  دچار  رزمندگان 
اهواز  سیدالشهدا)ع(  صحرایی  بیمارستان  به  را 
حمام  و  سوزاندند  را  لباس هایمان  کردند.  منتقل 

مخصوص کردیم.«
آقا ناظر اسم برخی عملیات ها و مکان ها را چندان 
به خاطر ندارد اما با همین زبان و روایت ساده از 
حضورش در جبهه برایم گفت. از »ناظر« می پرسم 
در  جا  همین  جبهه  جای  به  می توانستی  موقع  آن 
به  پیدا کنی، چرا  برای خودت  قم کاری  یا  مشهد 
جبهه رفتی؟ به هر حال جنگ شرایط سخت خود 
را دارد. می گوید: خداوند رحمت کند امام خمینی 
را. می گفت اسالم مرز ندارد و بر همه واجب است 
انتخاب  را  جبهه  که  هم  ما  کنند.  کمک  اسالم  به 
کردیم به زور و اجبار نبود بلکه با اختیار خودمان 
به  جبهه  و  می رفتیم  باید  ما  کردیم.  انتخاب  را  آن 
این  در  که  بود  وظیفه مان  و  داشت  نیاز  ما  کمک 

راه قدم برداریم.
ما  نیستم  پشیمان  عنوان  هیچ  به  می گوید:  »ناظر« 

برای دین اسالم و برای رضای خدا رفتیم و خودش 
ما را مأجور خواهد کرد. ممکن است برخی اتفاقات 
و برخوردها با ما امروز چندان خوب نباشد ولی این 
ارتباطی به نیت ما برای حضور در جبهه برای دین 
و قرآن ندارد. بلی، من و امثال من از برخی رفتارها 
گالیه مند هستیم؛ االن فرزند من که در کالس هفتم 
درس می خواند برای آن که کارنامه اش را بگیرم، 
مدرسه 200 هزار تومان طلب کرده من کارگر که 
برای هزینه های زندگی مانده ام این پول را چطور 
آوردم  نامه  مدرسه  برای  شهید  بنیاد  از  کنم.  تهیه 
باید بدهی که  تومان  ولی مدرسه گفت 100 هزار 
از گرفتن کارنامه پشیمان شدم و برای ثبت نام سال 
بعد نمی دانم چه می شود. به هر حال برخی از این 

مسائل دل آدم را می رنجاند.
نسل مان خراب  و  مان  دین  که  آمدیم  ایران  به  ما 
نشود ما دوست داریم بچه هایمان به مدرسه بروند 
دینی  کتاب های  حداقل  جا  این  بخوانند.  درس  و 
مدرسه، از اسالم و قرآن می گوید. اگر ما به اروپا 
می رفتیم از کجا معلوم بچه های ما در مدارس آن جا 

و فرهنگ آن جا چه می آموختند و چه می شدند.
دوست  اما  داریم  قناعت  هم  تنها  نان  به  امروز  ما 
از  نوبت  چند  البته  ناظر  آقا  بمانیم...  ایران  داریم 
گالیه هایش  از  دارد  که  می کند  عذرخواهی  من 
حرف ها  جور  این  از  ندارد  عالقه  اصاًل  می گوید. 
اما او آن قدر نجیبانه حرف هایش را می زند  بزند 
که دلم نمی آید حرف هایش را نیمه تمام بگذارم. 
این را هم بگویم که در همه این سال ها من اولین 
نفری هستم که به سراغش رفته ام... آقا ناظر از این 

بابت مدام از من تشکر می کند.

عبدالحمید از امدادگری تا موج انفجار
دفاع  سال های  رزمنده  دیگر  قربانی  عبدالحمید 
و صمیمی  ساده  میهمانی  این  در  که  است  مقدس 
آغاز  او  با  را  گفت وگویم  می کند.  همراهی  را  ما 
به  و  آمدم  ایران  به   59 سال  می گوید:  می کنم. 
منطقه  همین  در  زمان  هم  شدم.  مشغول  کارگری 
گلشهر با پایگاه بسیج شهید مدنی مسجد ابوالفضلی 
همکاری و در گشت های شبانه و این طور فعالیت ها 

شرکت می کردم.
آموزش  برای  اشتر  مالک  ناحیه  طریق  از   61 سال 
نظامی به بجنورد اعزام شدم که پس از آن قرار شد 
به خدمت  مشغول  امدادگری  و  بهداری  بخش  در 
به  رضا)ع(  امام  بیمارستان  در  ماه   2 حدود  شوم. 
خدمات امدادگری مشغول شدم. سال 62 به سومار 
در جبهه غرب اعزام شدیم. در اولین روزی که به 
خط  پشت  در  اردوگاهی  به  را  ما  رسیدیم  جا  آن 
شدیم.  مستقر  چادر  یک  در  ما  و  فرستادند  مقدم 
آمبوالنس  با  که  بود  این  نفر  شش  پنج  ما  وظیفه 

مجروح ها را به عقب برگردانیم.
باید من به  اولین شبی که آن جا مستقر شدیم  در 
همراه راننده برای انتقال مجروح ها به خط می رفتیم. 
برای همین راه افتادیم و این گونه بود که من پیاده 
با  آمبوالنس  و  می کردم  حرکت  آمبوالنس  جلوی 
به  می آمد.  من  سر  پشت  آهسته  و  خاموش  چراغ 
آرام  خط  خوشبختانه  رسیدیم.  مقدم  خط  سنگر 
خودمان  چادر  به  صبح  نداشتیم.  مجروحی  و  بود 
برگشتیم و اوضاع به هم ریخته بود و کسی آن جا 
نبود. پیگیری که کردیم مشخص شد پس از رفتن 
باران شده و دوستان ما که همه  ما آن جا خمپاره 
به عقب  و  بودند زخمی شده  ایرانی  رزمندگان  از 

منتقل شده بودند.
افتخار  را  جانبازی  درصد  یازده  که  عبدالحمید 
خودش می داند می گوید: بیش از یک سال در جبهه 
بوده ام که البته حدود 7 ماه برایم ثبت شده. از او 
می خواهم که از چگونگی مجروحیتش بگوید. او ما 
را به عملیات والفجر 8 می برد: آن جا من به عنوان 
در  عملیات  آغاز  از  پس  یافتم.  حضور  تیربارچی 
به آن طرف  بود  قرار  قایق ها شدیم و  اروند سوار 
که  متری   50 حدود  برسانیم.  را  خودمان  اروند 
برخورد  موانع  و  خورشیدی ها  به  قایق مان  رفتیم 
با تجهیزاتمان که سنگین هم  کرد و مجبور شدیم 
بود به سختی خودمان را به آن طرف برسانیم آتش 
دشمن هم شدید بود. توانستیم تا جاده فاو - بصره 
به نقطه ای در  این که خودمان را  تا  پیشروی کنیم 

همان منطقه جاده فاو - بصره رساندیم.
فرماندهان دستور دادند با تجهیزاتی که داشتیم برای 
خودمان سنگر بسازیم. زمین خیلی سفت بود و پس 

 از راست
 عبدالوهاب امیری
 عبدالحمید قربانی
 ابراهیم رضایی
ناظر حسینیان

نفر اول سمت چپ،  ابراهیم رضایی
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از یکی دو ساعت توانستیم نیم متری حفر کنیم و 
زد  آفتاب  که  صبح  دهیم.  جای  آن  در  را  خودمان 
پاتک شدید دشمن شروع شد به نوعی که سرمان را 
هم نمی توانستیم باال بیاوریم بسیاری از دوستان و هم 
رزمان مان آن جا شهید شدند. تا ظهر که لودرهای 
ما با پشتیبانی تک تیرانداز توانست برای ما خاکریز 
درست کند. تا ساعت دو،سه ظهر مقاومت می کردیم 
تا این که عصر در آن جایی که بودیم در نزدیکی ام 
گلوله خمپاره فرود آمد و موج انفجار من را گرفت 
و دیگر نفهمیدم چه شد و بعد از آن به عقب منتقل 
شده بودم. عبدالحمید البته این روزها به دلیل تنگی 
نفس نمی تواند کار کند و فرزندانش در امور زندگی 
از  یکی  که  دارد  فرزند   4 هستند.  حالش  کمک 
آن ها در شهر یکولنگ استان بامیان زندگی می کند. 
می گوید حدود 2 سال قبل به آن جا رفتم و دو ماهی 
پیش او بودم. او آن جا کار و زندگی دارد اما شرایط 
به طور کل نسبت به گذشته خیلی سخت تر شده و 
به سختی می شود زندگی را گذراند. عبدالحمید به 
سال 61 برمی گردد آن سال 21 سال سن داشته ولی 
از  دفاع  وجوب  برای  امام  حضرت  دستور  و  پیام 
اسالم را به خوبی درک کرده بود. می گوید: از قبل از 
انقالب اسالمی، ما امام را به خوبی می شناختیم و به 
ایشان بسیار عالقه داشتیم. حکم ایشان را واجب و 
دفاع از اسالم را به اندازه توان و وظیفه مان، وظیفه 

و تکلیف خودمان می دانستیم.
ما آن روز وظیفه مان بوده و اگرچه شرایط زندگی 
مان سخت می گذرد اما اگر امروز نایب امام حکم 
کند ما به همان عهد پایبند هستیم و برای دفاع از 

اسالم مرد میدان هستیم...
معتقدیم اگر امروز هر مشکلی برای ایران به وجود 

آید در واقع برای دین و اسالم و مذهب به وجود 
آمده است. این جا مرکز اسالم و مذهب است ما 

هنوز هم برای دفاع از آن آماده ایم.
عبدالوهاب رزمنده 18ساله

»عبدالوهاب امیری« کنار من نشسته است.قرار است 
حاال با او گفت و گو کنم. ساده و بی آالیش شروع 
به صحبت می کند: من سال 60 از افغانستان به ایران 
از  همه  خودم  و  مادرم  و  پدر  ما،  خانواده  آمدم. 
حضرت امام تقلید می کردیم. »ایشان فرمودند حفظ 
مرزهای مسلمین بر همه واجب است و من هم بر 
همین اساس نیمه دوم سال 60 بود که به دفتر سپاه 
طرف  از  کردم.  جبهه  در  حضور  تقاضای  و  رفتم 
سپاه به جبهه اعزام شدم و حدود 2/5 سال به عنوان 
نیروی تدارکات در ستاد پشتیبانی کرمان در مناطق 
دشت عباس، چزابه، سوسنگرد، بستان، هویزه و... 

توفیق خدمت داشتم«.
روز  و  تاریخ  جانبازان،  بیشتر  مثل  هم  عبدالوهاب 
می گوید:  دارد،  خاطر  به  خوب  را  جانبازی اش 
رزمنده ها  از  یکی  همراه  به  موتور  با   62/12/28«
کنارمان  به  خمپاره  که  بودیم  زنی  گشت  حال  در 
که  نفری  شد.  ما  نصیب  ترکش هایش  و  خورد 
به  افغانستانی  رزمنده ای  بود  نشسته  من  سر  پشت 
نام »شیرعلی« بود که البته االن در اصفهان زندگی 
می کند، ترکش های خمپاره یکی از پاهای او را به 
از  قسمت هایی  که  طوری  به  کرد  مجروح  شدت 
حادثه  آن  در  هم  من  پای  بود.  رفته  بین  از  پایش 
و  گوشت  که  حدی  در  شد  مجروحیت  دچــار 
موقع  آن  رفت.  بین  از  پاهایم  از  یکی  پوست های 
من را به بیمارستان شهید چمران سوسنگرد بردند 
که یازده روز آن جا بستری بودم. البته مدارک من 

حتمًا در آن بیمارستان موجود است ولی من خودم 
مدرکی در این باره ندارم. انتظار دریافت مزایا هم 
برای  ظاهری  مدرک  یک  داشتم  دوست  اما  ندارم 

جانبازی می داشتم«.
سال   2.5 بوده  ساله   18 موقع  آن  که  عبدالوهاب 
سابقه جبهه دارد و می گوید: »آن سال ها من در قم 
زندگی می کردم و از طرف سپاه قم به ستاد پشتیبانی 
کرمان مستقر در بستان اعزام شدم. در ستاد پشتیبانی 
که ما خدمت می کردیم حدود 90 نفر از مهاجران 
در  هست  خاطرم  در  داشتند،  حضور  افغانستانی 
واقعًا  که  عراقی  جنگنده های  حمله های  از  یکی 
صحنه های وحشتناکی رقم خورد همه ما حدود 90 
نفر در یک سالن بزرگ و برای خوردن ناهار جمع 
و  شد  بمباران  جا  آن  موقع  همان  که  بودیم  شده 
بیشتر دوستانم شهید و زخمی شدند.« عبدالوهاب 
رزمنده افغانستانی آن سال های دفاع مقدس االن در 
این طریق  از  را  زندگی اش  و  است  کار ضایعات 
دوستان  البته  و  عبدالوهاب  که  می دانم  می گذراند. 
او از نظر مالی شرایط خوبی ندارند اما او در پایان 
از  من  که  می کند  تأکید  ــاره  دوب صحبت هایش 
ندارم،  مادی  کمک  انتظار  هیچ  اسالمی  جمهوری 
و  کردیم  تکلیف  احساس  ما  روز  آن  حال  هر  به 

وظیفه مان بود در جبهه حضور یابیم...
من از امروز ابراهیم ،ناظر ،عبدالوهاب و عبدالحمید 
را دوستان خوب خودم می دانم، دوستانی از اهالی 
عزیز.  افغانستان  بامیان  استان  در  یکولنگ  شهر 
لباس  من  وطن  و  دین  برای  روزی  که  دوستانی 
رزم و جهاد پوشیدند. از آن ها خداحافظی می کنم و 
مطمئن هستم که نجابت و صداقت و مهربانی شان 

را هیچ گاه فراموش نخواهم کرد...

ماشهیدانبهخونخفتهباورهستیم
سید حسن مبارز

ما دو رودیم که یک راه به دریا داریم
دوصداییم که در حنجره ای جا داریم

دو برادرکه هوای دل هم را داریم
چشم امید به زیبایی فردا داریم

ما دو همسایه هم، حامی هم، بیداریم
حرمت شادی هم حرمت غم  را داریم

گرچه امروز دونیمیم و دو عنوان هستیم
ما دو جسمیم ولی یک دل و یک جان هستیم

ما همان بلخ و بخارا و خراسان هستیم
همگی روی به یک قبله مسلمان هستیم

سرنوشتی که یکی هست جدا بی معناست
ما یکی بوده و هستیم دوتا بی معناست

ماشهیدان به خون خفته باور هستیم
همه در کشتی تاریخ شناور هستیم

چشم بد دور که ما نخل تناور هستیم
چه بخواهیم و نخواهیم برادر هستیم

سعی بین صفای جبهه ایران و مروه جهاد 
افغانستان

 سیدی که هادی بود 
و نور می بخشید

اسالم »احسان« مرز نمی شناخت

اهالی جغرافیای ایمان
 محمد سرور رجایی پژوهشگر شهدای افغانستان می گوید:
تا کنون 30شهید ایرانی جهاد افغانستان شناسایی شده است...

نفر وسط،  عبدالحمید قربانینفر اول سمت چپ،  ابراهیم رضایی
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از  یکی  در  مدتی  هم  ما  که  بود  دبیرستانی  اهواز 
رفتیم  ما  که  زمانی  بودیم.   ساکن  هایش  کالس 
خرمشهر و آبادان  دست عراقی ها بود و سوسنگرد 
با زحمت  بود. احسان و دوستانش  آزاد شده  تازه 
مجوز گرفتند و مرا با خودشان به خط بردند، چون 
به  بود.  سخت  خیلی  زن  یک  برای  گرفتن  اجازه 
خانم ها اجازه نمی دادند که در منطقه  جنگی تردد 
کنند، ولی تجربه خوبی بود. همان دبیرستان مقری 
بود که زیر نظر ستاد جنگ های نامنظم شهید چمران 
واحد  ستاد  در  بیشتر  کارش  می شد.احسان  اداره 
اطالعات عملیات بود و جزو افراد شناسایی بود.من 
تا نیمه های شهریور آنجا بودم، اگر بشمرم روزهایی 
به  ببیند  را  پدرش  و  من  تا  باشد  آمده  احسان  که 
نبود. صبح می آمد و  انگشت های دست هم  تعداد 
استراحتی می کرد و عصر هم به خط بر می گشت. 
گاهی اوقات هم دو هفته یا ده روز بعد می آمد و  

شب می ماند و برمی گشت.
اما من خودم خیلی مدیون احسان هستم. تفکر و 
شناختم واقعا از این رو به آن رو شد. موقعی بود 
دلیل  به  ترک می کردم و می آمدم،  را  آنجا  باید  که 
اینکه  معلم بودم و بایستی خود را به مدرسه معرفی 
می کردم، شاید به پیشنهاد من بود که ایشان مجبور 
نه خودش می گفت که من  اگر  بیاید،  آنجا  از  شد 
که  دلیلی  به  من  ولی  بمانم.  دارم  توان  تا  آمده ام 
فکر می کردم اداره توبیخم می کند و باید بروم سر 
کالسم آمدیم به محل زندگی مان. ولی من تا چند 
ماه نمی توانستم با شرایط زندگی معمولی که با آن 
خوگرفته و بزرگ شده بودم کنار بیایم. به دلیلی که 
آنجا زندگی ما شرایط خاصی داشت. یک اتاقی که 
با یک پتو فرش می شد و دو تا پتوی سربازی هم 
پرده هایش بود. یک زندگی خالصه شده در یک 

کیف کوچک سامسونت. فقط همین.
 بعد از برگشتن شما، ظاهرا شهید پارسی دیگر 
تا زمان شهادت  نمی گردد و  بر  به جبهه جنوب 
از  و  دوره  آن  از  بودید،  هم  با  احتماال  احسان 

فعالیت های شهید بگویید.
بعد از آن من به دلیل شرایط کاری برنگشتم و احسان 
که  کاری  شرایط  با  شد  درگیر  و  طور  همین  هم 
دراطالعات سپاه  داشت و ماند از آنجا هم سفرهای 
یعنی  شد.  آغاز  استانی اش  برون  و  استانی  درون 
 1360 سال  ماه  شهریور  پایان  از  که  گفت  می شود 
تا 8 اسفند همان سال که حدود 5 ماه و چند روزی 
که ما با هم بودیم، به دلیل شغلش یا ماموریت های 
درون استانی داشت یا خارج استانی. در همان ایام 
از طریق دفتر نهضت های آزادی بخش که در سپاه 
بود به ماموریت  پنجاه روزه در کشور پاکستان اعزام 
شد. بعدها از یادداشت هایش متوجه شدم  که در 

این سفر اطالعاتی خیلی اّذیت شده بود و خیلی هم 
سختی کشیدند تا افراد خرابکاری را که با خرابکاران 

داخل ایران مرتبط بودند شناسایی کنند.
من مّدت بسیار کمی سعادت داشتم که در کنار ایشان 
ایّام جنگ شروع شد خیلی  باشم. زندگی ما که با 
کوتاه بود. حتی در پنج ماهی که ما رسمًا در زاهدان 
با هم زندگی می کردیم، اگر روز شماری کنیم حدود 
سه ماه را در سفرها و ماموریت ها گذرانده بودند. 
همین  در  هم  پاکستان  روزه  پنجاه  ماموریت  حتی 
خانواده  البته حمایت های  گرفت.  ماه صورت  پنج 
نمی گذاشت  تنها  مرا  هیچ وقت  بزرگوارم  عموی 

ولی برای من همه اش تنهایی بود.
خانم پارسی، از فعالیت ها و همکاری های شهید 
پارسی با مجاهدین افغانستان شما آگاهی داشتید، 
یادتان  کجا شروع شد،  از  همکاری ها  این  آغاز 

مانده؟
بله، فکر می کنم این همکاری قبل از جنگ ایران با 
عراق آغاز شده بود. آن زمانی که نیروهای اشغالگر 
با  داشتند، می دانستم که  استیال  افغانستان  به  روس 
مجاهدین افغانستان همکاری دارد. بعد از پیروزی 
ولی  بود  نداده  رخ  ایران  در  هنوز جنگی   انقالب 
انقالب هر روز  این که گروهک های ضد  دلیل  به 
در یک نقطه از کشور بلوایی را به پا می کردند، یا 
می کردند،  ترور  را  انقالب  شخصیت های  از  یکی 
ایشان هم در داخل ایران برای شناسایی ضد انقالب 
فعالیت داشتند و هم با مجاهدین افغانستان از سال 

58 همکاری می کردند. من آگاهی داشتم.
از شهادت احسان چگونه با خبر شدید؟

شب یکشنبه  بود. من در منزلمان تنها بودم و خوابم 
برداشتم  را  کتابی  معمول  طبق  آخر شب  نمی آمد. 
بیشتر  می کردم  مطالعه  که  چه  هر  کنم،  مطالعه  تا 
بودم.  ناراحت  بی مورد  و  می شد  خرد  اعصابم 
برخاستم دو رکعت نمازخواندم و به خودم تسلی 
رفته  خواب  به  تازه  بود.  عجیبی  بسیار  شب  دادم 
جان،  از  دور  دیدم.   وحشتناکی  خواب  که  بودم 
خواب جنازه مادرم را  دیدم. خواب دیدم که وارد 
اتاقی می شوم که نه خانه  خود ماست و نه خانه  
مادرم. ولی جنازه مادرم در وسط اتاق است، شوکه 
بیدار  از خواب  زدن  داد  با همان  زدم.  داد  و  شده 
شدم و دیگر تا صبح نتوانستم بخوابم. خیلی خودم 
که می گویند  گفتم  با خودم  دادم و حتّی  تسلی  را 
بیداری خوشحالی  در  ببیند  کسی که خواب مرگ 

می بیند و...
صبح که بیدار شدم عمویم به خانه ما آمده بود، اما 
هر چه گفتم چیزی نگفت و خالصه من به مدرسه 
بود  ظهر  نزدیک های  بودم  نگران  همچنان  و  رفتم 
عملیات  یک  در  که  گفتند  من  به  را  واقعیت  که 

را  دخترم  من  رسیده اند.  شهادت  به  مرزی  برون 
باردار بودم خیلی حال مرا مراعات می کردند تا از 
نظر روحی بر من فشار نیاید. به آنها گفتم که من 
با  نه ماه پیش که  شهادت احسان را همان هشت، 
هم اهواز رفتیم پذیرفته بودم. احسان هر لحظه  که 
از خط برمی گشت در کالسی که اتاق ما شده بود، 
گوشه  تخته سیاه با خطی زیبا یک آیه از قرآن را 
می نوشت. گاهی ترجمه اش را هم می نوشت. هر 
اما در  آیه تا آمدن دوباره   احسان روی تخته بود. 
سومین یا چهارمین آمدنش بود که در موقع رفتن 
بَِشْیءٍ  )َولَنَبُْلَونَُّکْم  نوشت  را  بقره  سوره  از   آیاتی 
َواالنُفِس  ااَلَمَواِل  مَِّن  َونَْقٍص  َوالُْجوِع  الَْخوْف  مَِّن 
ابِِریَن / الَِّذیَن اَِذا اََصابَتُْهم ُمِّصیبٌَة  ِر الَصّ َوالثََّمَراِت َوبَِشّ
َقالُواْ اَِنّ هللِ َواِنَّا اِلَیِه َراِجعوَن( شاید این آیه تا یک ماه 
بر روی تخته  اتاق ما بود. من در زاهدان به عمویم 
گفتم: هر بار که شهید احسان در اهواز به دیدن من 
آیات  از  یکی  رفتن  دبیرستان می آمد، وقت  آن  در 
قرآن را روی تخته  سیاه اتاق ما می نوشت که یعنی 
شهادت  اگر  باشم.  آماده  مصائب  همه   برای  من 
من  اگر چه  مجروحیت.  یا  و  است  اسارت  است، 
کوچکتر از آنم که بگویم عوض شده بودم، نه مثل 
یک ذّره از گرد خاک پای آنها هم نشدم. ولی خودم 
را از همان موقع  آماده شنیدن این خبر کرده بودم. 

ولی در عین حال باورش خیلی سخت بود.
نگاه شهید  نوع  و  ازاندیشه  شناختی   شما حتما 
این  به  آیا  شهادتش  از  بعد  داری��د.   احسان 

اندیشیدید که چرا افغانستان؟
بود  ایشان   تزهای  از  یکی  چون  وقت.  هیچ  نه، 
وگاهی هم آن را در صحبت هایشان تکرار می کرد. 
مرز  اسالم  که  بود  آموخته  بزرگان  از  هم  او  شاید 
نمی شناسد. شاید کشورها مرزبندی شده و حدود 
و ثغور دارند، اوالً انقالب اسالمی ما بر پایه انقالب 
یک کشور اسالمِی ایران نیست. هدف و ایده  امام 
بیداری  نهایت  ودر  اسالمی  جامعه  بیداری   )ره( 
کشورهای دیگر  را هم در بر می گیرد. من از قبل با 
تفکر احسان آشنا بودم و می دانستم که با مجاهدین 
این  آرزوهایش  از  یکی  دارد.  همکاری  افغانستان 
به  برود. موقعی که احسان  لبنان  به  بود که سفری 
ماموریت پاکستان اعزام شد، یکی از دوستانش به 
به  رسید،  شهادت  به  بعدها  که  مقدوری  آقای  نام 
ماموریت لبنان اعزام شد. بعدا به من گفت که خیلی 
دوست داشتم که جای من و جای آقای مقدوری 
لبنان را تجربه می کردم.  عوض می شد و اول سفر 
نه،  رفتن ایشان به افغانستان برای من سوال برانگیز 
دارند  آنها  که  هدفی  می دانستم  که  دلیلی  به  نبود  
افغانستان  باشد،  ایران  که  نمی کند  فرق  برایشان 

باشد، لبنان باشد و یا فلسطین.

دفاع  افغانستانی  ایثارگران  و  جانبازان  شهدا،  از 
این  تاریخ  از  آنان که بخشی  مقدس سخن گفتیم، 
سرزمین را رقم زدند، اما بخش دیگری از ماجرای 
قابل تامل این تاریخ، شهدای ایرانی هستند که در 

جهاد افغانستان به ملکوت پرواز کرده اند.
با  شهداست.  این  از  یکی  پارسی   احسان  شهید 
و  احسان  از  تا  نشستیم  گفتگو  این شهیدبه  همسر 

آرمانش بیشتر بدانیم...
خانم پارسی عالقه مندم ابتدا به این پاسخ برسم 

که با شهید احسان چگونه آشنا شدید؟
شهید  عموی  دختر  و  هستم  پارسی  نرگس  من 
احسان پارسی. طبعا آشنایی ما برمی گردد به دوران 
کودکی. اما شناخت بیشتر من در سال های 58- 57 ) 
قبل از پیروزی انقالب ( اتفاق افتاد. آن زمان من در 
زاهدان نبودم و در شهر خودمان مود بیرجند معلم 
بودم، سال های سوم و یا چهارم خدمتم بود.  ایشان 
برای  قم  و  مشهد  با شهرهای  زیادی  ارتباط  چون 
تهیه اعالمیه ها، جزوه ها و عکس حضرت امام)ره( 
مسیر  در  داشتند،  راهپیمایی ها  اندازی  راه  حتی  و 
برگشت از قم و مشهد معموال در هر سفرشان به 
محل زندگی ما می آمدند و برنامه چند روزه ای هم 
در زادگاه ما، روستای مود داشتند. جلساتی را در 

مسجد و  منازل بعضی از دوستان برگزار می کردند.  
رسید،  امام  عکس  مود  روستای  در  که  بار  اولین 
انقالب  از  پیش  را  امام  عکس  بود.  ایشان  توسط 
قاب می گرفت و در مسجد به دوستانی که خودش 
که  شرایط سخت  آن  در  می کرد.  اهدا  می شناخت 
ایشان اعالمیه ها و عکس ها را جابه جا می کرد و به 
نوعی راز دار انقالب بود، تقریبا ما هم از ایشان خط 
می گرفتیم  و با مبارزات آشنا شدیم. عالوه بر آن که 
زمینه   خانوادگی در کل فامیل از همان کودکی در 
ما بود ولی می شود گفت که زمینه آشنایی با انقالب 

و اهداف امام را ما از ایشان آموختیم.
فروردین سال 59 بود که من به عقد ایشان درآمدم. 
آن زمان احسان دانشجو بود و هنوز دانشگاه ها بسته 
نشده بود و در زاهدان بودند،  من هم چون تعهد 
خدمت داشتم باید در زادگاهم می بودم. تابستان سال 
1360 بود و ایشان چند ماهی به جبهه جنوب رفته 
آمدند، در  به مود  برای شروع زندگی  بودند وقتی 
صحبتی به من گفتند: تا زمانی که جنگ است و من 
بتوانم در این مسیر قدمی بردارم، هستم و زندگی 
من در جنگ خواهد بود. در همان صحبت دو راه 
را به من پیشنهاد کردند و گفتند برای شروع زندگی 
با من دو راه وجود دارد.  یک راهش این است که: 

من از اهداف عالی که خودم همیشه برایش تالش 
کردم دست بردارم، از جنگ دست بردارم و زندگی 
را سر و سامان بدهم مثل دیگران. یعنی زندگی با 
تمام آداب چیده شده ای که مرسوم است و زندگی 
این  راه دومش   .  ... و  با جشنی شروع می کنند  را 
است که اگر قرار است که شما شریک زندگی من 
باشید از همین ابتدای قدم اول دوست دارم زندگی 
رسوم   و  آداب  آن چه  سوای  دیگری  شکل  به  را 
معمول مردم است با هم آغاز کنیم، شما به عنوان 
جبهه های  به  من  با  همکار  و  فکری  بازوی  یک 
و  می شناختم  را  او  که  جایی  آن  از  بیایید.  جنوب 
تعهد اخالقی که نسبت به او داشتم ،با این که در 
ظاهر بزرگان خانواده مخالفت کردند، به خصوص 
است  رسمی  چه  این  می گفتند  که  خودم  والدین 
که یک زن جوان در منطقه  جنگی برود و به من 
می کنی؟  تحمل  را  آن شرایط  که چگونه  می گفتند 
در عین حال من مسیرم را انتخاب کرده بودم و با 

احسان همراه شدم و به اهواز رفتیم.
آن  در  مسئولیتی  پارسی  شهید  آیا  اهواز،  چرا   

شهر داشت؟
زمان، زمان جنگ بود. احسان بیشتر مواقع در منطقه 
در  بود.  چمران  شهید  عملیات  ستاد  در  وکارش  

گستره خاطرات و اندیشه شهید احسان پارسی به روایت همسر

 اسالم »احسان« 
مرز نمی شناخت

رجایی

مقاالت، کتاب ها، یادها، 
نوشته ها، عکس ها و... شاید 

نتوانند حق این مفهوم و 
گزاره »یکی بودن ایرانی ها و 

افغانستانی ها« را این گونه 
ادا کند: »شهدای ایرانی جهاد 

افغانستان و شهدای افغانستانی 
جنگ تحمیلی علیه ایران.« شاید 

اگر همه آنچه در تاریخ هزارساله 
مشترک ایران و افغانستان ذکر 
شده است یک جا جمع شود 
نتواند این چنین قرابت »یک« 

ملت را نشان دهد.
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فرمانده شهید محمد موسی قندهاری
در  خورشیدی،   1431 متولد  قندهاری،  موسی  محمد  شهید 
مهاجرت  ایران  به  شوروی،  تهاجم  با  همزمان  افغانستان. 
می کند. با توجه به دستگیری برادر بزرگترش از سوی حکومت 
وقت افغانستان راه او را برمی گزیند و زیرنظر استادان ایرانی 
دوره های آموزش نظامی و همزمان آموزش های  عقیدتی و 

فرهنگی را فرا می گیرد.
در سال 1360 به عضویت بسیج درمی آید و در همان سال 
قندهاری،  شهید  می شود.  جبهه  راهی  داوطلبانه  صورت  به 
در طول یک سال حضور مداوم خود درجبهه های جنوب و 
غرب ایران، در عملیات های آزادی خرمشهر، رمضان، محرم، 
شرکت  عقیل  بن  مسلم  و   2 و   1 والفجر  مقدماتی،  والفجر 
می کند. در واحد تخریب در خنثی سازی مین های معابر نقش 
موثری را ایفا می کند. بعد از مدتی به افغانستان برمی گردد 
و به زادگاهش شهر قندهار می رود. در قندهار با گردآوری 
مجاهدین چند عملیات را فرماندهی می کند و میادین مینی 
را که به زعم نیروهای شوروی تسخیرناپذیر می نماید، یکی 
اما زمان زیادی شاهد  قندهار  از دیگری خنثی می کند.  پس 
در21مهر  قندهاری  موسی  محمد  و  نیست  او  رشادت های 

1364 به کاروان عظیم شهدا می پیوندد.
قندهاری در زمان حضورش در جبهه در مصاحبه ای  شهید 
به  رفتن  از  من  انگیزه  می کند:»...  بیان  چنین  را  اش  انگیزه 
و  اسالم  از  دفاع  و  باطل  علیه  از حق  دفاع  ایران  جبهه های 

گسترش خط امام است. آموختن درس ایثار و شهادت طلبی 
از این مکتب و عشق به رهبر جهان اسالم است. اگر خواست 
خداوند متعال بود و زنده ماندم بتوانم خدمات بیشتری برای 
صدور انقالب اسالمی در افغانستان بکنم و اگر شهید شدم به 
آرزوی نهایی خود رسیده ام. تصمیم داشتم به جبهه افغانستان 
بروم ولی شرایط برای من مهیا نبود با انگیزه این که اسالم 
نیست،  افغانستان  و  ایران  بین جبهه های  فرقی  و  ندارد  مرز 

تصمیم گرفتم که به جبهه ایران بروم...«
شهید قندهاری در قسمتی از وصیت نامه اش چنین می نویسد: 
»شما ای دوستانم اطاعت از امام امت امید مستضعفین جهان 
کنید. از اختالف بپرهیزید و دیگران را به وحدت دعوت کنید 
و همیشه در هر جایی که هستید خدا را در نظر داشته باشید...
مادر، تا وقتی جهاد و مبارزه است فکر نکن من در کنارت 
مقابلش  در  باید  ما  است  تجاوزگری  و  ظلم  وقتی  تا  باشم. 
بایستیم و از حق خود دفاع کنیم. اگر امروز انقالب افغانستان 
به پیروزی رسید آیا لبنان مسلمان نیست؟ آیا یک عده ملت 
و  آمریکایی ها  ها،  صهیونیست  چکمه های  زیر  در  که  لبنان 
فرانسوی ها و انگلیسی ها خرد و له می شوند مسلمان نیستند؟ 
و  مرام  که  مادر  بدان  ماست؟  مرام  افغانستان  آزادی  آیافقط 
گیتی  سراسر  در  اسالم  پرچم  درآوردن  اهتزاز  به  ما  مقصد 
می باشد و تا این پرچم به اهتزاز در نیاید مبارزه هست و تا 
مبارزه هست و ما زنده ایم، باید جهاد کنیم و باید بکشیم و 

کشته شویم چون این راه را از امامان خود آموخته ایم.«

یک مرد برای ۲ جبهه؛

سعی بین صفای جبهه ایران 
و مروه جهاد افغانستان

جهاد، مقدس است، در افغانستان باشد یا ایران و یا هرکجای جهان، فرقی نمی کند. مسلمان، 
»جهان وطن« است و مدافع حق. مسلمان، طرفدار حق و دفاع از مظلوم است، حاال هرکجا که 
می خواهد باشد. مسلمان »جستجوگر شهادت« است به هر سرزمین که نقش کربال بیابد. فرقی 
نمی کند، همانطور که امام حسین )ع( با آخرین »هل من ناصر« خویش تکلیف همه زمین ها را 
کربال و رسالت همه زمان ها را عاشورا نوشت، تکلیف همه انسان ها را هم جهاد نوشته است و 

دفاع از حق و با این نگاه، هرکس می تواند و باید خود را به »کربال«، به عاشورا و به سیدالشهدا 
برساند، چنانکه »محمد موسی قندهاری« خود را رساند، اویی که به سال 1331 در قندهار زاده شد 
و قد کشید وقتی با هجوم ارتش سرخ، دیار خود و کشور خود را در چنگ کمونیسم دید که برای 
»عبودیت« در آن فضا تنگ است، دل و تن به هجرت سپرد تا در ایران ،»بندگی خدا« را پی گیرد، 

بندگی که با جهاد به اوج می رسد، لذا دوره آموزش های نظامی و عقیدتی را فرا می گیرد، تا نام 
او نیز در فهرست مجاهدان، ارزشی مضاعف بیابد و در سال 60 به عنوان یک بسیجی جهان وطن 
مسلمان راهی جبهه ها می شود. شهید قندهاری، باور خویش را زندگی می کرد. باوری به نام »انما 

الحیاه عقیده و جهاد« را باوری که او را میان جبهه های ایران و افغانستان، مثل حاجی در سعی بین 
صفا و مروه به تکاپو وامی داشت، تکاپویی عاشقانه سرانجام، با شهادت، به قرار نهایی رسید...

رزمنده ایرانی که در افغانستان شهید شده
شهید سیدمحمد هادی نوربخش

محل تولد: بیرجند ایران
محل شهادت: هرات افغانستان

تاریخ شهادت: 1359.11.12
سیدمحمد هادی نوربخش، فرزند حمزه در بیست 
و سوم خرداد ماه سال 1340 در شهرستان بیرجند 
مودب  بسیار  والدینش  با  برخورد  در  آمد.  دنیا  به 
مذهبی  و  علمی  کتاب های  مطالعه  به  بیشتر  بود، 
می پرداخت. در امور منزل کمک می کرد، در پخش 
به  نقش  مردم  بین  در  امام  حضرت  اعالمیه های 
برخوردار  باالیی  استعداد  از  که  او  داشت  سزایی 

سال  روزی  شبانه  مبارزه های  ضمن  توانست  بود 
از  بعد  باال قبول شود.  با موفقیت و معدل  آخر را 
پیروزی انقالب در ستاد کمک رسانی به مستضعفین 
فعالیت مستمر داشت و با یاران خود موادغذایی را 
باز  کار  این  از  وقتی  می برد.  آنان  خانه های  در  به 
می گشت اشک در چشمانش حلقه می زد وقتی از 
با این فقر و  او علتش را جویا می شدند می گفت: 
تنگدستی مردم ما هرچه تالش می کنیم باز کم است 
کنکور شرکت  در  ... سید  باز  مردمیم  بدهکار  ،باز 
دانشگاه  انتخابش مهندسی صنایع  اولین  کرد و در 
مهر  اول  در  و  شد  پذیرفته  تهران  شریف  صنعتی 
تعطیلی  با  اما  کرد  تحصیل  به  شروع   1358 سال 

به عضویت  ماه سال 1359  اول مرداد  دانشگاه در 
جبهه  در  قد  تمام  و  درآمد  بیرجند  پاسداران  سپاه 
انقالب قامت افراشت. در آخرین ماموریت خویش 
که برای بررسی و تهیه اطالعات به افغانستان رفته 
بود پس از چند روز تالش در جبهه »شین دند« و 
»انار دره« در حین عبور از معبر کوهستانی با انفجار 
شهادت  رفیع  درجه  به   1359.11.12 روز  در  مین 

نایل می آمد.
اخالق  و  نکنید  رها  را  سنگر  می کنم  »خواهش 
اش  خانواده  تمامی  از  او  کنید.  رعایت  را  اسالمی 
تقاضای عفو و بخشش می کند و تاکید می کند که 

برایش گریه نکنند و مجلس نگیرند.«

 سیدی که هادی بود 
و نور می بخشید

حسینی که بشوی، شهادت 
خود برایت هل من ناصر 

می خواند، آن گونه که تو را 
به کربال برساند، کربالیی که 
در اعتقاد ما به وسعت همه 
زمین است و هر از گاه در 
گوشه ای از آن جلوه گری 

می کند، چنان که این بار، هل 
من ناصر سید محمد هادی 

نوربخش را از ایران به هرات 
کشاند، تا تفسیر شهادت شود 
در شرح او قلم ها چنین نوشته 

اند؛
باری، سید در افغانستان به 

شهادت رسید، تا ثابت کند. 
حسینی که باشی، کربال خود 
به رویت آغوش می گشاید...
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افغانستانی  جانبازان  و  شهیدان  از  چند  تنی  یاد  و 
به  است،  انداخته  زبانها  سر  بر  ایران  در  را  مهاجر 
پشتکارش درود میفرستیم. امیدواریم راهی که برای 
نکوداشت خاطره ارج مند شهیدان مهاجر در بیست 
تهران گشوده  کتاب  بینالمللی  نمایشگاه  هفتمین  و 
شده با یاری انسانهای پاکطینت و نهادهای فرهنگی، 
ادامه  ایرانی  و  افغانستانی  اجتماعی  و  ادبی  هنری، 
صادق دهقان یابد.  

***
بسمه تعالی

به روان پاک شهدای دفاع مقدس از افغانستان درود 
میفرستم. فرزندان رشید افغانستان امروز هم در راه 
اسالم ناب محمدی در همه جای جهان جانفشانی 
حداد عادل میکنند. آفرین بر همة آنان.  

***
جنگهای  در  که  افغانستانی  شاهد  شهیدان  درباره 
ایران و عراق شرکت کرده و به درجة رفیع شهادت 
آقای  افغانیام  شاعر  دوست  از  قبال  رسیدهاند، 
محمدسرور رجایی عزیز شنیده بودم و امروز توفیق 
دیدار عکس و تصویر مزارشان را داشتم که با قرائت 
فاتحهای یادشان را گرامی میدارم و امیدوارم که این 
برادران و  و  ما  بیشتر  ارتباط  مایة  خون های زالل 

خواهران همدل و همدین و همزبان مان شود. 
جواد محقق انشا اهلل. با احترام  

***
 بسمه تعالی ، سالم بر تمامی شهیدان گلگون کفن 
تمامی شهیدان وطن. سالم  بر  از وطن. سالم  دور 
خداوند  از  افغانستان.  کشورم  دلیرمردان  تمامی  بر 
متعال ممنون از این که مرا یک افغان به دنیا معرفی 
شکست  را  او  نتوانست  شوروی  که  افغانی  کرد. 
دهد، آمریکا و طالبان هم نخواهد او را شکست داد.  
درود بر افغانستانف درود به افغان بودنم و درود بر 
فاطمه عسکری تمامی مردم کشورم افغانستان.  
عطر  که  است  الهی  ودیعة  شهادت   ، تعالی  بسمه 
سرزمینهای  در  ویژه  به  جهان  تمام  در  آن  بوی  و 
ندارد.  جغرافیا  است.شهادت  پراکنده شده  اسالمی 
شلمچه  مکه،  و   قندهار  و  سمرقند  کابل،  تهران، 
شهادت  باشد.  شهیدان  مشهد  تواند  می  حلبچه  و 
و  اعتقادات  ندارد.  منطقهای  وابستگی  و  قومیت 
ایمان است و توکل. این غرفه آگاهی بخش است، 
افغانی  از خدمات و تالشها و مجاهدتهای  آگاهی 
ایران و سرزمینشان، شیعیان همواره مظلومند  های 
ولی یکی از مظلومترین آنا شیعیان افغانستان هستند. 

انشا اهلل دستگیر ما در سرای باقی باشند. 
حمید قبادی / مشاور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

***
افغانستان  شهدای   ، علیکم  سالم   ، تعالی  بسمه 

حماسه سازان همیشه تاریخند که به امام زمان خود 
لبیک گفتهاند. امیدوارم مردم بزرگوار و حماسه ساز 
افغانستان به زودی تبدیل به یک کشور  محوری در 
عرصه جهانی و منطقاای گردند. دوستدار همیشگی 

شما برادران افغان. 
جمعی از بچه های آذربایجان / مراغه معروفی نژاد

***
به نام خالق سرزمین عزیزم ، من یک ایرانی، یک 

انسان، یک مسلمان
امروز تمام بدنم لرزید، اشک در چشمانم حلقه زد. 
و  دالوری  این   ، یادمان  این  صحنه،  این  دیدن  با 
این شجاعت. برای حفظ کشور عزیزم چه انسانهای 
شریفی که از جان و مال خود گذشتند. به همة آنها 
افتخار می کنم درست است که ایرانی نیستند... اما، 

به همة آنها افتخار می کنم. / روحشان شاد. 
مهدیه فرهودی

***
به نام خدای شهیدان ،  ملت بزرگ افغان شیرزنان 
نامشان زیور جهان اسالم  و شیرمردانی هستند که 
و  داشته  هرات  به  سفری   90 سال  بود.  خواهد 
تمام وجود  با  را  دیار  مهربانی و عزت مردمان آن 
شهیدان  بر  و  افغانستان  بر  خدا  درود  کردم.  لمس 

گمنامش که ستاره های جاویدان خواهند بود 
محمد محمودی نورآبادی/ نویسنده انقالب و 
دفاع مقدس

***
باسمه رب المهدی عج ، با اهدای سالم و صلوات 

به روان همیشه تابان شهدای مظلوم افغانستانی.
تنی  یادمان  و  سیما  تجلیل  در  ارزشمند شما  اقدام 
سالهاست  نگارنده  است.  ستودنی  شهدا  از  چند 
این آرزوی معنوی فرهنگی، یعنی تهیه آمار و نشر 
یادنامة شهدای هموطن در ایران را در سر داشتم. 
امید که شما گرامیان این موضوع را در سطح وسیع 

کل ایران به سرانجام رسانید. 
سیدمحمد حیدر فاضلی بلخابی

***
بسم ا... النور

چراغ بزم شهیدان عشق روشن باد
که صبح صادق ما را طالیهدار شدند

سالم و درود به روح پر فتوح شهدای هشت فصل 
کشور  قامت  راست  شهدای  خصوص  به  عشق، 
برادر و دوست افغانستان. امید آن که به مدد عنایت 
رضا حضرت دوست، رهپوی راه سرخ آنان باشیم 

***
راه  در  را  خود  جان  که  افغان  شهروندان  تمام  به 
کشور ایران اسالمی عزیز نثار کردند درود میفرستم. 
این همه شهید در هشت سال دفاع مقدس، و برای 

و  پاک  نیت  از  نشان  و  دارد  تعجب  جای  ایران 
سرشت خداجوی برادران افغان ماست. امید است 

همه در راه اعتالی ایران عزیز مان بکوشیم
یک قاضی ایرانی

***
به نام حق ، روح همه شهدا شاد و راه شان جاوید 
و پاینده بادبسیار بسیار لذت بردم بسیار قشنگ بود. 
های  سال  و  متمادی  های  سال  همچنان  امیدوارم 
در  همواره  آن  اصیل  فرهنگ  و  افغانستان  بعدی 
مهمان  دیگر  نمایشگاههای  و  بزرگ  نمایشگاه  این 
ویژه باشد. به امید یکی شدن ایران و افغانستان و 
همچنین یکی شدن دل های هردو کشور مثل زبان 
دوست ایرانی شما نسیم عبادی مشترکمان 

محمدسرور رجایی

بینالمللی  نمایشگاه  دوره  هفتمین  و  بیست  ایام  در 
شد.  برپا  کوچکی  بسیار  غرفهای  تهران،  کتاب 
باالیش  و  بود  متر  چهار  ابعادش  کل  که  غرفهای 
شهید   2000 خاطره  و  یاد  باد  گرامی  بود،  نوشته 
و جانباز افغانستانی دفاع مقدس، ولی عالقهمندان 
مشتاق بسیاری داشت. برخی از بازدید کنندگان این 
غرفه، ان گونه که خودشان میگفتند از شهرهای دور 
آمده بودند. همیشه مسئوالن ما با تاکید بر اشتراکات 
فرهنگی، زبانی، تاریخی، دینی و... دو ملت بزرگ 
محور  همیشه  گفتهاند.   سخن  افغانستان  و  ایران 
ادبیات  و  فرهنگ  بخش  در  ملت  دو  های  همدلی 
دوستیهای  واسطة  به  هم  آن  است.  بوده  مطرح  ما 
با  افغانستانی  ادیبان  و  فرهنگیان  از  تعدادی  عمیق 
هم نوعان ایرانی شان. اما ای کاش این اتفاق همدلی 
در زمینه های دیگری چون سینما، عکاسی، نقاشی، 
گرافیک و یا حتی سیاست و اقتصاد دو ملت رقم 
شهدای  غرفه  ایجاد  بازخورد  نخورد.  که  میخورد، 
  ، کتاب  نمایشگاه  درآن  مقدس  دفاع  افغانستانی 
با  راهکاری  کرد.  ارائه  ما  برای  جدیدی  راهکاری 
ادبیات  دایره  از  ما  تعامالت  باید  که  این  بر  تاکید 

برسد.  عمل  و  ها  ارزش  به  و  زبان خارج شود  و 
روز  ده  در  افغانستان  شهدای  غرفه  که   گونه  آن 
نمایشگاه فاصله و مرزهای ایجاد شده میان دو ملت 

را کمرنگ تر ساخت.
این  از  کنندگان  بازدید  یادداشتهای  و  بازخوردها 
این غرفه چه  برپایی  تأثیر  غرفه نشان می دهد که 
ایرانی ها  از  برخی  ذهنی  تصور  در  مهمی  نقش 
متأسفانه  است.  داشته  مهاجر  افغانستانیهای  و 
به  راجع  خیلیها  ذهنی  تصور  اخیر  سال های  در 
و  جرم  به  محدود  ایران،  در  مهاجرم  هم وطنان 
خطای آنها می شد. در حالی که بسیاری از بازدید 
کنندگان وقتی متوجه میشدند در مقابل غرفة شهدای 
افغانستانی دفاع مقدس هستند، تعجب میکردند. با 
ناباوری به تصاویر خیره میشدند و سوال میکردند.

کنندگان  مراجعه   نمایشگاه،  برگزاری  روزهای  در 
متفاوتی  نظرات  مردم  و  مسئوالن  از  اعم  زیادی 
راجع به غرفه در دفتر یادبود شهدا نوشتند. امیدوارم 
بتوانم روزی این دست نوشتهها را که جان دو ملت 
افغانستان  و  ایران  شریک  وخون  همزبان  همدل، 

است، در قالب کتابی منتشر کنم. 
یادداشت  مردم، نویسندگان  از  نمونههایی  این هم 
و  شهید  هزار   2 یادبود  غرفه  به  راجع  مسئوالن  و 

جانباز افغانستانی در دفاع مقدس:
شهید داده ام از دردتان خبر دارم

به سنگ سنگ بناها نشان دست منست
کاظمی،  محمدکاظم  شعرهای  از  مصرع  دو  این 
افغانستان  مهاجران  زندگی  کامل  و  جامع  واگویه 
سال  این  طول  در  را  دوم  مصرع  است.  ایران  در 
ولی  کردیم،  حس  خود  گوشت  و  پوست  با  ها 
شاید کم   – دانستیم  را هرچند می  مصرع نخست 
دانستند-کسی  نمی  اصال  افراد  برخی  و  میدانستیم 

بیان نمیکرد.
***

از  فراوانی  جلوههای  با  بودیم  ویژه  میهمان  اینجا 
غربت و شهادت و هجرت خود. نسل جوان ما از 
که  آگاهند.شهیدانی  کمتر  خود  قبل  نسل  دردهای 
جماهیر  اتحاد  با  افغانستان  مردم  مقدس  درجهاد 
در  که  آنانی  یا  غلتیدند  خون  و  خاک  به  شوروی 
مبارزه با دژخیمان طالبان جان خود را فدا کردند، 
گرامی  برای  ولی  زندهاند،  ما  خاطره  در  هنوز 
آنان  خانوادههای  پاسداشت  و  آنان  یاد  داشت 
یار  و  دلسوز  دوست  اکنون  نکردهایم.  کاری  هیچ 
افغانستان،  و یاور همیشگی فرهنگ و هنر و ادب 
محمدسرور رجایی عزیز دامن همت برگشاده و نام 

ارادت متقابل
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انفجار مین به شهادت رسید. مزار او هم اکنون به 
عنوان یک زیارتگاه  محلی در »به سود« افغانستان 
آن  است.  دیار  آن  قدرشناس  مردمان  توجه  مورد 
چه در این مجال با هم مرور می کنیم وصیت نامه 
شهید احمد رضا سعیدی است که زوایای شخصیت 

عمیق این مجاهد الی ا.. را به ما معرفی می کند.
من احمدرضا سعیدی...

راه خدا  برای خدا و در  یاد خدا و  با  و  بنام خدا 
و با امت رسول اکرم ) ص ( و برای امت رسول 

اکرم)ص(سخن را آغاز می کنم .
خطر  که  اسالمی  انقالب  حساس  مرحله  این  در 
و  بزرگ  کشورهای  جانب  از  متفاوت  حمالت 
اتحاد  بردن  بین  از  برای  داخلی  های  قدرت  خطر 
مردم کماکان ادامه دارد و اتخاذ این دو نیرو برای 
و  ایران  مردم  اسالمی  انقالب  کشیدن  زوال  به  رو 
غافل از آن که با اراده خلق در افتاده اند و هرکس 
که با اراده خداوند در افتد از ریشه و بن سرکوب 
خواهد شد . هرلحظه مقابل چشم ما صدای پتک در 
تهران و درهمه جا به گوش می رسد البته پتکی که 
هدفش کوفتن بر سر این نهال نوپا که هنوز ریشه 
هایش مستحکم نگشته است و نه پتک برای کار و 
سازندگی برای رسیدن به زمانی که دیگر اقتصاد و 
سایر ارکان اجتماعی و فرهنگی ما از شر وابستگی 
یابد.  به قدرت های شیطانی شرق و غرب نجات 
شرقی که با خفقان و تحت لوای دیکتاتوری موقت 
پروتالیا به جهانگشایی و کشورها را به زیر سلطه 
دادن  با  که  غربی  و  است  کار  مشغول  آوردن  در 
آزادی های جنسی و سایر شئونی که ذات و فطرت 
پاک انسانی را رو به زوال کشیده و با غرق نمودن 
آنان  باز  افراط  به حد  تا  زندگانی،  مسائل  در  آنان 
را استثمار کرده و به جهانگشایی و کشورها را به 
زیر سلطه در آوردن و خون آنان که همان معادن و 
اموال عمومی آنان اعم از منابع آب و نفت و جنگل 
و سایر معادن آنان است می مکند و حکام کشورها 
فقط به پاس خوش خدمتی در راس امور مملکت 
قرار دارند، در دورانی که کشورهای بلوک غرب ما 
را تحریم اقتصادی کرده اند و احتیاجات ضروری 
ما را فقط تامین می کنند. البته مواد غذایی و دارویی 
و هنگامی که صنعت صد در صد وابسته ما دیگر 
مواد خام و صنعتی اولیه را از کشورهای غربی نمی 
تواند تهیه کند و کارخانجات فوج فوج از زانو در 
اثر  آمده و بر شمار بیکاران افزوده می گردد و بر 
گرفته  باال  ها  نارضایتی  مواد ضروری سیل  کمبود 
« و دسته دسته جوانان ما به کام گروههای بظاهر 

مترقی و انقالبی ولی در باطن ما رد و سر و روباه 
مکار فرو رفته و در چهارچوب تعصبات گروهی 
دست به کارهایی می زنند که غیر مستقیم در جهت 
سیستم  که  دورانی  باشد...در  می  انقالب  تضعیف 
های حاکم اداری و آموزشی ما در جهت بعد مادی 
دادن به زندگی هستند و هیچ تغییر و تحولی در آن 
شکوفایی  از  قبل  بسیار  های  استعداد  و  اند  نداده 
تازه رسیده پرپر می شود و در  همچون غنچه ای 
خودی و بی سامانی پژمرده می گردند و در دورانی 
روی  زیادی  عالقه  با  فوج  فوج  ما  جوان  قشر  که 
نهادهای  فقط  و  آورند  می  اسالمی  های  ارگان  به 
انقالبی آنان را جذب می کنند و دیگر ارگان های 
با بی توجهی این فوج عظیم را راکد می  مملکتی 
کنند. غافل از آنکه : ما زنده به آنیم که آرام نگیریم/ 
موجیم که آسودگی ما عدم ماست. در دورانی که 
عظیم  موجهای  همانند  ایران  مردم  خروشان  سیل 
صخره های طاغوتی رامی شکنند ونابود می کنند 
این موج ها دچار جزر شده و دیگر موج خروشان 
قبل از پیروزی انقالب نیستند که این به نفع دشمن 
است و در کنار این مشکالت عظیم شخص امام در 
جامعه  معنوی  و  مادی  پیشرفت  به  خلوص  کمال 
می اندیشد و فکری جز مصالح عموم مردم ندارد 
ولکن افرادی در ارکان باالی شئونات مملکتی جای 
اند  نموده  محکم  را  خود  پای  جای  و  کرده  پیدا 
موج  که  دورانی  در  زنند  می  انقالب  به  ضربه  و 
، گروه  مذهبی  تعصبات خشک   ، نارضایتی خشم 
عمل  خدا  و  مذهب  علیه  بر  علنا  که  افراطی  های 
ویرانی  حال  در  اقتصاد   ، بیکاری  موج   ، کنند  می 
، یا پاگرفتن که در لبه پرتگاه ترقی یا تنزل است . 
جوانانی که سرگردانند و به قول حضرت علی ) ع 
(  مگسان کوچک که از هر ندایی پیروی می کنند و 

با هر بادی به هر سوئی میل می کنند.
هندوستان ، اروپا و یا آفریقا

)در این شرایط( وظیفه خطیری بر عهده ماست و 
این وظیفه تکلیفی شرعی و واجب بر همه مسلمانان 
علی الخصوص قشر جوان است . نگهداری انقالب 
بزرگترین وظیفه و سخت ترین مسئولیت هاست. 
و  مستضعفان  امید  چشم  اکنون  هم  که  انقالبی 
مملکت  در  چه  که  است  برهنگان  پا  و  گرسنگان 
خودمان و چه در هندوستان و چه در اروپا و چه در 
آفریقا و چه در آسیای شرقی ، فلیپین و اندونزی که 
همه تحت سلطه اند سرگردانند . این انقالب سمبل 
پیروزی حق بر باطل ، ستم بر باطل ، مظلوم بر ظالم 
، تحت ستم بر ستمگر و . . . و تمامی اقشاری که 

است  کنند  می  ناحق  را  حقی  انحناء  از  نحوی  به 
از  بحبوحه  این  در  کردن  پاسداری  بایدش  پس 
مشکالت فراوانی که بر دوش دولت آقای رجایی 
واقعا سنگینی می کند و کم تر اشخاص هستند که 

در زیر آن تاب تحمل داشته باشند. ...
متولد  جواد  محمد  فرزند  سعیدی  رضا  احمد  من 
که  گرفتم  این  به  تصمیم  شمسی  هجری   1341
خود را وقف این انقالب بنمایم که : وقفوهم انهم 
مسئولون ) بازشان دارید که ایشان پرسیده شوندگانند 
( و من نیز بازداشته شوم از اینکه بخواهم غرق در 
ناکرده مسائلی که موجب  مسائل زندگی و خدای 
نابودی روح خداپرستی در من می گردد و البته این 
واقعیت نه در سطح ایران بلکه خود را وقف سراسر 

جهان می کنم.
تا  ایشان هم  به  تا  وقف مستضعفین سراسر جهان 
های  انگیزه  و  بیاموزم  دارم  ید)توان(  در  که  آنجا 
غذای  آنان  برای  و  کنم  بررسی  ایشان  بر  را  آن 
قطره  تا  خواهم  می  من   . است  خداپرستی  روح 
نثار  با  که  باشم  مردم  بیکران  اقیانوس  این  از  ای 
انقالب  نهال  از خودگذشتگی  ایثار و  جان خود و 
البته نهال آگاهی های انقالبی و مذهبی که در همه 
ریشه گرفته باشم و نه فقط جسم سرد و بی تفاوت 
نسبت به مسائل زندگی ، فردی باشم که در زندگی 
دنیا  به   « باشد  دیگران  همچون  روشش  و  سبک 
از  پس  جوانی  دوران  در  و  شدن  بزرگ  و  آمدن 
اتمام تحصیالت یا به سربازی رفته پس از سربازی 
کاری ساده پیدا کرده و پس از مدتی زن گرفته و 
بزرگ  و  مادی  رفاه  و  در خانه  او  اهداف  و  افکار 
کردن فرزندان و حد عالی ماشین داشتن می باشد « 
ولی سرانجام مرگ در پیش روی و در انتظار اوست 
آیا زندگی واقعی این است که اگراین است ارزانی 
خاطر  همین  به  را  ما  حکیم  خداوند  آیا  خودتان 
اینکه هدفی متعالی برای ما  یا  بوجود آورده است 
شدن  خداگونه  و  کامل  انسان  همانا  که  داده  قرار 
است. من دومی را ترجیح می دهم و برای تحقق و 
رسیدن به آن از دستورات حضرت محمد ) ص ( 
و ائمه اطهار الهام گرفته در سایه خدا و با توکل به 

خدا عمل به آن خواهم کرد.
پدر و مادر عزیزمی روم و با یادگاری از خود که 
همانا یاد من باشد شما را ترک م ی گویم، به امید 
روزی که در نبرد با زندگی بر آن فائق آمده و آنگاه 
(الیه ترجعون( نمایم. ولی بدانید این ماموریتی که 
شناخت  برای  گذارم  می  خدا  ماموریت  را  نامش 

هرچه بیشتر زندگی است...

سیری در شخصیت جهادی شهید احمدرضا سعیدی 
که جهاد افغانستان سکوی پروازش شد

پرواز در 
یت خدا« »مامور

آقای کارگردان چه عنوان دلنشینی برای 
فیلم مستندت انتخاب کردی؛»ماموریت 

خدا«و چه خوب تر احمدرضا  این 
ماموریت خدا را سکوی پرواز خود قرار 

داد. و سال ها بعد محمد سرور رجایی یک 
پژوهشگر افغان برای یافتن استاد برادری 

دو ملت دوربینش را به دست می گیرد و 
به »به سود« در حوالی کابل می رود تا 
سکانس مجاهدی جهان وطن را ثبت 

کند...
در آن کارزار برای احمد رضا سعیدی 

به عنوان یک مجاهد ایرانی، جهاد 
اسالمی افغانستان صحنه تکلیف 

می شود چنانچه در زمانی دیگر نیز 
برای بیش از دو هزار افغانستانی، 
میدان دفاع ایران اسالمی در برابر 

تجاوز  صدام به عرصه تکلیف 
تبدیل می شود؛ این همان سند 

برادری دو ملت است.

آباد  مفت  در   1341 سال  در  سعیدی  احمدرضا  شهید 
تهران واقع در حوالی میدان امام حسین)ع( به دنیا آمد. او از 
جمله آنانی بود که در انقالب اسالمی ایران از شمار بی تفاوت 
قائله  او در  از دستش برآمد کوتاهی نکرد.  نبود و هرچه  ها 
عنوان  به  نیز  مدتی  بود.  از همرزمان شهید چمران  کردستان 
محافظ شهید بهشتی خدمت کرد. با ورود اشغالگران شوروی 
افغانستان که باعث  در حدود سال های 57و 58 به خاک 
کشته شدن 2 میلیون انسان و آوارگی 10 میلیون افغانستانی 

شد، او راه سرزمین افغان را پیش گرفت.
او درباره سفرش چنین آورده است: »اسم این سفر را که 
می روم ماموریت خدا می گذارم«. احمدرضا در 11 دی 59 
اثر  بر  و  افغانستانی خود  به مجاهدان  نظامی  آموزش  هنگام 
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 برگردان چکیده تعدادی از 
یادداشت ها و گفت وگوها به زبان انگلیسی

The Islam that my husband Ehsan 
believed in was borderless

From the diary of Mohsen Mirzaee، 
a maimed war veteran

Mohammad Sarvar Rajaee

Another considerable portion of this histo-
ry concerns Iranian martyrs who lost their 
lives in the Jihad in Afghanistan. Martyr 
Ehsan Parsi is one such Muslim Mujahid. 
Martyr Ehsan’s wife، emphasizing Eh-
san’s global outlook in the fight against 
oppression، speaks about the way Martyr 
Ehsan came to know Afghan Mujahidins: 
“Ehsan’s familiarity with Afghan Muja-
hedins who fought the occupying Soviet 
soldiers had started before the start of the 
Imposed Iraq-Iran war. Before the war in 
Iran، several anti-revolutionary groups 
were active، raising a tumult in a corner of 

the country or assassinating a political or 
religious leader every day. Ehsan was ac-
tive in Iran identifying terrorist groups. He 
started working with Mujahedins in 1979. 
I was aware of all his activities.    
One of Ehsan’s ideas was that Islam has no 
borders. He had learned from the eminent 
religious leaders specially Imam Khomeini 
that even though countries have borders، 
Islam knows no border، that the Islamic 
revolution of Iran is not one to be limited 
in one Islamic country; the goal of Imam 
Khomeini was to waken the Islamic com-
munity throughout the world. I was familiar 
with Ehsan’s thought before and knew that 
he worked with Afghan Mujahidin. So his 

going to Afghanistan was not a surprise to 
me. I knew that Afghanistan، Iran، Lebanon 
and Palestine were all the same to him.

Mahin Ramezani

 Mohsen says: “I am  from Afghani-
stan.  The Islamic revolution of Iran gained 
victory when the dictator Hafizollah Amin 
ruled Afghanistan. We followed the devel-
opments in Iran secretly. My father Nazer 
Hossein helped the Afghan guerrillas who 
fought the Soviet-backed regime in Afghan-
istan. This put his life and the lives of the 
rest of the family at risk. Finally we decided 
to seek refuge in Iran. From the very begin-
ning I loved Imam Khomeini. As a child، I 
was very happy about emigrating to Iran. 
It was my greatest desire to meet Imam 
Khomeini in person. In Iran I both helped 
my father and studied. During this time I 
participated in many revolutionary speeches 
and burial ceremonies of many martyrs. It 

was a dream to me to go to the war front. 
Finally I enrolled for the war and was sent to 
Bojnord Training Center. There I met many 
Iraqi prisoners of war. They were treated 
very kindly.  I was a witness to Iranians’ hu-
man treatment of them. They had freedom 
to cook for themselves and to do exercise.
At first it was hard for my family to agree 
with my dispatch to the war front، but as 
they found me so eager، gradually they 
agreed and always came to the railway 
station to see me off. I was always wor-
ried that I might be rejected; I loved all 
the moments of being in the front so much 
that I was not prepared to miss it at any 
price.  In Keybar offensive، I suffered 
from an explosion wave; in Meymak of-
fensive، I fell from height;  In Badr offen-
sive، I was wounded by shrapnel in shoul-

der and neck; In Val Fajr 8، I was poisoned 
by chemical gas، In Karbala 4، I sustained 
injury in the eye and legs and shoulder، 
and finally I became a prisoner of war.  I 
did not open a file until 1993. My wounds 
and pains these days remind me not to 
forget my martyr friends. This makes my 
body pains sweet and I am grateful to God 
Almighty for the blessing I was given.     
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Martyr 
Mortazavi 
was made 
for Jihad

Somayeh Sadeghi

He was not one of those who are indiffer-
ent towards what happens around them. In 
Iran، he always followed the news of the 
revolutionaries and this drew him toward 
Imam Khomeini، for whom he developed 
a sincere love.   
Side by side people، he participated brave-
ly in the demonstrations against the Shah 
regime and this brought him many hard-
ships. He was specially devoted to Aya-
tollah Khamnei، who was then one of the 
revolutionary leaders of Mashhad and at-
tended his sermons. All the revolutionar-
ies of the time knew him، so much so that 
in his wedding ceremony attended a great 
number of the city’s important clerics.
I am talking about Martyr Seyed Ali Mor-
tazavi، a man who believed Islam has no 
borders and believed in the Imam as the 
leader of all Muslims and he did all he had 
in his power in the cause of Islam.
This belief finally was rewarded with a 
divine gift. He was martyred on Nov. 4، 
1982 in the South front and joined his 
friends. Seyed Ali’s brother، Seyed Mo-
hammad، a student at Najaf seminary، 
was martyred in the Jihad against the So-
viet occupation. Also، his niece، Seyed 
Mahmood Moosavi، was martyred in the 
Iraqi-imposed war.   

Every time I go through 
the airport inspection gate 
it beeps unremittingly

Mehdi Tabatabai Zadeh

“Ali Ahmad Ahmadi”, one of the War-
riors of the Iran-Iraq war, like the rest 
of Afghan people calls attention to the 
historical and significant views of Imam 
Khomeini concerning the statement “Is-
lam has no borders,” and points out that 
while Imam stated this sentence with 
utmost simplicity, it pervaded the hearts 
and lives of all Muslims. This statement 
is one of the most singular commands of 
Imam to which every one responded by 
heart.
This statement had such a great impact 
on my soul that I found myself in the 
front, attending in the war for over one 
year and while being hundreds of kilo-
meters away from my country, home-
land and family, I did not experience 
homesickness for even a second.
I inquire Ali Ahmed about his injuries 
and disability caused in the front. He re-
plies: I was attending Khyber operation 
when Iraq was using chemical weapons 
against Iran for the first time. 15 days 
after this operation I was afflicted by 
chemicals in the Majnoun Island. I was 
hospitalized and put under treatment for 
several times after being sent to the hos-
pital. However I never thought of refer-
ring to the Martyr`s Organization for re-
viving pensions. However consequent to 
the insistence of a friend, I attended the 
Medical Commission and after several 
phases of attendance, I was given the 
honor of 30 percent of disability caused 
by war.
A nice smile appeared on Ali Ahmad`s 
visage. When I inquired the reason for 

the smile, he replied: I still have the 
booties of the war with me after all 
these years. Shrapnel have nested in my 
Shoulder, legs and lower back and all 
this is causing me great trouble.
I have to go to Tehran hospital once ev-
ery two months for the treatment of the 
effects of chemicals on my body and 
every time I go through the airport in-
spection gates, the device beeps continu-
ously. A number of the officers who are 
acquainted with me have nicknamed me 
as “the Iron Man”. Because my body is 
full of shrapnel. He replies with laugh-
ing: It’s an honor to be an Iron Man.
He says: I have traded with God and a 
good trade without doubt. My Ideology 
has not changed since the time of war. 
However I would like to see my child 
educated.
Ali Ahmad says: I am having an issue 
in my respiratory tract and sometimes I 
wake up shouting in the middle of the 
night. I`m no in a very good condition, 
I am not afraid of dying, but I leave my 
children and my family with this revolu-
tion.
After me, they would only have God and 
the revolution...

The Jesus like breath of Imam Khomeini 
changed the way we thought

Literary partnership in suffering

Mostafa Abdollahi

 We were drawn to the war front by the valu-
able thoughts of Imam Khomeini. We were 
perhaps too young in those days to under-
stand things the way they were، but it was 
the Jesus-like breath and the guidelines of 
Imam Khomeini that drew us to the war 
front. It was Imam Khomeini who taught 
us that the war imposed against Iran by the 
arrogant powers of the world was a war 
against Islam and Muslims. If Iran is lost، 
we thought، all Muslims will suffer. We be-
lieved among all the countries in the world، 
Iran was the only truly Islamic republic، a 
genuine Islamic model that was a gift from 
God. Today we not only do not regret our 

going to the war front، but are proud of the 
fact. As a Muslim، we believe Iran is a valu-
able Islamic country whose greatness and 
power reflects the greatness and power of 
Islam throughout the world. Today as we see 
the wise and powerful leadership of Ayatol-
lah Khamenei، we feel that the Islamic revo-
lution of Iran، Ayatollh Khomeini and Aya-
tollah Khamenei follow the same path that 
was followed in the past by people such as 
Seyed Jamal، Abdu and Sheykh Shaltoot.
One of the memories of Mr. Jafari concerns 
his visit with the Martyr Mostafa Chamran 
and his conversation with him. :Before the 
beginning of Tariq Al-Ghods offensive، I 
was found this opportunity in Dehlavieh re-
gion to talk to the legendary hero of the war 

front Martyr Mostafa Chamran for a few 
minutes. He asked if I was from Afghani-
stan. I said yes. He said: “I also fought in 
Lebanon and several other countries for 
several years. It is valuable to fight in the 
cause of Allah. We are proud of you Af-
ghan brothers fighting by our side.”

Mohammad Kazim Kazimi

In the last three decades، the history of the 
two neighboring countries Iran and Af-
ghanistan has witnessed ups and downs، 
but it seems that، in the last several centu-
ries، the two countries have never shared 
such a similar destiny.  A glance at the tu-
multuous history of the relations between 

the two countries from the time of the Sa-
favids to the end f the Pahlavi era، shows 
that the governments of the two countries، 
pursuing hostile policies، have often been 
at war، whether overt military or covert 
political conflicts. Once Gorgin، the Safa-
vid-supported ruler ruled Ghandhar with 
oppression and was killed. Once Mahmood 
Hootaki attacked Isfahan and toppled the 
Safavid dynasty. Once Ahmad Shah Ab-
dali attacked Nishaboor an ddestroyed the 
city. And once the Qajar king Mohammad 
Shah attacked Herat. Once in the time of 
the Shah، the two countries fought over 
the Hirmand river ad once the two coun-
tries had a cold relationship as they were 
attached to two different political camps.  
But since the victory of the Islamic revolu-
tion and the rise of the Afghan people against 
its Soviet-backed regime، the two nations 

found themselves sharing the same goal and 
the same destiny. Both nations sought an Is-
lamic government; both had to fight the su-
perpowers of the time and both nations had 
suffered many martyrs. This started a new 
experience in the relations between the two 
countries which may be called gham shari-
ki (partnership in suffering). This is a com-
mon expression in Afghanistan، referring to 
a group of people who empathize with each 
other، sharing their sorrows.
This empathy took various forms، from the 
actual participation of a group of people 
from one country in the war of the other، to 
the social relations and cultural and literary 
activities. In this text، we will only write 
about the shared experiences in the literary 
realm. But I must confess that a complete 
presentation of this partnership in suffer-
ing would require a detailed research.
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About the presence of Afghan 
immigrants in the eight years of 
sacred defense

Mohamad Sarvar Rajaee

In May 1978, there was a coup in Afghanistan, a 
coup that overthrew the government of Moham-
mad Daoud Khan. In the first days of the coup, the 
name of General Abdul Qader was spread among 
people. My father as well as two of my uncles who 
were not aware of the objectives of the coup were 
very happy and hopeful towards the days ahead. 
We were also happy, as a result of their happiness. 
However this happiness soon gave way to anxiety 
and fear. Very soon the communist nature of the 
coup conductors was revealed. Difficulties, over-
night arresting of scholars, intellectuals, capital-
ists and influential members of society increased. 
The communist regime had less than a year of age, 
when the Islamic Revolution in Iran led by Imam 
Khomeini was accomplished. With the victory 
of the Islamic Revolution, hope buds blossomed 
again in the heart of the Muslim people of Af-
ghanistan. The communist government officials of 
that time, could not bear the happiness of people 
and engaged in more opposition and oppression 
against most people. Little by little, persecutions 
against the Shiites who had deep devotion to the 
Islamic Revolution increased. In such circum-
stances, the Islamic State of Afghanistan was un-
der the military occupation of the former Soviet 
Union. The Islamic Republic of Iran was the first 

country to condemn the military occupation of Af-
ghanistan and to declare supporting Mujahideen 
who fought against the government of that time 
and the military occupation forces.
Muslim people of Afghanistan were forced to 
move to the neighboring countries particularly to 
Iran and Pakistan to protect their lives and faith. 
After their arrival in Iran, thousands of Afghan 
people were settled in different cities of Iran and 
were incorporated into the social fabric of the 
country. The shared history, culture, language 
and religious beliefs of Afghan immigrants have 
caused their very early cultural identity with the 
people of Iran. However, all this happened when 
the Islamic Iran was engaged in the unequal war 
with the Baathist regime in Iraq. But there is no 
accurate information and documentation on the 
first Afghan fighter who enrolled for attending 
the sacred war in Iran fronts and was dispatched 
there. Now, 27 years after the holly war, almost 
everyone knows (by the testimony of the most 
of Iranian Martyrs` cemeteries, from the Martyrs 
Cemetery of Tehran, through the Reza Cemetery 
in Mashhad, the Martyrs Cemetery of Shiraz, Za-
hedan, Ahwaz, Orumieh, to the small Cemetery of 
the Martyrs of Khoramshahr in the city of Qom) 
that many immigrants form Afghanistan have at-
tened in Iran-Iraq war fronts, in various jihad and 
procurement sections; Mujaheeds who started 
their jihad by filling up sacks of sand for making 
trenches, or by cooking in the kitchen behind the 
front line, or as a physician in Shahid Baqaee Hos-
pital in Ahvaz or in operations in the mountains of 
Iraqi Kurdistan.
I hope the righteous researchers of Iran and Af-
ghanistan be able to take initiatives in this field 
with the cooperation of officials in order to put 
an end to the endless roving of Afghan immigrant 
martyrs the number of which would certainly ex-
ceed thousands.

Why is 
 that so?

Seyed Hassan Mobarez

May be an unknown name for many read-
ers of this memo, and so may be the fact that 
during the eight years of this war there were 
many Afghan soldiers who where Martyred 
beside Iranian soldiers. Although this is not a 
hidden or confidential issue and few records, 
documents and statistics are available at the 
Martyr Foundation, many people are not 
aware of this fact. Why is that so? By raising 
this question, the reader may ask why it is 
necessary to know this issue after all.
Why did Afghan immigrants participate in 
the Sacred War? What is more remarkable in 
conversation with some Afghan veterans and 
martyr families is that they have traveled to 
the battlefields in order to obey the religions 
commanding of Imam Khomeini. This is a 
very important aspect of the issue. If the read-
ers of these lines ponder more, they would 
certainly find other responses which call to 
attention subjects such as cultural common-
alities etc.  At the end of this memo, I would 
like to call into the writers`, researchers` and 
producers` attention that today`s Fatimid 
Afghan Army in Syria, is composed of the 
same Afghan martyrs of yesterday’s holly 
war. Let them not remain unknown.

Afghan martyrs and the 
definition of “Neighbor 
then the house”

Gholamreza Bani Asadi

Those who made a shield of their life, 
and came from Afghanistan for protect-
ing religion to Iran and theaters, after 
seeing “Pure Islam” under the bullets, 
missiles and bombs of disbelievers ha-
tred. And how fine they “did” this “duty”. 
In these radiant papers, we recount the 
spiritual and heroic presence of Afghan 
martyrs, in each of which there is a les-
son to be learned. As their every breath 
praises God and their every single step, 
is a step towards the heaven. Their clear 
and mystic look. Their definition based 
on the teachings of Islam, their devotion 
to Imam as a spiritual leader who had to 
be obeyed, considering Iran as the sym-
bol of monotheism, defense of its borders 
was obligatory for every human being, 
alongside wise sayings and spiritual wills 
as well as calling to the family and his 
countrymen and all Muslims` attention 
Iran`s circumstances, and that in these 
circumstances not only we should not ex-
pect much from Islamic Republic of Iran 
but we are obliged to be ready to help it 
with full force, among other things brings 
into our attention a system of reproduc-

tion of an advanced religious perspective 
which must be and example for all duties. 
Duties the aim of which is the “Freedom” 
of mankind. I’ve seen the spirit of faith as 
well as the peak of belief in Afghan mu-
jahideen brothers` words. I saw the glory 
of iconoclasm in the lethal awe of these 
mujahideen. I saw a martyr who shouted 
his “peak of purity” so that the world 
would know that a young Afghan with all 
his pride comes to Iran for defending Iran 
from another country thousands of kilo-
meters away from the front so that the 
world would know that being a Muslim 
has such a grand meaning.
Yes, cross-border lines cannot thwart 
mankind of doing his duties if one has 
faith in Martyrdom. They came along, 
fought and died to retell us and all hu-
man beings the lesson that we are not 
only responsible for “the house” but for 
“the neighbor” too, and somtimes it be-
comes “Neighbor then the house” and 
prioritizes defending the “neighbor”, and 
Afghan martyrs by receiving this exulted 
message, even in the time of the invasion 
of the Red Army to their country, con-
sidered defineding Iran as their religious 
and strategic duty, and became martyrs 
by engaging in this duty, and today this 
book is still open in Syria, Iraq, Yemen, 
Lebanon, Palestine and the call of “O 
Muslims” is heard aloud everywhere. 
The book is open, the open tradition 
becomes “tradition” again, “Hal man 
Nassir” is heard and “the garden gate 
of martyrdom is wide open “. Therefore 
any one who wishes to engage in this 
tradition can enter it by saying: In the 
Name of God
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فاطمیون جاویداالثر

در باغ شهادت باز باز است...
... و حکایت دل سپردگی خط سرخ آستان حضرت 
عراق،  سوریه،  در  دارد.  ادامه  همچنان  بی انتها، 
یمن، لبنان، فلسطین و ... و هر جایی که فریاد »یا 

للمسلمین« بلند است.
آری! کتاب گشوده است و حدیث سرخ تاریخ باز 

هم به گوش می رسد که:

»هل من ناصر ینصرنی...«.
و اینان در لشکر فاطمیون به این ندا لبیک گفتند و 

مدافع حرم  و چه عاشقانه اهل حرم ا... شدند
آری در باغ شهادت باز باز است، پس هر که دارد 

هوس کرب و بال بسم ا... .
پس بسم ا...الرحمن الرحیم...

عکس ها: فرهنگسرای پایداری مشهد

It’s about Afghan martyrs lost their lives in the 
Imposed Iraq(September 22، 1980- 1988)

VAR & Iranian martyrs in the Jihad in Afghani-
stan.

In this Journal،Khorasan newspaper introduces 
Afghan martyrs of  the Imposed Iraq-Iran war.

According to official statistics، about two thou-
sands of afghans lost their lives in the Imposed 
Iraq-Iran war & several hundreds were injured.

Khorasan newspaper has published this Journal in 
the 35th anniversary of Saddam regime’s invasion 
of Iran.
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