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از باال به پايين
 ۱-کنایه از فرد بلند پایه-خدمتگزار   ۲- س��اح زنبور-س��وغات گجرات-ماده فتوس��نتز  ۳- نشس��تن در 
گوش��ه اي و فرو رفتن در افكار خود-عقاب س��یاه-از خودروهای چین��ی در بازار ایران-طرف  ۴- آش س��نتي و 
 خوش��مزه تبریز-نقره-دیرینه و کهن   ۵- از سران معدوم رژیم صهیونیستي- س��ازمان تبهكاري ایتالیا-تاکنون
 ۶- ني نازك-عقاب سیاه-حیوان نجیب-زمان زودگذر   ۷-نوعی قلم -مضطرب-شمای فرنگی  ۸-دودمان-
 اس��ب س��رخ مایل به س��یاه-عدد  ۹- فرار حیوانات-چپاول-پرنده ای خوش آواز با تاجی کوچک باالی س��رش
 ۱۰- س��یم مثبت برق-کاخ-فریب-فرزن��د ن��وح   ۱۱-دردناك-مروارید دهان-یوز پلن��گ  ۱۲-رفیق بد-

خوردن-آنچه به شرط باز گرداندن گرفته شود   ۱۳-خون-نوعی جامه ابریشمی-مورچه-دوستی  ۱۴-مراسمی 
 که به احترام و به پاس خدمات کس��ی برگ��زار می کنند-باطری-جذب��ه  ۱۵-بی نظمی- هنرپیش��ه هاي فیلم

 محمد رسول اهلل

از راست به چپ
 ۱- ش��هري در مازندران-ه��ر آنك��ه به ص��ورت عمیق و ج��دی فكر می کن��د  ۲- عای��ق پش��ت بام-لبریز 
 ۳- باران اندك-  شهر تیم اینتر- آرایش- دخل ناتمام   ۴- درجه اي در رشته هاي رزمي-حالت کلی فرد-فیل 
فسیل شده    ۵ – بچه چهارپایان-کنایه از فرد بلندقد بدقواره-سایت اینترنتی  ۶-کفش چرمی ساده- شیر اول 
زائو-دیدن اجرام آسمانی-حریم نشده  ۷- مساوي -دوازده ماه-برگه نتایج دانش آموزان  ۸-کیسه صابون -راه 
 وروش-دکان کوچک  ۹-شیمی دان-نارس-اندام راه روی  ۱۰-مو -بردگی-اثر پیری در چهره-شهر نزدیک اردبیل 
 ۱۱-زین و برگ اس��ب-رمزینه-کارگر  ۱۲-عابر و رهرو-جد-گودال  ۱۳-از آالت موس��یقی ضربی-ش��هر 
شیشه گران آلمان- نوعی ماست خوش��مزه-چه کس��ی  ۱۴-جمیع لوازم نوزاد-نوعی راکت انداز ساخت روسیه  

۱۵-مهم ترین رسانه خانگی-از توابع کرج
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

وقتي براي تكميل گزارش زندگينامه ش�هيد 
صابر بابا به سراغ بهادر بابا برادر ايشان رفتيم 
حيفمان آم�د گذري ب�ه حض�ور و خاطرات 
اين رزمن�ده جانباز در ميدان جهاد نداش�ته 
باش�يم. از اين رو دقايقي با جانب�از بهادر بابا 
برادر ش�هيد صابر باب�ا همكالم ش�ديم تا از 
روزهاي رزم و حماسه سرايي اش بيشتر بدانيم. 

چطور شد که راهي ميدان جهاد شديد؟ 
من سال ۱۳۶۲ وارد بسیج شده و در پایگاه شهید 
بهمن کمال زاده ثب��ت نام کردم. س��ال ۱۳۶۴ 
به جبهه اعزام شدم. من به س��ختي توانستم به 
منطقه اعزام ش��وم. پدرم راضي بود و تشویقمان 
هم مي کرد ولي مادرم نگران بود. خوب به یاد دارم 

مادر ساکم را قایم مي کرد که نروم. 
 پس توانستيد لباس رزم بر تن کنيد؟ 

بله، یک سالي طول کشید تا سرانجام با نامه امام 
جمعه موقت کرج شهید هدایت اهلل ملک زاده – که 
در عملیات کرباي یک که من مجروح ش��دم، 

شهید شد- توانستم اعزام شوم. البته ایشان قبل 
از نوش��تن نامه از رضایت پدرم مطمئن شد. سه 
ماه در پادگان ۲۱ حمزه آموزش دیدم، از همان جا 
هم به پادگان دوکوهه اندیمشک رفته و به لشكر 
۲۷حضرت رسول)ص( منتقل شدم و مدتي بعد 
به گردان شهادت ملحق شدم. گردان شهادت به 
گردان آرپي جي زن ها معروف بود. فرمانده گردان 
شهید صفرخاني بود که به کرخه رفتیم و مدتي 
بعد از براي عملیات کرباي یک به دهلران رفتیم. 
حدود ۲۰ روز آنجا بودیم و آماده عملیات شدیم. 

 عمليات کربالي يک چگونه بود؟ 
عملیات کرباي یک با رمز یا ابوالفضل العباس)ع( 
ادرکن��ي در محور مه��ران به صورت گس��ترده 
در تاریخ ۹ تیر ۱۳۶۵ توس��ط س��پاه انجام شد. 
عملیات ۱۰ روز طول کش��ید. همان ش��ب اول 
عملیات فرمانده گردان شهید صفرخاني و مسئول 
گروهانمان شهید شدند. در همان عملیات شهر 
مهران آزاد شد. بعد از عملیات، گردان به دوکوهه 
برگشت و نیروهاي زیادي مجروح و شهید شدند. 
عملیات کرباي یک اوج ایثار و از خودگذشتگي 
و والیتمداري رزمندگان بود چراکه نیروها بدون 
اس��تراحت و مرخص��ي در چند عملی��ات نظیر 
عملیات آزادس��ازي فاو و بعد فكه پشت سر هم 
ش��رکت کردند. صدام گفته بود اگر فاو را بدهید 
مهران را مي دهم که خود رزمندگان در عملیات 

کرب��اي یک به س��ختي مه��ران را آزاد کردند. 
حتي بعد از عملیات هم بچه ها مرخصي نرفتند 
و برگشتند و با همه س��ختي و خستگي مهران 

را نگه داشتند. 
جانب�ازي و مجروحيت ش�ما مربوط به 

همين عمليات است؟ 
بل��ه، از ط��رف فرماندهي لش��كر ۲۷ قرار ش��د 
گردان شهادت به مش��هد اعزام شود. ما مشغول 
و مهیاي رفتن شدیم که س��فر مشهد لغو شد و 
نیروهاي جدیدي به گردان ما اضافه ش��ده و ما 
را مس��تقیم به خط پدافندي مهران که از خود 
عملیات سخت تر بود، اعزام کردند. آتش زیادي 
از سمت عراقي ها مي آمد. به خاطر آتش سنگین، 
خط مرتب جابه جا مي ش��د. بعد از هش��ت روز 
گردان شهادت، پنج، ش��ش کیلومتر عقب آمد 
که آنجا هم در تیررس خمپاره دش��من بود که 
چند روز بع��د من بر اثر اصاب��ت ترکش خمپاره 
۶۰ مجروح شدم و به درمانگاه صحرایي در ایام 
و بعد به بیمارس��تان باختران اعزام شدم. بعد از 
مجروحیت، من و مجروحان دیگر را با اتوبوسي 
که صندلي نداشت به بیمارستان صحرایي ایام 
بردند. ۴۰، ۵۰ مجروح بدحال در اتوبوس بودیم. 
شرایط خیلي س��خت و بدي بود. من که ترکش 
به لگن، پا، دس��ت و کتفم اصابت کرده بود واقعاً 
اذیت شدم. اوضاع باقي مجروح ها از من هم بدتر 
بود. از ایام به بیمارستان باختران و از آنجا هم به 
بیمارستان آیت اهلل گلپایگاني قم اعزام شدم و در 

آنجا بستري شدم. 
 خانواده چطور در جريان مجروحيت شما 

قرار گرفت؟ 
خانواده ۴۵ روز از من بي خبر بودند. صابر و یكي از 

دوستانش دنبال من مي گشتند و فكر مي کردند 
مفقود ش��ده ام. از آن طرف در بیمارس��تان قم 
نتوانستند ترکشي را که در لگنم بود خارج کنند 
و بعد با محل کار پدرم تماس گرفتند و صابر به قم 
آمد و بعد از آن هم یک اتوبوس از بستگان به قم 
براي عیادت آمدند و من را هم با همان اتوبوس به 
بیمارستان شهید مدني کرج آوردند. بعد از یک 
ماه بس��تري، ترکش را بعد از چند نوبت عمل از 
بدنم خارج کردند. خوب ب��ه یاد دارم آقاي دکتر 
بابایي زحمت زیادي کشید تا توانست ترکش را از 
بدنم خارج کند چراکه احتمال قطع نخاع شدنم 
وجود داش��ت. بعد از ش��هادت صابر در عملیات 
کرباي ۵ و بي تابي هاي مادر و خانواده به جبهه 
نرفتم تا اینكه در س��ال ۱۳۶۶ مجدد به منطقه 

اعزام شدم و تا پایان جنگ در جبهه بودم.
وقتي آن روزها را مرور مي کنيد بيشتر از 

هر چيزي دلتنگ چه مي شويد؟ 
 هیچ وقت آن روزها را فرام��وش نمي کنم، واقعاً 
باصفا بود و غیر از بحث ایثار و فداکاري رزمنده ها 
جو معنوي فوق العاده اي بی��ن بچه ها حاکم بود. 
حال و هواي عجیب��ي که االن واقعاً نمي ش��ود 
آن زمان ها را براي لحظ��ه اي خلق کرد. هر کس 
مي آمد با هر اخاق و من��ش و اعتقادي در آنجا 
تغییر مي کرد. روزهاي قشنگ و به یاد ماندني که 

هرگز از یاد و خاطرمان بیرون نمي رود.

   صغري خيل فرهنگ
همراه با چند نفر از دوستان راهي خانه شهيد 
صابر بابا در استان البرز شديم تا اين ديدار بهانه 
هم صحبتي با خانواده اين ش�هيد را برايمان 
فراهم کند. رفتيم و پ�اي درددل هاي مادرانه 
پروين آزادبري نشستيم. نشستن کنار مادران 
ش�هدا و مرور خاطرات آنها س�عادتي اس�ت 
که گهگاهي نصيبم�ان مي ش�ود. مجالي که 
ش�ايد روزي با از دس�ت دادن تنها يادگاران 
شهيد ديگر به دس�ت نيايد اما تنها چند روز 
بعد از همراهي با خانواده شهيد صابر بابا خبري 
ناگوار کام مان را تلخ کرد. خبر اين بود: پروين 
آزادبري م�ادر دو جانباز و ش�هيد صابر بابا به 
فرزند شهيدش پيوست. تلخي خبر يک طرف 
اما از طرفي، خدا را شاکر بودم که قبل از اين که 
مادر شهيد از دس�ت برود، فرصتي پيش آمد 
تا پاي حرف هايش بنش�ينم. حرف هايي که تا 
هميش�ه در تاريخ دفاع مق�دس خواهد ماند 
و در س�ينه مادرانه اش حبس نشد. گزارشي 
که پي�ش رو داري�د روايت آخري�ن مصاحبه 
مادر شهيد صابر بابا با روزنامه »جوان« است. 
گزارش�ي که بعد از وفات مادر ب�ا گفت وگو با 
پوران، خواهر و بهادر بابا برادر شهيد و احمد 
قاس�مي همرزم ش�هيد صابر بابا تكميل شد. 

پروين آزادبري، مادر شهيد
 يک شهيد و دو جانباز

من پنج پس��ر و پنج دخت��ر دارم. پ��در بچه ها 
حاج محمد بابا با من نسبت فامیلي داشت و پسر 
خاله من بود. زندگي مان را هم از خانه اي در جاده 
چالوس آغاز کردیم. خداوند، صابر را که سومین 
فرزندم بود به من داد. فرزندانم یكي بعد از دیگري 
در زمان انقاب فعالیت مي کردند و در نهایت بعد 
از آغاز رسمي جنگ تحمیلي چهار پسرم راهي 
میدان نبرد شدند و سهم خانه ما از جبهه و جنگ 
دو جانباز به نام هاي ایرج و بهادر و یک شهید به 
نام صابر شد. صابر شهید خانه من نمونه کامل 
همه فرزندانم بود. در زمان انقاب بار ها به دست 
ساواك گرفتار شد اما رهایي پیدا کرد و توانست 
طعم پیروزي انقاب را بچشد. صابر کارگر شرکت 
سایپا بود که با آغاز جنگ همه چیز را رها کرد و 
راهي میدان شد. اولین رزمنده خانه ام را با نگراني 
بدرقه کردم. زمان خداحافظي گفت مادرجان! 
اگر شهید شدم پیش چشم دشمن گریه نكن، 

نكند دشمن شاد شود. 
 ساك وصيتنامه

 رفت و خودش را به منطقه عملیاتي کرباي۵ 
رس��اند. غواص کرب��اي ۵ در ۲۰ بهمن ۱۳۶۵ 
آسماني ش��د اما این روایتي که برایتان تعریف 
مي کنم نش��ان مي دهد که ش��هدا زنده اند. بعد 
از شهادتش فرمانده شان س��اك صابر را به خانه 
ما آورد. م��ن ناراحتي قلب��ي دارم، بچه ها براي 
اینكه حال من را رعایت کنند، ساك را به داخل 
زیرزمین برده بودند. شب خواب صابر را دیدم که 
با ناراحتي به من گفت چرا ساك را برده اید پایین؟ 
س��اك را باال بیاورید. من از خواب بیدار شدم و 
جریان را به بچه ها گفتم، آنها هم اعتراف کردند 
که نمي خواس��تند من را ناراحت کنند. ساك را 
که باال آوردیم، دیدم وصیتنامه اش درون ساك 
اس��ت؛ وصیتنامه اي براي همه اعضاي خانواده. 
این روزهاي دلتنگي و بي تابي به یادش مي افتم و 

امیدوارم شفاعتش شامل حال ما هم بشود. 
  مرخصي اجباري

صابر اهل مرخصي آمدن نبود. در مدت چهار، پنج 
سالي که در جبهه حضور داشت کم به مرخصي 
مي آمد آن ه��م زماني که مجروح ب��ود و دوران 
بهبودي اش را مي گذراند. گویي مرخصي هایش 

هم اجباري ش��ده بود. آن روزها هم به سه روز 
نرسیده، خودش راهي مي شد.  

  نامه برگشتي 
خانه ما نیمه کاره بود. صاب��ر طبقه باال را خیلي 
زود جمع و جور کرد و س��اخت تا خودش را به 
طایه داران عملیات کرباي۵ برساند. آخرین 
نامه را که برایش نوشتیم و فرستادیم برگشت 
خورد. گویي قبل از رس��یدن نامه پس��رم شهد 
شهادت را چشیده است. گاهي وقت ها که به صابر 
مي گفتم نرو و... مي گفت مادر اگر من نروم، آن 

دیگري نرود پس چه کسي قرار است برود؟ 

احمد قاسمي، فرمانده شهيد بابا 
 پيک گروهان 

من در گروهان الحدید حضور داشتم که با آمدن 
نیرو هاي جدید، صابر بابا به کاروان ما اضافه شد. 
من مسئول گروهان بودم و یكي از مواردي که 
باید دقت مي کردم توان جسمي و روحي بچه ها 
بود. وقتي صابر را دیدم متوجه توان جس��مي و 
روحیه بسیار خوب ایشان با آن سن کمش شدم. 
وقت تقسیم نیرو ها حس کردم که وجود صابر بابا 
براي گروهان بسیار مثمر ثمر خواهد بود. براي 
همین مسئولیت پیک گروهان را به صابر واگذار 
کردم. ایشان جوان قوي، زیرك و باهوشي بود. 
ایشان از نظر تقوا بسیار قوي بودند و حتي در آن 
بحبوحه جنگ و زیر آتش دشمن نماز اول وقت 
خودشان را به جا مي آورند. خوب به یاد دارم قبل 
از خواندن نماز از فرمانده اش اجازه مي گرفت که 
اگر نیازي به حضور ایشان نیست، برود و یک دل 

سیر با خداي خودش درددل کند. 
 غواص متبحر

صابر غواص متبحري بود که در تمام تمرینات 
غواصي مقاومت باالیي از خود نش��ان داد. من 
ایشان را کنار خودم نگه مي داشتم و این باعث 
ایجاد دلبس��تگي عجیبي بین ما شده بود. من 
جذب رفتار و کردار صابر شده بودم. روز عملیات 
کرباي ۵ ما در س��توني در حال حرکت بودیم. 
بعد قرار شد حسب نیاز و شرایط منطقه از داخل 
آب حرکت کرده و پیش��روي کنیم. ستون وارد 
آب شد. در مسیر حرکت بودیم که با بیسیم به ما 
اطاع دادند که عملیات با تأخیر انجام مي شود. 
من به صابر گفتم به بقیه بچه ها هم اطاع بدهید 
و ایشان هم این کار را کردند و کل گروهان متوجه 
تأخیر در اجراي عملیات شدند. وقتي علت تأخیر 
و توقف عملیات را جویا شدم، گفتند در منطقه اي 
که ما در حال پیشروي بودیم مین هاي انفجاري 
معلق وجود داش��ت که ابتدا باید آنها را خنثي 

مي کردند و بعد وارد آب مي شدیم وگرنه تلفات 
بس��یار زیادي را متحمل مي ش��دیم. چند روز 
بعد مین ها خنثي ش��د و ما حرکت کردیم و به 
مواضع مورد نظر رس��یدیم. دشمن پیشروي را 
آغاز کرده بود اما خبر نداشت که ما هم در حال 
پیشروي به سمت مواضع آنها هستیم. از طرفي 
تا زماني که رمز عملیات گفته نشده بود ما باید 
پنهاني به سمت سنگرهاي دشمن مي رفتیم. در 
مسیر سمت راست ما، بچه هاي گروهان دیگر در 
حال مبارزه بودند که تیرهایي هم به س��مت ما 
مي آمد، که چند تا از بچه ها زخمي و چند نفري 

شهید شدند. 
 شليک کورکورانه

در روند اجراي عملیات و پیشروي، ما به نقطه اي 
رس��یدیم که در آن آبگیر خیلي بزرگي بود. ما 
به چند دسته تقسیم شدیم؛ دس��ته یک وارد 
آب شد بعد هم دسته ۲، دسته ۳ و دسته ما که 
دسته چهارم بود همراه شهید مهاجراني پیک ها 
و بیس��یم چي ها هم وارد آب شدند. دسته یک 
را فرستادیم براي شناسایي سنگرهاي دشمن 
و منهدم کردن آنها، صاب��ر به من گفت من هم 
مي خواهم با این دسته بروم ولي من نمي خواستم 
از من دور باشد و الزم هم نبود اما خودش دوست 
داش��ت در صحنه اصلي مبارزه باشد. شرایطي 
پیش آمد که دسته ما به سه دسته تقسیم شد و 
به دسته هاي دیگر تزریق شد. دسته اول موفق 
به تصرف کمی��ن یک و باقي دس��ته ها موظف 
به تصرف کمین هاي ۲ و ۳ ش��دند اما بچه هاي 
دسته ۲ موفق نشدند و من به همراه مهاجرین 
که آقاصابر هم جزو آنها بود براي فتح کمین ۲ 
رفتیم و هدایت دسته ۳ را به مهاجراني سپردم. 
شب دش��من کورکورانه به داخل کانال شلیک 
مي کرد. سمت چپ مان کمینگاه بود که ما از آن 
اطاع نداشتیم، روبه روي مان هم یک نعل اسبي 

بود. ما تا کمین ۳ پیشروي کردیم. 
 شهيدان مفقوداالثر

بعد از عملیات تعداد شهدا و زخمي ها را پیگیري 
مي کردم که بچه ها گفتند بین حمله به کمین 
یک تا فتح کمین ۲، بچه ها صابر را دیده بودند 
ولي بعد از آن  دیگر از ایش��ان اطاع نداشتند. 
من نگران ش��دم، گویي آنها در بین کمین ۱ و 
۲ از ناحیه سر زخمي و شهید شده بودند اما به 
خاطر گل و الي زیادي ک��ه در آنجا بود، مفقود 
شده بود. من مجروح شده و به عقب آمدم براي 
همین پیكر بچه ها تا ۲۵ روز آنجا ماند. عراقي ها 
در دریاچه ماهي موانع زیادي در آب گذاش��ته 
بودند که لباس و اس��لحه بچه ها به موانع داخل 
آب گیر مي کند و در سرماي آب مي ماند. شهید 
مهاجراني و شهید صمدي در داخل آب گیر کرده 
بودند که صابر براي نجات آنها مي رود و همان جا 
عراقي ها ایشان را هم مورد هدف قرار مي دهند 
و همان جا داخل آب کنار دوستانش مي افتد که 
هر سه شان دست همدیگر را مي گیرند تا از هم 
جدا نشوند و هر سه با هم شهید مي شوند. بعد از 
عملیات حاج آقا اسدي- که جانشین گردان بود- 
و معاونش براي تجس��س پیكر شهدا به منطقه 
مي روند. مدتي بعد از پیگیري هنگام غروب براي 
استراحت در کناري مي نشینند و در همان حال 
یک ترکش خیلي بزرگ را از زیر گل و الي بیرون 
مي کشند که ناگهان خون بیرون مي زند، گویي 
ترکش در بدن یكي از شهدا بوده است و اینگونه 
پیكر سه شهید بزرگوار مهاجراني، صمدي و صابر 

تفحص و به معراج شهدا منتقل مي شود. 

بهادر بابا، برادر شهيد 
 زنداني سياسي 

برادرمان صابر در بحبوحه انقاب فعالیت سیاسي 
زیادي داش��ت. صابر به همراه دو پس��ر عموي 

دیگرمان مسعود بابا و نظر بابا که بعد ها به فیض 
شهادت نائل شدند فعالیت انقابي داشت و با هم 
به تهران رفتند و رساله حضرت امام)ره( را به کرج 
آوردند که صابر در حال توزیع رساله در مسجد 
جامع توسط عوامل شاه دستگیر و در شهرباني 
زنداني ش��د اما در بحبوحه انقاب بعد از حمله 
مردم به شهرباني صابر آزاد  شد. خوب به یاد دارم 
که گهگاهي با اس��لحه به خانه مي آمد و بعد از 
فرمان امام که فرمودند اسلحه ها را تحویل دهید 

ایشان اسلحه شان را تحویل دادند. 
 رزمنده تيپ فرات 

صابر در ۱۲ بهمن سال ۱۳۵۷ هم براي استقبال 
از امام به ف��رودگاه رفت. ش��هید صابر خدمت 
سربازي اش را در ارتش سپري کرد. بعد از اتمام 
خدمت س��ربازي در جنگ تحمیل��ي بار دیگر 
داوطلبانه و بسیجي وار راهي میدان جهاد شد. 
اولین بار به عنوان بسیجي از طرف شرکت سایپا 
اعزام شد به همراه شهید رضاقلي تاج الدیني که از 
اقوام بود. همه دوستان و آشنایان براي بدرقه شان 
آمده بودند. صابر ابتدا در گردان زهیر بود بعد در 
تیپ فرات وارد عمل شد. تیپ فرات تیپ غواصان 

و سكانداران بود. 
 غواص گروهان الحديد 

در عملی��ات والفجر ۸ ب��ر اثر اصاب��ت ترکش 
خمپاره به سرش جانباز ش��د و در مدت درمان 
در بیمارستان کسي از ایش��ان اطاع نداشت. 
بعد ها به خاطر بروز سردرد هاي شدید متوجه 
مجروحیتش شدیم. صابر در اعزام بعدي راهي 
گردان آبي– خاکي حضرت زینب )س(  مي شود 
و بعد به عنوان غواص به گروهان الحدید مي رود 
و در نهایت در مرحله اول عملیات کرباي۵ به 
شهادت مي رس��د. برادرم همیشه در کار خیر و 
کمک به بستگان پیشقدم بود. خیلي باعاطفه و 
باگذشت بود. در میدان رزم هم شجاع و نترس 

بود. 

پوران بابا، خواهر شهيد 
 معجزه خدايي 

همه فرزندان براي مادرم خیلي عزیز بودند اما 
صابر بین بچه ها خاص تر بود. م��ادر و پدر نگاه 
خاصي به صابر داش��تند. صابر از همان دوران 
کودکي با کار کردن کمک ح��ال پدر و خانواده 
۱۰نفره مان بود. روزها با دستفروش��ي، درآمد 
ناچیز و مبل��غ کمي را براي رفاه ح��ال خانواده 
مهیا مي کرد. داداش صابر عاقه خاصي به مادرم 
داشت طوري که بعد از شهادت صابر همه فامیل 
مي گفتند مادر ش��هید چطور مي خواهد تاب و 
دوام بیاورد اما من این معجزه را با چشمانم دیدم 

که خدا واقعاً به مادرم صبر داد. 
 شهيد دستفروش

در میان بستگان و آشنایان، صابر زبانزد بود. همه 
دوستش داشتند. با اینكه خودش دستفروشي 
مي کرد اما دس��تگیر نیازمندان و افراد کم توان 
فامیل و آشنایان بود. از همرزمان شهید شنیدم 
که صابر فردي شجاع و نترس بود. در میدان نبرد 
خیلي شجاعانه پیشروي مي کرد. در کرباي ۵ 
هم جزو غواصان خط ش��كن بود. زمان شهادت 
صابر، مادر باردار بود. فشار روحي که مادر تحمل 
کرد باعث شد خواهرمان یاس��من  با وضعیت 
جسمي یعني سندروم دان به دنیا بیاید و مادر 
بعد از ش��هادت صابر با این نوزاد سرگرم باشد 
تا این هدیه خدایي، باعث ش��ود غصه دوري و 
دلتنگي شهید کمتر به س��راغش بیاید. وقتي 
برادرم بهادر مجروح و در بیمارس��تان بستري 
شد مادر همیشه کنار ایشان بود و در این مسیر 
تا بهبودي برادرم سختي زیادي کشید. آن زمان 

مادر باردار هم بود. 

گفت وگوي منتشرنشده »جوان« با مرحومه پروين آزادبري مادر شهيد صابر بابا 

اميدوارم شفاعتش شامل حال ما هم بشود
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88498481ارتباط با ما

گفت وگوي »جوان« با جانباز بهادر بابا
  اعزام به جبهه با نامه يك شهيد 

عمليات کربالي يک با رمز يا ابوالفضل 
العباس)ع( ادرکني در محور مهران به 
صورت گسترده در تاريخ 9 تير 1۳65 
توسط سپاه انجام شد. عمليات 10 روز 
طول کشيد. همان ش�ب اول عمليات 
فرمان�ده گ�ردان ش�هيد صفرخاني و 
مسئول گروهانمان ش�هيد شدند. در 
همان عمليات ش�هر مهران آزاد ش�د
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