
گزارش

 نگاهی گذرا به زندگی شهید ارکان قدیمی
 که 23 تیر 97 توسط پژاک ترور شد

ارکانرامقابلچشمانهمسرودخترششهیدکردند

 رضا رستمی
همین چند  روز پیش بود  که خبر شهاد ت 
یک�ی از پیش�مرگان ک�رد  مس�لمان د ر 
روستای گوشخانی شهرس�تان سروآباد  
مخابره شد . نوش�تیم مخابره، چراکه این 
خبر بازتاب رس�انه ای زیاد ی پی�د ا نکرد  
و تنها د ر س�طح اس�تان خبرهایی از آن 
منتشر شد . »شهید  ارکان قد یمی« متولد  
اول فرورد ین 1362 د ر روستای گوشخانی 
بود . همان روستایی که 23 تیرماه 1397 
محل شهاد تش نیز ش�د . ارکان چند  روز 
قب�ل از ش�هاد ت، در عملیاتي هم�راه با 
نیروهای سپاه شهرس�تان سروآباد  علیه 
پژاک ش�رکت  کرد ه بود . به همین خاطر 
تروریس�ت های ای�ن گروه ب�رای گرفتن 
انتقام از او، به محل زند گی اش حمله کرد ند  
و ارکان را مقاب�ل چش�مان خان�واد ه اش 
به ش�هاد ت رس�اند ند . برای اد ای د ین به 
خون پاک این پیش�مرگ کرد  مس�لمان، 
نگاهی گذرا به زند گی اش خواهیم اند اخت.

 مال ارکان
ارکان د ر خانواد ه ای مذهبی به د نیا آمد ه بود . 
ماد رش سلمی خانم و پد رش مالاحمد  قد یمی 
امام جمعه روستای گوشخانی سعی می کرد ند  
فرزند ان ش��ان را مذهبی و مؤمن بار بیاورند . 
ارکان که تا مقطع فوق د یپلم رشته کامپیوتر 
به تحصیالتش اد امه د اد ه بود ، از همان د وران 
کود کی به مسائل د ینی عالقه د اشت و از روحیه 
مذهبی باالیی برخورد ار بود . د ر تحصیل علوم 
د ینی به مرحله ای رسید ه بود  که د ر اوج جوانی 
به مالارکان مشهور شد . هنوز به سن تکلیف 
نرس��ید ه بود  که روزه گرفتن را آغاز کرد  و به 
همراه پد رش د ر نماز جماعت و د ر جلس��ات 
قرآن مسجد  روستای گوشخانی حضور پید ا 
می کرد . توجه بیش از حد ی که ارکان به نماز 
اول وقت د اش��ت د ر زند گی اش نمود  خاصی 
د اش��ت. د ر هر مکانی ابتد ا به نماز می ایستاد  
سپس به کارهای د یگرش رسید گی می کرد . 
د ر احترام گذاشتن به د یگران پیشد ست بود . 
عشق و عالقه ش��هید  قد یمی به خانواد ه اش 

زبانزد  د وستان و آش��نایان بود . ارکان هنگام 
شهاد ت د ختری پنج ساله به نام باران د اشت که 
بسیار به او عالقه مند  بود . هنگام شهاد ت پد ر، 

آسمان چشمان باران بارانی بود .
 عضویت د ر بسیج 

بعد  از آنکه نیروهای تروریست ضد انقالب د ر 
مناطق مرزی شمالغرب کش��ورمان تجد ید  
س��ازمان کرد ند  و اقد امات تروریستی شان را 
ش��روع کرد ند ، ارکان د اوطلب شد  تا به مقابله 
با آنها بپرد ازد . حد ود  پنج سال پیش اول مرد اد  
1390 ش��هید  قد یمی برای اقتد ار جمهوری 
اسالمی ایران و د فاع از ارزش ها د ر کنار سایر 
مرزد اران شجاع منطقه لباس بسیجی بر تن 
کرد . ابت��د ا د ر کارهای تبلیغاتی د ر قس��مت 
فرهنگی سپاه پاس��د اران شهرستان سروآباد  
فعالیت می کرد . همزمان اسلحه به د ست گرفت 

و برای مبارزه با ضد انقالب اعالم آماد گی کرد .
 مبارزه با ضد انقالب

ضد انقالب یک واژه عام اس��ت ک��ه به تمامی 
گروهک ه��ای مخالف نظام اس��المی اطالق 
می شود ؛ گروه هایی که د اعیه د فاع از مرد م ایران 
را د ر بوق و کرنا می کرد ند ، اما آنچه د ر مید ان 
عمل ب��روز می یافت، چیزی جز ت��رور، ایجاد  
وحشت و خشونت توسط آنها نبود . د ر استان 
ُکرد ستان، آنجا که کوهستان های سر به فلک 
کشید ه اش د ر جوار مرز عراق محیطی امن برای 
گروهک ها پد ید  می آورد ، عملکرد  ضد انقالب 
وحشتناک است. بسیاری از آنها همزبان ها و 
هم والیتی های خود  را با قس��اوت تمام شهید  
می کنند  تا به زعم خود شان ریشه های انقالب 
را د ر اس��تان ُکرد ستان بخش��کانند . شهاد ت 
ارکان نیز از اقد امات شنیع این گروهک هاست 
که باعث شد  پد ری را مقابل چشمان فرزند ش 

به شهاد ت برسانند .
 شهادت در خانه

واقعه 23 تیر 1397 که منجر به ترور و شهاد ت 
ارکان قد یم��ی ش��د ، از تازه تری��ن اقد امات 
تروریستی ضد انقالب اس��ت. آنها ترور شهید  
قد یمی را د ر پاس��خ به کشته ش��د ن یکی از 
اعضای گروهک تروریس��تی پژاک رقم زد ند .  
عضو گروهک ضد انقالب پژاک ، د ر تاریخ 19 
خرد اد  1397 د ر د رگیری با نیروهای س��پاه 
د ر منطقه س��روآباد  به د رک واصل شد ه بود . 
به همین خاطر عناصر گروهک تروریس��تی 
پ��ژاک د ر ص��د د  انتق��ام از ارکان برآمد ن��د . 
تروریست ها ساعت 3/5 بامد اد  23 تیر به خانه 
ارکان قد یمی هجوم آورد ند  و بع��د  از اذیت و 
آزارهای طاقت فرسای او، ارکان قد یمی را جلو 
چشم زن و بچه اش به شهاد ت رساند ند . ارکان 
مقابل چش��مان بارانی باران شهید  شد . اما به 
یقین خون پاکش د امن قاتالنش را می گیرد  
و آنها سرنوشتی جز شکست، خفت و  خواری 

نخواهند  یافت.
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واقعه 23 تی�ر 1397 ک�ه منجر به 
ترور و ش�هاد ت ارکان قد یمی شد ، 
از تازه تری�ن اقد امات تروریس�تی 
ضد انقالب اس�ت. آنها ترور شهید  
قد یمی را د ر پاس�خ به کشته شد ن 
یکی از اعضای گروهک تروریستی 
پژاک به نام »جیهان آزاد « رقم زد ند

 غالمحسین بهبود ی
منوچهر سعید ی اولین و تنها شهید  استان 
کرد ستان اس�ت که د هم خرد اد  1394 د ر 
ش�هر الرماد ی عراق به ش�هاد ت رس�ید . 
او د رس�ت د ر روزی ب�ه د نیا آم�د ه بود  که 
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران آغاز شد . 
یکم مهر 1359، د ر روس�تای میمنت آباد  
شهرستان  قروه کرد ستان، فرزند  پسری 
به د نیا آمد  که هرچند  س�نش به جهاد  د ر 
د فاع مقد س نمي رسید  اما مقد ر بود  سال ها 
بعد  د ر جبهه د فاع از حرم حضور یابد  و به 
شهاد ت برسد . شهید  سعید ی به عنوان تنها 
شهید  مد افع حرم استان کرد ستان، نماد ی 
از مقاومت و ایس�تاد گی مرد مانی است که 
د ر همه حواد ث و روید اد ها، د ر کنار س�ایر 
هموطنان شان ایستاد ند  و خون د اد ند . متن 
زیر روایت بخش هایی از زند گی این شهید  
بزرگوار اس�ت که د ر گفت وگو ب�ا خانواد ه 
و د وس�تانش تقد یم حضورت�ان مي کنیم.

   
 نانوای کوچک

پسرم د ر نوجوانی مجبور بود  برای امرار معاش 
و کمک به خانواد ه د ر نانوایی کار کند . از سن 
9 سالگي ش��روع به حفظ و قرائت قرآن کرد . 
روزه هایش را کام��ل مي گرفت. توجه خاصی 
هم به نماز د اش��ت. تا صدای اذان مي شنید، 
بازی  را رها مي کرد، وضو مي گرفت و نماز 
ميخوان��د . یک شب منوچهر ن��ان زیاد ی به 
خانه آورد ه بود . نان ها را گذاشت اتاق و رفت 
خوابید . بعد  از یک ساعت بید ار شد  و با عجله 
بیرون رفت. طولی نکشید  که برگشت. گفتم: 
منوچهر ای��ن وقت شب کج��ا رفتی؟ جوابی 
ند اد  و رف��ت خوابید . بعد  از چن��د  روز یکی از 
همسایه ها را د ید م. از منوچهر گفت و برایش 
د عا کرد . گفتم: مگر پس��رم چه ک��ار کرد ه؟ 
گفت: »چند  شب پیش د ر خانه نان ند اشتیم 
و بچه ها گرسنه بود ند . ناگهان منوچهر آمد  و 
برای ما نان آورد .« به منوچهر جریان مالقات 
با همس��ایه را گفتم. د ر جواب گفت: ماد ر آن 
شب که خوابید م د ر خواب د ید م همسایه مان 
جلوی د ر خانه شان بی تابي مي کند . د ر همان 
عالم خواب پرسید م: چرا پریشانی؟ گفت: د ر 
خانه نان ند اریم بچه ها گرسنه هستند .  همان 
لحظه از خواب بید ار شد م. با عجله رفتم نان ها 

را به همسایه د اد م!
کبری میهمي  ماد ر شهید   

  فد ایی اهل بیت
با منوچهر از کود کی ب��ا هم بزرگ شد یم. هر 
چه از عمرمان مي گذشت ب��ه هم نزد یک تر 
مي شد یم. این قرب��ت و نزد یکی موجب شد ه 
بود  خاطرات مشترکی د اشته باشیم، مثل یک 
روح د ر د و بد ن بود یم. براد رم جذابیت عجیبی 
د اش��ت. اگر مد ت کمي  با کس��ی نشس��ت و 
برخاست مي کرد ، او را شیفته خود ش مي کرد . 
آن طور که ماد رمان تعریف مي کند ، منوچهر 
د ر د و س��الگی به فلج اطفال مبتال شد ه بود . 
د وس��تانش که به این بیماری د چار شد ند  یا 
فوت کرد ند  یا فلج شد ند . پد ر و ماد رم منوچهر 
را برای د رمان به اس��تان همد ان پیش د کتر 
شوشتری مي برند . د کت��ر از د رمان منوچهر 
ناامید  مي شود . پیش هر د کتری که مي برند  
جواب ش��ان مي کند . م��اد رم مي گوید  وقتی 
د ید م د کترها جوابم کرد ند ، منوچهر را د ر اتاق 
خواباند م. رویش را پوشاند م. خیلي حالش بد  
بود . با خود م گفتم »اگر قرار اس��ت بمیرد  د ر 
خانه خود مان بمیرد .« وقتی همه د رها را بسته 
د ید م به سید الشهد ا امام حسین)ع( متوسل 

شد م. گفتم: آقاج��ان! شما مصائ��ب زیاد ی 
د ید ه اید . پسر من فقط د و سال د ارد ، آرزویم 
این است که فد ایی شما و اهل بیت باشد . آقا 
هم جواب ما را د اد  و منوچهر حالش خوب شد . 
سی و چند  سال بعد ، منوچهر فد ایی حریم و 

حرم اهل بیت شد .
  امیر سعید ی براد ر شهید 

 نگین انگشتر
از همان بد و تولد  پس��رم، احساس مي کرد م 
آد م بزرگی مي شود . خیلی زود  شروع به نماز 
خوان��د ن و انجام واجبات ک��رد . مد ام د ر فکر 
خد مت به محرومان ب��ود . لحظه ای از کمک 
به مس��تمند ان غفلت نمي کرد . همین تقید  
مذهبی و کمک ب��ه محرومی��ن باعث شد ه 
بود  اهالی روستا او را د وس��ت د اشته باشند . 
مثل نگین انگش��تر د ر روس��تا مي د رخشید . 
هم خود ش اهل عباد ت بود  و هم اطرافیان و 
مرد م را به عباد ت و حضور د ر مسجد  تشویق 
مي کرد . شکر خد ا پسرم د ر خد مت مرد م بود . 
بارها مي د ید م که به کمک د یگران مي رود  و 
د ر کارهای مختلف کمک شان مي کند . شهید  
مثل یک ستاره د ر آسمان روستا مي د رخشید  
و س��عی مي کرد  جوان ترها را به راه راس��ت 

هد ایت کند .
  مرتضی سعید ی پد ر شهید 

 نماز و حجاب شرط ازد واج
بیس��ت و هفتم مهر 1383 منوچه��ر و پد ر 
و ماد رش به خواس��تگاری ام آمد ند  اما س��ر 
مهریه به توافق نرس��ید یم. منوچهر با براد رم 
رفت بیرون و بعد  از مد تی برگش��تند . براد رم 
گفت: »منوچهر آن قد ر توانایی د ارد  که روی 
پای خود ش بایس��تد . او مي تواند  خواهرم را 
خوشبخت کند  و با ازد واج ما موافقت کرد .« 
د ر اولین جلس��ه ای که با هم صحبت کرد یم، 
همسرم بی مقد مه د و شرط برای ازد واج مان 
مطرح کرد ؛ شرط اول مقید  ب��ود ن به نماز  و 
ش��رط د وم رعایت حجاب ب��ود . همین تقید  
مذهب��ی اش بود  که م��را جذب ک��رد . بعد  از 
خواس��تگاری به براد رم گفت��م منوچهر چی 
بهت گفت ک��ه نظرت را عوض ک��رد ؟ گفت: 
»از من پرسید  شما سکه برای تان مهم است 
یا خوشبختی خواهرت��ان؟ بعد  گفت من زیر 
س��نگ هم که باشد  خواهرتان را خوشبخت 
مي کنم.« بعد  از ازد واج رفتیم تهران. ابتد ای 

ازد واج مان وضع مالی مناس��بی ند اشتیم اما 
همه تالش همسرم این بود  رزقی که به خانه 
مي آورد  حالل باشد .پسرم راد مهر سال 1388 
به د نیا آمد  که برای منوچه��ر از جان عزیزتر 
بود . برای تربیت راد مهر خیلی حس��اس بود . 
تنها خواس��ته اش از من این بود  که مي گفت: 
تربیت بچه ام را از تو مي خواهم. چون من زیاد  
خانه نیستم، تو به او رس��ید گی کن. سه ماه 
بعد  از شهاد تش هم فرزن��د  د وم ما »ماهان« 

به د نیا آمد .
  فریبا زرین همسر شهید 

 اعزام به لبنان
بعد  از د و سال خد مت د ر سپاه، شهید  سعید ی 
د ر سال 1390 د ر جریان یک مأموریت کاری 
به کش��ور لبنان اعزام شد . شش ماه د ر آنجا 
ماند . بعد  از بازگش��ت از لبنان به اس��تخد ام 
رس��مي  نیروی قد س س��پاه د ر رس��ته فنی 
مهند س��ی قرارگاه خاتم االنبیا د رآمد . وقتی 
بحث د اعش��ی ها پیش آمد ، منوچهر از اولین 
نفراتی بود  که د اوطلب اعزام به جبهه مقاومت 

اسالمي  شد .
س��ال 1392 با اوج   جنگ د ر س��وریه به این 
 کش��ور اعزام شد  و د ر مید ان عمل رود رروی 
تروریست ها ایستاد . حد ود  س��ه ماه د ر آنجا 
ماند . منوچهر طوری مشتاق جهاد  د ر جبهه 
مقاومت اسالمي  بود  که با پیامک خبر رفتنش 
را به خانواد ه اعالم ک��رد ه بود . به رغم آن همه 
عالقه ای که به خان��واد ه و بچه هایش د اشت، 
چون احساس تکلیف مي کرد ، از همه تعلقاتش 

گذشت و رفت.
  یکی از همرزمان شهید 

  بسیجی جهاد گر
همسرم بعد  از حضور د ر جبهه سوریه، همچنان 
اصرار د اشت د ر جبهه مقاومت اس��المي  حضور 
د اشته باشد . اصرار و پیگیری هایش باعث اعزام 
مجد د ش شد . آد مي  نبود  که ب��ه این راحتی ها 
د س��ت از مبارزه برد ارد . س��ال 1394 که جبهه 
د فاع از حرم ابعاد  تازه ای گرفته بود ، د وباره تالش 
کرد  اعزام شود . عاقبت تالشش نتیجه د اد  و نیمه 
شب اول خرد اد  1394 همزم��ان که منتظر به 
د نیا آمد ن فرزند  د وم مان ماه��ان بود یم، این بار 
به صورت خود جوش د ر قالب ی��ک گروه فنی، 
مهند سی جهت خد مت رس��انی به روستاهای 
کشور عراق به صورت بسیجی به این کشور اعزام 
شد . نهمین روز سفرش به عراق، پسر بزرگ مان 
راد مهر خیلی بی تابی مي کرد . صبحش زنگ زد م 
موبایل همسرم خاموش بود . به محل کارش زنگ 
زد م، گفتند  رفته مأموریت. خود ش ساعت 4 عصر 
زنگ زد  و ب��ا راد مهر حرف زد . س��اعت 11 شب 
پیامک زد  و گفت نگ��ران نباش، مواظب راد مهر 
باش. صبح خبر شهاد تش را به من د اد ند . همان 

عروجی که همیشه آرزویش بود .
  همسر شهید 

 پیکر سوخته
قبل از شهاد ت نوه ام رفتم تهران برای د ید نش. 
بع��د  از مد تی که آنجا مان��د م، همراه خانمش 
برگشتیم روستای میهم. د ر راه منوچهر گفت 
ننه آن هواپیماها را مي بینی؟ گفتم بله. گفت 
آرزویم این اس��ت که یک بار د یگر س��وار آن 
هواپیماها بشوم و به س��وی سوریه پرواز کنم. 
د وس��ت د اشت د وباره به جبهه ب��رود . عاقبت 
رفت عراق و خبر آمد  که شهید  شد ه است. آن 
لحظه که خبر شهاد تش به ما رسید  یاد  د عای 
33 س��ال پیش ماد رش افتاد م که او را به  امام 
حسین)ع( سپرد . منوچهر با پیکر سوخته به 

وطن بازگشت.
  گل باغی میهمي  ماد ربزرگ شهید 

 تولد  ماهان
بار اول��ی که همس��رم رف��ت، اوای��ل جنگ 
س��وریه بود  و منطقه اوضاع خطرناکی د اشت 
ام��ا منوچهر همیش��ه د ر هر ک��اری د اوطلب 
بود . شجاعت زیاد ی از خود ش نش��ان می د اد . 
همسرم از گمنام ترین و مظلوم ترین شهد ای 
مد افع حرم است. روزهای آخر خیلی خاکی و 
تود ار شد ه بود . خند ه ای د لنشین روی لبانش 
بود . انگار می خواس��ت بی د غد غه برود  و حتماً 
د ر د لش با هم��ه ود اع کرد . بار آخ��ر که اعزام 
شد ، فقط چن��د  ماه ماند ه ب��ود  فرزند  د وم مان 
متولد  شود ! مي گفت پس��رم که ب��ه د نیا آمد  
اس��مش را ماهان بگذارید . خیلی ذوق د اشت 
ماهان کوچولویش را ببیند  اما قسمت بود  که 
قبل از د ی��د ن روی نوزاد ش شهی��د  شود . آن 
طور که همرزمانش تعریف کرد ه اند ، همسرم 
د هم خ��رد اد  1394 د ر حمله انتخاری عوامل 
تروریس��تی د اعش د ر شهر الرماد ی عراق به 
شهاد ت مي رسد . د ر این زمان فقط 10 روز از 
اعزامش به عراق مي گذشت. پیکر منوچهر د ر 
این حمله انتحاری سوخته بود . چند  روز بعد  
د ر 14 خرد اد  1394، شهید  را تشییع کرد یم 
و د ر گلزار شهد ای روستای »میهم سفلی« به 
خاک س��پرد یم. روس��تای میهم روز شهاد ت 
منوچهر مملو از جمعیت ش��د ه بود . روز د فن 
پیکر منوچهر مصاد ف شد ه بود  با سالروز وفات 
حضرت امام)ره(. د ر چنین روزی همسرم را تا 

آرامگاه ابد ی اش بد رقه کرد یم.
همسر شهید   

 فرازی از وصیتنامه شهید 
د رود  بر امام امت، که صالح د نی��ا و آخرت ما 
د ر پیروی از والیت فقیه است. راه امام و شهد ا 
را اد امه د هید  که خی��ر د نیا و مصلحت آخرت 
شم��ا د ر آن اس��ت. از مرد م مس��لمان و غیور 
کشورم مي خواهم که نگذارند  خون شهید ان 
پایمال شود  ت��ا انقالب مان پاید ارت��ر شود . از 
مرد م، ب��راد ران و خواهرانم مي خواهم همگی 
بسیجی باشند  که بس��یج عزت و اقتد ار کشور 
اس��ت. از شما مرد م و فرزند ان��م مي خواهم با 
انقالب به سس��تی برخورد  نکنید  و همیش��ه 
پشتیبان امام و رهبری باشید . از مرد م کشورم 
مي خواهم فرزند ان خود  را تشویق نمایند  که 
راهی را که راه حق و امام اس��ت اد امه د هند  و 
به جبهه های حق علیه باطل بروند  و اگر کسی 
مانع رفتن فرزند ش به جبهه های جنگ شود  
تأکید  مي کنم که او مس��ئول اس��ت. از مرد م 
شهید پرور کش��ورم مي خواهم که همیشه د ر 
صحنه باشند  تا همه د شمنان اس��الم و ایران 
بد انند  مرد م غیور ما همیشه د ر صحنه هستند  
و نمي گذارند  خللی بر جمهوری اسالمي  وارد  
شود . د ر آخر از شما مي خواهم به یاد  روز جزا 

باشید  و پیرو ائمه اطهار باشید .

گفت وگوی »جوان« با خانواده منوچهر سعیدی تنها شهید مدافع حرم استان کردستان 

ماهان 3ماه بعد از شهادت پدرش به دنیا آمد

بار آخ�ر که اع�زام ش�د ، فق�ط چند  
ماه ماند ه ب�ود  فرزند  د وم م�ان متولد  
ش�ود ! مي گفت پس�رم که به د نیا آمد  
اس�مش را ماه�ان بگذاری�د . خیل�ی 
ذوق د اش�ت ماه�ان کوچولوی�ش 
را ببین�د  ام�ا قس�مت ب�ود  ک�ه قبل 
از د ی�د ن روی نوزاد ش ش�هید  ش�ود
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جدولسودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.
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