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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

االن که گفت وگو مي کنيم چند روزي بيشتر از 
ش�هادت پدرتان نمي گذرد. ضم�ن قدرداني از 
شما براي قبول اين مصاحبه، مي خواهيم کمي 
بيشتر خانواده و پدرتان شهيد حاصل احمدي 

را بشناسيم. 
ما در خان��واده چهار برادر و ش��ش خواهر هس��تيم. اهل 
پيرانشهر و از عش��يره مامش. ما از طایفه احمدي عایزي 
و اهل تسنن هستيم. پدرم متولد سال 1338در روستاي 
الوین شهرستان پيرانش��هر بود. ایش��ان به رغم هوش و 
استعداد فراواني که در تحصيل داشت، به خاطر مشکالت 
خانوادگي و امرار معاش خانواده مجبور ش��د از تحصيل 
دست بکشد و در مزرعه کار کند. پدرم بعد از گذراندن دوره 
تزریقات و پانسمان در بيمارستان شهرستان مشغول کار 
شد و از همان جا فعاليت هایش را عليه رژیم شاه شروع و 
به صورت پنهاني مردم را به مبارزه دعوت  کرد. در روزهاي 
اواخر رژیم طاغوتي به صورت علني مبارزه خود را ادامه داد. 
مدتي در منطقه تحت تعقيب بود تا اینکه انقالب اسالمي 
به پيروزي رس��يد. بعد از انقالب ابتدا ب��ه عضویت جهاد 

سازندگي و سپس در دي ماه 63به عضویت سپاه در آمد. 
مسلماً حضور يک بومي کرد در سپاه آن هم زمان 

جنگ خطرات بسياري داشت؟
بله همينطور اس��ت، پدرم در بدو ورود به سپاه در نيروي 
ضربت سپاه شهرس��تان پيرانشهر مشغول ش��د. بعد از 
گذشت س��ه ماه از خدمتش با توجه به توانایي هاي رزمي 
و مدیریتي اش به فرماندهي منطقه ای��ل مامش درآمد و 
پایگاه هاي الوین وریک آباد و کاسه کران را راه اندازي کرد. 
بعد گروهاني را با عنوان گروهان ضربت نبي اکرم)ص( که 
در آن زمان جزو تيپ 18 الغدیر در منطقه بود، تشکيل داد 
و به تعقيب نقطه به نقطه ضد انقالب تا پاکس��ازي کامل 
منطقه ادامه داد. شهيد سپس به فرماندهي گردان 307 
سلمان درآمد و این بار به صورت وسيع تر مأموریت خود را 
در نوار مرزي پيرانشهر و ارتفاعات این شهرستان از جمله 
قندیل ادامه داد و بارها با ضد انقالب درگير شد. ایشان در 
امر مبارزه با قاچاق دام و همچنين مش��روبات الکلي هم 
سهم بسزایي داشت. به طوري که نه تنها ضد انقالب بلکه 
قاچاقچي هاي مشروبات الکلي هم از او وحشت داشتند. 
وقتي نام حاصل احمدي در بين ضد انقالب آورده مي شد 
آنها مي ترس��يدند و به محض ورود پدرم در منطقه اي که 
ضدانقالب در آن حضور داشتند، فرار مي کردند. ایشان در 
دوران رزمندگي چندین بار مجروح شد و جانباز48درصد 
بود. پدرم در سر شاخان، ارتفاعات آبخورده، در جبهه هاي 

غرب و حاج عمران مجروح شده بود. 
همين فعاليت هايشان خار چشم منافقين شده 

بود؟

بله، خانواده ما مرتب در معرض تهدید بود. یکي از عموهایم 
به نام بایزید احمدي در س��ال 1367به دست عناصر ضد 
انقالب به ش��هادت رس��يد. کمي بعد ضدانقالب)حزب 
دموکرات( یکي از عموها و پدربزرگم را به اسارت بردند تا 
پدرم را مجبور کنند از راهي که انتخاب کرده است بازگردد 
اما ایش��ان با درایت و بصيرتي که داشت توانست آنها را از 
چنگال ضدانقالب نجات دهد. بعد از ش��هادت عمویم به 
دست ضد انقالب، پدرم مصمم تر شد تا مبارزاتش را عليه 
آنها ادامه دهد. ایشان چه در زمان دفاع مقدس و چه پس 
از آن در عمليات بس��ياري ش��رکت و بارها و بارها عناصر 
ضدانقالب را به درك واصل ک��رد. پدر هر روز مصمم تر از 
گذشته به مجاهدت هایش ادامه مي داد و در این مسير بار ها 
و بارها تهدید مي شد اما به راهي که انتخاب کرده بود افتخار 
مي کرد و هيچ گاه خسته نش��د. مي گفت: »در راه انقالب 
و آرمان هاي نظام و رهبري حاضرم ج��ان ناقابل خودم و 

خانواده ام را فدا کنم.«
گويا پدرتان ارادت خاصي به رهبري داشتند؟

سال 1374زماني که امام خامنه اي به اروميه آمده بودند 
تعدادي از مسئوالن و فرماندهان با ایشان دیدار داشتند. 
پدر من نيز در این دیدار حضور داشت. شهيد در این مالقات 
حضوري از آرزوي هميش��گي اش »ش��هادت« براي امام 
خامنه اي صحبت مي کند و مي گوید دوست دارم در این 
راه شهيد شوم و بعد آرزوي ش��هادت مي کند و از ایشان 
مي خواهد که برایش دعا کنند تا به همرزمان ش��هيدش 
بپيوندد و از رفقاي شهيدش جا نماند. رهبر هم در پاسخ 
این درخواس��ت پدر مي فرمایند: »ان شاءاهلل به همرزمان 

شهيدت مي پيوندي.«
براي پدرم دوري از رفقاي ش��هيدش که س��ال ها با هم و 
درکنار هم جنگيده بودند، س��خت بود. باره��ا  از رفقاي 
شهيدش برایمان صحبت کرده بود. از شهيد احمد کاظمي، 
از شهيد محمود کاوه، از مسيح کردستان شهيد بروجردي 
و از سردار ش��هيد بقایي. پدرم از روزهاي همراهي و رزم 
در جوار این شهدا برایمان روایت کرده بود و از دوري آنها 
دلتنگ مي شد. هميش��ه مي گفت: »کاش همراه بچه ها 

شهيد شده بودم.«
از دوري سردار شهيد درستي رنج مي برد. ایشان از همرزمان 
پدر بود که سال هاي بعد از انقالب در پاکسازي مناطق از 
لوث وجود ضدانقالب درکنار هم مبارزه کرده بودند. شنيدن 
خبر شهادت نورعلي شوشتري در سيستان و بلوچستان که 

رفاقت زیادي با پدر داشت برایش سخت بود. 
پدرتان زياد تهديد مي شدند؟

بله، پدر مکرراً تهدید ش��ده بود. نامه ه��اي تهدیدآميز و 
اخطار هاي زیادي براي اینکه از سپاه جدا شود و از مبارزه 
عليه گروهک ها و ضدانقالب دس��ت بردارد وگرنه کشته 

خواهد شد. چند ماه قبل از ترور اخير ایشان که منجر به 
شهادتشان شد، پدرم را در نزدیکي منزل شخصي مان ترور 

کردند که نافرجام بود. 
مکرراً هم پ��در و هم م��ن را تهدید به ترور ک��رده بودند. 
مسئوالن و فرماندهان مربوطه در نامه اي از پدر درخواست 
مي کنند که انتقالي بگيرد و به تهران یا تبریز برود تا از این 
خطر ها دور باشد. پدر هم در جواب درخواست مسئوالن 
مربوطه و زیر نامه مي نویسد: »بس��م رب الشهدا! اگر قرار 
است من شهيد شوم بگذارید همين جا به شهادت برسم، 
من هيچ وقت به خاطر تهدید ضدانقالب از شهر و وطنم، 
از جایي که از خاك و مردم��ش دفاع مي کنم، از جایي که 
همرزمان شهيدم به لقاء اهلل پيوستند، فرار نمي کنم. من 

آرزو مي کنم شهيد شوم.«
پس شما هم تهديد شده بوديد؟

ضدانقالب تهدید کرده بود من را هم ترور خواهد کرد. گفته 
بودند اگر این پس��رش را بزنيم حاصل داغدیده و دست از 
فعاليت ها و مبارزاتش بر مي دارد و ب��ا این کار روحيه اش 
تضعيف مي شود. پدر هم در پاسخ این گزافه گویي ها گفته 
بود: »این پسرم که سهل است، اگر همه فرزندان و برادرهایم 
را بزنيد من همين راه را ادامه مي دهم. من تا آخرین قطره 
خونم راه شهدا را ادامه خواهم داد. هيچ گاه شهر و دیار خود 
را ترك نمي کنم تا دش��من فرصت پيدا کند و بياید روي 

خاك کشورم جوالن بدهد و اینگونه آبروي نظام برود.«
نحوه شهادتش�ان چگونه بود؟ آخرين ديدار يا 

تماستان چه زماني بود؟
چند دقيقه قبل از ش��هادت پدر با ایش��ان تماس گرفتم 
پرسيدم بابا کجایي؟! گفت من یک دقيقه دیگر به شما زنگ 

مي زنم. من هم خداحافظي کردم و منتظر شدم که ایشان 
تماس بگيرد. با خود گفتم احتماالً کار مهمي برایش پيش 
آمده و سرش خيلي شلوغ است. دقایق زیادي گذشت، اما 
تماس نگرفت. گویا چهار دقيقه بعد از تماس من، پدرم به 
شهادت رسيده بود. همان روز خبر شهادتش را به من دادند 

و خودم را سریع به ایشان رساندم. 
شاهدان حادثه شهادت پدر و همرزمانش را اینگونه براي ما 
روایت کردند که ساعت شش ونيم عصر روز 18 تيرماه بعد 
از ورود خودرو حامل سردار احمدي و همکارانش به داخل 
شهر و با کم شدن سرعت خودرو به خاطر دست انداز خيابان، 
تروریست ها که در ميان مردم و پشت خودرو ها پنهان شده 
بودند خودشان را جلوي خودروي آنها مي رسانند و شروع به 
تيراندازي مي کنند. در این حادثه پدرم همراه شهيد محمد 
امين پيروتي و مالزاده به شهادت مي رسند و راننده شان 
هم مجروح مي ش��ود. بيش از 20تير به سينه و سر پدرم 
اصابت کرده بود. پدرم ش��ير بود. آنها مي دانستند تنها راه 
شهادت پدر غافلگيري آن هم در ميان جمعيت است که 
پدرم به خاطر حفظ جان مردم حاضر نمي شود بي محابا 
ش��ليک کند. آنها در حمله اي غافلگيرانه او و یارانش را به 

شهادت رساندند. 
نظر پدرتان درخصوص اتحاد شيعه و سني چه بود 

و چه اقدامي در اين خصوص انجام مي دادند؟
شهيد هميشه از برکات انقالب و نظام اسالمي و رهبري 
امام خميني و امام خامنه اي براي مردم صحبت مي کرد. 
از دوستي و اتحادي که باید بين مردم مسلمان شيعه و 
سني باشد حرف مي زد و مي گفت: »انقالب حق است. 
مس��لمانان باید کنار هم باشند. اتحاد ما باعث شکست 
فتنه ها و نقشه هاي شوم و پليد دشمنانمان خواهد شد. 
مستکبران، منافقان و معانداني که مي خواهند ایران را 
مورد ظلم قرار دهند و چشم دیدن ایران را ندارند. همه 
اینها نشان دهنده مسير درستي است که ما آن را انتخاب 
کرده ایم.« پدرم در تمام مراسمي که شرکت مي کرد و در 
تمامي سخنراني هایش بر اتحاد بين شيعه و سني تأکيد 
داشت. شهادت ایشان و همرزمانش که از برادران اهل 
تسنن بودند پيام انسجام و اتحاد را به دشمنان مخابره 
کرد که ما ب��ا اهداي جانمان پ��اي آرمان هاي انقالب و 

نظام ایستاده ایم. 
شهادت پدر و يارانش بي پاس�خ نماند و نيروي 
زميني سپاه، مراکز فعال تروريست ها را در اقليم 
کردستان مورد هدف قرار داد. وقتي اين خبر را 

شنيديد چه احساسي داشتيد؟
احساس غرور کردم و خيلي خوشحال شدم. دقيقاً  زماني 
که ما پيکر ش��هدا را به خاك مي س��پردیم متوجه حمله 
نيروهاي سپاه به مقر تروریست ها شدیم. فریاد اهلل اکبر در 

زمان تشييع پيکر شهدا نش��ان از شادي و شعف مردم در 
اقدام نيرو هاي سپاه داشت. آنها باید تاوان اقدامات پليدشان 
را پس مي دادند که دادند و ان شاءاهلل باز هم بچه هاي سپاه 

به آنها ضربه مي زنند. 
سخن پاياني؟

پدرم با ش��هادت به آرزوي قلبي اش رسيد. من به داشتن 
چنين پدري افتخار مي کنم. واقعاً حيف بود و جاي افسوس 
داش��ت اگر پدر در رختخواب به دیدار معبود مي رفت. او 
شهيد ش��د و این بهترین مزدي بود که خدا براي مدت ها 
مجاهدت و ایس��تادگي اش در برابر دشمنان قسم خورده 
انقالب و نظام به ایش��ان عطا کرد. نبود پ��در براي من و 
خانواده درد بزرگي اس��ت، اما افتخار مي کنم  پدرم در راه 
حق، والیت پذیري و ارادتش به رهبري شهيد شد. شهادت 
ایشان بهترین چيزي اس��ت که در دنيا به آن رسيدم. این 
روزها تنها چيزي که ش��اید باعث آرامش من شود دیدار 

با رهبرم است.  
   همرزم شهيد 

شجاعت و دالوري شهيد احمدي زبانزد عام و خاص بود. 
از بچه تا ميانسال همه ایشان را مي شناختند. واقعاً کسي 
همپاي ایشان نبود. با توجه به روحيه اي که داشت، هيچ گاه 

از مبارزه خسته نشد. 
من درکنارش بودم. هر روز که ش��هيد را مي دیدم گویي 
روز اولي است که وارد فضاي جهاد شده و عليه ضدانقالب 
مي جنگد. هر روز که مي گذشت براي مقابله با ضدانقالب 
مشتاق تر مي شد. از آرزوي ش��هادتش بارها و بارها برایم 
گفته بود. مي گفت دوست دارم شهيد شوم. این تنها آرزو 
و خواسته اي است که از خدا دارم. ایشان هر روز نوحه »یاد 
امام و شهدا « را گوش و با خود زمزمه مي کرد. سردار حاصل 
احمدي هميشه بعد از نمازهایش طلب شهادت مي کرد. من 
چند بار حاالت تضرع شان را به درگاه خدا دیدم و شنيدم 
که عاجزانه از خدا شهادت و رسيدن به دوستان شهيدش 

را مي خواست. 
ضدانقالب و گروهک هاي تروریستي از او در هراس بودند و 
همواره شهيد را تهدید مي کردند اما هر چه تهدید مي شنيد 
خوشحال مي شد و مي گفت: »خوشحالم که ضدانقالب از 
من و افرادي چون من در هراس است و این تهدید ها نشان 
مي دهد که همين حضور ما و بودن ما در این مسير آنها را 
نگران کرده است.«  در حقيقت باید گفت ترسشان آنقدري 

بود که براي ترور ایشان یک تيم را اجير کرده بودند. 
از اینجا مي خواهم خطاب به ض��د انقالب و معاندان نظام 
بگویم گمان مبرید با ش��هادت س��ردار حاصل احمدي و 
یارانش، اسلحه اي بر زمين یا س��نگري خالي مي ماند. ما 
انتقام خون ش��هدایمان را خواهيم گرفت. ما مس��لمانان 

متحد تر از قبل خواهيم شد و همچنان ایستاده ایم. 

 گفت وگوي »جوان«   با فرزند شهيد سردار حاصل احمدي
 از شهداي حادثه تروريستي اخير پيرانشهر 

 نام »حاصل« رعشه به جان
 ضد انقالب مي انداخت

   صغري خيل فرهنگ
18تير ماه 98 خودروي حامل رزمندگان قرارگاه حمزه سيدالشهدا )ع( 
که در حال انجام مأموريت بود، در ورودي شهرستان پيرانشهر مورد حمله 
تروريست هاي ضدانقالب قرار گرفت. در اين حادثه تروريستي سه نفر از 
رزمندگان قرارگاه حمزه به نام هاي حاصل احمدي، محمد امين پيروتي 
)خواهرزاده شهيد حاصل احمدي( و اميد مالزاده به شهادت رسيدند و يک 
نفر ديگر نيز مجروح شد. سرهنگ پاسدار حاصل احمدي از پيشمرگان 
مسلمان کرد، فردي خوشنام و مردمي در منطقه به شمار مي رفت و سابقه 
طوالني در مقابله با عناصر ضدانقالب داشت. سابقه 37 سال ايستادگي در 

مقابل اشرار و تروريست ها درمناطق مرزي پيرانشهر، نام اين شهيد را به 
کابوس گروهک هاي خودفروخته و خائن تبديل کرده بود. 

اما شهادت سردار حاصل احمدي و دو نفر از همرزمانش بي پاسخ نماند 
و واحد هاي موش�كي، پهپادي و توپخانه نيروي زميني س�پاه، مراکز 
فعال تروريس�ت ها در اقليم کردس�تان را هدف قرار دادند که در اين 
حمالت عالوه بر انهدام تأسيسات و ساختمان ها، شمار زيادي از عناصر 
تروريستي کشته و زخمي شدند. براي آشنايي با مجاهدت هاي سردار 
شهيد حاصل احمدي با فرزندش کمال احمدي به گفت وگو نشستيم که 

در ادامه مي خوانيد. 

خان�واده ما مرت�ب در معرض تهدي�د بود. 
يكي از عموهايم به نام بايزي�د احمدي در 
سال 1367به دس�ت عناصر ضد انقالب به 
شهادت رسيد. کمي بعد ضدانقالب)حزب 
دموکرات( يك�ي از عموه�ا و پدربزرگم را 
به اس�ارت بردند ت�ا پدرم را مجب�ور کنند 
از راه�ي که انتخ�اب کرده اس�ت بازگردد

پدرم در تمامي س�خنراني ها بر اتحاد بين 
شيعه و سني تأکيد داشت. شهادت ايشان 
و همرزمان�ش که از ب�رادران اهل تس�نن 
بودند پيام انس�جام و اتحاد را به دشمنان 
مخابره ک�رد که ما ب�ا اه�داي جانمان پاي 
آرمان ه�اي انق�الب و نظ�ام ايس�تاده ايم

   همرزم شهيد: سردار احمدي نمونه بارز »اشدا علي الكفار و رحماءبينهم« بود. 
ايشان  را مي توان يک رزمنده جهادگر دانس�ت که از هيچ کمكي به مردم دريغ 
نمي کرد و   در مقابل وقتي ضدانقالب در روستاها و مناطق به تبليغ مي پرداختند، با 
شنيدن  خبر آمدن ايشان همگي پا به فرار مي گذاشتند. نام حاصل احمدي رعشه 

به جان ضدانقالب مي انداخت
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