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88498481ارتباط با ما

از همه لحاظ الگو بود. من 
كوچك ترين رنجشي 
از او نداش�تم. از وقتي 
لباس سپاه را به تن كرد، 
منتظ�ر بودم ك�ه خبر 
ش�هادتش را بياورند و 
به خ�ودش ه�م گفته 
بودم. گفتم محمدامين 
ج�ان! اين راه س�ختي 
اس�ت كه ت�و انتخاب 
كرده اي، بي�ا برو دنبال 
يك كار و ش�غل ديگر؛ 
اما ايش�ان قبول نكرد

هرطور بود خودم را به 
سردخانه رساندم. پشت 
س�رم يك آمبوالنس 
ديگر آم�د و پيكري از 
داخل آمبوالنس پياده 
كردند. به سمتش رفتم 
و با اصرار كاورش را باز 
كردم. چهره اش آش�نا 
بود. چهره پسركي كه 
س�ال ها برايش الاليي 
مادرانه س�ر داده بودم

جدول
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت وگوي »جوان« با پدر و مادر شهيد محمدامين پيروتي از شهداي اهل سنت حادثه تروريستي اخير پيرانشهر

در مراسم تدفين پسرم صداي توپخانه سپاه آمد، هنوز فاتحه پسرم را نخوانده بوديم كه انتقام شهدا را گرفتيم

آقاجان!من3پسرديگرمرانيزتقديمميکنم

آقاي پيروت�ي چن�د فرزند داري�د؟ از 
خودتان و خانواده تان بگوييد. 

ــر و يك دختر دارم. متولد 1341 و  من چهار پس
از اهل تسنن هستم. محمدامین متولد اول مرداد 
1364 بود. پسرم تمام تحصیالتش را در شهرستان 
پیرانشهر گذراند و تا فوق ديپلم ادامه تحصیل داد. 
ــه اجازه ندهم بچه ها  اعتقاد من بر اين باور بود ك
ــتباهي را انتخاب كنند و از مسیر انقالب  راه اش
خارج شوند. با وجود اينكه شرايط مالي خانواده ام 
ــط بود اما همه حواسم بود كه رزق  در حد متوس
ــاورم و اين را در عاقبت به خیري  حالل به خانه بی
بچه ها دخیل مي دانستم. عاقبتي كه محمدامین 
با شهادت به آن رسید. پسرم سال 1383 ازدواج 
ــتركش يك  كرد و ماحصل اين زندگي مش
ــت. به خاطر ارادتش به  دختر 13 ساله اس
نظام جمهوري اسالمي سال 91 وارد سپاه 

پاسداران شد. 
خودتان هم زمان جن�گ در جبهه 

حضور داشتيد؟
ــربازي من مصادف  ــاً خدمت س اتفاق
ــود. همه خدمتم  با جنگ تحمیلي ب
ــايي گذراندم. اين  را در يگان شناس
يگان كارش شناسايي گروهك هاي 
ضدانقالب و كساني بود كه علیه نظام 
ــالمي اقدام مي كردند.  جمهوري اس
ــتان  ــربازي در بیمارس بعد از س
مشغول به كار شدم. الحمدهلل 
همه ما در خدمت اسالم و 
نظام بوديم و در اين 40 
ــهداي زيادي را  سال ش

تقديم كرديم. همه منطقه ما آن زمان جبهه بود و 
نقطه به نقطه اش سنگر مجاهدت. 

چقدر محمدامين مسيري را كه انتخاب 
كرده بود مي شناخت؟

از آنجايي كه ما خانواده اي مذهبي، معتقد و متعهد 
به دين اسالم و نظام جمهوري اسالمي هستیم، 
پیش از شهادت پسرم و دايي اش شهید حاصل، 
ــالب كرده ايم و  ــهداي ديگري هم تقديم انق ش
ــیر مخالف ما را انتخاب  در مقابل كساني كه مس
ــالمي اقدامات  كردند و علیه نظام جمهوري اس
ناجوانمردانه و ناشايستي انجام داده اند، ايستاده ايم. 
ــه ضدانقالب و  ــور و فعالیت علی ــا در اوج حض م
ــهید داده ايم. مي توانم بگويم  گروهك ها چند ش
ــهید نداده باشیم. عموزاده، دو  سالي نبوده كه ش
ــرم به  ــردايي ام و عموزاده هاي همس دايي و پس
شهادت رسیدند. امروز كه با شما صحبت مي كنم 
فرزندم محمدامین و برادر همسرم شهید حاصل 
احمدي به شهادت رسیدند. همسرم دختر جانباز 
و خواهر جانباز بود و امروز مادر و خواهر شهید شد. 
با توجه به همه اينها و تجربیات و علم و آگاهي كه 
محمدامین به شهدا و مسیرشان داشت با بصیرت 
ــهداي خانواده  ــي را انتخاب كرد كه خون ش راه
ــهداي خانواده را  در آن جاري شده بود. او راه ش
خوب مي شناخت. هیچگاه اجازه نداد حرف هاي 
دلسردكننده و تفرقه آمیز خللي در اراده و عزمش 

ايجاد كند. 
دايي محمدامین شهید حاصل احمدي همیشه 
ــي در جاي ديگر  ــان مي گفت تو مي توان به ايش
خدمت كني! من به تو انتقالي مي دهم تا به جايي 
ــتري دارد بروي. اما محمدامین  كه امنیت بیش

مي گفت نه! من بايد پیش شما خدمت كنم. 
با توجه به ش�رايط منطقه و فعاليت هاي 
ضدانق�اب، نگ�ران اي�ن نبودي�د كه 

فرزندتان لباس سپاه را به تن مي كند؟
ــد و  ــپاه ش همان روز اولي كه محمدامین وارد س
لباس نظامي اش را به تن كرد، با او صحبت كردم. به 
محمدامین گفتم شما وارد نظام شدي و لباسي را به 
تن كردي كه بايد با تمام وجود به آن و آرمان هايش 
پايبند باشي. تو خدمت در سپاه را انتخاب كردي، 
با اين كارت خودت سند شهادتت را امضا كرده اي! 
ــاوي است با شهادت.  پوشیدن لباس نظامي مس
محمدامین هم با آگاهي كامل از شرايط موجود وارد 

اين كار شد و البته آرزويش شهادت بود. 
از رغب�ت به ش�هادت برايت�ان صحبت 

كرده بود؟
ــهادت  خیلي زياد. همواره در جمع خانواده از ش
ــاري در منطقه  برايمان صحبت مي كرد. چند ب
در درگیري با ضدانقالب، دوستانش شهید شده 
ــي و حس جاماندگي اش از  بودند. من اوج دلتنگ
ــهیدش را در چهره اش مي ديدم. هر  دوستان ش
بار كه تهديد مي شد مي گفت: »من باكي ندارم. 
ــت  ــتم.« محمدامین مي دانس تا آخرش مي ايس
ــم كه با  ــدارد. آخر هم ديدي ــم ن ضدانقالب رح
ــي و دو همرزم  ــام او را همراه با داي بي رحمي تم
ــرار داده و  ــورد اصابت ق ــرش غافلگیرانه م ديگ
ــاندند. بیش از 20 گلوله به سر و  ــهادت رس به ش

سینه اش اصابت كرده بود. 
كمي از شاخصه هاي اخاقي محمدامين 

برايمان بگوييد. 
محمدامین سربه زير، متین، خوش اخالق و مؤدب 

بود. در تمام منطقه يك نفر نبود و نیست كه اندكي 
از محمدامین دلخوري داشته باشد. پسرم بسیار 
مهربان و خوب بود. از نظر اخالقي و اعتقادات ديني 
الگوي همه بود. محمدامین فرزند دوم خانواده ام 
بود اما همیشه الگوي من و مادر و ديگر برادرانش 
ــت و  بود. احترام زيادي به برادرهايش مي گذاش
ــت. شايد يكي  رابطه خوب و صمیمي با آنها داش
ــي محمدامین  ــاخصه هاي اخالق از مهم ترين ش
توجه ايشان به نماز اول وقت بود. به اين امر توجه 
زيادي داشت. گويا خدا او را فقط براي اينكه شهید 
بشود، آفريده بود. خودش و ما از همان روز اول كه 
وارد سپاه شد، منتظر شهادتش بوديم. هر لحظه 
احتمال شهادتش را مي داديم. انتظار من تا حدي 
ــك روزي به من زنگ  ــا خود مي گفتم ي بود كه ب

مي زنند و شهادتش را به من خبر مي دهند. 
و آن روز از راه رسيد؟

بله. آن روزي كه همیشه منتظرش بودم فرا رسید 

ــهادتش را به من اطالع  و 18 تیر ماه 98، خبر ش
ــاكرم كه محمدامین به آرزويي  دادند. خدا را ش
ــید. البته دلتنگي مادرانه و پدرانه  كه داشت رس
ــحالم از اينكه پسرم  ــت. خوش ــه هس كه همیش

عاقبت به خیر شد. 
نظر محمدامين در مورد اتحاد بين شيعه 

و سني چه بود؟
ــئله حساسیت زيادي  محمدامین روي اين مس
داشت. تفرقه افكني دشمنان همیشه بوده و هست. 
ــا درايت و  ــي كه اگر ب ــاي بي پايه و اساس حرف ه
بصیرت با آن برخورد نشود، به نظام و انقالب ضربه 
ــتند و به  مي زند. آنها به دنبال اختالف افكني هس
ــالم اعتقادي ندارند. آنها به شیعه و سني هم  اس
ــلمان  ــما هر دو مس اعتقاد و باور ندارند. من و ش
هستیم. درست است كه ما آداب و رسوم خاصي 
براي خودمان داريم، اما همگي مسلمانیم و زير سايه 
جمهوري اسالمي زندگي مي كنیم. براي ما فرقي 
نمي كند، امام خامنه اي هم رهبر شماي شیعه است 
و هم رهبر من كه سني هستم.  اهل سنت افتخار 
ــیدعلي دارد . به صراحت  مي كند رهبري چون س
مي گويم، خدماتي كه نظام جمهوري اسالمي در 
مناطق كردنشین و سني نشین انجام داده، شايد در 
جاي ديگر نديده باشید. اين نظام خدمات زيادي به 
اهل تسنن كرده و ما را مورد توجه قرار داده است. 
ــتاي ما در میان كوه داراي امكانات  دورترين روس
است. در مقابل همه آن تفرقه افكني و جوسازي هاي 

دشمنان بايد گفت: ما مسلمان هستیم. 
نيروي زميني س�پاه خيل�ي زود انتقام 
خون هايي را كه بناحق ريخته شده بود 
گرف�ت. وقتي خبر اي�ن اقدام س�پاه را 

شنيديد، چه احساسي داشتيد؟
ــهدا و در حال تدفین شهدايمان  ــر مزار ش ما س
ــت تا  ــت به دعا برداش ــم. امام جماعت دس بودي
فاتحه اي نثار شهدا كنیم. هنوز فاتحه را نخوانده 
ــلیك توپخانه هاي سپاه را به  بوديم كه صداي ش
ــنیديم. سر مزار فرزندم  سمت مقر ضدانقالب ش
گلوله هايي را كه به تالفي اين خونخواهي به سمت 
دشمن مي رفت، مي ديدم. همانجا با خودم گفتم: 
هنوز فاتحه شهادت پسرم را نخوانده ام كه ايران 
انتقام خون شهدايمان را گرفت. آنقدر خوشحال 
شدم انگار محمدامین كنار من است و او هم در اين 
ــت. من به شخصه از مقام معظم  شادي سهیم اس
ــپاه  ــئوالن و فرماندهان س رهبري و از همه مس
براي آن اقدام جانانه قدرداني مي كنم. من افتخار 
مي كنم زير سايه نظام جمهوري اسالمي زندگي 

مي كنم كه امام خامنه اي باالي سر ما است. 
  سخن پاياني؟

ــمن بداند امروز اگر محمدامین من را شهید  دش
كرد، اگر برادر همسرم )شهید حاصل احمدي( را 
به شهادت رساند، فردا و پس فرداهايي هم هست 
كه محمدامین ها، مالزاده ها و حاصل احمدي هايي 
به دنیا خواهند آمد كه سالح اين شهدا را بردارند و 
چه بسا سربازان گمنام ديگر همان روز سالح اين 
ــت گرفتند تا در برابر كید دشمنان  شهدا را به دس
بايستند. خوب بدانند كه با اين كارشان نمي توانند 
هیچ اقدامي نسبت به جمهوري اسالمي انجام دهند. 
خیاالت واهي درسر دارند، اما هیچ غلطي نمي توانند 
ــام خامنه اي مي گويم:  بكنند. خطاب به رهبرم ام
ــر ديگر دارم؛ آنها را هم تقديم  آقا جان، من سه پس
مي كنم. من بچه ها را طوري تربیت كرده ام كه ارادت 
زيادي به امام خمیني)ره( و رهبري و نظام جمهوري 
اسالمي دارند. چون واقعاً راهي كه جمهوري اسالمي 
ــت. در پايان بايد بگويم كه ما  مي رود، راه اسالم اس

نمي گذاريم خون اين شهدا پايمال شود.

  صغري خيل فرهنگ 
۴0 سال است كه مرزنشينان استان هاي غربي كشور ازجمله آذربايجان  غربي در برابر ضدانقاب 
ايستاده اند و مقاومت مي كنند و در اين راه هم شهداي گرانقدري تقديم ايران اسامي كرده اند. در 
18 تيرماه امسال نيز عناصر ضدانقاب در جنايتي آشكار با حمله به يك خودروي سپاه، سه تن از 
پاسداران پيشمرگ مسلمان كرد به نام هاي حاصل احمدي، محمدامين پيروتي و اميد مازاده را 
به شهادت رساندند. در پي اين حادثه قرارگاه حمزه سيدالشهدا)ع( اعام كرد: »به زودي عناصر 
خودفروخته ضدانقاب، تاواِن اين اقدام بزدالنه خود را خواهند داد.« خط و نشاني كه خيلي زود 
عملياتي شد و نيروي زميني س�پاه مراكز فعال ضدانقاب را در اقليم كردستان عراق هدف قرار 

داد و تعدادي از آنان را به درك واصل كرد. براي گراميداش�ت ياد و خاطره شهيد پيروتي يكي از 
شهداي واقعه 18 تير پيرانش�هر با عثمان پيروتي و طليعه احمدي، پدر و مادر شهيد محمدامين 
پيروتي گفت وگو كرديم. گفتني است كه مادر شهيد پيروتي همچنين خواهر شهيد حاصل احمدي 
هم است. همكامي تلفني ما با اين مادر و خواهر شهيد با همراهي و ترجمه پدر شهيد انجام شد. در 
پايان اين گفت وگو مادر شهيد گوشي را از دست پدر شهيد گرفت و با همان زبان كردي گفت: »ما 
به اين راه اعتقاد داريم. ما به شهادت در راه اسام و قرآن ايمان داريم. اگر قبول كنند من خودم هم 
آماده ام. اگر مسئوالن اجازه بدهند من خودم جاي محمدامين را پر مي كنم، لباس رزمش را مي پوشم 
و اسلحه اش را به دست مي گيرم و براي اين نظام مي جنگم.« ماحصل گفت وگويمان را پيش رو داريد.

 لباس رزمش را مي پوشم 
و براي اين نظام مي جنگم

   طليعه احمدي، مادر شهيد
خانم احمدي شما در اين حادثه تروريستي هم برادر 
و هم فرزندتان را از دس�ت داديد. ابت�دا از برادرتان 

بگوييد. 
ــان نمونه بود. متدين  ــل از لحاظ اخالقي يك انس برادرم حاص
ــال به نظام خدمت كرد.  ــه خنده رو. 37 س و بااخالق و همیش
ــاهد  ــهر و... ش ــق مرزي پیرانش ــتان، مناط ــات كردس ارتفاع
ــادت هايي كه امنیت را به منطقه ما  رشادت هاي او بودند. رش
به ارمغان آورد. به جرئت مي توانم بگويم كه ما حفاظت و امنیت 
منطقه را مرهون زحمات ايشان و دوستانشان هستیم. برادرم 
سر نترسي داشت. اصاًل از گلوله نمي ترسید. به ايشان پیشنهاد 
ــد اما نپذيرفت و گفت: »من فرار  بازنشستگي و انتقالي داده ش
نمي كنم. تا زماني كه پايم روي زمین است از هیچ چیزي و هیچ 

كسي نمي ترسم.«
محمدامین پسرم هم در كنار برادرم بود. ايشان به محمدامین 
ــو را تهديد خواهد  گفته بود كنار من و اينجا خطرات زيادي ت
كرد، بهتر است منتقل شوي. من شهید مي شوم، اما تو جواني 
ــال احترام اين  ــت. اما محمدامین با كم و دخترت كوچك اس
پیشنهاد را نپذيرفت. او همچون دايي اش عزمي راسخ داشت و 

بر اين اعتقاد بود كه بايد مردانه ايستاد. 
محمدامين چطور فرزندي براي شما بود؟

از همه لحاظ الگو بود. من كوچك ترين رنجشي از او نداشتم. از 
وقتي لباس سپاه را به تن كرد، منتظر بودم كه خبر شهادتش را 
بیاورند و به خودش هم گفته بودم. گفتم محمدامین جان! اين 
راه سختي است كه تو انتخاب كرده اي، بیا برو دنبال يك كار و 

شغل ديگر؛ اما ايشان قبول نكرد. 
از شهادت برادر و پسرتان چگونه مطلع شديد؟

ــر داده بودند كه  ــر كوچكم خب در همان ابتداي حادثه، به پس
دايي اش به شهادت رسیده اما نامي از محمدامین نیاورده بودند. 
من هم كه خبر شهادت برادرم را شنیدم، پیاده به سمت محل 

شهادتش راه افتادم. مسافت زيادي بود.
ــید كه به آنجا رسیدم. به   نمي دانم چطور و چه زماني طول كش
محض رسیدن، ديدم پیكر برادرم را به داخل آمبوالنس منتقل 
ــي هم خبر محمدامینم را مي گرفتم، جوابي  مي كنند. از هركس
نمي دادند. من هم به دنبال آمبوالنس به بیمارستان رفتم.  هرطور 
بود خودم را به سردخانه رساندم. ديدم مي خواهند پیكر برادرم را 
وارد سردخانه كنند. پشت سرم يك آمبوالنس ديگر آمد و پیكري 
از داخل آمبوالنس پیاده كردند. به سمتش رفتم و با اصرار كاورش 
را باز كردم. چهره اش آشنا بود. چهره پسركي كه سال ها برايش 
الاليي مادرانه سر داده بودم. پیكر غرق به خون محمدامین را كه 

ديدم مطمئن شدم او هم به شهادت رسیده است.
 دايي و خواهرزاده هر دو در يك مكان و در يك زمان به آرزويي كه 
داشتند رسیده بودند. يكي سال ها چشم انتظاري كشید و ديگري 
ــهادت طي كرد. گويا خدا مي خواست  مسافت كمتري را تا ش

ظرف مجاهدت هاي برادرم پرتر شود و بعد او را شهید كند.
 )مادر شهید به انتهاي گفت وگو كه مي رسد گوشي را از دست 
ــهید مي گیرد و با همان زبان كردي ادامه مي دهد(  پدر ش
ــالم و  ــهادت در راه اس ما به اين راه اعتقاد داريم. ما به ش
 قرآن ايمان داريم. اگر قبول كنند من خودم هم آماده ام.

 اگر مسئوالن اجازه بدهند من خودم جاي محمدامین را 
پر مي كنم. لباس رزمش را مي پوشم و اسلحه اش را به دست 

مي گیرم و براي اين نظام مي جنگم.

هر بار كه تهديد مي شد مي گفت: »من 
باكي ن�دارم. تا آخرش مي ايس�تم.« 
محمدامين مي دانست ضدانقاب رحم 
ندارد. آخر هم ديديم كه با بي رحمي 
تم�ام او را همراه با داي�ي و دو همرزم 
ديگرش غافلگيرانه مورد اصابت قرار 
داده و به شهادت رساندند. بيش از 20 
گلوله به سر و سينه اش اصابت كرده بود
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