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مادر شهيد خليلي حدوداً هفتاد سال دارد.
البته خودش هم دقيقاً نمي داند چند ساله 
است. مي گويد: »هفت فرزند داشتم كه دو 
تاي آنه��ا در كودكي فوت كردن��د و بعدي 
محمد بود كه با فوت آن دو، به نوعي اولين 
فرزند خانواده ش��د. از هم��ان كودكي اش 

دلس��وز و مهربان بود. در خانه به من كمك 
مي كرد و خيلي زود نماز و روزه را ياد گرفت. 
محمد هفت ساله بود كه از همدان به تهران 

نقل مكان كرديم.« 
مادر شهيد ادامه مي دهد: »محمد تا پنجم 
ابتدايي درس خواند. كمي بعد جنگ شروع 
ش��د، خيلي كوچك بود كه تصميم گرفت 
به جبهه برود. پ��درش مخالف بود. حق هم 
داشت چون پسرم خيلي كم س��ن بود، اما 
ذوق داشت برود و مي گفت اگر االن جبهه 

نرويم، بعدها حسرتش را مي كشيم.« 
از برادر ش��هيد مي پرسم ايش��ان چند بار 
به جبهه رفت؟ پاس��خ مي ده��د چند باري 
رفت. محمد مدتي در كميته، بسيج و سپاه 
عضويت داش��ت و جهادش را در هر كدام از 
اين كس��وت ها ادامه داد. در همان جبهه تا 
كالس نهم خواند. بعد به ش��هادت رسيد و 

قسمت نشد كه درسش را ادامه بدهد. 
ش��هيد خليلي از ش��هداي عمليات مرصاد 
است. از همان كس��اني كه آخرين روزهاي 
جنگ به فرمان امام مبني بر خالي نگذاشتن 
جبهه ه��ا لبيك گفتن��د و خودش��ان را به 
عمليات مرصاد رساندند. مادر شهيد آخرين 
اعزام محم��د را به ياد م��ي آورد و مي گويد: 
»روزي كه پسرم مي خواست براي هميشه 
برود، از دو طرف صورتش را بوسيدم )اشك 
امان مادر را مي ب��رد( تا ايس��تگاه اتوبوس 
بدرقه اش كردم. ذوق داشت كه زودتر برود. 
عراقي ها دوباره به كش��ورمان حمله كرده 
بودند و جوان ه��ا مي رفتند ت��ا مقابل آنها 
بايستند. محمد هم رفت و س��ه روز بعد به 

شهادت رسيد.« 
مادر ادامه مي دهد: »محمد در سه ماهگي 
آبل��ه گرفت. از ده��ات با پاي پي��اده او را تا 
همدان رسانديم. يك ساعت راه بود. خيلي 
وضع وخيمي داش��ت. خدا خواس��ت زنده 
بماند. بعدها آپانديس��ش دچار مشكل شد. 
همان زمان داخل يك كاغذ دعايي نوش��ته 
بود. پرس��يدم چه نوش��ته اي؟ گفت از خدا 

خواستم با بيماري از دنيا نروم. به جبهه بروم 
و شهيد شوم.« 

برادر ش��هيد با يادآوري خاط��رات محمد 
مي گويد: »برادرم متولد س��ال 1348 و دو 
سال از من بزرگ تر بود. سرنترسي داشت و 
بسيار شجاع بود. در مدرسه ما دو دانش آموز 
قلدر بودند ك��ه بقيه را اذي��ت مي كردند و 
بچه هاي ديگر را كت��ك مي زدند. من چون 
از روحيات محمد خبر داش��تم، هميش��ه 
مي ترسيدم از آنها كتك بخورد، اما عاقبت 
يك روز با هر دوي آنها درگير شد و كتكشان 
زد. بعد از اين اتفاق، هر دو دانش آموز قلدر از 

محمد حساب مي بردند.« 
برادر شهيد درخصوص نحوه شهادت محمد 
بيان مي دارد: »اواخر جنگ وقتي عراقي ها از 
جنوب حمله كردند، منافقين هم از غرب به 
داخل كشورمان نفوذ كردند. محمد خودش 
را به عمليات مرصاد رس��اند و گويي تازه به 
منطقه رسيده بود كه وارد درگيري مي شود 
و در همان ساعات اول درگيري به شهادت 
مي رس��د. محمد در جبهه مسئوليت هايي 
داشت، اما هيچ وقت به ما از مسئوليت هايش 
حرفي نمي زد. دوستانش گاهي او را دم خانه 
سوار مي كردند و مي بردند. مي پرسيديم چرا 
دنبال تو مي آيند؟ مي خنديد و مي گفت من 
را دوس��ت دارند كه دنبالم مي آيند. من هر 
وقت به ياد اين خاطره مي افتم مي گويم خدا 
هم محمد را خيلي دوست داشت كه او را با 

شهادت پيش خودش برد.« 
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ش�يخ!ش�ماچندس�الداريدوقبل
ازش�روعجنگتحميليچهش�غلي

داشتيد؟
من متولد سال 1326 هستم. درجواني  در بندر 
خرمشهر راننده جرثقيل بودم. زندگي خوب و 
آرامي داشتيم. مردم منطقه ما مثل ديگر اقوام 
ايراني كشورشان را دوست داشته و دارند. ما هم 
مثل بسياري از مردم ايران در مبارزات انقالب 
شركت داشتيم. بعد از پيروزي انقالب اسالمي 
هم ب��ه كار خودمان مي رس��يديم. آن كس��ي 
كه كش��اورزي داش��ت به زمينش مي رسيد. 
آن كس��ي كه دامداري داش��ت به احشامش 
مي رس��يد و من هم كه يكي از كاركنان اداره 

بندر خرمشهر بودم. 
روستايس�ورهخيليبامرزشلمچه
فاصلهندارد،زمزمههايجنگراازچه

زمانيشنيديد؟
گاهي سر و صداهايي از مرز مي آمد. عراقي ها 
چند بار پيش از شروع رسمي جنگ تجاوز 
مرزي داش��تند. حتي با نيروهاي ما درگير 
مي ش��دند، اما ما روستانش��ين ها از عمق 
ماجرا خبر نداش��تيم. فكر مي كرديم شايد 
گذري درگيري هايي صورت بگيرد و تمام 
شود. خبر نداشتيم كه عراق قصد يك حمله 
همه جانبه دارد. نمي دانم چرا مسئوالن آن 
زمان اعالم خطر نكردند ك��ه ما بدانيم چه 
خبرهايي در راه اس��ت. بي خب��ر بوديم كه 

جنگ شروع شد. 
روزشروعجنگرابهيادداريد؟

ندارم! نه اينكه نبودم يا نفهميدم. 31 شهريورماه 
1359 جنگ براي مركزنش��ين ها شرع شد، در 
حالي كه براي ما مرزنشين ها از قبل شروع شده 
بود. هرچند م��ا اطالعات درس��تي از نقطه صفر 
مرزي نداش��تيم، ولي خب 10 روز قبل از شروع 
جنگ رزمنده هايمان در شلمچه شهيد دادند. ما 
هم سر و صداي تيراندازي را مي شنيديم. بنابراين 
براي ما مرزنشين ها فرقي نمي كرد كه شروع جنگ 
به صورت رسمي اعالم شود يا نشود. وقتي شهيد 
مي داديم، وقتي عراق تجاوز مي كرد، جنگ شروع 

شده بود. ديگر نياز به اعالم رسمي نداشت. 
ماجراياسارتتانچطوررقمخورد؟

يك روز طبق معمول در بندر خرمشهر سر كار 

رفتم. دقيقاً يادم نيس��ت چه روزي بود. شايد 
قبل از شروع رسمي جنگ بود. چون بعد از 31 
شهريورماه اوضاع وخيم شد. خالصه آن روز به 
خانه برگشتم. غذايي خورديم و مي خواستيم 
بخوابيم كه ديديم چند نفر در خانه را مي كوبند. 
باز كرديم ديديم سرباز هستند. اول فكر كرديم 
نيروهاي ايراني هس��تند. به فارسي دست و پا 
شكسته گفتم س��ركار چطوري؟ آن سرباز كه 
انگار كمي فارسي بلد بود گفت ديگر چطوري 
نداريم. بايد عربي ح��رف بزنيد. ما ارتش عراق 
هستيم. تعجب كردم. چون اصاًل نمي دانستيم 
چه خبر ش��ده و چرا عراقي ها چن��د كيلومتر 
به داخل كش��ور ما نفوذ كرده اند. ما عرب زبان 
هستيم. با س��ربازهاي عراقي صحبت كردم و 
گفتم حاال از ما چ��ه مي خواهيد؟ گفت هرچه 
س��ريع تر بايد با ما بياييد. گفتيم كجا؟ گفتند 
عراق. گفتيم آخر خان��ه و زندگي مان؟ گفتند 
حتي وقت نداريد يك بقچ��ه لباس با خودتان 
برداري��د. همين االن س��وار اتوبوس ش��ويد و 
راه بيفتيد. م��رد و زن و پير و بچ��ه هم ندارد. 
همگي بايد برويد. هيچ كدام از اهالي روس��تا 
نمي خواستند بروند. يعني كجا بايد مي رفتيم. 
اينجا خانه ما بود. تم��ام زندگي مان اينجا بود. 
حاال عراقي ها مي گفتند بدون برداش��تن هيچ 

كدام از وسايلتان راه بيفتيد. 
يعنيزنوبچهوهمهاعضايخانواده

رااسيركردند؟
بله، همه خانواده من و همه همس��ايه ها و كل 
مردم روستاي سوره و هر كس كه آن اطراف بود 

و عرب خوزستاني بود را جمع كردند و بردند. 
كس�يهممقاوم�تك�ردت�اهمراه

عراقيهانرود؟
چند نف��ري مقاومت كردند، ام��ا آنها را داخل 
خانه هايشان حبس و بعد خانه را با خمپاره روي 
سر ساكنانش خراب كردند. هفت، هشت شهيد 

داديم. اينطور از بقيه زهرچشم گرفتند. 
آنزمانچندفرزندداش�تيد؟شمارا

كجابردند؟
من چهار فرزند داشتم. كوچك و بزرگ. خودم 
هم 33 سال داش��تم. با همسري جوان و چند 
بچه قد و نيم ق��د همگي ما را س��وار اتوبوس 
كردند و  داخل عراق بردند. اول به بصره رفتيم. 
ساماندهي ش��ديم و بعد ما را به حوالي العماره 

بردند. 

دقيقًاقصدشانازاسارتمردمعادي
چهبود؟غيرازروس�تايسورهازچه

مناطقياسيرگرفتهبودند؟
البته عراقي ها به ما اسير نمي گفتند. مي گفتند 
شما مهمان ما هس��تيد! مي خواستند با صدام 
بيعت كنيم. فكر مي كردند قرار است خوزستان 
را از ايران جدا كنند و مي خواس��تند ما از آنها 
پناهندگي بگيريم و شهروند عراقي شويم. البد 
بعد كه خوزستان را مستقل يا به عراق ملحق 
كردند ما مي ش��ديم عرب هاي عراقي س��اكن  
آنجا! اما زير بار نرفتيم. نخواس��تيم كه هويت 
ايراني مان را از دست بدهيم. غير از ما از اعراب 
سوسنگرد، خرمشهر و مناطق ديگر هم بودند 

كه آنها را در العماره ديديم. 
پ�سعربهاياس�يرخوزس�تانيبا

عراقيهاهمكارينكردند؟

خير هم��كاري نكردن��د. البته ش��ايد برخي 
بيعت كردن��د، اما اغلب به كشورش��ان وفادار 
ماندند. به همين دليل بود ك��ه عراقي ها ما را 
در يك اردوگاه اسكان دادند و نمي گذاشتند 
آزادانه تردد كنيم. نه اينكه عين اسراي جنگي 
باش��يم، اينطور نبود. گاهي اجازه داشتيم به 
ب��ازار نزديك اردوگاه بروي��م و خريدي انجام 
بدهيم، ولي اجازه نداشتيم هر كجا كه دوست 
داريم برويم و آنجا خان��ه بگيريم. همگي بايد 
در اردوگاه ساكن مي ش��ديم تا تحت كنترل 
باش��يم. اگر با آنها همكاري مي كرديم و عليه 
كش��ورمان حرف مي زديم يا ب��ا صدام بيعت 
مي كرديم، مس��لماً وضعمان بهتر مي شد كه 
همكاري نكرديم. سوره ايس��تاد تا آيه آزادي 

را تالوت كند. 
ش�رايطاردوگاهازنظ�رامكان�اتو

مسائليازايندستچطوربود؟
اردوگاه به نوعي يك روستا بود. هر كس خانه 
خودش را داش��ت. مثل كپرهايي ب��ود كه هر 
كس محل اس��كانش را خودش آب��اد مي كرد. 
آذوقه اي مثل برنج،روغن، گوشت و اين چيزها 
به هر خان��واده تعلق مي گرفت. پنج يا ش��ش 
دينار هم مي دادند كه مثاًل ب��ا آن خريد انجام 
دهيم كه اين پول بس��يار ناچيز ب��ود. نكته اي 
كه در اردوگاه وجود داش��ت، اين بود كه اجازه 
نمي دادند م��ردم مناطق مختلف همگي با هم 
باش��ند. مثاًل سوس��نگردي ها يك جا بودند و 
خرمشهري ها يك جا و عشاير جايي ديگر و... ما 

را با حصارهايي از هم جدا كرده بودند. مي شد 
دورادور ارتباط گرفت، اما حصارها ارتباط گيري 

كامل را سلب مي كردند. 
بهدكترياخدماتپزشكيدسترسي

داشتيد؟
بله تا حدي دسترس��ي داش��تيم. هالل احمر 
با ما در تم��اس بود. از آن طري��ق هم با صليب 
سرخ مرتبط مي شديم. عراقي ها نمي خواستند 
اس��راي عربش��ان بر اثر بيماري از بين بروند. 
چون نمي خواستند وجهه شان به عنوان دولت 
دوس��تدار اعراب از بين برود. به قول خودشان 
ما مهمانش��ان بوديم، ولي هي��چ امكاناتي در 
اختيارمان نمي گذاش��تند. اواي��ل حرف هاي 
خاصي مي زدند. مثاًل مي گفتن��د صدام براي 
شما بهترين خانه ها را خواهد ساخت، ولي آنجا 
نهايتاً به م��ا پتوي كهنه س��ربازي مي دادند تا 
زمستان خودمان را از سرما حفظ كنيم. پزشك 
و خدمات درماني را هم كه عرض كردم حداقل 
آن را برايمان درنظر گرفتند كه مبادا بيماري 
واگيردار باعث تلف شدن بچه ها و مردم شود و 

آبروي خودشان برود. 
چهزمانيبهايرانبرگشتيد؟

بعد از حمله امريكا به عراق، حكومت بعث ضعيف 
شد. يكسري همان زمان فرار كردند و به ايران 
برگشتند. يكسري هم بعدها با هماهنگي هالل 
احمر بازگشتند. ما از طريق هالل احمر آمديم. 
چند سال بعد از جنگ بود. متأسفانه تا مدت ها 
بي خبر بوديم كه جنگ تمام شده است. محدود 

بوديم و از خبرها خيلي مطلع نمي شديم. 
خانهتاندرروستايسورهچهوضعيتي

داشت؟
درب و داغان! اوايل ش��روع جنگ، سربازهاي 
عراقي در خانه هاي ما مستقر و تمام وسايلمان 
غارت ش��ده بود. حين درگيري ها هم خانه ها 
ويران يا نيمه ويران ش��ده ب��ود. خيلي ها اگر 
زميني داش��تند آن را فروختند تا خرج تعمير 
خانه ها كنند. وام هاي بازس��ازي هم داده شد 
كه كفاف نمي داد. به م��رور خودمان خانه ها را 
آباد كرديم. من دو ت��ا از فرزندانم در عراق دنيا 
آمده بودند. تازه باي��د اثبات مي كرديم كه آنها 

بچه هاي ما هستند. 
يعنيدوفرزندتانكهدراردوگاهدنيا
آمدندمدركيبراياثباتهويتش�ان

نداشتند؟
خير نداشتند. هر كس كه فرزندش در عراق دنيا 
آمده بود مدتي دوندگي مي كرد تا اثبات كند 
فرزند متعلق به اوس��ت. من با كمك بعضي از 
دوستانم مثل آقاي رضا خدري و ديگران تالش 
كرديم تا براي بچه ها شناس��نامه بگيريم. پسر 
كوچكم عباس چند سال بعد از تولدش صاحب 

شناسنامه ايراني شد. 
عباساالنخ�ودشراايرانيميداند

ياعراقي؟
مس��لماً خ��ودش را ايراني مي داند. درس��ت 
اس��ت كه متولد عراق اس��ت، اما س��رزمين 
آبا و اج��دادي اش ايران اس��ت. او االن جوان 
رشيدي شده و به تازگي خدمتش را به اتمام 
رسانده است. س��ربازي اش در كرمان بود كه 
شكر خدا با سربلندي به اتمام رسيد. ما اعراب 
خوزس��تان يا نقاط ديگر، خودم��ان را ايراني 
مي دانيم. پش��تيبان رهبري هستيم و خيلي 
از جوان هاي عرب خوزستاني در دفاع مقدس 
با دشمن جنگيدند و به ش��هادت رسيدند. در 
تمام مدتي كه عراق بوديم، حتي يك لحظه از 
فكر بازگشت به ايران غافل نبوديم. شكر خدا 
باالخره توانستيم به ايران برگرديم و در هواي 

كشور خودمان نفس بكشيم. 

ميخواس�تندباصدامبيع�تكنيم.
فكرميكردندقراراس�تخوزستان
راازاي�رانجداكنندوميخواس�تند
م�اازآنه�اپناهندگ�يبگيري�مو
ش�هروندعراقيش�ويم.البدبعدكه
خوزس�تانرامس�تقلي�اب�هعراق
ملحقكردندماميش�ديمعربهاي
عراقيس�اكنآنجا!امازيربارنرفتيم
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