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روايت رحمت اهلل قرباني از شهيد محمدرضا قصابي

ميدانكارزارجبههاستكهمردميدانميطلبد

 تصوير امام روي شيشه 
من و پس��رعمه ام محمدرض��ا خيلي با هم 
رفيق بودي��م. يك ج��ا درس مي خوانديم. 
دوران راهنمايي با هم بوديم. محمدرضا اهل 
هنرونقاش��ي بود. خوب يادم است آن زمان 
كشيدن نقاشي با رنگ و گواش روي شيشه 
خيلي رواج داشت. محمدرضا تصوير امام را 
روي شيشه كشيد، با طراحي جالبي كه هنوز 
هم به يادگار مانده است. در يکي از روزهاي 
سال 1362 من و محمدرضا بعد از تعطيلي 
مدرسه به سمت خانه شان رفتيم. محمدرضا 
مي خواست به مادرش اطالع بدهد كه قرار 
اس��ت با هم به نمايش��گاهي كه در مسجد 

جامع برگزار شده است، برويم. 
وقت��ي رس��يديم، محمدرض��ا كفش ه��ا و 

جوراب هايش را از پا درآورد. داخل حوض ميان 
خانه پاهايش را شست و دور حوض زير آفتاب 
قدم مي زد تا پاهايش خشك ش��ود. در همين 
حين عمه خان��م آمد روي اي��وان خانه و گفت: 
»مادر جان مي آمدي خانه، كيفت را مي گذاشتي 

بعد مي رفتي اين كارها را انجام مي دادي.«
محمدرضا با همان لبخند هميش��گي اش 
گفت:» قربان آن صورت ماهت مادر، پاهايم 
خشك بش��ود مي آيم. مي خواهم به مسجد 
بروم و اينطوري اصاًل خوبي��ت ندارد.« بعد 

عمه به من نگاهي كرد و همه خنديديم. 
 غواصان گردان يونس

سال 1363در سن 14سالگي رفت  جبهه. 
محمدرضا به جمع غواص��ان گردان يونس 
لشکر امام حس��ين)ع( پيوست. از نيروهاي 
برادر شهيدم قدرت اهلل قرباني بود. قدرت اهلل 

نيروي اطالع��ات عمليات لش��کر 14 امام 
حسين)ع( و نيز از فرماندهان غواصان گردان 

حضرت يونس)ع( بود. 
محمدرضا جثه قوي و نيرومندي داش��ت. 
براي همين توانست خيلي زود جزو غواصان 
موفق گ��ردان يونس باش��د. محمدرضا در 
روند اج��راي عملي��ات كرب��الي3 در فتح 
اسکله االميه نقش بسزايي داشت. خاطرات 
ش��يريني هم از فتح فاو داشت. مي گفت به 
رغم حمالت شيميايي دشمن بچه ها جانانه 
ايستادگي كردند و اجازه ندادند كه شهر به 

دست دشمن بيفتد. 
 جزيره بلجانيه 

پسرعمه در سن 16 سالگي در عمليات كربالي 
4 شركت كرد و در هنگام پيشروي در جزيره 

بلجانيه به ش��هادت رس��يد. وقتي ب��ه برادرم 
قدرت اهلل خبر مي دهند پسرعمه اش محمدرضا 
شهيد شده است، ايشان مي گويد: آتش دشمن 
سنگين اس��ت، معطل نش��ويد. يك پتو روي 
صورتش بکشيد و مکانش را مشخص كنيد تا 
اگر توفيق شد و برگشتيم، پيکرش را به عقب 
برگردانيم. اما عمليات از محوري كه برادرم وارد 
عمل ش��د، موفقيت الزم را كسب نکرد و پيکر 
پسرعمه شهيدم، محمدرضا در جزيره بلجانيه 
ماند. هر چند شهادت محمدرضا قطعي بود اما 
خانواده چش��م انتظار بازگشت پيکر شهيدش 
بود. به خواست خدا پيکر ايشان بعد از 12سال 
جاويداالثري در سال77 شناس��ايي شد و به 

آغوش خانواده بازگشت. 
 تابوت هاي يادگاري

مي��دان كارزار جبهه اس��ت كه م��رد ميدان 
مي طلبد . برادرم قدرت اهلل هم در همان شب 
مفقوداالثر شد. آنطور كه همرزمانش گفته اند، 
وسط اروندرود بودند كه گلوله به سر قدرت اهلل 
اصابت مي كند. بيسيم چي همراه ايشان تعريف 
مي كرد كه چند متري هم داخل آب دنبالش 
رفته، اما به علت شدت موج آب و آتش سنگين 
دشمن نتوانسته كاري انجام دهد و موج آب 
قدرت اهلل را با خود برده ب��ود. پس از عمليات 
خبر مفقود شدن قدرت اهلل را برادرمان حسن 
كه در هم��ان عمليات حضور داش��ت، آورد. 
چون قدرت اهلل و پسرعمه ما هر دو مفقوداالثر 
ش��ده بودند، دو تابوت به يادبود آنها به مدت 
يك هفته در كوچه اي ك��ه منزل پدرمان بود 

گذاشتند و از آنها تجليل كردند. 

  نرگس انصاري
براي آش�نايي با زندگي و سيره ش�هيد محمدرضا قصابي )ش�هيد عمليات کربالي4( 
پاي صحبت رحمت اهلل قرباني که با ش�هيد نس�بت فاميلي داش�ت، نشستيم. شهيد 
محمدرضا قصابي در عمليات کربالي4 در جزيره بلجانيه جاويداالثر شد و پيكرش بعد 
از 12سال به آغوش خانواده اش بازگشت. روايت زير ماحصل همكالمي ما با رحمت اهلل 
قرباني است از پسرعمه اش شهيد محمدرضا قصابي که خواندنش خالي از لطف نيست.
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 صغري خيل فرهنگ
18 تيرماه 98 خ�ودروي حامل رزمندگان 
قرارگاه حمزه سيدالشهدا )ع( که در حال 
انجام مأموريت بود، در ورودي شهرستان 
پيرانش�هر م�ورد حمل�ه تروريس�ت هاي 
ضدانق�الب ق�رار گرف�ت. در اي�ن حادثه 
تروريس�تي س�ه نفر از رزمندگان قرارگاه 
حمزه به نام هاي س�ردار حاص�ل احمدي، 
محمدامين پيروت�ي )خواهرزاده ش�هيد 
حاصل احمدي( و اميد مالزاده به شهادت 
رس�يدند و يک نفر ديگر نيز مجروح شد. 
اما اقدام پليد اين تروريس�ت ها بي پاس�خ 
نمان�د و واحد ه�اي موش�كي، پهپ�ادي و 
توپخانه نيروي زميني س�پاه، مراکز فعال 
تروريست ها در اقليم کردس�تان را هدف 
قرار دادند که در اين حمالت عالوه بر انهدام 
تأسيسات و ساختمان ها، ش�مار زيادي از 
عناصر تروريستي کشته و زخمي شدند.  در 
شماره هاي پيشين روزنامه جوان، رواياتي از 
شهيدان سردار حاصل احمدي و محمدامين 
پيروتي را منتشر کرديم که در اين مجال به 
کنار خانواده ش�هيد اميد مالزاده رفتيم تا 
از سومين شهيد اين حادثه بيشتر بدانيم. 
اين نوش�تار حاصل همكالمي ما ب�ا پدر و 
همسر شهيد است که در ادامه مي خوانيد. 

پدر شهيد
 افتخار شهادت

من اهل پيرانش��هر هستم و 54 س��ال دارم. 
 دو دختر و يك پس��ر داش��تم كه امي��د تنها 
پسرم در سن 35 س��الگي به شهادت رسيد. 
ما اهل تسنن هستيم. خانواده ما يك خانواده 
انقالبي است. هر چند زمان انقالب من سن و 
سال زيادي نداش��تم اما اهل خانواده از همان 
ابتدا با آرمان هاي انقالب همراه و همسو بود. 
اهداي ثمره زندگي ام اميد، در مسير اعتالي 
آرمان هاي نظ��ام و انقالب تضمين��ي بر اين 

ارادت و باور بود. 
بعد از پيروزي انقالب اسالمي و تشکيل بسيج 
مردمي، وارد اين نهاد مقدس ش��ديم. با آغاز 
جنگ تحميلي برادرانم نادر م��الزاده و علي 
مالزاده راه جه��اد و دفاع مقدس را برگزيدند. 
اميد الگوه��اي خوبي در زندگي اش داش��ت. 
 عاشق انقالب و خدمت به نظام بود. ابتدا وارد 
بسيج و بعد با اصرار و ميل خودش وارد سپاه 
شد. به من گفت: »مي خواهم در اين لباس به 
مردم خدمت كنم.« من هم گفتم: » برو و در 
هر جا كه دوس��ت داري خدمت كن.« من به 
خاطر اين تصميمش به اميد افتخار مي كردم و 
امروز كه پدر شهيد شده ام به شهادتش افتخار 
مي كنم. اميد به مدت چهار س��ال در س��پاه 
خدمت كرد و مزد مجاهدت هاي خالصانه اش 
را با شهادت گرفت.  او با ش��هادتش براي من 
افتخاري ديگر آفري��د. فکرش را نمي كردم به 

اين زودي ها به آرزويش برسد. 
 فرزندي بامعرفت

پسرم اميد خيلي محترم و مهربان بود.  بسيار 
هم با ايمان بود و تحت هيچ ش��رايطي از نماز 
و روزه اش نمي گذشت. فرزند با معرفتي كه تا 
جايي كه مي توانست به من و مادرش احترام 
مي گذاش��ت. اميد ارادت ويژه اي به اهل بيت 
)ع( داش��ت. رابطه خوبي هم با شهدا داشت. 
هميشه در يادواره هاي شهدا شركت مي كرد. 

گلزار شهدا مأمن و ملجأ دلتنگي هايش براي 
ش��هدا بود و براي قرائت فاتحه به مزار شهدا 

مي رفت. 
 اللهم رضم برضائک

من راضي به رضاي خدا هس��تم، اللهم رضم 
برضائك. اميد به آنچه كه مي خواست و هميشه 
آرزويش را داش��ت رسيد. ش��هادت خواسته 
قلبي اش بود. به من مي گفت:»شهادت براي 
من افتخاراس��ت.« وقتي قدم در اين مس��ير 
گذاشت، خودش را براي همه چيز آماده كرد. 
دشمن قس��م خورده و معاندان نظام هيچ گاه 
دست از كار نکش��يدند. امثال اميد و اميدها 
بايد در اين عرصه حضور داش��ته باش��ند تا با 
ايستادگي شان اجازه ندهند احدي فکر تجاوز 
و تعدي به خاک كش��ور را در س��ر بپروراند. 
اميد به هم��راه دو تن از همرزمانش س��ردار 
شهيد حاصل احمدي و محمدامين پيروتي به 
شهادت رسيد اما نکته حائز اهميت در شهادت 
اين سه عزيز اين است كه دشمنان ما در تالش 
هستند تا با شبهه افکني، تقويت افکار دشمن 
و تفرقه افکني ميان مس��لمانان ب��ه ويژه اهل 
تسنن و ش��يعيان، به منافعي كه همواره مد 
نظر خود دارند دس��ت پيدا كنند. اميد اما به 
اين شايعات و دسيسه هاي ضد انقالب توجهي 

نداشت و هميشه مي گفت: » فرقي نمي كند 
ما همه مسلمان هستيم و در زير يك پرچم به 
نظام و به كشورمان خدمت مي كنيم.« پسرم 
براي اهدافي هم كه در زمينه اتحاد بين شيعه 

و سني داشت، هم تالش مي كرد. 
 انتقام خون شهدا

عصرگاه روز 18 تيرماه بود كه حادثه تروريستي 
اتفاق افتاد. من راننده تاكسي هستم. در مسير 
اروميه بودم ك��ه برادرم با م��ن تماس گرفت 
و گفت هرجا هس��تيد به پيرانشهر برگرديد. 
نگران ش��دم. علت را جويا ش��دم كه ايش��ان 
گفت: اميد تص��ادف كرده و پايش شکس��ته 

است. مس��افرانم را همانجا پياده كردم و خود 
را به بيمارستان پيرانشهر رس��اندم. آنجا بود 
كه متوجه شدم اميد به شهادت رسيده است. 
اميد 20 روز پيش به خانه م��ا آمده بود و من 
آخرين بار آنجا ايشان را ديدم. براي اينکه هم 
فعاليتش زياد بود و هم فاصله خانه شان با خانه 

ما طوالني بود. 
به عنوان پدر ش��هيد از اقدام تالفي جويانه اي 
كه نيروي زميني سپاه انجام داد و مراكز فعال 
تروريست ها در اقليم كردستان را هدف قرار 
داد، بس��يار سپاس��گزارم. آنها توانس��تند در 
كمترين زمان ممکن انتقام خون شهداي ما را 
بگيرند. امروز از همين جا با صداي بلند خطاب 
به ضدانقالب كه تصور مي كند مي تواند با اين 
اقدامات كور خود م��ا را از راهي كه انتخاب و 

ب��راي اعتاليش مبارزه و جه��اد كرده ايم 
منحرف نمايد، بگويم كه من س��ال ها به 
پاس��دار بودن اميد و امروز به شهادتش 

افتخار مي كنم. 

همسر شهيد 
 همسري نمونه

من و اميد با هم نس��بت فاميلي 
داش��تيم. من دختردايي ايشان 
بودم. همديگر را خيلي دوست 
داش��تيم و براي همين يك دي 
ماه94 با هم ازدواج كرديم. اميد 
همس��رنمونه اي براي من بود. 
در مدت چهار س��الي كه با هم 
زندگي كرديم، او را انس��اني با 
ايمان و شايسته شناختم. من 
بعد از ازدواج با اميد، به عنوان 

همس��ر يك نظام��ي نگراني هاي 
خ��ودم را داش��تم. مي دانس��تم 
همراه��ي ب��ا اميد س��ختي هاي 

خ��ودش را دارد. چ��ون او عاش��ق 
كارش بود. هر چند اميد از وضعيت 
كار و مشغله هايي كه در اين راه داشت 
براي من صحبت نمي كرد. بحث هاي 
كاري اش را به خان��ه نمي آورد اما من 

نگرانش مي شدم. 

 جنگ حلب و سوريه 
صبح روز 18 تيرماه وقتي مي خواست از خانه 
برود از اميد خواستم مبلغي پول برايم بگذارد. 
او هم اين كار را كرد. من اميد را از پش��ت سر 
ديدم و او از خانه به س��مت مح��ل كار رفت. 
كمي بعد بيدار ش��دم و به امور خانه رسيدم. 
همان شب براي ش��ام مهمان داشتيم. غروب 
بود كه اميد با من تماس گرفت و بعد از كمي 
صحبت از اميد خواستم براي مهماني امشب 
كمي وسيله خريداري كند و دست پر به خانه 
بيايد. اميد گفت: باشد ميخرم، البته اگر جنگ 
حلب و س��وريه تمام ش��ود، مي آيم. با خودم 
گفتم:حتماً ش��وخي مي كند. اميد اهل مزاح 
بود. از اوضاع كاري اش و ش��رايطي كه در آن 
قرار داش��ت برايم حرفي نزده ب��ود. من همه 
كارها را انجام دادم و منتظر آمدن اميد بودم 
اما هر چه ساعت را نگاه مي كردم زمان برايم به 
سختي مي گذشت. نمي دانستم كه چه اتفاقي 
برايش افتاده است. كمي بعد متوجه اتفاقات 
و حمله تروريس��تي ضد انقالب به خودروي 
اميد و همرزمانش شدم. البته ابتدا گفتند كه 
مجروح شده و پايش تيرخورده است. من هم 
مدام دعا مي كردم كه زنده بماند. وقتي پيش 
اميد رس��يدم، تازه متوجه ش��دم كه اميد به 

شهادت رسيده است. 
 تاوان عشق 

ديدن پيکر غرق به خونش و جراحاتي كه بر تن 
و پيکرش وارد شده بود برايم سخت بود. از ديد 
ضدانقالب شهادت اميد تاوان عشق و ارادتش 
به نظام بود. او در اين راه و براي رضاي خدا از 
همه داشته هايش از زندگي و متعلقاتش از من 
و از فرزندي كه براي آينده اش برنامه ها داشت، 
دست كشيد. من بعد از آن تماس تلفني ديگر 
صداي اميد زندگي ام را نشنيدم. اميد در غروب 

هجدهم تير ماه به شهادت رسيد. 
 بازگشت به خانه

مي دانستم اميد شهادت را دوست دارد. 
بعضي وقت ها از شهادت برايم صحبت 
مي كرد. مي گفتم من تاب و تحمل 
ش��نيدنش را ندارم. اما اميد اصرار 
داشت هر از چند گاهي اين صحبت 
را پيش بکشد. شايد به گمان 
خودش مي خواس��ت من 
را براي شهادتش آماده 
كند تا شنيدن اين خبر 
و لحظاتي كه بعد ها بي 
 او سپري خواهم كرد، 
برايم س��خت نباشد. 
در ع��وض م��ن ه��م 
هميش��ه دعا مي كردم 
عصره��ا ببينمش. همه 
خواسته ام اين بود كه به 
خانه برگ��ردد، اما هرگز 

نيامد. 
 انتقام شهيد

من از مس��ئوالن مي خواهم كه 
اجازه ندهند خون همسرم پايمال 
ش��ود. اميدوارم آنهايي كه همسر 
من و دو همرزمش را به ش��هادت 
رساندند به عقوبت كارشان برسند 
و مجازات ش��وند. م��ن وقتي خبر 
اقدام تالفي جويانه بچه هاي سپاه 

را شنيدم، خوشحال شدم. 

گفت و گوي »جوان« با خانواده شهيد اميد مال زاده از شهداي حادثه تروريستي پيرانشهر 

سال ها به پاسدار بودنش و امروز به شهادتش افتخار مي کنيم 

اميد را به جرم عشق به نظام اسالمي ترور کردند

ديدن پيكر غرق به خونش و جراحاتي 
که بر ت�ن و پيك�رش وارد ش�ده بود 
برايم س�خت بود. از دي�د ضدانقالب 
شهادت اميد تاوان عش�ق و ارادتش 
به نظام بود. او در اين راه و براي رضاي 
خدا از همه داش�ته هايش از زندگي و 
متعلقاتش از من و از فرزندي که براي 
آينده اش برنامه ها داشت، دست کشيد


