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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

  دختر شهيد 

از تصاوير پدرتان اينطور بر مي آيد که ايشان 
سن زيادي نداشتند. 

پدرم متولد دوم شهریور ماه ۱۳۵۲ بود. زود ازدواج کرد 
و حاصل زندگي اش با مادرم من و دو خواهر کوچک تر 

از خودم است. 
پ�س پدرت�ان روز 4ش�هريور م�اه 98 تنه�ا 
دو روز بعد از س�الروز تولدش�ان به ش�هادت 
رسيدند؟ايش�ان چ�ه ش�اخصه هاي اخالقي 

داشتند؟
بله، آن روز پدرم ۴۶ س��ال و دو روزش ش��ده بود که به 
ش��هادت رس��يد. پدرم آرام، صادق، س��اده و دل پاکي 
داش��ت. از بارز ترین مش��خصه هاي اخالقي اش ش��وخ 
طبعي بود. پدر هميش��ه صورت خنداني داشت. همين 
االن که از ایشان براي شما صحبت مي کنم همان چهره 
خندان و بشاشش جلوي چش��مانم است. من برخالف 
خواهرهایم خاطرات زیادي از پدر دارم چون سنم بيشتر 
از آنهاست. شاید نشود تمام این سال ها را در چند سطر 
یا چند جمله مختصر بيان کرد، اما هيچ گاه آن محبت 
پدرانه، آن خاطرات شيرین عاشقانه ام با پدر و صميميتي 
که با ایشان داش��تم را فراموش نخواهم کرد و همواره از 
او و خاطرات زیبا و دلنشيني که در این سال ها براي ما 
خلق کرد خواهم گفت تا همه پدرم را به خوبي بشناسند. 
یادم است یک بار در بازي مدرسه یکي از بچه ها من را هل 
داد و به زمين افتادم و سر و صورتم زخمي شد. وقتي به 
خانه برگشتم ماجرا را طوري دیگر براي پدر تعریف کردم 
و گفتم که خودم به زمين خوردم.  فرداي آن روز پدرم 
با من به مدرسه آمد. مدیر مدرس��ه با کلي عذرخواهي 
واقعيت ماجرا را برایش تعریف ک��رد و گفت که یکي از 
دانش آموزها من را هل داده است. پدر حرفي نزد. منتظر 
شد تا زنگ آخر مدرسه. مي خواس��ت خودش من را به 
خانه برساند. در مسير مدرسه تا خانه حرفي به من نزد 
و وقتي به خانه رسيدیم به من گفت:»به یاد ندارم دروغ 
گفتن را به شما یاد داده باشم.« هر وقت یاد این خاطره 
مي افتم از پدرم خجالت مي کشم. ایشان همواره به انجام 
معروف ها و خوبي ها چون نماز و روزه تأکيد داشت براي 

همين از این نوع برخورد من کمي ناراحت شده بود. 
نظر ش�هيد درباره وحدت بين اقوام ش�يعه و 

سني چه بود؟
با توجه ب��ه اینکه ما در منطق��ه اي زندگي مي کنيم که 
عناصر ضد انقالب هميشه سعي بر ایجاد فتنه و اختالف 
بين شيعه و سني دارند، پدرم در این باره به ما سفارش 
مي کرد و مي گفت تفاوتي بين ش��يعيان و اهل تسنن 
نيس��ت. ایش��ان عالقه زیادي به رهبر عزیزمان داشت. 
عالقه اش مانند عالقه یک پس��ر به پدرش ب��ود. بارها و 
بارها تأکيد مي کرد ایشان را حضرت آقا خطاب کنيم و 
به خاطر همين ارادت به مادر توصيه مي کرد بچه ها باید 

طوري تربيت شوند که متعهد به نظام و انقالب باشند. 
با توجه ب�ه صميميتي که بينتان ب�ود، درباره 

شهادت با شما صحبت مي کرد؟
پدر »ش��هادت« را یک نعمت مي دانست و مي گفت هر 
انساني روزي از دنيا خواهد رفت چه بهتر این مرگ در 

راه خدا و مرگي با سعادت باشد. درست است که مرگ 
پدر بدترین خبر زندگي ام بود، اما خدا را شکر همانطوري 
که مي خواست و هميشه آرزو داشت از دنيا رفت. مرگ با 
شهادت مرگ انسان هاي زیرك است که جان ناقابلشان 
را در راه خدا و براي رضایتش ب��ا ثمن گرانبهایي چون 
ش��هادت معامله مي کنند. آنقدر به ش��هادتش ایمان 
داش��ت که به ما س��فارش مي کرد بعد از شهادتم شما 
فرزندان ش��هيد خواهيد بود مبادا کاري کنيد که باعث 
س��رافکندگي من و خودتان ش��وید. رفتاري نکنيد که 
انگشت نما شوید. همواره از آبروي شهدا محفاظت کنيد 

و در مسير الهي گام بردارید. 
چطور متوجه شهادت ايشان شديد؟

عصر روز ۴شهریور ماه همه دور هم نشسته بودیم و یک 
سيني چاي کنارمان بود و کلي صحبت کردیم و گفتيم 
و خندیدیم. کمي بعد پدر از ما خداحافظي کرد و از خانه 

خارج شد. 
من اس��تکان هاي چاي را جمع کردم و مشغول نظافت 

خانه ش��دم. ۲۰دقيقه بعد همسر یکي 
از دوستان پدرم با مادرم تماس گرفت 
و گفت که پدرم تصادف کرده و کمي 
مجروح شده است. از ما خواست به 
بيمارستان برویم. به هر طریقي بود 
خودمان را به بيمارستان رساندیم. 
کس��ي آنجا نبود و ۱۰دقيقه اي در 

بيمارس��تان منتظر ش��دیم که 
ناگهان آمبوالنسي حامل پيکر 
پدرم به بيمارس��تان رسيد. 
صداي گریه عمه و بي تابي اش 

در گوشمان پيچيد و دلمان را 
آش��وب  کرد. هر چه مي گفتيم 

عمه چه ش��ده؟ فقط گریه مي کرد 
و جوابمان اش��ک هایي بود ک��ه از صورتش 
سرازیر مي ش��د. لحظات سخت و نفسگيري 

بود. من و خواهرم به سمت آمبوالنس رفتيم اما 
درِ آمبوالنس را بستند و گفتند خانم ایشان تمام 
کرده است، لطفاً نزدیک نشوید. گویي چيزي به 
سنگيني کل دنيا روي سرم آوار شد، حتي فکرش 
را هم نمي کردم روزي پدرم ما را تنها بگذارد. همه 
خاطراتش مثل صحنه هاي یک سریال از جلوي 
چشمانم عبور مي کرد و من تلخ ترین و سخت ترین 

لحظات عمرم را سپري کردم. 
خيلي زود عوام�ل ترور پدرش�هيدتان 
دستگير شدند و به هالکت رسيدند. نظر 

شما در باره اين اقدام سپاه چيست؟ 
خيلي خوش��حال ش��دم. چون در پي اقدام سپاه 
پاس��داران و اداره اطالعات و مرزباني آذربایجان 
غربي خيلي زود عوامل ترور پدرم غافلگير شدند 
و دو نفرشان در یکي از روس��تاهاي شهرستان 
سردشت به هالکت رسيدند و نفر سوم هم بعد از 
درگيري و جراحت دستگير شد. باید خداقوت 
گفت به برادران پاس��داري که ادامه دهنده راه 
پدر شهيدم هس��تند. بچه  هاي سپاه کمتر از 

۴۸ساعت انتقام خون پدرم را گرفتند. 

چه نسبتي با شهيدخالد شواني داريد؟کمي از 
ايشان برايمان بگوييد. 

من برادرزاده شهيد هستم و شهيدخالد شواني عموي من 
بود. خانواده ایشان از دو برادر و چهار خواهر تشکيل شده بود 
و ایشان برادر کوچک تر بود. با توجه به اینکه عمویم خالد در 
سن کم پدرش را از دست داد در کنار پدر و ما رشد پيدا کرد. 
رفاقت و صميميت زیادي بين ما ایجاد شد. همين ارتباط 
نزدیک باعث شد شناخت خوبي نسبت به ایشان پيدا کنم. 
عمو واقعاً یک بسيجي بود. متدین و متعهد به انقالب و نظام. 
پدرش��ان )پدربزرگم( هم همين طور بود. پدربزرگم هم 
انقالبي بود و در فعاليت هاي انقالبي شرکت داشت. عمویم 
خالد نيز همچون ایشان در این مسير گام بر داشت. همراهي 

با انقالب در خانواده ایشان سبقه تاریخي دارد. 
چطور شد که وارد سپاه شد؟

همانطور که گفتم ایشان رابطه خوبي با سپاه و بسيج داشت 
و این همراهي اش با بسيج مردمي هم در ایجاد عالقه اش 
به سپاه مؤثر بود. عمو براي خدمت به نظام، سپاه را 

انتخاب کرد و با عالقه وارد این نهاد شد. 
هدف ضد انق�الب در مناطقي چون 
پيرانشهر و مناطق سني نشين اين 
بوده و هس�ت که بين اهل تشيع و 
تس�نن تفرقه ايج�اد و دراين ميان 
به منافع خود دس�ت پيدا کنند. نظر 

شهيدخالد شواني در اين مورد چه بود؟
با توجه به ش��رایط زندگي م��ا در این منطقه و 
فعاليت بي شمار گروه هاي ضد انقالب، عمو بسيار بر 
اتحاد بين شيعه و سني تأکيد داشت. سياست اینها همين 
بود که از این فضا به نفع مقاصد شوم خود بهره ببرند و تفرقه 
بيندازند، اما عمو تأکيد داش��ت همه مس��لمانان باید زیر 
پرچم نظام بمانند. قبل از شهادت عمویم، ضد انقالب سه 
نفر از پاسداران اهل تسنن را حين مأموریت ترور کردند و به 
شهادت رساندند. این اقدامشان هم در راستاي همين تفرقه 
افکني بود. در شهر هاي مرزي فعاليت هاي این گروه معاند 
بيشتر است،اما خودشان  خوب مي دانند با ترور نيروهاي 
انقالبي و خادم نظام به مقاصد شومش��ان دست نخواهند 
یاف��ت و راه به جایي نخواهن��د برد. اتفاق��اً این فعاليت ها 
نتيجه بالعکس خواهند داشت و باعث  همبستگي و اتحاد 
بين برادران شيعه و سني مي شود و خدشه اي بين ما وارد 
نمي کند. عمو هميشه توصيه مي کرد و اعتقاد راسخ داشت 
که نيت دشمن ایجاد دودستگي است ما باید هوشيار باشيم 
و با بصيرت رفتار کنيم. اگر به نظ��ام و والیت فقيه اعتقاد 
راسخ داشته باش��يم هيچ کس نمي تواند ميان ما رسوخ و 

رخنه ایجاد کند. 
تيرماه 98 شاهد ترور ش�هيدان سردار حاصل 
احمدي، محمدامين پيروتي و اميد مالزاده بوديم. 

وقتي عمويتان خبر شهادت اين سه بزرگوار را 
شنيدند، عكس العملشان چه بود؟

این سه ش��هيد بزرگوار از نيروهاي انقالبي و خدوم بودند 
که با تمام وج��ود کار مي کردند. س��ردار حاصل احمدي 
س��ابقه درخش��اني در انقالب و بعد از انق��الب و در زمان 
جنگ داشتند. ش��هيد مالزاده از رفقاي صميمي ما بود. 
ایشان بس��يار متدین بود .عمو بعد از شهادت دوستانش 
خيلي ناراحت بود  و عمو به شهادتش��ان غبطه مي خورد 
و مي گفت: » خدا کند قسمت من هم شهادت شود.« عمو 
حس مي کرد از قافله شهدا جا مانده است. هميشه با هم به 
یادمان شهداي پيرانشهر مي رفتيم و در مراسم مربوط به 
شهدا شرکت مي کردیم. وقتي سر مزار شهدا مي رفتيم به 
مزار آنها نگاه مي کرد و مي گفت: »یکي از آرزو هاي من این 
است که به این مقام برسم. اینها پاسداراني هستند که براي 
حفظ این نظام جان دادند و از مرزهاي کشور دفاع کردند. 
کاش فرصتي شود که من هم براي اسالم، امنيت مردم و 
حضرت آقا جانم را بدهم. کاش مرگ من شهادت باشد.« 
وقتي خبر شهادت عمو را شنيدم با خود گفتم باالخره به 

آرزویش رسيد و با شهادت آسماني شد. 
از نحوه شهادت ايشان برايمان بگوييد. چه اتفاقي 

افتاد که منجر به شهادتشان شد؟ 
عمویم همراه یکي از رفقایش ق��رار مي گذارند که جایي 
بروند. عمو و دوس��تش با ماشين ش��خصي بودند که وارد 
خيابان استقالل شده و بعد از پارك خودرو  پياده مي شوند. 
تروریست ها براي اینکه فکر عمو را منحرف کنند، در لحظه 
پياده شدن از خودرو با شماره ایشان تماس مي گيرند و تا 
عمو مشغول صحبت مي شود که ببيند چه کسي است و... 
از پشت به عمو ش��ليک مي کنند. عموي من شهيد شد و 
نيرو هاي سپاه در کمتر از ۴۸ساعت انتقام خون او و شهداي 

پيش از او را گرفتند. 
 وصيتي هم از ايشان بر جاي مانده است؟

عمو خالد هميش��ه توصيه مي کرد اگر شهيد شدم اجازه 
ندهيد خونم پایمال شود، راه من را ادامه بدهيد و ما هم تا 

جایي که بتوانيم ادامه دهنده راهش خواهيم بود. 
سخن پاياني؟

 ضد انقالب باید بداند که این تهدید ها و ترورها خللي در اراده 
ما وارد نمي کند. اگر آن چند پاسدار را به شهادت رساندند 
در عوض هزاران هزار نفر نيروي مردمي بسيجي جاي آنها 

خواهند آمد و ادامه دهنده راه این شهدا خواهند بود. 
از طریق روزنامه ش��ما مي خواهم به حضرت آقا به دليل 
داشتن این سربازان غيور انقالبي تبریک بگویم. مي خواهم 
تبریک بگویم که سربازان جان برکفي دارند که براي اعتالي 
نظام و اسالم جانشان را و همه زندگي شان را فدا مي کنند و 
اینگونه خواهد بود که دشمن راه به جایي نمي برد. ان شاء اهلل 

عاقبت همه ما ختم به شهادت شود.

گفت وگوي »جوان« با دختر و برادرزاده شهيدخالد شواني  از شهداي اهل تسنن حادثه تروريستي پيرانشهر

بچه هاي سپاه كمتر از 48ساعت 
انتقام خون پدرم را گرفتند

 صغري خيل فرهنگ 
در 18تيرماه امس�ال عناص�ر ضد انق�الب در جنايتي آش�كار با حمل�ه به يک 
خودروي حامل رزمندگان قرارگاه 18حمزه سيدالش�هدا )ع( که در حال انجام 
مأموريت بود، سه نفر از پاسداران پيشمرگ مسلمان کرد اهل تسنن به نام هاي 
سردار حاصل احمدي، محمدامين پيروتي و اميد مالزاده را به شهادت رساندند. 
اقدامي که بي پاسخ نماند و واحد هاي موشكي، پهپادي و توپخانه نيروي زميني 

س�پاه، مراکز فع�ال تروريس�ت ها در اقليم کردس�تان را هدف ق�رار دادند، اما 
تنها با گذش�ت40 روز از آن اقدام تروريس�تي، بار ديگر اين عناصر ضد انقالب 
اقدام به ش�هادت خالد شواني يكي ديگر از پاس�داران اهل تسنن در پيرانشهر 
کردند که بار ديگر س�پاه انتقام خون اين پاس�دار بس�يجي که گويا خار چشم 
دشمنان ضد انقالب ش�ده بود را گرفت. در ادامه با ش�كيال شواني، دختر شهيد 
و همين ط�ور برادرزاده  ايش�ان به گفت وگو نشس�تيم که از نظرت�ان مي گذرد. 

وقتي سر مزار ش�هدا مي رفتيم به مزار آنها 
نگاه مي کرد و مي گفت: »يك�ي از آرزو هاي 
من اين اس�ت که به اين مقام برس�م. اينها 
پاس�داراني هس�تند که ب�راي حف�ظ اين 
نظام جان دادن�د و از مرزهاي کش�ور دفاع 
کردند. کاش فرصتي ش�ود که من هم براي 
اس�الم، امنيت م�ردم و حضرت آق�ا جانم 
را بده�م. کاش مرگ من ش�هادت باش�د.« 
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بسيجي ماندن 
کار راحتي نيست!

  عليرضا محمدي
اکنون که ایران اس��المي ذیل هدایت مقتدرانه 
حضرت آقا و تالش رزمنده ها و نيروهاي اطالعاتي 
در امنيت و آرامش به س��ر مي ب��رد، باید یادمان 
باشد که بسيجي بودن و بس��يجي ماندن در هر 
زمان و هرجایي کار راحتي نيس��ت. در ش��ماره 
ام��روز صفحه ایث��ار و مقاوم��ت، گفت وگویي با 
خانواده خالد شواني یکي از شهداي پاسدار اهل 
تسنن در پيرانش��هر انجام دادیم که ناگفته هاي 
بس��ياري در خود دارد. این ش��هيد و نحوه ترور 
ایش��ان و س��ختي هایي که به خاطر پاسداري از 
انق��الب و والیتمداري اش مي کش��يد، به خوبي 
مؤید آن اس��ت که همين االن هم انقالبي بودن 
براي برخي از هموطنانمان کار راحتي نيس��ت و 

سختي هاي خودش را دارد. 
 اوایل انقالب، وقتي منافقين موضوع ميليش��يا 
یا قيام مسلحانه ش��ان را پيش کشيدند، طرحي 
داشتند با این عنوان که باید سرانگشتان رژیم را 
از بين ببریم. این سرانگشت ها مردم عادي بودند 
که دل در گ��رو انقالب و حضرت امام داش��تند. 
گفته مي شد در اولين سال هاي دهه ۶۰ هر کس 
محاسن بلندي داشت، توس��ط ضدانقالب ترور 
مي شد. آن زمان برخي کنار کشيدند و جا زدند، 
اما خيلي ها هم در مس��ير ماندند و با پایداري از 
آرمان هاي انقالب دفاع کردند. این ایستادگي ها 
بي هزینه نب��ود. خيلي ها در خان��ه و محل کار و 
محل کسب ش��ان مقابل دیدگان خان��واده ترور 
شدند و به شهادت رس��يدند، اما دست از امام و 
انقالب برنداشتند. همين ها باعث شدند تا ماهيت 
نفاق بين مردم روشن شود و نهایتاً هيچ جایگاهي 
در این کشور نداشته باشند و اکنون به ذلتي مثال 

زدني بيفتند. 
اما زندگي و نحوه ش��هادت ش��هدایي چون خالد 
شواني نشان مي دهد در زمان حاضر، در اوج امنيت 
و اقتدار هم باز مناطقي وج��ود دارند که آلوده به 
وجود ضد انقالب هس��تند. در این مناطق به رغم 
مردم ش��ریفي که زندگي مي کنند و در مواقعي 
چون انتخابات یا راهپيمایي ها و تشييع پيکر شهدا 
وفاداري خود را به آرمان ها نشان مي دهند، هستند 
عناصر ضد انقالب که با گفتار و اعمال خود باعث 

رنجش دوستداران انقالب مي شوند. 
در چني��ن مناطقي، بس��يجي بودن و بس��يجي 
ماندن یک فرد خيلي چيزه��ا را اثبات مي کند. 
عيار واقع��ي انقالبي بودن  همين جاهاس��ت که 
مشخص مي ش��ود. فتنه ۸۸ را یادمان است؟ آن 
زمان حرف از ساکتين بود. کساني که صبر کردند 
ببينند کفه ترازو به کدام سمت سنگين مي شود 

تا آن وقت اظهارنظر کنند! 
نهایتاً اینکه بسيجي بودن و بسيجي ماندن در 
اوج آرامش و امنيت، از عهده هر کس برمي آید، 
ولي در فتنه ها و در دل حوادث، بسيجي ماندن 
شرط است که ش��هدایي مثل س��ردار حاصل 
احمدي، بيروتي، امير مالزاده و  خالد شواني آن 

را در ميدان عمل به اثبات رساندند. 

نگاه

   برادرزاده شهيدخالد شواني 


