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شهيد بروجردي، نمادي از عطوفت و مهرباني رزمندگان دفاع مقدس
فرماندهي بر دل ها تخصصش بود 

  احمد محمدتبريزي
با مو و محاسني حنايي رنگ به همراه يك 
لبخند هميش�گي به نم�ادي از عطوفت و 
مهرباني رزمندگان تبديل ش�ده بود. به او 
لقب مسيح کردس�تان داده بودند. کسي 
که در همان نخستين ماه هاي شكل گيري 
انقاب اس�امي راهي کردس�تان شد تا با 
فعاليت هاي ضدانق�اب مبارزه کند. آنچه 
بي�ش از هرچيز محم�د بروج�ردي را نزد 
مردم کردس�تان محبوب کرد، تاکتيك و 
روش هاي نظام�ي اش نبود بلك�ه روش او 
در برخورد با مردم بود. ش�هيد بروجردي 
دل هاي مردم کردستان را تسخير کرد و در 
کنارشان به مبارزه با ضدانقاب پرداخت. 
ش��هيد بروجردي فرماندهي س��پاه غرب را 
برعهده داش��ت و به دنبال برقراري امنيت در 
كردس��تان بود. محمد در تمام عمليات ها، به 
مردم فكر مي كرد و به منافع آنها مي انديشيد. 
هرجا ذره اي منافع مردم ب��ه خطر مي افتاد، 
نقش��ه اي را عوض مي كرد و ط��رح را طوري 
مي ريخت كه ب��ه مردم ضرري نرس��د. همه 
سفارش��ش به نيروها اي��ن بود كه ب��ا مردم 
كردستان رودررو نشويد و آنها را از خود بدانيد. 
آنها را دوست بداريد و بدانيد كه براي خدمت 
به اينها به منطقه آمده ايد. م��ردم چنان با او 

صميمي بودند كه هر مشكلي برايشان پيش 
مي آمد، به س��راغ او مي رفتن��د و از او كمك 
مي خواستند. حتي پدر و مادر كساني كه در 
صف ضدانقالب بودند و با محمد مي جنگيدند، 
از او مي خواس��تند كه بچه هايش��ان را نجات 
دهد و كمكشان كند. بنا به گفته همرزمانش 
همانطور ك��ه لبخند بر لب داش��ت در همان 
حال و در مواجهه با دش��من خروش��ان بود. 
بي وقفه براي پيش��برد انق��الب كار مي كرد 
و كمتر نيروهاي��ش او را در حال اس��تراحت 
مي ديدند. با وجود تمام تالشش براي پيشبرد 
اهداف انقالب، با دشمنان با حالتي بد و زشت 

رفتار نمي كرد. 
محس��ن رضاي��ي، فرمان��ده وقت س��پاه در 
خاطره اي تعريف مي كند كه شهيد بروجردي 
در مري��وان، ش��ب ها از خوابش م��ي زد و به 
صحبت با ضدانقالب هايي كه دستگير شده 
بودند،  مي پرداخت. وقتي دليل اين كارش را 
مي پرسيدند در پاسخ مي گفت كه مي خواهم 

قانعشان كنم كه اشتباه كرده اند. يكي از داليلي 
كه به ايشان مسيح كردستان مي گويند همين 
رفتار خوش و مهرباني هايشان حتي در حق 
ضدانقالب هم بود. همي��ن رفتارش موجب 
شده بود تا برخي از ضدانقالب  با اين فرمانده 
مخلص دوست شوند و براي حل مشكلشان 

چاره جويي كنند. 
ش��هيد محمدابراهيم همت در خاطراتش 
توضيح مي دهد: »تا آنجا كه من با حاج محمد 
بودم نماز شب و دعاي كميلش ترك نمي شد. 
ايش��ان بعد از اينكه مطمئن مي ش��د همه 
ب��رادران خوابيده اند از خواب بلنده ش��ده و 
شروع به خواندن مناجات مي كرد. اين اواخر 
كه ش��نيده بود وقت مناس��ب دعاي كميل 
نيمه شب است ديگر دعاي كميل را در اوقات 
عادي اول شب نمي خواند و در نيمه هاي شب 
بلند مي شد و شروع به خواندن مي كرد حتي 
در يك امر تا حصول نتيج��ه چندبار به طور 
مداوم دعاي توس��ل مي خواند. دلبس��تگي 
خاصي به دعاي فتح و گشايش داشت. شايد 
در هر عمليات چندين بار اين دعا را مي خواند 
و به ديگر ب��رادران نيز س��فارش مي كرد.« 
سرتيپ شهيد آبشناسان كه خود در چندين 
نبرد دوشادوش ش��هيد جنگيده بود، درباره 
روحيه معنوي او در ميادين رزم گفته بود: »در 
عمليات، دائم زير لب با خودش زمزمه مي كرد 
و نام خدا را ب��ر زبان مي آورد. چ��ه در موقع 
سختي ها و چه در حين پيروزي، زبانش جز 
به شكر به درگاه خداوند نچرخيد. واقعاً ايشان 

مظهر توكل بودند.«
اخالص ش��هيد بروج��ردي او را ميان نيروها 
محب��وب و زبانزد كرده ب��ود. به قدري خاكي 
و متواضع بود كه گاه��ي در منطقه، برخي از 
نيروها متوجه نمي ش��دند كه با فرمانده شان 
رودررو شده اند. ش��هيد بروجردي معتقد بود 
كه نبايد دنبال اين باش��يم كه كجا هستيم، 
بلكه بايد دنبال اين باشيم كه چه كار مي توانيم 
بكنيم. اين ش��هيد بزرگوار در تربيت نيرو نيز 
بسيار توانا و ماهر بود. آدم شناسي و نخبه پروري 
يكي از ويژگي هاي شهيد بروجردي در مقام 
فرمانده بود. ايش��ان افراد مستعد فرماندهي 
را از ميان نيروهايش كش��ف مي كرد و به آنها 
ميدان مي داد. شهيد كاوه، شهيد ناصر كاظمي 
و سرلش��كر ايزدي از جمله افرادي بودند كه 
شهيد بروجردي آنها را كش��ف كرد و به آنها 

ميدان داد. 
در خرداد سال ۱۳۶۲ شهيد بروجردي به قصد 
انتخاب محلي مناسب براي استقرار »تيپ ويژه 
شهدا« شهرستان مهاباد را ترك كرد. به روايت 
يكي از همسفران ش��هيد، ايشان درحالي كه 
صحبت مي كرد و مي گفت اين دنيا ارزش��ي 
ندارد و ما بايد همه چيزمان را در راه خدمت به 
مكتبمان بدهيم، همان طور كه امام حسين)ع( 
و اصحاب ايشان با تمام سختي ها مبارزه كردند، 
ما هم مكلف به صبر و مبارزه ايم، حين عبور از 
س��ه راهي مهاباد-نقده خودرويشان به مين 

برخورد مي كند و به شهادت مي رسد. 
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شهيد بروجردي معتقد بود که نبايد 
دنبال اين باش�يم که کجا هستيم، 
بلكه بايد دنبال اين باش�يم که چه 
کار مي تواني�م بكنيم. اين ش�هيد 
بزرگ�وار در تربيت نيرو نيز بس�يار 
توان�ا و ماهر ب�ود. آدم شناس�ي و 
نخبه پ�روري يك�ي از ويژگي هاي 
شهيد بروجردي در مقام فرمانده بود

روايتي از خلبان شهيد محمدحسين دامغاني 
از اولين شهداي ارتش در دفاع مقدس

از تحصيل در تگزاس
 تا شهادت در مهرآباد 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچك سه در سه فقط يك بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

 صغري خيل فرهنگ
روز 31 شهريور 1359 رأس ساعت 12 به وقت بغداد، مرکز 
فرماندهي جنگ در عراق دس�تور پرواز 142 بمب افكن و 
جنگنده را براي حمله هوايي ب�ه فرودگاه هاي ايران صادر 
کرد. 20 دقيق�ه بعد، عدن�ان خيراهلل وزير دف�اع عراق در 
گزارشي اين موضوع را به اطاع صدام حسين رساند و به اين 
ترتيب جنگ بين عراق و ايران آغاز شد. نيروي هوايي عراق 
بعدازظهر همان روز به پايگاه هاي نيروي هوايي ايران حمله 
کرد. حمات هوايي عراق اينچنين شكل گرفت و در روز اول 
جنگ، فرودگاه مهرآباد و چند فرودگاه ديگر کشور، هدف 
بمباران چند ميگ 23 عراق قرار گرفته و چندين هواپيما 
منهدم شدند. به اين ترتيب اولين شهداي جنگ تحميلي 
در فرودگاه ها به خون نشستند. شهيد خلبان محمدحسين 
دامغاني تكنس�ين پرواز و از اولين ش�هداي خلبان جنگ 
تحميلي اس�ت که در بمباران فرودگاه مهرآباد به شهادت 
رسيد. گفت وگوي ما با محمدعلي دامغاني برادر شهيد را که 
خود از رزمندگان دوران دفاع مقدس است، پيش رو داريد. 

برادرتان متولد چه سالي بود؟ زندگي شهيد چه فراز 
و فرودهايي را پشت سر گذاشته بود؟ 

محمدحسين چهارمين فرزند خانواده بود كه در 4 آبان ۱۳۳0 
در شهرستان شاهرود متولد شد. پدرمان كشاورز بود. خانواده 
مذهبي داشتيم. بابا معتقد بود كه مملكت اسالمي، طبعاً نياز 
به يك حكومت اس��المي دارد. از اين رو از موافقين سرسخت 
انقالب بود.  زندگي برادرم حس��ين را مي توانيم به سه دوران 
تقس��يم كنيم؛ يكي دوران كودكي ايشان است كه با خاطرات 
كودكي و با همان حال و هواي كودكانه طي ش��د تا به دوران 
تحصيل رسيد. حسين تا كالس ششم ابتدايي درس خواند و از 
آنجايي كه آن زمان اوضاع اقتصادي چندان خوب نبود و شرايط 
سختي را مي گذرانديم، بچه ها هم مجبور بودند به رغم تحصيل، 
كار كنند تا به امرار معاش كمكي كرده باشند. آن زمان بچه ها 
سعي مي كردند كه هزينه روي دست پدر و مادر نگذارند. حسين 
هم براي كمك به امرار معاش خانواده سر كار رفت. در شاهرود 
كارخانه اي در زمينه پرورش محصوالت باغي وجود داش��ت. 
حس��ين در آن كارخانه كار مي كرد. دوره دوم زندگي حسين 
مربوط به دوران تحصيل ايشان و سومين بخش از زندگي ايشان 

را بايد به شهادتشان اختصاص داد. 
چطور شد که وارد نيروي هوايي شد؟

چون برادرم ب��ا عالقه زيادي درس��ش را مي خوان��د، پدرم به 
او پيش��نهاد داد ت��ا وارد نيروي هوايي ش��ود و به كش��ورش 
خدمت كند. حسين قد بلندي داشت، حدود ۱90 سانت بود. 
خوش هيكل و خوش اندام بود. با عالقه اي كه داشت رفت و در 
نيروي هواي��ي ثبت نام كرد. بعد به تهران رفت و به اس��تخدام 
نيروي هوايي در آمد. زماني كه ديپلمش را گرفت، استواريكم 
نيروي هوايي ارتش بود. چون در درس زبان رتبه اول را به دست 
آورده بود، او را براي ادامه تحصيل و گذراندن دوره هاي تخصصي 
در امريكا انتخاب كردند و محمدحسين به عنوان مهندس پرواز 

به امريكا اعزام شد. 
چه سالي به امريكا رفت؟

س��ال 54 بود كه حس��ين به امريكا رفت. در تگ��زاس اقامت 
داش��ت. از آنجا با ما در ارتباط بود، هر هفته نامه مي نوشت و از 
كار و زندگي اش در تگزاس امريكا برايمان تعريف مي كرد. من 
نامه هايش را براي مادر مي خواندم. حسين در نامه همه چيز را 
با جزئيات مي نوشت. دوست داشت خانواده را در جريان همه 
كارهايش قرار دهد. هروقت مي خواست به ايران بيايد هميشه 
براي همه سوغاتي مي آورد. خوب يادم است، اولين درخواستي 
كه از برادرم داشتم اين بود كه به او گفتم: »موقع برگشتن براي 
من يك دوربين عكاسي بياور.« عالقه زيادي به ثبت لحظه ها 
و عكاسي داشتم. ايشان هم يك دوربين ياشيكا براي من آورد. 
من براي اينكه فيلم هاي دوربين را چاپ كنم مجدد آنها را به 
امريكا مي فرستادم. حسين به زبان انگليسي هم برايمان نامه 

مي نوشت. من هم چون زبان انگليسي ام خوب بود آنها را براي 
خانواده ترجمه مي كردم.  تگزاس يك پايگاه نظامي داشت كه 
خلبان هاي ايراني دوران خلباني آموزشي تخصصي شان را در 
آنجا مي گذراندند. با برهم خوردن روابط ايران و امريكا برادرم 
حسين كه ديگر تكنسين پرواز شده بود به همراه دوستانش به 
ايران بازگشتند. آخرين باري كه از امريكا برگشت همراه يكي 
از دوستانش بود. خانواده ايشان براي خوشامدگويي به فرودگاه 
آمده بودند و حس��ين هم خواهر دوستش را در فرود گاه ديد و 

كمي بعد ايشان را به عنوان همسر آينده انتخاب كرد. 
برادرتان از اولين شهداي دفاع مقدس است؛ سابقه 

جهاد پيش از جنگ تحميلي را داشت؟
بله داشت. بعد از اينكه حسين به ايران آمد در پايگاه يكم شكاري 
مشغول خدمت شد و در جنگ هاي داخلي با ضدانقالب شركت 
داش��ت. براي رس��اندن مهمات و آذوقه به رزمنده ها فعاليت 
مي كرد. يك بار هواپيمايش در حين رساندن مهمات و آذوقه 
باالي شهر سنندج توسط دموكرات ها مورد اصابت قرار گرفت 
كه اگر خونسردي و مهارت حسين نبود، چه بسا ضايعه اي به بار 
مي آمد. اما شهيد با توكل بر خدا هواپيما را در كمال آرامش روي 

باند فرودگاه سنندج نشاند. 
از نحوه ش�هادت ايش�ان برايمان بگوييد. چطور به 

شهادت رسيد؟
با آغاز رس��مي جن��گ تحميلي ع��راق عليه اي��ران، صدام در 
اولين حمل��ه هواپيماهايش را از عراق به پ��رواز در آورد و تمام 
فرودگاه هاي ايران را بمباران كردند. از جمله فرودگاه سنندج كه 
من آن موقع آنجا بودم. آن روز و قبل از آغاز حمله هوايي بعثي ها، 
حسين لباس هايش را از داخل ماشين برمي دارد و مي برد به خانه 
و همان جا لباس هاي رزمش را به تن مي كند. بعد با ماش��ينش 
به س��مت پايگاه يكم ش��كاري حركت مي كند. قبل از آشيانه، 
قهوه خانه اي زير درختان سرسبز قرار داشت كه معموالً بچه هاي 

پرواز قب��ل از رفتن به آش��يانه و آغاز پرواز آنج��ا دور هم جمع 
مي شدند و كمي با هم اختالط مي كردند. دوستانش مي گفتند 
خيلي به حسين اصرار كرديم كه بيا و در كنار ما استراحت كن و 
چاي بخور و بعد برو. اما حسين گفته بود بايد بروم سمت آشيانه. 
۳۱ شهريورماه س��ال ۱۳59، حس��ين وارد پاركينگ فرودگاه 
مهرآباد مي شود و بعد مس��تقيم به سراغ هواپيمايش كه پشت 
ساختمان ستاد پارك بود، مي رود. تا وارد هواپيمايش مي شود به 
يكباره صداي انفجار شنيده مي شود. آن لحظه حسين در حال 
كنترل هواپيما بود وقتي احتمال انفجار هواپيما را مي دهد از در 
هواپيما بيرون مي پرد. همين لحظه راكت دوم هم به زير هواپيما 
برخورد مي كند و تركش هايش به بدن و پا هاي حسين اصابت 
مي كند. به شدت مجروح مي شود و دوستانش او را به بيمارستان 
منتقل مي كنند. با آغاز حمالت هوايي دشمن به فرودگاه هاي 
كش��ور مردم نگران و مضطرب به ج��اده و خيابان ها مي ريزند 
و تعدادي هم زخمي و ش��هيد مي ش��وند.  دوستان حسين كه 
مي خواستند ايشان را به بيمارستان برسانند در راهبنداني كه با 
حضور مردم ايجاد شده بود گير مي افتند. دوستانش كه مي بينند 
ديگر نمي توانند ماشين را حركت بدهند، خودرو را بلند كرده 
و به باند مخالف منتق��ل مي كنند و مجدد به س��مت فرودگاه 
برمي گردند. بچه ها همه تالشش��ان را انجام مي دهند و اين بار 
به سمت بيمارس��تان نيروي هوايي مي روند، اما حسين در اثر 
خونريزي شديد، شهيد مي شود و به عنوان يكي از اولين شهداي 
ارتشي نامش در ليست شهداي آن روز ثبت مي شود. چند ماه 
بعد از شهادت برادرم فرزندش به دنيا مي آيد. امروز دختر ايشان 

مهتاب دامغاني دكتر داروساز است. 
گفتيد ک�ه آن روز س�نندج بوديد؟ چط�ور متوجه 

شهادت برادرتان شديد؟
ساعت ۲ و ۱5 دقيقه ۳۱ شهريور ۱۳59 بود. من سنندج بودم. 
صبح روز بعد يك تلگراف برايم آمد. تلگراف را نگاه كردم. همسر 
محمدحسين تلگراف را امضا كرده و نوشته بود هرچه سريع تر 
بياييد تهران. اتفاقي افتاده و الزم اس��ت كه شما تهران باشيد. 
امضاي همس��ر ش��هيد را كه پاي تلگراف ديدم و آدرس منزل 
برادرم را نگاه كردم، كمي مشكوك شدم كه نكند اتفاقي براي 
برادرم افتاده باشد. از آنجايي كه از سر كار آمده و خسته شده بودم 
با ماشين خودم نرفتم و شبانه با اتوبوس به سمت تهران راه افتادم.  
در مسير با خودم فكر مي كردم كه چرا امضاي خود حسين زير 
تلگراف نبود. همه اينها نگرانم مي كرد. بعد از رسيدن به تهران، 
وقتي وارد خيابان اصلي شدم كه خانه محمدحسين آنجا بود، 
اعالميه هايي را ديدم كه تصوير حسين روي آنها بود. اعالميه ها 

روي ديوار و در خانه ها نصب ش��ده بود. تصوير ب��رادرم را روي 
ديوار چاپ كرده و پايين آن نوشته بودند شهيد محمدحسين 
دامغاني. من با ديدن آن صحنه ها ماتم برده بود. نمي دانستم بايد 
چه كنم و چه عكس العملي نشان بدهم. برادرم شهيد شده بود. 
محمدحسين روز ۲9 ش��هريور از خانواده خداحافظي كرده و 
عازم تهران شده بود. دو روز بعد ۳۱ شهريور 59 در ميعادگاهش 
فرودگاه مهرآباد بر اثر بمباران هوايي بعثي ها در حالي شهيد شده 
بود كه در انتظار ديدن مهتاب تازه به دنيا آمده اش دنيا را وداع 
گفت. مراسم برادرم در تهران برگزار شد. ابتدا بر سر اينكه مزارش 
در كجا باشد اختالف نظر وجود داشت. طبق وصيت خودش بايد 
در بهشت زهرا)س( دفن مي ش��د. همسرش مي گفت: حسين 
خودش از ما خواست تا او را در بهش��ت زهرا به خاك بسپاريم. 
گفته بود اينجا سرسبز و زيبا است. اما والدينمان به خاطر دوري 
راه پيكر شهيد را به شاهرود منتقل كردند. مادرم مي گفت: اگر 
جنازه حسينم در بهشت زهرا دفن شود، ما نمي توانيم هر روز 
براي زيارت شهيدمان به سر مزارش بياييم. اگر در شاهرود دفن 
شود خيلي به ما نزديك مي شود. از اين رو شهيد حسين دامغاني 
كه در اولين روز رسمي جنگ تحميلي يعني در ۳۱ شهريور ماه 
سال 59 در پايگاه شكاري يكم به شهادت رسيده بود در گلزار 

شهداي شاهرود به خاك سپرده شد. 
به نظر شما چه شاخصه هاي اخاقي در وجود برادرتان 

ايشان را به عاقبت به خيري شهادت رساند؟
آن خصيصه اي كه او را از همه فرزندان خانواده متمايز مي كرد 
تواضع ايش��ان بود كه خيل��ي در برابر به خصوص پ��در و مادر 
متواضع و خونسرد بود. مهرباني و عطوفتي كه نسبت به والدين 
داشت باعث شده بود كه نورچشمي مامان و بابايم باشد. از ديگر 
شاخصه هاي اخالقي حسين، خواندن نماز اول وقتش بود. به 
پدرمان مي گفت نمازتان را بايد ش��ما سر موقع بخوانيد. حاال 
مهمان به خانه بيايد يا مهماني برويم. به ما س��فارش مي كرد 
كه نماز هايمان را به موقع بخوانيم. تنها كسي كه به پدر در نماز 
اول وقت اقتدا مي كرد و به نماز مي ايستاد حسين بود. حتي در 
نمازهاي جمعه شركت مي كرد و خانواده به ويژه خواهرم را به اين 
حضور سفارش مي كرد. حسين بسيار دلسوز بود. احترام زيادي 
براي پدر و مادر قائل ب��ود، زماني كه كار مي كرد حقوقش را به 
پدر و مادرمان تحويل مي داد. چه حقوقي كه در دوران كودكي 
دريافت مي كرد و مي خواست كمك خرج خانواده اش باشد، چه 
حقوقي كه در روزهاي حضور و گذراندن دوران آموزشي اش در 
تگزاس مي گرفت و چه بع��د از ورودش به ايران و خدمتش در 

پايگاه شكاري، آن را به پدرمان مي داد.
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سال 54 بود که حسين به امريكا رفت. در تگزاس 
اقامت داش�ت. از آنجا با م�ا در ارتب�اط بود، هر 
هفته نام�ه مي نوش�ت و از کار و زندگ�ي اش در 
تگ�زاس امري�كا برايم�ان تعريف مي ک�رد. من 
نامه هاي�ش را براي م�ادر مي خواندم. حس�ين 
در نام�ه هم�ه چي�ز را ب�ا جزئيات مي نوش�ت. 
دوس�ت داش�ت خان�واده را در جري�ان هم�ه 
کارهايش ق�رار ده�د. هروقت مي خواس�ت به 
ايران بيايد هميش�ه براي همه سوغاتي مي آورد


