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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.
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گفت وگوی »جوان« با فرزند شهيد جعفر طالبی از شهدای بومی استان کردستان

خاطراتی از سردار شهيد حاج علی اصغر محراب به مناسبت سالگرد شهادتش در 30 دی ماه 1365

والیتمداری را از پدری آموختم که هرگز او را ندیدم

دست پرورده کاوه در دوعیجی آسمانی شد
  غالمحسين بهبودی

سردار شهيد حاج علی اصغر محراب از همرزمان سردار 
ش�هيد محم�ود کاوه و از بنام تري�ن رزمندگان ش�هر 
مشهد به ش�مار می رود. وی فرماندهی تيپ قائم)عج( 
را بر عه�ده داش�ت. اين تي�پ را ش�هيد کاوه در کنار 
لشکر ويژه ش�هدا تأس�يس کرده بود و فرماندهی اش 
را به محراب سپرد. کمی بعد ش�هيد محراب تيپ قائم 
را به تيپ مس�تقل انصارالرضا)ع( ارتقا بخش�يد. اما با 
وجود خدمات بسياری که ش�هيد محراب در اين تيپ 
انجام داد، اکنون کمتر نامی از وی در تاريخ دفاع مقدس 
برجای مانده اس�ت. به مناس�بت 30 دی ماه س�الروز 
ش�هادت س�ردار حاج علی اصغ�ر مح�راب در جريان 
عمليات کربالی5، خاطرات تع�دادی از همرزمانش را 
تقديم حضورتان می کنيم. ش�هيد مح�راب متولد 15 
مردادماه 1340 در مش�هد بود که به تاري�خ 30 دی ماه 
1365 در منطق�ه دوعيجی عراق به ش�هادت رس�يد.

  کاک محراب
پيشمرگان كرد مسلمان شهيد محراب را »كاك محراب« 
صدا می زدند. حتی بس��يجی های تازه  وارد هم شهيد را به 
همين عنوان صدا می زدند. برايم سؤال شده بود كه چطور 
پيشمرگان همه ما را با پسوند برادر صدا می زنند اما شهيد 
محراب را »كاك محراب« لق��ب داده اند. باالخره از يكی از 
فرماندهان علتش را پرسيدم، گفت: در يكی از عمليات ها 
كه در عمق مناطق آلوده به وجود دشمن انجام گرفت و به 
مدت سه روز هم طول كشيد، عبادت و راز و نياز محراب را 
زياد می ديديم. او در هر لحظه آماده كمك و رفع گره كور 
عمليات بود. به خاطر همين نام او را كاك محراب گذاشتيم، 

زيرا محراب محل عبادات و راز و ني��از بزرگان و افراد مورد 
توجه خدا و رسول خدا)ص( است. 

راوی: حاج علی اکبر کاشانی
  نبرد در مياندوآب

عملياتی س��خت حوالی مياندوآب آغاز ش��ده ب��ود. آنجا 
شهيدان كاوه و محراب هر دو حضور داشتند. روند عمليات 
گره سختی خورده بود و ضدانقالب از باالی ارتفاعات، ما را 
با كالشنيكف مورد اصابت قرار می داد. همان لحظه ديدم 
شهيد كاوه صاف ايستاده و سر خم نمی كند. شهيد محراب 
هم آمده كنارش و هر دو ش��روع به صحبت كردند. دشمن 
هم از باال يكريز می زد. بعد از مدتی شهيد محراب با چند نفر 
رفتند و دشمن را دور زدند و ارتفاعات را گرفتند و با بيسيم 
پيام دادند. خالصه پس از شش س��اعت درگيری، نهايت 
ميدان جنگ را به دست گرفتيم و تعدادی ضدانقالب كشته 

شدند و الباقی فرار كردند.
ش��هيد محراب يك فرمانده جوان و ش��جاعی ب��ود كه در 
عمليات های  سخت و خطرناك كردستان ترسی به دلش راه 
نمی داد و بسيار مريد حضرت امام بود. شهيد كاوه را خيلی 
دوست داشت و حرف ايشان را با دل و جان اطاعت می كرد. 
البته همه رزمندگان احترام خاصی برای شهيد كاوه قائل 
بودند ولی شهيد محراب خيلی بيشتر از همه با شهيد كاوه 

انس و الفت داشت.

راوی: حاج حسن خرمی
  تشکيل تيپ حضرت قائم)عج(

تشكيل تيپ حضرت قائم)عج( از يادگاری های شهيد محمود 
كاوه است. ايشان فرماندهی تيپ قائم را به شهيد محراب 

س��پرده بود. وقتی بعثی ها در يك مقطعی تاكتيك شان را 
تغيير دادند و به دفاع متحرك پرداختند. در لشكر ويژه شهدا 
قرار بر اين شد كه با تشكيل يك گردان يا يگان مستقل از دل 

لشكر، به مقابله با اين تاكتيك دشمن بپردازيم.

اين گردان به فرماندهی شهيد محراب تشكيل شد. مقرش 
هم دورتر از پادگان ش��هيد بروجردی بود. وقتی به سمت 
سه راه نقده می رفتيم به پادگان آنها می رسيديم. پادگانی 
كه هنوز هم پس از سال ها كاربرد نظامی دارد. اين يگان به 
فرماندهی حاج علی اصغر محراب عملكرد قابل قبولی داشت. 
در ابتدا نامش به گردان حضرت قائم موصوف شد. بعدها به 
تيپ 72 قائم و سپس به تيپ انصارالرضا تغيير نام داد. از ابتدا 

هم فرمانده اش »شهيد محراب« بود.
  شهيد محراب و عمليات کربالی2

شهيد محراب و تيپ قائم در عمليات كربالی2 هم حضور 
داشتند. البته پدافند لشكر ويژه شهدا بودند و پس از شهادت 
شهيد كاوه همچنان مأموريت های محوله را انجام می دادند. 
در عمليات كربالی2 حاج محمود كاوه فرمانده لشكر ويژه 
شهدا به شهادت رس��يد. 1365/6/10 سردار محمود كاوه 
بر اثر اصابت تركش خمپاره 60 آس��مانی ش��د. وقتی حاج 
علی اصغر محراب خودش را باالی پيكر بی جان فرمانده اش 
رساند، چندبار او را صدا زد. چنان بی تاب شده بود كه سرش 
را دوبار به زمين كوبيد. به طوری كه خون از دماغش جاری 
شد. سپس پيكر كاوه را در آغوش كشيد و بوسيد و پيكرش 
را روی دوشش گذاشت. اين دو رزمنده از ساليان قبل با هم 
بودند و عمليات های متعددی را در كنار هم گذرانده بودند. 
اما اكنون تقدير اينطور رقم خورده بود كه محراب، پيكر كاوه 
را بر دوش بكشد. فردای آن روز شهيد محراب در صف تيپ 
مستقل قائم برای رزمنده ها سخنرانی كرد و خبر شهادت 

كاوه را به نيروهايش داد.
راوی يکی از همرزمان شهيد

  شهادت در کربالی5
كربالی5، مشهد حاج علی اصغر محراب بود. در اين عمليات، 

يگان ما شهرك دوعيجی عراق را تصرف كرد. از اين شهرك 
هم عبور كرديم و همجوار لشكر 21 امام رضا )ع( خط پدافندی 
تشكيل داديم و مستقر شديم. اين در حالی بود كه ديگر نيرويی 
برای ما نمانده بود. بيشتر بچه ها به شهادت رسيده يا به سختی 
مجروح شده بودند.30 دی ماه 1365، حاج علی اصغر محراب 
در همين شهرك دوعيجی به ش��هادت رسيد. محراب يكی 
از دست پروردگان سردار شهيد محمود كاوه بود كه همانند 
فرمانده اش در حالی به شهادت رسيد كه كوله باری از زخم های 
ميدان نبرد را به همراه دنيايی از فتوحات و پيروزی ها با خود 
به يدك می كشيد. او همانند شهيد كاوه در حالی شهيد شد 
كه از همه جلوتر به خط مقدم بود. او با صدای خس خس سينه 
شيردل و شيميايی شده و چشمان خونينش بايد استراحت 
می كرد و به خط مقدم نمی آمد. مانند چند نفر ديگر كه آنها هم 
شيميايی شدند و رفتند. اما محراب ماند چون غيرت و تعصب 
و حميت بی مانندش مانع از آن شد كه استراحت را به ميدان 
جهاد ترجيح بدهد. او بستر مجروحيت را رها كرد و تا آخرين 

نفس جنگيد و مردانه به شهادت رسيد. 
راوی: سردار علی صالحی

  فرازی از وصيتنامه شهيد محراب
ای خدای مهربان! ديگر خسته شدم. تا كی زنده بمانم و شاهد 
باشم كه بهترين ياران امام و دوستانی همچون بروجردی، 
ناصر كاظمی، علی قمی، محمود كاوه، امير عباسی، ولی نژاد، 
يزدانی،كشميری، منفردی، بی غم، رضا ابوطالب زاده، سرابی، 
توكلی، احمد و ديگران در كنارم شهيد می شوند و دم نزنم؟ 
و هميش��ه اين راه طوالنی از جبهه تا منزل را بپيمايم، و در 
هر عملياتی ياوری را از دست بدهم همين طور احمد، پسر 
خواهرم، كه ياری با ارزش برای من در جنگ با ضد انقالبيون 

بود شهيد شد و مرا تنهاگذاشت...

هميش�ه ب�ه م�ا توصي�ه می کرد ک�ه »ب�رادران 
عزيزم؛ مب�ادا جبه�ه را خالی کني�د و بدانيد که 
اين فرصت غنيمت اس�ت. برای همه م�ا که بايد 
از آن اس�تفاده کنيم و بايد راه ش�هيدان را ادامه 
دهي�م، مب�ادا در مقابل مادي�ات خ�دای نکرده 
ببازيد و راه امام)ره( و شهيدان را ادامه ندهيد.«

  عليرضا محمدی
ش�هيد جعفر طالبی متولد س�ال 1336 در س�ريش آباد کردستان 
بود. تربيت در خانواده ای مذهبی باعث شد در جوانی جذب نهضت 
حضرت امام ش�ود و بعد از پيروزی انقالب، به عن�وان يکی از اولين 
نفرات، به پيشمرگان کرد مسلمان بپيوندد و سپس به عضويت سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی درآيد. شهيد طالبی را بايد يکی از شهدای 
نامدار خطه کردس�تان بدانيم که در پرونده جهادی اش سمت هايی 
چون فرماندهی پيشمرگان در کامياران، فرماندهی نيروهای سپاه 
در منطقه موچش و همينطور تأس�يس س�پاه قروه ديده می شود. 
گفت وگ�وی ما با مصطف�ی طالبی فرزند ش�هيد را پي�ش رو داريد. 

از پدرتان به عنوان يکی از اولين نيروهای پيش�مرگ کرد 
مس�لمان ياد می ش�ود. ايش�ان رزمندگی را از چه زمانی 

شروع کردند؟
پدرم موقع پيروزی انقالب يك جوان 21 س��اله ب��ود و از جوان های 
انقالبی كردس��تان به ش��مار می رفت. همان س��ال 58 به عضويت 
پيش��مرگان كرد مس��لمان درآمد. قبلش هم به عنوان يكی از اولين 
نفرات، به عضويت كميته های انقالب اس��المی درآمده بود. پدرم از 
همان ابتدا با سپاه همكاری می كرد و در مقابل ضدانقالب می جنگيد. 
چند سال بعد در س��ال 61 رسماً به عضويت س��پاه درآمد و تا زمان 

شهادتش در اين نهاد انقالبی خدمت كرد.
گويا ايشان در سپاه مسئوليت هايی هم بر عهده داشتند؟

بله، پدرم خدمت س��ربازی اش را قبل از انقالب پش��ت سرگذاش��ته 
بود. چون آموزش نظامی ديده بود، فرمانده��ان از تجربيات او برای 
فرماندهی تعدادی از نيروها استفاده می كردند. فرماندهی نيروهای 
انقالب در كامياران، فرماندهی سپاه در منطقه موچش، بنيانگذار سپاه 
قروه و... بخشی از فعاليت هايشان به شمار می رود. ايشان از سال 58 
تا 61 كه به شهادت رس��يد، تمام هم و غمش را مبارزه با ضد انقالب 
قرار داده بود. بچه های رزمنده و جبهه رفته ها می دانند كه اوج فعاليت 
ضدانقالب در همين منطقه    )1361 -1358( بود. بابا در مدت اين 
سه سال، سرتاسر كردستان را رفت و هر جا كه به ضدانقالب برخورد، 

با جديت تمام با آنها جنگيد.
پدرتان در چه تاريخی به شهادت رسيدند، آن زمان شما 

چند سال داشتيد؟
پدرم در تاريخ 25 آذرماه 1361 در روستای دگن به كمين ضدانقالب 
خوردند و به همراه 12 نفر از همرزمانش به شهادت رسيدند. شاهدان 
می گفتند پدرم در لحظه ش��هادت تا آخرين فش��نگ با ضدانقالب 
جنگيده بود. به گفته همرزمان پدرم، ضدانقالب با آرپی جی ماشين 
رزمندگان را مورد هدف قرار می دهند. پدرم به همراه ش��هيد عباس 
محمدی می توانند از ماش��ين خارج شوند و در س��ه جهت با عوامل 
ضدانقالب درگير می شوند. آنها تا آخرين گلوله مقاومت می كنند و در 
نهايت به جمع ياران شهيدشان می پيوندند. در زمانی كه پدرم شهيد 
شد، من يك سال و نيم سن داشتم و متأسفانه خاطره ای از آن روز را 

به ياد ندارم. وقتی كودك بودم غبطه می خوردم كه می ديدم دوستانم 
همراه پدرهايشان به مدرس��ه می روند، اما من به تنهايی بايد مسيِر 
مدرسه و ش��هر را طی می كردم و از محبت پدر محروم بودم. به مرور 
زمان واژه شهادت و عظمت آن را بيش��تر درك كردم و هر چند نبود 
پدر آزارم می داد، اما احساس غرور و افتخاری داشتم كه نمی توانم با 

كلمات آن را بيان كنم. 
سعی کرديد از همرزمان پدرتان در مورد ايشان و حضورش 

در جبهه بيشتر بدانيد؟
اتفاقاً من با چند نفر از همرزمان ايشان در ارتباط هستم. يك خاطره 
جالب از يكی از همرزمان پدرم شنيده ام كه خيلی وقت ها آن را با خودم 
مرور می كنم. ايشان می گفت در يكی از درگيری ها، آر پی جی زن بودم 
و يكی از تيربارهای دشمن مدام آتش می ريخت. شهيد جعفر طالبی 
به من گفت با آرپی جی، تيربار دشمن را بزن. ما در ارتفاع پايين تری 
نسبت به دشمن قرار داشتيم. موقعيت طوری نبود كه بتوانم شليك 

كنم. در اين لحظه شهيد جعفر طالبی آمد و آرپی جی را از من گرفت، 
شليك كرد و تيربار دش��من را هدف قرار داد. من خودم آرپی جی زن 
بودم، اما ش��هيد طالبی به من آموخ��ت كه چطور می توان��م از اين 
موشك انداز به خوبی استفاده كنم! ايش��ان يك فرمانده شش دانگ 
بود. يعنی هم قدرت فرماندهی داشت، هم جذبه بااليی داشت و هم 
با شجاعت و تبحرش در اس��تفاده از ادوات مختلف، باعث قوت قلب 
نيروهايش می شد. همرزمان پدرم هميش��ه از شجاعت و ايستادگی 

ايشان صحبت می كنند و اين برای من خوشحال كننده است.
گويا پدرتان با شهيد احمد کش�وری هم سابقه آشنايی و 

دوستی داشتند؟
ايشان با يكی از خلبان های هوانيروز دوس��ت بودند. اما نمی دانم آن 
شخص شهيد كشوری بود يا يكی ديگر از خلبان ها. چون فرد مورد نظر 
بعد از شهادت پدرم زنده بود و دوس��تان پدرم ماجرايی از ايشان بعد 
از ش��هادت پدرم تعريف می كنند. در حالی كه شهيد كشوری تقريباً 

دو سال زودتر از پدرم در سال 59 ش��هيد می شوند. به هرحال پدرم 
در طول دوران مبارزاتش چند بار مجروح شده بود. در يكی از همين 
درگيری ها كه در شهرستان كامياران بود، بابا از ناحيه سمت راست 
گردن، مورد اصابت تير قرار می گيرد و برای درمان به بيمارستان شهيد 
بهشتی تهران منتقل می شود. آنجا با يكی از خلبان های هوانيروز كه 
از ناحيه س��مت چپ گردن، مورد اصابت تير قرار گرفته بود، هم اتاق 
می ش��وند. در اين ديدار پدرم و آن خلبان با يكديگر دوس��تی خيلی 
نزديكی پيدا می كنند و ارتباط صميمی بين آنها ايجاد می شود. اين 
ارتباط به صورت دورادور ادامه پيدا می كند تا زمانی كه بابا به شهادت 
می رسد. يكی از همرزمان پدرم می گفت پس از شهادت جعفر طالبی 
در منطقه گيالنغرب بوديم و از داخل با ضدانقالب و از خارج با رژيم 
بعث درگير ش��ديم، در ارتفاعات گيالنغرب ش��هدای بسياری داديم 
و نمی توانستيم شهيدان را عقب بياوريم و بس��يار ناراحت بوديم. به 
ناچار به پايگاه برگشتيم. زمانی كه به پايگاه رسيديم، گفتند كه يكی 
از خلبان های هوانيروز به پايگاه خواه��د آمد. اين خلبان آمد و وقتی 
ناراحتی ما را ديد، علت را پرسيد. بعد گفت اهل كجا هستيد؟ گفتيم 
اهل شهرستان قروه هستيم. خلبان گفت اتفاقاً من در شهرستان قروه و 
در شهر سريش آباد دوستی به نام جعفر طالبی دارم. او را می شناسيد؟ 
گفتيم طالبی تقريباً 9 ماه پيش به شهادت رس��يده است. خلبان از 
شنيدن خبر ش��هادت بابا خيلی ناراحت ش��د و گفت من به احترام 
شهيد طالبی هم كه شده، می روم و پيكر شهدايتان را به پايگاه منتقل 

می كنم. رفت و به هر سختی بود اين كار را انجام داد. 
به نظر ش�ما چه خصوصياتی باعث ش�د ت�ا پدرتان مقام 

شهادت را نصيب خودش بکند؟

مادربزرگم هميشه می گفت پدرت از همان كودكی حواسش به فقرا 
و آدم های ندار بود. يك روز وقتی پدرت از مدرس��ه به خانه برگشت، 
متوجه شدم جوراب و دستكشش را همراه خودش نياورده است. روز 
بعد ديدم كتش را همراه خودش نياورده است. پرسيدم پسرم تو هر 
روز يكی از لباس هايت را گم می كنی؟ مگر در مدرسه چه خبر است. در 
جواب من گفت بچه يتيمی در مدرسه ما درس می خواند. متوجه شدم 
كه لباس گرم مناسب ندارد و از س��رما اذيت می شود. از اين موضوع 
خيلی ناراحت شدم و تصميم گرفتم لباس هايم را به عنوان هديه به 
او بدهم. مادربزرگ می گفت شما فكر می كنيد وقتی يك نوجوان در 
زمان نوجوانی خودش اين گونه در مقابل ديگران احساس مسئوليت 
می كند می تواند در بزرگسالی نسبت به مسائل رخ داده در اجتماع و 
كشورش بی تفاوت باشد. همين احساس مسئوليت بود كه باعث شد 
بابا اسلحه به دست بگيرد و به رغم تهديد مكرر ضدانقالب، عليه آنها 

بجنگد و نهايتاً  به شهادت برسد. 
سخن پايانی.

دوست دارم سخن پايانی را از زبان يكی از همرزمان بابا بگويم. ايشان 
می گفت شهيد طالبی در بحران ها و مش��كالت صبورانه، با درايت و 
قاطع برخورد می كرد و اصاًل از مشكالت فرار نمی كرد. نمی ترسيد و 

خيلی نرم و آرام مشكالت را حل می كرد. هميشه به ما توصيه می كرد 
كه »برادران عزيزم؛ مبادا جبهه را خالی كنيد و بدانيد كه اين فرصت 
غنيمت اس��ت. برای همه ما كه بايد از آن اس��تفاده كني��م و بايد راه 
ش��هيدان را ادامه دهيم، مبادا در مقابل ماديات خدای نكرده ببازيد 
و راه امام)ره( و شهيدان را ادامه ندهيد.« پدرم در كنار رزم، كارهای 
فرهنگی زيادی می كرد. در مراسم دعا و زيارت عاشورا شركت داشت. 
عالقه خاصی به قرآن و معارف دينی داشت، كوچكترها را دور خودش 
جمع می كرد و با صوتی زيبا برای آنها قرآن می خواند و برای كس��ی 
كه قرآن را زيبا می خواند جايزه تعيين می كرد. پدرم يك واليتمدار 
واقعی بود و می توانم بگويم من واليتم��داری را از پدری آموختم كه 

هرگز او را نديدم.
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