
گفتوگو

گفتوگوي»جوان«باهمسرشهيدعليكوهي
ازشهدايبوميكردستان

 عشق به امام 
دلیل شهادت همسرم به دست ضدانقالب بود

اگ�رميش�ودكم�ياززندگ�ي
ش�هيدكوهيبگويي�د.متول�دچه

ساليبودند؟
همس��رم ش��هيد علي كوهي در اولين روز 
فروردين ماه 1336 در روس��تاي كشكمير 
از توابع بيلوار كرمانشاه به دنيا آمد. در سن 
سه سالگي پدرش فتحعلي را از دست داد و 
از وجود پدر محروم ش��د. چون امكان ادامه 
تحصيل بيش از مقط��ع ابتدايي در منطقه 
آنها ميس��ر نبود، ترك تحصيل كرد و براي 
امرار معاش خان��واده به كارگري پرداخت و 
كش��اورزي مي كرد. علي، مؤمني به معناي 
واقعي بود، ُحسِن خلقش موجب شده بود كه 

محبوب مردم منطقه باشد. 
چهس�اليباايش�انازدواجكرديد
وماحص�لازدواجتانچن�دفرزند

است؟
س��ال 1354 با هم ازدواج كرديم. آن موقع 
ايشان 18 سال داشت. ماحصل ازدواج مان 

يك دختر و يك پسر است. 
چطورش�دك�هش�هيدكوهيوارد

جريانانقالبشد؟
علي ذات پاكي داش��ت. يك انسان به تمام 
معنا مذهبي و مؤمن ب��ود. زمينه هاي دفاع 
از اسالم در وجود ايشان بود. به همين خاطر 
وقتي در س��ال 1357 جري��ان انقالب اوج 
گرفت. ايشان كنجكاو بود تا با انديشه هاي 

حضرت امام آشنا شود. 
كمي مطالع��ه و تحقيق ك��رد و وقتي كه با 
تفكرات حضرت امام آشنا شد، ديگر از خط 
انقالب و پشتيباني از واليت دست برنداشت 
و تا پايان عم��رش در همين خط ماند. پس 
از پيروزي انقالب اس��المي، با وجود حضور 
عناص��ر ضدانقالب در منطق��ه ما همچنان 
به دفاع از جبهه حق پرداخ��ت و زماني كه 
دشمن عرصه را بر او تنگ كرد، راه هجرت را 
در پيش گرفت و مجبور شديم از منطقه مان 

برويم. 
درزندگ�يش�هيدكوهيآمدهكه
ازنيروه�اياوليهپيش�مرگانكرد
مسلمانبودند؟اگرميشودكمياز
فعاليتهايجهاديايشانبگوييد.

بله، همس��رم در دي ماه 1358 به عضويت 
گردان ضرب��ت حضرت رس��ول اكرم)ص( 
درآمد و به س��بب پش��تكار و شجاعتش به 
عنوان فرمانده گروهان برگزيده شد. در سال 
1359 در پاكس��ازي شهر س��نندج و ديگر 
شهرهاي اس��تان نقش ارزنده اي ايفا كرد و 
مدت شش ماه شبانه روز در حال مأموريت، 
تعقيب و درگيري با ضدانقالب بود. همسرم 
رزمنده با  شهامتي بود. هيچ وقت از رويارويي 
با دشمن اظهار عجز و ناتواني نمي كرد. خيلي 
وقت ها او را تهديد مي كردند، اما دست بردار 
نبود و هيچ وقت اين تهديدها باعث ترسش 

نمي شد. 
گويابرادرهمسرتانهمازشهداي

دفاعمقدسهستند؟
شهيد فريدون كوهي برادر همسرم به واسطه 
علي جذب فضاي جبهه ش��د و به عضويت 
همان گردان��ي درآمد كه علي ه��م در آن 
عضو بود. از س��ال 61 كه فريدون هم رخت 
رزم پوش��يد، هر دو برادر با ه��م بودند، اما 
اين همراهي خيلي طول نكشيد و فريدون 
كوهي در تاريخ نوزدهم فروردين ماه 1362 
در درگيري با ضدانقالب به شهادت رسيد. با 
شهادت او، عزم علي براي حضور در جبهه ها 
و جنگيدن با دش��من و ضد انقالب جزم تر 

شد. 
همس�رتاندرچهتاريخيبهشهادت
رس�يد.چ�هخاطرات�يازايش�اندر

ذهنتانماندگارشدهاست؟
شوهرم زماني كه وقت مرخصي او بود، براي 
اس��تراحت به مرخصي نمي آمد و مدام در 
درگيري و جنگ با ضدانقالب بود. عش��ق 
او براي خدم��ت در جبهه اس��الم بهترين 
خاطره اي اس��ت ك��ه از او در ذه��ن دارم. 
سرانجام همس��رم در تاريخ شش��م تيرماه 
1363 به هنگام پاكس��ازي روستاي بزوش 
از وجود ضد انقالب بر اث��ر اصابت گلوله به 
سينه اش به شهادت رسيد. پيكر پاكش را در 
گلزار شهداي شهرستان كامياران به خاك 
س��پرديم. در حالي كه در آن زمان دو فرزند 
از او به يادگار مانده بود. عش��ق به امام بهانه 

شهادت همسرم به دست ضد  انقالب بود. 
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عليرضامحمدي
سردارش�هيدجعفرشيرس�واررابايديكياز
حرهايانقالبدانس�تكهاگرچ�همقطعياز
عمرشرادردورانطاغوتدرس�بکوسياق
خاصيگذراند،امانفسحقاماموهمنشيني
باشهداييچوننجفعليكالميباعثشدراه
ومرامشراتغييرده�دوواردجريانانقالبو
سپسدفاعمقدسشود.دكترمفيداسماعيلي
س�راجي،يكيازهمرزمانشهيدشيرس�وار
اس�تكهاصرارداردبهجايواژههم�رزم،از
اصطالحنيرويشهيدشيرسواربراياواستفاده
شود؛چراكهمعتقداس�تاگرجعفرشيرسوار
نبود،ش�ايداوازمس�يرجبههوجنگخارج
ميشدواكنونسرنوشتديگريپيداميكرد!
گفتوگويمارابادكتراسماعيليپيشروداريد.

خودشماچطوربهفضايجبههوجنگ
واردشديد؟

من در يك خانواده مذهبي و انقالبي رش��د پيدا 
كرده بودم. ب��رادرم مرحوم مختار اس��ماعيلي از 
نيروهاي اوليه سپاه و سپس كميته قائمشهر بود. 
سال 1361 كه به جبهه رفتم به پشتيباني اخوي ام 
آقا مختار توانس��تم مجوز اعزام بگيرم، وگرنه آن 
موقع فقط 13سال داش��تم و اجازه نمي دادند به 
جبهه بروم. داداش مختار آن زمان مسئول عمليات 
كميته قائمشهر بود. سال 61 در جريان عمليات 
فتح المبين يك گروه از بچه هاي قائمش��هري از 
طرف كميته به جبه��ه اعزام ش��دند كه من هم 

جزو آنها بودم. 
شهيدشيرسوارقائمشهريبود.آشنايي
شماباايشانبهخاطرهمشهريبودنتان

است؟
بنده نه سن و س��الم به شهيد شيرسوار مي خورد، 
نه حد و حدودم. ايش��ان ب��ا داداش مختار قبل از 
انقالب آشنايي و رفاقت داش��تند. هر دوي  آنها از 
داش مش��تي هاي قائمش��هر بودند كه در جريان 
انقالب متحول مي ش��وند و به جرگ��ه بچه هاي 
انقالبي مي پيوندند. شهيد شيرس��وار متولد سال 
1334 بود. من متولد سال 47 هستم. 13 سال از 
من بزرگ تر بود و سن و سالش به برادر بزرگ ترم 

آقا مختار مي خورد. 
پسچطورباايشانآشناشديد؟

من اواخر سال 61 كه براي بار دوم به جبهه رفتم، 
از طرف سپاه اعزام شدم و به لشكر25 كربال رفتم. 
آن زمان يكسري بحث هاي سياسي چپ و راست 
در قائمشهر وجود داشت كه متأسفانه به جبهه ها 
هم كشيده بود، چون من خانواده شناخته شده اي 
داشتم، برخي از همرزمانم از خط و ربط سياسي 
خانواده بن��ده اطالع داش��تند و خواهي نخواهي 
از من سؤاالتي مي پرس��يدند يا با من بحث هايي 
مي كردند كه در آن مقطع سني نه از اين بحث ها 
سردرمي آوردم و نه دوست داشتم كه خودم را وارد 
اين مسائل كنم. من هم مثل خيلي از رزمنده ها 
خط امام را انتخاب كرده بودم و دوست داشتم به 
خاطر انقالب و كشورم، به امر امام به جبهه بروم، اما 
چون هر جايي مي رفتم به خاطر سابقه خانواده  ام 
اين بحث ها پيش مي آمد، به نوعي از فضاي جبهه 
دلگير شدم و تصميم گرفتم ديگر به جبهه نروم. 
اوايل سال 63 از منطقه به قائمشهر برگشتم و به 
پسرعمويم گفتم ديگر به جبهه نمي روم و درسم 
را مي خوانم. پسرعمويم هم تازه از جبهه برگشته 
بود. ايشان به من گفت بهتر است به جبهه برگردي 
و اينبار به گ��ردان حمزه بروي، چ��ون آنجا يك 
فرمانده گرداني دارد به نام برادر بهروز شيرسوار كه 
باعث شده فضاي اين گردان با يگان هاي ديگر فرق 
داشته باش��د. اين را هم عرض كنم كه اسم اصلي 
شهيد شيرسوار جعفر اس��ت، اما به بهروز شهرت 

داشت. خالصه با پيشنهاد پس��رعمويم تصميم 
گرفتم دوباره به جبهه برگ��ردم و اينبار به گردان 
حضرت حمزه رفتم و شيرس��وار كاري كرد كه تا 

پايان دفاع مقدس در جبهه ماندگار شوم. 
شهيدشيرسوارچهرفتاريانجامدادكه

باعثماندگاريشمادرجبههشد؟
خرداد س��ال 63 ب��ود كه دوب��اره اع��زام گرفتم 
و به گردان حم��زه رفتم. فرمانده گ��ردان حمزه 
شهيد ناصر بهداشت بود، اما چون ايشان در عمليات 
والفجر2 به شدت مجروح ش��ده بود، امور گردان 
را شهيد شيرس��وار انجام مي داد. آن موقع ليست 
اسامي بچه ها را پيش فرمانده گردان مي بردند تا 
از نيروها ارزيابي داشته باشد. شهيدشيرسوار وقتي 
مي بيند فاميلي من اس��ماعيلي سراجي است، از 
شهيد اصغر خنكدار كه قباًل فرمانده گردان بنده 
بود و من را مي شناخت مي پرسد اين نيروي جديد 
كيست؟ شهيد خنكدار مي گويد ايشان برادرِ مختار 
اسماعيلي است. شيرسوار از آمدن من به گردانش 
خوشش مي آيد. چون يك نگاه فراجناحي داشت. 
اعتقاد داشت كه بايد هر كسي را با هر طرز فكري 
جذب امام و انقالب كرد. واقعاً وس��ع ديد بااليي 
داشت. همين روحيات هم باعث مي شد كه همه 
نيروها او را با دل و جان دوس��ت داش��ته باشند. 
خالصه شهيد شيرسوار مي خواهد كه من را پيش او 
ببرند. تا آمدند گفتند مفيد اسماعيلي كيست؟ در 
دلم گفتم انگار من را شناختند و باز اين بحث هاي 
سياسي شروع شد. تيرماه سال 63 بود. در پادگان 
بيگلو خارج از سوسنگرد بوديم و هوا فوق العاده گرم 
بود. رفتم و ديدم يك آقايي با زيرپيراهني داخل 

چادر فرماندهي نشسته است. شهيد شيرسوار بود. 
شهيدخنكدار و شهيد موسي محسني هم كنارش 
نشسته بودند. شهيد شيرسوار پرسيد مفيد تويي؟ 
برادر مختار؟ گفتم بله. در دل��م خيلي ناراحت و 
نااميد بودم و فكر مي ك��ردم كه هر آن مي خواهد 
از خط و ربط سياس��ي خانواده ام بپرسد. خودم را 
كه معرفي كردم شهيدشيرس��وار دستش را دراز 
كرد و با هم دست داديم، اما دستم را زود رها نكرد. 
چند بار دستم را دوستانه تكان داد. اين تكان هاي 
دست ايشان انگار دلم را لرزاند و روحم را جال داد. 
بعد گفت مي تواني برادرت مختار را هم با خودت به 
اينجا بياوري. )مختار از مسئوالن كميته قائمشهر 
بود و آن زمان مسائل و اختالف هايي بين سپاه و 
كميته قائمشهر وجود داشت( اين حرف را كه زد 
نشان داد كه چه ديد وسيعي دارد. من هميشه به 
پسر شهيدشيرس��وار مي گويم كه آن تكان هاي 
دست پدر شهيدت زندگي من را تغيير داد. شايد 
اگر او نبود من ديگر به جبهه برنمي گشتم و االن در 

خط ديگري قرار داشتم. 
ازشهيدشيرسواربهعنوانحرانقالبياد
ميكنند،چطورميشودكهايشانسبک
زندگيشانراتغييرميدهندوبهاردوگاه

انقالبميپيوندند؟
شهيد شيرس��وار قب��ل از انق��الب ي��ك روحيه 
داش مش��تي گري داش��ت. ب��رادرم مخت��ار هم 
همينطور ب��ود و عرض كردم كه قب��ل از انقالب 
با هم آش��نايي داش��تند، اما نفس حق امام باعث 
تغيير خيلي از جوان هاي آن دوران ش��د. در اين 
بين برخي افراد آگاه و انقالبي واس��طه مي شدند 

تا جوان هايي مثل شهيد شيرسوار با انديشه هاي 
حضرت امام آشنا شوند. در زندگي شهيد شيرسوار 
اين نقش واسطه گري را شهيد نجفعلي كالمي بازي 
مي كند. ش��هيدكالمي يكي از شهداي بزرگ، اما 
گمنام قائمشهر است. كسي كه باعث جذب خيلي 
از جوان ها به جريان انقالب ش��د. بعد از پيروزي 
انقالب شهيد شيرس��وار به همراه اف��رادي مثل 
مختار برادر بنده، در تشكيل سپاه قائمشهر نقش 
ايفا مي كنند، اما رسوخ بعضی جريان ها به سپاه، 
باعث مي شود تسويه اي در س��پاه صورت بگيرد. 
در اين تسويه ها گاه تر و خشك با هم مي سوزند. 
برادرم با تسويه برخي از افراد مخالفت مي كند و 
همين موضوع باعث مي شود كه ايشان به كميته 
برود، اما شيرسوار در سپاه مي ماند، ولی چرا او ماند 
و چرا برخي ديگر از سپاه رفتند، اين برمي گردد به 
اخالص شهيد شيرسوار. س��رداراحراري خودش 
براي من تعريف كرد كه وقتي قضيه تس��ويه در 
سپاه رخ داد. من جزو كساني بودم كه افراد را مورد 
ارزيابي قرار مي داديم. همان موقع شهيدشيرسوار 
پيش من آمد و خيلي خالصان��ه گفت من قبل از 
انقالب آدم ديگري بودم و اينط��ور تيپ مي زدم 
و فالن كاره��ا را انجام مي دادم، ام��ا االن در خط 
انقالب هس��تم. ببينيد اگر خصوصي��ات من به 
نهادي مثل سپاه مي خورد، من را نگه داريد، وگرنه 
كه خداحافظ شما. سردار احراري مي گويند من از 
اخالص شيرسوار خيلي خوشم آمد و سعي كردم 

او را حفظ كنم. 
چهچيزيباعثميشدكهشهيدشيرسوار

بيننيروهايشمحبوبباشد؟

اجازه بدهيد اين سؤال را با تعريف يك خاطره پاسخ 
بدهم. سال 64 ما در منطقه چنگوله بوديم. روزها 
كه آفتاب از سمت ايران به خاك عراق مي تابيد، 
ما به گمان اينكه نور خورش��يد درست به چشم 
سربازان دش��من مي افتد و ما را نمي بينند، روي 
خاكريز مي رفتيم. يك روز من سرم را از خاكريز باال 
گرفته بودم كه ديدم يك نفر داد مي زند چرا آنجا 
ايس��تاده اي؟ همين االن بيا پايين. ديدم صاحب 
صدا شهيد شيرسوار اس��ت. جلو آمد و گفت اين 
چه كاري است كه انجام مي دهي پسرجان؟ خيلي 
من را ش��ماتت كرد. گفتم آفتاب طوري است كه 
دش��من من را نمي بيند. گفت پس چرا من تو را 
ديدم. نگو تنهايي براي شناسايي خطوط دشمن 
رفته بود كه در بازگشت من را مي بيند. گذشت تا 
اينكه يك سال بعد گلوله اي در فاو به سر من اصابت 
كرد. آن زمان شهيدشيرسوار از گردان حمزه رفته 
بود و فرماندهي گردان ويژه شهدا را بر عهده داشت. 
در يك منطقه اي به طور اتفاقي به هم برخورديم. 
گفت شنيده ام س��رت تير خورده است. گفتم بله 
و االن هم س��رم را باندپيچي كرده اند. بعد كالهم 
را برداشتم. شيرس��وار با ديدن باندهاي دور سرم 
شروع به نصحيت كرد و گفت همين تيرخوردنت 
به خاطر بي احتياطي اس��ت ك��ه مي كني. اگر به 
خاطر بي احتياطي كشته ش��وي، شهيد حساب 
نمي شوي. آن روز خيلي من را نصيحت كرد. برايم 
جالب بود كه او با همه مش��غله هايي كه داش��ت، 
هنوز هم ياد بي احتياطي من در منطقه چنگوله 
بود. اين رفتارش نش��ان مي داد ك��ه چقدر براي 
نيروهايش ارزش قائل است. وقتي فرمانده اي به 
نيرويش احترام و ارزش قائل باش��د، نيرو هم او را 
دوست خواهد داشت. خصوصاً كه شهيدشيرسوار 
هيچ تفاوتي بين خ��ودش و نيرو قائ��ل نبود و با 
شجاعتي كه داشت، در هر عملياتي خودش جلوتر 

از نيروهايش حركت مي كرد. 
شهادتايشانچطوررقمخورد؟

قبل از عمليات كربالي4 م��ا در منطقه هفت تپه 
مس��تقر بوديم. در آن مقطع دش��من مرتب اين 
منطق��ه را بمباران مي ك��رد. در يك��ي از همين 
بمباران ها كه درس��ت روز قبل از شروع عمليات 
كربالي4 بود، شهيد شيرسوار در روز سوم دي ماه 
1365 به شهادت رسيد. با اينكه او مدتي مي شد از 
گردان حمزه رفته بود، اما با شنيدن خبر شهادتش، 
انگار همه بچه هاي گردان حمزه يتيم شدند. هر 
كسي با شيرسوار و منشش آش��نا مي شد، واقعاً 

شيفته بزرگي و بلندي طبعش مي شد. 
سخنپاياني.

برخ��ي از دوس��تان وقت��ي مي خواهن��د از 
شهيد شيرسوار حرف بزنند، بيشتر اشاره به دوران 
قبل از انقالب ايش��ان مي كنند، اما من مي گويم 
شيرسوار در دوران طاغوت هر چه بود و هر كاري 
كرد، بعد از اينكه شيفته حضرت امام شد، خودش 
تبديل به يك زاهد و عابد شد. روح بلندش آنقدر 
صيقل پيدا ك��رده بود كه با ه��ر كالم و رفتارش 
مي توانس��ت خيلي از انس��ان هاي نااهل را به راه 
بياورد. او واقعاً ح��ر انقالب ب��ود و عاقبت هم به 
همان چيزي كه اليقش بود رس��يد و شهادت را 

در آغوش گرفت.
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