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سال ها كنارش بودم و كسي نمي دانست 
برادر هستيم!

بسيجيپيشكسوت
ب��رادرم از نيروهاي انقالبي ش��هر كامياران 
بود. بعد از پي��روزي انقالب چون در منطقه 
ما سپاه آن طور كه بايد و شايد شكل نگرفته 
بود، ايشان ابتدا به عضويت بسيج درآمد و به 
صورت يك رزمنده داوطلب خدمت مي كرد. 
مدتي بعد، رسماً به عضويت سپاه پاسداران 
درآمد و از آن به بعد در كسوت يك پاسدار در 

جبهه ها حاضر مي شد. 
منصور در عمليات متعدد براي پاكس��ازي 
منطقه از وج��ود ضدانقالب، نقش عمده اي 
داشت. چون آدم ش��جاعي بود، هميشه در 
خط مقدم درگيري حض��ور پيدا مي كرد و 
همين رش��ادتش باعث ش��د او را به عنوان 
فرمانده گروهان ويژه نبي اكرم )ص( انتخاب 

كنند. 
رزمندهسنگسفيد

منصور در بيشتر عمليات ها ازجمله درگيري 
با دش��من در مناطق س��نگ س��فيد، بانه، 
مريوان، هزارقله، محور ني��ر، محراب و قله 
ش��اهكو و. . . حضور فعال و مؤثري داشت.  
مدتي هم به عنوان مس��ئول س��تاد شهيد 
چمران شاهكو، برگزيده شد و بيش از يك 
سال به فعاليت مستمر پرداخت و با تبليغات 
مؤثر خودش باعث شد حدود 50 نفر از اهالي 

اين روستا به بسيج بپيوندند.
 در بيش��تر عمليات ها خ��ودش وارد عمل 
مي ش��د و در نوك پي��كان درگي��ري قرار 

مي گرفت. 
وقتي به او مي گفتيم شما فرمانده هستيد چرا 
سربازان و بس��يجي ها را جلو نمي فرستيد؟ 

مي گفت آنها امانتي در دست من هستند و 
بايد از آنها مراقبت كنم. 

يك بار هم��راه منص��ور و جمع��ي ديگر از 
رزمن��دگان در منطقه هزارقله شهرس��تان 
مريوان مس��تقر بوديم، س��ردي هوا، بارش 
سنگين برف و نرس��يدن آذوقه عرصه را بر 

همه تنگ كرده بود. 
حدود 40 روز آن شرايط سخت و طاقت فرسا 
را تحمل كرديم. در آخرين لحظاتي كه قرار 
ش��د خط را به گروه ديگري تحويل دهيم و 
به عقب برگرديم، خبر رس��يد كه نيروهاي 
دش��من به يكي از خطوط حمله كرده اند و 
نيروهاي مس��تقر در خط به ش��دت درگير 
هس��تند و به نيروي كمكي نياز دارند و هر 
گرداني ك��ه آمادگي بيش��تري دارد، براي 

كمك به اين برادران حركت كند. 
منصور بالفاصله نيروها را جمع كرد و خطاب 
به آنه��ا گفت ب��رادران عزيز، م��ن مي دانم 
ش��ما در اين مدت چقدر تالش كرده و چه 

سختي هايي را تحمل كرده ايد. 
خودتان بهتر مي دانيد ما نزديك ترين گروه 
به نيروهايي هستيم كه با دشمن درگيرند، 
قضاوت را ب��ه خودتان واگ��ذار مي كنم، آيا 
انصاف است به عقب برگرديم و همرزمانمان 
در خط اول زير آتش دش��من قرار داش��ته 
باش��ند؟ من نمي خواه��م كس��ي را با زور 
وادار كنم به كمك اين برادران برود، ش��ما 
آزاد هس��تيد، مي توانيد برگرديد، اما من و 
برادرم )منظورش من بودم( به كمك بچه ها 

مي رويم. 
جالب است كه تا آن لحظه كسي نفهميده 
بود ما برادر هس��تيم. بچه ها با شنيدن اين 
حرف تعج��ب كردند اما ما هم��ان طور كه 
منصور گفته بود به سمت ماشين راه افتاديم 

تا به محل درگيري برويم. 
همزمان وقتي ديدن��د واقعاً داريم مي رويم، 
با فرياد اهلل اكبر به ما ملحق شدند. رفتيم و 
در يك نبرد جانانه، ضمن شكستن محاصره 
دش��من يكي از قله ه��ا را ه��م از آنها پس 
گرفتيم. صحنه هاي زيبا و عاش��قانه اي در 
ميدان نبرد خلق شد كه زبان ياراي توصيف 

آن را ندارد. 
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پسرم را طوري تربيت كن كه راهم را ادامه دهد
عليرضامحمدي

شهيدمحمدرضاييازشهدايبوميكردستان
استكهدر30خردادماه1361هنگامپاكسازي
مينهايكارگذاشتهشدهتوسطضدانقالببه
شهادترس�يد.ازويكههنگامشهادت36
س�الداش�ت،دوفرزندبهيادگارماندهاست
كهآخرينفرزندشپسازش�هادتايشانبه
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سحريخوانروستايبالغي
همسرم متولد س��ال 1325 در روس��تاي يازي 
بالغي از توابع سقز بود. ايشان مثل خيلي از مردم 
منطقه از يك خانواده محروم و مستمند بود. چون 
در روستا امكانات آموزشي نبود، شهيد نتوانست 
درس��ش را ادامه ده��د و از كودكي كش��اورزي 
مي كرد. با اين وجود توانس��ت تحصيالتش را تا 
پايان دوره ابتدايي بخواند. يك آدم مؤمن و معتقد 
به تمام معنا بود. به طور كل خان��واده مذهبي و 
معتقدي داشتند. تا آنجا كه يادم مي آيد، محمد 
در س��حري هاي ماه مبارك رمض��ان يك طبل 
برمي داش��ت و با كوبيدن به آن، اش��عار مذهبي 
مي خواند و در روستا راه مي رفت تا اهالي را براي 
سحري بيدار كند. ازدواج با چنين مرد معتقدي 
سعادتي بود كه خدا نصيبم كرد. حاصل ازدواج ما 

دو فرزند است. 
فعاليتانقالبيدركامياران

س��ابقه فعاليت ه��اي سياس��ي محمد به س��ال 
1352 برمي گردد. او پي��ش از انقالب با گروهي 
از همفكرانش در شهرس��تان كامياران مشغول 
فعاليت هاي سياس��ي و مذهبي ش��د و مخفيانه 
عليه حكومت پهلوي فعاليت مي كرد. اما سازمان 
امنيت وقت از فعاليت هاي او آگاه شد و همسرم 
را مورد تعقيب قرار داد. بع��د از پيروزي انقالب، 
همسرم جزو اولين نيروهاي سازمان پيشمرگان 
مس��لمان كرد وارد اين نهاد ش��د. اعتقاد داشت 
انقالب اس��المي براي همه مردم با هر گرايش و 
مذهبي است و بايد از آن دفاع كرد. يك كشاورز 
س��اده بود، اما معلومات سياس��ي بااليي داشت. 
حضرت امام و نهضتش را مي شناخت و با آگاهي 
قدم در مسير مبارزه گذاشت. در روستاي ما اغلب 
مردم طرفدار نظام اس��المي بودند و مثل محمد 

اسلحه در دست گرفتند و با ضد انقالب به مبارزه 
پرداختند. آن روزها همه جاي كردستان در فتنه 
 گروهك ها مي س��وخت و ما س��عي مي كرديم با 
تأس��ي به كش��تي انقالب، خودمان را از طوفان 
حادثه رها كنيم. در اين مسير همسرم بسيار فعال 
بود و بارها و بارها با ضد انقالب جنگيد و چند باري 

هم مجروح شد. 
فرزنديكهپدرشرانديد

يك بار كه همسرم در درگيري با دشمن به مقام 
جانبازي رسيده بود، به عيادتش رفتم. پزشكان 
تصميم گرفته بودند براي مداوا او را به تهران اعزام 
كنند. به محض اينكه من را ديد در حالي كه لبخند 
مي زد، گفت اگر شهيد شدم پس��رمان مهدي را 
طوري تربيت كن كه راه من را ادامه بدهد. در آن 
زمان تنها فرزندمان مهدي بود. مدتي گذشت تا 
اينكه همسرم در س��ال 61 به شهادت رسيد. در 
شب هفت شهادتش، دومين فرزند ما به دنيا آمد 
كه اطرافيان نام هادي را براي او انتخاب كردند. من 
سعي كردم هر دو پسرم را با خصوصيات اخالقي 
پدرشان آشنا و هر دو را طبق وصيت  ايشان مثل 

او تربيت كنم. 
همراههمسرمجنگيدم

ش��رايط آن روزهاي كردس��تان به حدي بغرنج 
بود كه گاهي من هم مجبور مي ش��دم اسلحه به 
دست بگيرم و با ضد انقالب بجنگم. در مقطعي از 

زندگي مشترك مان يك بار در شهرستان كامياران 
خانه اي اجاره كرديم كه در حاش��يه ش��هر قرار 
داش��ت. گروه هاي ضد انقالب به خوبي همسرم 
را مي ش��ناختند و از او كينه به دل داشتند. يك 
ش��ب گروهك ها خانه ما را محاص��ره كردند و تا 
زماني كه نيروهاي سپاه رسيدند، من هم همراه 
همسرم با آنها جنگيدم. بعد كه ضد انقالب فرار 
كردند و ما نجات پيدا كرديم، تعدادي از آشناها به 
محمد ايراد گرفتند كه چرا خانه ات را در يك جاي 
امن تري انتخاب نكردي؟ او جواب عجيبي به آنها 
داد. گفت من پاس��دار انقالب هستم و وظيفه ام 
پاسداري از كشور و انقالب است. اتفاقاً بايد خانه ام 

را جايي انتخاب كنم كه ناامن است تا براي امنيت 
آن تالش بيشتري نمايم. 

عيادتازمجروحدشمن
در يك عمليات همسرم با تعدادي از نيروهاي ضد 
انقالب درگير شد و يكي از آنها را مجروح كرد. فرد 
ضد انقالب را به بيمارس��تان انتقال دادند. بعد از 
پايان عمليات، محمد به شهر برگشت و با تهيه يك 
جعبه شيريني به ديدن همان فرد ضد انقالب رفت 
و از او عيادت كرد. ضد انقالب واقعاً از رفتار شهيد 
رضايي تعجب كرده بود. برخورد خوب همسرم به 
حدي روي آن فرد تأثيرگذاشت كه پس از بهبودي 
و ترخيص از بيمارستان به صف رزمندها پيوست و 
عضو پيشمرگان كرد مسلمان شد. اين فرد جهاد را 
تا جايي ادامه داد كه به مقام شهادت هم نائل آمد. 
همين رفتارهاي خوب بود كه باعث شد كردستان 
با همه مشكالتي كه داشت حفظ شود. جذب افراد 
ضد انقالب تنها با رفتار حسنه و روح بلند شهدايي 

چون شهيد رضايي امكانپذير بود. 
روزوصال

همس��رم در روز 30 خرداد ماه 1361 به شهادت 
رسيد. يادم اس��ت آن روز خودش را براي صرف 
صبحانه آماده مي كرد كه خبر رسيد گروهك هاي 
ضدانقالب در روس��تاي گازرخاني مس��ير تردد 
رزمندگان را مين گذاري كرده اند. كارگذاش��تن 
مين  مقابل كاروان رزمنده ها از جمله كارهايي بود 

كه ضد انقالب زياد انجام مي دادند. با دريافت اين 
خبر، محمد از خوردن صبحانه صرف نظر كرد و 
از منزل خارج شد و گفت زود برمي گردم. ما هم 
منتظر بازگش��تش بوديم اما اين انتظار طوالني 
ش��د. بعدها برايمان تعريف كردند كه همسرم با 
رس��يدن به محل حادثه، يك��ي از مين هاي ضد 
تانك را خنثي  كرد و در ادامه  خواست بقيه مين ها 
را خنثي كند كه يك مين منفجر  شد و همسرم 

به شهادت  رسيد. 
دوستيباشهيدشيرودي

از آنجايي كه ما هم در جهاد ايشان سهيم بوديم، در 
سال 1359 مجبور شديم از روستايمان مهاجرت 
كنيم. ضد انقالب مرتب م��ا را تهديد مي كرد. به 
همين دليل محمد مجبور شد ما را به كرمانشاه 
ببرد تا مدتي آنجا مستقر شويم. ايشان با نيروهاي 
سپاه كرمانشاه در عمليات آزادسازي شهرستان 
كامياران حضور فعالي داشت، در همين عمليات 
مجروح شد و او را به تهران منتقل كردند. بعد از 

مدتي برگشت و دوباره به فعاليتش ادامه داد. 
همس��رم با تعدادي از رزمندگان و فرماندهان 
شهيد كردستان دوستي و رفاقت داشت. از ميان 
آنها مي توانم به دوستي همسرم با شهيد خلبان 
علي اكبر ش��يرودي، س��ردار محمد بروجردي 
معروف به مس��يح كردس��تان و ش��هيد يداهلل 
الياس��ي اش��اره كنم. آن زمان رزمنده ها از هر 
مذهب و قوم��ي كه بودن��د، صميميت زيادي 
بين شان وجود داشت. همين اتحاد و يكرنگي 
بود كه باعث شد كردستان عالوه بر درگيري با 
دشمن متجاوز بعثي، از آتش فتنه ضد انقالب 
هم در امان بماند و از اين امتحان الهي سربلند 

بيرون بيايد. 
خاطراتفراموشنشدني

در زندگي با شهيد محمد رضايي خاطرات بسياري 
دارم كه همگي آنها برايم فراموش نشدني هستند. 
در بحبوحه جنگ يك بار شهيد براي كار كشاورزي 
به روستا برگشت. شغل اصلي او كشاورزي بود و 
بايد هرازگاهي به زمين كشاورزي اش سر مي زد. 
اما ضد انقالب از برگشتنش به روستا باخبر شدند. 
او را در مزرعه محاصره  و از چند طرف به سمتش 
تيراندازي  كردند. اما شهيد رضايي با ياري خدا و 
در حالي كه دس��تش خالي بود، توانست از حلقه 
محاصره نجات پيدا كند و خودش را به جاي امني 
برساند. محمد در تاريخ بيس��تم خردادماه سال 
1361، در جاده گازرخان��ي هنگام خنثي كردن 
مين بر اث��ر انفجار يكي از مين ه��ا دعوت حق را 

لبيك گفت و به شهادت رسيد. 

محمدرضامحمدي
اگرچهعادتكردهايماسفندراماهپاياني
سالبدانيم،امادرتاريخدفاعمقدساين
ماهس�ردزمس�تانييادرميانعملياتي
بزرگمثلكربالي5قرارداش�تياخود
نقطهآغازعملياتديگ�ريچونخيبر،
بدرووالفج�ر10بود.درواقعم�اهپاياني
سالنقطهآغازيبردرگيريهايبزرگي
بودكهدوط�رفراتابهارمش�غولخود
ميس�اخت.باه�معملياته�ايبزرگ
رخدادهدراس�فندماهرامرورميكنيم.

خيبر
اولين عمليات بزرگي كه در اسفند ماه انجام 
گرفت، عملي��ات خيبر بود كه س��وم تا 22 
اسفند 1362 انجام گرفت. اين عمليات برآن 
بود با تصرف جاده العماره- بصره، ش��اهراه 
ارتباطي شمال به جنوب عراق را قطع كند. 

هرچند اين جاده به تصرف نيروهاي رزمنده 
درنيام��د، ولي جزاي��ر مجن��ون در همين 
عمليات تصرف شد و تا ماه هاي پاياني جنگ 

در اختيار رزمندگان ايراني بود. 

بدر
س��ال بعد از انجام عمليات خيبر، اس��فند 
1363 ني��ز عملي��ات بزرگ بدر ب��ا همان 
اهدافي كه براي خيبر در نظر گرفته ش��ده 

بود در منطقه هور انج��ام گرفت. عمليات 
بدر 19 اسفند آغاز شد و چون فرماندهان از 
هوشياري دشمن مطلع شدند، آن را نهايتاً 
پس از يك هفته به اتمام رس��اندند. در اين 
عمليات مهدي باكري فرمانده لش��كر31 

عاشورا به شهادت رسيد. 
كربالي5

عمليات كربالي5 در دي ماه 1365 آغاز شد، 
اما چون در منطقه حساس شرق بصره صورت 
مي گرفت، دش��من مقاومت زيادي نشان داد 
و دو ط��رف درگيري هرچه در توان داش��تند 
به ميدان نبرد وارد كردن��د. بنابراين عمليات 
كرب��الي5 تا اس��فندماه ادامه ياف��ت چنانكه 
در هش��تم اس��فند ماه 1365، حاج حس��ين 
خرازي فرمانده لش��كر 14 امام حسين)ع( در 
مراحل پاياني اين عمليات در منطقه شلمچه 

به شهادت رسيد. 

عملياتوالفجر10
عمليات والفج��ر10 آخرين عملي��ات بزرگ 
س��االنه كش��ورمان بود كه در زمس��تان سال 
66 در جبهه ش��مالغرب انجام گرفت. در اين 
عمليات نيروهاي كشورمان وارد شمال عراق 
شدند و ش��هرهايي مثل حلبچه و خرمال را به 
تصرف درآوردند. در خصوص والفجر10 حرف 
و حديث هاي بس��ياري وجود داشت. چنانكه 
گفته مي ش��د اين عمليات صرفاً به جهت قفل 
شدن جبهه ها در جنوب انجام گرفت تا از ركود 
جبهه ها جلوگيري كند. والفج��ر10 به واقعه 
دردناك بمباران ش��هر حلبچه توسط بعثي ها 
ختم ش��د. پ��س از والفج��ر10 دوران آرايش 
تهاجمي كش��ورمان پس از س��ال 61 به اتمام 
رسيد و با فرا رسيدن بهار سال 67، عراق از الك 
دفاعي خارج ش��د و مناطق اشغالي خود چون 

فاو، شلمچه و مجنون را بازپس گرفت. 
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