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برادران جامکلو با شهادت دوباره به هم رسیدند
دو برادر و دو همرزم که با فاصله دو سال از هم به شهادت رسيدند

  آرمان شريف 
از جلوه ه�اي زيب�اي دفاع مق�دس حضور 
همزمان چندي�ن نف�ر از يك خان�واده در 
جبهه ها ب�ود. گاهي پدري همراه پس�رش 
ي�ا حض�ور چن�د ب�رادر هم�راه همديگر 
در جبه�ه فض�اي خاص�ي را ب�ه منطق�ه 
مي بخشيد. اين خويشاوندي سبب مي شد 
تا دو ش�خص به لحاظ عاطفي و احساس�ي 
بس�يار به ه�م نزدي�ك باش�ند و لحظات 
مان�دگاري را در دل جبهه ه�ا ثب�ت کنند. 
ش��هيدان تقي و ابوالفضل جامكل��و، از هزاران 
برادري بودند كه حضورشان در جبهه همزمان 
با هم بود. دو برادري كه همرزم يكديگر بودند 
و عهد و پيمان ش��ان را با خداي خودش��ان در 
آسمان ها بسته بودند و روي زمين سبكبال و 
رها حركت مي كردند. برادران جامكلو در ايمان 
و ادب و اخالق در جبهه سرآمد بودند و با فاصله 

كوتاهي از هم به شهادت رسيدند. 
تقي برادر بزرگ تر بود. سال 1340 در بوئين زهرا 
متولد شد و با وجود جواني اش در دفاع مقدس 
مس��ئوليت هاي بزرگ��ي بر عهده داش��ت. در 
خانواده اي ساده و كش��اورز و با رزق حالل پدر 
رش��د كرده بود و همين ش��يوه تربيتي تأثير 
بسياري در شخصيتش گذاش��ته بود. با وجود 
اينكه صاحب دختر ش��ده بود، باز نتوانس��ت 
رزمندگان را در جبهه تنها بگذارد. او دس��ت و 
دل از دنيا شسته بود و فقط در راه رضاي خدا 
قدم برمي داشت. مس��ئوليت فرمانده گرداني 
را در جبهه برعهده داش��ت و با اي��ن حال در 
عمليات ها جلوتر از نيروهايش حركت مي كرد. 
شهيدتقي جامكلو در هفتم اسفند 13۶۲، در 
جزيره مجنون عراق به شهادت رسيد. پيكرش 
مدت ها در منطقه برجا ماند و سال 13۷۶ پس 
از تفحص در گلزار شهداي زادگاهش به خاك 

سپرده شد. 
ابوالفضل سه سال از برادرش كوچك تر بود. براي 
يك برادر كوچك تر، چه الگويي بهتر از برادرش 
وجود دارد و خوشا به حال ابوالفضل كه همواره 
اخالق و رفتار برادرش تقي، مقابل چشمانش 

بود. تقي تأثير زيادي بر ش��خصيت ابوالفضل 
داشت. هر قدمي كه برادر بزرگ تر برمي داشت، 
برادر كوچك تر نيز جا پاي او مي گذاش��ت. به 
وجود هم افتخار مي كردن��د و در هر موقعيتي 

بسيار احترام هم را داشتند. 
ابوالفضل جامكلو، در اول بهمن 1343 به دنيا 
آمد. با وجود اينكه كارمند بنياد ش��هيد بود باز 
نتوانس��ت فقط پش��ت ميز بماند و از جبهه ها 
غافل ش��ود. او ج��وش و خ��روش حرف هاي 
برادرش درباره وضعيت جبهه ه��ا را مي ديد و 
نمي توانست دست روي دست بگذارد تا دشمن 
بعثي گستاخ تر شود. ابوالفضل حضور در جبهه 
را تكليف خود مي دانست و نمي توانست در اين 

موقعيت حساس ميدان را خالي كند. 
پس از شهادت برادرش عزمش براي حضور  در 
جبهه بسيار جدي تر ش��د. در جبهه هر كسي 
كه با برادرش دوستي داش��ت را پيدا مي كرد 
و به دنب��ال جمع آوري خاطراتش بود. تش��نه 
ش��نيدن خاطره از برادر شهيدش بود. دوست 
داشت زمان همينطور بايستد و او فقط و فقط 
از برادرش بشنود. برادري كه در عمليات خيبر 

مظلومانه به شهادت رسيده بود. 
ابوالفضل نيز خودش را آماده شهادت كرده بود. 
قبل از علميات والفجر8، با خانواده و دوستانش 
خداحافظي ك��رده بود و احتم��ال مي داد اين 
آخرين علمياتي باشد كه در آن شركت مي كند. 
وصيتنامه اش را نوشته و كارهايش را كرده بود. 
در آخر در ۲۶ بهمن 13۶4، در فاو عراق بر اثر 
اصابت تركش به سينه و صورت، شهيد شد. مزار 

او در گلزار شهداي زادگاهش قرار دارد. 
ش��هيد ابوالفضل جامكل��و در بخش��ي از 
وصيتنامه اش بسيار زيبا و باشكوه مي نويسد: 
» درود بر مادران��ي كه فرزندان خ��ود را براي 
دفاع از اس��الم به جبهه هاي نبرد مي فرستند. 
سعي كنيد در راه و خط امام قدم برداريد و اگر 
مي خواهيد سعادتمند شويد، گوش به فرمان 
امام باش��يد. اين را به ش��ما بگويم تا زماني كه 
جواناني مثل رزمندگان، در جبهه ها داش��ته 
باش��يم كه براي انقالب جانفشاني كنند، هيچ 
خائني نمي تواند كاری بكند. اين جوانان جان 
و خون مي دهند تا انقالب، اس��الم و امام زنده 
بمانند.  پدر، مادر، برادران و خواهران! س��عي 
كنيد هميشه در خط انقالب باشيد تا سعادتمند 
شويد. از اينكه به جبهه آمده ام ناراحت نباشيد 
كه در اس��الم همه با هم برابر و برادر هستند. 
بياييد به جاي دلس��وزي بيج��ا و گريه كردن 
بيش��تر براي انقالب زحمت بكشيد. اين را هم 
بدانيم كه كس��ي كه پيروزي مي خواهد، بايد 
شهيد بدهد. خداوندا! در اين دنيا كه نتوانستم 
آنطور كه تو مي خواهي زندگي كنم؛ پس مرگم 
را آنچنان قرار ده كه الاق��ل بدين گونه، كفاره  
گناهان كبيره و صغيره را ادا كرده باشم. خدايا! 
تو مي داني فقط براي همين عازم جبهه جنگ 
كفر و ايمان شدم تا شايد بتوانم، قدمي در راه 

رضاي تو بردارم و پاك شوم.«
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پس از ش�هادت ب�رادرش عزمش 
ب�راي حض�ور  در جبه�ه بس�يار 
جدي تر ش�د. در جبهه هر کس�ي 
که ب�ا برادرش دوس�تي داش�ت را 
پيدا مي کرد و ب�ه دنبال جمع آوري 
خاطرات�ش ب�ود. تش�نه ش�نيدن 
خاط�ره از ب�رادر ش�هيدش ب�ود. 
دوس�ت داش�ت زم�ان همينطور 
بايس�تد و او فقط و فقط از برادرش 
بشنود. برادري که در عمليات خيبر 
مظلومانه به ش�هادت رس�يده بود

گفت وگوی »جوان« با مصطفی نرگه ای رزمنده اي که در 11 سالگي به جبهه رفت و در 14 سالگي جانباز شد

پوشیدن لباس رزمندگی بزرگترین افتخارم بود
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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

  احمد محمدتبريزی 
رزمن�دگان در دوران دفاع مق�دس با س�ن و 
سال هاي کم، کارهاي بزرگ انجام مي دادند؛ 
اگرچه س�ن بس�ياري از نيروها پايي�ن بود، 
ولي آنها دلي همچون ش�ير داش�تند و بدون 
ه�راس از دش�من بعثي حماس�ه هاي بزرگي 
را رق�م مي زدند. اي�ن رزمندگان ب�ا رهبري 
ام�ام خمين�ي)ره( در ط�ول دفاع مقدس به 
فرماندهان�ي ش�جاع و غيور تبديل ش�دند. 
مصطفي نرگه اي يكي از همان رزمندگان کم 
سن و سال است که هنگام اعزام به جبهه در 
سال 1361، 11  سال بيشتر نداشت. نرگه اي با 
مشقت زيادي خودش را به جبهه مي رساند و 
در جريان عمليات غرورآفرين والفجر8 جانباز 
مي ش�ود. اين رزمن�ده دوران دفاع مقدس از 
نحوه اعزام تا حضور در کردس�تان و رفتن به 
لشكر 8 نجف اشرف خاطرات زيادي دارد. او 
در گفت وگو با »جوان« بخشي از اين خاطرات 
را بازگو مي کند که در ادام�ه خواهيد خواند. 
ب�راي اولين ب�ار در چ�ه مقطع�ي از 

دفاع مقدس وارد جبهه شديد؟
من متولد س��ال 1350 هستم و در سال 13۶1، 
در سن 11 سالگي برخالف ميل خانواده ام وارد 
جبهه شدم. جزو جوان ترين رزمندگاني هستم 
كه به جبهه رفت��م. آن زمان جز چن��د رزمنده ، 
نيروي ديگري با 11 س��ال سن در جبهه حضور 
نداش��ت. ابتدا شناسنامه ام را دس��تكاري كردم 
و بعد با مخالفت هاي س��فت و سخت خانواده ام 

روبه رو شدم. 
خانواده تان چه برخوردي با جبهه رفتن 

شما داشتند؟
خانواده ام مخالف ش��ديد جبهه رفتن من بودند. 
هر چه من بيش��تر اصرار مي كردم، مخالفت شان 
بيشتر مي ش��د. وقتي براي اولين بار بحث رفتن 
به جبهه  را مطرح كردم، فكر كردند كه ش��وخي 
مي كنم و مي گفتند تو 11 س��ال س��ن داري و 
قد اسلحه از تو بلندتر اس��ت، ولي به مرور زمان 
فهميدند من در تصميمم راس��خ هس��تم و هر 
طوري ش��ده مي خواهم به جبهه ب��روم. در آخر 
يك روز تصميم گرفتم بدون اطالع خانواده ام به 
جبهه بروم. به شكل مخفيانه وارد ماشين اعزام 
نيروها شدم و تا اسالم آباد رفتم. آنجا كساني كه 
سن و سالش��ان پايين بود را جدا مي كردند. من 
دوباره توانس��تم خودم را از چش��م فرماندهان و 
مسئوالن دور نگه دارم و براي آموزش رفتم و من 

را در منطقه نگه داشتند. 
فرماندهان ديگر با حضور شما مخالفت 

نكردند؟
خير، ديگر فرمانده��ان مخالفت زيادي نكردند. 
آن زم��ان با وج��ود اينكه س��ن و س��ال زيادي 
نداش��تيم، ولي خيلي تحويل مان مي گرفتند، با 
ما خوش رفت��اري مي كردند و دس��ت نوازش به 
سرمان مي كشيدند. االن اگر مشكلي پيدا كنيم 
ديگر ما را تحويل نمي گيرند. آن روز بعد از گرفتن 
اسلحه و پوشيدن لباس رزمندگی، احساس كردم 
يك بسيجي واقعي شده ام و از اينكه در كنار ديگر 
رزمندگان حضور دارم، پوشيدن لباس رزمندگی 
بزرگترين افتخار زندگی ام بود. تا آن زمان خودم 
را از ديدن پاسداران و رزمندگان پنهان مي كردم، 
ولي پس از به تن كردن لباس نظامي ديگر خيالم 
راحت ش��د و با افتخار در جم��ع نيروها حضور 
داش��تم. بعد از تحويل گرفتن اسلحه و لباس، به 
خط ش��ديم و فرمانده گردان مان آقاي شريفي 
يك س��خنراني كوتاه انجام داد. بعد فرماندهان 
معرفي شدند كه بيشتر از بچه هاي قزوين بودند. 
حسين رحماني، تقي جامكلو و حيدر حاجعلي 
از پاس��داران عزيزي بودند كه به عنوان فرمانده 

گروهان معرفي شدند. 
اولين منطق�ه اي که اعزام ش�ديد کجا 

بود؟
آن زم��ان كردس��تان هن��وز درگي��ر جن��گ با 
ضدانقالب بود و امنيت نداش��ت. فصل زمستان 
بود و سردي هوا ش��رايط خيلي سختي را حاكم 
كرده بود. جاده هاي كردس��تان امنيت نداشت. 
اگر مي خواس��تيم از سنندج تا س��قز برويم يك 
روز زمان مي برد. از 9 صبح تا 4 بعدازظهر هر يك 
كيلومتر دو تن از رزمن��دگان تأمين جاده بودند 
و سراسر جاده  را تأمين مي گذاش��تند تا امكان 
رفت وآمد باشد. نيروها در آن سرما با دست شان 
برف را از جاده كنار مي زدند و گاهي از شدت سرما 
و فشار از دست شان خون مي چكيد. كار كردن در 
سرماي زير 10 درجه با كمترين تجهيزات شوخي 
نيس��ت. آن بچه ه��ا در جبهه از همه  چيزش��ان 
گذشته بودند و فقط با عشق كار مي كردند. بعد 
از س��اعت 4 بعدازظهر جاده دست دموكرات ها 
مي افتاد و ديگر جاده امنيت نداش��ت و كس��ي 
نمي توانست عبور و مرور كند. مسير كوهستاني 
بود و نيروها تنها با ميني بوس حركت مي كردند 
و خطر گروهك ها در كمي��ن رزمندگان بود. در 
آن شرايط تمام نگراني فرماندهان سالم رسيدن 
بچه ها به مقصد بود. گاهي مس��ير س��ه ساعته 

سنندج تا سردشت، سه روز طول مي كشيد. 
ش�ما در کردس�تان چ�ه مس�ئوليتي 

داشتيد؟
من در سردش��ت مدتي در پايگاه ه��اي مرزي و 
روستاهايي كه در تيررس منافقان بودند، حضور 
داش��تم. همراه نيروها به روس��تاها مي رفتم و از 
وضعيت روستا و مردم غيرنظامي آگاه مي شدم. 
ش��رايط جنگ با ضدانقالب و گروهك ها تفاوت 
زيادي ب��ا جنگ ب��ا دش��من بعثي داش��ت. در 
كردستان دشمنت را نمي شناختي، ممكن بود 
صبح كنارت باش��د و شب به س��راغت بيايد. در 
آن مقطع من را به عمليات هاي شبانه نمي بردند 
و بيش��تر مش��غول نگهباني از مقرها و پايگاه ها 
مي ش��دم. مدتي هم جزو نيروهاي زندان شدم 
و بعد از آنجا به قزوين برگش��تم. بعد از عيد سال 
13۶۲ با تأخيري 15روزه، نيروهاي جديد ملحق 
ش��دند و ما به مرخصي رفتيم. وقتي به شهرمان 
رس��يديم تمام خانواده ها براي خوش��امدگويي 
جلوي مقر س��پاه تجمع كرده بودند. پدر و مادر 
من هم كه ديگر جبهه رفتنم را هضم كرده بودند 
از ديدنم بسيار خوشحال ش��دند. وقتي به خانه 

برگشتم، مدتي استراحت كردم و دوباره مشغول 
ادامه تحصيل ش��دم. خانواده ام اصرار زيادي به 
ادامه تحصيلم داش��تند و خودم هم مي خواستم 
كه درس��م را بخوانم. در كنار تحصيل از فضاي 
جبهه دور نش��ده بودم و حضور فعالي در پايگاه 
بسيج داشتم. در س��ال 13۶3 در كنار خواندن 
درس، يك روز آموزش��ي كامل را هم گذراندم. 
تا اينكه در س��ال 13۶4 دوب��اره تصميم گرفتم 
به جبهه بروم. آن موقع 14س��اله بودم و باز هم 
خان��واده ام مخالف جبهه رفتن م��ن بودند. فكر 
مي كردند آن يك سالي كه به جبهه نرفته ام من 
را كاًل از فكر اعزام منصرف كرده است. هر طوري 
بود توانستم خانواده ام را راضي كنم و رضايتنامه 
بگيرم. به هرحال ب��راي من كه در 11س��الگي 
تجربه رفتن به جبهه را داشتم، گرفتن رضايتنامه 
در 14س��الگي راحت تر بود. در آن مقطع جنگ 
جبهه ها هم نياز به حضور نيروها داش��تند و من 
هم دوست داشتم دوباره اعزام شوم. بار ديگر در 
سال 13۶4 به جنوب و منطقه فاو براي عمليات 

والفجر8 رفتم. 
توانستيد فرمانده گردان و همرزمان تان 

را پيدا کنيد؟
اتفاقاً اينجا يك خبر بسيار ناراحت كننده شنيدم. 
در محوطه پ��ادگان امام حس��ن)ع( من متوجه 
صدايي شدم كه نام آقاي جامكلو را تكرار مي كرد. 
كنجكاو شدم كه بدانم اين نام همان فرمانده من 
است يا تشابه اسمي با شخص ديگري دارد. پيش 
صاحب صدا ك��ه جواني خوش س��يما بود رفتم 
و گفتم نام ك��دام جامكلو را تك��رار مي كرديد؟ 
منظورتان تق��ي جامكلو اس��ت؟ نگاهي به من 

كرد و ناگهان اشك از چش��م هايش سرازير شد. 
گفت كه ايش��ان شهيد شده اس��ت. يك لحظه 
خشكم زد و تمام خاطراتمان از كردستان جلوي 
چش��مم آمد. تمام خوبي هاي فرمانده ام جلوي 
چشمانم بود و نمي توانس��تم شهادتش را هضم 
كنم. البت��ه آنجا برادر ايش��ان ابوالفضل جامكلو 
حضور داشت كه شباهت بسيار زيادي به شهيد 
داشت. ايشان به من گفت ديگر نمي گذارم جايي 
برويد و مي خواهم كنار هم باش��يم و از خاطرات 

برادرم برايم بگوييد. 
پس از آن براي عمليات والفجر8 آماده 

شديد؟
بله، براي اين عمليات به پادگان لش��كر8 نجف 
اش��رف رفتم. در گردان حض��رت علي اكبر قرار 
گرفتم كه بيش��تر نيروهايش از بچه هاي قزوين 
بودن��د. قب��ل از ش��روع عملي��ات در دوره هاي 
آموزشي شركت كرديم. تمام فكر و ذكر نيروها 
شركت در عمليات بود. قبل از شروع عمليات در 
بهمن 13۶4 فرمانده لشكر 8 نجف، شهيداحمد 
كاظمي براي بچه ها س��خنراني كرد و از اهميت 
اين عمليات بزرگ گفت. ش��هيدكاظمي نيروها 
را براي انج��ام عمليات توجيه ك��رد و پس از آن 
ديگر آماده انجام عمليات ش��ديم. ب��راي انجام 
عمليات لحظه ش��ماري مي كرديم. همه نيروها 
وصيتنامه شان را نوشته بودند و حال و هوايشان 
طوري بود كه ان��گار ديگر از دنيا بري��ده بودند. 
دس��ت و پاهاي همديگر را حنا گذاشته بودند و 
آنقدر خوشحال بودند كه انگار به عروسي دعوت 

شده اند. 
در جري�ان عملي�ات والفج�ر8 جانباز 

شديد؟
شروع عمليات خيلي خوب بود و همان شب اول 
توانستيم خط دشمن را بش��كنيم و كيلومترها 
پيشروي كنيم. سوار بر قايق از اروند عبور كرديم. 
از همه طرف روي سرمان آتش مي ريخت. صداي 
انفجار و دود و بوي سوختني همه جا را برداشته 
بود. من در جريان عمليات والفجر8 مجروح شدم، 
تركش خوردم و ش��يميايي ش��دم. يك گردان 
رفتي��م و هفت نفر جانباز برگش��تيم. حدود 48 
س��اعت بين نيروهاي ايراني و عراقي گير افتاده 
بوديم. گردان ما در عمليات به خاطر يك اشتباه لو 
رفت. مي خواستيم عمليات را شروع كنيم و پشت 
خاكريز يك تير از سمت نيروهايمان شليك شد. 
در فاصله 50 متري با دشمن قرار داشتيم و آنها 
با شنيدن صداي گلوله، متوجه حضورمان شدند. 
ش��روع به زدن منور و آسمان ش��ب را مثل روز 
روشن كردند. منطقه را به تيربار بسته بودند. آنجا 
نيروهاي زيادي شهيد شدند. از يك گردان هفت 
نفر مانده بوديم. هنوز فكر آن شب و بچه ها با من 
است. ما هفت نفر خودمان را با سختي زيادي كنار 
كشيديم تا در تيررس دش��من نباشيم. البته دو 
نفرمان تير خوردند و پنج نفري اين دو نفر را هم 
مي آورديم. در اين وضعيت فاصله يك كيلومتري 
گرفتيم. 48 ساعت زير آتش دو طرف بوديم. راه 
را پيدا نمي كرديم و گفتيم همين راه را مي رويم 
و قسمت مان هر چه باشد، قبول مي كنيم. چند 
كيلومتر آمديم و ديديم تع��دادي نيرو با بادگير 
و بي س��يم به س��مت مان مي آيند. اول احساس 
كرديم نيروهاي عراقي هس��تند. چ��ون زمين 
گل آلود و باتالقي بود. تمام وس��ايلمان را به جز 
اسلحه زمين ريخته بوديم و قدرتي نداشتيم آنها 
را بكشيم. در فشار رواني و جسمي زيادي بوديم. 
نشستيم تا آنها رسيدند. آماده بوديم خودمان را 
اسير كنيم. وقتي به ما رس��يدند ديديم فارسي 
صحبت مي كنند. گفتند بچه كجا هستيد و جزو 
نيروي كدام لشكريد؟ گفتيم از بچه هاي لشكر 8 
نجف هستيم و آنها ما را كمك كردند و به عقب 
كشيدند. گفتند دو، سه نفر مي توانيد به كارخانه 
نمك بروي��د و آمبوالنس ب��راي مجروحان تان 
بياوريد. من و دو نفر از همرزمان حركت كرديم تا 
براي مجروحان آمبوالنس بياوريم. هواپيماهاي 
عراقي مي آمدند و منطق��ه را بمباران مي كردند. 
يكي از نيروها سوار آمبوالنس شد و حركت كرد. 
با بمباران هواپيماها يكي از نيروهايي كه همراهم 
بود دستش را از دست داد و وضعيت سختي پيش 
آمد. دشمن از بمب شيميايي هم استفاده كرده 
بود كه باعث مجروحيت مان شد. من بعداً فهميدم 
ابوالفضل جامكل��و هم در جري��ان اين عمليات 
شهيد شده است. احمد نصراللهي و اباذر جعفري 
نيز از ديگر دوس��تان ش��هيدم بودند. من پس از 
بهبودي مجروحيت دوباره به منطقه برگشتم و تا 

سال 13۶۷ در جبهه حضور داشتم. 
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خانواده ام مخالف ش�ديد جبهه رفتن 
م�ن بودند. هر چ�ه من بيش�تر اصرار 
مي کردم، مخالفت شان بيشتر مي شد. 
وقت�ي ب�راي اولين بار بح�ث رفتن به 
جبهه  را مطرح ک�ردم، فكر کردند که 
شوخي مي کنم و مي گفتند تو 11 سال 
س�ن داري و قد اس�لحه از تو بلندتر 
اس�ت، ولي به م�رور زم�ان فهميدند 
م�ن در تصميمم راس�خ هس�تم و هر 
طوري ش�ده مي خواهم به جبهه بروم
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