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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

    صغري خیل فرهنگ
حدود یک س�ال پیش همسر ش�هید فرهاد 
دس�تنبو از ش�هداي س�ایت رادار سوباشي 
از دس�تان امام خامنه اي نش�ان سرلشكري 
همس�رش را دریافت کرد. نش�اني که ش�اید 
باید ب�ر ش�انه هاي بانویي جا خ�وش مي کرد 
که همس�نگر و همراهي نیک براي همسرش 
ب�ود و در کنار تم�ام مجاهدت ه�اي خالصانه 
شهید فرهاد دستنبو نقش آفریني کرد. بانویي 
که اگر چه س�ن زیادي نداش�ت اما در آخرین 
روزهاي جنگ تحمیلي در5مرداد67 همسر 
شهید شد و این بار در سنگر تربیت و صیانت 
از خانواده به سرپرستي و تربیت چهار فرزند 
به ی�ادگار مانده از ش�هید پرداخ�ت. مادري 
که این روزه�ا همه دار و ن�دارش همین چهار 
فرزند اس�ت؛ فرزنداني که افتخار پدر شدند. 
سرلش�كر ش�هید فره�اد دس�تنبو 5مرداد 
س�ال 1367 در آخری�ن روز ه�اي دف�اع 
مق�دس در س�ایت رادار پدافندي سوباش�ي 
به ش�هادت رس�ید. با دکت�ر فربد دس�تنبو 
فرزن�د ش�هید فرهاد دس�تنبو ب�ه گفت وگو 
نشستیم که ماحصلش از منظرتان مي گذرد.

      
هنگام شهادت پدر چند سال داشتید؟

من متولد 24فروردين ماه س��ال 59 در شيراز و 
فرزند دوم هس��تم. از دو تا سه س��الگي تا هشت 
سالگي درپايگاه شهيد نوژه همدان بوديم و از اين 
س��ن به بعد ساكن تهران ش��ديم. زمان شهادت 

پدرم، وارد 9سالگي شده بودم. 
قطع�ًا بخش های�ي از خاطرات ش�ما از 
پدرتان به شنیده ها و خاطرات بزرگ تر ها 
و بستگانتان بازمي گردد. چقدر پدرتان را 

مي شناسید؟ 
بله، همين طور است. در زمان شهادت پدرم هنوز 
در سنين كودكي قرار داشتم. آنچه از پدر مي دانم 
همان خاطراتي است كه از ايشان در ذهنم باقي 
مانده اس��ت و شنيده هايم از دوس��تان، بستگان 
و خان��واده. پدرم ش��هيد فرهاد دس��تنبو متولد 
1331 در سنندج بود. پدرش نظامي بود و از نظر 
فعاليت هاي مذهبي و هنري مثل مرثيه س��رايي 
اهل بيت )ع(  بسيار زبردست بود. ديوان شعر »اثر 
لحظه ها« متعلق به پدربزرگم است. در كنار طبع 
شعر پدربزرگم؛ پدرم نيز شعر مي گفت. او فرزند 
سوم خانواده بود و در يك خانواده پرجمعيت به 
دنيا آمده بود. آنها شش برادر و پنج خواهر بودند. 
پدرم تحصيالت متوسطه اش را در كرمانشاه سپري 
كرد و سال 1351 به استخدام نيروي هوايي ارتش 
درآمد. پدر تا شهادتش در مردادماه 67 نزديك به 

15سال در ارتش خدمت مستمر داشت. 
کمي از شاخصه هاي اخالقي و حرفه اي 
پدر بگویید. مدرك تحصیلي ش�ان چه 

بود؟
ايشان در رش��ته رادار فارغ التحصيل و در نيروي 
هوايي مش��غول به كار شد. پدرم بس��يار زيرك، 
باهوش و توانمند بود. هميش��ه در حال فعاليت 
بود و دوره هايي را هم در عمان س��پري كرد. پدر 
در دوران آموزش��ي خود در نيروي هوايي يكي از 
مستعدترين هنرجويان بود، به گونه اي كه سرآمد 
تمام همرزمانش بود. ايش��ان ب��دون هيچ گونه 
چشمداش��تي معلومات علمي و تخصصي خود 
را در اختي��ار هنرجويان قرار م��ي داد اما جداي 
از تخصص هاي��ش داراي رواب��ط عمومي بااليي 
در برخورد با م��ردم بود. با همه خوش��رو بود، به 
طوري كه منزل ما با محوريت پدرم مقري براي 
حل و فصل كردن مشكالت خانواده بود. براي ما 
جاي تعجب داشت كه يك نفر با آن همه فشار و 
مشكالتي كه در سيستم هاي كاري خود داشت، 
چطور مي توانست كانون زندگي خودش را گرم 
نگه دارد. ايش��ان احترام خاصي براي مادرم قائل 
بود. پدرم به ما مي گفت مادرتان حرف اول و آخر 
را مي زند و بايد هميشه و در همه حال از او اطاعت 
كنيد. خوب به ي��اد دارم بعد از ش��هادت پدرم، 
يك روز م��ادرم به من گفت فريد ب��رو نان بگير، 
من توجهي به اين خواس��ته مادر نكردم. همان 

شب پدرم به خوابم آمد و در خواب با اخم دو نان 
سنگك به من داد. پدرم يك جمله معروف داشت 
كه مي گفت: »اگر مادرتان بگويد بمير، من دراز به 
دراز اينجا مي افتم و مي ميرم.« من پدرم را در همه 
حال ناظر رفتارم مي بينم و از ايش��ان ياد گرفتم 

هميشه گوش به فرمان مادرم باشم. 
با وج�ود چه�ار فرزند ق�د و نی�م قد و 
نبودن ه�اي پدرتان  مادرت�ان بار اصلي 
زندگي را بر دوش داش�ت. ایشان چطور 
با شرایط س�خت نبودن هاي همسرش 

کنار آمد؟
 با توجه به حساسيت كاري پدر و شرايط جنگ، 
ما خيلي كم ايش��ان را مي ديديم. حقيقتش اين 
است كه پدرم هيچ وقت نبود و ما هميشه نبودش 
را حس مي كرديم. او نياز ما و خانه بود. سختي و 
تلخي نبودن هاي پدر بعد از شهادتش بيشتر حس 
شد. مادرم با اينكه سن و سالي نداشت، تربيت و 
پرورش چهار فرزند پسر را برعهده گرفت. راستش 
را بخواهيد من هرچه بزرگ تر شدم بيشتر درك 
كردم كه مادرم چقدر سختي مي كشد و دلتنگ 
حضور پدر مي شود. تنها اميد مادر در اين سال ها 
چهار فرزندش بود. گاهي اوقات جاي خالي پدر را 
خيلي احساس مي كردم. وقتي در فيلم و سريال 
تلويزيوني مي ديدم كه فرزن��دي در آغوش پدر 
است و دس��ت در دس��ت هم به پارك مي روند يا 
پ��در هديه اي ب��راي فرزندش مي خ��رد بي آنكه 
بدانم اش��ك در چش��مانم جمع مي شد و بغضم 
مي شكس��ت. تربيت پدر بعد از شهادتش هم در 

مورد ما ادامه داشت. 
چطور؟

توصيه هايي كه براي ما داشتند و ارتباط معنوي 
كه بين ما و پدر ايجاد مي شد همه نشان از توجه 
ايش��ان به آينده فرزندانش داشت. هر جا دلمان 
برايش تنگ مي شد و به يادش بوديم به خوابمان 
مي آمد و در بسياري از امور كه درتنگنا قرار گرفته 
بوديم به ما مدد مي رساند و راهنمايي مان مي كرد. 
من خيلي زود بزرگ ش��دم و باي��د واقعيت هاي 
زندگي ام را با آن سن كم مي پذيرفتم. براي خانواده 
بسيار سخت بود. من راه ارتباط پدرم را دريافته ام، 
او دست يافتني شده است؛ چه آن زمان كه هنگام 
شهادتش 9ساله بودم و چه حاال كه 40 سال دارم. 
از همان بچگي شب هاي جمعه سر مزار پدرم در 
قطعه 40 بهش��ت زهرا)س( مي رفتم؛ عكس او 
را مي گذاشتم، شمعي روش��ن مي كردم و زيارت 
عاش��ورا مي خواندم و مداحي مي كردم و نمازي 
مي خواندم و بالاس��تثنا هر وقت اين كار را انجام 

مي دادم او را در خواب مي ديدم. 
پدر قبل از ش�هادت توصیه یا سفارشي 

براي شما داشتند؟
س��ال 67 من تازه وارد 9سالگي ش��ده بودم و در 
پايگاه هوايي همدان )نوژه( بودي��م و قرار بود به 
تهران نقل مكان كنيم. در همين جريان يك روز 
پدرم من و برادرم فريور را صدا زد و گفت: »دوست 
دارم هر جفت شما دندانپزش��ك شويد.« اين در 
ذهن من ماند و در سن 9سالگي باور كردم مي توانم 
دندانپزشك شوم و اين را حتي در انشاهاي كالس 
مي نوشتم. الحمدهلل من و برادرم فريور كه پنج سال 
از من بزرگ تر است دندانپزشك شديم و پدر را به 
آرزويش رسانديم. برادر ديگرم فرهوش چهار سال 
از من كوچك تر و فرداد هفت سال از من كوچك تر 
است. ما چهار برادر هس��تيم كه هنگام شهادت 
پدرم بزرگ ترين ما 13سال و كوچك ترين شش 
ماه داشت. شغل فرهوش ديسپچر هواپيماست و 

فرداد نيز دانشجوي رشته  آي تي است. 
چه خاطره اي از روزهاي آخر حیات پدر 

به یاد دارید؟
حال و هواي پدر در ماه هاي اخير تغيير كرده بود. 

با اينكه بچه بودم اما اي��ن تفاوت را خوب متوجه 
مي شدم. پدر لباس بسيجي به تن مي كرد و چفيه 
به دوش مي انداخت. مي توان گفت ايش��ان يك 
ارتش��ي بس��يجي بود. يك روز به من گفت فربد 
فردا اگر آژير كش��يدند حتماً ب��ه پناهگا ه برويد. 
اي��ن را به بچه هاي مدرس��ه هم بگويي��د. من به 
بچه ها منتقل كردم اما چ��ون اواخر جنگ ديگر 
كسي به آن صورت به پناهگاه و جانپناه نمي رفت 
براي همين چندان جدي نگرفتند. همان روز هم 
پايگاه را زدند. وحش��تناك بود. خوب به ياد دارم 
خانمي دس��ت من را گرفت و برد داخل خانه اش 
تا پناه بگيرم. مادربزرگم مي گفت يك هفته قبل 
از شهادتش آمد و گفت ماشين سر خيابان است 
و بايد زود بروي��م. دندانش درد مي كرد گفتم اگر 

دندانت درد مي كند نرو، گفت مادر از اين حرف ها 
نزن. اين حرف ها از شما بعيد است، مگر مي شود 
من نروم، آن يك��ي نرود پس مملكت را دس��ت 
چه كسي بس��پاريم؟ هر چه گفتم نرو، گفت اين 
حرف ها چيست مادر! آن يكي سرش درد مي كند، 
من دندان��م درد مي كند، آن يكي س��رما خورده 
است پس اين مملكت را مي خواهيم به چه كسي 
بسپاريم؟ هميش��ه مي گفت جانم فداي كشور، 

جانم فداي مملكت، جانم فداي آب و خاكم. 
آخرین تصویري که از پ�در در ذهنتان 

دارید، چیست؟
آخرين مرتبه اي كه پدر را ديدم مربوط به زماني 
مي شد كه در بيمارستان بس��تري شده بودم. در 
يك حادثه دست چپم شكست. به اتاق عمل رفتم 

و دو، سه روز در بيمارستان بودم، هنوز پدرم من را 
نديده بود.  شب آخر ايشان از سايت سوباشي آمد، 
به او گفتم چرا دير آمدي؟ خنديد. بعد از عمل من 
در اثر درد بيهوش ش��ده بودم. وقتي بيدارشدم 
پدرم مرا مرخص كرد و به خان��ه آورد و ديگر او را 
نديدم و در واقع اين آخرين دي��دار ما بود.  وقتي 
عمه ام از پدر خواس��ته بود براي ديدن من بيايد، 
گفته بود نمي توانم بيمارستان بيايم اين عمليات 
خيلي حساس است. )عمليات مرصاد بود( دشمن 
آمده و نمي توانم نروم. به اميد خدا دست پسرم هم 
خوب مي شود. وقتي دستم را از گچ درآوردم، پدرم 
شهيد ش��ده بود. آن موقع به قصر فيروزه تهران 
آمده بوديم. وقتي  دكتر رفتيم، دكتر گفت دست 
شما به خاطر فشار به تاندون ها خوب نمي شود و 
شايد در سال هاي بعد با فيزيوتراپي و برق دستت 
حركت كند. اين خبر بسيار بدي بود. دقيقاً همان 
شب اولين ارتباط با پدرم ايجاد شد. در آن شب به 
يادماندني خواب ديدم در فضايي هس��تم و همه 
به س��تون، جلوي جايگاهي توق��ف و باز حركت 
مي كنند. نوبت من شد؛ ديدم كسي كه روي سكو 
نشسته لباس سفيدي پوشيده است؛ سرش را باال 
گرفت، پدرم بود. دستم را گرفت و خنديد و اشاره 
كرد برو. از خواب بلند شدم و ديدم تمام حركات 

دستم برگشته است. 
چگونه از شهادت پدر با خبر شدید؟

دايي ام نظامي بود، خانه م��ا آمد و به مادرم گفت 
بلند شويد منزل ما برويم. مادرم گفت براي چه؟ 
گفت فرهاد در اثر بمباران، شيميايي شده است. 
وقتي وارد منزل دايي ام شديم، ديديم عده اي جمع 
شدند. تعجب كرديم. يكي از بستگان كه همسن 
من بود گفت پدرت شهيد ش��ده است. آن زمان 
هضم اين مسئله خيلي سنگين بود. بعد از اينكه 
پيكر پدرم را به تهران انتقال دادند از مقابل ستاد 
نيروي هوايي در خيابان پيروزي تشييع كردند و 

در قطعه 40 بهشت زهرا)س( به خاك سپردند.
 س�ایت رادار سوباشي چش�م تیزبین 
پدافن�د هوای�ي در زمان جن�گ بود و 
به لح�اظ اس�تراتژیک بس�یار اهمیت 
داشت. اهمیتي که سنگربانان سوباشي 
به خاطرش ج�ان خودش�ان را هم فدا 

کردند. 
بله دقيقاً، عراق در كل هشت سال جنگ توانايي 
حمله به سايت رادار سوباشي را نداشت. اما 9روز 

بعد از امضاي قطعنامه در 4مرداد 67 سايت را مورد 
حمله هوايي قرار مي دهند و پدرم به عنوان فرمانده 
عمليات سايت همراه ديگر همرزمانش در 4مرداد 
مجروح مي شود و اصرار مي كنند براي درمان برود 
اما پدر قبول نمي كند و در كنار ديگر دوس��تانش 
مي ماند. در نهايت 5مرداد ماه 67 بعثي ها سايت 
را نشانه گرفته و پدرم با 18نفر ديگر از همرزمانش 
كه در اتاق عمليات حضور داش��تند به ش��هادت 
مي رسند. سايت رادار سوباشي توانسته بود بسياري 
از حمالت و نيروي هوايي بعث را در نطفه خفه كند 

از اين رو خار چشم دشمنان شده بود. 
گویا آخرین مكالمه ش�هید دس�تنبو با 
سروان رحیم زیاني فرمانده وقت یكي از 
سایت هاي پدافند هوایي موشكي هاگ 

کرمانشاه ماندني شده است. 
بله، اين مكالمه حاوي ن��كات جالب در خصوص 
دقت و همت شهيد در انجام دقيق وظيفه است. 
ايشان خطاب به سروان زياني مي گويد: »رحيم 
جان دقت كردي؟ چند هدف در محدوده سايت 
ش��ما وجود دارد. س��عي كن آرامش خودتان را 
حفظ كنيد و تمامي اقدامات الزم را براي مقابله 
با خفاش هاي شب پرست انجام بدهيد. هدف ها 
را مجدداً برايت طرح مي كنم. ضمن هوش��ياري 
كامل، تالش كن س��امانه هاي موشكي و مواضع 
پدافندي )توپ هاي ضدهواي��ي( به موقع عمل 

كنند. جاي نگراني نيست.« 
چ�را پدرت�ان تأکید داش�تند که ش�ما 

دندانپزشک شوید؟
پدرم سفارش كرد و هميشه اين سؤال براي من 
مطرح بود كه چرا دندانپزش��كي ك��ه جواب اين 
س��ؤالم را در ميان صحبت هاي امير فراوان پيدا 
كردم. ايش��ان در جايي نقل مي كردند كه پدرم 
در دوماه آخر دندانش به ش��دت آبسه كرده بوده 

و وقت نمي كرد ت��ا دندان هاي��ش را درمان كند 
براي همين تا لحظه ش��هادت هم درست نكرد و 
تنها چيزي كه به ذهنش رسيده بود اين بود كه 
از من و فريور بخواهد كه دندانپزشك شويم. من 
هم چند آرزو داشتم كه الحمدهلل محقق شد؛ ابتدا 
دندانپزشك شوم و ديگر اينكه مركزي به نام پدرم 
راه اندازي كنم كه اين كار نيز انجام شد و روزهاي 
چهارش��نبه مصادف با روز شهادت پدرم معالجه 

رايگان است. 
درباره چهارشنبه هاي آسماني برایمان 

بگویید، چرا این نیت را کردید؟
هدف اصلي من اين بود متخصصي باش��م كه با 
كاري كه انجام مي دهم ب��ه مردمم يادآوري كنم 
كه يادشان نرود زماني جواناني بودند كه از همه 
تعلقاتشان گذشتند و وارد ميدان جنگ شدند. آنها 
فرزند شش ماهه تا پسر 13ساله شان را رها كردند 
و رفتند، امثال پ��درم در اين جن��گ زياد بودند. 
اصلي ترين هدف من در مورد اين چهارش��نبه ها 
و درمان بيماران بي بضاعت كه روز شهادت پدرم 
هم است اين بوده و هس��ت كه ياد شهدا را با اين 
كارم زنده نگ��ه دارم. هر چهارش��نبه 19بيمار را 
به ياد 19ش��هيد س��ايت رادار سوباشي معالجه 
مي كنم. از بچگي در انشاي خود مي نوشتم دوست 
دارم دندانپزشك شوم تا به كساني كه پول ندارند 
كمك كنم. در پايان بايد به اين نكته مهم اش��اره 
كنم كه حدود يك س��ال پيش مادرم از دستان 
امام خامنه اي نشان سرلشكري پدرم را دريافت 
كرد. نشاني كه در حقيقت بايد بر شانه هاي چنين 

بانويي جا خوش كند. 
  شهید فرهاد دستنبو از زبان همرزمانش: 

فرهاد کم آدمي نبود
شهيد س��تاري در مراس��مي كه بعد از شهادت 
پدرم به عنوان فرمانده نيروي هوايي در مسجد 
پدافند برگزار شده بود كنارم نشست و چانه من 
را گرفت و گفت: »تو پسر فرهاد هستي؟ فرهاد 
كم آدمي نبود؛ او دست راست من بود.« او گفت: 
»من در هم��ان 5مرداد به پ��درت گفتم بيا من 
درجه و حقوقت را افزايش مي دهم، اما او گفت به 
من دو ساعت فرصت بده و رفت و ديگر برنگشت. 
پس از تو مي خواهم خودت را دست كم نگيري!«  
امير پرديس )فرمانده اسبق نيروي هوايي( به من 
گفت: »در عملياتي، اسكوپم قطع شد و سيستم 
ناوبري مختل شد و مانده بودم چه كار كنم. در آن 
شرايط فرهاد پدر تو پشت رادار چنان با طمأنينه 
هواپيماي من را روي باند نشاند كه انگار آسمان 
در پنجه دستش بود و از روي چراغ هاي رادار نوع 
هواپيما را تشخيص مي داد.«  اميرسرتيپ فرزاد 
اسماعيلي هم در باره شهادت جمعي از نيرو هاي 
پدافند هوايي ارتش در س��ايت رادار سوباش��ي 
گفته است: »شهادت اين 19نفر از نوع انتخاب 
بود. آنها با علم به اينكه مي دانس��تند قرار است 
چه اتفاقي برايش��ان بيفتد ماندند و ايستادگي 
كردند.« سرهنگ  خسرو خطيب قوامي: »من با 
شهيد دستنبو هم تخصص نبودم ولي به واسطه 
ارتباط شغلي در يكي دو مأموريت با اين شهيد 
در منطقه عملياتي بودم. از لحاظ اخالقي بسيار 
مهربان و خوش مشرب بود و حضورشان در هر 
جا موجب سرحالي و شادابي محيط كار مي شد 
و از طرفي از نظر ايماني و عقيدتي بسيار پايبند 
به معنويات و انقالب بود و شايد از معدود نفراتي 
بود كه به تأس��ي به نيروهاي بسيجي دائم روي 
دوش خود از چفيه اس��تفاده مي ك��رد و خود را 
بس��يجي مي دانس��ت.  خاطره اي كه به عنوان 
يك شاخص در مورد ايش��ان مي توان بيان كرد 
اين بود كه هيچ وقت در كار و ش��يفت احساس 
خس��تگي نمي كرد و پايان شيفت و وقت اداري 
برايش معنا نداش��ت البته اين شناخت در طول 
همين يكي دو بار مأموريتي كه در خدمت اين 
شهيد بودم حاصل ش��د. يك نكته ديگر اينكه 
ايش��ان در بس��ياري از مأموريت ه��ا داوطلبانه 
حضور پيدا مي كرد. به نظرم بايد شهدايي چون 
دستنبو به جوانان معرفي شوند تا الگويي براي 
جوانان و القاي روحيه سلحشوري در نيروهاي 

جوان باشند.« 

با توجه به حساسیت کاري پدر 
و ش�رایط جنگ، م�ا خیلي کم 
ایشان را مي دیدیم. حقیقتش 
این اس�ت که پ�درم هیچ وقت 
نبود و ما همیشه نبودش را حس 
مي کردیم. او نیاز ما و خانه بود. 
سختي و تلخي نبودن هاي پدر 
بعد از ش�هادتش بیش�تر حس 
شد. مادرم با اینكه سن و سالي 
نداشت، تربیت و پرورش چهار 
فرزند پس�ر را برعه�ده گرفت
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نشان سرلشكري اهدايي رهبري زيبنده شانه هاي مادرم است 
گفت وگوي »جوان« با دکتر فربد دستنبو فرزند سرلشكر شهید فرهاد دستنبو از شهداي سایت رادار سوباشي
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