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چ�هزمان�يب�احاجناص�حازدواج

كرديد؟
من و حاجي سال 1359 در بحبوحه جنگ در 
كردستان با هم ازدواج كرديم. من اهل اورامان 
هس��تم و مرحوم همس��رم در دزلي زندگي 
مي كرد. بعد از ازدواجمان من به دزلي آمدم و 

همين جا ماندگار شدم. 
زندگيمشتركتانبامرحوممحمدي
كهازرزمن�دگانبن�اممنطقهبود،

چطورگذشت؟
ايشان در زمان جنگ مسئوليت هاي متعددي 
داش��ت و از اورمان گرفته تا دزلي و س��نندج 
فعالي��ت مي ك��رد. همس��رم از فرمانده��ان 
پيشمرگ هاي كرد مس��لمان بود و آن زمان 
دوست و دش��من حاج ناصح را مي شناختند. 

به خاطر فعاليت هايي كه حاجي داشت، مرتب 
به مأموري��ت مي رفت و من مجب��ور بودم به 
تنهايي بار زندگي را به دوش بكشم. همسرم با 
بسياري از سرداران بنام جبهه كردستان همراه 

و همرزم بود. 
موقعاسارتحاجناصحچندفرزند
داش�تيد؟درنب�ودحاج�يچطور

زندگيراادارهميكرديد؟
حاجي در بيس��ت و نهم خردادماه 1365 در 
يك عمليات برون مرزي به همراه سه نفر ديگر 
از همرزمانش به اسارت دشمن بعثي درآمد. 
بعدها كه آزاد ش��د، مي گفت او و دوستانش 
چند ساعت با دش��من مي جنگند و عاقبت با 
تني مجروح به اس��ارت در مي آين��د. موقعي 
كه همسرم اسير شد، من سه فرزند قد و نيم 
قد داشتم. در آن شرايط جنگي واقعاً زندگي 
كردن بدون سرپرست خانواده و با بچه هايي 
كه در مقطع سني خردس��الي قرار داشتند، 
سختي هايي داشت كه نمي شود در چند جمله 
بيان كرد. يك مدتي كه از حاجي خبري نبود و 
نمي دانستيم كه ايشان شهيد شده يا به اسارت 
درآمده اس��ت. جنگ بود و به خاطر بمباران 
شديد دشمن، مجبور شديم يك مدتي را در 
كوه و كمر چادر بزنيم و با بچه هاي خردسالم 
در ش��رايط واقعاً بغرنجي قرار داشتيم. بعدها 
اسارت حاجي تأييد شد و حداقل خيالمان از 

بابت زنده بودنش راحت شد. 
گوياحاجناصحبعدازاسارتهمباز

بهصحنهجهادبرگشتند؟
ايش��ان تا زمان بازنشس��تگي اش فرمانده 
گردان ششم شهيد بهشتي بود. با وجود 35 
درصد جانبازي كه از زمان جنگ داشت، در 
هر ميداني كه به وج��ودش نياز بود، حضور 
پي��دا مي ك��رد. تم��ام دوران زندگي حاج 
ناصح محمدي در مبارزه و نبرد با دشمنان 
انقالب اسالمي گذشت. حاج ناصح از نسل 
رزمندگاني بود كه در بيعت  با امام خميني، 
هم قسم شده بودند تا لحظه اي كه جان در 
بدن دارند، در حفظ دس��تاوردهاي انقالب 
بكوش��ند و به خوبي ت��ا پايان عمر بر س��ر 

قولشان ماندند. 
شنيدهايمهمسرتانسابقههمراهي

بامقاممعظمرهبريراهمدارند؟
بله، اين موضوع از افتخارات ايش��ان و همگي 
ماست. همسرم در زمان جنگ تحميلي يكي 
از همرزم��ان مقام معظم رهب��ري در دزلي و 
اورامانات بود و شانه به شانه ايشان در منطقه 
جنگيد. در سفري كه مقام معظم رهبري در 
سال 88 به استان كردستان داشتند، حاج ناصح 
به ديدار رهبر انقالب رفت و خاطرات گذشته 

را مرور كردند. 
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88498481ارتباط با ما
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كهآزادشد،ميگفتاوودوستانش
چندس�اعتبادش�منميجنگند
وعاقبتباتنيمجروحبهاس�ارت
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خون جمال روي اقالمي ريخت كه براي مردم محروم مي برد 
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خواهرشهيد

ش�ماخواه�ربزرگترش�هيدكريمي
هستيد،ايشانچطوربچهايبودند.در

خانوادهچندبرادروخواهرهستيد؟
ما در خانواده پدري چهار ب��رادر و چهار خواهر 
بوديم. ي��ك خواهرم مرحوم ش��ده اس��ت و با 
ش��هادت برادرم جمال اكنون س��ه برادر و سه 
خواهر مانده اي��م. جمال ب��رادر كوچكمان بود. 
35 سال داشت كه به ش��هادت رسيد. از بچگي 
س��رش در كار خودش بود و آزارش به كس��ي 
نمي رسيد. از همان كودكي ديندار و مردمدار بود. 
نه اينكه خواهرش باشم و اين حرف ها را بزنم، اگر 
خواستيد در منطقه اورامان از هر كسي در مورد 
جمال بپرسيد. همه مي دانستند چطور جواني 
بود. دس��ت بخيري و كمكش به مردم محروم، 
زبانزد بود. پدرمان س��ال ها پيش مرحوم ش��ده 
است. برادرم همسايه مادرمان بود و هميشه او را 
كمك مي كرد. حتي وقتي مسئوالن جمال به او 
مي گفتند، مي تواند در سنندج يا مريوان خدمت 
كند و آنجا خانه اي داشته باشد، قبول نمي كرد. 
مي گفت نمي خواهم مادر و مردم منطقه را رها 

كنم و فقط به فكر خودم باشم. 
شهيدكريميچندس�السابقهبسيج
داشت؟شنيدهايمكهايشانازخيران

منطقههمبودند.
برادرم 13 س��ال س��ابقه فعاليت در بسيج را 
داش��ت. مس��لح بود و هيچ وقت از موقعيتش 
سوءاس��تفاده نمي ك��رد. حضور در بس��يج و 
ارتباط با مسئوالن س��پاه منطقه را عاملي در 
جهت خدمت به مردم منطقه مي دانس��ت. به 
تعبيري پ��ل ارتباطي بين مردم و مس��ئوالن 
بود. هميشه سعي مي كرد فعاليت هاي جهادي 
بسيجي ها يا طرح هاي محروميت زدايي سپاه 
را به بهترين شكل هدايت كند و اين كمك ها 
را به نيازمندان واقعي برساند. وقتي كه لباس 
بس��يجي به تن كرد، قص��دش خدمت بود. نه 

اينكه تنها شغلي داشته باشد. 
هدفش خدمت خالصانه ب��ود و به همين خاطر 
االن اگر به خانه ش��هيد برويد، مي بينيد كه چه 
زندگي س��اده و حتي محقران��ه اي دارد. بعد از 
اينكه بحث كرون��ا پيش آمد، ب��رادرم به همراه 
ديگر بس��يجي هاي منطقه از ماه ها پيش تالش 
مي كردند تا مردم را در اين شرايط سخت كمك 

كنند. اما متأسفانه ضدانقالب مزد آنها را با گلوله 
دادند. 

بهنظرش�ماچراضدانقالببايدكسي
راكهقص�دشخدمتبهم�ردمبود،به
ش�هادتبرس�انند.گوياروزش�هادت
بستههايمعيشتيكمكهايمؤمنانه

رابهمردممنطقهميبردند.
ضد انقالب نمي خواهد مردم منطقه پيش��رفت 
كنند. آنها مخالف ارتباط گرفتن مردم و جوانان 
بومي با بس��يجي ها و جوانان مؤم��ن و انقالبي 
هس��تند. آن روز كه جمال و همرزمش ش��هيد 
شدند، خونشان روي بس��ته ها و اقالم معيشتي 
ريخت و آنه��ا را رنگين كرد. خود اين مس��ئله 
خيلي حرف در خودش دارد. اين شهدا فداي راه 
كمك رساني به مردم شدند. حاال چرا بايد عده اي 
از كمك هاي آنها به مردم محروم ناراحت باشند؟ 
اگر تروريس��ت ها خير مردم را مي خواستند كه 

خادمان آنها را ترور نمي كردند. 
چهخاطراتيازبرادرشهيدتاندرذهن

شماماندگارشدهاست؟
نمي دانم از كدام خاط��ره اش بگويم. از نمازهاي 
اول وقتش، از روزه هايش كه در ش��رايط سخت 
هم مي گرفت. يا از مردمداري و دست بخيري و.... 
جمال جوان رشيد و خوش سيمايي بود. آرزوي 
شهادت داشت و خدا هم او را به آرزويش رساند. 

برادرتانمتأهلبود؟
بله، دو فرزند پسر دارد. يكي از آنها كالس پنجم و 

آن يكي كوچك تر است. 
فرزندانشچطورباش�هادتپدركنار

آمدهاند؟
كنار كه نيامده اند. بيتابي مي كنند. پسر بزرگش 
مي رود سر خاك پدرش و همانجا مي خوابد. پسر 
كوچكش هم مي رود سر خاك پدرش، او را قسم 
مي دهد كه در را باز كند تا پيش پدرش برود. اين 
بچه ها كوچك هس��تند و درست زماني كه بايد 
دست نوازش پدر بر سرشان بود، به خاطر جنايت 
ضد انق��الب از وجود پ��در محروم ش��دند. مادر 
پيرمان هم االن حال و روز خوشي ندارد. جمال 
عصاي دست مادر بود و حاال پيرزن هم پسرش و 

هم عصاي دستش را از دست داده است. 
خواهرزادهشهيد

ازروزحادث�هبگوييد.ش�هادتدايي
چطوراتفاقافتادوآخرينمالقاتشما

باايشانچهزمانیبود؟
ما در دزلي زندگي مي كني��م و دايي در منطقه 
اورامان بود. )م��ادرم بعد از اينكه با مرحوم پدرم 
ازدواج كرد از اورامان به دزلي آمد(، اما چون دايي 
خيلي به صله رحم اعتقاد داشت، مرتب به ما سر 
مي زد. آخرين مالقاتمان روز قبل از ش��هادتش 
بود. عصر ايش��ان دس��ت من را گرف��ت و گفت 

حرف هايي دارم كه بايد به شما بگويم. نشستيم و 
گفت مردم روستاهاي اورامان خبر داده اند پژاك 
به منطقه آم��ده و مردم از دايي مي خواس��تند 
مدتي به آن منطقه نرود تا مبادا ضد انقالب او را 
به شهادت برساند. دايي مي گفت، نمي دانم چه 
كار بايد بكنم. بعد با يكي از مس��ئوالنش تماس 
گرفت و با او صالح و مشورت كرد. روز بعد دايي 
طبق وظيفه اي كه داش��ت بعد از خواندن نماز 
عصر راهي منطقه مي شود. ايشان و همراهانشان 
اقالم معيشتي را براي مردم مرحوم مي بردند كه 
در راه به كمين ضد انق��الب مي خوردند و دايي 
و همراهش محمد كرمي به ش��هادت مي رسند 
و خونش��ان روي اقالم معيش��تي و كمك هاي 

مؤمنانه مي ريزد. 
بارزترينخصوصيتاخالقيشهيدجمال

كريميچهبود؟
شهيد صفات حسنه زيادي داشت، اما بارزترين 
خصوصيت اخالقي اش همان صله رحم بود كه 
اش��اره كردم. خيلي به خانواده و فاميل اهميت 
مي داد و سعي مي كرد در هر شرايطي به ما سر 
بزند. منطقه اورامان كه داي��ي در آنجا زندگي و 
خدمت مي كرد، يك منطقه توريس��تي اس��ت، 
اما به ج��ز هتل دارها و تعداد مع��دودي از افراد، 
باقي مردم در محروميت به س��ر مي برند. يكي 
از علت هاي��ي كه دايي در هم��ان منطقه ماند و 

س��ال ها در آنجا خدمت كرد، رسيدگي به مردم 
محروم بود. در حالي كه خودش هم اوضاع مالي 
چندان خوبي نداشت. در واقع خودش درد مردم 
محروم را درك مي كرد و ب��رای خدمت به آنها 

تالش مي كرد. 
شدهبودازشهادتبگويد؟

پدرم از چهره هاي شناخته شده منطقه در بحث 
جهاد و دفاع مقدس بود. چند سال پيش كه بابا 
مرحوم شد، از تلويزيون آمدند تا از زندگي ايشان 
گزارشي تهيه كنند. دايي هم آنجا صحبت هايي 
كرد و از بابا گفت. يادم اس��ت همانجا گفت كه 
خودش هم ش��وق ش��هادت دارد و دوست دارد 
به قافله ش��هدا بپيوندد. يكي از دوس��تان دايي 
مي گفت چند هفته پيش ش��هيد جمالي بحث 
ش��هادت را پيش كش��يد و گفت خوشا به حال 
ش��هدا و  اي كاش ما هم به فيض ش��هادت نائل 
مي شديم. دايي بسيجي بود و بسيجي بودن در 
اين منطقه كار راحتي نيس��ت. راهي را انتخاب 
كرده بود كه به شهادت ختم مي شد و شكر خدا 
هم دايي مسير ش��هادت را تا انتها با سربلندي 

پيمود. 
ابراهيمحساميازدوستانخانوادگي

شهيد
آشناييتانباشهيدكريميچطوررقم

خورد؟
من از دوس��تان خانوادگي مرح��وم حاج ناصح 
محم��دي هس��تم. ح��اج ناص��ح از مش��اهير 
دفاع مقدس در كردستان است. به تبع دوستي 
با خانواده حاج ناصح، با ش��هيدكريمي هم آشنا 
شدم و ايشان را مي شناختم. بنده دبير بازنشسته 
هس��تم و اكنون 16 سالي مي ش��ود كه رئيس 
مجمع خيران مدرسه س��از اس��تان كردستان 

هستم. 
شماكهدركارخيرهستيد،توجهشهيد
كريميبهمردممحروممنطقهراچطور

ديديد؟
اجازه بدهيد يك موض��وع را اينجا مطرح كنم. 
شهيدكريمي خودش از لحاظ شرايط اقتصادي، 
وضع خوبي نداشت. چون از بطن مردم بود، درد 
و رنج محرومان را به خوبي مي شناخت و با جان 
و دل براي مردم كار مي ك��رد. در منطقه اي كه 
ش��هيد كريمي خدمت مي كرد، بسيجي بودن 
كار راحتي نيس��ت. او راهي را ب��راي خدمت به 
مردم انتخاب كرده بود كه س��ختي هاي زيادي 
داشت. خيلي از بسيجي ها اينجا زخم زبان هايي 
از برخي افراد معاند مي شنوند. كريمي و امثال او 
جوان هايي هستند كه به رغم تمامي سختي ها، 

به خدمت شان ادامه مي دهند. 
بازتابش�هادتجمالكريميومحمد
كرميدربينمردممنطقهچطوربود؟

من ب��ه خاطر فعاليت هاي��ي كه دارم، با اقش��ار 
مختلف مردم در ارتباط هستم. هر چند شهادت 
اين دو عزيز باعث رنجش خاطرمان ش��د، ولي 
خون ش��هدا همواره راهنماي مردم اس��ت. در 
اين حادثه هم ضد انق��الب از ترور اين دو نتيجه 
عكس گرفت. خيلي از مردم وقتي ش��نيدند دو 
بسيجي در راه كمك به محرومان شهيد شدند، 
از اين فاجعه ابراز انزجار كردند. مردم االن آگاه تر 
شده اند و به بركت خون شهدا، صف حق و باطل 
را بهتر مي شناسند. ضد انقالب مي خواهد با اين 
اقدام ها مردم را از نظام اس��المي جدا كند، ولي 
نتيجه عكس گرفته و مي گيرد. خون ش��هيدان 
كريمي و كرم��ي روي اقالمي ريخ��ت كه براي 
مردم مح��روم بود و خود مردم ب��ه خوبي درك 
كردند ك��ه اينجا چه كس��اني در جهت خدمت 
به مردم و چه كساني در جهت ضربه زدن به آنها 

تالش مي كنند. 

ضدانقالبميخواهدبااي�ناقدامها
مردمراازنظاماسالميجداكند،ولي
نتيجهعكسگرفت�هوميگيرد.خون
شهيدانكريميوكرميروياقالمي
ريخ�تكهبرايم�ردممح�رومبودو
خودم�ردمبهخوب�يدرككردندكه
اينج�اچهكس�انيدرجه�تخدمت
ب�هم�ردموچ�هكس�انيدرجه�ت
ضرب�هزدنبهآنه�ات�الشميكنند
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