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88498481ارتباط با ما

مروري بر قدرت فرماندهي و ويژگي هاي اخالقي شهيد »عباس بابايي« در گفت وگوي »جوان« با يكي از همرزمان شهيد

صرفه جويي و خودکفايي هميشه   مدنظر شهيد بابايي بود

جدول

پاسخ جدول شماره 5991

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 5992
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از باال به پايين
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- داربستی چوبی یا آهنی به ش��کل مثلث که زیر سقف قرار می دهند-اندازه ومناس��ب   ۸-ظرفی برای خنک یا 
گرم نگه داشتن آب-کنایه از فرد شوخ طبع   ۹-از بانک های ایرانی-فلز مایع-بدبو وگندیده-بیماری   1۰- شاد 
نشده-نصفه-نخستین عدد-پرنده سیاه خوش آواز   11-کرم شب تاب-رکاب-علم مواد   1۲-خوشگل-سوغات 
کرمان- سنگین   1۳-سیالب-درون هرچیزی-ذرت بوداده   1۴-ضمیر دور-کاغذ بانکی-علم وراثت-هواپیمای 

سریع   1۵-وحدت ویکتایی-زندان

از راست به چپ
 1-هر سه ماه- فیلم معروف ابراهیم حاتمی کیا   ۲-دریا-ادا و اطوار-محل توقف خودروها   ۳-قسمت تاریک 
در طول روز-چوب قایق رانی-از ضمایر اشاره   ۴-عالم وفقیه دیني- تپه و پشته-کفش اسب- تکنیک   ۵-سرباز 
نیروی دریایی-قسمتی ژالتینی بین عدسیه و شبکیه  چشم-هواپیمای جنگي روس  ۶-نوعی آچار-باد مالیم-

چیز   ۷- ازماه های فرنگی-طبق فلزی-کجاس��ت-ظرف قدیمی نفت   ۸- خرقه درویشان که وصله زیاد به آن 
زده باشند-گازی که از ترکیب آن با اکسیژن آب حاصل می ش��ود   ۹- فلزی مرکب از آهن و زغال-گوجه فرنگی 
له ش��ده-علف خش��ک-مثل وهمتا  1۰-حرارت-ترازوی بزرگ-دومین حرف یونانی   11-شک-ازنشانه های 
نوشتاری به شکل کمان-نوعی فرش   1۲- روی و رخساره-حزن و اندوه-از مقیاس های وزن در قدیم-انبازی  
1۳-وسیله-آرواره-هرچیز روان   1۴-نوعی غسل – پایین لباس-محل   1۵-از غذاهای مشهور ایرانی که از راسته  

گوسفند یا فیله  گوساله تهیه می شود-دریل
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

  احمد محمدتبريزي
س�رتيپ خلب�ان ش�هيدعباس باباي�ي از 
مفاخر ملي کشورمان به حس�اب مي آيد. 
يک فرمانده خوش ق�د و باال با مهارت هاي 
باالي پروازي و معتقد س�فت و س�خت به 
مس�ائل اخالقي و ش�رعي. ش�هيد بابايي 
خودس�ازي را از دوران نوجوان�ي و قبل از 
انقالب ش�روع کرد و همزمان ب�ا پيروزي 
انقالب و شروع جنگ تحميلي به شكوفايي 
الزم رسيد. شهيد بابايي، نخستين خلباني 
بود که پ�س از پيروزي انقالب اس�المي به 
درجه سرتيپي رسيد. به گفته همرزمان و 
دوس�تان اين فرمانده، شهيد عباس بابايي 
در بسياري از مسائل اخالقي سرآمد بود و 
وجودش در نيروي هوايي يک نعمت بزرگ 
به شمار مي رفت. حسين خليلي در دوران 
دفاع مقدس همرزم شهيد بابايي بود و با اين 
فرمانده خوش�نام رفاقت داش�ت. به گفته 
خليلي مديريت قوي ش�هيد بابايي يكي از 
نقاط قوت ايران در جنگ به شمار مي رفت. 
در ادام�ه گپ و گف�ت »جوان« با حس�ين 
خليلي را به مناسبت سالروز شهادت عباس 
باباي�ي مي خوانيد که نكته ه�اي زيادي از 
ويژگي هاي شخصيتي و مهارتي شهيد دارد. 

سابقه آشنايي شما با شهيد بابايي به 
چه زماني برمي گردد؟

اولین آش��نایي من با ش��هید عباس بابایي به 
زمان عملیات حمله به اچ۳ برمي گردد. در این 
عملیات ایش��ان با هواپیماي اف 1۴ در نقش 
پوش��ش هوایي و دفاع هوایي شرکت داشت 
و من هم با هواپیم��اي اف۵ چنین مأموریتي 
را انج��ام م��ي دادم. پ��س از انج��ام عملیات 
مي خواس��تیم خدمت حضرت ام��ام برویم. 
شهید فکوري هم در این جلسه حضور داشت. 
من نام و آوازه ش��هیدبابایي را ش��نیده بودم 
و ایش��ان هم تا حدودي من را مي شناخت و 
در جریان این دیدار ک��ه در فروردین 1۳۶۰ 
افتاد با هم آشنا و مأنوس شدیم. شهید بابایي 
در مرداد 1۳۶۰ با دو درجه تشویقي فرمانده 
پایگاه هشتم شکاري، بزرگ ترین پایگاه هوایي 
خاورمیانه شد. من هم در همان زمان مأموریت 
گشت رزمي هوایي از پاالیش��گاه اصفهان را 
انجام مي دادم. در هم��ان زمان نامزد خلباني 
هواپیماي اف1۴ ش��دم و در نهایت در پایان 
همان سال با تدبیر شهید بابایي از هواپیماي 
اف ۵ به اف 1۴ آمدم و تا زمان شهادت ش��ان 
شاگردي ایش��ان را کردم. تا چند روز قبل از 
شهادت شان که از سفر حج انصراف دادند من با 
ایشان مالقات داشتم. قبل از شهادت شان من 
از شهید بابایي سؤال کردم و گفتم چه زماني به 
حج مي روید؟ ایشان هم یک نگاه تعجب آمیز 
کرد و گفت: چو داني و پرسي سؤالت خطاست 
و ادامه داد تو که مي داني من نه حج رفته ام و 
نه به حج مي روم، م��ن جهاد را به حج ترجیح 
مي دهم. این جمالت آخرین دیدار و آخرین 

صحبت هایم با ایشان بود. 
ش�هيد بابايي در چن�د س�الگي ب�ه 

فرماندهي رسيدند؟
س��رهنگ دوم خلبان عباس بابایي در حدود 
۳1 سالگي فرمانده پایگاه هشتم شکاري شد. 
ایش��ان از نظر اخالقي به ق��دري قوي بود که 
بزرگاني مثل مقام  معظم رهبري در سخناني 
مي فرمایند من به حال ایشان غبطه مي خورم. 
شهید آیت اهلل اشرفي اصفهاني، شهید صدوقي، 
آی��ت اهلل خاتمي، آیت اهلل خادم��ي همه اینها 
با ش��هید بابایي ارتباط داشتند و شهید بابایي 

را از نظر معنوي و اعتق��ادي تأیید مي کردند 
و مي گفتند چطور مي ش��ود یک س��رهنگ 
آنقدر خودساخته، زاهد، عابد و بدون توجه به 
مسائل دنیوي باشد. شهید بابایي بعد از پیروزي 
انقالب با این بزرگان ارتباط برقرار کرده بود و 
این بزرگواران ش��هید بابایي را از زمان انقالب 

مي شناختند. 
ش�ما هنگام مالقات با ش�هيد بابايي، 
ايش�ان را در برخوردهايشان چطور 

آدمي ديديد؟
شهید بابایي در مس��ائل اخالقي سرآمد بود. 
ای��ن موضوع را فق��ط من نمي گوی��م و چهار 
ش��هید محراب غیر از آی��ت اهلل مدني همه از 
دوس��تان ش��هید بابایي بودند و این موضوع 
را تأیید مي کنند. ش��هید بابایي بس��یار با این 
علماي بزرگ محشور بود. زماني که ایشان به 
فرماندهي پایگاه هشتم شکاري رسید، پایگاه 
مقداري در مضیقه بود. آیت اهلل صدوقي دستور 
داد چند خودرو از اس��تانداري ی��زد به پایگاه 
هشتم شکاري فرستاده شود و این خودروها را 
در اختیار شهید بابایي گذاشتند تا ایشان بتواند 
جبهه را پشتیباني کند. این خودروها پس از 

شهادت عباس بابایي هم در پایگاه ماند. 
آش�نايي با بزرگان را از زمان انقالب 

داشتند؟
شهید بابایي از کودکي جزو استثائات و از همان 
دوران نوجواني مشغول خودسازي بود. البته 
این بدان معنا نیست که ایشان جواني نکرده 
است. در جواني والیبالیست بود و زیبایي اندام 
کار مي کرد، با این حال همیشه رعایت مسائل 
ش��رعي اولویت نخس��ت در زندگی اش بود. 
شهید بابایي از س��ال 1۳۴۸ به نیروي هوایي 
پیوست و آموزش هاي خلباني را دید و خلبان 
هواپیماي اف۵ و بعد خلبان هواپیماي اف1۴ 
شد. بعد از انقالب به خاطر احساس مسئولیتي 
که نسبت به انقالب و کشور داشت با عالي ترین 
مقامات کشور ارتباط نزدیکي برقرار کرد و تنها 
شهیدي بود که که شهداي محراب، مقامات 
سیاس��ي کش��ور و ائمه جمعه درباره ایشان 
س��خن گفتند. اگر تقوا و اخالص قوي باشد، 
براي همه تبل��ور پیدا مي کند. ش��هید بابایي 
تدابیر و تفکراتي داش��ت که م��ن پس از طي 

کردن دوره هاي راهبردي و تاکتیکي در طول 
۴۰ سال خدمتم چیز بیشتري از آن صحبت ها 
یاد نگرفتم. انگار شهید بابایي تمام این مسائل 
را از قبل آموخته بود. شهید بابایي مدیریت را 
در وجودش داش��ت. زماني که فرمانده پایگاه 
شد آموزش هواپیمایي اف1۴ را راه اندازي کرد. 
بس��یاري از فرماندهان بزرگ امروز محصول 
دوره هاي آموزش��ي ش��هید بابایي هس��تند. 
این خلبانان س��ال 1۳۶۶ آخرین ش��اگردان 
ش��هید بابایي بودند که امروز ب��ه فرماندهان 
بزرگي تبدیل ش��ده اند. البته فکر نکنید این 

آموزش ه��ا کار راحتي بود. زماني که ایش��ان 
مي خواست آموزش هاي هواپیماي اف1۴ را 
شروع کند، تمام خلبانان بزرگ نقد مي کردند 
و مي گفتند قبل از انقالب دو فروند هواپیماي 
اف1۴ حین آم��وزش با حضور مستش��اران 
فني و پروازي امریکایي س��قوط کرده و شما 
با چه جرئتي در زمان جنگ بدون حضور آنها 
مي خواهید آموزش ها را ش��روع کنید. ایشان 
آموزش ها را شروع کرد و یک هواپیما هم حین 

آموزش در زمان جنگ سانحه ندید. 
خودسازي شان را قبل از انقالب شروع 

کرده بودند؟ 
بله، ایشان از همان زمان نوجواني روي خودش 
کار کرده بود. شهید بابایي قبل از انقالب از نظر 
اخالقي و اعتقادي خودس��ازي اش را ش��روع 
کرده و از نظر مهارت هاي پروازي و شغلي نیز 
بسیار ماهر بود. در فاصله انقالب تا جنگ این 
اعتقاداتش را قوي ک��رد و در جنگ در حیطه 
فرماندهي نی��ز تخصص و خودس��ازي اش را 
ادامه داد. ش��هید بابایي زماني ک��ه در امریکا 
حضور داش��ت یک ش��ب در پایگاه شروع به 
قدم زني مي کرد و همینطور ناخودآگاه از کنار 
هواپیماها رد مي ش��د. نیروهاي حراست آنجا 
ایش��ان را دس��تگیر مي کنند و مي بینند فرد 
دستگیرد شده یک دانشجوي خلباني ایراني 
است. رئیس کماندو آنجا مي گوید نصف شب 
در کنار هواپیماها چه مي خواستي. شهید بابایي 

هم جواب مي دهد من جوان هستم و در هواي 
باز آمده ام تا حال و هوایم عوض ش��ود، هم به 
هواپیماها نگاه کنم و هم به آسمان و عظمت 
خدا مي نگرم تا درس بگی��رم. فرمانده وقتي 
حرف هاي ش��هیدبابایي را مي ش��نود شیفته 
ایش��ان مي ش��ود و مي گوید تمام پرواز هاي 
ارزیابي ایشان را با من انجام  دهد و در آن مدت 

از دوستان شهید بابایي مي شود. 
اخالق�ي  ويژگي ه�اي  مهم تري�ن 

شهيد بابايي را چه مي دانيد؟
شهید بابایي همیش��ه با دو بال پرواز مي کرد. 
یکي از بال هایش نیروهاي انقالبي و یکي هم 
نیروهاي متخصص بود. امیر بختیاري یکي از 
هم دوره هاي شهید بابایي مي گوید شهید بابایي 
معاون عملیات بود و من با ایشان کار مي کردم. 
به نمازخانه رسیدیم تا ارتقاي درجه ایشان را 
به عنوان اولین خلبان که در جمهوري اسالمي 
این افتخ��ار را پیدا کرده ب��ود، ببینیم. وقتي 
صحبت هایمان تمام شد ایش��ان چند جمله 
بیش��تر صحبت نکرد. گفت من از روي شما 
شرمنده هستم، شما اس��تادان من هستید و 
شما کار کردید و این درجه باید روي شانه هاي 
شما باشد و زیبنده شماست، ان شاءاهلل که من 
شایستگي این لطف و محبت را داشته باشم. 
این اوج اخالق شهیدبابایي است. شهید بابایي 
با اخالق نیکویش طوري رفتار مي کرد که همه 

بابایي را پیشرو خودشان مي دانستند. 
درباره مهارت هاي پ�روازي و قدرت 
فرماندهي ش�هيد بابايي چه مواردی 

مدنظرتان مي آيد؟
ایش��ان تمام مراحل پروازي را ت��ا جایي که 
مقدورات اج��ازه م��ي داد، رعای��ت مي کرد. 
صرفه جویي در قوا چه در س��طح فردي و چه 
در س��طح گروهي را رعایت مي کرد. همیشه 
توکلش به خدا بود. خودش پروازهاي تاکتیکي 
انجام مي داد. معاونت علمیاتي نباید پروازي 
داشته باشد ایشان این موضوع را مي دانست، 
ولي خ��ودش به عن��وان پیش��تاز مي رفت و 
مي گفت تا خودم پیشقدم نشوم کاري انجام 
نمي شود. وقتي ش��هید بابایي معاون عملیات 
نی��روي هوایي ش��د، خلبانان کم��ي ناراضي 
بودند و مش��کالتي داشتند. ایش��ان به تمام 
پایگاه هاي نیروي هوای��ي مراجعه کرد و یک 
روز کامل وقت گذاش��ت و گف��ت من عباس 
بابایي ب��ه عنوان نماینده جمهوري اس��المي 
نشسته ام و هر خواسته اي دارید به من بگویید، 
هر خواسته اي باشد گوش مي کنم و تا جایي 
که قابل حل ش��دن باشد، مش��کالت را حل 
خواهم کرد. ب��ا تمام خلبان��ان اخالق خوبي 
داشت. مي نشست و با تک تک خلبانان صحبت 
مي کرد و تالش داش��ت تا مشکالت ش��ان را 
برطرف کند. سابقه نداشت یک معاون عملیاتي 
براي چنین کارهایي وقت بگذارد و روي نیروي 
انساني اش آنقدر حساس باشد. به نیرو، هواپیما 
و تجهیزات خیلي اهمیت مي داد. مي دانست 
اگر جنگ طول بکشد باید از تجهیزات مراقبت 
کند. مي گفت این خلبانان س��رمایه مملکت 
هس��تند و باید به آنها احترام بگذاریم، آنها از 
این آب و خاک دفاع مي کنن��د و لباس ایران 
را به تن ش��ان دارن��د. از نظر فن��ي هم خیلي 
مراق��ب س��المت هواپیماها بودن��د. وقتي از 
منطقه برمي گشتیم شهید بابایي مي گفت رادار 
هواپیماها را خاموش کنید. تأکید مي کرد وقتي 
مأموریت تمام شده است، چرا رادار هواپیماها 
روشن باش��د و اگر یک س��اعت رادار هواپیما 
زودتر خاموش شود یک ساعت طول عمر رادار 
بیشتر خواهد شد. شهید خیلي رعایت مي کرد. 

ايش�ان از نظر اخالقي ب�ه قدري قوي 
بود که بزرگاني مثل مقام  معظم رهبري 
در س�خناني مي فرمايند م�ن به حال 
ايشان غبطه مي خورم. شهيد آيت اهلل 
اش�رفي اصفهان�ي، ش�هيد صدوقي، 
آي�ت اهلل خاتم�ي، آي�ت اهلل خادم�ي 
هم�ه اينه�ا ب�ا ش�هيد بابايي ارتباط 
داش�تند و ش�هيد بابايي را از نظ�ر 
معنوي و اعتقادي تأيي�د مي کردند و 
مي گفتند چطور مي شود يک سرهنگ 
آنق�در خودس�اخته، زاه�د، عاب�د و 
بدون توجه به مس�ائل دنيوي باش�د

عدم وابستگي به خارج و صرفه جویي همیشه 
مدنظر شهید بابایي بود. 

نقش ايشان در دوران دفاع مقدس را 
چطور ارزيابي مي کنيد؟

وقتي ایش��ان در ۳۳ س��الگي معاون عملیات 
نیروي هوایي شد، نیروي هوایي بخشي از توان 
رزمي خودش را به خاطر تحریم ها و فشارها از 
دست داده بود و در مقابل نیروي هوایي عراق 
براي س��ومین بار در حال بازسازي بود. نیروي 
هوایي عراق ب��ا بیش از ۳۰۰ فرون��د هواپیما 
جنگ را شروع کرد و با ۶۵۰ فروند هواپیماي 
مدرن جنگي، جنگ را تمام کرد. در این صورت 
مي فهمید شهید بابایي و دیگر خلبانان چه کار 
بزرگي انجام داده اند. ش��هیدبابایي در مقابل 
سپهبد خلبان عدنان خیراهلل ایستاده بود که 
آن زمان نیروي هوایي عراق را با تمام امکاناتش 
هدایت مي کرد. ش��هید بابایي تدابیر مختلفي 
براي مقابله با دشمن داشت. یکي از این تدابیر 
تشکیل قرارگاه رزمي رعد بود که شهیدبابایي 
بنیانش را گذاشت. انتقال هواپیماهاي اف1۴ 
به بوشهر و تشکیل س��امانه هاي تندخیز کار 
مهم دیگري بود که شهید بابایي انجام داد. این 
هواپیماها ۳۰ تا ۴۵ دقیقه زمان نیاز داش��تند 
تا از زمین بلند ش��وند و 1۵ دقیقه هم نیاز بود 
تا به منطقه نبرد برسند. این زمان با تمرین و 
ممارست و ریسک هاي ماهرانه شهیدبابایي به 

1۵ تا ۵ دقیقه کاهش پیدا کرد. جاي اینکه یک 
هواپیما در یک منطقه گش��ت زني کند و یک 
هواپیما سوخت رسان باشد که خطرات زیادي 
را زمان جنگ داشت، این سوخت رساني هاي 
طوالني مدت لغو ش��د و جایش ی��ک هواپیما 
در ع��رض پنج دقیق��ه مي توانس��ت از زمین 
بلند ش��ود. دومین هواپیما به 1۵ دقیقه نیاز 
داشت و سومي و چهارمي به ۳۰ دقیقه زمان 
نیاز داشتند. بنابراین از س��ال 1۳۶۴ با انتقال 
و گس��ترش هواپیماه��ا به بوش��هر به صورت 
ش��بانه روزي ما توانس��تیم تا آخرین روزهاي 
جنگ از شناورهاي نفتي، سامانه و تأسیسات 
نفتي و اقتصادي کشور با کمترین سورتي پرواز 
و بیشترین بهره روي حفاظت و مراقبت کنیم. 
خودم با استفاده از همین س��امانه در بیستم 

بهمن در پروازي توانستم سه هواپیماي عراقي 
را سرنگون کنم. اخالق او در اندیشه هایش اثر 
داشت و اندیش��ه راهبري از اخالقش متبلور 
مي شد. ایشان در اردیبهشت سال 1۳۶۶ وقتي 
معاون عملیات نی��روي هوایي ب��ود به درجه 
سرتیپ خلباني رسید. ش��هید بابایي در حالي 
این درجه را گرفت که هنوز جانش��ین نیروي 
هوایي س��رهنگ بود. اولین خلباني که پس از 
انقالب به افتخار امیري رسید شهیدبابایي بود و 
این نشان از لیاقت شان داشت. این درجه ها هم 
نتوانست ایشان را از فعالیت باز دارد و تا آخرین 

لحظه در میدان حضور داشت. 
جزئي�ات ماجراي حج نرفتن ايش�ان 

چه بود؟ 
در مرداد 1۳۶۶ شایعه شده بود که شهید بابایي 
براي چندمین بار همراه همس��ر و دوستانش 
به خانه خدا مي رود. دوستان شهید بابایي، به 
عش��ق ایش��ان ثبت نام کرده بودند که به حج 
بروند. ش��هید بابایي تا پیش از این هیچ گاه به 
حج نرفته بود و این بار هم همس��رش را برای 
رفتن به این س��فر بدرقه کرد و خودش به حج 
نرفت. شهید اردستاني یکي از کساني بود که 
به عش��ق ش��هیدبابایي به حج رفت و با چشم 
گریان برگش��ت. ش��هیدبابایي مي گفت من 
راه حس��ین بن علي)ع( را مي روم و جاي حج 
به کربال رفت. مي گفت اگر ما س��نگر را ترک 

کنیم، دشمن باخبر مي ش��ود و حمله هوایي 
انجام مي دهد. شهید عباس بابایي در روز عید 
قربان در یک روز گرم تابستاني در ساعت 1۲ 
ظهر نه با هواپیماي اف1۴ بلکه با هواپیماي اف 
۵ که نه زره زیرش بود و نه دستگاه هاي مدرن 
الکترونیکي داشت، گلوله اي به گلویش اصابت 
کرد و به ملکوت اعلي پیوست. شهیدبابایي به 
معناي واقعي کلمه تعبیر این آیه شریفه بود که 
هرگز به نیکي نمي رس��ي مگر از آنچه دوست 
داري بگذاري. ش��هید بابایي از همسر و بچه و 
حج گذشت. فکر نکنید بابایي دوست نداشت به 
حج برود، بلکه او در انتظار این سفر بود، ولي او 
به خاطر جهاد از این سفر گذشت. برخي آنقدر 
بلندپرواز هستند و آنقدر سطح پروازشان بلند 
است که حتي س��فر حج هم آنها را از جهاد در 

خدا باز نمي داد. 
در پايان اگر خاطره اي از شهيد بابايي 

داريد، برايمان بگوييد؟
در یکي از پروازهاي آموزشي قرار بود مهارت 
پروازي من را ایشان انجام دهد. من چند بار در 
کابین عقب در پروازهاي آزمایشي پرواز کرده 
بودم. در هواپیماهاي جنگي اول کابین جلو و 
بعد کابین عقب سوار مي شود. وقتي پشت بام 
هواپیما رفتیم دیدم شهید بابایي اول کابین جلو 
نشس��ت و قصد پرواز دارد. برایم خیلي سخت 
بود که به ایشان بگویم من باید جلو بنشینم و 
او عقب بنشیند، اما چون جزوي از مراحل کار 
بود، مجبور شدم به زبان بیاورم. شهید بابایي بر 
حسب عادت در کابین جلو نشسته بود و یادش 
رفته بود امروز ارزیاب و معلم اس��ت و من باید 

پرواز کنم و ایشان باید من را ارزیابي کند. 

وقتي ايش�ان در 33 س�الگي معاون 
عمليات ني�روي هوايي ش�د، نيروي 
هوايي بخش�ي از توان رزمي خودش 
را ب�ه خاط�ر تحريم ه�ا و فش�ارها از 
دس�ت داده ب�ود و در مقاب�ل نيروي 
هوايي عراق براي س�ومين بار در حال 
بازس�ازي بود. ني�روي هواي�ي عراق 
با بي�ش از 300 فرون�د هواپيما جنگ 
را ش�روع و ب�ا 650 فرون�د هواپيماي 
مدرن، جن�گ را تم�ام ک�رد. در اين 
صورت مي فهميد شهيد بابايي و ديگر 
خلبانان چه کار بزرگ�ي انجام داده اند
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