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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

برای نجات برادر ارتشی مان تا عمق خاک دشمن نفوذ کردیم
3 خاطره از دفاع مقدس از زبان 3 رزمنده و فرمانده پيشكسوت دفاع مقدس

 شهيد کلهر و حاج قاسم سليماني!
دفاع مقدس با نام و یاد ش��هداي زی��ادي گره خورده 
است. شهدایي که خالصانه مبارزه کردند و در نهایت 

مزد اخالص شان را گرفتند. 
آنهایي که خ��وب رس��م جوانمردي و غی��رت را بجا 
آوردند. همه شهدا پیش خدا آبرو دارند شخصاً ارادت 
زیادي به شهید کلهر، قائم مقام لشکر سیدالشهدا )ع( 
و لشکر محمدرس��ول اهلل )ص(  دارم. او الگوي عملي 

من بود. 
در برهه اي تیپ ما در فاو بود. 14 فرمانده به نیت 14 
معصوم براي تیپ پیش بیني ک��رده بودیم که اگر هر 
کدام از ما شهید یا مجروح ش��د نفر بعدي فرماندهي 
را به دست گیرد. در همان دوره من مجروح، جانشین 
دوم جنگروي ش��هید و احس��ان نژاد رئیس ستاد به 

شهادت رسید.
 بعد از من هم ش��هید کلهر مجروح ش��د. بعد از 
مجروحیت ایش��ان ما چند روزي با هم در 

بیمارستان بستري بودیم. 
بعد از مدتي بهبودي من حاصل شد اما 
ش��هید کلهر یکي از کلیه هایشان را از 
دس��ت داد و عصب یکي از دست هایش 
از کار افتاد، اما هیچ گاه از درد دست پیش 
ما صحبت نمي کرد. حتي یك بار هم ندیدم از 

این وضعیت ناله کند. 
کمي بعد جلسات مش��ترکي در محضر سران 
س��ه قوه، از جمله جلس��اتي محضر آقا داش��تیم. 

ایشان با نگاه کریمانه ش��ان ما را به اسم کوچك صدا 
مي کردند. س��ال 65 با جمعي از بچه ها ش��هیدکلهر، 
شهیدسیدحس��ین میررض��ي، رس��ول توکلي و من 
خدمت آقا بودیم و صحبت و گزارشاتي از دفاع متحرک 

ارائه کردیم. 
آقا در جریان مجروحیت شهید کلهر بودند و از ایشان 
س��ؤال کردند: »وضع دس��تت چطور است؟!« شهید 
کلهر نیم نگاهي به ما کرد وقتي دید حواسمان است  

چیزي  نگفت فقط گفت: »الحمدهلل کنار آمدم.« 
بعد آق��ا فرمودند:»گاه��ي اوقات درد دس��تم اذیتم 
مي کند.« منظورش��ان ترور 6 تیر ماه س��ال 60 بود. 
در ادامه شهیدکلهر مي خواست حرفي به آقا بزند اما 
نگاهش به ما بود و رو به ایشان کرد و گفت: »من هم 

همینطور.« همین یك جمله. 
آن روز اگر آقا صحبتي از درد دست شان نمي کردند ما 

از درد دست ایشان مطلع نمي شدیم. 
ش��هید کلهر با خدا معامله کرده بود. ایشان 
الگوي من اس��ت. درکنار ایشان سردار حاج 
قاسم سلیماني بزرگمرد تاریخ انقالب است 

که شهادت برازنده ایشان بود. 
شهید عزیزي که سال ها همس��ایه دیوار 
به دی��وار ما ب��ود و رفیق و ب��رادر من بود. 
ان ش��اءاهلل ادام��ه دهن��ده راه ش��هداي 

عزیزمان باشیم.
راوی: سردار حاج  علی فضلی

نجات خلبان ارتشي
این هشت سال دفاع مقدس و سال هاي پیش از آن در 
جبهه هاي غرب، همه آن حادثه و خاطراتي بود که در 
ذهن مان ماندگار شده است و ساعت ها و روزها مي شود 
از ای��ن خاط��رات و روایت ها صحبت ک��رد. اما اینجا 
مي خواهم خاطره اي از عملیات فت��ح یك را برایتان 
بازگو کنم. 19مهرماه 65 س��الروز اج��راي عملیات 
بزرگ فتح یك در شمال عراق است. هدف ما از اجراي 
این عملیات انهدام تأسیس��ات نفتي ش��هر کرکوک 
عراق بود. با این کار به طورکل��ي صادرات نفت عراق 
متوقف و به تعبیري کمر اقتصادي صدام مي شکست. 
یك مسیر صادرات نفت عراق، بصره بود که به واسطه 
نزدیکي نیرو هاي ما به بصره و حجم آتشي که روي این 
نقطه بود، از ابتداي جنگ صادرات نفت تقریباً متوقف 
شده بود و تنها راه صادرات نفت، کرکوک بود، بنابراین 
در این عملیات برون مرزي باید این مسیر هم  بسته 
مي شد. ما حدود پنج ماه در مناطق شمالي کردستان 
عراق که تقریباً جزو مناطق آزاد شده محسوب مي شد 
و درکنترل رژیم بعث نبود مستقر بودیم. این عملیات 
با فرمانده��ي و طراحي قرارگاه ب��رون مرزي قرارگاه 
رمضان س��پاه در س��ال 1365و با کم��ك کردهاي 
مخالف رژیم بعث عراق از جمله حزب اتحادیه میهني 
کردستان عراق انجام  ش��د. ما کار شناسایي و جمع 
آوري اطالعات ای��ن عملیات را انج��ام مي دادیم. در 
منطقه اي به نام »ی��اق ثمر« مس��تقر بودیم که مقر 
اصلي حضور آقاي جالل طالباني رئیس حزب اتحادیه 
میهني کردستان بود. هر روز براي شناسایي مناطق 
مختلف مي رفتیم که در مسیر هواپیماهاي 
نیروي هوایي جمهوري اس��المي هم 
بود. هواپیماهاي ارتش��ي مي آمدند و 
مواضع دش��من را بمباران مي کردند 
و به خاک کشور باز مي گشتند. ما این 
صحنه را روزها و هفته  هاي قبل هم شاهد 
بودیم. در یکي از همین ایام دو فروند از هواپیماهاي 
اف5 نیروي هوایي ارتش از باالي س��ر ما عبور کردند 
تا مراکزي را در شهر س��لیمانیه بمباران کنند، اما آن 
روز تنها شاهد رفتن این هواپیما ها از باالي ارتفاعات 
بودیم. بعد مطلع ش��دیم یکي از هواپیماها درمسیر 
برگشت مورد اصابت پدافند هوایي عراق گرفته است. 
با خبري که مردم کرد عراق و مرتبطین با گروه هاي 
کرد مبارز به دست مان رساندند، متوجه شدیم 
خلبان این هواپیما فرصت پیدا کرده اس��ت 
از هواپیمای��ش اجکت کند و ب��ا چتر بیرون 
بپرد. ایش��ان درکوه هاي سلیمانیه عراق فرود 
آمده بود. ما با دوس��تان و همراه��ان کردمان 
براي پیدا ک��ردن این خلب��ان راهي کوه هاي 
سلیمانیه عراق ش��دیم. براي ما برگرداندن 
ایشان به خاک کشور بسیار اهمیت داشت. 
بعد از تجس��س فراوان و طي مس��یر هاي 

صعب العبور توانستیم این خلبان را در حالي که مجروح 
هم شده بود پیدا کنیم و به مقر اصلي مان برگردانیم. 
نام ایشان خلبان عباس رمضاني بود. این خلبان اصاًل 
باورش نمي ش��د ما از نیرو هاي سپاه هس��تیم. ابتدا 
این تصور را داش��ت که ما ج��زو گروهك هاي حاضر 
در منطقه باشیم. ما ایش��ان را به مقر رساندیم و ابتدا 
حمام کردند و یك دست لباس کردي به او دادیم و بعد 
خودم که از امدادگري و درمان کمي سر رشته داشتم 
زخم هایش را بس��تم و او را مداوا ک��ردم. چون تردید 
داش��ت ما از نیرو هاي خودي باش��یم به سختي با ما 
صحبت مي کرد ابتدا کمي حرف مي زد، اما بعد وقتي 
یکي از بچه هاي همراه ما سر به سرش مي گذاشت و به 
شوخي به ایشان مي گفت چرا براي بمباران خلق کرد 
آمدید؟ ش��ك مي کرد که ما از نیرو هاي ضد انقالب 
باشیم، س��کوت مي کرد و فقط مي گفت من نام و کد 
پرس��نلي ام را به ش��ما مي گویم، اما بعد که اطمینان 
حاصل کرد ما پاسدار هستیم شروع  به صحبت کرد و 
مي خواست بداند سرنوشت خلبان همراهش چه شده 
است. بعد بچه ها یك سفره رنگین برایش پهن کردند. 
البته آن زمان در آن شرایط وسایل کافي مهیا نبود و 
ما معموالً دوغ و نان خشك مي خوردیم. اگر هم فصل 

انگور بود، نان و انگور عمده غذاي ما بود. 
گاهي هم وقتي نزدیك روس��تا بودیم برن��ج و گندم 
مي پختند با گوجه که به عنوان خورشت از آن استفاده 
مي کردیم. اما آن روز چون خلبان مهمان ما بود بچه ها 
برایش سنگ تمام گذاشتند. پولي به یکي از اهالي دادیم 
و از او خواستیم غذاي گرم فراهم کند. ایشان هم کتلت 
و نان و س��بزیجات آماده کرد و آورد. خوب یادم است  
کوهي بود که باالي آن پر از برف بود. بچه ها مي رفتند 
و برف ها را مي آوردند داخل غاري و غذا و خوراکي ها را 
داخلش دپو مي کردند. آن روز بچه ها براي مهمان مان، از 
آن غار برفي نوشابه آوردند. خلبان عباس رمضاني وقتي 
این سفره رنگین را در آن شرایط دید مبهوت مانده بود. 
ایشان چند روزي مهمان ما بود تا کمي بهبود پیدا کند. 
در این مدت با هم صحبت مي کردیم. من به ایشان گفتم 
درست است که سپاه پاسداران نیروي هوایي ندارد و فاقد 
هواپیماست اما شما به همرزمانتان هم بگویید که شما با 
هواپیماهایتان به هر نقطه اي که مي خواهید پرواز کنید، 
وقتي زیر پایتان را نگاه کنید حتماً بچه هاي سپاه حضور 
دارند. این را حتماً به خلبانان دیگ��ر و دالوران نیروي 
هوایي ارتش بگویید. هرجا رفتند نگران نباشند بچه هاي 
سپاه در کنار شما هستند. بعد از چند روز من و یکسري 
از بچه ها ایشان را از مسیرهاي طوالني و صعب العبور دور 
از چشم نیرو هاي عراقي به خاک کشورمان برگرداندیم. 
بعد ها ایش��ان را دیدم و به من گفتند من همیش��ه در 
جلسات قبل از پرواز این خاطره را براي همکارانم تعریف 

مي کنم و آنها کلي روحیه و انگیزه مي گیرند. 
راوی: سردار احمد حق طلب

شهيدان باکری وتابلوهای زیبای دفاع مقدس
 من نیمه اول مهر ماه سال 1359خودم را به خرمشهر 
رس��اندم و در کنار رزمندگاني که در جبهه خرمشهر و 
خوزس��تان مي جنگیدند، مبارزه کردم و تا امروز هم در 

همین لباس به جهادم ادامه مي دهم. 
من در دوران دفاع مقدس در لشکر حضرت رسول)ص( 
خدمت کردم اما بخش اعظم حضورم در این دوران در 
کنار رزمندگان آذربایجان غربي، شرقي و اردبیل در لشکر 
مقدس 31عاشورا در کنار شهیدمهدي باکري گذشت. 
شهیدي که امروز تصویر نوراني اش زینت بخش اتاق من 
است. خاطرات زیاد است اما دو نمونه از این خاطرات را 
که همچون تابلوي زیبایي از دفاع مقدس در ذهنم باقي 

مانده است را برایتان بازگو مي کنم. 
  تابلوي اول

خاطره اول مربوط به عملیات خیبر و نقش لشکر عاشورا 
به عنوان لش��کر خط ش��کن در این عملیات مي شود. 
رزمندگان لش��کر عاش��ورا اولین رزمندگاني بودند که 
پایشان را به جزایر مجنون گذاشتند. آنها با بلم و قایق از 
بین نیزارها عبور کردند و خودشان را 38ساعت قبل از 
عملیات به جزایر رساندند. قبل از عملیات خیبر به خاطر 
حساسیت عملیات، آقامهدي باکري از من خواست همه 
رزمنده ها را جمع کنم تا براي رزمنده ها صحبت کند. بعد 
رو به من کرد و گفت برادرم آقا حمید و آقا مرتضي را هم 
خبر کنید. منظورش شهید مرتضي یاغچیان جانشین 
دوم لش��کر بود. هر دو را صدا کردم. بع��د آقا مهدي به 
برادرش گفت برو باالي سقف ماشین. چون دید اینطوري 
همه رزمنده ها ب��رادرش را نمي توانند ببینند گفت برو 
روي سقف ماشین. آقا حمید روي سقف ماشین رفت، آقا 
مهدي با حالتي خاص برادرش را نشان داد و گفت: »این 
حمید است برادر من. )شاید اولین باري بود که برادرش 
را معرفي مي کرد.( قیاف��ه اش را نگاه کنید، چهره اش را 
ببینید. هر چه به ش��ما گفت حرفش را گوش کنید.« 
حمید آقا هم با شرمندگي خاصي نگاه مي کرد. بعد که 

حمید پایین آمد، به آقا مرتضي یاغچیان گفت برو باال!
آقا مرتضي رفت باالي سقف ماشین ایستاد. آقامهدي 
گفت: »این هم آقامرتضي است، جانشین من، ایشان هم 
هر چه گفتند گوش کنید.« بعد برادرش حمید را پیشاني 
عملیات و در نقطه حس��اس و جلوتر از همه فرستاد و 
شهید مرتضي یاغچیان را در نقطه اي که قایق ها حرکت 
مي کردند یعني نقطه رهایي گذاشت. اولین رزمنده اي 
که پایش را در جزایر مجنون گذاشت حمید باکري بود. 
از آنجا اعالم کرد ما اینجا هس��تیم و اولین سر پل را در 
جزیره مجنون گرفتیم که بعد از آن بالگردها و قایق هاي 

ما رزمندگان را رساندند و جزایر مجنون فتح شد. 
حمید آقا در آن نقطه شهید ش��د. تا امروز هم خبري از 
پیکرش نیست. این نش��ان مي دهد از حمید آقا جلوتر 
ما کسي را نداشتیم. اما صحنه اي که همچون یك تابلو 
و تصویر زیبایي از دفاع مقدس در ذهنم ماندگار ش��د، 
ماجراي تالش بچه ها براي برگرداندن پیکر حمید بود. 

بچه هاي زیادي در کنار حمید ش��هید  شدند. در میان 
درگیري بچه ها به مهدي باکري پی��ام دادند اگر اجازه 
بدهید ما پیکر برادرتان حمید آق��ا را عقب بیاوریم. آقا 
مهدي تا متوجه ش��د جلوي ای��ن کار را گرفت و اجازه 
نداد و گفت: »اگر توانس��تید پیکر باقي شهدا را بیاورید 
عقب پیکر برادر من را هم بیاورید. اگر نتوانستید حمید 
هم بماند کنار دیگر ش��هدا.« پیکر حمید براي همیشه 
ماند. س��ال بعد هم آقا مهدي شهید شد و وقتي بچه ها 
مي خواستند پیکر آقامهدي را با قایق به عقب بیاورند، 
قایق شان مورد اصابت گلوله قرارگرفت و پیکر مطهر آقا 
مهدي هم به رود دجله و آب ها پیوست و هیچ اثري از آن 

پیکر نوراني نماند. 
  تابلوي دوم 

خاطره اي که مي خواهم برایت��ان روایت کنم مربوط به 
بچه هاي گردان امام حسین )ع( و حضرت علي اکبر)ع( 
لشکر عاشورا به فرماندهي شهید مهدي باکري و گردان 
امام سجاد )ع( و 14معصوم )ع( لشکر 8نجف به فرماندهي 
شهید حاج احمد کاظمي در عملیات خیبر است. شهید 
مهدي باکري و شهید احمد کاظمي خیلي به هم عالقه 
داشتند و در عملیات ها هم لشکرهایشان کنار هم قرار 
مي گرفتند. در روند اجراي عملیات این چهار گردان به 
عمق دشمن زدند و قرار بود از نقطه اي دیگر یگان هایي 
دیگر وارد عمل شده و به این گردان ها ملحق شوند که 
بخش اعظمي از منطقه آزاد گردد. منتها این اتفاق نیفتاد 
و این چهار گ��ردان در منطقه القرن��ه در محاصره قرار 
گرفتند و جنگ سختي بین این بچه ها با دشمن اتفاق 
افتاد. نیروها تا آخرین نفس و فشنگ هایشان جنگیدند. 

ارتباط این گردان ها با فرماندهان قطع شده بود. 
شهید باکري بسیار تالش کرد تا با آنها تماس بگیرد و از 
احوال بچه ها جویا شود و راهنمایي کند، اما موفق نشد. 
حفظ جزایر کار سختي بود. آنقدر سخت که امام خمیني 
)ره( پیام داده بودند سالم من را به فرماندهان برسانید و 
بگویید جزایر مجنون را حفظ کنید. این پیام امام به گوش 
فرماندهان رسیده بود. در بحبوحه عملیات و در لحظات 
آخر دش��من باالي س��ر بچه ها آمده و آنها که مجروح 
بودند را به اس��ارت  برد و به باقي تیر خالص  زد. در این 
میان براي لحظاتي ارتباط بچه ها با مهدي باکري برقرار 
شد، پیامي از آنها به فرمانده شان رسید که من آن را در 
دفترچه خاطراتم ثبت کردم. پیام این بود: »سالم ما را به 
امام برسانید و بگویید فرزندان شما همانطوري که پیام 
داده بودید حسین وار جنگیدند و حسین وار به شهادت 
رسیدند و قدمي به عقب نگذاشتند.« این لحظات سخت 
و نفس��گیر یکي دیگر از زیبا ترین تابلو هاي دوران دفاع 
مقدس را برایم رقم زد. بچه ه��ا در آن لحظات آخر یاد 
امام را فراموش نکردند و مردانه و حس��ین وار ایستادند 
و تا آخر جنگیدند. ان شاءاهلل خدا توفیق دهد بتوانیم راه 

آنها را ادامه بدهیم.
راوی:  سردار علی  اکبر پورجمشيديان
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  صغری خيل فرهنگ
چندي پيش گفت وگوهايي با سردار علي فضلي، سردار احمد حق طلب و سردار علي اکبر پورجمشيديان 
انجام داديم و بخش هايي از اين گفت وگو ها در ويژه نامه دفاع مقدس »چله پايداري« منتش�ر شد. در 
پايان هر گفت وگو از اين سه فرمانده دفاع مقدس درخواس�ت کرديم هر کدام خاطراتي را از روز هاي 

حضور در جبهه بيان کنند که متن زير اشاره به همين خاطره ها دارد.  


