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شهيدرضاپناهي،عارفيدرجبههها

شهید ۱۲ ساله ای که مردانگی کسب و کارش بود
احمدمحمدتبريزي

امروزاگ�ربخواهي�منوجواني12س�اله
راتص�ورکني�م،آنراف�رديميبينيم
کهانج�امکارهايب�زرگازاوب�هدورو
هن�وزغ�رقدررؤياهايکودکياس�ت،
ام�اتاهمي�ن30س�الپي�شنوجوانان
12و13س�الههمچ�ونمردان�يبزرگ
کاره�ايباورنكردن�يانج�امميدادند.
دفاعمقدسدانش�گاهيبودکهافرادبه
س�رعتدرآنبالغوبزرگميش�دندو
حماسهميآفريدند.12سالههايديروز
مردانيش�جاعونترسبودندکهخيلي
زودزمانهراهبزرگمرديرايادش�انداد.
نوجواناندي�روز،ام�روزالگوهاييبراي
همهنسلهاهستندکههميشهميتوان
ازسبكزندگيوپاکيشاندرسگرفت.
رضا پناهي يكي از همين نوجوانان اس��ت. 
ش��هيدي كه در س��ال 1348 به دنيا آمد و 
وجود نازنين��ش 12 بهار را بيش��تر نديد و 
در اوج شكوفايي و رشد آس��ماني شد. رضا 
همچون عارفي كه س��رد و گ��رم روزگار را 
چش��يده، چنان عاش��ق پروردگار خويش 
شد كه جز آرزوي وصال و ديدار معبود، راه 
ديگري پيش پاي خود نمي ديد. از آن روز كه 
چش��مان رضا به حقايق هستي روشن شد، 
دنيا در نظرش جاي تنگ و كوچكي آمد كه 

براي او ياراي ماندن نبود. 
زماني ك��ه از داليلش براي ب��ه جبهه رفتن 
گفت، همه را مات و مبهوت كرد. او در جواب 
اينكه چرا در آن س��ن و سال كم مي خواهد 
به جبهه برود، چنين پرمغز و زيبا گفت من 
عاشق اهلل و امام زمان)ع( شده ام و اين عشق 
با هيچ مانعي از دل من بيرون نمي رود تا به 

معشوقم يعني اهلل برسم. 
پاسخ زيباي رضا، خانواده اش را متوجه اين 
نكته كرد كه با مردي بزرگ سروكار دارند. 
همين جمالت پسرش��ان كافي بود تا آنها 
به رفتن رضا رضايت بدهند. ش��هيد پناهي 
عاشق اهل بيت و امام حس��ين)ع( بود. روز 
اعزامش به جبهه در پوست خود نمي گنجيد 
و پشت لباس ورزش��ي اش نوشت: » مسافر 
كربال.« در مي��ان اعزامي ه��ا كوچك ترين 

رزمنده بود. اول جلويش را گرفتند و اجازه 
سوار شدن به اتوبوس را به رضا ندادند، آخر 
مگر مي شود نوجواني 12 ساله پا به ميدان 
خطرناكي همچون جنگ كه از هر سويش 
توپ و تانك و گلوله مي آيد، بگذارد. جنگ 
كار مردان بزرگ است و نوجوان ريزاندامي 

چون رضا را با جنگ چه كار؟
اما براي اثب��ات بزرگي، غي��رت و مردانگي 
رضا زمان زي��ادي الزم نبود. همين كه پا به 
منطقه گذاش��ت همه به هم��ت و غيرتش 
آفرين گفتند. آنجا بود كه به همه ثابت كرد 
بزرگمردي به قد و قواره و جثه و سن و سال 
نيست. آنجا همه فهميدند مي تواني جثه اي 
كوچك، ول��ي روحي بزرگ و قوي داش��ته 
باش��ي. رضا با حضورش در جبهه مس��ائل 

زيادي را ياد خيلي ها داد. 
همرزمان��ش مي گوين��د ك��ه لب��اس ب��ه 
اندازه ش��هيد پناهي پيدا نمي ش��د و وقتي 
كوچك ترين ان��دازه را براي��ش آورديم باز 
آستين لباس را چند بار تا زدند تا دست هاي 
كوچك رضا از لباس بيرون بيايد. همرزمانش 
با چشمانش��ان مي ديدند كه رض��ا اگرچه 
كوچك اس��ت، اما فكري به بلنداي آسمان 
در س��ر مي پروراند. حتي چند ب��ار او را در 
موقعيت هاي سخت قرار داده بودند تا رضا 
را از مان��دن در جبهه منصرف و پش��يمان 
كنند، ولي رضا مرد ميدان س��خت بودن را 
به همه ثاب��ت كرده ب��ود. در تخريب همراه 
بچه هاي تخريب شركت داش��ت. كارهاي 
خدماتي متعدد و شايد خسته كننده بر عهده 
مي گرفت و ديگر كسي ش��ك نداشت رضا 
مرد اين ميدان است. سردار ناصح درباره اش 
چنين مي گفت با اينكه كوچك بود، در خط 

نقش مهمي را ايفا مي كرد. 
رضا صبح 27 بهم��ن 1361 بعد از صبحانه 
قرار بود به مأموريت ديده باني و شناس��ايي 
برود. به اتفاق چند نفر به مأموريت رفتند و 
در برگشت مورد اصابت خمپاره 6۰ دشمن 
قرار گرفتند و رضا و يكي از دوستانش شهيد 
و بقيه زخمي شدند و برگشتند. شهادت رضا 
براي فرماندهان و رزمندگان بسيار سخت و 
سنگين بود. آنها به اين باور رسيده بودند كه 
جسم كوچك رضا ياراي ماندن روي زمين را 
ندارد، اما فكر نمي كردند وصال رضا با معبود 

آنقدر زود تحقق يابد. 
ش��هيد پناهي وصيتنامه اش را قبل از اعزام 
مخفيانه در نواري ضبط و در گوشه اي پنهان 
كرد كه بعد از شهادتش به دست خانواده اش 
رسيد. شهيد اينچنين زيبا در وصيتنامه اش 
م��ادرش را به اس��تقامت توصي��ه مي كند: 
» مادرم قامتت را بلن��د گير و نداي اهلل اكبر، 
خميني رهبر سر ده و سخن شهيدان راه خدا 
را به مردم برسان كه همان سخن ما پيروي 
از قرآن و خدا مي باش��د، مادرم كوه باش و 
چون كوه استقامت كن، لحظه اي از نام و ياد 
خدا غافل نباش و در راه دين خدا بكوش كه 
هر چه بكوشي باز كم است، مادرم گريه نكن، 

بخند و خوشحال باش. «
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عاش�قاهلبيتوامامحسين)ع(
بود.روزاعزامشبهجبههدرپوست
خ�ودنميگنجي�دوپش�تلباس
ورزشياشنوشت:»مسافرکربال.«
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شكوفهزماني
بيس�توس�ومآبانماهبودکهخبررسيد
تعداديازنيروهايمرزبان�يدردرگيريبا
تروريستهادرش�مالغربکشورشهيد
يامجروحشدندودرمقابلتلفاتسنگيني
نيزب�هعناص�رضدانق�البواردکردند.در
ايندرگيريس�هنفرازنيروه�ايمرزباني
بهنامهاياستواردوم»مس�لمجهانآرا«،
اس�تواردوم»مالكطاهر«وسربازوظيفه
»کام�رانکرامت«بهدرجهرفيعش�هادت
نائلآمدندودونفرديگرنيزمجروحشدند.
شهيداس�تواريكممالكطاهريكيازسه
ش�هيدمدافعامنيتناجادراي�ندرگيري
بود.اوک�هدرهنگم�رزياروميهخدمت
ميکرد،درحاليدردرگيريباعناصرمسلح
ضدانق�البدرتك�ورآذربايج�انغربيبه
ش�هادترس�يدکهبهتازگينام�زدکرده
وهن�وززندگيمش�ترکشراآغ�ازنكرده
بود.مالكاهلروس�تايچاتقيهس�ياز
توابعبخ�شآبشاحمدکليب�ربودکهپس
ازشهادتپيكرمطهرشدرگلزارروستاي
مادريواقعدرقيهباش�يبهخاكس�پرده
ش�د.آنچ�هدرادام�هميخواني�دحاصل
همكالميمانبامهديطاهربرادروفاطمه
طاهرخواهرشهيداستکهپيشروداريد.

برادرشهيد
ازخانوادهخودبگوييد.ش�هيدمالك

هنگامشهادتچندسالداشت؟
طاهر متول��د نوزده��م خرداد م��اه 1374 در 
روستاي »چات قيه س��ي« از توابع بخش آبش 
احمد كليبر بود. بنده هم متولد 1368 هستم 
و شش س��ال از ايش��ان بزرگترم. برادرم موقع 
شهادت 25 س��ال داش��ت. ما پنج برادر و يك 
خواهر هستيم. شهيد فرزند آخر خانواده بود. 
حرفه پدرمان كشاورزي بود و در منطقه محروم 
روستاي چات قيه سي، رزق و روزي خانواده را 
از طريق كشاورزي به دست مي آورد و مادرمان 

هم كه خانه دار است. 
ازچهساليشهيدواردنيرويانتظامي
ش�دوچهانگيزههاييباعثش�دکه

شغلنظاميراانتخابکند؟
از سال 1394 برادرم با ديپلم وارد كادر ناجا شد 
كه در دانشگاه خود آنجا ادامه تحصيل دهد و 
دوران سربازي شهيد هم در يكي پادگان هاي 
كرمانشاه سپري ش��د. برادرم از همان ابتدا كه 
اين مسير را انتخاب كرد، آرزو داشت از شهداي 
امنيت جامعه شود و دوست داشت در راه حفظ 
مملكت و اس��الم جانش را بدهد. به ش��غلش 
خيلي عالقه داش��ت و به نوع��ي آن را مقدس 
مي دانست. تأمين امنيت مردم سعادتي نيست 

كه نصيب هر كسي بشود. 
نحوهش�هادتبرادرتانچگونهبود؟
ازهمرزمان�شدراي�نم�وردچيزي

شنيدهايد؟
پس��ر خاله ش��هيد كه خودش ه��م از كادر 
ناجاس��ت، مي گفت روز جمع��ه 23 آبان ماه 
حوالي س��اعت يك و 5۰ دقيق��ه بعدازظهر 
عناصر مس��لح ضدانقالب در ح��وزه گروهان 
م��رزي »تكور« در پاس��گاه مرزي ب��ا عوامل 
مرزباني به صورت مسلحانه درگير مي شوند. 
مدافعان به ش��دت مقاومت مي كنند و كمي 
بعد با حضور نيروهاي كمك��ي، عالوه بر دفع 
حمله تروريست ها، از نفوذ آنها به خاك كشور 
جلوگيري مي ش��ود، اما در اين درگيري سه 
نفر از نيروهاي مرزباني به نام هاي استوار دوم 
»مسلم جهان آرا«، استوار دوم »مالك طاهر« 

كه برادر بنده باشد و س��رباز وظيفه »كامران 
كرامت« به درجه رفيع شهادت نائل و دو نفر 
ديگر نيز در اين درگيري مجروح مي ش��وند. 
برادرم تا آخرين لحظه با نشستن پشت دوشكا 
با تروريست ها جنگيده بود. آنقدر تير به ايشان 
زده بودند كه آثار تمامي آن در بدنش نمايان 
بود. موقعي كه پيكر بي جان برادرم را از پشت 
دوش��كا جدا پايين مي آورند، مي ببينند نوار 
خش��اب او خالي از تير اس��ت و او ت��ا آخرين 
جاني كه در بدن داشت در مقابل تروريست ها 
ايستادگي كرده بود. برادرم با ايثارش نگذاشته 
بود به س��ربازهايي كه كنارش بودند آس��يب 
جدي وارد شود. سربازها مجروح مي شوند كه 

به عقب منتقل مي شوند. 
ش�هيدطاهرچهخصوصياتاخالقي

بارزيداشت؟
برادرم از دل و جان معتقد به دفاع از كش��ور 
و نظام اسالمي بود. عش��قش اين بود كه راه 
شهدا را ادامه بدهد. به اهل بيت عالقه داشت 
و يكبار هم در پياده روي اربعين براي زيارت 
اباعبداهلل الحسين )ع( شركت كرده بود. يك 
جمله به دس��تخط ايش��ان به يادگار مانده 
است. نوشته بود من هم دوس��ت دارم پيرو 
واليت باش��م، ادامه دهنده خون شهدا باشم. 
مالك به جز اينكه برادرم بود بهترين رفيقم 
در همه كارهايم ب��ود. بارزترين خصوصيات 
اخالقي اش خوش اخالقي ب��ود. زبانزد همه 
فاميل و دوست و آشنا و خنده رو بود. طوري 
كه هيچ وقت نمي ديديم اخم يا ترشويي كند. 
هميشه مرامش طوري بود كه سعي مي كرد 
ديگران را از خودش راضي نگ��ه دارد. از هر 
كسي چه همكار يا دوس��تانش بپرسيد از او 

آزرده خاطر نيستند. 
شهيدمجرديامتأهلبود؟

نزديك يك س��الي بود ك��ه نامزد ك��رده بود. 
نامزدش از روس��تاي ديگري ب��ود. در اصل از 
شاگردهاي خواهرم بود كه به مالك معرفي شد. 

زن داداشم 17 سال بيشتر سن ندارد. 
برادرتانوصيتنامهايهمدارد؟

بله، شهيد دستخط قشنگي داشت. يك متني 
به دست خط خودش تازه از وسايل شخصي اش 
پيدا ش��ده اس��ت. نوش��ته بود: »از برادران و 
خواه��ران مي خواهم كه اي��ن نهضت را حفظ 
كنيد و در راه صدور آن از هيچ كوششي دريغ 
نكنيد و نگذاريد بار ديگر دس��ت جنايتكاران 
مشرق و مغرب بر شما مسلط گردد و خون هاي 

هزاران شهيد از دست برود.«
در ادامه وصيتنامه قيد كرده بود: »در نمازهاي 
جماع��ت و جمعه ب��ا جديت ش��ركت كنيد، 
با وح��دت و اطاع��ت از مقام معظ��م رهبري و 
پيروي از دستورات اس��الم و انقالب اسالمي و 

دستاوردهاي آن، توطئه هاي استكبار را خنثي 
و نقش بر آب كنيد... خدايا مرا پاكيزه بپذير در 
اين راهي كه انتخاب كرده ام كه آن ش��هادت 

است و به آرزويم برسان.«

خواهرشهيد
مالكچطوربرادريبرايشمابود؟

داداش اخالق خاصي داش��ت. هميش��ه سعي 
مي كرد ما را خوشحال نگه دارد. من هر كاري 
كه داشتم به عنوان برادر كوچك برايم با جان و 
دل انجام مي داد. هر وقت از مرخصي مي آمد، 
نمي گذاشت پدرم به كاري دست بزند. خودش 
تنهايي كارهاي مردانه و بيرون را انجام مي داد. 
مالك با آنكه از همه فرزندان خانواده كوچك تر 
بود، ولي كارهاي بزرگي انجام مي داد. تا از راه 
مي رسيد مي رفت س��ر زمين كشاورزي بيل را 
از باب��ا مي گرفت و آبياري زمي��ن را به تنهايي 

انجام مي داد. 
چون پدر و مادرم مسن و مريض احوال هستند، 
داداش خمير نان پختن را هم خودش درست 
می كرد. زانوهاي م��ادرم درد مي كند، مالك 
به اين موضوع حس��اس بود و اجازه نمي داد 
زياد به ايشان فش��ار بيايد. داداش حواسش 

به همه ما بود. 

برادرتانميگفتشهيدبهاهلبيتو
خصوصاًامامحسين)ع(ارادتخاصي

داشت.
بله، مالك از كودكي ذوق نوحه سرايي داشت. 
با صداي قشنگي كه به طور ذاتي در وجودش 
نهفته بود، ب��راي اهل بيت )ع( ب��ه زبان تركي 
نوحه خواني مي كرد. روستاي ما يك روستاي 
محرومي اس��ت و از امكانات زيادي برخوردار 
نيس��ت. بيشتر س��اكنان روس��تا افراد مسني 
هستند. االن تمام دوستاني كه بعد از شهادت 
داداش به خانه مان مي آين��د از خوبي داداش 
مي گوين��د. از كمك هاي��ي كه به دوس��تانش 
مي كرد يا دس��تگيري كه از همسايه ها داشت 
براي ما تعريف مي كنند. تا جايي كه راه داشت 
مالك از كمك كردن به ديگران دريغ نمي كرد. 
خوبي هاي داداش بود كه او را به آرزوي شهادت 

رساند. 
داداش خيلي عاش��ق واليت فقيه و خانواده و 
كش��ور بود. به جرئت مي توانم بگويم داداش و 
امثال داداش و شهدا انس��ان هايي بودند كه به 
امر ولي فقيه، خود را سپر بالي انقالب كردند و 
باعث شدند تا اين شجره طيبه از ميان حوادث 

مختلف تاريخي به سالمت عبور كند. 
آخرينديدارياتماستانباشهيدچه

زمانبود؟
ش��ب جمعه كه فردايش داداش ش��هيد شد، 
از مح��ل كارش زن��گ زد و با هم��ه صحبت و 
احوالپرسي كرد. گفت كه قرار است فردا براي 
مأموريت لب مرز بروند، ولي نمي دانستيم اين 
آخرين مكالمات داداش با ما و خانواده است و 
ديگر ما صداي نازنين او را نمي ش��نويم. هنوز 
باورم نمي شود كه داداش از پيش ما رفته است. 
فكر مي كنم رفته سركار و به زودي برمي گردد. 
روز پنچش��نبه م��ادرم داداش را از زي��ر قرآن 
رد كرد و او را به تبريز فرس��تاد. 1۰ روزي بود 
كه مالك از مرخصي آمده و پيش��مان بود. اين 
چند روز كه از مرخصي آمده بود، خيلي به اهل 

خانواده محبت مي كرد. 
ازلرزشصدايتانمش�خصاستکه
ش�هادتبرادرتأثيرزياديرويشما

گذاشتهاست.
بله، م��ن و مالك خيلي به هم وابس��ته بوديم. 
تمام رازها را به هم مي گفتيم. من معلم هستم. 
يك روز مالك آمده بود سركارم تا من را ببيند. 
تعجب كردم و گفتم م��ا االن پيش هم بوديم، 
چي شده است كه آمده اي من را اينجا ببيني. در 
جوابم گفت فاطمه؛ دلم برايت تنگ شده بود. 

بعد از شهادت خواب ش��هيد را ديدم كه همه سر 
سفره شام جمع هستيم و وقتي كه از خواب بيدار 
شدم، متوجه شدم كه ديگر داداش پيش ما نيست. 
فقط يك خواب بود كه انگار من را تازه بيدار كرد و 

فهميدم كه ديگر برادرم را در كنار خودم ندارم. 
اگرحرفناگفتهایمانده،بفرماييد.

برادرم شغل حساس و سختي داشت. هميشه 
از مأموريت كه مي آمد 1۰ روزي پيش خانواده 
بود و دوباره مي رفت و 15 روز ديگر برمي گشت. 
داداش مرزب��ان بود و كارش دف��اع از مرزهاي 
كشور بود. كاري كه به آن افتخار مي كرديم. كار 
ايش��ان در اروميه در گروهان ترگَور بود كه در 

آنجا هم به شهادت رسيد. 
من خودم زندگينامه خيلي از شهدا را مطالعه 
كرده ام و مي دانم كه ش��هدا افراد انتخاب شده 
از طرف خدا هستند. واقعاً داداش هم انتخاب 
ش��ده از طرف خدا بود. اين دنيا جاي بعضي از 
آدم ها نيست. به قول حاج قاسم سليماني وقتي 
يك نفر شهيد بود، به شهادت مي رسد و تا كسي 

رنگ و بوي شهدا را نگيرد، شهيد نمي شود. 

مالكبهجزاينكهبرادرمبودبهترين
رفيقمدرهم�هکارهايمبود.بارزترين
خصوصياتاخالقياشخوشاخالقي
بود.زبانزدهمهفاميلودوستوآشنا
وخندهروب�ود.طوريک�ههيچوقت
نميديديماخمياترشوييکند.هميشه
مرامشط�وريبودکهس�عيميکرد
ديگرانراازخودشراض�ينگهدارد

6
7 5 9

1 3
6 3 4
9 4 3 6

8 7
9 3 8

4 5
8 7

986321475
173594286
245786139
762859314
591243768
834617952
627938541
458172693
319465827


