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حاج قاسم سلیمانی و توجه به خانواده شهدا 
از زبان یکی از همرزمانش

   غالمحسین بهبودی
آزاده محمدرض�ا حسنی س�عدی از 
همرزمان حاج قاسم سلیمانی در دفاع 
مقدس اس�ت كه برای مدتی نیز مدیر 
كل بنیاد شهید استان كرمان بود. در 
همین سمت او خاطرات جالبی از توجه 
حاج قاسم به خانواده شهدا دارد كه در 
ادامه برگ های�ی از این خاطرات را در 
قالب روایت های كوتاه پیش رو دارید.

      
سال 69 بعد از آزادی از اسارت، حاج قاسم 
در فرودگاه كرمان به اس��تقبال مان آمد. 
داخل اتوبوس هرچه پرس��یدم با حوصله 
جواب داد. چن��د روز بعد ب��ا دعوت رفتم 
خانه ش��ان. روی دیوار تابلوی��ی از تصاویر 
شهدای لشكر ثاراهلل نصب بود. حاج قاسم 
این تابل��و را روی دی��وار گذاش��ته بود تا 
همیش��ه به یاد دوستان ش��هیدش باشد. 
سه ماه قبل از ش��هادتش هم گفت هنوز 

آن تابلو را دارم.
 ***

یک بار از زبان ش��هید س��لیمانی شنیدم 
كه می گفت: »م��ن وقتی مادر ش��هیدان 
هندوزاده را می بینم، تمام خس��تگی هایم 
رفع می ش��ود. من عاش��ق فرزندان شهید 

حاج یونس زنگی آبادی هستم.«
***

مادر ش��هید علی آقا ش��فیعی از ش��هدای 
كرمانی دفاع مقدس هیچ كس را نداش��ت. 
فقط یک پسر داش��ت كه او هم در عملیات 
كربالی4 و در س��ن 20 س��الگی ش��هید 
ش��ده بود. حاج قاس��م از بغ��داد، بیروت و 
دمش��ق یا هرجا كه بود زنگ می زد و حال 
این مادر ش��هید را جویا  می ش��د. این مادر 
تقریباً یک س��ال بعد از شهادت حاج قاسم، 
درگذش��ت و به حاجی و فرزند ش��هیدش 

پیوست.

***
یک بار به اتفاق دوس��تان ب��ه دیدن مادر 
ش��هیدان محمدآبادی ك��ه در ماهان بود، 
رفتیم. مادر زمی��ن خورده ب��ود و حالش 
خوب نبود. می گفت: »اگر حاج قاسم خبر 
داش��ت، می آمد و حال من را می پرسید.« 
با حاج قاس��م ارتباط گرفتی��م. حاجی به 
صورت تلفنی با مادر شهیدان محمدآبادی 
گفت وگو كرد. مادر شهیدان گوشی تلفن را 
می بوس��ید و به حاج قاسم می گفت: »مادر 
كجایی؟ دورت بگردم. فدایت ش��وم. كربال 

هستی؟ «
 ***

بچه  هایی كه همراه حاجی در جبهه مقاومت 
یا مناطق دیگر بودند می گفتند: »وسط روز 
كاری و اوج خس��تگی یا پای��ان روز وقتی 
حاج قاسم با مادر ش��هدا ارتباط می گیرد، 

روحیه اش عوض می شود.«
***

شهید س��لیمانی از خانواده ش��هید شیخ 
ش��عاعی از غواصان كربالی4 امضا گرفته 
بودند كه ش��ما گواهی بدهید من مسلمان 

و مؤمن خوبی بودم.
 ***

حاج قاس��م خیلی به فرزندان شهدا عالقه 
داش��ت. یک بار 200 نفر از فرزندان شهدا 
را به كرمان دعوت كردیم. حاجی برای شان 
صحبت كرد و ب��ه اطرافیان گف��ت: »این 
عزی��زان فرزنداِن ب��رادراِن من هس��تند. 
هیچ كس مانع نشود. اگر خواستند عكسی 
بگیرند بگذارید بدون هیچ مانعی جلو بیایند 

و عكس بگیرند.«
 ***

یک بار وقتی همراه شهید سلیمانی به منزل 
شهید موحدی كرمانی رسیدیم، مادر شهید 
روی ویلچر ب��ود و برادر ش��هید او را داخل 
ساختمان می برد. حاج قاسم ویلچر را از دست 
برادر شهید گرفت و گفت: »می خواهید همه 
ثواب  ه��ا را خودتان ببرید؟ ی��ک مقدار هم 

بگذارید ما از این ثواب  ها ببریم.«
 ***

وقتی حاج قاسم به كرمان می آمد، با هم به 
گلزار شهدا می رفتیم. او در گلزار شهدا قدم 
می زد و به یاد شهدا گریه می كرد. به او گفتم 
در این گلزار هزار و ۱۱ ش��هید آرمیده اند؛ 
حاج قاسم هم گفت:»دعا كنید من هزار و 
دوازدهمین شهید این گلزار باشم. « خیلی 
نگذشت كه حاج قاسم به شهادت رسید و به 

جمع شهدای این گلزار پیوست.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید كه 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
كوچک سه در سه فقط یک بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

   علیرضا محمدی
شهید محمود امان اللهی یکی از شهدای 
بن�ام خط�ه كردس�تان اس�ت ك�ه همه 
افتخ�ارات م�ورد انتظار از ی�ک رزمنده 
مکتب�ی را توأمان دارد. پدرش در س�ال 
1359 شهید ش�د و خودش 20 سال بعد 
راه پ�در را تا ش�هادت طی كرد و س�ال 
79 آس�مانی ش�د. محمود هم در ارتش 
خدمت كرد و هم در سپاه و هم در نیروی 
انتظامی. او عالوه بر جه�اد با ضدانقالب 
و اشرار، با دش�من بعثی هم جنگید و به 
اسارت درآمد. در حالی كه آزادگی را در 
پرونده جهادی اش ثبت كرده بود، پس از 
آزادی از اسارت دشمن، مدت ها با عوارض 
شکنجه های دوران اسارت دست و پنجه 
نرم كرد و به ای�ن ترتیب مقام جانبازی را 
هم به مجموعه افتخارات�ش اضافه كرد. 
خردادماه 1379، رزمنده جانباز محمود 
امان اللهی به دلیل ضربات مکرری كه در 
دوران اسارت به سرش وارد شده بود بر اثر 
مرگ مغزی در بیمارستان شریعتی تهران 
به شهادت رسید. متن زیر خاطراتی از این 
ش�هید بزرگوار از زبان همرزمانش است.

    
محمد مولودی از همرزمان شهید

  فعال انقالبی
ش��هید امان اللهی متولد س��ال 39 در بیجار 
بود و موقع انقالب به س��ن نوجوانی رس��یده 
بود. مادرش��ان نق��ل می كرد هم��ان زمان ها 
به س��خنرانی های ام��ام)ره( گ��وش می داد و 
پیام های امام)ره( را در بین مردم پخش می كرد 
و به مردم می گفت پیرو امام)ره( باش��ید تا به 
مملكت آسیبی نرسد. محمود از یک خانواده 
مذهبی بود و از همان دوران طاغوت همیش��ه 
در نماز جماعت و نماز جمعه شركت می كرد. 
نم��ازش را اول وقت به جا م��ی آورد و در تمام 
مراسم مذهبی حس��ینیه ها و مساجد شركت 
می كرد. بچه درس��خوانی هم بود و توانس��ت 
دیپلمش را بگیرد و بعد برای ادامه تحصیل به 

دانشكده افسری برود.
  اسلحه پدری

حاج محمود خودش فرزند ش��هید ب��ود. پدر 
ایشان » شهید احد امان اللهی « در همان اوایل 
تشكیل س��پاه به این نهاد انقالبی پیوست و به 
عنوان پاسدار در كردس��تان خدمت می كرد. 
س��ازمان پیش��مرگان كرد مس��لمان توسط 
افرادی مثل شهید احد امان اللهی تشكیل شد 
و قوت گرفت. حاج محمود ه��م كه كمی قبل 
از پیروزی انقالب در دانش��كده افسری ارتش 
مش��غول تحصیل بود. به این ترتیب ایشان در 
ارتش خدمت می كرد و پدرش احد امان اللهی 
به عنوان پاسدار با ضدانقالب می جنگید. ششم 
تیرماه ۱359 پدر شهید امان اللهی در درگیری 
با ضدانقالب به شهادت رسید. حاج محمود بعد 
از اینكه در تشییع پیكر پدرش شركت كرد، از 
طرف ارتش مأمور ش��د تا مسئولیت بچه های 
سپاه و پیشمرگان را در منطقه برعهده بگیرد 
و رابط بین نیروهای سپاه و ارتش شود. به این 
ترتیب او تنها چه��ار روز بعد از ش��هادت بابا، 
اسلحه اش را برداشت و در محور عملیاتی قروه 

و سنندج مشغول خدمت شد.
   حضور در دفاع مقدس

تنها دو روز از شروع جنگ تحمیلی می گذشت 
كه شهید امان اللهی به همراه گروه 270 نفری 
دانشجویان دانشگاه افسری توسط شهید نامجو 
به جبهه جنوب اعزام ش��د. عده زیادی از این 
دانشجو ها به خرمشهر رفته بودند. حاج محمود 

هم جزو این دسته بود. ایشان در تاریخ ۱5 مهر 
۱359 بر اثر مجروحیت شدید از ناحیه دست 
چپ و پای راست به بیمارستان طالقانی آبادان 
فرستاده شد و هنوز بهبودی كامل پیدا نكرده 
بود كه دوباره به خدمت مقدم برگشت. در تاریخ 
23 مهر ۱359 زمانی كه عراقی ها پُِل خرمشهر 
را منهدم كردند او در آن عملیات از ناحیه پرده 
دیافراگم قلب، پای راست، كمر و هر دو دست 
مجروح شد به طوری كه هنگام اسارت به دست 
دشمن، بیهوش روی زمین افتاده بود. بعثی ها 
ش��هید امان اللهی را در هم��ان اولین روزهای 
اسارت بسیار ش��كنجه كرده بودند. بعد هم او 
را به اردوگاه الرمادی��ه منتقل كردند اما خیلی 
نگذشت كه بر اثر جراحات و شكنجه هایی كه 
شده بود به بیمارستان الرشید بغداد انتقال پیدا 
كرد. در آنجا می خواستند پای او را قطع كنند 
كه خود حاج محمود اج��ازه چنین كاری را به 
پزش��كان عراقی نداده بود. زمانی كه سازمان 
صلیب سرخ جهانی طبق كنوانسیون ژنو، اعالم 
كرد مجروحان جنگی صعب العالج جهت مداوا 
به كشورشان برگردانده شوند، شهید امان اللهی 
هم در 26 خرداد ۱360 با دومین كاروان عازم 

ایران شد.
   ادامه جهاد

حاج محم��ود پس از تحمل ۱44 روز اس��ارت 
همراه با ۱4 نفر از اُس��رای ایران��ی با عده ای از 
اُسرای عراقی در ایران مبادله شد و 26 خرداد 
۱360 وارد ف��رودگاه مهرآباد تهران ش��دند. 
ایشان همان زمان مصاحبه های انجام داد و از 
شكنجه های بعثی ها در دوران اسارتش گفت. 
همچنین سخنرانی های مختلفی را در ارتش، 

سپاه، دانش��كده افسری و مس��اجد جنوب و 
ش��رق تهران انجام داد. كمی كه حالش بهتر 
شد، دوباره اس��لحه به دست گرفت و به جبهه 
برگشت. در دوران دفاع مقدس مسئولیت های 
متعددی را برعهده گرف��ت. از قبیل قائم مقام 
فرمانده س��پاه سردش��ت، معاون��ت عملیات 
قرارگاه حمزه سیدالشهدا، سرپرست عقیدتی 
سیاسی لشكر ۱7 نیروهای مخصوص )نوهد( 
فرماندهی گ��ردان ضرب��ت عملیاتی جنداهلل 
بانه، معاونت تیپ ش��هادت كه در این س��مت 
در عملیات ظف��ر ۱، 2، 3 و كرب��الی ۱، 2، 3 
شركت داشت. سپس مدتی هم معاون حفاظت 

اطالعات كردستان شد.
   گردان تکاوری

شهید امان اللهی در دوران دفاع مقدس هم در 
ارتش خدمت كرد و هم در سپاه. مدتی به سپاه 
مأمور شد و دوباره به ارتش بازگشت. در اواخر 
جنگ تحمیل��ی در بحرانی  ترین ایام درگیری 
و حس��اس  ترین لحظ��ات جن��گ در منطقه 
كردس��تان، طبق دس��تور فرمانده لشكر8۱ 
كردس��تان به فرماندهی یك��ی از گردان های 
تكاور منصوب شد. در اواخر تیر و اوایل مرداد 
۱367 در یكی از عملیات ها همراه چهار نفر از 
نیروهای تحت امرش در ارتفاعات استراتژیک 
مارو جانانه ایستاد و مانع سقوط این ارتفاعات 
توسط نیروهای دشمن ش��د. در این عملیات 
حاج محم��ود و نیروهای كمی ك��ه همراهش 
بودند ش��ش دس��تگاه از تانک های دشمن را 

منه��دم كردند و تلفات انس��انی زی��ادی را به 
دشمن تحمیل كردند. در همین عملیات خود 
حاج محمود دو نفر از نیروهای دش��من را كه 
مسلح به سالح آرپی جی بودند به اسارت گرفت 
و تحویل نیروهای خودی داد. شجاعت شهید 
امان اللهی در این عملی��ات چریكی آن قدر در 
بین همرزمانش پیچیده ب��ود كه تا مدت ها از 
شجاعت ها و رشاد ت هایش صحبت می كردند.

حمید امان اللهی نوه شهید
   من دینامیتم!

پدربزرگم س��ال آخر حیاتش از همه جا بُریده 
بود. معاون هماهنگ كننده نی��روی انتظامی 
كردس��تان بود. اما اواخر بهمن یا اوایل اسفند 
۱378 از كارش اس��تعفا داد! ح��االت خاصی 
داش��ت. خیلی خل��وت می كرد. شهرس��تان 
س��نندج كوهی دارد به اس��م آبیدر، می رفت 
آنجا و ساعت ها تنها می نشست و فكر می كرد. 
مادربزرگم زنگ می زد، می گف��ت خبر دارید 
محم��ود كجاس��ت؟ پدربزرگ��م با پ��درم كه 
دامادش بود خیلی رفیق بودند. درس��ت مثل 
دو برادر. ش��اید هم نزدیک تر. پدرم نصف روز 
در اداره بود، نصف دیگر را با شهید امان اللهی 
سپری می كرد. جایش را می دانست، می رفت 
و ایش��ان را به خانه م��ی آورد. آن روز ها رفتار 
بابابزرگ كاماًل عوض ش��ده بود. چهره اش هم 
تغییر كرده بود. معنویت خاصی در سیمایش 
موج می زد. مدام حرف از رفتن می زد. می گفت: 
» من اگر بمیرم، به علت سكته مغزی و بیماری 

مغزی می میرم. « خودش بهتر از هر كس خبر 
داشت توی س��رش چه می گذرد! هنگامی كه 
به اسارت دش��من درآمده بود، بعثی ها آن قدر 
به س��رش ضرب��ه زده بودند ك��ه مویرگ های 
مغزش به شدت آسیب دیده بودند. همان زمان 
اسارت پزشكان عراقی گفته بودند امان اللهی 
به دینامیت می ماند ك��ه هر لحظه امكان دارد 
منفجر شود! خود شهید هم همیشه به شوخی 
همین را می گفت: » من یک دینامیتم! به من 

نزدیک نشوید.«
غالمعلی مرادی از دوستان شهید

   اهدای عضو
شاید كمتر كسی بداند كه ش��هید امان اللهی 
وصیت كرده بود اعضای بدن��ش را به بیماران 
نیازمند اهدا كنند. یكی از بس��تگان ما به نام 
حاجی نوری كه از برادران اهل س��نت اس��ت، 
با خانواده به شهرس��تان بانه رفت��ه و مقداری 
وسیله و ابزارآالت خریده بود. نیروی انتظامی 
اجناسش را گرفته بود. ایشان قضیه را به شهید 
محمود امان اللهی گفت و از او خواست به كارش 
رس��یدگی كند. ش��هید امان اللهی هم گفت: 
» كمی مریض احوالم ولی به روی چشم. می آیم 
شهرس��تان دیواندره ببینم چه ش��ده است.« 
خیلی نگذش��ت كه با هم به س��مت دیواندره 
راه افتادیم. حاج محمود در راه برای مان قرآن 
و دعای ندبه و كمی��ل می خواند. آن موقع تازه 
از بیمارستان مرخص شده بود. هنوز ناخوش 
بود. ح��دود ۱0 روز بع��د هم كه به ش��هادت 
رسید. حین راه شهید امان اللهی حرف عجیبی 
زد. رو به من ك��رد و گفت: » وصی��ت كرده ام 
اعضای بدنم را ببخشند. « با تعجب گفتم: » این 
حرف ها چیه؟ « اما او روی حرفش اصرار داشت. 
گفت آقای مرادی مرگ من نزدیک است. من 
می میرم و دشمنانم ش��اد می شوند. گفتم این 
حرف ها را نزنید. ان شاءاهلل سال های سال زنده 
هستید. با لحن جدی گفت: »یک هفته دیگر 
من می میرم.« دیگر حرف��ی نزدم و باقی راه به 
سكوت گذشت. به دیواندره رسیدیم و شهید 
امان اللهی هر طور كه صالح ب��ود و به عدالت 
نزدیک تر بود، كار آن بنده خدا را راه انداخت و 
دوباره برگشتیم. همان شب حالش به هم خورد 
و روانه بیمارستان شد و چند روز بعد در تاریخ 
هفدهم خرداد ۱379 در بیمارستان شریعتی 

تهران به شهادت رسید.

حاج محم�ود بعد از اینکه در تش�ییع 
پیکر پ�درش ش�ركت ك�رد، از طرف 
ارتش مأمور شد تا مسئولیت بچه های 
سپاه و پیشمرگان را در منطقه برعهده 
بگی�رد و رابط بی�ن نیروهای س�پاه و 
ارتش شود. به این ترتیب او تنها چهار 
روز بعد از ش�هادت بابا، اسلحه اش را 
برداش�ت و در محور عملیات�ی قروه 
و س�نندج مش�غول خدم�ت ش�د

شهید امان اللهی در حالی كه آزادگی 
را در پرون�ده جه�ادی اش ثبت كرده 
بود، پ�س از آزادی، مدت ها با عوارض 
ش�کنجه های دوران اس�ارت دس�ت 
و پنجه ن�رم ك�رد و مقام جانب�ازی را 
هم ب�ه مجموع�ه افتخارات�ش اضافه 
كرد و س�رانجام خردادم�اه 1379، به 
دلی�ل ضربات مک�رری ك�ه در دوران 
اس�ارت ب�ه س�رش وارد ش�ده ب�ود 
بر اث�ر م�رگ مغ�زی در بیمارس�تان 
تابلوی شهدا ش�ریعتی تهران به ش�هادت رس�ید

هر روز مقابل چشمان حاج قاسم بود
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در گلزار شهدای كرمان به حاج قاسم 
گفتم در این گلزار هزار و 11 ش�هید 
آرمیده اند؛ حاج قاسم هم گفت:»دعا 
كنید من هزار و دوازدهمین شهید 
این گلزار باش�م. « خیلی نگذشت 
كه حاج قاس�م به ش�هادت رسید و 
به جمع شهدای این گلزار پیوست
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