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88498481ارتباط با ما

گفتوگو
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ارتشبودك�ههمراهلش�كر16زرهي
قزوي�ندرعملي�ات»ش�هيدمدني«
منطقهموس�يانسوس�نگردشركت
ك�ردودرتاريخ27ش�هريور1360بر
اثراصابتتركشبهش�هادترس�يد.
برشهايكوتاهياززندگياورااززبان
خواهرشصديقهسميعيميخوانيم.

  
كارتهايصدآفرين!

برادرم حبيب اهلل، متولد 2 فروردين   1339 
بود. ما سه خواهر و چهار برادر بوديم. پدرم 
براي امرار معاش خانواده و كسب رزق حالل 
دامداري و كشاورزي مي كرد. حبيب  اهلل از 
همان دوران نوجوان��ي و جواني به پدرمان 
در اداره و تأمين معاش كم��ك مي كرد اما 
وقتي حبي��ب اهلل كودك ب��ود، مادرمان به 

رحمت خدا رفت. 
ايشان دوران ابتدايي را در مدرسه باباطاهر 
روستاي ابوالبق شاهرود سپري كرد و براي 
ادامه تحصيل در مقطع راهنمايي به تهران 
رفت و سال اول و دوم راهنمايي را در تهران 
و سال سوم اين مقطع را در شهر شاهرود به 
اتمام رساند. حبيب اهلل دو سال در تهران در 
منزل برادرم قدرت اهلل مشغول تحصيل بود 
و درسش بس��يار عالي بود. مدير آموزشگاه 
پيوسته او را تشويق مي  كرد و هفته اي يك 
كارت امتياز صدآفرين براي رفتن به سينما 
به ايشان هديه مي داد. او هم در قسمت ويژه 
س��ينما كه خاص دانش آم��وزان ممتاز بود 
مستقر مي شد. او  در يكي از دبيرستان هاي 
دامغان  مشغول تحصيل شد و موفق به اخذ 
ديپلم ش��د. در تمام س��ال هاي تحصيلش 

دانش آموزي درسخوان بود. 
كتابخانهحبيباهلل

در دوران انقالب ب��رادرم به كمك چند نفر 
از دوس��تانش اقدام به راه اندازي كتابخانه 
كردن��د. آن كتابخانه    هرچن��د كوچك در 
مسجد روستا گامي بلند در جهت فرهنگ و 
ترويج كتاب و كتابخواني بود. گردانندگان 

اين كتابخانه برادرم حبيب اهلل و دوستانش 
بودند. در بعضي از روزه��ا او و ديگر اعضاي 
كتابخان��ه در مس��جد حضور پي��دا كرده و 
كتاب ها را مرتب و در حفظ و نگهداري آنها 

بسيار تالش مي كردند. 
يكشاخهخرما

وقتي حبيب اهلل به مرخصي آمد يك شاخه 
بزرگ خرما از خوزس��تان براي م��ا آورده 
ب��ود. همان ش��ب به اتفاق برادران��م همراه 
حبيب  اهلل به مشهد سفر كرديم كه به  راستي 
سفري شاد و پر بركت بود. من و حبيب اهلل 
به بازار رفتيم تا خريد كنيم. او به من گفت: 
»خواه��ر! مي خواهم براي ش��ما يك هديه 
بخرم.« براي من يك پارچه س��وزني خريد 
و هنوز بعد از چندين س��ال آن پارچه را در 
چمدان نگه داشته ام. شهيد در كارهاي خانه 
به ما خيلي كمك مي كرد. مثاًل او هميش��ه 
آتش كرس��ي را آماده مي ك��رد. اهل نماز و 
روزه بود. با قرآن انس و الفتي عجيب داشت. 

چراغمراسمعروسي
خواهرمان فاطم��ه از همه م��ا بزرگ   تر بود 
و يادآور م��ادر. حبيب اهلل وقتي از مدرس��ه 
برمي  گشت در كندن علف براي گوسفندان 
به پدرم كمك مي كرد و دوس��ت داش��ت او 
گوسفندان را بدوشد و در اين كارها پيشقدم 
بود. هنوز خدمت نظام ايشان تمام نشده بود 
كه روزي به خواهرم فاطمه گفت: »خواهرم! 
من ف��الن دخت��ر را مي خواهم ش��ما برو با 
ايش��ان صحبت كن و حرف ها را بزن تا من 
از خدمت برگردم.« طولي نكش��يد كه خبر 
ش��هادتش را آوردند و چراغ جشن عروسي 
او هرگز افروخته نشد. حبيب اهلل براي دوره 
آموزش��ي به پادگان چهل دختر ش��اهرود 
رفت و مابقي خدمتش در لش��كر 16 زرهي 
قزوين ادام��ه يافت و از همي��ن پايگاه براي 
مأموريت به منطقه جنگي اعزام ش��د و در 
تاريخ 27 شهريور 1360 بر اثر اصابت  تركش 

به شهادت رسيد. 
روزعزاوقالبيخ!

پيكر مطهرش روي دوش مردم قدرشناس 
دامغان تشييع شد. بعد از اجراي مراسم اين 
ش��هيد در حس��ينيه حضرت ابوالفضل)ع( 
دامغان و بيان��ات حضرت حجت  االس��الم 
والمس��لمين حاج ش��يخ محم��د ترابي به 
زادگاهش روستاي ابوالبق انتقال يافت و در 
گلزار شهداي اين روستا به خاك سپرده شد. 
حبيب اهلل بارها به ما مي گفت: »خواهرجان! 
اگر من شهيد شدم بر مزارم قالب يخ بزرگي 
بگذاريد تا اين قالب يخ قطره  قطره آب شود 
و به جاي قطرات اشك مادرم بر من ببارد!«

گفتوگوي»جوان«باپدرشهيدمصطفيمحمديكهپيكرشبهتازگيشناساييشدوبهكشوربازگشت

چنديپيشبودكهخبرتفحصپيكر
فرزندش�هيدتانمصطفيمحمدي
رس�انهايش�د.چندس�الازفراق

ايشانميگذشت؟
مصطفي فق��ط يك بار در تاري��خ 21 خرداد 
1395 اعزام شد و در 9شهريور همان سال به 
شهادت رسيد و پيكرش  مدت ها مفقود شد. 
هفت، هشت ماه از شهادت مصطفي گذشته 
بود كه س��پاه كوله پش��تي، جانماز و قرآن و 
تعدادي ديگر از وسايل مصطفي را آورد و به 
صورت قطعي ش��هادتش را به ما اعالم كرد و 
همين آغاز چشم انتظاري ما شد. همان ابتدا 
هم مزار يادبودي به ما دادن��د كه در صورت 

تفحص پيكر مصطفي را در آن دفن كنيم. 
قطعًاروزهايس�ختيرادراينپنج

سالپشتسرگذاشتهايد؟
روزها و لحظات سختي در اين پنج سال براي 
من و خانواده گذش��ت. در اين مدت مادرش 
به بيماري قند و فش��ار خون دچار ش��د. به 
ويژه سال اول اين دوري خيلي سخت تر بود. 
كمي بعد دوستان و آنهايي كه حس و حال ما 
را درك مي كردند با همسرم صحبت كردند 
و ايش��ان كمي آرام تر ش��د. همه به صبوري 
حضرت زينب )س( متوس��ل ش��ديم و آرام 
گرفتيم. ت��ا اينكه در اولي��ن روزهاي محرم 
خبر آمد كه پيكر مصطفي تفحص و از طريق 
آزمايش دي ان اي شناس��ايي ش��ده اس��ت. 
حقيقت اين اس��ت كه كمي قبل تر از اينكه 
خبر تفحص را به ما بدهند، مصطفی در خواب 

خبر آمدنش را به مادر داده بود.
همسرم بعد از اين خواب شروع به تميز كردن 
خانه و شستن فرش و نظافت كرد و بعد از آب 
و جاروكردن خان��ه در انتظار آمدن مصطفي 
نشست. به او الهام شده بود كه فرزندش مي آيد 
و الحمدهلل اين خواب تعبير ش��د و بعد از پنج 

سال دوري چشم مان به پيكر شهيد افتاد. 
چهساليبهايرانمهاجرتكرديدو
درايرانبهچهكاريمشغولشديد؟

من متولد باميان افغانستان هستم. سال60 
درحالي كه 15سال داشتم همراه خانواده ام 
به ايران آم��دم. پدرم روحاني بود. بس��يار به 
رزق ح��الل اهميت م��ي داد. ايش��ان به من 
گفت: »ت��و جواني تحصيالت��ت را ادامه بده. 
من كار مي كنم تا خرج و مخارج زندگي مان 
در بيايد.« اما دلم نيام��د پدر تنهايي مخارج 
زندگي را تأمين كند. هم درس مي خواندم و 
هم كار مي كردم. كارگري، بنايي و هركاري 
كه از دس��تم برمي آمد انجام مي دادم. عالقه 
زيادي به درس خواندن داشتم. براي همين 
شبانه بزرگساالن درس خواندم و ديپلم علوم 
انساني گرفتم. بعد هم امتحان حوزه علميه را 
دادم و با همه سختي كه داشت توانستم وارد 
حوزه شوم. شب ها كار مي كردم و روزها درس 
مي خواندم. زمستان ها كه كار بنايي تعطيل 

مي شد دروس حوزه را مي خواندم. 
چهساليازدواجكرديد؟

سال 71 در سن 21 س��الگي ازدواج كردم و 
چهار فرزند دارم. دو دختر و دو پسر. مصطفي 

متولد سال 1374 بود كه بعد از مجاهدت در 
جبهه مقاومت اسالمي به شهادت رسيد. 

من براي تربيت چهار فرزندم سرمايه گذاري 
كردم هم از لحاظ تربيتي و ورزش��ي و هم از 
لحاظ اخالقي. دوست داشتم بچه ها به جايي 

برسند و از لحاظ علمي و هنر موفق شوند. 
در كش��ور خودمان كه به دليل حضور امريكا 
مردم در سختي بودند. خدا لعنت شان كند با 
عنوان »دموكراسي نيمه بندي« با شعارهاي 
دروغ ملت افغانستان  را كه توانايي، پيشينه، 
توانمندي و استعداد زيادي داشتند در سطح 
پاييني نس��بت به ديگر كش��ور هاي دنيا نگه 

داشتند. 
امريكايي ه��ا مردم ما را در دنيا سرشكس��ته 
كردند. مردمي كه از لحاظ علم و هنر درجات 
بااليي داش��تند و همين موضوع بهانه اي شد 
كه دشمن نتوانس��ت تحمل كند و همانطور 
كه چن��دي پيش مطلع ش��ديد دبيرس��تان 
سيدالش��هدا را بمب گ��ذاري ك��رده و تعداد 

زيادي از دختران ما را به شهادت رساندند. 
مصطفيچطورفرزنديبرايشمابود

وچهرفتاريداشت؟
ش��ايد براي يك بار ه��م نديدم ك��ه خواهر 
و برادره��اي كوچ��ك و م��ادرش را ناراحت 
كرده باش��د. احت��رام زيادي برايش��ان قائل 
بود. اخالق عجيبي داش��ت. خيلي غيرت و 
ش��جاعت داش��ت. مصطفي چند سالي هم 
ورزش ژيمناسيك كار كرده بود. بچه ها درس 
خواندند و هر كدام شان دريك رشته ورزشي 
فعاليت كردند. ابتدا وضعيت مهاجرين اينطور 
نبود. به قول ش��هيد حاج قاس��م س��ليماني 
مدافعين حرم غبار از چهره مهاجرين زدودند. 
مصطفي هم خياطي بلد بود و هم بنايي. اين 
اواخر هم مبل سازي ياد گرفته بود و صاحب 
كارش ه��م خيل��ي از او راضي بود ت��ا اينكه 
تصميم گرفت براي دفاع از حرم راهي جهاد 

با داعش و تكفيري شود. 
چطورش�داوبااينهمهاس�تعدادو
مش�غلهكاريبهي�ادرزموجهاددر

سوريهافتاد؟
 مدتي بود كه بحث جبهه  مقاومت اس��المي 
و حضور مدافعان حرم در س��وريه مطرح بود. 
اكثر دوس��تان مصطفي به منطقه اعزام شده 
بودند ب��راي همين مصطفي ه��م كم و بيش 
حرف از رفتن مي زد، اما من يك س��ال تمام 

اعزامش را عقب انداختم. 
شمامخالفحضورمصطفيدرجبهه

بوديد؟
ابتدا به دليل شرايط سني اش و اينكه تجربه اي 
براي حضور در جبهه نداش��ت نگ��ران بودم 
و كم��ي مخالفت كردم و ب��راي اينكه حال و 
هواي مصطفي عوض شود او را با خود به هيراد 
افغانستان بردم. يك هفته اي آنجا بود. او را در 
شهرمان چرخاندم. خيلي هم خوشش آمده 
بود. به مصطفي گفتم: »كار اينجا خوب است. 
شما كه در كار خياطي تبحر داري همين جا 
چرخ خياطي تهيه كنيم و هم��راه با يكي از 

همشهريانمان مشغول كار شويم.«

راس��تش نمي خواس��تم زياد در اين وادي ها 
بمان��د و ب��ه منطقه ب��رود. مي خواس��تم به 
زندگي اش بچس��بد، اما مصطفي آرام و قرار 

نداشت و به ايران برگشت. 
از طرف��ي يكي از دوس��تان مصطف��ي به نام 
مصطفي مقدم كه خيلي با هم رفاقت داشتند، 
در سوريه به ش��هادت رس��يده بود و همين 
دليل باعث شده بود مصطفي هم هواي رفتن 
و جهاد كند. مي گف��ت ما باي��د انتقام خون 
شهدايمان را بگيريم. اگر شما مانع شويد چه 
كسي قرار است انتقام دوس��تان مرا بگيرد؟! 
راستش ما تا يك س��ال نمي توانستيم به اين 
سؤال مصطفي پاسخ بدهيم. كمي بعد براي 
تبليغ به افغانس��تان رفتم كه مادر مصطفي 
تماس گرفت و گفت: »مصطفي مي خواهد به 
كربال برود. هر طور شده برايش پول بفرست 
تا ان شاءاهلل به زيارت امام حسين )ع( برود.« 

الحمدهلل هزينه س��فر مهيا شد و مصطفي به 
زيارت رف��ت. وقتي از زيارت برگش��ت و بعد 
هم بس��يار جدي تر پيگيري كرد تا به سوريه 

اعزام شود. 
پسدرنهايتراضيشديد؟

بله، م��ن با همس��رم صحبت ك��ردم و گفتم 
مدتي اس��ت  مصطفي اص��رار دارد برود، چه 
كنيم؟ فرداي قيامت چه جوابي داريم كه به 
خدا بدهيم. بعد از صحبت با مادر مصطفي به 
سمت محل اعزام بچه هاي فاطميون رفتم تا 
با مسئوالن لش��كر صحبت كنم. مشكل را با 
آنها در ميان گذاشتم و گفتم نگران مصطفي 
هس��تم و نمي خواهم فرزندم ب��رود. من او را 
براي ثبت نام مي آورم اما ش��ما اع��زام او را به 

تأخير بيندازيد تا كمي بزرگ تر شود. 
آنها هم قبول كردند و گفتند: »خودت هم همراه 
او براي ثبت نام بيا. اما ما ب��ا او تماس نخواهيم 
گرفت.« همراه با مصطفي براي ثبت نام آمديم. 
يك ماه گذش��ت و خبري از پادگان نشد. يك 
روز مصطفي به مادرش گفت بابا خيلي زرنگ 
است! دوستانم كه يك هفته پيش ثبت نام كرده 
بودند اعزام شدند، اما من كه يك ماه از ثبت نامم 
مي گذرد هنوز نرفته ام. مطمئنم بابا س��فارش 

كرده تا با من تماس نگيرند. 
مصطفي بعد از تحقيق از دوستان و بچه هاي 
محل همراه با آنها راهي محل اعزام شد. من 
هم كه ديگر چاره اي نداشتم همراهش رفتم. 

تابستان بود و نزديك افطار. 
اولين ب��ار بود كه صحن��ه اع��زام نيرو ها را 
مي ديدم. هم��ه آمده بودند؛ م��ادر، خواهر، 
همسر، برادر و پدر. آمده بودند تا عزيزانشان 
را راهي كنند. اتوبوس ها يكي بعد از ديگري 
پر مي ش��د و رزمنده ه��اي فاطميون راهي 
مي ش��دند. صحنه هاي خداحافظي ش��ان 
ديدني بود. مادر دس��ت بر گردن فرزندش 
انداخته و آخرين سفارش��اتش را در گوش 
دردان��ه اش كه ش��ايد ديگر مجال��ي براي 
زيارتش پيش نيايد زمزمه مي كرد. خواهر ها 
آب پش��ت س��ر عزيزانش��ان مي ريختند تا 
مسافرش��ان به س��المت برگردد. لحظات 

جدايي سخت بود. 
مصطفي بعد از صحب��ت و اعالم رضايت من 
از اعزامش با خوش��حالي به خانه برگشت تا 
عكس هايي را كه الزم دارد بردارد. در مس��ير 

برگشت به خانه گفتم مصطفي مادرت كمي 
بي حال است اين بار هم نرو، بمان تا دفعه بعد 

كه حال مادرت كمي بهتر شود. 
گفت ن��ه پ��در ديگ��ر نمي توانم صب��ر كنم. 
عكس ها را از خانه برداشتيم و به محل اعزام 
برگش��تيم. حاال نوبت مصطفي بود كه سوار 

اتوبوس شود. 
وقتينوب�تاعزاممصطفيرس�يد،
هن�گاموداعب�ااوب�رش�ماچطور

گذشت؟
وداع ب��ا مصطفي خيل��ي برايم س��خت بود. 
مصطفي كه سوار اتوبوس شد، امام حسين)ع( 
و لحظه راهي ش��دن علي اكبر)ع( به ميدان 
برايم تداعي ش��د. آن لحظه با خ��ود زمزمه 
مي كردم كمي آهسته تر آرام جانم مي رود. تا 
هوا تاريك نش��ده بود و اتوبوس را مي ديدم با 

چشم هايم بدرقه اش كردم. 
مصطفي رفت و بعد از مدتي با ما تماس گرفت. 
كمابيش از منطقه با ما تماس مي گرفت و از 
احواالت خانواده جويا مي شد و ما هم خيلي 
كم صحب��ت مي كرديم. مصطف��ي مي گفت 
اينجا شلوغ اس��ت و بچه هاي زيادي در نوبت 
هستند كه با خانواده هايشان تماس بگيرند. 

نمي خواهم وقت آنها را بگيرم. 
ازنحوهشهادتپسرتاناطالعداريد؟

قبل از عمليات پاي مصطفي زخمي شده بود. 
دوستش به مصطفي مي گويد بيا برو مرخصي 
تا بهتر ش��وي، اما مصطفي قبول نمي كند و 
مي گويد 15 روز ديگر دوره ام تمام مي شود و 
آن وقت مرخصي مي روم. با آغاز عمليات در 
منطقه تدمر سوريه لشكر فاطميون وارد عمل 
مي ش��وند. در مرحله اي از عمليات مصطفي 
مجروح مي شود و از بچه ها مي خواهد معطل 
او نشوند و به راه خود ادامه بدهند. ديگر كسي 
از سرنوشت او مطلع نمي شود. برخي گفتند 
احتماالً شهيد شده و برخي ديگر ادعا كردند 
به اس��ارت در آمده و بعد به شهادت رسيده 
است. در هر صورت ما مصطفي را در راه خدا 
داده ايم. ان شا ءاهلل حضرت زينب)س( سربازي 
او را قبول كند. حاال هم آنچه از پيكرش باقي 
مانده است را بعد از پنج س��ال مفقوداالثري 
برايمان آورده اند كه با حض��ور عالقه مندان 
به شهدا تش��ييع و در بهش��ت رضاي مشهد 

تدفين شد. 

قالب يخ به جاي اشك هاي مادرانه!

يك�يازدوس�تانمصطفيب�هنام
مصطف�يمق�دمك�هخيليب�اهم
رفاق�تداش�تنددرس�وريهب�ه
ش�هادترس�يدهبودوهميندليل
باع�ثش�دمصطف�يه�مه�واي
رفتنوجهادكن�د.ميگفتمابايد
انتقامخ�ونش�هدايمانرابگيريم

فاطمیون به مهاجران عزت بیشتری دادند
صغريخيلفرهنگ

قب�لازاينكهس�پاهخبرتفح�صوشناس�اييمصطف�يرابهخان�وادهبده�د،مادر
ش�هيددرخواباززبانمصطف�ی،خبرآمدنشراش�نيدهومهيايميزبانيمیش�ود
وخان�هراآبوج�اروميكن�دوب�رايآمدنآنچ�هازبقاي�ايپيكرفرزندش�هيدش
بعدازپنجس�البيخبريقراراس�تبهآغوشبكش�دآم�ادهميش�ود.مدافعحرم
لش�كرفاطمي�ونمصطفيمحم�ديدر9ش�هريور1395ش�هيدومفقوداالثرش�د.
برايآش�ناييب�ازندگياينش�هيدب�امحمدتقيمحم�ديپدرشهمكالمش�ديم.
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