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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
حاج عب�اس س�رخيلي از فرماندهان ب�دون ادعا و 
دلسوز دوران دفاع مقدس بود که از اولين روز جنگ 
مشغول دفاع از ميهن شد و تا پايان جنگ در جبهه ها 
حضور مخلصانه اي داشت. متأس�فانه 40 روز پيش 
حاج عباس سرخيلي به دليل ابتال به ويروس کرونا 
از ميان ما پرکشيد و به دوستان شهيدش پيوست. 
خبري تلخ که دوستان و همرزمانش را در غمي عميق 
فرو برد و خاطرات ماندگار زيادي را برايش�ان زنده 
کرد. به مناسبت چهلمين روز درگذشت اين يادگار 
دفاع مق�دس، با برادرش س�ردار حميد س�رخيلي  
که در ط�ول دوران دف�اع مقدس هم�رزم بودند به 
گفت وگو پرداختيم تا بيشتر با خدمات و تالش هاي 
حاج عباس در جبهه هاي جنگ تحميلي آشنا شويم. 

  
در دوران دفاع مق�دس چندين نف�ر از خانواده 
ش�ما در جبهه ها حضور داش�تند. حاج عباس و 
ديگر مردان خانواده در چه فضايي رش�د کردند 

و بزرگ شدند؟
مرحوم پدرمان خیلي زود یتیم شده بود. ایشان سال  سخت 
1319 از الرستان فارس به آبادان آمد و کارگر شرکت نفت 
شد. شش ماه در شرکت نفت کار کرد و بعد مادر و برادرش 
را به آبادان آورد. پدرم کمي بعد ازدواج کرد و ماحصل این 
ازدواج 10 فرزند بود که یکي از بچه ها در کودکي فوت کرد. 
حاج عباس فرزن��د دوم خانواده مان ب��ود. از همان کودکي 
پدرمان خیلي به تحصیل بچه ها اهمیت مي داد. خودش در 
آن دوران شش کالس سواد داشت و جزو معدود باسوادهاي 
محله مان بود. بزرگ کردن 9 بچه کار خیلي سختي بود و 
پدرمان براي تأمین معاش خانواده از صبح تا 10 و 11 شب 
سرکار بود. در طول هفته به ندرت پیش مي آمد که یک روز 
شیفتي گیرش نیاید و س��اعت 4 بعدازظهر در خانه باشد. 
اگر روزي هم در خانه بود در ش��هر برقکاري انجام مي داد. 
با وجود این همه مشغله، یکي از مواردي که پدرمان خیلي 
به آن توجه داشت رفتن به مسجد و خواندن نماز جماعت 
بود. هر زمان که به مسجد مي رفت یکي از بچه ها همراهش 
بود. تحصیل، خواندن نم��از و گرفتن روزه ب��راي پدرمان 
خیلي اهمیت داش��ت و خودش هم عالم به این عمل بود. 
در خانه ما با وجود گرماي شدید هوا همه روزه مي گرفتند. 
حاج عباس در خانواده پس از پدرمان به درس بقیه بچه ها 
رسیدگي مي کرد. ایش��ان متولد 1330 بود. به  رغم اینکه 
خودش درس مي خواند و کار مي کرد ولي باز توجه زیادي 
به درس ما مي کرد. از همان زمان ما یک بزرگي در ایش��ان 
مي دیدیم. عباس به نوعي دست راست پدرمان و در بیشتر 

کارها کنار پدرمان بود. 
حاج عباس در فضاي مبارزات انقالبي کجا بودند و 

چه فعاليت هايي داشتند؟
برادرم قبل از انقالب در پتروش��یمي خارک قبول ش��د و 
براي کار به آنجا رفت. از گرماي ش��دید و شرجي بودن هوا 
برایمان مي گفت. در جریان انقالب یکي از عوامل خواباندن 
پتروش��یمي خارک بود. بعد از پیروزي انق��الب هم جزو 
متولیاني بود که خارک را اداره مي کردند. زماني که جنگ 
به طور سراسري ش��روع ش��د، حاج عباس در آبادان بود و 
اس��تراحت مي کرد. با اولین گلوله درگیر جنگ ش��د. در 
محل ماند تا به اوضاع سر و سامان بدهد. با مشغله برادرهاي 
بزرگ تر در آن زمان من بزرگ خانه شده بودم. زمان جنگ 
من 18 ساله بودم و در صداوسیماي آبادان کار مي کردم. در 
همان روزها حاج عباس به من پیام داد که به آنها برای دفاع 
از محله مان ملحق ش��وم. به من گفت تو که با سپاه ارتباط 
داري برو سالح بگیر تا همراه بچه هاي محل مشغول دفاع 
شویم. حاج عباس 30، 40 نفر از جوانان محل را سازماندهي 
کرده بود. خودش سربازي رفته بود و تجربه بیشتري داشت 
و فرمانده محل ش��ده بود. در همان روزهاي سخت متأهل 
بود و حقوقش را قطع کرده بودند. شرکت نفت هشت ماه به 
او حقوق نداد و مي گفت غیبت کرده و سرکار حاضر نشده 
است. با این وجود باز حاج عباس حاضر نشد منطقه جنگي 
را ترک کند. تا آخر جنگ و بعد از آن حاجي همواره بسیجي 
باقي ماند. فرمانده تیپ در سپاه شد ولي باز هم بسیجي بود. 

چندین بار سپاه خواست ایشان پاسدار شود ولي حاج عباس 
لباس سپاه را بوس��ید و  گفت من نیروي شرکتي هستم و 

رایگان براي سپاه کار مي کنم. 
در آن روزه�اي س�خت چ�ه کارهاي�ي را انجام 

مي دادند؟
در دو ماه اول جنگ که بسیار دوران بحراني و سختي بود، 
حاج عباس هسته اي در محله مان تشکیل داد و دنبال دفاع 
از شهر و کمک به مردم بود. آب، برق و غذا نبود و دشمن شهر 
را بمباران مي کرد و زخمي و شهید مي دادیم. هیچ سازماني 
هم وجود نداش��ت. حاج عباس تمام اینها را در محله کوي 
کارگر مدیریت مي کرد. چند نفر را مسئول پشتیباني و تغذیه 
نیروها و مردم کرد. بعدها از فرمانداري مجوز گرفتیم و اجازه 
دادند از مغازه ها خشکبار و مواد غذایي بیاوریم. آن دو ماه اول 
جنگ مدیریت کردن افراد و مردم خیلي س��خت بود. حاج 
عباس حتي کساني را که مي خواستند از شهر بروند  مدیریت 
مي کرد تا کسي آس��یب نبیند. 40 روز قبل از شروع جنگ 
پدرمان فوت کرده بود و روزهاي سختي داشتیم. مادرمان 
هم در زمان جنگ خیلي نگران بچه هایش بود. پنج، شش 
پسرش در جنگ حضور داشتند و مادرمان بسیار نگران بود. 
حاج عباس داماد عمویمان بود و پ��س از فوت پدرمان هم 
خانواده خودمان و هم خانواده عمویمان را مدیریت مي کرد. 
مدیریت حاجي در آن دو ماه بسیار حساس، خیلي مهم بود. 
پ�س از دو ماه�ي که از ش�روع جنگ گذش�ت، 
فعاليت ه�اي ح�اج عباس چه س�مت و س�ويي 

گرفت؟
شش ماه که از جنگ گذشت و خرمشهر اش��غال و آبادان 
محاصره شد، چندین بار در مناطق مختلف با عراق جنگیدیم 
و تجربیاتي کسب کردیم. پس از این حاج عباس به نیروهای 
ادوات آموزش مي داد. یادم اس��ت شکست حصر آبادان که 
انجام شد تعدادي غنیمت گرفته شد و حاجي کنار رودخانه 
تانک پیدا و این تانک ها را جمع ک��رد. در بیابان مهمات و 
سیم هاي تلفن را جمع مي کرد و گروهي براي جمع کردن 
اینها گذاشته بود. به مرور دیدیم پس از شکست حصر آبادان 
حاج عباس یک گردان ادوات و تانک دارد که در عملیات ها 
مورد اس��تفاده قرار مي گیرد. در عملی��ات طریق القدس با 
تیپ 25 کربال و مرتضي قرباني رفت و آنجا مس��ئول آتش 
و تطبیق آتش تیپ ش��د. در جریان عملی��ات فتح المبین 
چون حاج احمد کاظمي در آبادان بود و حاجي را به خوبي 
مي شناخت و مي دانست در آبادان تطبیق آتش راه اندازي 
کرده دنبال حاج عباس آمد و گفت من یک انبار پر از خمپاره 
دارم ولي خمپاره انداز ندارم. حاجي را ب��ا خودش برد و در 
دش��ت عباس حاجي مس��ئول آتش تیپ 8 نجف شد و در 

عملیات فتح المبین مجموعه اي از ادوات در 8 نجف با همان 
خمپاره هاي غنیمتي راه اندازي شد. 

پس به مرور زمان با بس�ياري از فرماندهان دفاع 
مقدس آشنا شدند؟

در سال اول جنگ وقتي ش��هید حسن باقري و حاج رحیم 
صفوي به آبادان آمدند از پش��تیباني س��پاه در شهر سؤال 
کردند که به آنها گفتند دو نفر به نام عباس سرخیلي و آقاي 
معلم کارهاي ادوات را انجام مي دهند. این فرماندهان این 
دو نفر را پیدا کردند و دیدند حاج عباس یک گردان ادوات 
دارد و خیلي از این موضوع تعج��ب کردند. از همانجا دیگر 
آشنایي برادرمان با فرماندهان ش��روع شد و شهید حسن 
باقري دیگر حاج عباس را از نزدیک  شناخت و بعد با هم کار 
 کردند. قبل از شکس��ت حصر آبادان فرماندهان بزرگمان 

در مناطقي مثل آبادان و سوس��نگرد س��اخته ش��دند. در 
بیت المقدس شهید باقري در قرارگاه فتح بود و حاج عباس 
را مسئول تطبیق آتش قرارگاه فتح کرد. کار تطبیق آتش 
این بود اگر توپخانه و ادوات خمپ��اره اي وجود دارد و تانک 
به صورت توپخانه اي مي خواهد شلیک کند مسئولیتش با 
حاج عباس باش��د. حاجي یگان هایي را که زیرنظر قرارگاه 
فتح بودند هماهنگ کرد و تطبیق آتش قوي براي ش��هید 
باقري در عملی��ات بیت المقدس ایجاد ک��رد. حاجي جزو 
اولین نفراتي بود که همراه ش��هید کاظمي وارد خرمشهر 
شد. حاج عباس برایم تعریف مي کرد زماني که مي خواستیم 
از کشتارگاه وارد خرمشهر شویم حاج احمد به من گفت تو 
خرمشهر را مي شناسي بیا سوار شو با هم برویم. حاج عباس 
گفته بود من با موتور جلو مي روم و ش��ما پشت من بیایید. 
تعریف مي کرد همین که وارد کش��تارگاه خرمشهر شدیم 
اسراي برهنه عراقي را دیدیم که ردیفي مي آیند و خودشان 

را تسلیم مي کنند. 
ش�هادت برادرتان محمود چق�در روي روحيه و 

کارهاي حاج عباس تأثير گذاشت؟
ما چهلم پدرمان را که گرفتیم جنگ ش��روع شد. یتیمي و 
آوارگي و جن��گ همه با هم همزمان ش��د. حاج عباس هم 
مي خواست خانواده را حفظ کند و هم مي خواست در جنگ 
باشد و خیلي کار سختي در پیش داشت. برادر دیگرمان به 
نام محمود با اینکه متأهل و جزو ش��وراي فرماندهي سپاه 
آبادان بود، خیلي جسور و شجاع بود و با آمادگي بدني باالیي 
در جبهه حضور داشت. تا زمان اشغال خرمشهر همراه شهید 

جهان آرا بود بعد که خرمشهر اشغال شد به آبادان آمد. پس 
از شهادت دوستش احس��ان طبرزدي همسر برادرم با او به 
آبادان آمد و گفت من مي دانم تو هم رفتني هستي مي خواهم 
کنارت باشم. محمود مرتب این طرف و آن طرف بود. پس 
از شهادت شهید بهشتي، نیروها در سپاه آبادان پیاده روي 
کردند و در حال متفرق  شدن بودند که یک گلوله توپ داخل 
سپاه آبادان  خورد. تعدادي زخمي شدند و محمود هم ترکش 
 خورد. ترکش از کمرش رد و از قلبش خارج  ش��د. تا نیروها 
بخواهند محمود را به بیمارستان برسانند او به شهادت رسید. 
بچه ها تعریف مي کنند ما در سردخانه ایستاده بودیم و دو نفر 
از نیروها دنبال حاج عباس رفته بودند تا او را از خط بیاورند. 
وقتي حاج عباس را  آوردند ایشان باال سر پیکر برادرش رفت، 
صورتش را  بوسید و مقداري با او درد دل  کرد و بعد بیرون 
آمد و رو به نیروها گفت بلند شوید! جنگ که تمام نشده است. 
شروع کرد به همه روحیه دادن. با اینکه فشار روحي زیادي 
روي حاج عباس بود ولي حف��ظ روحیه اش خیلي عجیب 
بود. من از اول جنگ با ایشان بودم و پس از شهادت محمود، 
وابستگي ما بیشتر هم شد. من تا آخر جنگ همواره با حاجي 
بودم. من سال 1359 پاسدار ش��دم و حاج عباس با اینکه 

فرمانده ام بود همیشه بسیجي ماند. 
نگران نبود اتفاق�ي که براي محم�ود افتاد براي 
ش�ماها که برادره�اي کوچک ت�رش بوديد هم 

بيفتد؟
حاجي روحیه عجیبي داشت. عمویمان مي گفت به عباس 
بگو تو مي  خواهي طایفه ما را نابود کني. عباس نه تنها من 
و دیگر برادرانم��ان را به جبهه برده بود بلکه پس��رعموها، 
پس��ردایي ها و پس��رخاله ها را با خودش به جبهه برده بود. 
خاطرم اس��ت یک روز س��ردار عزیز جعفري اشاره کرد که 
عباس س��رخیلي زمان جن��گ هیئتي عمل مي ک��رد و با 
طایفه اش یک تیپ تش��کیل داده  ب��ود. طایفه حاج عباس 
در جنگ براي جهاد و شهادت حضور داشت. غیر از برادرم 
محمود که ش��هید ش��د، خود حاج عباس س��ابقه پنج بار 
مجروحیت داشت، برادر خانمش شهید شد، اسیر دادیم و 
بقیه برادران و پسرعموها جانباز شدند. قبل از درگذشت حاج 
عباس من کروناي شدیدي گرفتم و پسرم از من پرستاري 
مي کرد. پس��رم تعریف مي کرد یک روز که شرایطم خیلي 
س��خت و بحراني بود حاج عباس زنگ  زد و گفت در جنگ 

بارها پدرت را دیدم که با موتور به خط مي رفت و هر بار دل 
من هم با او مي رفت. احساسات عجیبي داشت ولي صبر و 
تحملش طوري بود که کسي نمي دید خم به ابرویش بیاید. 
کسي خستگي را در چهره اش نمي دید و صالبتش همیشه 
حفظ مي ش��د. این صالبتش بود که بچه ها را دور خودش 
جمع کرده بود. بارها تیپ ما منحل و دوباره تشکیل شد و 
هر بار حاج عباس به بچه ها روحیه مي داد. تا پایان جنگ در 
جبهه ها ماند و پس از جنگ هم در اهواز پس از ادغام چند 
تیپ حاجي را با اینکه بسیجي بود فرمانده کردند و ایشان 
نیروها را سازماندهي کرد و یک تیپ زرهي تشکیل داد. چند 
سال که از پایان جنگ گذشت گفت من به سر کار خود در 

شرکت نفت برگردم. 
تا پايان جنگ در توپخانه حضور داشتند؟

حاج عباس در س��پاه معروف ب��ه راه اندازي اولی��ن  ادوات، 
توپخانه و زرهي است. بعد از شکست حصر آبادان من و چند 
نفر دیگر را براي آموزش توپخانه فرستاد. چون با ادوات آشنا 
بودیم، آموزش هاي الزم را دیدیم و سریع کار را یاد گرفتیم. 
در بیت المقدس حاجي مسئول تطبیق آتش قرارگاه فتح 
بود. چند روز بیشتر از عملیات نگذشته بود، گفت چهار توپ 
غنیمتي را به آبادان فرستاده ام برو ببین مي تواني توپ ها را 
راه  بیندازي. تو پ هاي 122 بود که اولین بار آنجا دیدم. کار 
با توپ ها را س��ریع یاد گرفتیم و به پن��ج کیلومتري آبادان 
آوردیم و با همان دیده باني حاجي در خط با توپخانه شروع به 
شلیک کردیم. حین عملیات بیت المقدس حاجي توپ هاي 
122 غنیمتي راه اندازي کرد. در حالي که هنوز هیچ یگاني 
چنین چیزي را راه اندازي نکرده بود. عملیات بیت المقدس 
تمام شد و یک هفته نگذشته بود که دیدم حاجي چند توپ 
130 آورده است. گفت اینها غنیمتي عملیات است. دوباره با 
تعدادي نیرو این توپ ها را تحویل دادم و 10 روز بعد توپخانه 
130 راه افتاد. براي عملیات رمضان حاج عباس یک گردان 
ادوات، دو آتشبار توپ و حدود 10 تانک و نفربر داشت و تمام 
اینها را خودش راه اندازي کرده بود. حاج عباس در عملیات 
رمضان مسئول تطبیق آتش قرارگاه قدس شد. آنجا غیر از 
کارهایي که براي خودش بود ب��ا یگان هاي دیگر همکاري 
داش��ت و توپخانه ارتش را هم هدایت مي کرد. حاج عباس 
جزو بي نظیرترین و دلسوزترین فرماندهان سپاه در دوران 
دفاع مقدس بود. بعد از عملیات والفجریک به حاجي حکم 
دادند که تیپ زرهي راه اندازي کن. اولین کاري که کرد دنبال 
جایي براي تعمیر تانک هاي غنیمتي گشت. خودش همه 
کارها را انجام داد و یک خط بازسازي تانک در آن راه اندازي 
کرد. استعداد خاصي در مدیریت و پشتیباني ادوات و زرهي 
داش��ت. از خط بیرون نمي آمد و ش��جاعت خاصي داشت. 
چندین بار جانباز شده بود ولي عقب نمي نشست و همواره در 

خط مقدم حضور داشت. 
پس کامالً آمادگي شهادت را هم داشتند؟

خیلي زیاد غص��ه این موض��وع را مي خورد ک��ه چرا مثل 
همرزمانش شهید نشده است. حاجي دوس��تان زیادي را 
در زمان جنگ از دس��ت داد و همیش��ه غصه مي خورد که 
دوستانش رفته اند و خودش مانده است. مي گفت چرا این 
همه تالش کردیم و در این راه به شهادت نرسیدیم. ما یک 
بار س��ال 1359 با فوت پدرمان یتیم شدیم و با رفتن حاج 
عباس دوباره طعم یتیمي را چشیدیم. ایشان بزرگ خانواده 
ما و بزرگ بچه بسیجي ها و بسیاري از رزمندگان بود و همه 

این احساس یتیمي را دارند. 

در دو م�اه اول جن�گ ک�ه بس�يار دوران 
بحراني و س�ختي بود، حاج عباس هس�ته اي 
در محله م�ان تش�كيل داد و دنب�ال دفاع از 
ش�هر و کمک به مردم ب�ود. آب، ب�رق و غذا 
نب�ود و دش�من ش�هر را بمب�اران مي کرد و 
زخم�ي و ش�هيد مي دادي�م. هيچ س�ازماني 
هم وجود نداش�ت. ح�اج عباس تم�ام اينها 
را در محل�ه ک�وي کارگ�ر مديري�ت مي کرد

حاج عاس س�رخيلی جزو اولي�ن نفراتي بود 
که همراه ش�هيد کاظمي وارد خرمشهر شد. 
حاج عب�اس برايم تعريف مي ک�رد زماني که 
مي خواس�تيم از کش�تارگاه وارد خرمش�هر 
ش�ويم حاج احمد به من گفت تو خرمش�هر 
را مي شناسي بيا سوار ش�و با هم برويم. حاج 
عباس گفت�ه بود من ب�ا موتور جل�و مي روم 
و شما پش�ت س�ر من بياييد. تعريف مي کرد 
همين که وارد کش�تارگاه خرمش�هر شديم 
اس�راي برهنه عراق�ي را ديديم ک�ه رديفي 
مي آين�د و خودش�ان را تس�ليم مي کنن�د

گفت وگوي »جوان« با برادر حاج عباس سرخيلي از مؤسسان ادوات و توپخانه سپاه به مناسبت اربعين درگذشتش

حاج عباس با طايفه اش يك تيپ تشكيل داده بود!
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