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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

روايت

روايت يكي از رزمندگان بومي کردستان 
از نحوه برخورد با يک ضد انقالب اسير

قطره اشكي 
که نشان از توبه و پشيماني داشت

  داود جعفري
متن زي�ر خاط�ره اي از رفتار حس�نه 
پيشمرگان مس�لمان ُکرد با يک اسير 
ضد انقالب است که آن را از زبان حاج 
محم�ود م�رادي از همرزمان ش�هيد 

عبداهلل رحيمي پيش رو داريد. 
  

در یک عملیات به یکي از روستاهاي اطراف 
دیواندره که به وجود ضد انقالب آلوده بود 
رفتیم. درگیري پیش آمد و ما چند مجروح 
و شهید دادیم و  ضد انقالب هم تلفات داد تا 
جایي که آنها فرار کردند. بعد از فرار دشمن، 
من همراه کاك عبداهلل و سایر پیشمرگان 
که همه مسلح بودیم و لباس کردي داشتیم 
به طرف پایین روس��تا حرکت کردیم. آنجا 
رودخانه اي وجود داش��ت که ی��ک پل دو 
سمتش را به هم متصل مي کرد. درخت هاي 
زیادي اطراف این رودخانه وجود داشتند. 
وقتي پایین روس��تا و به حوال��ي رودخانه 
رسیدیم، ناگهان کسي به سمت ما شلیک 
کرد. متوجه ش��دیم یک نف��ر از نیروهاي 
دش��من زخمي داخل رودخانه افتاده و هم 

او به سمت ما تیراندازي مي کند. 
 یکي از بچه ها خواست به سمتش تیراندازي 
کند و او را از بین ببرد اما چون اوضاع تحت 
کنترل بود، از همرزمم خواستم دست نگه 
دارد تا نیروي دش��من را اسیر کنیم. شهید 
رحیمي هم ک��ه رزمنده با تجرب��ه اي بود، 
هماهنگي ها را انجام داد و دقایقي بعد ضد 
انقالب را اسیر کردیم. یادم است که نامش 
هیرش بود. از ناحیه ران زخمي شده بود و 
بسیار فحاش��ي مي کرد. از کلماتي استفاده 
مي کرد که ش��رم دارم بیان کنم. چند نفر 
از بچه ها از کوره در رفتند و مي خواستند او 
را بزنند اما من اجازه ندادم و گفتم درس��ت 
است فحاشي مي کند، اما االن اسیر است و 

بر ما واجب اس��ت که با او با شدت برخورد 
نکنیم. 

اسلحه اسیر را که گرفتیم دیدیم تا آخرین 
گلوله شلیک کرده و سالحش خالي است. 
خواستیم از جا بلندش کنیم که روي صورت 
من و حاج عبداهلل آب دهان انداخت. باز به 
او چیزي نگفتیم و اسیر مجروح را تا روستا 
بردیم. بعد من رفتم دنبال شهدا و مجروحان 
خودمان تا به وضعیت آنها س��ر و س��اماني 
بدهم. ضدانقالب ه��م در همین اثنا مرتب 
ناس��زا مي گفت. جنازه ها را جمع کردیم و 
با آمبوالنس به شهر فرستادیم. تا خواستیم 
اسیر را با یک تویوتا ببریم، یکي از مسئوالن 
س��پاه رس��ید و گفت او را هم با آمبوالنس 
ببرید. ما پاسداریم باید با دشمنان خودمان 

با انسانیت رفتار کنیم. 
به هرحال اس��یر را هم به به��داري منتقل 
کردیم. ت��ا چن��د روز بع��د هم ک��ه براي 
سرکشي مجروحان به بیمارستان مي رفتم، 
مي دی��دم که این اس��یر هر پیش��مرگي را 
مي بیند ش��روع به فحاش��ي مي کند اما ما 
جوابش را نمي دادیم و با احترام با او برخورد 
مي کردیم. بع��د از چند روز ب��راي عیادت 
مجروح ها به بیمارستان رفتیم. ضد انقالب 
مجروح را که دیدیم به او هم کمپوت دادیم. 
اول خواس��ت قبول نکند، بعد با اصرار من 
و یکي از همکارانم آن را گرفت و اش��ک از 
چشمانش سرازیر ش��د. قطره اشکي نشان 
از توبه و پشیماني داشت. بعد با شرمندگي 
گفت:»ش��ما را به خدا من را ببخشید.« به 
شوخي گفتم:»شما که خدا را قبول نداري!« 
در جواب گفت:»تازه متوجه ش��دم که چه 
اشتباه بزرگي کردم و شما چقدر با احترام با 

من برخورد کردید.«
آن ش��خص ضد انقالب نمونه اي از جوانان 
منطقه بود که بر اثر تبلیغات دش��من فکر 
مي ک��رد پاس��دارها و رزمنده ه��ا آدم هاي 
ظالم و خشني هستند و با مردم بد رفتاري 
مي کنند اما او وقتي گذش��ت و احترام ما را 
دید، پي به اشتباهش برد و بسیار شرمنده 
ش��د. بعد از آن روز توبه کرد و دیگر از خط 
ضد انقالب خارج شد و از گذشته اش دست 
کشید. همین رفتارهاي حسنه بود که باعث 
ش��د فتنه کردس��تان به رغم بزرگ بودن 
توس��ط خود مردم این خطه فروکش کند 
و این منطقه پس از سال ها درگیري، روي 

آرامش را ببیند. 

متخصص جنگ هاي نامنظم 
كوه هاي كردستان را مثل كف دستش مي شناخت

رواياتي از شهيد عبداهلل رحيمي فرمانده گردان ضربت محمدرسول اهلل)ص( در دفاع مقدس

آن ش�خص ضد انقالب نمون�ه اي از 
جوانان منطقه بود که بر اثر تبليغات 
دشمن فكر مي کرد پاسدارها آدم هاي 
ظالم و خشني هس�تند و با مردم بد 
رفتاري مي کنند اما وقتي گذش�ت و 
احترام ما را ديد، بسيار شرمنده شد

   غالمحسين بهبودي
در خط�ه کردس�تان ب�ه دلي�ل ش�رايط 
کوهس�تاني منطق�ه، معم�والً گردان   هاي 
ويژه اي تشكيل مي شدند که توانايي جنگ 
در سختي  ها و ناهمواري هاي کوهستان را 
داشتند. گردان ضربت محمدرسول اهلل)ص( 
يكي از همين گردان ها بود که عمده نيروها 
و کادر آن را پيش�مرگان مس�لمان ک�رد 
تشكيل مي دادند. ش�هيد عبداهلل رحيمي 
يكي از فرمانده�ان اين گردان ب�ود که 11 
مهر 1366 در ديواندره به ش�هادت رسيد. 
او در گردان ضربت مس�ئوليت هايي چون 
فرمانده�ي دس�ته، جانش�يني گ�ردان و 
فرماندهي گ�ردان را تجربه کرده بود. متن 
زير خاطراتي از اين شهيد در گردان ضربت 
و همين طور حضور در آوردگاه دفاع مقدس 
اس�ت که به کمک رضا رس�تمي از فعاالن 
فرهنگي استان کردستان تهيه شده است.

      
  سپاهي پيشكسوت

ش��هید رحیمي از انقالبي هاي ش��ناخته شده 
کردستان بود. دوران طاغوت مبارزات زیادي علیه 
رژیم شاه داش��ت. با چنین پیش زمینه اي وقتي 
انقالب پیروز ش��د، او در تیر ۱۳۵۸ به عضویت 
سپاه پاس��داران انقالب اس��المي در شهرستان 
دیواندره درآمد. اگر توجه داشته باشیم که سپاه 
در اردیبهشت ۵۸ تشکیل شده بود و کردستان 
بسیار از مرکز فاصله داشت، شهید رحیمي خیلي 
زود وارد این نهاد انقالبي ش��د و ب��ه عنوان یک 
پاسدار پیشکسوت انجام وظیفه کرد. همین سابقه 
او در سپاه و البته فعالیت هاي رزمي مجدانه اي که 
در منطقه داشت، باعث شد تا دوست و دشمن او 

را بشناسند و نامش ورد زبان ها باشد. 
  ارتش سرخ!

اگه بخواهیم ریش��ه هاي حضور شهید رحیمي 
در مب��ارزات انقالبي و در کل مب��ارزه علیه ظلم 
را جس��ت وجو کنیم، به نکات جالبي مي رسیم. 
پدربزرگ ش��هید رحیمي از جمل��ه افرادي بود 
که زمان اشغال ش��مال ایران توسط ارتش سرخ 
ش��وروي، با آنها جنگیده بود. آن زم��ان هم در 
آذربایجان و هم در کردس��تان احزاب و افرادي 
وجود داشتند که از حضور ارتش سرخ استقبال 
مي کردند اما مردم مس��لمان این منطقه، یعني 
آنها که اس��الم را فصل الخطاب ه��ر چیزي قرار 
مي دادند، مقابل بیگانگان ایستادند و با آنها مقابله 
کردند.»باوا رحیم« پدربزرگ شهید رحیمي هم 
از جمله مبارزاني بود که با ارتش سرخ جنگید و 
جانش را در همین راه گذاش��ت. پدر شهید هم 
روحیه ظلم ستیزي داش��ت، هرچند خیلي زود 
مرحوم و فقدانش باعث شد زندگي عبداهلل از سن 
۱۰ سالگي دس��تخوش تغییرات و سختي  هاي 

بسیاري شود. 
  مبارزه با راهزن ها

عبداهلل از نوجواني بار مالي خان��واده را بر دوش 
کشید و در تأمین معاش خانواده نقش اصلي ایفا 
کرد. او پس از رسیدن به سن جواني، وارد لشکر 
۲۸ پیاده کردستان ش��د و از همانجا جرقه هاي 
ش��هرتش به عنوان یک رزمنده شجاع زده شد، 
چراکه در دهه چهل شمسي، زماني که کردستان 
هنوز از وجود راهزن ها و سارقان گله ها رنج مي برد، 
عبداهلل به عنوان یک سرباز و البته کسي که بومي 
منطقه و آشنا به درد مردم بود، طوري با راهزن ها 
و سارقان برخورد کرد که هیچ کدام از آنها جرئت 
نداشتند به منطقه اي که او حضور داشت بیایند و 

به مردم آسیبي برسانند. 
  هجرت به کرمانشاه

موضوع هجرت اکراد مس��لمان به کرمانشاه در 
اوایل انقالب، یک موضوع مشترك بین بسیاري 
از آنهاس��ت، چراکه بعد از پی��روزي انقالب، به 
دلی��ل تس��لط گروه ه��اي عموماً چ��پ در این 
منطقه، آنها که تفکرات مارکسیستي و التقاطي 
داش��تند، به انقالبیون با تفکرات مذهبي سخت 
مي گرفتند و سعي مي کردند با پاکسازي منطقه 
به نفع خودشان، اسباب مهاجرت این انقالبي هاي 
مذهبي را فراهم کنند اما همین مهاجرت اجباري 
نطفه هاي تش��کیل پیشمرگان مس��لمان ُکرد 
را باعث ش��د. زماني که ضدانق��الب عرصه را به 
افرادي چون عبداهلل رحیمي تنگ کردند، آنها به 
کرمانشاه رفتند و با تجمیع در این شهر و سپس 
سفري که به مرکز داش��تند، در دیدار با حضرت 
امام خواستار کمک نظام اسالمي  براي مقابله با 
ضد انقالب شدند. همین اتفاق کمي بعد پایه هاي 

تشکیل سازمان پیشمرگان مسلمان را رقم زد. 
  گردان ضربت محمدرسول اهلل)ص(

دیواندره، کامیاران، مریوان و... شهرها و مناطقي 
بودند که شهید رحیمي پس از پیوستن به سازمان 
پیشمرگان مسلمان کرد آنجا حضور یافت و با ضد 
انقالب جنگید. او پس از تش��کیل گردان ضربت 
محمد رس��ول اهلل)ص( که در س��پاه شهرستان 
دیواندره تشکیل ش��ده بود، به این گردان ورود 
کرد و ابتدا فرمانده دس��ته ش��د اما توانایي هاي 
شهید رحیمي بیش از این حرف ها بود. کمي بعد 
او جانشین شهید کاکسوندي فرمانده گردان شد 
و این دو شهید مدتي کنار هم با دشمن جنگیدند. 
شهید پرویز کاکسوندي نیز یکي از پیشکسوتان 
سازمان پیشمرگان مس��لمان کرد بود. او متولد 
۱۳۳۷ در روستاي گاوشله دیواندره بود و به خاطر 
اخالق و س��یماي گیرایي که داش��ت، در جذب 
افراد به انقالب و س��پاه بس��یار موفق بود. شهید 
کاکس��وندي آبان ۱۳۶۳ به شهادت رسید.  پس 

از او، مدتي شهید جمیل شهسواري و مدتي هم 
شهید عبداهلل رحیمي به فرماندهي گردان ضربت 
رسیدند. شهید رحیمي تا سال ۱۳۶۶ یعني زماني 
که به شهادت رسید، در همین گردان ضربت بود و 

با دشمن مي جنگید. 
  جنگ  هاي نامنظم

یکي از ویژگي هاي فرماندهي ش��هید رحیمي، 
توانایي هاي او در جنگ ه��اي نامنظم و چریکي 
بود. در این خص��وص او اس��تعدادي خدادادي 
داشت. جنگ در کوه هاي کردستان سبک و سیاق 
خود را داشت و فرماندهاني چون عبداهلل رحیمي 

به خوبي مي دانستند که چطور از نیروهاي شان 
در این شرایط سخت کوهستاني استفاده کنند. 
آن روزها سراس��ر منطق��ه دیوان��دره و هر کجا 
که نیاز به حض��ور گردان ضربت محمدرس��ول 
اهلل)ص(  داشت، شاهد رزم عبداهلل و نیروهایش 
بود که جنگ در کوهستان را بهتر از هر کومله و 
دموکراتي مي شناختند و با آنها مقابله مي کردند. 
گردان ضربت هم با ض��د انقالب مي جنگید هم 
با دشمن بعثي. این بین حاج عبداهلل متخصص 
جنگ هاي نامنظم بود که کوه هاي کردستان را 

مثل کف دستش مي شناخت. 
  شهادت در کمين

ضد انقالب به خوبي مي دانس��ت ک��ه مقابله با 
نیروي رزمي چون حاج عب��داهلل رحیمي نیاز به 
شگردهاي خاصي دارد. شهید رحیمی متخصص 
جنگ هاي نامنظم بود پس ب��راي ضربه زدن به 
او، ضدانقالب باید ابتدا مس��یر رفت و آمد شهید 
را شناسایي مي کرد س��پس در یک کمین او را 
به شهادت مي رساند. این اتفاق )کمین در مسیر 
حاج عبداهلل( بارها از سوي ضد انقالب رقم خورد 
و هربار شهید رحیمي از کمین آنها گریخت اما 
عاقبت ۱۱ مه��ر ۱۳۶۶ زماني ک��ه حاج عبداهلل 
قصد تردد در دیواندره را داش��ت، ضد انقالب در 
مسیر او کمین ایجاد کردند و ایشان را به شهادت 

رساندند. 
  جنگ نامردي

عبدالحسین یوسفي همرزم شهید عبداهلل رحیمي 
در بی��ان خاط��ره اي از او مي گوید س��ال۱۳۶۵ 
فرمان��ده گردان جن��داهلل شهرس��تان دیواندره 
بودم، شهید جمیل شهس��واري و شهید عبداهلل 
رحیمي هم فرماندهان گردان ضربت بودند. در 
ادامه عملی��ات والفجر ۹ ما ب��ه منطقه عملیاتي 
مأمور ش��دیم. اکثر گردان هاي ضربت و جنداهلل 
استان کردستان را به منطقه آورده بودند و به هر 
کدام از آنها بخشي از خط واگذار شده بود.  ۵۰ نفر 
از گردان جنداهلل و ۵۰ نفر از گردان ضربت را در 

خط مستقر کردیم. بار اول بود که پیشمرگان در 
خط مقدم با دشمن بعثي مستقر مي شدند. قبل 
از آن ما بیشتر با ضد انقالب مي جنگیدیم و پیش 
نیامده بود که اینطور در یک عملیات منظم مقابل 
بعثي ها صف بکشیم و با آنها بجنگیم. همه لباس 
کردي به تن داشتیم و خط مان حال و هواي خاص 

خودش را داشت. 
   پیشمرگي داش��تیم به نام محمد چوپاني که 
هنوز هم هس��ت. او از اینک��ه عراقي ها خمپاره 
مي زدند ی��ا ب��ا توپ هاي فرانس��وي ش��لیک 
مي کردند، خیلي ناراحت ب��ود. مي گفت برادر 
یوس��في، اینکه عراقي ه��ا اینط��وري خمپاره 
مي زنند و بچه ها را به ش��هادت مي رسانند، این 
نامردي است. این که جنگ نیست! جنگ مردانه 
جنگي اس��ت که ما رو در روي هم بجنگیم، تن 
به تن بجنگی��م، اگر غیر از این باش��د، نامردي 
است.  حاج عبداهلل از حرف هاي این پیشمرگ 
خیلي خوشش آمده بود. مي خندید و مي گفت 
ما همیشه عادت کرده ایم با تفنگ و رو در رو با 
ضد انقالب بجنگیم، حاال که باید مقابل بعثي ها 
جنگ کنیم شما عادت به این نوع جنگ نداري 

براي همین است که برایت تازگي دارد.
به هرحال با کمک نیروهاي با تجربه اي مثل حاج 
عبداهلل و دیگر پیش��مرگان که تجربه بیشتري 
داشتند، ما در عملیات والفجر۹ هم به وظیفه مان 
عمل کردیم و ب��ا بعثي ها جنگیدی��م.  االن که 
س��ال ها از آن روزها مي گذرد و یاد خاطراتش 
مي افتم، با خودم فک��ر مي کنم که واقعاً چه جو 
با صفایي داشتیم و بچه ها چقدر ساده دل بودند 
و چه روح پاکي داش��تند. دفاع مقدس مملو از 
انس��ان هایي اینچنیني بود. افرادي مثل شهید 
عبداهلل رحیمي ک��ه هیچ پس��ت و مقامي او را 
فریفته نمي کرد و ب��ه هر مأموریت��ي که اعزام 
مي ش��د، با جان و دل در آن شرکت مي کرد و با 
دشمن مي جنگید و عاقبتي چون شهادت مزد 

چنین مرد مخلصي شد. 

ش�هيد کاکس�وندي آب�ان 1363 ب�ه 
شهادت رسيد. پس از او، مدتي شهيد 
جميل شهس�واري و مدتي هم ش�هيد 
عب�داهلل رحيمي ب�ه فرماندهي گردان 
ضربت رسيدند. شهيد رحيمي تا سال 
1366 که به شهادت رس�يد، در همين 
گردان ضربت بود و با دشمن می  جنگيد
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