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88498481ارتباط با ما

نگاهي به وقايع يك سال پاياني جنگ تحميلي 
در گفت و گوي »جوان« با يك راوي دفاع مقدس

ماه هاي آخر جنگ
 با ارتش يك ميليوني صدام مي جنگيديم

حسيني در توصف شرايط جبهه ها در تابستان 
س��ال 66 مي گويد: پ��س از اينك��ه متصرفات 
اي��ران در حومه بصره طي عملي��ات كربالي5 
تثبيت شد، ابرقدرت  ها به زعم خودشان قدمي 
ديپلماتي��ك براي پاي��ان جنگ برداش��تند و 
قطعنامه 598 را در تير 66 به تصويب رساندند. 
در اين زمان ايران دس��ت برت��ر را در جبهه ها 
داش��ت، كما اينكه اس��فند 67 نيز رزمندگان 
عمليات والفجر10 را در شمال عراق اجرا كردند 
و ش��هرهايي چون حلبچه ع��راق را به تصرف 

درآوردند. 
وي مي افزايد: آخرای س��ال 66 پاي��ان دوران 
حمالت آفندي ايران بود. بع��د از آن فروردين 
سال 67 عراق حمالتش را آغاز كرد و در اولين 
قدم فاو را پ��س گرفت. اگ��ر بخواهيم نگاهي 
به متصرفات ايران در خاك ع��راق بيندازيم و 

برحس��ب اهميت رتبه بندي كنيم، به ترتيب 
فاو، ش��ملچه و مجنون حائز اهميت بودند كه 
عراق نيز ابتدا فاو، شملچه و مجنون را از ايران 

پس گرفت. 
اي��ن راوي دفاع مق��دس در ادامه با اش��اره به 
وضعيت اجتماعي و سياسي دو كشور مي گويد: 
يك س��ال پاياني جنگ اتفاق ه��اي مهمي در 
دو كش��ور ايران و عراق افتاده بود. از يك طرف 
اختالف نظرهاي��ي بي��ن برخي از مس��ئوالن 
سياسي با فرماندهان نظامي درخصوص ادامه 
جنگ در داخل ايران وجود داش��ت و در طرف 
مقابل عراق نيز با امكاناتي ك��ه ابرقدرت ها در 

اختيارش گذاش��ته بودند، خود را تجهيز كرده 
و اقدام به گس��ترش كمي و كيفي ارتش كرده 
بود. طوري كه ارتش عراق در پايان دفاع مقدس 

بسيار قوي تر از شروع جنگ شده بود. 
وي در توضيح بيان می كند: عراقي ها در اواخر 
جنگ با يك ارتش حدوداً يك ميليون نفري به 
مواضع ايران حمله  كردند. مثاًل گارد رياس��ت 
جمهوري شان را از يك لشكر به حد يك سپاه 
گس��ترش پيدا كرده بود، اما برعكس عراق در 
ايران برخي از شرايط باعث شده بود تا اعزام ها 
به جبهه رونق قبل را نداشته باشد. اين مسائل 
باعث شد تا توازن جبهه ها به نفع عراق بهم بريزد 
و نهايتاً با از دست رفتن متصرفات ايران در خاك 
عراق، بعثي ها حتي به فكر پيش��روي به داخل 

ايران نيز بيفتند. 
حس��يني در ادامه تصريح مي كند: اگر يادمان 

باشد چند س��ال پيش نامه فرمانده وقت سپاه 
به حضرت امام بحث روز شده بود كه ايشان از 
كمي امكانات و تسليحات صحبت هايي را مطرح 
كرده بودند. همچنين برخي ديگر از نامه هايي 
كه مسئوالن اقتصادي و سياسي به امام نوشت 
بودند يا در فضاي سياس��ی كشور مطرح كرده 
بودند نيز بعدها علني گرديد و نهايتاً همه اين 
مسائل باعث شد تا حضرت امام با نوشيدن جام 

زهر قطعنامه 598 را در تير 1367 بپذيرند. 
وي مي افزايد: شايد در يك نگاه عجيب به نظر 
برس��د كه چطور در يك سال وضعيت جبهه ها 
اينقدر تغيير كرد، اما اگر خوب نگاه كنيم عوامل 
تغيير توازن قوا در جبهه ها از همان زماني رقم 
خورد كه برخي در داخل اي��ران ايمان به ادامه 
جنگ را از دس��ت داده بودند و در آن س��و نيز 
ابرقدرت ها كه از شكست عراق در فاو و شلمچه 
متحير بودند، تصميم گرفتند به هر نحو ممكن 
اين جنگ را طوري به اتمام برس��انند كه ايران 
طرف پيروز جنگ نباشد. بنابراين روي برخي 
از عوامل چه در داخل ايران و چ��ه در خارج از 
آن كار كردند و نهايتاً اي��ران تير 67 قطعنامه 
را پذيرفت و در مرداد همان س��ال نيز جنگ به 

شكل عملي در جبهه ها به اتمام رسيد. 

شهید 16ساله اي كه با بازگشت پیکرش غوغا به پا كرد
گزارش »جوان« از حضور در منزل شهيد خسرو قادري كه پيكرش بعد از 40سال به خانه برگشت

  عليرضا محمدي
27 تير 1367 پذي�رش قطعنامه 598 از س�وی اي�ران به اطالع عمومي رس�يد؛ 
قطعنامه  اي كه س�ال قبل در 29تير 1366 از س�وي ش�وراي امنيت سازمان ملل 
تصويب ش�د و پس از يك س�ال پر فراز و نش�يب نهايتًا اي�ران آن را پذيرفت. در 
گفت و گويي كه با سيدحسين حسيني از راوي هاي دفاع مقدس داشتيم، به مرور 

وقايع تير 66 تا 67 پرداختيم. 

ش�ايد در ن�گاه اول عجيب ب�ه نظر 
برس�د چطور در يك س�ال وضعيت 
جبهه ه�ا اينقدر تغيير ك�رد، اما اگر 
خوب نگاه كنيم عوامل تغيير توازن 
ق�وا در جبهه ها از هم�ان زماني رقم 
خورد ك�ه برخي در داخ�ل ايمان به 
ادام�ه جن�گ را از دس�ت دادن�د

گفت و گو

  سربند هاي آويزان
وارد كوچه ش��هيد كه مي ش��وم هم��ان ابتدا 
چش��مم به بنره��اي خوش��امدگويي و تابلو 
نوش��ته هاي چوب��ي مي خ��ورد. تابلوهاي��ي 
ك��ه جم��الت و وصاي��اي ش��هدا را ب��ه رخ 
بازديد كنندگانش مي كشد. در خانه را مي زنم. 
خانه پر از مهمان هايي اس��ت كه آمده بودند، 
بازگشت پيكر خسرو را خوش��امد بگويند. در 
خانه كه باز مي شود، چشم هايم به سربندهاي 
آويزان بيت شهيد مي افتد كه جلوه اي خاص 
و روحان��ي داده  بودن��د. س��ربندهايي كه ياد 

شب هاي عمليات را برايت زنده مي كنند. 
كمي آنطرف تر مادري روي صندلي نشس��ته، 
وقتی نگاهش مي كنم، ش��ادي تمام وجودش 
را فراگرفته اس��ت. گويی بار ديگر متولد شده 
باش��د! خوش��امد مي گويد و ما را ب��ه كنارش 
دعوت مي كند و تا ما را مي بيند دس��ت به دعا 
مي شود و چه خواس��ته زيبايی مادر شهيد از 
خدا دارد: »عاقبت همه جوانان بخير بش��ود. 

ان شا ءاهلل.«
همين دعا مي شود سرآغاز همكالمي مان. مادر 
شهيد مي گويد: خس��رو متولد 12تير 13۴5 
بود. من شش فرزند داش��تم؛ پنج پسر و يك 
دختر. خانواده معتق��د و مذهبي بوديم. من و 
بچه ها در زمان انقالب فعاليت زيادي داشتيم. 
خوب به ياد دارم خس��رو 12 س��ال داش��ت، 
يك روز االغ��ي را آورد و عكس ش��اه و فرح را 
آويزانش��ان كرده بود و در محل می چرخاند و 
می گفت: »ش��اه فراري شده سوار گاري شده. 
اين هم عكس خ��ودش و خانمش كه دارند از 

ايران فرار مي كنند.«
  بازرسي شبانه

بعد از پيروزي انقالب، خس��رو از 13 س��الگي 
وارد بسيج مسجد شد. ش��ب ها پست بازرسي 
مي داد. يك بار يكي از روحاني��ون محل به نام 
آقاي نوري كه با خانواده ما هم بسيار صميمي 
بود، از پس��ت خس��رو عبور مي كند. خسرو به 
آقاي نوري ايست مي دهد. آقاي نوري به خسرو 
مي گويد من نوري هس��تم. خس��رو مي گويد، 
باشد من وظيفه خودم را انجام مي دهم. او هم 
مي گويد به مادرت مي گويم. خسرو در پاسخش 
مي گويد، شما براي من قابل احترامي، ولي من 

بايد كارم را انجام بدهم.
م��ادر ش��هيد ادام��ه مي دهد:»دفت��ر حزب 
جمهوري كه منفجر ش��د، گري��ه مي كرديم. 
پس��رم مي گفت تو را به  خدا بروي��د در خانه 
گريه كنيد. دشمن ش��ادمان نكنيد. نگذاريد 
دش��من از اش��ك هاي شما خوش��حال شود. 
نمي خواس��ت آنها كه مخالف هستند متوجه 

ناراحتي ما شوند.« 
زمان زي��ادي را در پايگاه بس��يج مي گذراند. 
بس��يار مهربان و ش��وخ طبع بود. دوستانش 
مي گفتند، ش��ب ها كه پست داشتيم، شوخي 
مي كرد و مي خنديديم. به كس��ي بي احترامي 

نمي ك��رد و ح��رف و غيبتي نمي زد. خس��رو 
باگذشت، مهربان و صبور بود. 
  شيريني عروسي خسرو

مادر به ق��اب عكس خس��رو ك��ه در كنارش 
قرار دارد، خيره مي ش��ود. گويي ياد و خاطره 
آن روزه��ا براي��ش تداع��ي ش��د، در مي��ان 
صحبت هاي م��ان ب��ا چ��اي و ش��يريني از ما 
پذيراي��ی مي كند و مي گويد: »اين ش��يريني 
خوردن دارد! ش��يريني آمدن خس��رو است. 
م��ن نمي خواهم كس��ي اينجا ناراحت ش��ود 
يا گريه كند، اينجا مراس��م عروس��ي خس��رو 
است. نمي دانم چطور توانستم اين جمالت را 
بشنوم و بغض هايم را فرو بخورم. مگر مي شود 
مادر باشي و ۴0سال دلتنگ فرزندت نباشي! 
مگر مي شود مادر باش��ي و فرزندت سال ها در 
بيابان هاي عراق خفته باشد، تو آرام سر بربالين 
بگذاري؟! اما اين مادران همان زناني هستند 
كه امام خميني )ره( در موردش��ان فرمود، از 

دامن زن مرد به معراج می رود.«
صحبت هاي مادر ش��هيد را كه مرور مي كنم 
ب��ه خ��ود مي گوي��م بهانه ب��ه مع��راج رفتن 
خسرو همين مادر اس��ت؛ مادري كه بغض ها 
و دلتنگي ه��اي مادران��ه اش را ف��رو مي برد و 
۴0سال صبوري پيشه مي كند و اينگونه باعث 

عاقبت بخيري فرزندش مي شود. 
  مخفي شدن در وانت

مادر از اعزام خس��رو به جبه��ه و تغيير تاريخ 
شناس��نامه اش مي گويد: »زمان��ي كه جنگ 
شروع شد خسرو س��ن زيادي نداشت. تاريخ 
شناسنامه را تغيير داد تا هرطور شده خودش 
را به جبهه برس��اند. حتي يك بار من را همراه 
خودش برد. همسرم راضي نبود كه خسرو به 
جبهه برود و ب��راي همين من هم صحبتي در 
اين باره با همس��رم نمي كردم، اما خود خسرو 

مشتاقانه پيگير اعزامش بود.«
مادر ش��هيد مي افزايد: »فرمانده پايگاه بسيج 
خس��رو برايمان تعري��ف مي كرد كه خس��رو 
يكبار براي اينك��ه بتواند همراه م��ا به جبهه 
بيايد، داخ��ل وانتي كه قرار بود ت��داركات به 
جبهه بفرستد، پنهان شد، اما ما متوجه شديم 
و او را پي��اده كرديم. خس��رو دلگير ش��د و رو 
به او كرديم و گفتيم خس��رو ج��ان بيا پايين 
ما نمي توانيم جواب پدر و م��ادرت را بدهيم. 
هر زمان رضايتنامه آوردي ما ش��ما را همراه 

خودمان مي بريم.
  شهد شيرين آزادي خرمشهر

»مدت زيادي نگذشته بود كه خسرو توانست 
نام خودش را در جرگه بسيجيان واليتمداري 
كه به ام��ر رهبري جام��ه جه��اد و رزم بر تن 
كرده اند، ثبت كند. چه كس��ي مي دانست كه 
اين نوجوان تازه از راه رس��يده به اين زودي ها 
ره 100 ساله را طي كند. پسرم در پايگاه مقداد 
تيپ محمدرسول اهلل)ص( ثبت نام كرد و بعد از 
تقسيم نيروها به پادگان امام حسن مجتبي )ع( 

رفت و از آنجا اعزام شد. قبل از اعزام آمد خانه و 
با ما ديدار كرد و رفت. فردای صبح آن روز هم 
قبل از اعزام با من تماس گرفت و تلفني با هم 
صحبت كرديم. وقتي زنگ زد، گفتم خسروجان 
چقدر زود زنگ زدي مادر! ما مراس��م دعا و... 
داشتيم. بعد هم با خواهرش براي خداحافظي 
تماس گرفت. او كه متوجه اعزام خس��رو شده 
بود، همراه با همس��رش به بدرقه اتوبوس هاي 
رزمندگان رفتند. كمي بعد از اعزام، خسرو در 
عمليات الي بيت المقدس آزاد سازي خرمشهر 

شركت كرد. شهد شيرين آزادي شهر عزيز مان 
آنقدر به دل و جانش نشس��ته بود كه وقتي به 
مرخصي آمد، برايم��ان از آن روزها و لحظات 

صحبت  می كرد و خاطره مي گفت.«
  رمضان 1361

به مقط��ع عملي��ات رمضان مي رس��يم. مادر 
شهيد آهي مي كش��د و مي گويد: »پسرم بعد 
از اتم��ام مرخصي دوب��اره راهي جبهه ش��د 
تا اين ب��ار در عمليات رمضان ش��ركت كند، 
بدرقه اش ك��ردم و از آنجا كه مي خواس��تم به 
نماز جمعه بروم، خسرو به من گفت مادر شما 
برو نماز و من هم خودم مي روم. نهايتاً پس��رم 
رمضان 1361 راهي جبهه ش��د. يك روز قبل 
از عمليات رمضان هم با م��ن تماس گرفت و 
گفت مادرج��ان، ما فردا عملي��ات داريم. من 
هم گفتم حرف فرمانده هاي��ت را گوش كن و 
تابع شان باش. خسرو گفت مادر من مي روم و 
توكلت به خدا باشد. هر چه خدا بخواهد همان 
مي شود. گويا خسرو قبل از عمليات با دخترم 
هم تماس گرفته و گفته بود فردا عمليات داريم 
و خواهرش هم از او خواس��ته ب��ود كه مراقب 

خودش باش��د. خس��رو از خواهرش حالليت 
طلبيده بود. دخترم به خس��رو گفته بود اين 
حرف ها چيست. تو 16سالت است و ان شاءاهلل 
خيلي زود برمي گردي. خواهرش مي گفت من 
نمي توانس��تم به خودم بقبوالنم كه اين رفتن 
شهادت دارد. مگر برادرم چند سال داشت كه 

از من حالليت مي طلبيد. 
خسرو رفت و ش��هيد رمضان ش��د. 39 تا ۴0 
سال هم دوري و فراق ما از او طول كشيد، اما 
من بر آنچه در راه خدا داده بودم، چشمداشتي 
نداش��تم. امروز هم كه بعد از س��ال ها دوري 
بازگشته باز هم خدا را شاكرم. من راضي ام به 

رضاي خدايم.« 
  شهادتت مبارك

ع��ذرا ق��ادري ش��هادت فرزن��دش را قبل از 
اينكه كس��ي به او اطالع دهد، مي دانس��ت. او 
مي گويد: »همان روزي كه خسرو شهيد شد، 
نزديكي هاي صبح بلند شدم و به نماز ايستادم. 
حس و حال نداشتم و باز خوابيدم. خواب ديدم 
كه خسرو در سرزميني وسيع و سرسبز است 
خاك��ش مثل حنا ب��ود. به م��ن لبخند مي زد 
و می گفت م��ادر س��الم!بعد به يكب��اره روي 
زمين من با ديدن اين صحنه از خواب پريدم. 
پيش خودم گفتم خسرو جان شهيد شدي؟! 
ش��هادتت مبارك!كمي بعد يكي از بسيجيان 
پايگاه خبر شهادتش را براي ما آورد. خبر آمد، 
اما هيچ نش��اني از پيكرش نبود. بعد ها گفتند 
مفقوداالثر اس��ت؛ مفقوداالثري يعني نبودن 

عزيزي كه هميشه در يادت خواهد بود.« 
مادر با بغض ادامه مي ده��د: »همرزمان نحوه 
ش��هادت و چرايي ماندن پيك��رش در منطقه 
را اينگونه براي ما تعريف كردن��د؛ ابتدا تير به 
گلوي خس��رو اصابت می كند و بع��د تيري به 
پيش��اني و تيري هم به قلب خسرو می خورد. 
وقتي تير به گلويش می خورد او را به آن طرف 
خط انتقال می دهيم. شهادت خسرو براي همه 
مشخص بود، اما چون در اين عمليات شكست 
خورده بوديم و منطقه به دست بعثي ها افتاده 
بود، نتوانستيم پيكرش را بياوريم. حاال بعد از 
گذشت اين همه س��ال خبر دادند كه خسرو 
شناسايي شده و آنچه از پيكرش مانده است را 

براي ما آوردند.«
  گل سر سبد خانه

مادر در پايان مي گويد: »خس��رو گل سرسبد 
خانه ما بود؛ گلي كه خدا با شهادت گلچين كرد 
و برد. وقتي خبر تفحص خسرو را دادند، مردم 
به خانه مان آمدند. روز تشييعش هم يك شهر به 
استقبالش آمدند. مردم همه لطف داشتند. مردم 
شهدا را دوست دارند و در تش��ييع شهيدمان 
سنگ تمام گذاش��تند. ما شرمنده شان شديم. 
من جمجمه پسرم را ديدم جوان 16ساله اي كه 
با آمدنش غوغا به پا كرد. مردم به پسرم متوسل 
مي شدند و حاجت مي گرفتند. او سال ها مهمان 
سفره مادرمان حضرت زهرا )س( بود. رجايي ها، 
بهشتي ها، شهداي حرم همه رفتند. من خاك 

زير پاي همه شان هستم.«

پسرم رمضان 1361 راهي جبهه شد. 
ي�ك روز قبل از عملي�ات رمضان هم 
با من تماس گرفت و گف�ت مادرجان، 
ما فردا عمليات داري�م. من هم گفتم 
ح�رف فرمانده هاي�ت را گ�وش كن و 
تابع ش�ان باش. خس�رو گف�ت مادر 
من م�ي روم و توكل�ت به خدا باش�د

خسرو رفت و شهيد رمضان شد. 39 تا 
40 س�ال هم دوري و فراق ما از او طول 
كش�يد، اما من بر آنچه در راه خدا داده 
بودم، چشمداشتي نداشتم. امروز هم كه 
بعد از سال ها دوري بازگشته باز هم خدا 
را شاكرم. من راضي ام به رضاي خدايم

  صغري خيل فرهنگ
تير س�ال 1361بود. مادر براي آخرين بار قرآن و آيينه را به دس�ت گرفت و با خودش خيلي 
كلنجار رفت تا خس�رو بغض و اش�ك هايش را نبيند. آرام آرام بدرقه اش كرد. سفارش هاي 
مادرانه را برايش زمزمه و خسرو را از زير قرآن رد كرد و او رهسپار جبهه شد. دل در دلش نبود، 
اما به ياد حضرت زينب)س( كه افتاد دلش آرام گرفت. ماه مبارك رمضان بود، زمزمه عملياتي 
به نام رمضان كه با عدم الفتح رو به رو شد. 23 تير 61 خبر شهادت خسرو آمد، اما پيكري براي 
مادر نيامد تا وداع مادر و فرزند ناتمام بماند. حاال بعد از 40سال خبر آمد كه پيكر خسرو تفحص 
شده و به خانه برمي گردد. مراسم تشييع شهيد خس�رو قادري كه چندي پيش برگزار شد، 
باشكوه بود. الحق كه البرزي ها سنگ  تمام گذاشته بودند. چند روز بعد از تشييع پيكر شهيد 
با هماهنگي قبلي مهمان خانه عذرا قادري مادر شهيد شديم تا براي لحظاتي هم كه شده پاي 

صحبت هاي او و خاطراتش بنشينيم. 

جدول

پاسخ جدول شماره 6530

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6531

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 س  م ا ر ح ا ل ا هـ ر ي ب ك ت 1
 ي م  ت ا ل ا و م  ت و ك  ا 2
 ا ن س  ن ا و ر  ر ي ز  ن م 3
 هـ ف ا ك  ل پ  ش ا ل  ن ا س 4
 چ ي و ي ا  ك م ي م  ا ق ل ا 5
 ا  هـ ا ل ك  ي ر  ك و ش  ي 6
 ل ن  ر ت ن ي ا  ق ا س  ك ر 7
  م ك  م س ي ن ي م ف  ق ل  8
 ا د  ر ا ل  د ا ر ي ا  ت م 9
 ن  ش و س  و ا  ي ي ر م  ي 10
 س ي ر ا  ي س ر ن  ن ا د ن ر 11
 و ي ر  ر م ع  ا ك  د و س ا 12
 ل ل  ا س ن  ب ن ر ا  ز و خ 13
 ي  ب هـ و  ا ل د ن ا م  ز و 14
 ن ا ب و خ هـ د ع و ر ا ز هـ  ر 15

 
 
 

از باال به پايين
   1-  سوره سوم- خطاب محترمانه براي مرده   2- سنگ عيار طال- واژه و كلمه- برجستگي زير چانه  3- زوبين- 
خودستايی به دروغ- راغب   ۴- مسابقات سراسری- جامه رزم قديم- تابلوي تبليغاتي- تن پوش مردانه   5- اثر 
سوختگی- دراز، ممتد- قربانگاه حاجيان   6- از س��وره های قرآن كه در آن بيشترين قسم ياد شده است- محلي 
ويژه براي مسافران در هتل و فرودگاه- از شهدای مظلوم مدافع حرم   7- همسايه سولقان- از فرزندان نوح- پول 
ژاپن- نوعی ورزش   8- گهواره- با پيمانكار منعقد مي شود- درختی خاردار شبيه درخت ترنج   9- از گل های 
زيبا- س��نبل كوهی- بطن- صدازدن طلبكارانه   10- پول چين- رودی كه از شهر رم می گذرد- بركت سفره   
11- لوس- ايمان آوردن- گروگذارنده   12- عدد رمزی- س��فره- گاهي پس مي شود و بايد فرار كرد- آقا و سرور 
  13- رهبر شهيد فدائيان اسالم- درد چشم- مادر لر   1۴- سنگتراش- فتنه و آشوب- پرستار  15- از القاب 

امام زمان)عج(- اثنی عشر

از راست به چپ
 1-  آيه اكمال كه بخشی از آيه 3 سوره مائده است)الَْيْوَم ...( 2- مرزبان- محل آخرين جنگ ايران و اعراب- پاسخ 
جدول 3- عمو- عضو شنوايی- نوعی تنور نانوايی-  شهر آرامگاه  حضرت آدم  ۴- كوی و برزن- عضو بی حس- 
رود آرام- متضاد عوام 5- گنج و دفينه- آب دهنده- مهنا   6- فزونی و فراوانی- تلخ- خاك  7- برج كج- ترس 
و بيم- ترياك- خس��يس 8- صرع- كندن گل و لجن كف رود ها و آبراه ها- روحاني زرتشتي 9- لخت- مقيد و 
گرفتار- دسته و صف- بهتر از بدتر 10- خالق ارژنگ- غذاي نذري- از سوره های كتاب هدايت   11- سرود ها و 
تصنيف ها- شهر زادگاه عطار- معتمدان   12- مرد شريف و نجيب- نحوه بی سروته- دشمن موش- شكاف و رخنه
   13- كار در ازاي پول- جوی و آبراه- مردم قر آني- آب بند   1۴- مظهر روشنايي- تفاله كنجد- چهارشاخ خرمن 

بر بادده   15- علی عليه السالم می فرمايند از اين سخن پرهيز كنيد كه باعث غرور و خودپسندی می شود
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.
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