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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

  صغري خيل فرهنگ 
شهيد احمد س�ليماني و حاج قاسم س�ليماني اهل 
يک روس�تا بودند و از هم�ان دوران کودک�ي با هم 
عهد و پيمان بسته بودند که هميشه کنار هم باشند؛ 
در بازي ه�اي کودکانه، مس�جد، مكتب، مدرس�ه، 
فعاليت هاي انقالبي و در آخر هم جبهه. هر دو شهيد 
بر عهد خود ماندند ت�ا اينكه ش�هادت احمد در 26 
مهر1363قرار اي�ن دو رفي�ق ديرينه را ب�ر هم زد. 
شهادتي که حاج قاسم را هم بيقرار کرد. حاج قاسم 
بر بالين خونين احمد حاضر شد، او درخصوص شهيد 
احمد س�ليماني مي گويد: »چه�ره او را ک�ه پس از 
ش�هادت ديدم، نصف صورتش را خون پوشانده بود 
و نصف ديگ�ر صورتش مثل مهتاب مي درخش�يد و 
حقيقتاً  آرامش خاصي در چهره او پيدا بود که باعث 
ش�د ديدن اين صحنه جزو ديدني ترين صحنه هاي 
عمرم در دوران دفاع مقدس باشد.« شدت عالقه اين 
دو رفيق آنقدر  زياد  بود که حاج قاسم بعد از شهادت 
احمد و به نيابت از او يک سفر حج رفت و سنگ مزار 
احمد را هم  عوض کرد و روي آن نوشت: شهيد حاج 
احمد س�ليماني. روايت هاي زينب س�ليماني تنها 
فرزند ش�هيد و برادر جانبازش محمود س�ليماني را 

پيش رو داريد. 
   

دختر شهيد
  نوزاد 7 ماهه 

زمان شهادت پدر هفت ماهه بودم. مادربزرگم )مادر شهید( 
زماني که پدر را باردار بودند، در خواب مي بیند که یک مهره 
قیمتي به ایشان هدیه مي دهند؛ در خواب متوجه مي شوند 
که این مهره قیمتي هدیه امام حسین)ع( است و وقتي پیگیر 
تعبیر خواب مي شود به او مي گویند: فرزندت ان شاءاهلل در 

خط امام حسین)ع( خواهد بود. 
  حريم چراگاه

پدرم تحصی��الت ابتدای��ي اش را در روس��تاي قنات ملک 
زادگاهش س��پري مي کند. در این مدت در کار کشاورزي، 
دامداري و پرورش گوسفندان کمک پدرشان مي کند. ایشان 
از همان ابتدا حواسش به حالل و حرام بود. حتي زماني که 
گوسفندان را به چراگاه مي برد، دقت مي کرد که گوسفندان 

به حریم محصوالت مردم وارد نشوند. 
پدر در سن نوجواني به دلیل اینکه اوضاع مالي پدرشان خوب 
نبود، براي کار و درس راهي کرمان مي شود و چون سن کمي 
داشتند با سختي و مشقت کار پیدا مي کنند و بعد از مدتي 
پول هایش را جمع مي کند و به خان��ه برمي گردد. بابا تمام 
دستمزدهایش را به پدرش مي دهد. به ظاهر کم سن، ولي 
دنیایي از معرفت بود. ایشان کارهایش را مخلصانه براي خدا 

انجام مي داد و اهل ریا وخودنمایي نبود. 
  لباس سپاه و سفره عقد

پدر و مادرم فامیل بودند و مادرم دختر عمه شان بود. مراسم 
عروسي شان بسیار س��اده بود و پدر با لباس سپاه در مراسم 
عقدش حاضر می ش��ود. لحظه اي که هیچ گاه از خاطر مادر 
نمي رود. با آغاز جنگ و حضور پدر در جبهه دلتنگي و دوري 
همنشین مادر مي شود. ایشان همیش��ه از آخرین وداع بابا 
اینگونه برایم روایت مي کند؛ همگي به مشهد رفته بودیم. وقتي 
از زیارت امام رضا )ع( به خانه برگشتیم، بابا از تو که هفت ماه 
داشتي، پرسید: دخترم براي من دعا کردي؟ من رو به پدرت 
کردم و گفتم: این بچه از دعا و اینه��ا چه مي داند؟ اما پدرت 
گفت: زینب خودش مي داند که من چه مي گویم! همیشه از 
مادر مي خواست برایش دعاي شهادت کند و مي گفت: خانم 
دعا کن شهید شوم، شفاعتت مي کنم. شهادتي که نهایتاً در 

26 مهر 63در ارتفاعات میمک نصیب دل بیقرارش شد. 
  عهد قاسم و احمد 

بابا و حاج قاسم رفاقت عجیبي با هم داشتند. آنها از کودکي با 
هم عهد و پیمان بسته بودند همیشه کنار هم باشند و شهادت 
بابا پایاني زمیني بر این عهد بود. بابا و حاج قاسم با هم دوست 
و قوم و خویش بودند. در دوران مدرسه ابتدایي و در روستاي 
قنات ملک با هم درس مي خواندند؛ با هم گوس��فندان را به 
چرا مي بردند، در کرمان با هم یک ات��اق اجاره کرده بودند و 
درس مي خواندند و کار مي کردند؛ قبل از پیروزي انقالب در 

حرکت هاي دیني و سیاسي کنار هم بودند، با هم به کالس هاي 
قرآن مي رفتند و در نماز جماعت هاي مس��اجد ملک )امام 
خمیني )ره(( و مسجد جامع ، تکیه فاطمیه، سخنراني هاي 
حجت االسالم محمودي و آیت اهلل صالحي شرکت داشتند؛ آنها 
در اکثر صحنه هاي انقالب و مبارزه با رژیم ستمشاهي همراه 
هم بودند؛ در صحنه آتش زدن مسجد جامع کرمان از سوی 
خود فروختگان رژیم طاغوت، مبارزه با فساد و بي بندوباري، 

آتش زدن مغازه هاي مشروب فروشي با هم بودند. 
  حج حاج قاسم براي احمد

 برادري و رفاقت بابا و حاج قاسم از کودکي به میدان جنگ 
رسید و تا لحظه شهادت بابا هم ادامه داشت. برادري این دو 
در سنگر جهاد هم ادامه داش��ت. آنها همراه و هم دوش هم 
در طراحي عملیات ها، برنامه ریزي جهت رویارویي با دشمن 
بعثي مجاهدت هاي زیادي از خود نشان دادند. حاج قاسم 
به خاطر ارادتي که به پدر داش��ت یک حج واجب به نیابت 
از شهید احمدس��لیماني به جاي آورد. وقتي حاج قاسم از 
سفر حج بازگشت، دستور دادند سنگ قبر شهید را عوض 
کنند و عنوان »شهید حاج احمد سلیماني« را روي سنگ 
قبر بنویسند. شهید حاج قاسم سلیماني در تمام مراسمات 
شهید احمد حضور داشت و پیکر ایش��ان را سردار دل ها به 

خاک سپردند. 
  شهيد شاخص سال 1391

پدرم در سال 1391شهید شاخص کشوري بود و سومین 
کنگره بزرگداش��ت 11هزار ش��هید جامعه عشایر کشور با 
محوریت ش��هید احمد سلیماني برگزار ش��د. سردار حاج 
قاسم سلیماني سخنران این مراسم بودند و حضار این مراسم 
براساس سهمیه خانواده شهدا و ایثارگران در نظر گرفته شده 

بودند و از کل طوایف عشایر کشور حضور داشتند. 

آمار عشایر در جنگ و جبهه نسبت به سایر اقشار و نیروهاي 
رزمنده حاضر در جن��گ تحمیلي رقم قاب��ل مالحظه اي 
است. عشایر در جبهه هم حضور فیزیکي خوبی داشتند و 
هم کمک هاي پشتیباني خوبي به جبهه ارسال مي کردند. 
اهداي پول و گوسفند بخشي از این هدایا بود. عشایر همیشه 
و در تمام صحنه هاي انقالب از نظام و آرمان هاي امام حمایت 

می کردند و همچنان پا در رکاب والیت هستند. 
وجود حاج قاسم س��لیماني که خود نیز از عشایر بود و حاج 
احمد سلیماني در آن مقطع در جبهه باعث تشویق و ترغیب 
نیروهاي جوان عشایر شده بود. به همین خاطر مي بینیم که 
تعداد شهداي عشایر و نیروهاي ایثارگر این قشر رقم باالیي را 
به خود اختصاص داده است. مخصوصاً در زمان جنگ برخي 
از سران طوایف و ایالت براي بازدید و مشاهده مناطق جنگلي  
که مي آمدند، خود این افراد در برگش��ت به استان هایشان 

مشوق خوبي براي حضور نسل جوان در جبهه بودند. 
   

برادر شهيد 
   ييالق و قشالق

برادرم احمد سلیماني در خانواده اي مذهبي، متدین و از پدر 
و مادري زحمتکش در سال 1336 متولد شد. تعداد اعضاي 
خانواده هشت فرزند، پنج پس��ر و سه دختر بود که همراه با 
والدین جمعاً 10نفر مي شدیم. احمد فرزند اول خانواده که 
در دوران کودکي فردي پرتحرک بود. او در حد وسعش کمک 
حال والدین بود. کودکي پرجنب و جوش، نیرومند و قوي 
بود و کمتر کسی می توانست حریف قدرت بدني و جسمي 
ایشان شود . در کشتي زور بازوي خاصي داشت. خانواده ابتدا 
زندگي کوچنده و عشایري داشتند که محل ییالق روستاي 
زردآلوئیه رابر محل قشالق روستاي بنگود شهرستان کهنوج 
بود، چراکه براي امرار و معاش زندگ��ي و دام باید به دنبال 
چراگاه گوسفندان باشند و به همین منظور سیاه چادر در 

محل اسکان در منطقه گرمسیر بود. 
  گردوهاي باد ريز!

پدرم به رغم کار کشاورزي، مقداري هم از آب و زمین اربابان 
)مالکیني( در اختی��ارش بود، ولي هیچ وق��ت حاضر نبود 
کمترین سود و درآمدي اضافي را به نفع خودش تصرف کند. 
به عنوان مثال دره تنگل هون��ي )بین کوه ها و دره ها( باالي 
روستاي قنات ملک،  گردو زیادي کشت مي شد و هر فردي 
براساس مالکیت خودش از آن محصوالت استفاده مي کرد. 
پاییز فصل برداشت محصول است و معموالً  گردوها بادریزي 
مي کنند )در اثر رس��یدن( از باالي درخ��ت تعدادي گردو 

مي ریزد. ایشان حتي حاضر نمي ش��ود دانه گردویي از زیر 
درختان جمع کند و معتقد بودند، این مال مردم است و حالل 
نیست. پدر به ائمه اطهار )س( ارادت ویژه اي داشت. عالوه بر 
اینکه اهل نماز و عبادت هم بودند، مجالس روضه خواني به 
یاد ائمه)ع( در هر سال داشت و مداح دعوت مي کردند. مردم 
محل هم جمع مي شدند و بعد از روضه خواني از مردم و حضار 
با آبگوشت پذیرایي مي کردند. ما خواهرها و برادرها در چنین 

وضعیتي پرورش پیدا کردیم. 
  اولين رزمنده خانه

 با آغاز جنگ تحمیلي سه نفر از پسرها راهي جبهه شدند. 
احمد، من و برادرمان مختار. دو برادر دیگرمان هم به دلیل 
سن کمي که داشتند، نتوانس��تند درجبهه شرکت کنند. 
خانواده ما در حد توان، انقالب، جبهه و جنگ را در اولویت 
امورات زندگي شان قرار دادند و مخالفتي با رفتن فرزندان به 
جبهه نداشتند. چون این امر را از ضروریات و فریضه  واجب 
مي دانستند. برادرم شهید احمد س��لیماني قبل از انقالب 
فردي مسجدي و اهل قرآن بود که حقیقتاً  از شعور و درک 
مسائل سیاسي برخوردار بود. ایشان داراي اطالعات مفید 
و باالیي بود و در جریانات نظام س��رآمد آن دوران محسوب 
مي ش��د.   اولین رزمنده خانواده احمد س��لیماني در سن 
23س��الگي، یعني در س��ال 1359 راهي جبهه کردستان 
شد و با دموکرات ها و کومله ها مبارزه کرد تا اینکه آن غائله 

بحمدهلل سرکوب شد. 
والدین مان از آنجا که به اصول دین و فروع دین پایبند بودند 
و امر جهاد را یک فریضه مي دانستند، به همین خاطر مانع 
رفتن احمد نشدند و او را به خداوند سپردند و راضي بودند 
به رضاي الهي.  احمد از زمان درگیري کردستان در سال 59 
تا هنگام شهادت پیوس��ته جبهه بود. ابتدا به عنوان نیروي 
بسیجي و بعد پاسدار رسمي شد. در جبهه اول نیروي بسیجي 
و س��پس فرمانده در رده هاي مختلف بود و آخرین سمت و 
مسئولیت ایشان معاون ستاد لشکر ثاراهلل )ص( و مسئول 

طرح عملیات لشکر بود. 
  نيروي بخور و بخواب!

با توجه به اینکه آن زمان وسایل ارتباط جمعي کم بود، وقتي 
رزمندگان نامه مي فرستادند با تأخیر زیادي دست خانواده ها  
مي رسید. یا اینکه وقتي کسي از آشنایان از جبهه مي آمد، 
جویاي احوال فرزندشان مي شدند و یا اینکه اخبار جبهه  را 
از رادیو مطلع مي شدند. احمد هم بیشتر وقت ها در جبهه 
بود و هر بار که از جبهه برمي گشت از ایثارگري رزمندگان 
صحبت مي کرد و هیچ وقت از خ��ودش تعریف نمي کرد و 

نمي گفت من چه کاره ام؟! یکي از خویشاوندان به او گفت: 
احمد در جبهه چه کاره اي؟! در جوابش گفت: من یک نیرو 

بخور و بخواب هستم. 
برادرم احم��د از معنویتي که در آنجا حاک��م بود، صحبت 
مي کرد. ایشان تا کس��ي چیزي از او نمي پرسید، حرفي به 

میان نمي آورد و در اصل کم حرف بود. 
آرزوي دیرینه احمد ش��هادت بود. همیشه از خویشاوندان 
و دوستان مي خواست براي شهادتش دعا کنند. تعدادي از 
رفقاي صمیمي برادرم در عملیات طریق القدس) فتح بستان( 
شهید شده بودند و خودش هم از ناحیه پا ترکش خورده بود 
و مدتي در بیمارستان و خانه یکي از اقوام بستري بود. وقتي 
بهبودي حاصل شد، مجدداً عازم جبهه گردید و خبر شهادت 
دوستان و همرزمانش ش��هیدان تاجعلي سلیماني، بهرام 
فرجي و مراد مالکي را شنید. بسیار محزون شد و گریه می کرد 

و حسرت مي خوردکه از قافله شهدا عقب مانده است. 
احمد فردي متخصص، آگاه نس��بت به کارش بود و بیشتر 
کارهاي س��تادي لش��کر را انجام مي داد و س��عي داشت 
گمنام باشد و حتي کس��ي نداند چه کاره  است و چه 

مسئولیتي دارد. 
خیلي از وقت ها بین نیروها و بسیجي ها مي رفت و 
براي آنان صحبت یا سخنراني مي کرد. مي گفتند 
این کیست؟! او را نمي شناختند، اهل ریا و تظاهر 
نبود. خاکي و بي آالیش ب��ود، اما مرتب و منظم 
بود. ظاهري زیبا و آراسته داشت. شب زنده داري، 
دعا و نیاش جزو برنامه هاي کاري اش بود و به جرئت 
مي توان گفت خوان��دن زیارت عاش��ورایش ترک 

نمي شد. 
  آخرين وداع شهيدان 

احمد بعد از سفر مشهد، همسر و تنها فرزندش را به 
روستا آورد و از همه خداحافظي کرد و رفت. لحظاتي 
که هیچ گاه از ذهن خانواده پاک نش��ده و نخواهد شد. 
در همان وداع آخر احمد چند مرتبه رفت و برگش��ت و 
خداحافظي ک��رد. همین رفتارش نش��ان م��ي داد که این 
خداحافظي آخر است. سپهبد شهید حاج قاسم سلیماني 
درباره ساعات آخر شهادت احمد مي گوید: احمد از اول دعا تا 
آخر دعا یکسره گریه مي کرد. حتي همان شب وصیتنامه اش 
را مي نویس��د. گویا به او الهام ش��ده بود که ف��ردا به آرزوي 
دیرینه اش مي رسد. همرزمانش تعریف می کردند او حالت 
عجیبي داشت که باورکردني نبود و این امر با اصابت ترکش 
خمپاره دشمن در جبهه میمک محقق و دعاي او مستجاب 

مي شود و به فیض شهادت نائل می  گردد. 
  زينب بر بالين پدر

خبر شهادت احمد از سوی سپاه شهرس��تان به خانواده 
اعالم ش��د. پدرمان در زمین کش��اورزي مشغول آبیاري 
بود که یکي از بچه هاي روس��تا خبر ش��هادت احمد را به 
او مي دهد. پ��در بي ت��اب و اندوهگین مس��یر خانه را در 
پیش مي گیرد. در طول مسیر از شدت ناراحتي و بي تابي 
بارها به زمین مي خورد و زخمي مي ش��ود. وقتي به خانه 
رسید بي حال شد. مادر هم بي تاب، گریه و زاري مي کرد 
و خواهران و برادران هم همین حال را داش��تند.  الحق و 
االنصاف چون چهره اي مردمي و دوست داشتني داشت، 
همه اهالي و آشنایان در این غم هجران و جدایي سوختند. 
وقتي بچه هفت ماهه احمد را بر سر تابوت آوردند، جمعیت 

یکسره شیون و فغان کردند. 
  مزار شهداي قنات ملک

مراسم تشییع هم در کرمان و هم در شهرستان رابر و هم در 
زادگاهش بسیار با ش��کوه و با حضور انبوهي از جمعیت که 

بي سابقه بود، برگزار شد. 
شهید حاج قاسم سلیماني در سخنراني بعد از تشییع پیکر 
و در اجتماع م��ردم در بیاناتش درخصوص   ش��هید احمد 

سلیماني فرمود: »با رفتن و شهادت احمد کمرم شکست.«
احمد و حاج قاسم از دوران بچگي با هم بودند و در زمان 
جبهه با هم پیمان بس��تند که تا آخر در این مسیر با هم 
باشند. خاکس��پاري و تدفین ش��هید از سوی شهید حاج 
قاسم س��لیماني و چند نفر از همرزمانش انجام شد. پیکر 
ش��هید در مزار ش��هداي قنات ملک در جوار همرزمانش 

تدفین شد. 

حاج قاسم مي گفت شهادت احمد كمرم را شكست
روايتي از شهيد حاج احمد سليماني از شهداي عشاير دفاع مقدس در گفت وگوي »جوان« با خانواده شهيد

حاج قاسم در س�خنراني بعد از تش�ييع پيكر 
احم�د و در اجتماع م�ردم گفته ب�ود: »با رفتن 
و ش�هادت احم�د کم�رم شكس�ت.« ش�هيد 
احمد س�ليماني و حاج قاس�م از دوران کودکی 
با ه�م بودن�د و در زم�ان جبه�ه با ه�م پيمان 
بس�تند که تا آخر در اين مس�ير با هم باش�ند 

   
دست تقدير اين بود که من از دوران کودکي 
با احمد باشم و در زمان شهادتش هم باالي 
س�رش حاضر ش�وم و اگر بخواهم کلمه اي 
را اختصاص�ًا و حقيقتاً  به عنوان مش�خصه 
اين ش�هيد ذکر کنم، بايد بگويم »انس�ان 
پاك« اليق اين شهيد بزرگوار است. در واقع 
کساني مي توانند اين مفهوم را داشته  باشند 
که بعد از معصوم، به درجه اي از صالح بودن 
برس�ند. احمد، عالقه ويژه اي به جلس�ات 
مرحوم آيت اهلل حقيقي داشتند و در همان 
جلساتي که در مسجد کرمان برگزار مي شد، 
به انقالب اتصال پيدا کرد و حقيقتًا از همان 
دوران روح حاکم بر احمد روح شهادت بود 
که بعد از پيروزي انقالب اسالمي اين حس 
شديدتر ش�د و او را يک انقالبي درجه يک 
کرد. ش�هيد احمد س�ليماني از مؤثرترين 
فرماندهان لش�كر ثاراهلل ب�ود. در عمليات 
طريق القدس در کانالي ک�ه کنده بوديم، او 
هم حضور داشت؛ وقتي من در نيمه شب به 
آن کانال رفتم او را ديدم و وقتي او مرا ديد، 
بالفاصله پشت بوته ها پنهان شد و بعد من 
متوجه شدم که او به خاطر اينكه مبادا من او 
را از آنجا برگردانم، پشت بوته رفته است... 
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