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يادكردي از شهيد علياكبر زارع مجرد
توگو با همرزم شهيد
در گف 

در س�قز از رزمندگان زرتش�ي گرفته
ت�ا ارمني ش�هيد داريم .ش�هداي اهل
تس�نن از ديگ�ر اس�تانهاي كش�ور
مثل گلس�تان و جنوب كش�ور هم در
آم�ار ش�هداي س�قز وج�ود دارن�د.
همچني�ن خانم معلم�ي داري�م كه در
مس�ير رفتن به مدارس س�قز به كمين
ضدانقالب افتاده و ش�هيد شده است

توگوي «جوان» با يكي از رزمندگان حاضر در سقز
گف 
پيرامون جمعآوري اطالعات شهدا و رزمندگان اين محور عملياتي

كوههاي سقز
مشهد شهدايي ازسراسر ايران است

براي يافتن شهداي سقز گلزار شهداي
بهش�ت زهرا(س) را پنج الي ش�ش
مرتبه به صورت ميداني جس�توجو
كردي�م و ه�ر ش�هيدي را ك�ه روي
سنگ مزارش محل ش�هادت سقز يا
كردستان ذكر شده بود ثبت كرديم .به
گلزار شهدا در شهرهايي مثل مشهد،
اصفهان ،اردبي�ل و . . .هم س�ر زديم

سقز در ارتش يا ديگر نهادهاي نظامي خدمت
ميكردند و در جبهههاي مختلف به ش��هادت
رس��يدند .حدود  400ي��ا  500ش��هيد هم از
شهدايي غيربومي هستند كه در كسوت رزمنده
از شهرهاي ديگر مثل تهران ،مشهد ،شهر ري،
اصفهان و ...به س��قز رفتهان��د و در محورهاي
عملياتي آنجا به شهادت رس��يدهاند .كوههاي
سقز مشهد شهدايي از سراس��ر ايران بود ،اين
را هم ع��رض كنم كه پس از دف��اع مقدس اگر
رزمندهاي در منطقه عملياتي سقز به شهادت
رسيده باشد ،ما ايشان را هم جزو آمار خودمان
اضاف��ه ميكنيم .مث� ً
لا در س��الهای ،1372
 1379،90و ...هم در سقز شهيد داشتهايم كه
اطالعات و خاطرات اين شهدا را هم جمعآوري
كردهايم.
ش�هدا را چطور پيدا ميكنيد؟ از آمار
بنياد شهيد و نهادهاي رسمي استفاده
ميكنيد يا ش�يوههاي ديگ�ري براي
جستوجو داريد؟
بنياد شهيد معموالً نام شهيد و تاريخ شهادت را
دارد و سايتهاي مرتبط با اين بنياد اطالعات
تكميلي ديگري را در اختيار نميگذارد .اغلب
محل ش��هادت را صرفاً كردس��تان يا مناطق
عمليات��ي غرب ذك��ر كردهان��د ،بنابراين ما از

غالمرضا توحیدی راد در دوران دفاع مقدس

اطالعاتي كه س��ايتهاي مرتبط ب��ا بنياد در
اختيارمان ميگذاشتند بر پايه جستوجويمان
اس��تفاده ميكرديم .مث ً
ال وقتي محل شهادت
يك رزمنده را كردس��تان ذكر ك��رده بودند،
خودمان ميرفتيم ،تحقيق ميكرديم تا ببينيم
اين شهيد در سقز به شهادت رسيده يا مربوط
به ديگر ش��هرها و نقاط كردستان است .غير از
جستوجو از طريق فضاي مجازي يا نهادهايي
مثل بنياد شهيد ،ما روش جستوجوي ميداني
را هم در پيش گرفتيم كه بس��يار زمانبر بود،
ام��ا نتايج خوبي داش��ت .مث ً
ال گلزار ش��هداي
بهش��ت زهرا(س) را پنج الي ش��ش مرتبه به
صورت ميداني جستوجو كرديم و هر شهيدي
كه روي سنگ مزارش محل ش��هادت سقز يا
كردستان ذكر شده بود ،تصوير مزارش را ثبت
و رويش تحقيق ميكرديم.
يــعن�ي هــم�ه گــلزار ش�هداي
بهش�تزهرا(س) را با چن�د هزار مزار
شهيد تك به تك جستوجو كرديد؟
غير از بهشت زهرا به گلزار شهداي چه
شهرهايي رفتهايد؟
تحقيق��ات ميدان��ي همين اس��ت ،بايد بروي
و حض��وري از نزدي��ك جس��توجو كني .كار
س��ختي اس��ت ،اما به مرور زمان انجام داديم
و غير از بهش��ت زهرا ،گلزار ش��هداي مشهد،
اردبيل ،اصفهان و چند شهر ديگر را جستوجو
كرديم و از روي س��نگ مزار ،ش��هداي سقز را
پيدا كرديم .همانطور كه عرض كردم يكسري
از ش��هدا در روس��تاها و مناط��ق دورافت��اده
هس��تند كه اميدواريم به م��رور بتوانيم آنها را
هم شناس��ايي كنيم .مث ً
ال اخيرا ً يك شهيد را
در روستاي آقمين از توابع قزوين پيدا كرديم
كه ايشان از همين روستا به سقز اعزام شده بود
و آنجا حضور داشت يا از طريق جستوجو در
فضاي مجازي ،به يك شهيد زرتشتي در يكي از
روستاهاي اطراف يزد رسيديم كه ايشان سرباز
بود و در سقز به شهادت رسيده بود.
اتفاق ًا سؤال بعديام درخصوص موارد
خاصي اس�ت كه در بين شهداي سقز
به آنها رس�يدهايد .مثل همين شهيد

حنظله كردستان در آخرين
روزهاي دفاع مقدس آسماني شد
غالمحسين بهبودي
شهيد علياكبر زارع مجرد ،فرمانده گردان جنداهلل و همينطور در مقطعي فرمانده
گردان شهدا در منطقه عملياتي سقز بود .او در جمع همرزمانش به حنظله شهرت
داشت .جواني رشيد ،ورزشكار و بسيار ش�جاع كه از دشتهاي خوزستان گرفته
تا كوههاي س�ربه فلك كشيده كردس�تان ،خاطرات نابي از حماس�هآفرينيها و
شجاعتهايش به يادگار گذاشته است .در واقع شهادت زارعمجرد در اواخر دفاع
مقدس بود كه باعث شد هيئت رزمندگان كردستان سقز پايهريزي شود و ارتباط
بين رزمندگان و خانواده ش�هداي اين منطقه عملياتي در س�الها و دهههاي بعد
حفظ شود .در ادامه گفتوگو با غالمرضا توحيديراد ،به شمهاي از زندگي شهيد
علياكبر زارع مجرد ميپردازيم.

بزرگوار زرتشي كه گفتيد.
غير از اين شهيد زرتشي ،شهيد ارمني هم داريم
كه در سقز خدمت ميكردند و آنجا به شهادت
رسيدند .شهداي اهل تسنن از ديگر استانهاي
كشور هم داريم كه در سقز آسماني شدهاند .اين
شهداي اهل تسنن از استان گلستان و جنوب
كشور به سقز رفته بودند يا خانم معلم شهيدي
داريم كه براي درس آموزي به بچههاي محروم
منطقه عازم سقز شده بود كه بين راه به كمين
ضدانقالب ميخ��ورد و در داخ��ل اتومبيل به
شهادت ميرسد .همينطور از كارمندان كميته
امداد ،بچههاي جهاد و ...هم هستند كه همگي
در كنار رزمندگان ،پيش��مرگان و مردم بومي
سقز در حوادث مختلف به شهادت رسيدهاند.
اگر ميشود كمي جزييتر به آمار شهدا
اش�اره كنيد ،به عنوان مثال آماري از
فرماندهان شهيد داريد؟
ما در سقز چهار فرمانده عمليات شهيد داريم.
سه يا چهار فرمانده اطالعات -عمليات شهيد،
پنج يا ش��ش فرمانده گردان ،دو يا سه فرمانده
محور ش��هيد و دو فرمانده س��پاه س��قز هم به
شهادت رسيدهاند .فرماندهان شهيد سپاه سقز
به نامهاي شهيدان مصطفي طياره بچه اصفهان
و سيدرضا حسيني بچه نارمك تهران بود.
ماحص�ل جم�عآوري آم�ار ،اطالعات
ش�هدا و رزمندگان قرار اس�ت در چه
قالبي نمود پيدا كند؟
به شكل كلي دو كتاب در دست تدوين داريم
كه يكي مربوط به ش��هدا و ديگ��ري مربوط
به رزمندگان حاضر در س��قز اس��ت .مطالب
اي��ن كتابها ش��امل تصاوي��ر،زندگينامه و
خاطراتشان ميشود .هر دو كتاب كارهاي
س��نگيني هستند كه مس��لماً ميتوانند پايه
كتابهاي ديگر ش��وند .قب ً
ال در مورد شهيد
زارع مج��رد گفت��ه ب��ودم .ايش��ان در جمع
همرزمان به «حنظله» ش��هرت داش��تند .از
ش��هيد حنظله يك كت��اب و از چند ش��هيد
حاضر در سقز نيز كتابهاي ديگري منتشر
ش��ده اس��ت .بنابراين وقتي اس��امي ،آمار،
خاطرات و اطالعات چند صد ش��هيد حاضر
در سقز منتشر شود ،اين اطالعات ميتوانند
پايه انتشار ديگر كتابها درخصوص هر كدام
از اين شهدا باشند.
کانال ارتباطي رزمندگان حاضر در سقز
از چه طريقي ايجاد ميشود؟
در هيئت رزمندگان كردس��تان سقز هر هفته
دو جلس��ه داريم كه از جلس��ات قرآن گرفته تا
روضهخواني و سركشي به خانواده شهدا و تهيه
سبدغذايي براي محرومين .آنجا بچههاي رزمنده
حضور پيدا ميكنند و با ه��م ارتباط ميگيرند.
همينطور چن��د گروه در فضاي مج��ازي داريم
كه خيلي از خاطرات در همي��ن گروهها طرح و
ضبط ميشوند يا تصاويري كه بچههاي رزمنده
در گروه قرار ميدهند ،بانك تصاوير ما را كاملتر
ميكند .االن س��ايت دليران كردس��تان سقز از
سوی بنده و چند نفر از دوستان اداره ميشود كه
خاطرات و تصاوير شهدا و رزمندهها آنجا گذاشته
ميشود .همه اينها حلقههاي وصلي هستند كه
همرزمان حاضر در محور عملياتي سقز را به هم
مرتبط ميكنند.

حنظله كردستان
شهيد علياكبر زارع مجرد در بين همرزمانش
به حنظله معروف بود؛ حنظله نام يكي از ياران
امام حسين(ع) است و ش��هيد زارع مجرد نيز
از اصحاب عاشوراي آقا امامحسين(ع) بود كه
خالصان��ه در جبهههاي جنگ حض��ور يافت،
جنگيد و نهايتاً به شهادت رسيد .علياكبر متولد
سال  1340در شهر كاشان بود كه براي اولين بار
به عنوان سرباز به مناطق عملياتي دفاع مقدس

مهم در كردستان بود ،حلقه اتصال شهرهايي
چون ديواندره ،مريوان ،بانه و بوكان به ش��مار
ميرفت و همين موضوع باعث ميشد بسياري
از رزمندگان��ي كه ب��ه خطه كردس��تان اعزام
ميشدند ،به سقز بيايند .ضمن اينكه سقز زودتر
از شهرهايي چون بوكان از لوث ضد انقالب آزاد
شده بود و زودتر هم تبديل به يكي از پايگاههاي
اصلي رزمندگان براي مبارزه ب��ا گروهكها و
ضدانقالب شد.
ورزشکار شهیدعلی اکبر زارع مجرد ،فرمانده گردان جنداهلل سقز

فكر جمعآوري آمار ،اطالعات شهدا و
رزمندگان سقز از كجا رقم خورد؟
قبل از آن باي��د بگويم اين كاري ك��ه ما انجام
ميدهيم ذيل هيئ��ت رزمندگان كردس��تان
س��قز اس��ت .امناي اين هيئت از رزمندگاني
هستند كه در س��قز حاضر بودند .از امير ارتش
و ژاندارمري(س��ابق) گرفته تا س��ردار سپاه و
ديگر رزمندهها در جمع ما حضور دارند .هیئت
رزمندگان كردستان سقز يكي از اولين هيئات
رزمندگان است كه در همان دوران دفاع مقدس
تشكيل ش��د .بعدها در جلس��اتي كه داشتيم،
تصميم گرفتيم نسبت به شناسايي ،جمعآوري
آمار ،خاط��رات ،اطالعات ش��هدا و رزمندگان
حاضر در س��قز اقدام كنيم .تقريباً از  12سال
پيش كار را ش��روع كرديم كه ت��ا همين االن
ادامه دارد.
ت�ا آنج�ا ك�ه اطلاع دارم هيئتهاي
رزمندگان پس از دفاع مقدس تشكيل
ش�دند ،چطور ش�د كه هيئت شما در
همان زمان جنگ شروع به كار كرد؟
وقت��ي س��ردار ش��هيد علياكب��ر زارع مجرد
فرمانده گردان جنداهلل سقز به شهادت رسيد،
همرزمانش به ديدار خانواده ايشان در كاشان
رفتند .اين جم��ع از رزمندهها همانجا تصميم
ميگيرند با تش��كيل يك هیئت ،سركشي به
خانواده شهدا را ادامه بدهند و از همانجا سنگ
بناي هيئت رزمندگان كردستان سقز زده شد.
بعد از پايان دفاع مقدس كه هيئت رزمندگان
اسالم كشوري تشكيل ش��د ،هيئتهاي ديگر
ذيل آن پا گرفتند .مث ً
ال هيئت رزمندگان غرب
و شمالغرب براي جبهه كردستان شكل گرفت
و دوستان آمدند براي هر ش��هري يك هيئت
ايجاد كردند .م��ا هم كه از قب��ل هيئتمان را
تشكيل داده بوديم ،زير نظر هيئت رزمندگان
غرب و شمالغرب كارمان را ادامه داديم.
آخرين آم�اري كه از ش�هداي منطقه
عمليات�ي س�قز داري�د ،چند ش�هيد
است؟
آماري كه تا االن به آن رس��يدهايم حدود 700
شهيد است .البته اين آمار دقيق نيست و مسلماً
تغيير ميكند .چون كار جس��توجوي شهدا
هنوز تمام نش��ده اس��ت .اتفاقاً همين  10روز
پيش چند تن از شهداي سقز را پيدا كرديم كه
در صحن ملكوتي آقا امام رضا(ع ) دفن شدهاند.
زمان شهادت اين شهدا ،اوايل دفاع مقدس بود
و چون هنوز گلزار ش��هدا آنطور كه بايد شكل
نگرفت��ه بود ،اي��ن عزيزان در صح��ن امامرضا
(ع) دفن شدند .همينطور ش��هدايي داريم كه
در روستاها هس��تند و يافتن آنها زمانبر است.
به هرحال از اين تعداد ش��هيدي ك��ه تاكنون
شناسايي كردهايم ،حدود  300نفر بومي سقز
هستند؛ اعم از مردم آنجا كه در حوادث مختلف
مثل درگيريها يا بمباران دش��من به شهادت
رسيدهاند يا تعدادي هم از پيشمرگان مسلمان
كرد سقز هستند .چندين شهيد هم از بوميهاي

جمعی از رزمندگان حاضر در سقز

عليرضا محمدي
مقام معظم رهبري هم�واره تأكيد زيادي
بر حفظ خاط�رات و داش�تههاي معنوي
دوران دفاعمق�دس دارن�د ،ب�ر همي�ن
اس�اس يكي از كارهاي خوب�ي كه برخي
از رزمندگان دفاع مقدس انجام ميدهند،
جمعآوري خاطرات ،يادگاريهاي شهدا
و همرزمانش�ان اس�ت .جانباز غالمرضا
توحيديراد از رزمندگان حاضر در خطه
كردستان و مشخص ًا منطقه عملياتي سقز
اس�ت كه به همراه تعدادي از همرزمانش
اقدام به جمعآوري آمار ،اطالعات ش�هدا
و رزمن�دگان حاض�ر در س�قز كردهاند.
توحي�دي ميگويد گاه ب�راي يافتن يكي
از شهداي سقز ،چندين بار گلزار شهداي
بهش�تزهرا(س) و همينط�ور ديگ�ر
گلزارهای ش�هداي كش�ور را ب�ه صورت
ميداني جستوجو كردهایم.

گفتوگو

حصر آبادان
وقتي جنگ شروع شد ،ش��هيد زارع در همان
ماههاي ابتدايي به عنوان سرباز به جنوب كشور
اعزام شد .ايشان ابتدا تكاور نيروي دريايي بود
و در محور آب��ادان خدمت ميك��رد .حتي در
شكست حصر آبادان نيز شركت كرده بود .ايشان
بعد از آنكه خدمت سربازياش را تمام ميكند ،به
عضويت سپاه درميآيد .بعد به كردستان ميآيد
و با عمليات مختلف درون مرزي به پاكس��ازي
خطه كردستان و سقز از لوث وجود ضد انقالب
ميپ��ردازد .ش��هيد زارع مج��رد همچنين در
عمليات برونم��رزي هم ش��ركت ميكند .به
عنوان نمون��ه در عمليات كرب�لاي  2از ناحيه
كمر مجروح و مدتي را در بيمارس��تان بستري
ميشود و از همانجا بدون اينكه به خانوادهاش
خبر مجروحيتش را بدهد ،دوباره عازم كردستان
ميشود .اين زمان مصادف با شهادت برادرش
عباسعلي زارع مجرد در عمليات كربالي  5در
شلمچه بود .شهيد علياكبر زارعمجرد معروف
به حنظله ،عاقبت پس از هشت سال حضور در
ميادين مختلف دفاع مقدس 16 ،مرداد  67در
حالي كه فرماندهي طرح و عمليات مانوري سپاه
سقز را به عهده داشت ،در درگيري با ضدانقالب
بر اثر اصابت گلوله به شهادت ميرسد و پيكرش
به كاشان منتقل و در كنار برادرش عباسعلي به
خاك سپرده ميشود.

ش�هيد علي اكب�ر زارع مج�رد در
بين همرزمانش ب�ه حنظله معروف
بود؛ حنظله نام يك�ي از ياران امام
حس�ين(ع ) اس�ت و ش�هيد زارع
مجرد نيز از اصحاب عاش�وراي آقا
امام حس�ين(ع) بود ك�ه خالصانه
در جبهههاي جن�گ حضور يافت،
جنگيد و نهايت ًا به ش�هادت رسيد
آمد ،سپس پاسدار ش��د و حضورش در مناطق
عملياتي را اس��تمرار داد .ش��هيد زارع مجرد و
ورزشكار بود و كاراته كار ميكرد .من اين افتخار
را دارم كه مقطعي در معيت ايش��ان بودم و از
نزديك او را زيارت كردم.
رزمنده مكتبي
حنظله يك رزمنده مكتبي و بس��يار ش��جاع
بود كه با ش��جاعت مثالزدنياش توانست در
عمليات مختلف خوش بدرخشد و همرزمانش
را از مهلكههاي خطرناكي نجات بدهد .همين
ش��جاعتها و ابتكارات او در ش��رايط س��خت
جنگي بود كه باعث شد ،توجه فرماندهان جلب
بش��ود و او را به فرماندهي گردان جنداهلل سقز
منصوب كنند .س��قز چون يك محور عملياتي

جدول

11

12

13
14

15

1

2

3
4

1

2

3

6

ﺕ ﻭ
ﺭ

ﻭ

ﺍ

ﺏ ﺭ ﻙ
ﺭ

ﻱ

ﺍ

ﻡ ﺱ

ﻝ

8

ﻱ

10

ﻡ ﺕ ﻥ

12

ﺍ

ﻫـ ﻙ

14

ﺍ

9

ﺏ

ﺍ

ﺩ

پ ﺭ ﺱ ﺕ ﻭ

 5ﺵ ﻡ ﻱ
7

4

5

6

ﻱ ﺱ
ﺯ

ﻡ

 11ﺝ

ﻭ

ﺍ

 13ﺯ

ﻡ

ﻙ

ﺥ

پ ﻭ

ﻡ ﺱ ﺩ

ﻥ ﺝ
ﻡ

ﺍ

ﺩ

ﺍ

ﺭ
ﺍ

ﺝ ﻱ

ﻥ ﻫـ
ﺭ
ﺍ

ﻱ ﺥ
ﺯ

ﺍ

ﻱ ﻥ

 15ﺕ ﻝ ﻑ ﻥ ﻫـ ﻡ

7
ﺯ

ﺕ
ﺍ

ﻭ

8

15 14 13 12 11 10 9
ﺭ

ﺍ

ﻱ ﻥ

ﻑ

ﺭ ﻙ

ﺍ

ﻙ

ﻝ

ﺍ

ﺍ

ﺍ

ﺏ

ﻝ ﺵ ﻭ
ﻱ
ﻭ

ﺭ

ﻱ

ﻭ

ﺍ

ﺭ

ﻥ
ﻱ

ﺯ

ﺩ

ﻡ

ﺍ

ﺩ ﻙ
ﺍ

ﺏ ﻫـ

ﺝ ﻱ

ﻙ

ﺍ

ﺍ

ﺭ

ﻝ

ﺕ
ﺍ

ﻡ

ﺍ

ﺕ ﻝ
ﻑ

ﺩ

ﺍ

ﺭ

ﻭ

ﻱ گ

ﺍ

ﻫـ

ﺍ

پ

ﻥ ﺱ
ﺩ

ﻱ ﻱ

ﺵ ﻱ ﺵ ﻫـ
ﺯ

ﺩ ﻫـ ﺭ

ﻭ

ﺩ

ﻍ

ﺩ

ﺏ

ﺭ

ﻥ

ﻡ

ﻡ
ﻙ
ﺍ

ﻭ

ﻥ ﻫـ
ﺱ ﻝ

ﺍ

ﺕ

ﻡ

ﻥ
ﺩ
ﺍ

ﺵ ﻙ
ﺍ

ﻭ

ﺭ

ﻱ

ﻙ ﺱ
ﺱ

ﺝ ﺕ
ﺍ

ﻡ

5
3
7
5
6
4
9
1
2
8

10

-۱به طور سری-وسیله ای برای اندازه گیری محل و ارتفاع اجرام آسمانی -۲کشمکش-مجلس-فلسفه ارسطو
-۳ورق کاغذ-دزدی-ماه پاییزی-پیش شماره -۴خاندان-حرص و طمع -۵زبانه آتش-درهم آمیختگی-
فریبنده -۶بیم و هراس-سخن موزون-لباس -۷فرمان خودرو-از اقوام ساکن در آسیای میانه-صدای اعالم
خطر-تپه -۸کلمه ای پرسشی-گل خوشبو-فرشته-ش��رم -۹پول ژاپن-سرود و نغمه-فصل آفرینش-کلمه
تعجب -۱۰بندرگاه-واحد شمارش مو-جشنی که بعد از عروسی در خانه اقوام عروس و داماد برگزار می شود
-۱۱راه -هر حرکت دورانی-در نیام کردن شمشیر -۱۲فرمانده بدن-اندک -۱۳ضمیر غایب-لکنت-بی رونقی
کسب و کار-شکم بند -۱۴سرشت و خوی-حاملگی-پوس��ت کتاب! -۱۵کنایه از فرد بی چیز و تهیدست-از
بناهای تاریخی استان اصفهان مربوط به دوره شاه عباس اول

پاسخ جدول شماره6518

9

2
6
9
1
8
7
4
5
3

9

از باال به پايين

6 3
2

جدول کلمات متقاطع

5

8 3
2

4
8
1
3
5
2
9
7
6

8

1

7
5
4
2
3
6
8
9
1

7

4 1

8 4

6

9
3
2
8
1
5
7
6
4

6

-۱نهاد قانونگذاری کش��ور -۲تندی-واالتبار-میدانی در تهران -۳نقش هنرپیشه-پاروي قايقراني-دين
رقیق -۴پرنده سعادت –شکاف و رخنه -۵نمایش همراه با ساز و آواز -دشمن درآمد-گذشته -۶حيلهگر-ثروتمند-انداختن -۷شهر بی در و پیکر -دوره ای که بارش در آن کم باشد-نظرات انتخاباتی  -۸قورت دادن
غذا -استاني در اندونزي -۹ليکن-تسکین دهنده -وارونه چاک -۱۰داالن سرپوشیده-نوعی دسر-به کلی و
تماما -۱۱شوخ طبع-نوعي وانت-واحد طول فرنگی -۱۲حشره اجتماعي-مرغزار -۱۳تکیه بر پشتی-نام
درختی جنگلی-دس��ته گوسفندان-هواپیمای س��ریع -۱۴سرشک-نوعی موش��ک زمین به زمین-حنجره
-۱۵کنایه از مغرور و متکبر شدن

4

3
5
2

8
2
6
5
7
1
3
4
9

5

از راست به چپ

1
9
7
4
6
3
2
8
5

4

ارقام1تا 9راطوریقراردهیدکه
درهرردیف،ستونومربعهای
کوچکسهدرسهفقطیکبار
بهکارروند.

7

8

6
1
8
7
9
4
5
3
2

جدول سودوکو

2

3

2
6 7

5
4
3
9
2
8
6
1
7

1

1

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

طراح:علیرضا سجادی فر

شماره 6519

