
   رزمنده لشكر 81زرهي 
يحيي مرادي برادر شهيد احسان مرادي، اهل روستاي ده پياز استان 
همدان اس��ت. گفت وگوي مان را با عرض سالم به ساحت امام حسين 
)ع( آغاز مي كند و مي گويد: »برادرم احس��ان متولد سال 1343 بود 
و 30سال در س��ازمان آب همدان به مردم خدمت كرد و خداوند مزد 
خدماتش را با شهادت داد. ايشان چهار دختر دارد كه همه آنها ازدواج 
كرده و سر خانه و زندگي شان هس��تند. اخوي در سال هاي 1362 تا 

1364 در لشكر 81 زرهي كرمانشاه خدمت كرد.«
   قصه ليلي و مجنون 

اين برادر ش��هيد ضمن برش��مردن ش��اخصه هاي اخالقي برادرش 
مي گويد: »م��ا دو خواه��ر و دو برادر هس��تيم. برادر ما حك��م پدر را 
براي مان داشت. من برادر كوچك خانواده  هستم. ايشان ويژگي خاص 
شخصيتي داشتند. خيلي بامرام، مردمدار و با همه خوب و مهربان بود. 
اهل نماز اول وقت بود. حاال كه به اين مقام رسيده با خود فكر مي كنم 
و مي گويم او اليق شهادت بود و اين نوع مرگ حقش بود. معتقدم او و 
شهداي ديگر حادثه شاهچراغ آنقدر خوب بودند كه امام حسين )ع( 

آنها را براي خودش  برد. 
يكي از ش��اخص ترين ويژگي برادرم اين بود كه به همسرش محبتي 
خاص داشت و توجه زيادي به ايش��ان مي كرد. همسر برادرم هشت 
س��الي مي ش��ود كه س��كته مغزي كرده و نياز به پرس��تاري داشت. 
ايشان در اين مدت مانند يك فرزند از همسرش نگهداري كرد و همه 
كارهاي ايشان را با احترام و عزت انجام داد. شما قصه ليلي و مجنون را 
شنيده ايد، اما من در زندگي برادرم و همسرش به چشم ديده ام. خادم 
همس��رش بود. همه آنها قصه بود، اما ما با واقعيت اين عشق سروكار 
داشتيم. آنها ليلي و مجنون زمان خودشان بودند. خالصانه در خدمت 
خانواده اش بود. حيف بود در بس��تر بميرد. ارادت��ش به اهل بيت )ع( 
زبانزد همه بود. عاشق امام حسين)ع( و امام رضا)ع( بود. برادرم خيلي 
دير به كربال رفت. پيش از اين اگر كسي به كربال مي رفت و مي آمد، به 
او مي گفت اينجايي كه شما از آن تعريف مي كنيد، بهشت است! چرا 
قسمت ما نمي شود كه برويم. امسال قسمتش شد و رفت. عيد نوروز 
لحظه تحويل سال در حرم ارباب مان حسين)ع( بود و مطمئناً دعاي 
حول حالنا براي او در جوار ارباب مان حس��ين شهادت بود. كمي بعد 
برادرم به زيارت امام رضا)ع( مشرف شد و بعد هم زيارت شاهچراغ و 
شهادت... امام حسين )ع( در حرم شاهچراغ مهمانش را تحويل گرفت. 
ما گناهكار بوديم كه مانديم و اميد داريم كه گناهان مان بخش��يده و 

شهادت نصيب ما هم شود.«
   آرزوي شهادت 

يحيي مرادي از روزهاي حضور برادرش در جبهه و آرزوي شهادتش 
در راه دفاع از اسالم مي گويد: » برادرم دو سال در جبهه حضور داشت. 
بسيار غيرتي و روي ناموس حساس بود. زماني كه سوريه جنگ شد و 
بي حرمتي داعشي ها به زنان مسلمان سوري را مي شنيد، مي نشست و 
با خودش كلنجار مي رفت و به آنها بد و بيراه مي گفت. به من مي گفت، 
اگر غيرت دارند با مردان شان رو به رو شوند، چرا دختر و زنان را مي برند 
و بچه ها را مي كش��ند؟! خيلي ناراحت بود و مي گفت خدايا چه كنيم 
دس��ت ما به آنها نمي رس��د. خيلي از اين وضعيت و شرايط جنگ در 

سوريه ناراحت بود. 
من و پسرم آرزو داشتيم به س��وريه برويم. خيلي پيگيري كرديم، اما 

نشد كه برويم. به پسرم گفتم تو كاري كن بتواني بروي... از او خواستم 
همراه بچه هاي افغانستاني راهي شود. به يك خانم افغانستاني گفته 
بود شما مادر من باش و رضايتنامه اي امضا كن كه در آن اجازه بدهي 
من به جبهه مقاومت بروم و از حريم آل اهلل و حرم عمه س��ادات دفاع 
كنم. م��ن و داداش مي گفتيم بايد يكي از خانواده ما راهي ش��ود و از 
حريم اهل بيت)ع( دفاع كند. ما هم بايد سهم خود را در دفاع از حريم 

اهل بيت )ع( بدهيم كه قسمت مان نشد برويم.«
   سفر شاهچراغ 

»ما هميشه پيگير اخبار بوديم. ساعت شش غروب بود كه شبكه خبر 
زيرنويس خبر فوري رفت. در حرم ش��اهچراغ حمله تروريستي شده 

است، اما آمار دقيقي در دست نيست. 
من تهران س��اكن هس��تم، برادرم و خانواده اش در همدان. كمي كه 
گذشت نگران شدم. حدود ساعت هشت و نيم بود كه يكي از دخترانش 
با من تماس گرفت. گريه مي كرد، گفتم جان عمو چه ش��ده؟! ذهنم 
رفت پيش مادرش ك��ه خدايي نك��رده اتفاقي برايش افتاده باش��د. 
برادرزاده ام گفت عموجان به داد ما برس. گفتم دخترجان بگو ببينم 
چه ش��ده؟ گفت بابا و مامان ديروز به شاهچراغ رفتند و امروز به حرم 

حمله تروريستي شده است!
زماني كه حمله ش��د مادرم در حرم بوده و خادمان ايش��ان را نجات 
داده اند، اما مي گويند بابا تير خورده است! اين را كه گفت دنيا روي سرم 
خراب شد. گفتم دخترجان اشتباه نمي كني؟! گفت نه، فقط مي گويند 
مجروح شده است. بدون معطلي به سمت ش��يراز راه افتادم. ساعت 
9صبح بود كه رسيدم. اصاًل به شهادتش فكر نمي كردم. نمي دانستم 

آنقدر اليق شده كه شهادت در جوار اهل بيت )ع( نصيبش شود. 
وقتي به شيراز رس��يدم، ابتدا پيگير همسر برادرم ش��دم. گويا وقتي 
اين اتفاق افتاد همس��ر ايش��ان خودش را به گوش��ه اي مي رساند و 
پنهان مي شود و بعد از حادثه يكي از خانم هاي خادم ايشان را به خانه 
خودشان مي برد و از او مراقبت مي كند. من با ش��ماره همسر برادرم 
تماس گرفتم و بعد از صحبت با آن خانم خادم توانستم او را پيدا كنم، 
اما او خبري از برادرم نداش��ت و من به خاطر شرايط جسماني ايشان 
در مورد وضعيت برادرم صحبتي با او نكردم. برادرم نه بين شهدا بود 

و نه بين مجروحان. 
چند بيمارستان را گشتم و نهايتاً همان خانم خادم تماس گرفت و با 
گريه گفت برادرتان به فيض شهادت رسيده است. گفتم خداروشكر 
ايشان به باال ترين درجه رسيده و اين آيه را با خود زمزمه مي كردم كه 

 وال تحسبن الذين... . انتقام خون اين شهدا را خدا خواهد گرفت.
   انكسر ظهري 

اين برادر شهيد از آخرين وداعش با پيكر برادر شهيدش هم برايمان 
مي گويد: »بعد از تأييد ش��هادت برادرم، پيكرش را ديدم. لب هايم را 
روي لب هاي برادرم گذاش��تم، صورت به صورت او تا ش��ايد دلم آرام 
شود. آرام نشدم، گفتم خدايا كاري كن تا دلم آرام شود. كمرم شكست 
و ياد جمله امام حس��ين )ع( كنار پيكر برادرم افتادم كه گفت انكسر 

ظهري... .
گفتم يا حس��ين )ع( قربان قلب شكس��ته ات دركربال چه كشيدي؟ 
كنار پيكر برادرت چه حالي داشتي؟ خدا عالم است كه آن نانجيب ها 
هياهو، ش��ادي و هلهله كردند. داعش صفت ها مي خواهند مردم را از 
مكان هاي مقدس دور نگه دارند، به اين بهانه ترور مي كنند و مي كشند. 
داعش كه زاده وهابيت و دس��ت پرورده امريكا و اسراييل است، تنها 
كاري كه مي تواند كند، همين ترورهاس��ت، اما از ي��اد برده كه اينجا 
مملكت امام زمان)عج( و امام حس��ين)ع( اس��ت. صد ها از اين دست 
عمليات ها هم نمي تواند ما را از راهي كه رفته ايم و مي رويم، برگرداند. 
اين انقالب خون مي خواهد و قطعاً خون ش��هدا باعث صالبت درخت 
تنومند جمهوري اسالمي خواهد ش��د. اينها شكست خواهند خورد، 
تمام تالش ش��ان را كردند تا نهضت امام حسين)ع( را شكست دهند، 
اما ش��ما ببينيد بعد از گذشت سال ها از قيام عاش��ورا نام امام حسين 
)ع( همچنان بر زبان هاس��ت اما نام يزيد از زبان ها افتاده اس��ت. آنكه 
مسيحي اس��ت، حتي در خانه امام حسين)ع( را مي زند و حوائجش را 

طلب مي كند، اما چه كسي در خانه يزيد مي رود؟
نمي ش��ود با پول دين خريد. با پول خون خريد! اي��ن خون ها ريخته 
مي شود. ان شاءاهلل ريشه وهابيت كنده شود. اين را هم بگويم كه اگر 
اين شهادت ها نباشد، در طول زمان نور امام حسين)ع( از ياد ها مي رود. 
اين ش��هادت ها يادآور تاريخي عاشورا و نهضت امام حسين)ع( است. 
اين تفكر وهابيت و داعش از همان زمان يزيد مانده است. فكر نكنيد 
يزيد و حرمله تمام شده! نه آنها همان يزيديان و حرمله ها هستند كه 

اسلحه روي زائران مي كشند.
اگر دقت كنيد صحنه ها دوباره تكرار مي شوند. ما خودمان ذاكر و مداح 
اهل بيت )ع( هستيم. نام امام حسين )ع( و حضرت ابوالفضل )ع( دلمان 
را بي تاب مي كند. آنكه غيرت عباس��ي در وج��ودش دارد، تكليفش 
مشخص اس��ت و آنكه غيرت ندارد، اينگونه مي ش��ود كه عليه نظام و 
كشورش سنگ پراكني می كند. پرچم ايران باالست. پرچم امام حسين 
)ع( باالست. شما ببينيد پرچمي را مي س��وزانند، در جاي ديگر ده ها 
پرچم باال مي آيد. كسي كه نام اهلل را آتش بزند، سرنگون خواهد شد. هر 
چه ما را بكشند، قاسم سليماني را بكشند 100 تا قاسم سليماني زنده 
مي شود. اينها به هيچ جايي نمي رسند. به اميد خدا حضرت آقا پرچم 
جمهوري اسالمي را به دس��ت امام زمان )عج( خواهد داد. ان شاءاهلل 
زماني كه صوت اناالمهدي را مي شنويم، اين شهدا هستند كه در صف 
اول همراه امام خواهند بود. وقتي همس��ر برادرم به خانه رسيد، خبر 
شهادت را به او گفتم. با توجه به رابطه صميمي كه با هم داشتند، اين 

اتفاق براي ايشان بسيار دردناك بود.«
   تشييع مثال زدني

اين برادر شهيد در پايان به شكوه مراسم تشييع پيكر شهداي حادثه 
تروريستي شاهچراغ اش��اره مي كند و مي گويد: »همه استان شيراز 
منت سر ما گذاشتند و به خوبي از ما و ش��هداي مان پذيرايي كردند. 
الحمدهلل تشييع باشكوهي بود. مردم همدان هم در تمام لحظات كنار 
ما بودند. اينها از الطاف و انفاس الهي است كه نصيب شان شد. اينگونه 
ترور ها نمي تواند خللي در اراده مردم براي حضور در مس��اجد و حرم 

اهل بيت )ع( ايجاد كند. 
عده اي هم هس��تند كه دائم از عبارت كار خودش��ان اس��ت استفاده 
مي كنند. مگر مي شود كس��ي دلش بيايد كه اينطور مردمش آسيب 
ببينند. فكر نكنند ما تأمين هستيم يا چيزي ديگر. به خداي محمد ما 
زندگي س��اده اي داريم، اما اجازه نمي دهيم دشمنان از شرايط كشور 
سوء استفاده كنند، چرا بايد حرف از داخل خانه ما بيرون برود. راستش 
را بخواهيد من به برادرم حس��ادت مي كنم. شهادت نصيب هركسي 
نمي شود. داغ برادر سخت است، كمر مي ش��كند، اما شهادت عاقبت 
خوبي بود كه نصيب برادرم شد. از خدا مي خواهم سعادت شهادت در 
راه اسالم و حق را نصيبم كند. همه جان و مال من فداي اسالم و واليت 
ان شاءاهلل. از خدا مي خواهم خادمي خانواده برادرم را نصيب من كند 
و اجر اين خادمي شهدا را به من بدهد. من پيكر برادرم را براي تدفين 
به هم��دان آوردم. با اينكه ش��رايط تدفين در حرم ب��ود، اما به خاطر 
خانواده شان و دوري راه، ايشان را به روستاي خودمان منتقل كردم. 
بچه هايش بي تابي مي كردند و به خاطر دل آنها و دل همسرش همين 
جا دفن كردم كه هر مرتبه دلشان براي بابا گرفت، بتوانند خيلي راحت 

سر مزار پدر شهيدشان حاضر شوند.«
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88498481ارتباط با ما

گفت و گوي »جوان« با برادر شهيد احسان مرادي
 از شهداي حادثه تروريستي شاهچراغ 

حرمله هاي زمان 
اسلحه روي زائران کشیدند

برادرم 30 س�ال در س�ازمان آب همدان به مردم خدمت 
ك�رد و خداوند مزد خدماتش را با ش�هادت داد. ايش�ان 
چهار دختر دارد ك�ه همه آنها ازدواج كرده و س�ر خانه و 
زندگي شان هستند. اخوي در سال هاي 1362 تا 1364 كه 
اوج جنگ بود، در لشكر 81 زرهي كرمانشاه خدمت كرد

 بعد از گذشت س�ال ها از قيام عاش�ورا نام امام حسين 
)ع( همچن�ان ب�ر زبان هاس�ت، ام�ا ن�ام يزي�د از 
زبان ه�ا افتاده اس�ت. آنكه مس�يحي اس�ت حتي در 
خانه امام حس�ين)ع( را مي زن�د و حوائج�ش را طلب 
مي كن�د، اما چ�ه كس�ي در خان�ه يزيد م�ي رود؟ اين 
تروريس�ت هاي داعش�ي از اخالف يزيدي ها هس�تند

   صغري خيل فرهنگ 
حادثه تروريس�تي و غمبار در حرم مطهر حضرت شاهچراغ)ع( موجب ش�هادت 13زائر حرم احمدبن موسي)ع( شد. چهارم 
آبان يك تروريست داعشي با سالح جنگي به حرم شاهچراغ وارد شد و پس از به شهادت رساندن 13هموطن و زخمي  كردن 
19نفر و درگيرشدن با يك نيروي امنيتي حرم مطهر و با سررس�يدن نيروهاي يگان ويژه، مهاجم نيز مجروح و پس از بستري  
شدن در بيمارستان به درك واصل شد. همان ساعات اوليه حمله تروريستي ش�يراز، داعش مسئوليت اين حمله را بر عهده 
گرفت. حادثه اي كه همه مردم را داغدار و ماتم زده كرد. ام�ام خامنه اي در مورد آن فرمودند: »داغ عزيزان و نيز هتك حرمت 
حرم اهل بيت )ع( جز با جس�ت وجو از سررش�ته اين فاجعه آفريني ها و اقدام قاطع و خردمندانه درب�اره آن، جبران نخواهد 
شد.« درادامه گفت و گوي ما با يحيي مرادي برادر شهيد احسان مرادي از شهداي حادثه تروريستي شاهچراغ را كه اهل استان 

همدان است، مي خوانيد. 
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  نمايی از حرم شاهچراغ پس از حمله تروريستی 
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مغولی- بسيار كشنده- پايتخت تبت   7- خش��خاش- عالمت اختصاری نيروی انتظامی بود- خرد و كوچك   
8-  س��تاره برزيلی پاری س��ن ژرمن- گيره مو   9- پول موجود- گياه- نام گاندی   10- جرق��ه- تبهكار- بيدار 
  11- ش��تر تندرو- نوعی ادويه- عالِم   12- چراغ آويز- دارای گنجايش، ف��راخ- جوی خون   13- از طوايف 
غيور- علم احصائيه- جنگل درختان سوزنی برگ   14- سردار دل ها   15- بام زاگرس- فراهم- تركيب آب در 

ساختار شيميايی

   از راست به چپ
  1- خشكی- از ايام هفته- سنگ قبر   2- دو چهارم احيا- نام سابق مشكين شهر- كاپيتان فقيد اسبق فوتبال 
ايران   3- ثامن االئمه- شهری در تركيه- مرغ می رود   4- همس��ايه الجزاير و سنگال- قسمت چوبی اسلحه   
5- شاعرملی و مبارز شيلی مؤلف من هستم - مادر حضرت رسول- كبوتر صحرايی    6- به معناي دشت با حرفی 
اضافه– غالف شمشير- طبقه بندی   7- پستی، تباهی – خدای هندو- تيراندازی كردن   8- افزودن انگليسی- 
سرسبزی- سير و گشت- پسوند شباهت   9- افسانه- مالدار- ش��هری در امريكا   10- هر چيز نوظهور- سنگ 
بزرگ- گاهی مهربان تر از مادر می ش��ود   11- نوعی موتور- طبقه زمين- هميش��گی   12- كتاب كوچك- از 
كاخ های تخت جمشيد     13- خسيس- اثر جامی- زشت   14-  از زبان های زنده دنيا- افسار- حرف انتخاب   

15- از نام های خورشيد-  پهلوان طبرستانی  عهد عباسيان- از مصالح ساختمانی

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.

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