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 خوشا به حال آن که مرا دید و به من ایمان آورد و خوشا و خوشا و خوشا- و آن را هفت بار
تکرارکرد - به حال آنان که مرا ندیدند و به من ایمان آوردند
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از والدت زینب )س(،  روایت شده است که پس 
کودک  هنگام  آن  در  که  )ع(  حسین  حضرت 
آمد  رسول خدا )ص(  محضر  به  بود،  ساله  چهار 
به من خواهرى عطا کرده  و عرض کرد: خداوند 
است. پیامبر)ص ( با شنیدن این سخن، منقلب و 
اندوهگین شد و اشک از دیده فرو ریخت. حسین 
اندوهگین و گریان شدى؟  براى چه  )ع( پرسید: 
پیامبر)ص( فرمود: اى نور چشمم، راز آن به زودى 

برایت آشکار شود.
تا اینکه روزى جبرئیل نزد رسول خدا )ص( آمد، در 
حالى که گریه مى کرد، رسول خدا )ص( از علت 
گریه او پرسید، جبرئیل عرض کرد: این دختر از 
آغاز زندگى تا پایان عمر همواره با بال و رنج و اندوه 
دست به گریبان خواهد بود؛ گاهى به درد مصیبت 
فراق تو مبتال شود، زمانى دستخوش ماتم مادرش 

و سپس ماتم مصیبت جانسوز برادرش امام حسن 
)ع( گردد و از این مصایب دردناک تر و افزون تر 
به  شود،  گرفتار  کربال  جانسوز  مصایب  به  اینکه 
طورى که قامتش خمیده شود و موى سرش سفید 

گردد.

پس در روایت آمده است که هنگامى که از حضرت 
سجاد)ع( پرسیدند که سخت ترین مرحله این سفر 
در کجا بود؟ امام سه مرتبه فرمودند : الشام ، الشام 

، الشام.

سال هاى سال بعد، فرزندى از نسل حسین)ع( وارد 
سرزمین دیگرى به نام خراسان شد. پس چون به 
از مردم به استقبال  خراسان رسید، دسته دسته 
گلبارانشان  و  داشتند  گرامى شان  آمدند،  ایشان 

کردند.
 در پى عزیمت اجبارى حضرت رضا )ع( از مدینه 
به خراسان, خواهرش حضرت معصومه)س( تاب 
دورى نیاورد و براى آگاهى از حال برادر سختى 
سفر را به جان خرید و به قصد خراسان راهى ایران 
شد. از چگونگى این سفر و همراهان ایشان اطالع 
دقیقى در دست نیست. اما نوشته اند چون به ساوه 
رسید سخت بیمار شد و از همراهان خواست وى 
را به قم برسانند. در این چند روزى که حضرت 
برادر  از فراق  بود به شدت  معصومه )س( در قم 
آن  سرانجام  بود.  غمگین  بسیار  و  مى گریست 
حضرت پس از 17 یا 16 روز از دنیا رفت. گویند که 
مردم قم، دور پیکر مطهرش را گرفتند و آن را غرق 
در گل کردند و با عزت و احترام به خاک سپردند. 
اصلى ترین  از  یکى  قم،  مقدس  شهر  امروز 

»فاطمیــون« 
آرمانگرایان بزرگ عصــــر ما

حمیدرضا بوالى

نوبت آرمانگرایان
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زیارت گاه هاى جهان تشیع است و ساالنه میلیون ها 
نفر از این مرقد مطهر زیارت مى کنند. 

امروز کوچه پس کوچه هاى  قرن ها گذشته است و 
باریک و تنگ و آرام و شلوغ »گلشهر«، »طالب«، 
کوچه  و  »مشهد«  در  و...  سیمان«  »جاده 
پس کوچه هاى تاریک »شهرک قائم« و »نیروگاه« 
و منطقه »شاه ابراهیم« و...در »قم« گواهى خواهند 
»خراسان«  از  آدم هایى  روزگارى،  روزى  که  داند 
ایران،  مهاجرپذیر  بزرگترین شهرهاى  »قم«  از  و 
پرتراکم ترین سرزمین هاى محل زندگى مهاجرین 
افغانستانى به پا خاستند و از کیلومترها دورتر از 
»شام« پرچم آرمانگرایى را بلند کردند، رنج جنگ 
به تن خریدند و پا به این سرزمین بالى آخرالزمانى 
زندگى  را،  زندگى شان  که  آدم هایى  گذاشتند. 

دختران  کردند،  رها  را  جمع وجورشان  و  کوچک 
و پسران خردسال، چشم  بادامى هاى زیبایشان را 
براى آخرین بار در آغوش گرفتند و روانه سرزمین 
و  خونبار  ماجراى  از  بعد  قرن ها  تا  »شام« شدند 
غم انگیز عاشوراى سال 61، این بار دیگر پرچم سبز 
اهل بیت)ع( به روى زمین نیفتد و دخترکى دوباره 
مضطرب نشود و خاطره تلخ آن »شام« غم انگیز 

دوباره تکرار نشود.
نیست.  راهى  »شام«  تا  »قم«  و  »خراسان«  از 
همان طور که از »افغانستان« تا »ایران« راه نبود و 

»آرمان« جغرافیاى مرزهاى افغانستانى هاست.

مى گویند سرنوشت سرزمین افغانستان و ساکنانش 
را با رنج و محنت طبیعت رقم  زده اند. سرزمینى 
خشک با کوه هایى چین دار و سخت که سالهاست 

خالى از صداى گلوله و انفجار نشده است. نمى دانم 
که  مى دانم  را  این  اما  نه؛  یا  مى گویند  درست 
پیشانى نوشت افغانستانى ها، سالهاست با زخم زبان 
و  و کشتار  است. جنگ  گره خورده  و طعنه هم 
کرد  مهاجرشان  روزگارى  دنیا  و  طبیعت  خشم 
و  سوختند  کرد.  ایران  روانه  را  خیلى هایشان  و 
ساختند و زخم زبان شنیدند و طعنه بارشان شد 
و پنهان شدند و غم بار گشتند و... منتظر ماندند تا 
وقتش فرا برسد. انتظارى تلخ و طوالنى و پر رنج، و 
سرانجام موعدش فرا رسید. حاال دیگر افغانستانى ها 
دنیا مى شناسند. هرجا  در  دیگرى هم  با چیز  را 
اسالم و انسانیت تهدید شود، اولین هایى که صف 
سرنوشت  چه  و  هستند  افغانستانى ها  مى کشند 

عجیب و پرماجرایى

پیرمرد این روزها را دیده بود. حتما دیده بود که 
جنگ که تمام شد بسیجى هایش را دور خودش 
تازه  است،  نشده  تمام  کارتان  و گفت  جمع کرد 
شروع شده است:« باید بسیجیان جهان اسالم در 
این  و  باشند  اسالمى  بزرگ  حکومت  ایجاد  فکر 
شدنى است، چرا که بسیج تنها منحصر به ایران 
در  را  مقاومت  هسته  هاى  باید  نیست،  اسالمى 
و  مقابل شرق  در  و  آورد  وجود  به  تمامى جهان 

غرب ایستاد«
نشستن  آرام  سر  ننشست.  آرام  لحظه اى  پیرمرد 
وقت  حوصله  نکرد،  رهایش  آرمانگرایى  نداشت. 
تلف کردن هم نداشت... دائم خیال مى کرد وقت 
کم است و دنیا منتظر است... و حاال درست در 
زمانى  در  نمى کرد،  را  فکرش  کسى  که  زمانى 
اینکه  از  است  پر  زبان ها  ورد  و  که همه رسانه ها 
دوران انقالب تمام شده است و آرمانگرایى خمینى 
است،  خورده  جهان  امروز  واقعیت  بن بست  به 
فرزندان خامنه اى، جانشین برومند پیرمرد دوباره 
نمى کند،  فرقى  ایستاده اند،  بلند  و  برخاسته اند 
»فاطمیون« افغانستانى باشند یا »حزب اهلل« لبنان؛ 
عراق  حزب اهلل«  »کتائب  و  الحق«  اهل  »عصائب 
الشعبى«، بسیجى  یا »جیش  یا »انصاراهلل« یمن 
هاى سورى، و یا دانشجویان »امامیه« پاکستانى 
... همه فرزندان پیرمردند و همه سالهاى سال بعد 
از پیرمرد، امروز دوباره برخاسته اند. پیرمرد دیگرى 
ظهور کرده است و تاریخ در حال تکرار شدن است. 
به  بود که یک شبه،  کارخانه  آدم سازى اى ساخته 
دنیا  از وسط وسط  ره صدساله مى رساند.  مقصد 
سرد  و  گرم  سرزمین هاى  به  مى کشاند  را  آدم ها 
جنوب و غرب، به پشت کیسه هاى پر از شنى که 
روى هم چیده شده بود و خانه هاى جدید آدم هایى 
بود که براى خودشان آن طرف میدان، کیا و بیایى 
داشتند. مى آمدند و مى رفتند و آنجا دیگر مهندس 
نداشت، همه  کارگر  و  روحانى  و  معلم  و  و دکتر 
هر  به  بودند  زده  پشت پا  که  بودند  آرمانگرایانى 
آنچه مانع شان بود و حاال افغانستانى ها، همان ها که 
پیرمرد در وصیت نامه اش فقط نام آنها را برد، راه 

جدید را آغاز کرده اند. 

گریه مى کند و مى گوید: اکثر بچه هاى »فاطمیون« 
از ناحیه بازو و پهلو تیر و ترکش خورده اند و مجروح 
و شهید شده اند. مى گوید این یک نشانه است براى 

ما... افتخار مى کنیم. 
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مى گفت: بروید خبرگزارى افغانستان بزنید، کل 
و  مى خندید  »افغانى ها«،  کردید  را  صفحه تان 
روزگار  گردش  نبود.  چیزى  دلش  در  مى گفت، 
چند ماه پیش به سوریه بردش. دمشق. زینبیه 
و حاال که برگشته بود چیزهاى دیگرى مى گفت. 
دیگر نمى خندید، گریه مى کرد و مى گفت: حرم 
به  بنازم  داشته اند.  نگه  »افغانى ها«  را  »خانم« 

غیرتشون. چرا چیزى نمى گید شماها؟

بود،  برگشته  و  سوریه  بود  بود،رفته  مستندساز 
و  مى کرد  بود.تعریف  ساخته  هم  فیلم  تا  چند 
مدافع  هاى  بچه  روضه خوانى  ماجراى  مى گفت 
آنجا  مى گفت  است.  روضه  یک  خودش  حرم 
افغانستانى روضه  براى بچه هاى  کسى نمى تواند 
شروع  که  دوم  جمله  ندارند...  طاقت  بخواند. 
فریاد  نمى آورند،  طاقت  مى شوند،  داغ  نشده 
مى زنند و کسى جلودارشان نیست. روضه خوان ها 
خودشان از بچه هاى رزمنده اند، اما حاال دیگر یاد 
یا  باشند،  افغانستانى  بچه هاى  جا  هر  گرفته اند، 
شروع نمى کنند یا سریع مى گویند و رد مى شوند. 

دلشان آرام نمى گیرد.

پسرش را داده بود. در سوریه. با افتخار مى گفت: 
دردانه  و  خواهر  حرم  بوده،  حرم«  »مدافع 
من  على اکبر  هزار  صدها  مى گفت:  حسین)ع(. 
ایستاده  بود.چنان  ایستاده  »خانم«.  حرم  فداى 
بود که کسى نمى توانست نزدیکش شود.مى گفت 
به دخترانم، به خواهرانش گفتم مبادا گریه کنید.

به یاد آن روز و آن »آقا«یى که جان همه عالم 
فداى او.

مى گفت: زندگى مان را مى کردیم، سِر زمین بیل 

گرفت  را  مملکت مان  آمد  که  شوروى  مى زدیم، 
افغانى  لباس  پر  به  نان  تکه  شدیم.یک  بلند 
کمر  و  کوه  تو  مى رفتیم  هفته  و یک  مى بستیم 
با روس ها مى جنگیدیم، روس ها را بیرون کرده و 
نکرده خبر آمد که ایران جنگ شده، عراق حمله 
و  پشت سرش جمع شده  دنیا هم  و کل  کرده 
را  نان مان  تکه  است.  خطر  در  اسالم  سرزمین 
زدیم پر شال و راه افتادیم. لب مرز که رسیدیم 
نکردند،  باور  جنگ.  آمدیم  گفتیم  کجا؟  گفتند 
مثل همانى که برایمان پالک مى ساخت و گفت 
گفتیم  و  گرفتیم  باال  را  سرمان  و  کجایید  از 
افغانستان و با تعجب نگاهمان کرد و بعد آغوش 
گشود. جنگ تمام شد و همین جا ماندگار شدیم. 
زمین نداشتیم دیگر، رفتیم سر ساختمان، آجر 
خیلى ها  گذشت،  سال  چند  مى انداختیم.  باال 
سرزمین  بروید  گفتند  مى  کردند،  اذیتمان 

خودتان. سرزمین خودمان؟
شده  جنگ  رسید  خبر  که  مى گذشت  زندگى 
افتاده.بلند  خطر  به  زینب)س(«  »خانم  حرم  و 
شدیم و ایستادیم. این بار سرنوشتمان در سوریه 
بود. »آرمان « حاال در سوریه به خطر افتاده بود 
بود.بلند  آرمان مان  سرزمین  ما،  سرزمین  که 
شدیم و روانه »زینبیه« شدیم. نامش هم دلمان 

را مى لرزید.

برگ هاى  سال ها،  این  ایستاده اند،  بلند  حاال 
پرافتخارى در تاریخ افغانستان است. هر چند که 
کسى نمى بیند و کسى  نمى شنود و هر چند که 
خودى و دشمن طعنه مى زنند و دروغ مى بندند 
بلند  آنها  اما  شده اند...  چه  و  کرده اند  چه  که 
جنگ ها  فاتحان  را  تاریخ  مى گویند  ایستاده اند. 
این  بر  شده  ریخته  خون هاى  اما  مى نویسند، 

خوش آمـــدی

 فرمانــده 
خوش برگشتی وطندار...

افغانستانى ها،  کره خاکى، خون هایى گرم و داغ 
گواهى خواهد داد که آنها آرام ننشستند و بلند 

ایستادند.

ابوحامد برگشته است، فرمانده، پرافتخار برگشته 
»مادر«  کنار  را  »فاطمیه«  این  حاال  و  است 
حرم  از  نگاهبانى اش  سال  چند  مزد  که  است 
از  تصاویر  اولین  این ها  است.  گرفته  را  »دختر« 
بازگشت پیکر پاک اوست. اینجا ایران، سرزمین 
شهید  فرمانده  توسلى،  علیرضا  و  آرمانگرایى. 
حرم  مدافع  افغانستانى  رزمندگان  »فاطمیون«، 
در حرم امام رضا)ع( در کنار »پسر« دفن خواهد 
شد. ابوحامد حاال دیگر آرام مى گیرد. بعد از یک 
عمر آرمانگرایى و آرام نگرفتن. بدن بى سر او حاال 

دیگر آرام مى خوابد...گوارایش...

خوش برگشتى وطن دار
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یک  خانواده  خدمت  در  که  مفتخریم   
شهید بزرگ دوران معاصر هستیم. شهادت 
هنوز  که  ایرانى هایى  همه  برای  »ابوحامد« 
دفاع  دوران  در  آرمانگرایى،  مقدس  دهه 
مقدس به خاطرشان هست، یادآور بازگشت 
متوجه  هم  خودتان  حتما  روزهاست.  همان 
از  بزرگى  موج  ایشان،  شهادت  که  شده اید 
توجه به جنگ بزرگ دوران ما به همراه آورد 
به  دیگر  بار  آن،  از  مهمتر  و  آن  بر  عالوه  و 
خاطرمان آورد که هنوز هم در دنیای جدید، 
و  مالک  هیچ  که  مى کشند  نفس  آدم هایى 
معیار دیگری برای زندگى شان جز »آرمان« 
نمى شناسیمشان  ما  که  چند  هر  ندارند، 
آن ها  به  بارها  خاص  مورد  این  در  اینجا  و 
که  را  قدرشان  و  کرده ایم  هم  بى توجهى 
هم  را  آنها  رنج  موجبات  هیچ،  ندانسته ایم 
شهادت  کنم،  خالصه اش  کرده ایم.  فراهم 
ابوحامد،  خون  و  بود  بزرگى  اتفاق  ابوحامد 
زیادی  برکات  نشده  ریخته  زمین  به  هنوز 

برای ما و دنیا داشت.
بودند.  الیقش  معنا  تمام  به  و  بود  ایشان  آرزوى 

عنوان  به  شخصا  مى کنیم.  شکر  را  خدا  هم  ما 
همسر شهید امیدوارم بتوانم لیاقت این را داشته 
خدا  از  دهیم.  ادامه  را  عزیزان  این  راه  که  باشم 
مى خواهیم که با زحمات و پشتکار دوستان، چه 
آقایان مسئوالن و چه بچه هاى فاطمیون خون این 
عزیزان ارج نهاده شود و راه این عزیزان ادامه داده 

شود.
درست مى گویید، ما متوجه زحمات شبانه روزى 
آرامش  ثانیه اى  واقعا  شهید  بودیم.  شهید  این 
نداشت. حتى در جزئى ترین اتفاقات روزمره غرق 
شدت  به  نمى گرفت.  آرام  و  بود  هدفش  و  کار 
با  این زحمات  را شکر که  و خدا  زحمت کشید 
خون ایشان پاسدارى شد و انشااهلل که در آینده 

هم پاسدارى شود.
و  مظلوم  بودند،  حیات  قید  در  وقتى  عزیز  این 
غریب بودند و روحیه به شدت متواضع و فروتنى 
داشتند و اصال روحیه تشریفاتى نداشتند. انشااهلل 
که این شهید ما را شفاعت کند و ما لیاقت این را 
داشته باشیم و مدیون خون این شهید نباشیم و 

رهرو خون این عزیزان باشیم.
 اگر موافق باشید با داستان زندگى شهید 

نشان  ماجرا  ظاهر  کنیم.  شروع  ابوحامد، 
و  نشیب  و  پرفراز  داستان  این،  که  مى دهد 
پرپیچ و خمى است. یک مهاجر افغانستانى 
و  کشانده  ایران  به  را  او  روزگار،  گذر  که 
و  مى کند  قیام  مى شود،  بلند  خودش  بعد 
شهید  سوریه  نام  به  دیگری  سرزمین  در 
مى شود، در حالى که سنى هم از او نگذشته 
شروع  آشنایى تان  از  دارم  دوست  است. 

کنید.
آشنایى ما به سال 79 برمى گردد. اواخر سال 79. 
مقاومت  عرصه   این  در   76 سال  از  شهید  ولى 
بود. از همان جوانى، از 17، 18 سال پیش مهارت 
و روحیه و مدیریت و تدبر و تخصص ویژه اى در 
کار نظامى به دست آورد و وارد عرصه مقاومت در 

افغانستان شد.
روند آشنایى ما واقعا خدایى و عجیب بود. ما هیچ 
که  داشتیم  همسایه اى  نداشتیم.  قبلى  آشنایى 
را مى شناخت  ابوحامد  خانواده شان، شهید  داماد 
و خانواده ما را پیشنهاد داده بود. خانواده ایشان، 
عکس ابوحامد را براى ما آوردند و گفتند این آقا 
قصد ازدواج دارد و از هر نظر تایید شده است. وقتى 

»ابوحامد«های دیگر
 در راهند و این راه به آزادی

 قدس منتهی می شود 

همسر فرمانده فاطمیون

در  برگشت.  سرزمین  این  به  فاطمیون  فرمانده  ابوحامد،  پیش  ماه  چند 
حالى که بعد از یک عمر تکاپو و تالش و ناآرامى، آرام گرفته بود.این متن 
گفتگوى ما با، ام البنیِن حسینى همسر شهید ابوحامد است. شهید علیرضا 
توسلى. فرمانده فاطمیون، لشکر مدافعان حرم افغانستانى که خودش نامش 
را فاطمیون گذاشته بود و در ایام فاطمیه سال گذشته به خاک سپرده شد. 
در »خراسان«، کیلومترها دور از »شام« و »شام« را این بار افغانستانى ها از 

محنت و رنج اهل بیت)ع( آزاد کرده بودند.

خوش برگشتى وطن دار
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در  دوباره  ایشان  آوردند  من  براى  را  عکس  این 
دوباره  اتفاق  این  از  بعد  ماه   5 بودند.  افغانستان 
برگشتند و با اصرار دوستشان به مشهد آمدند و با 
یک راه و روال بسیار طوالنى این اتفاق سرانجام 

رخ داد.
مسیر  ایشان  با  ازدواج  که  مى دانستید   
و  است؟  نامعلومى  و  بى سرانجام  ظاهر  در 
مى دانستید که قدم در راهى گذاشته اید که 

آینده اش چندان واضح و معلوم نیست؟
چیز  همه  ابتدا،  همان  معارفه،  زمان  در  ایشان 
کار  که  گفتند  صریح  خیلى  کردند.  معلوم  را 
من مبارزه با ظالم است و تا زمانى که بر خودم 
احساس تکلیف کنم در این جبهه خواهم ماند تا 
هر زمانى که طول بکشد، هر زمانى که جنگ تمام 
شد زندگى ما هم عادى خواهد شد. بنابراین من 

این آمادگى و پذیرش را از همان ابتدا داشتم.
زندگى تان  روند  کردید  ازدواج  که  بعد  و   
ایشان  چگونه جلو رفت؟ آن طور که گفتید 

در جهاد در افغانستان بودند.
ماهى  چند  ایشان  کردیم،  ازدواج  که   79 سال 
خانه بودند و بعد دوباره روانه جنگ در افغانستان 

شدند. جنگ با طالبان. تا اینکه واقعه 11 سپتامبر 
تعهدات اخالقى و دینى که  به  بنا  و  افتاد  اتفاق 
داشتند گفتند که امروز دیگر وظیفه اى احساس 
این ترتیب یک وقفه چند ساله اى  به  نمى کنیم. 
بین کار جهادى ایشان افتاد. اما باز هم بنا به عالقه 
شدیدى که به کار نظام و مقاومت داشتند، بارها 
پیش مى آمد که خواب مى دیدند که در جبهه اند.

ایشان در همان دوران کارگرى مى کردند، کارگرى 
ساده و در کار سنگ مهارت خاصى داشتند. در کار 
نقاشى ساختمان هم یک مدت بودند، اما این فکر 
مقاومت و جهاد رهایشان نمى کرد. تا اینکه جنگ 
33 روزه لبنان پیش آمد. آن زمان ما بنا به دالیلى 
در قم بودیم. فقط همین را بگویم که ابوحامد براى 
حضور در جنگ 33 روزه پرپر مى زد. مى گفتند 
این جنگ واقعى حق در برابر باطل است و تصمیم 
قطعى گرفته بودند که به لبنان بروند. اما جنگ 
خیلى زود تمام شد و ایشان فرصت حضور پیدا 

نکردند.
 و بعد هم ماجرای سوریه. با این تفاصیلى 
که مى گویید مى توانم حدس بزنم که ایشان 
خطر  به  و  سوریه  بحران  ابتدای  همان  از 
بى تاب  قدر  چه  بیت)ع(  اهل  حرم  افتادن 

مقاومت و حضور بودند.
باورتان نمى شود که ایشان از همان ابتدا شبانه روز 
به این موضوع فکر مى کردند و تالش مى کردند که 
بروند سوریه. آرمان ها و اهداف مقدسى داشتند که 

لحظه اى رهایشان نمى کرد.
از کشور  خارج  فردى  است.  تصورش هم سخت 
و  مى کند  زندگى  دوم  کشور  یک  در  خودش، 
سختى هاى خاص خودش را دارد، اما توکلت على 
اهلل، فى امان اهلل، همان چیزهایى که همیشه تکیه 
کالم شهید بود او را به مسیرش کشاند و او روانه 

سوریه شد.
 قبل از اینکه وارد ماجراهای حضور ایشان 
دیگر  سوال  چند  من  شویم.  سوریه  در 
متوجهید  خودتان  حتما  اینکه  اول  بپرسم، 
رسانه های  در  زیادی  روزها شبهات  این  که 
خارجى مطرح مى شود که چرا مدافعان حرم 
افغانستان  خود  به  جنگ  برای  افغانستانى، 
نمى روند؟ فارغ از این شبهات که بعضا خیلى 
مبتذلند و جواب واضحى دارند دوست دارم 
با شما صحبت  باره  این  ایشان در  بدانم که 

کرده  بودند؟
اول اینکه چنانچه گفتم ایشان زمانى که وضعیت 
در  سال  سالهاى  بود،  بحرانى  افغانستان  در 
خطر  که  زمانى  فقط  و  مى جنگیدند  افغانستان 
طالبان رفع شد دست از جهاد کشیدند. عالوه بر 
آن مطمئن باشید که اگر زمانى جنگى واقعى در 
افغانستان پیش مى آمد که مشابه شرایط سوریه 
انتخاب مى کردند.  را  اینجا  اول  ایشان  داشت،  را 
ابوحامد اعتقاد داشتند که دشمن اصلى آمریکا و 
اسرائیل است و امروز آمریکا واسرائیل در سوریه 
حیات  به  متکى  جنگ،  این  که  شدند  متمرکز 
اسالم است و اگر در این جنگ تکفیرى ها پیروز 
واقعى  خطرى  به  اسالم  تمام  زود  خیلى  شوند 

خواهد افتاد.
زمانى که وقفه افتاد بین جهاد ایشان در افغانستان 
و این ماجراى سوریه، بارها به ایشان پیشنهاد شد 

مسئولیت هاى  از  یکى  و  بروند  افغانستان  به  که 
اصلى دولت و نظام را بر عهده بگیرند، اما ایشان 
اعتقادى که داشتند نمى پذیرفتند و هیچ  به  بنا 
اهل سیاسى بازى  نرفتند، چون  بار  زیر  وقت هم 
هم نبودند. اخبار بى بى سى را نگاه نمى کرد و به 
اخبار میدانى بسنده داشت. روایت آن ها را واقعى 
و  مى کردند  نگاه  را   20:30 اخبار  نمى دانست. 
مى گفتند این اخبارى کوتاه مفید و مختصر است. 
هیچ وقت هم در خانه بحث سیاسى نمى کرد. همه 

چیز در درون خودش بود.
و  جنگ  درباره  مساله  این  مى کنم  فکر   
محاسبه گر  عقل  برای  افغانستان،  در  جهاد 
ما کمى ساده  و طبیعى باشد، باالخره کشور 
خود آدم است و مى رود که از وطنش دفاع 
شاید  سوریه،  در  جنگ  درباره  اما  کند. 
آدم،  یک  که  باشد  سوال  برایشان  خیلى ها 
آن هم در حد ابوحامد که یک فرمانده نظامى 
برجسته است و موقعیت های زیادی برایشان 
فراهم است چگونه به فکر حضور در سوریه 

مى افتد؟
جالب است برایتان بگویم که ایشان درباره قدس 
و مساله اسرائیل هم به شدت نگران بودند و برنامه 
داشتند. اما درباره سوالتان، فاصله تصمیم ایشان 
بود که  بود. خیلى سخت  ماه  تقریبا دو  اعزام  تا 
سوریه  به  و  شود  بلند  اینجا  از  کسى  داوطلبانه 
رابطه  این  در  من  با  ایشان  ماه  دو  این  در  برود. 
خیلى حرف زدند. براى خود من هم نگرانى زیادى 
افغانستان  مى گفتم  خودم  پیش  داشت.  وجود 
ایران هم در واقع کشور  که کشور خودمان بود، 
خودمان است. اما سوریه واقعا کشور دیگرى است. 
نه زبان و فرهنگ مشترک داریم و نه جغرافیاى 
ایشان همیشه مى گفتند که  آنجا را مى شناسیم 
این حرف درستى نیست، وقتى من به عنوان یک 
مهاجر بتوانم کوچکترین قدمى براى اسالم بردارم، 
دیگر این حرف ها مطرح نیست. ایشان بارها تاکید 
مى کردند که اسالم حد و مرزى ندارد، من از زبان 
بارها شنیدم که مى گفتند حتى در  ایشان  خود 
کمک  به  احتیاج  مسلمانى  اگر  هم  آمریکا  قلب 
داشته باشد ما در صف اول کمک به او و دفاع از 
اسالم هستم. عاشقانه پاى کار هستیم و مى جنگیم 
تا از اسالم و انسانیت دفاع کنیم. هر جایى که نیاز 
باشد و هر جایى که آرمان ما به خطر بیفتد. این 
مرزهاى بین المللى که کشیده شده اصال اهمیتى 

ندارد. آنچه اهمیت دارد اسالم است و بس.
 و فکر مى کنم که اگر یک گروه و یک دسته 
تا پای جان به این »اسالم مرز ندارد« معتقد 
هستند  افغانستانى  مهاجرین  همین  باشند 
که با خونشان این را اثبات کردند. کاری به 

ابوحامد اعتقاد داشت که دشمن اصلى آمریکا 
و اسرائیل است و امروز آمریکا واسرائیل در 
سوریه متمرکز شدند که این جنگ، متکى به 

حیات اسالم است
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افتاد،  خطر  به  که  آرمان  نداشتند  جغرافیا 
بلند شدند و ایستادند. شما سالها با ابوحامد 
بى آرمانى  دنیای  این  در  کرده اید.  زندگى 
این  آرمان  از  برایمان  بیشتر  دارم  دوست 

آرمانگرا بگویید.
چه بگویم؟ ایشان همه کارها را کردند و همه چیز 
را نشان دادند. تا پاى جانشان به آرمان حساس 
بودند. زمانى که استارت این کار خورد یادم هست 
که ایشان به دوستانشان مى گفتند که شخص من 
که  مى کنم  تکلیف  احساس  خدا  خاطر  به  فقط 
از حرم آل اهلل دفاع کنم.  و  را رها کنم  زندگى ام 
خود حضور و وجود ایشان زمینه اى شده بود براى 
را جمع  مهاجرین  از  زیادى  و گروه  اینکه دسته 

کنند و براى دفاع از اسالم قیام کنند.
دوستان  جزء  رفتند  ایشان  با  که  کسانى  اولین 
بودند  بودند. کسانى  ایشان  و چند ساله  چندین 
که کار و زندگى موفقى داشتند، کارخانه داشتند، 
اما جمع کردند و رفتند، این به نظرم دیگر جاى 
هیچ بحث و تردید و چیز دیگرى ندارد. این خود 
آرمانگرایى است. کسى که از همه چیز، از بچه، 
زن، زندگى، کار و... دست بکشد و برود به کشور 
بیت)ع( چیز  اهل  و  اسالم  از  دفاع  براى  دیگرى 

دیگرى جز آرمانگرایى است؟
که  گفتید  جالبى  نکته  پیش  دقیقه  چند   
صحبت  بیشتر  درباره ش  کمى  دارم  دوست 
کنید. گفتید که افغانستان که کشور خودمان 
بود، ایران هم کشور خودمان است... همه مان 
ایران  در  افغانستانى  مهاجرین  که  مى دانیم 
تاریخ  چه  و  دارند  رنج  و  سختى  چه قدر 
بلندی از حضور آن ها در ایران وجود دارد که 

بعضى اوقات غم انگیز است. 
هیچ وقت خودمان  ایشان  هم خود  من  هم خود 
ارادت  ایشان  نمى دانستیم.  غریب  ایران  در  را 

اسالمى و خود والیت  نظام جمهورى  به  خاصى 
در  ما  که  است  طوالنى  سالهاى  داشتند.  فقیه 
اینجا هستیم و واقعا دیگر فکر مى کنیم که با این 
دیگر  اینجا  مذهب،  و  زبان  و  با جغرافیا  آشنایى 
خراسان،  استان  در  خصوص  به  نیستیم.  غریب 
تعصباتى  یکسرى  قسمت ها،  از  برخى  در  حاال 
وجود دارد که البته آن هم بیشتر ماجراى کنشى و 
واکنشى است. شهید ابوحامد هم آدم دائم السفرى 
بودند و مثل کف دست خیابان هاى شهرى مثل 

تهران را مى شناختند.
هر  خیلى،  خیلى  خیلى  هم  را  خمینى)ره(  امام 
داشتند. عکس هاى  است؛ دوست  بگویم کم  چه 
خیلى متفاوتى از ایشان داشتند و با زحمت هاى 
فراوانى یک آلبوم عکس بزرگ از امام تهیه  کرده 

بودند. در سالهایى که امام زنده بودند من شهید را 
ندیده بودم اما به شدت ایشان را دوست داشتند. 
تاکید زیادى روى والیت فقیه داشتند و اصال اجازه 
درباره  بد  فکر  اجازه  حتى  کسى  که  نمى دادند 

آیت اهلل خامنه اى داشته باشد.
ابوحامد  برگردیم،  خودمان  بحث  به   

سرانجام به سوریه رفت. 
سوریه جنگ بسیار سختى بود و هست. کشورى 
اوقات من مى شنیدم  با جغرافیاى سخت، خیلى 
اما  اصال گم مى شدند.  آنجا  در  ما  رزمندگان  که 
الحمدهلل تا اینجاى کار با درایت ایشان کار خیلى 
خوب جلو رفته است و انشاءاهلل با این خون شهدا 

جلوتر هم خواهد رفت.
 درباره جنگ سوریه به شما چه مى گفتند؟

چیزى  جنگ  از  بودند.  کم صحبت  بسیار  ایشان 
براى ما نمى گفتند. هر وقت مى پرسیدیم مى گفتند 
اگر شروع کنم و از جنگ بگویم پایان ناپذیر است. 
که  کوتاهى  صحبت هاى  همین  البه الى  در  اما 
این جبهه مقاومت تمام  بارها مى گفتند  داشتند 
شدنى نیست. این از عالئم آخرالزمان است و نهایتا 
امام  آزادى قدس و ظهور  به  منتهى خواهد شد 
بین  مقاومت  روحیه  این  مى گفتند  زمان)عج(. 
ملت ها در حال زنده شدن است و در حال فراگیر 
شدن است. و اتفاقا مى گفتند که ما افغانستانى ها 

حتما باید در این ماجرا حضور داشته باشیم.
 یک نکته خاصى که من این روزها شنیدم 
این است که جایى که ابوحامد شهید شده اند 
سوریه  در  اسرائیل  مرز  با  فاصله ای  زیاد 
خط  پیکان  نوک  اینکه  یعنى  این  ندارد. 
مقاومت در منطقه، امروز بچه های افغانستان 
شده اند و این در تاریخ افغانستانى ها، نکته 
مجعول  تصویرسازی  این  با  است.  ویژه ای 
که  نمى شد  باورش  دنیا  در  کسى  رسانه ها، 

افغانستانى ها این چنین تاریخ ساز شوند. 
در یک خانواده  مدیون رشد  ایشان  زاویه  این  از 
واقعا مذهبى بودند. عالوه بر آن با توجه به عالقه 
شدیدى که ایشان به حضرت زهرا)س( داشتند، 
فکر مى کنم خود حضرت، ایشان را بسیار کمک 
بارها  انتخاب کنند.  را  مى کرد که مسیر درستى 
مى گفتند که اگر فاطمه)س( نبود، دنیا نبود و خود 
ایشان هم اسم فاطمیون را به همین خاطر براى 

این گردان انتخاب کردند.
بعد از شهادت جهاد مغنیه یک هجومى برادران 
یادم  داشتند.  اسرائیلى ها  کاروان  به  حزب اهلل 
مى آید که همان روز به ایشان این خبر را دادم که 
انتقام خون جهاد مغنیه را گرفته اند، برنامه شما 
چیست؟ گفت برنامه ما این است که انشاءاهلل در 
رکاب »حاج حسن« خواهیم رفت. چون معتقدم 
که با خود طرف، با خود دشمن رودررو جنگیدن و 
مقابله کردن بهتر از جنگیدن با مزدورها و عوامل 
بهتر  خیلى  اسرائیل  خود  با  جنگیدن  آنهاست. 
کشید،  زحمت  آنهاست.  مزدوران  با  جنگیدن  از 

تالش کرد، کار کرد تا به این مرحله رسید.
بقیه  با  ابوحامد  عالقه   و  رابطه  از  ما   

رزمندگان مدافع حرم هم زیاد شنیده ایم.
ایشان هیچ وقت خودش را فرمانده نمى دانست و 
احساس باالبودن نداشت. با همه رزمندگان دوست 
بود، در خانواده هم همین طور، به دخترانم بارها 

حساب  من  روى  دوست  یک  مثل  که  مى گفت 
و  بود  هم  مسئولیت پذیرى  شدت  به  آدم  کنید. 

واقعا هر کارى را خودش به دنبالش مى رفت.
یک بار پیش از این شهادت، مجروح شده بودند و 
جراحت عمیقى هم بود. بازوى چپشان تیر خورده 
بود. خواست خدا و لطف بى  بى)س( بود که این تیر 
مسیرى طوالنى را گذرانده بود اما آسیبى جدى 
نرسانده بود. زمانى که من متوجه جراحت ایشان 
شدم، ایشان از بیمارستان آنجا مرخص شده بودند. 
به  کردم  اصرار  من  و  بودند  برگشته  مدتى  براى 
ایشان که شما مجروحید یک روز استراحت کنید. 
اما با همان حالت باندپیچى بلند شدند و رفتند. 
ایشان چپ دست بودند، اما با وجود این که گلوله 
به همان دستشان خورده بود و سختى هاى زیادى 
برایشان آورده بود، با این حال بلند شدند و رفتند.

 شهید خاصى بود که خیلى شهادتش روی 
ابوحامد تاثیر گذاشته باشد؟

گفتم که براى ما زیاد صحبت نمى کرد، ما اصوال 
فرصت  اصال  و  مى دیدیم  را  همدیگر  کم  خیلى 
نمى شد. اما شهادت شهید سید حسین حسینى، 
اولین شهید مدافع حرم افغانستانى خیلى روى او 
و  داشت  ایشان  به  خاصى  ارادات  گذاشت.  تاثیر 
حاجت ها از این شهید گرفته بود. این شهید هم 
در بهشت رضا)ع( به خاک سپرده شده است. در 
این چند سال چند بارى که ابوحامد به مشهد آمد 
به بهشت رضا)ع( رفت و با این شهید کلى درد و 
دل مى کرد و هر دفعه هم به منزل ایشان سرکشى 
مى کرد. همسر شهید حسینى ایرانى و اهل تربت 
حیدریه است. خیلى هم خاطره از ایشان داشت  و 
بازوى راست شهید ابوحامد بود. هر چند که دو 

سه ماهى بیشتر هم با هم نبودند.
خانواده های  به  زیاد  ظاهرا  هم  خودتان   
خانواده های  روحیه  مى زنید.  سر  شهدا 
شهدای مدافع حرم به خصوص افغانستانى ها 
روزگار  به جبر  بیشتری  و درد  رنج  باید  که 
آن ها  از  تعدادی  است؟  کنند، چطور  تحمل 

ساکن ایران هستند.
شهید حسینى یک خانم ایرانى دارد و این ها به 
تمام معنا ثابت کرده اند که خانواده شهیدند. من 
و  دارم. خانم شهید  آنها  به  ارادت خیلى خاصى 
دخترهاى شهید واقعا خیلى بزرگند و همیشه در 
مراسم ها و مناسبت ها روحیه عجیب این خانواده 
قابل مشاهده است. خانم ایشان براى من تعریف 
گاهى  چند  از  هر  شهید  دخترهاى  که  مى کرد 
مى نشینند و وسایل شهید را مى گذارند جلویشان 
و نگاه مى کنند. کلیپ ها و عکس هاى ایشان را نگاه 
مى کنند و گریه مى کنند و او هر بار به دخترهایش 
مى گوید که گریه ندارد. این شهید افتخار ماست. 

واقعا به ایشان غبطه مى خورم.
 اگر موافق باشید قبل از اینکه به ماجرای 
شهادت ایشان برسیم، کمى در مورد زندگى 
شخصى شهید و ویژگى های اخالقى ایشان 

برایمان بگویید.
هر  روى  داشتند.  حالل  نان  روى  زیادى  تاکید 
کارى که دست مى گذاشتند، صادقانه و عاشقانه 
کار مى کردند. دوستان ایشان خیلى مى گفتند که 
تو، ما زیر سوال مى رویم.  این جور کار کردن  با 
کار  راحت تر  مى کنى.  اذیت  را  خودت  قدر  چه 

کشور  که  افغانستان  مى گفتم  خودم  پیش 
خودمان بود، ایران هم در واقع کشور خودمان 
است.  دیگری  کشور  واقعا  سوریه  اما  است. 
او بارها تاکید مى کرد که اسالم حد و مرزی 
ندارد. این مرزهای بین المللى که کشیده شده 

اصال اهمیتى ندارد.

خوش برگشتى وطن دار
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کن. قبول نمى کرد و مى گفت من همین ام. روى 
نماز  اول  مى گفتند  و  داشتند  زیادى  تاکید  نماز 
بعد جهاد، اول نماز و بعد هر چیز دیگرى. تاکید 

زیادى هم روى نماز بچه ها داشتند.
 چند یادگار از ایشان باقى مانده است؟

فاطمه 12 سالش است. حمیدرضا 9 ساله است و 
طوبى هم 4 ساله است.

  برخوردشان با خانواده چگونه بود؟ خاطره 
یا نکته خاصى دارید؟

بین  در  نکنم  فکر  داشت.  لطیفى  روحیه  بسیار 
برادران و پسران برادران ایشان که مجموعه خیلى 
بزرگى هستند کسى مثل ایشان باشد. این خانواده 
6 برادر داشت و هر کدام از  آن ها هم 6 پسر دارند. 
قوم بسیار پرنفوذى هستند و از هر قشر و صنفى 
هم هستند. در بین همه آن ها تنها کسى که این 
چنین لطیف بود، ایشان بود. در این چند روزه اى 
که ما مراسم داشتیم من آدم هایى را دیده ام که از 
جاهاى مختلف ایران آمده اند و ابراز لطف مى کنند، 
کسانى که من تا به حال آنها را ندیده ام، از کرج 
چند روز پیش کسى آمده بود و مى گفت که من 

مدیون ابوحامدم.
در این 24 ماه ایشان 3 بار بیشتر پیش ما نیامدند و 
بچه ها به شدت مشتاقانه دوست داشتند، ایشان را 
ببینید. به همین خاطر هر بار که ایشان مى آمدند 
برگزار  برایشان  خانوادگى  استقبال  مراسم  یک 
مى کردیم. اما دفعه آخر بر حسب اتفاق؛ ما کمى 
دیرتر رسیدیم و ایشان از آنجایى که قرار داشتیم، 
رفته بودند و در ایستگاه تاکسى ها بودند که ایشان 
را دیدیدم. وقتى از محوطه محل قرار خارج شدیم 
دختر کوچکمان، طوبى خانم به ایشان گفت که 
بابایى ما مى خواهیم بیاییم فالن جا، شما هم با 
بودیم،  نشده  محوطه  آن  وارد  چون  مى آیى؟  ما 
خیال مى کرد که این بار به آنجا نرفته ایم... همه 
فراموش کردیم. چند روزى گذشت  و  خندیدیم 
چند  براى  و  بودند  ایران  همین  در  ایشان  که 
به  از دوستانشان  با گروهى  کار  براى یک  روزى 
شهر دیگرى رفته بودند. عالقه اى خاص به طوبى 
داشتند. وقتى قرار بود برگردند به من گفتند: من 
هنوز یادم مانده است که طوبى دفعه پیش به آن 

محل نرفته بود و دوست داشت برود. این دفعه او 
را بیاور. ساعت 10 شب بود که ایشان مى رسید اما 
با این وجود طوبى را با خودمان بردیم که در دلش 
چیزى نماند. با اینکه آن روزها فوق العاده مشغله 
کارى داشت و اصال فرصت سر خاراندن نداشت 

ولى به این جزئیات رفتارى هم توجه داشت.
طور  چه  بگویید،  برایمان  شهادت  روز  از   

مطلع شدید؟
من شنبه 9 اسفند ساعت چهار با ایشان از طریق 
اینترنت صحبت کردیم. ایشون وایبر و واتس آپ را 
قبول ندارند، اما یک شبکه دیگر را قبول داشتند 
و از این طریق با هم ارتباط داشتیم. چون فرصت 
زنگ زدن هم نداشتند. ایشان یا آخرهاى شب یا 
اوایل صبح، مطالعه کوچکى روى پیام هاى روزانه 

من داشتند.
ساعت 4 آن روز که موفق شدیم صحبت کنیم 
ندارم.  را  :»من صداى شما  به من گفتند  ایشان 
که  بدانید  مى شنوید  را  من  صحبت هاى  اگر  اما 
فقط  و هواهستیم.  تپه خوش آب  باالى یک  در 
مى خواستم صداى شما را بشنوم. من تا یکى دو 
نگران  مى شود.  تمام  گوشیم  شارژ  دیگر  ساعت 

نباشد. التماس دعا«
همان لحظه من گفتم که سپردمت به خدا.

فرداى آن روز در همین گروه هاى اینترنتى ناگهان 
با خبرى مواجه شدم که فرمانده فاطمیون شهید 
شده است. البته  آقایى که این حرف را گذاشته 
بود خیلى زود حرفش را پس گرفت و گفت که 
از جایى شنیدم. آن موقعى که من این  من هم 
پیغام راخواندم فقط همین یک کلمه را گفتیم:»یا 

اباالفضل العباس.«
از آن لحظه مرتب شماره ایشان را مى گرفتم، اما 
و  اینکه گذشت  تا  نداشت؛  آنتن  و  نداشت  آنتن 
گذشت و شب را هم در ناآرامى گذراندم و از شما 
چه پنهان با عکسش صحبت مى کردم. مى گفتم که 
شما کجایید؟... این طوبى پدر مى خواهد... مردم 

چه مى گویند... شما شهید شده اید؟...
تا فردا صبح که ساعت 4و نیم صبح که گوشى را 
روشن کردم همین عکسى که امروز بر در و دیوار 
بنر شده است را دیدم که گذاشتند و فهمیدم که 

فقط یک جمله  آنجا هم  و  است  تمام شده  کار 
گفتم: »اناهلل و انا الیه راجعون«.

خوشحال بودم که ایشان به آرزویش رسیده است، 
اما نمى توانم پنهان کنم که افسوس مى خورم که 
چرا این قدر زود از میان ما رفته است. و چرا با این 
رفته اند.  هم  با  دو  هر  فاتح  شهید  شفیقشان  یار 
بچه هاى فاطمیون همه شهید فاتح را ابوحامد دوم 
مى دانستند و من خیلى افسوس خوردم از اینکه 
ایشان هم رفته است. بچه ها هم مى گفتند که این 
دو عاشق و معشوق بودند و نهایتا با هم پرکشیدند. 
مى گویم.  را  این  رضاى خدا. همیشه  به  راضى ام 
رسالت سخت و سنگینى براى من و دوستان به 
یادگار گذاشت. همیشه دعا مى کنم که شهید فقط 

ما را شفاعت کند تا مدیون خون آنها نباشیم.
 به بچه ها چگونه خبر دادید؟

خودم به آن ها گفتم. دختر بزرگم فاطمه صبح که 
براى نماز بلند شد دید که گوشى دست من است و 
احساس مى کنم که دیروز آن هم متوجه چیزهایى 
اما  بدهم.  او  به  را  گوشى  که  بود، خواست  شده 
ندادم و با این مقدمه شروع کردم و گفتم که مامان 
خوش به حال شهدا. یکسرى از این مقدمات گفتم 
و بعد گفتم که فاطمه جان پدرت هم شهید شده 
نه  گفتند  نه خوب  نگفتند،  هیچى  ایشان  است. 
بد گفتند، فریاد و جیغ هم نزدند. فقط دیدم که 

اشک هایش مثل سیل روانه شد.
پسرم  شیفت صبح است. به فاطمه گفتم که به 
برود.  مدرسه  را  امروز  تا  نگو  هیچى  حمیدرضا 
هیچى بروز ندادیم و هیچى نگفتیم  و او را روانه 

مدرسه کردیم.
طوبى هم وقتى فهمید که خانواده  آمده است و 
همه دارند گریه مى کنند، متعجب شد و برایش 
سوال به وجود آمد رو کردم به او و گفتم که طوبى 
جان مى دانى پدرت شهید شده است. گفت: یعنى 
رفته است پیش خدا؟ گفتم بله. گفت: خب از آن 

باال ما را نگاه مى کند. ولى کاش پیشمان بود.
پسرم هم که از مدرسه برگشت و شلوغى را دید 
یک چیزهایى متوجه شد. تا از در آمد خانه او را 
کنارى کشیدم و خبر را به او دادم. گفتم پدرت 
به آرزویش رسید و شهید شد. ایشان هم چیزى 

»من صدای شما را ندارم. اما اگر صحبت های 
من را مى شنوید بدانید که در باالی یک تپه 
مى خواستم  فقط  هواهستیم.  و  آب  خوش 
صدای شما را بشنوم. من تا یکى دو ساعت 
نگران  مى شود.  تمام  گوشیم  شارژ  دیگر 

نباشد. التماس دعا«
همان لحظه من گفتم که سپردمت به خدا.

اینترنتى  گروه های  همین  در  روز  آن  فردای 
فرمانده  که  شدم  مواجه  خبری  با  ناگهان 

فاطمیون شهید شده است.
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چیزى  رفت.  و  رفت  اشک هایش  فقط  و  نگفت 
و  مى کرد  بى صدا  گریه  فقط  نیم ساعت  حدود 
این گریه اطرافیان را حسابى تحت تاثیر قرار داد.

دیروز صبح که بلندش کردم، دیدم خیلى ناراحت 
گفت  ناراحتى؟  من  دست  از  پسرم  گفتم  است. 
اصال.  که  او  از  گفت  پدرت؟  دست  از  گفتم  نه 
اصال  که  االن  بودم  نگرانش  که  بود  این  از  قبل 
نگرانش نیستم و به بهشت رفته است و جایش 

خوب است.
خدا را شکر مى کنم و این ها واقعا لطف و عنایت 
از  از شما چه پنهان  خداوند و بى بى )س( است. 
همان روز اولى که ما ایشان را به جبهه سپردیم 
داشته  لیاقت  انشاءاهلل  گفتیم  و  کندیم  هم  دل 
تا  کنند.  بیمه  را  ما  بى بى )س(  خود  که  باشیم 
حاال هم الحمدهلل آرامش خاصى نصیبمان شده 
است. از همان جوانى دوستان خیلى اوقات به من 
مى گفتند که شما شوهرت 5 ماه 6 ماه مى رود و 
نمى آید، چرا اینقدر آرامى چرا چیزى نمى گویى. 
زخم  هر  سختى،  هر  که  مى گفتم  بارها  آنها  به 
زبانى و هر مصیبتى در مقابل مصیبت هاى بى بى  
زینب)س( سرسوزنى نیست و هر چه قدر که ما 
تحمل کنیم و صبر کنیم در مقابل آن صبر زینبى 

کارى نکرده ایم.
عجیبى،  طرز  به  ابوحامد  شهادت  خبر   
از  خیلى  شد.  تاثیرگذار  ایران  جامعه  در 
به  نبودند،  فضا  آن  در  اصال  که  آدم هایى 
هم  بعضى ها  شدند.  متاثر  و  ناراحت  شدت 
به شدت برای سوریه و سرنوشت فاطمیون 
نگران شدند. همه ما مى دانیم که ابوحامدها 
دست پرورده همسران و مادران افغانستانى 
آخرین  عنوان  به  داریم  دوست  هستند. 
یک  عنوان  به  شما  خود  زبان  از  سوال 
همسر شهید مجاهد افغانستانى در این باره 

بشنویم.
خود  که  روحیاتى  و  اخالقیات  و  تعهدات  به  بنا 
شهید ما داشتند و به خاطر اینکه انتقام خون این 
شهدا گرفته شود، برادران عزم را جزم کرده اند که 
بیشتر از پیش انشاءاهلل این مسیر را ادامه دهند. 
من به بچه هاى فاطمیون زیاد گفته ام که این آقا 
و  زدند  را  کار  استارت  مسئولیت شان  زمان  در 
پله هاى اولیه مسیر را پیموده اند. اما این اطمینان 
و یقین و تضمین را شخص من به شما مى دهم 
که ابوحامد با خونش این مسیر را هموارتر کرده 
است. »یا على)ع(« بگویید و با پشتکار و همت به 
میدان بیاید که انشاءاهلل پیروز میدانید و مطمئن 
این  و  راهند  در  دیگرى  ابوحامدهاى  که  باشید 
مسیر تا زمان ظهور امام زمان )عج( ادامه خواهد 

داشت. 

»یا على)ع(« بگویید و با پشتکار و همت به 
و  میدانید  پیروز  انشاءاهلل  که  بیاید  میدان 
در  دیگری  ابوحامدهای  که  باشید  مطمئن 
امام زمان  تا زمان ظهور  این مسیر  و  راهند 

)عج( ادامه خواهد داشت.

 کسى که از همه چیز، از بچه، زن، زندگى، کار و... دست بکشد و برود به کشور دیگری برای دفاع از اسالم و اهل 
بیت)ع( چیز دیگری جز آرمانگرایى است؟

خوش برگشتى وطن دار
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 ایشان در زمان معارفه، 
همان ابتدا، همه چیز را 

معلوم کردند. خیلى صریح 
گفتند که کار من مبارزه با 
ظالم است و تا زمانى که بر 
خودم احساس تکلیف کنم 
در این جبهه خواهم ماند تا 

هر زمانى که طول بکشد، 
هر زمانى که جنگ تمام 
شد زندگى ما هم عادی 

خواهد شد

 بارها مى گفتند که اگر فاطمه)س( نبود، دنیا نبود و خود ایشان هم اسم فاطمیون را به همین خاطر برای این گردان انتخاب کردند
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دید جهانی محمود متأثر از 
درس خواندنش در ایران بود
 آخوند معمولی نبود 

پدر طلبه شهید افغانستانى مدافع حرم

خانه اى قدیمى با دیوارهاى آبى آسمانى. 
مى  طلبگى  زندگى  بوى  خانه  اتاق هاى 
دهد. همه چیز ساده است و مرتب و تمیز. 
پشتى هاى قدیمى براى تکیه زدن مهمان. 
پنجره کوچکى نزدیک سقف براى تهویه 
اما ساده  زیبا  پرده اى  با  خانه. آشپزخانه 
از پذیرایى جدا شده است. روى طاقچه 
کنار عکس او، تصویرى از آیت اهلل العظمى 
خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى قرار 
داده اند. اینجا خانه پدر یک »طلبه شهید 

افغانستانى« است.
گذشتگان،  تمام  روح  بر  خداوند  »درود 
شهدا خصوصاً امام راحل و شهداى انقالب 
شهداى  و  افغانستان  و  ایران  اسالمى 
کالنى.«  محمود  شهید  و  سوریه  جنگ 
است که خود  پدرى  این سرآغاز سخن 
خود  اصرار  با  که  طلبه اى  است.  طلبه 
انتخاب  را  او، محمود هم درس طلبگى 
مى کند. مى گوید:»همین امروز، بعد از نماز 
صبح عکس هایش را دیدم و برایش گریه 
کردم. محمود، سرمایه زندگى ما بود.« از 
مى دهد:  ادامه  مى گذرد،  که  آشنایى مان 
جواب  ما  سرمایه گذارى  که  »الحمدهلل 
داد. محمود به جایى رسید که باالترین 
رتبه و سود را داشت« 29 سال قبل، بهار 
1363. در خانواده اى روحانى منسوب به 
پیر پارساى پشمینه پوش خطه هزارستان 
آقابزرگ کالنى کرمانى، به دنیا آمد. برایش 
هر آرزویى کردند جز اینکه محمود کالنى، 
حجت االسالِم شهیِد افغانستانى ها در دفاع 
درس  باشد.  سادات)س(  عمه  حرم  از 
کرد.  آغاز  از جامعه المصطفى  را  طلبگى 
براى تبلیغ و درس میان افغانستان و ایران 
در حال رفت و آمد بود. از سال 82 وارد 
آزمون ورودى  بعد در  حوزه علمیه شد. 
قبول شد و در جامعه المصطفى پذیرفته 
شد تحصیالتش را در مقطع کارشناسى 
کالم اسالمى آغاز کرد. سال 1388 موفق 

به اتمام این دوره شد. پدرش برگه اى را 
به من نشان مى دهد مى گوید»این گواهى 
قبولى او در مقطع کارشناسى است.« اشک 
در چشمانش جمع مى شود و مى گوید: 
»گواهى قبولى مقطع کارشناسى ارشدش 
هنوز نرسیده ولى او شهید شده.« محموِد 
مقطع  تا  نیز  را  حوزوى  دروس  شهید، 
رسایل و مکاسب ادامه داد. مثل بسیارى 
از طلبه هاى دیگر به فعالیت هاى فرهنگى 
انجمن  تأسیس  بود:  مشغول  هم  دیگر 
علمى فرهنگى ابن سیناى بلخى درسال 
دوستانش،  از  تن  همراه چند  به   1385
همکارى در برگزارى همایش هاى سالیانه 
اندازى  راه  مزارى،  شهید  از  تجلیل  در 
با همکارى  بیان،  نشریه علمى فرهنگى 
فعالیت  سینا،  ابن  انجمن  اعضاى  دیگر 
با  همکارى  و  افغانستان  در  فرهنگى 
دانشگاه المصطفى در کابل در سالهاى 89 
و 90، حتى بنیان گذارى جلسه هفتگى 
بیت  اهل  والیت  عاشقان  توسل  دعاى 
درسال 1385بود. بخشى از فعالیت هایى 
است که دوستانش از آن شوق و ذوق او 
مى گویند. منبر زیاد مى رفت. هرچند که 
پدرش را از مادحین گلستان حسین)ع( 
مى دانند و چادر سیاه مادرش ریشه در 
سلوک مادر سادات داشت اما با خنده به 
پدر گفته که »من صداى خوبى ندارم و به 
نظرم همان منبر بروم بهتر است و نباید 

مداحى کنم.«
»محمود یک طلبه معمولى نبود. از همان 
ابتدا نسبت به مسائل سیاسى و فرهنگى 
ایران و افغانستان و کشورهاى دنیا توجه 
داشت. تربیت شده حوزه علمیه اى بود که 
استقامت  و  انقالب  رنگ  امام خمینى ها 
را جور دیگرى به آن داده بودند.« این ها 
گفته هاى پدر طلبه جوانى است که بعد 
خاک  در  پاهایش  سوریه  از  بازگشت  از 

سرزمین عمه سادات جا مانده بود.

آخوند مجاهد
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 حاج آقا، ماجرای این برگه ها چیست؟
است.دانش نامه  محمود  تحصیلى  کارنامه  این 
تحصیل او در جامعه المصطفى العالمیه است. سال 
1382 به آن جا رفت. گواهى کارشناسى ارشد او 
که در این مقطع هم قبول شده است، هنوز نیامده 
است. اواخر خرداد ماه سال گذشته از پایان نامه اش 
در موضوع »دیوید هیوم و عالمه طباطبایى« دفاع 
کرد. دیپلمش را در رشته ریاضى فیزیک گرفت. 
به  اما  بود  ایران هم قبول شده  نور  پیام  دانشگاه 
نتوانست  دلیل تعدد منابرى که در کابل داشت، 
به کالس هاى درس برود و استعفا داد. 2 سال در 
آنجا منبر مى رفت.  این هم عکسى از کالس چهارم 
اوست که شاگرد اول مدرسه درخشان شده بود. 
درس هایش خیلى خوب بود. از هر جهتى عالى 

بود.
هم دانشجو بود و هم طلبه. روى مسائل مذهبى 
بود.  انقالبى  و  دقیق  حساس،  بسیار  روحى  و 
به دست  بن عدى  قبر حجر  قبل که  چند سال 
خیلى  شد  حرمت  هتک  و  شکافته  تکفیرى ها 
ناراحت بود. یک روز دو نفرى نشسته بودیم و با 
هم صحبت مى کردیم که گفت امسال مى خواهم 
هم  او  ازدواج  درباره  کنم.  اقدام  هم  دکترا  براى 
صحبت کردیم که گفت اجازه بدهید من دکترا را 
بخوانم و قبول شوم بعد انشاءاهلل براى این موضوع 
هم اقدام مى کنیم. به من گفته بود براى کارهاى 
دکترا به ایران مى روم و این طور به من گفته بود. 
اما بعدها که من مطلع شدم و فهمیدم که به این 
بهانه از پیش ما رفته و به سوریه رفته است. فکر 
مى کنم علت رفتن او چیزى جز انگیزه هاى دینى 
نبود. او هیچ مشکل مالى و چیز دیگرى نداشت. 
طلبه اى بود که داراى مدرک علمى باالیى بود و 
اینکه  بود. کما  او کافى  براى  شهریه طلبگى هم 
تخصص هاى زیادى داشت و درآمدش هم بد نبود. 
افرادى که براى اعزام افغانستانى ها فعال بودند، به 
او گفته بودند که شما درس بخوانید براى آینده 
بهتر است او گفته بود اگر امکانش هست من را 
هم قبول کنید که به سوریه بروم. گفته بودند الاقل 
شما با لباس بیایید و براى تبلیغ بروید که او گفته 

بود اگر مى شود من را همین طورى بپذیرید.
 چه شد که طلبگى را انتخاب کرد؟

درس  جامعه المصطفى  در  آنجایى که  از  محمود 
تربیت شد.  و  بزرگ  ایران  در  نوعى  به  مى خواند 
او  گرفت.  شکل  ایران  در  او  اصلى  شخصیت 
او  داشت.  مزارى  شهید  به  زیادى  عالقمندى 
عالقمند بود که روى زندگى ایشان به عنوان یک 
آدم انقالبى و مجاهد کار کند. البته هنوز شناخت 
چرا  اینکه  بود.  نکرده  پیدا  ایشان  درباره  زیادى 
محمود درس طلبگى را انتخاب کرد هم به خودم 
برمى گشت که اصرار داشتیم او این خط را دنبال 
کند. خوب من خودم آخوند بودم. پدر من هم به 
برجسته در  نام موسى کربالیى هم یک روحانى 
محل بود. برادرم به نام شیخ محمدرضا هم به نوعى 
وکیل امام بود در امور مربوط به خمس و ... او در 
نجف آنجا درس خوانده بود. وکالت از طرف امام 
دارد و در افغانستان یک مدرسه دارد. علت اینکه 
من خیلى اصرار داشتم که محمود طلبه شود به 
این دلیل بود که دین دوستى و طلبگى را دوست 
داشتم. خیلى اصرار داشتند که من در افغانستان 

به سراغ کشاورزى بروم اما من طلبگى را بیشتر 
دوست داشتم.

محمود یک آخوند معمولى نبود بلکه یک آخوند 
سیاسى و آشنا با مسائل روز بود. وقتى آن ماجرا 
انگار  گرفت  صورت  عدى  بن  حجر  مقبره  براى 
است  افتاده  آتش  کوره  یک  در  او  که  مى کردم 
خیلى بى تاب و ناراحت بود. خیلى غصه دار اوضاع 

منطقه بود. رفتن را واجب شرعى خود دیده بود.
اعتقاد  به  چون  صدایش  اما  مى کرد  هم  مداحى 
خودش خوب نبود مى گفت من مداحى نمى کنم. 
در  مادرش  و  من  بود.  عالى  سخنرانى هایش  اما 
افغانستان پاى منبر خود او نشسته بودیم البته از 
روى سى دى. براى بچه هاى هیئت و مسجد منبر 
بود و  از منبر رفتن اهل نوشتن  مى رفت. بیشتر 

مقاله زیاد داشت و در مجالت فعال بود.
 نظر خود شما درباره تکفیری ها و اقدامات 
اجباری  آنجا  به  رفتن  برای  چیست؟  آن ها 
آنجا  به  چطور  اما  نبوده  محمود  سر  باالی 
رفته؟ برخى کشورها باید قانون وضع کنند 
که فردی از کشور آنان به جنگ برود، محمود 

چطور خودجوش به آنجا رفته است؟ 
در مسأله سوریه ما نیازمند هیچ قانون و دستورى 
براى رفتن یا نرفتن نیستیم. قانون ما قال الباقر)ع( 

بگردید،  تاریخ  کل  در  است.  الصادق)ع(  قال  و 
تمام  است  نبوده  جنگ طلب  زمانى  هیچ  شیعه 
است  آمده  پیش  شیعه  براى  که  شهادت هایى 
تماماً در جنگ هاى دفاعى بوده است. این جنگ 
استکبار  طرف  از  شده  تأمین  پروژه  هم  سوریه 
است که میان مسلمانان اختالف افکنى مى کند. 
در صورت ظاهر جبهه النصره و داعش است اما 
در پشت قضیه غربى ها حضور دارند. ما همیشه 
در سخنان شخصیت هاى  بوده ایم.  اتحاد  طرفدار 
برجسته جهان هم اگر بگردید مى بینید که در باب 
مسائل اجتماعى و سیاسى جهان هم پخته ترین 
و حکیمانه ترین مواضع را همین آیت اهلل خامنه اى 
به عنوان ولى امر مسلمین  را  ایشان  ما  دارند که 

یک  بلکه  نبود  معمولى  آخوند  یک  محمود 
آخوند سیاسى و آشنا با مسائل روز بود. وقتى 
آن ماجرا برای مقبره حجر بن عدی صورت 
گرفت انگار مى کردم که او در یک کوره آتش 
افتاده است، رفتن را واجب شرعى مى دانست

 سخنرانى هایش عالى بود. من و مادرش در افغانستان پای منبر خود او نشسته بودیم البته از روی سى دی
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مسأله  این  ایشان  اظهارات  طبق  مى شناسیم. 
و خشونت هاى  تند  که حرکت هاى  دارد  واقعیت 
طالبان و تکفیرى ها با این هدف دنبال مى شود که 
مردم دنیا را از دین و اسالم زده کند. اگر همین 
دفاع جانانه در چند سال گذشته نبود از کجا معلوم 
تخریب  از  بیافتد؟  بناست  اتفاقاتى  چه  که  بود 
حرم ها ببینید تا آثار باستانى و کشتار علما و مردم.

راهگشاى  این  بپذیریم  را  فقیه  والیت  ما  وقتى 
همه مسائل خواهد بود و نیازى به هیچ چانه زنى 
ما  امروز مصلحت  امر کنند که  ایشان  اگر  ندارد. 
جنگ است مى گوییم جنگ، اگر بگویند بنشینید 
مى گوییم چشم و اگر بگویند مذاکره سیاسى آن 
را هم مى پذیریم. درباره محمود هم بگویم که قلباً 
خدا را شکرگذارم که حکمت خداوند این چنین 
بر شهید شدن او قرار گرفته است. اما اگر براساس 
مسئله عاطفى بخواهم بگویم باید اینطور بگویم که 
همین امروز بعد از نماز صبح برایش گریه کردم و 
اآلن قلبم درد مى کند. من یاد حضرت ابراهیم)ع( 
فرزند حضرت رسول)ع( مى افتم. که ایشان هم بعد 
از فوت او گریه کردند وقتى عده اى اعتراض کردند 
گفتند نمى شود که براى فرزندم گریه نکنم. من 
هم که بى رحم نیستم. کسى که به دیگرى رحم 
و عاطفه نداشته باشد خودش هم مورد عاطفه قرار 

نمى گیرد.
ما در روستایى 10 خانوارى به دنیا آمدیم. اوایل 
انقالب ایران ما سخنان امام خمینى)ره( را گوش 

مى کردیم و از این 10 خانوار حدود 5 الى 6 نفر 
مقلد امام بودیم و مابقى مقلد آقاى خویى بودند. 
حاج عبداهلل، پیرمردى در روستاى ما بود که مقلد 
مى خواند،  خطبه  امام  وقتى  اما  بود  خویى  آقاى 
او  به  شوخى  به  مى کرد.  گریه  و  مى کرد  گوش 
مى گفتم حاجى شما که مقلد آقاى خویى هستى 
چرا اینطور گریه مى کنى؟ به من مى گفت این ها 
در  منتهى  مى زنند  یک حرف  و  نورند  یک  همه 
کالبدهاى مختلف هستند. الحمدهلل نظام جمهورى 
اسالمى امروز به یمن نیروهاى فداکار، فرمان بر و 
دنیا  آزادى خواه  و مردم  امید مستضعفان  انقالبى 
است. شخصیت هایى که در این نظام سکان قدرت 
را در دست دارند مانند حضرت امام و مقام معظم 
وجود  برایشان  نمونه  دنیا  جاى  هیچ  در  رهبرى 

ندارد.
وقتى امام مى گوید »خدایا ما را ببخش به خاطر 

با  ماست.«  نادانى  از  این  و  مى کنیم  گناه  اینکه 
بررسى این جمله به این مى رسید که فردى که 
بهترین عارف، بهترین فیلسوف، بهترین اصولى و 
بهترین فقیه بود، فردى که سیاستمدار به معناى 
استکبار  پدر  خالى  دست  با  و  بود  کلمه  واقعى 
جهانى را در آورد، چطور در درگاه الهى این چنین 
سخن مى گوید؟ این از نظر خداشناسى و بندگى 
امام را برجسته مى کند. درباره رهبر معظم انقالب 
هم همین طور است که ایشان در یک سخنرانى 
فرمودند که درباره ماه رمضان گفتند »ماه رمضان 
در هر سال، قطعه  اى از بهشت است که خدا در 
جهنم سوزان دنیاى مادى ما آن را وارد مى  کند... 
چه  واقعاً  این  مى گوید؟  چه  بزرگوار  سید  این   »
تعریفى است؟ این را اگر به شخصیت هاى بزرگ 
واقعیت  از  تحلیلى  چنین  هیچ کدام  بگویید  دنیا 
روزه ماه رمضان ندارند. در زمینه مسائل سیاسى 
و تحلیل منطقه که من خودم مباحث و گفته هاى 
ایشان را دنبال مى کنم هم فضا همین طور است و 

بسیار دقیق سخن مى گویند.
مبناى  آنان هم  با  مبارزه  و  تکفیرى  اصل مسأله 
عقلى و شرعى دارد. خیلى ساده انگارى است اگر 
کسى ماهیت آنان را درک نکرده باشد. ما با آن ها 
به جهت آموزه هاى فطرى و ارزشى سر ناسازگارى 
داریم و در مقابلشان مى ایستیم. اگر فطرت زنگار 
دنیا  در  بى رحمى ها  این  متوجه  انسان،  بگیرد 
جنس  از  فرزندانى  است.  بى تفاوت  و  نمى شود 

مسیحایى  نفس  که  بگویم  باید  امام  درباره 
تأثیر  افغانستان  شیعه  جامعه  روی  ایشان 
داشت. خیلى از آن ها مقلد ایشان بودند. او 
را ادامه دهنده  خط پیامبر و ائمه معصومین 

مى دانستند. دنیا تشنه عدالت است

آخوند مجاهدآخوند مجاهد

 روی طاقچه کنار عکس او، تصویری از آیت اهلل العظمى خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمى قرار داده اند. اینجا خانه پدر یک »طلبه شهید افغانستانى« است
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محمود از سر درد به جنگ با آنان مى روند و دفاع 
از مسلمان و مظلوم در نظرشان مرزى ندارد.

انقالب زیاد در  امام و رهبر معظم  از   شما 
سخنانتان مى گویید. عموم افغانستانى هایى 
که من دیدم باورشان این است که امام یک 
خیزش اسالمى ایجاد کرده است. این نگاه به 
امام که او را جهانى مى بینید و عصر حاضر را 
عصر خمینى و عصر خامنه ای قلمداد مى کند 
ناسیونالیستى  و  قومیتى  نگاه  آن  برابر  در 

مشهور چطور است؟
این نگاه قومیتى که این سال ها در جامعه ما رسوخ 
کرده است در دو گروه متفاوت است. اوالً وقتى ما 
جامعه را بر پایه میزان دیندارى افراد حاضر در آن 
بررسى کنیم مى بینیم که انسا ن هایى که دیندارى 
را  دیدگاه  همان  هنوز  بود  خوبى  سطح  در  آنان 
نسبت به انقالب ایران و رهبران آن و اسالم دارند. 
فرقى نمى کند ایرانى باشند یا افغانستانى. اما آنانى 
دنبال  به  و  دارند  پایین ترى  سطح  دیندارى  که 
مسائل اقتصادى و معیشت مادى هستند ممکن 
است در مواردى نظرشان تغییر کند. در قشر جوان 
امروز ایران و افغانستان ممکن است این تحلیل ها 
نسبت به هم وجود داشته باشد. هجوم فرهنگى 
کتمان  قابل  هم  جوان  دست  دو  این  به  غرب 
که  کردم  عنوان  مذهبى  قشر  درباره  اما  نیست. 
نظرات و ارادت ها هنوز همان است. مرزبندى شده 

نمى بینند. یک مالک دارند آن هم اسالم.
درباره امام باید بگویم که نفس مسیحایى ایشان 
تأثیر داشت. خیلى  افغانستان  روى جامعه شیعه 
از آن ها مقلد ایشان بودند. او را ادامه دهنده  خط 
تشنه  دنیا  مى دانستند.  معصومین  ائمه  و  پیامبر 
عدالت است. اگر هر جایى صدایى بلند شود که 
در مقابل ظلم و ستم و سلطه پذیرى بایستد حتماً 
هوادار پیدا خواهد کرد. جامعه افغانستان هم همین 

فضاى خان و خان بازى و ظلم در آن حکم فرما بود 
و وقتى امام این حرف ها را زد مردم امیدوار شد. 
حتى نوکر خان یا نوکر ارباب هر چیزى مى خواست 
مردم باید به آن عمل مى کردند. حتى اگر مردم 
بگوید.  چیزى  نداشت  جرأت  کسى  مى زد  را 
بدرفتارى ظالمانه خیلى زیاد بود. اما امروز مردم 
دنیا به پشتوانه و دلگرمى حرف هاى معنوى امام 
و رهبرى در برابر استکبار جهانى مى ایستند و از 

آن ها هراسى ندارند.
زمین  این طور  شوروى  که  نمى کرد  فکر  کسى 
اینطور در  آمریکا  بخورد. کسى فکر نمى کرد که 
منطقه گیر بیافتد و زمین بخورد. نفس مسیحایى 
امام این عزت را در وجود همه ما زنده کرد. به حمد 
خداوند با انقالب ایران به دنیا هم خدمت مى شود 
اما هنوز در مقایسه با نقطه مطلوب خیلى راه باقى 
صدام  با  ایران  جنگ  دوران  در  امام  است.  مانده 
سخنانى گفته بودند.صدام تازه فتنه اول بود و ما 
مى خواهیم به جایى برسیم که در دنیا هیچ فتنه اى 
نباشد. راه زیادى پیش روى ماست و ما باید با هم 

این مسیر را برویم. تنهایى به نتیجه نمى رسیم.
البته فرق است بین مواضع رهبران ملت ها و روابط 
نگاه  ایران  برتر  سران  عموماً  مردم.  خود  میان 
پسندیده اى به مردم کشور خود شما و حتى دیگر 

ملت ها دارند اما بعضاً موارد ناشایستى در طبقات 
خاطر  کدورت  منجربه  که  مى شود  دیده  دیگر 
مى شود. نتیجه این اقدامات این مى شود که بعضى 
از مردم مهاجر که به اینجا مى آیند به من مى گویند 
که ایران خوب است اما نه در آن ترازى که باید 

باشد و یعنى در تراز »انقالب اسالمى« نیست.
این  به  باید  اسالمى  جمهورى  سیاستگذارى هاى 
شکل باشد که جریانات همسو با خودش را تقویت 
کند و از آن ها حمایت کند. اگر ما را حمایت کنند 
تأثیر  خودمان  کشور  در  قدرت  و  سیاست  در  ما 
افرادى   امروز  اینکه  نه  داشت  خواهیم  بیشترى 
حرف  که  باشند  کار  سر  افغانستان  کشور  در 
آمریکایى ها روى آن ها تأثیر بیشترى داشته باشد 
تا حرف هاى اسالمى و انقالبى. در افغانستان چند 
قوم پشتون، تاجیک و هزاره  و ازبک ها وجود دارند. 
افرادى مانند شهید مزارى که از یاران حضرت امام 
بودند و در نجف درس مى خواندند مادامى که با 
ایران بودند خیلى براى ما خوب بود اما بعد بر سر 
مسائل سیاسى که فاصله هایى ایجاد شد نتیجه اش 
این شد که این جریان در افغانستان ضعیف شد و 

هنوز آن طور که باید احیا نشده است.
 به نظر مى رسد متأثر از همین فضا انقالبى 
هم  کالنى  محمود  شهید  جهانى  دید  شما، 

خیلى پررنگ و برجسته بوده است؟
به  بود بیشتر  او چنین دیدى پیدا کرده  این که 
دلیل همان مسئله اى بود که احساس مى کنم در 
جامعه اى مثل ایران درس خواند و نسبت به این 
مسائل روشن شد. این از برکت جمهورى اسالمى 
بود که چنین دیدى داشت. ما فقط به همین نماز 
خواندن یا روزه گرفتن و انجام واجبات و مستحبات 
رهنمودش مى کردیم اما او به دلیل مطالعه رسانه ها 
و نشریات ایرانى به تحلیل خوبى از اوضاع جهانى و 

سیاست رسیده بود. 

امام در دوران جنگ ایران با صدام سخنانى 
ما  و  بود  اول  فتنه  تازه  بودند.صدام  گفته 
مى خواهیم به جایى برسیم که در دنیا هیچ 
ماست  روی  پیش  زیادی  راه  نباشد.  فتنه ای 
و ما باید با هم این مسیر را برویم. تنهایى به 

نتیجه نمى رسیم
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آخوند مجاهد

 علت رفتن او چیزی جز انگیزه های دینى نبود. او  شهید محمود کالنى مقابل منزل امام خمینى )ره( در جماران
هیچ مشکل مالى و چیز دیگری نداشت

 در مسأله سوریه ما نیازمند هیچ قانون و دستوری برای رفتن یا نرفتن نیستیم. قانون ما قال الباقر)ع( و قال الصادق)ع( است
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 اصل مسأله تکفیری و مبارزه با آنان هم مبنای عقلى و شرعى دارد. خیلى ساده انگاری است اگر کسى ماهیت آنان را درک نکرده باشد
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»فــاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح« 
گرفت آرام 
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درست دو هفته پیش بود، تلفن زنگ زد، گوشى 
را برداشتم، آنسوى خط صداى مهربان رضا بود که 
مى گفت: هنوز خوابى؟ بیا بریم کوهنوردى چندتا 
عکس بگیریم. لباس پوشیدیم و دوربینم را برداشتم 
و رفتیم، او اهل عکس گرفتن و اینطور برنامه ها نبود 
اما نمى دانم چرا اینبار این پیشنهاد را داد که برویم 
عکس بگیریم، انگار مى  خواست این عکس ها بعنوان 
آخرین عکس هایش گرفته شود تا امروز بى عکس 
نباشیم. هوا سرد بود و رضا لباس گرم نپوشیده بود، 
نیمه هاى راه گفت: خیلى سرد شده بیا برگردیم، 
گفتم: تو مگر اسمت فاتح نیست؟ بیا این کوه را فتح 
کنیم، خندید و گفت: ان شاءاهلل فتح قله شهادت... 

عکسهاى مارو منتشر نکنى! 
گفتم: باشه، هر وقت شهید شدى منتشر مى کنم. 

گفت: ان شاءاهلل عکس شهادت باشه... 
چیزى  هر  بود،  کالمش  تکیه  شهادت  ان شاءاهلل 

مى شد مى گفت: ان شاءاهلل شهادت... 
عکس گرفتیم و حرف زدیم، رضا مى گفت: شهدا 
گلچین مى شوند، اینکه ما نرفتیم یعنى یا نوبتمان 

نشده یا اینکه لیاقت نداشتیم. 
سردار شهید رضابخشى، معاون فرماندهى تیپ پر 
افتخار فاطمیون، جوان 28 ساله رعنا، کار شناسى 
علوم اسالمى داشت و به سه زبان فارسى، انگلیسى 

و عربى حرف مى  زد. 
نزدیک دوسال بود که به جبهه عالقمند شده بود 
کارهاى  دادن  انجام  براى  بود،  آمد  و  رفت  در  و 
مربوط به شهدا سر از پا نمى شناخت، همیشه در 
حال فعالیت بود و خالصه از آن آدمهایى بود که 
تکلیفش با خودش مشخص بود. او فهمیده بود که 
چکار باید بکند، از دنیا و مافى ها گذشته بود و فقط 
به یک چیز مى اندیشید، شهادت... در منطقه او را 
به اسم »فاتح« مى شناختند، خیلى از رزمنده هاى 
ایرانى و عراقى و سورى و حتى لبنانى، اسم فاتح 
برایشان یک عطر و بوى خاصى دارد، وقتى جایى 
اسم فاتح به میان مى آمد همگى پشتشان گرم بود 

که عملیات حتما با پیروزى همراه است. 
فاتح را آنهایى مى شناسند که در عتیبه و ملیحه 
از  و  رزمیده اند  حلب  و  شرقى  غوطه  و  درعا  و 
استوانه  این  نزدیک شاهد دالورى ها و رشادتهاى 
ایثار بوده اند، فاتح چشم در چشم داعشیان کثیف 
مى جنگید و هراسى به دل راه نمى داد، خیلى اوقات 
پیکر مطهر شهدا را از زیر تیرباران دشمن به دوش 
مى گرفت و به پشت خاکریز منتقل مى کرد، خیلى 
از مجروحان جنگى را چندین کیلومتر روى دوش 

خود مى کشید و از مهلکه نجات مى داد. 
یکبار هم گلوله اى شانه اش را دریده بود، اما او خم 
به ابرو نمى آورد، وقتى مجروح شده بود گفتم: رضا 
یک دستت را در این راه دادى خدا قبول کند، بگذار 
بقیه بروند تو نرو، گفت: یک دست دادیم، سرمان 
هم برود نمى گذاریم دست داعش به زینبیه برسد، 
سرمان به فداى حضرت زینب، مگر نشنیدى که 
حضرت عباس چگونه در میدان نبرد دست هایش را 
براى آوردن آب فدا کرد؟ ما امروز باید به وظیفه مان 
عمل کنیم، ما مدافعان حرمیم، دست و پا که سهل 
است، سرمان هم برود از حضرت زینب دست بر 
عملیات هاى  دوسال  مدت  طول  در  نمى داریم. 
زیادى را فرماندهى کرد، که اکثریت این عملیات ها 
پیروزى  مهم ترین  بود.  شده  انجام  موفقیت  با 

فاتح، عملیات ملیحه بود، ملیحه منطقه اى بسیار 
استراتژیک در شرق دمشق و اولین منطقه از غوطه 
و حرم حضرت  زینبیه  منطقه  در شمال  شرقیه، 
سوریه  جنگ  ابتداى  از  که  است،  )س(  زینب 
دست مخالفین بود. نیروهاى حزب اهلل لبنان پس 
از چندین عملیات نتوانستند منطقه را آزاد کنند، 
ارتش سوریه هم نتوانست و عاقبت این سرداران 
بى نشان فاطمیون بودند که در یک عملیات رعدآسا 

این منطقه را آزاد کردند. 
از آن روى اهمیت داشت که مشرف  این منطقه 
به حرم بى بى زینب بود و هر از گاهى خمپاره هاى 
آن  بیم  و  مى رسید  حرم  نزدیکى هاى  به  داعش 
مى رفت که از همین ناحیه به حرم حمله کنند، 
اما شیر مردان فاطمیون به فرماندهى فاتح دل ها 
توانستند طورى داعش را فرارى بدهند که حتى 

وقت نکرده بودند ادوات و وسایلشان را ببرند. 
بگذریم... وقتى خبر شهادت برادرم را دادند، تنها 
چیزى که به زبانم آمد این بود: اللهم تقبل منا هذا 
کلنا  زینب،  فداى حضرت  به  ما  جانهاى  القربان، 

عباسک یا زینب! 
اما وقتى خبر شهادت فاتح را دادند، دنیا دور سرم 
از  قلبم  و احساس کردم  چرخید، کمرم شکست 
جایش کنده شد. یک پیام یک خطى بود: حاجى 

پرواز کرد، فاتح را هم با خودش برد... 
کردند  اعالم  رسانه ها  کم  کم  اما  نشد،  باورم  اول 
که سردار علیرضا توسلى )ابوحامد(، فرمانده تیپ 
پر افتخار فاطمیون بهمراه شهید رضا بخشى )فاتح 
دل ها( معاون فرماندهى تیپ فاطمیون در استان 
درعا، جنوب سوریه منطقه تل قرین نزدیکى مرز 
اسراییل بر اثر شلیک خمپاره به درجه رفیع شهادت 
نمى شود  رضا،  گفتم  رفتنش  از  قبل  شدند.  نائل 
نروى؟ گفت: االن بچه ها رو در روى اسراییل دارن 
مى جنگن، ما دوسال جنگیدیم که به اینجا برسیم 
با اسراییل رو در رو باشیم، مى روم تا  که بتوانیم 
حداقل چند تا گلوله به سمت اسراییل شلیک کنم. 
وقتى پیکر غرق به خون رضا را به همراه ابوحامد 
آوردند، سیل دوستداران و عاشقان شهدا آمده بودند 

تا استقبالشان کنند. 
باران نم نمک مى بارید، انگار آسمان هم به حال 
فاتح دل ها مى گریست، وقتى صورتش را باز کردند، 
اولین نفرى بودم که صورت به خون خضاب شده اش 
را دیدم، یک طرف رضا بود و یک طرف ابوحامد، 
صورتش  هم  ابوحامد  نداشتم،  را  دیدنش  طاقت 
خونین بود، او   همان کسى بود که نامش لرزه بر 
اندام داعشیون خونخوار مى انداخت، حاال اینجا دراز 
کشیده بود و مردم فریاد زنان شعار لبیک یا زینب 

سر مى دادند. و فرمانده آرام خوابیده بود. 
دیرینه اش  آرزوى  به  بخشى،  رضا  شهید  سردار 
او اگر شهید نمى شد جاى تعجب داشت،  رسید، 
امروز همه جا حرف از او بود، همه او را به یک نام 
مى شناسند: فاتح دل ها... چقدر زیبا رفتنى بود این 
رفتن، دوسردار بى نشان فاطمیون در ایام فاطمیه 
به جمع شهدا پیوستند، نوششان باد نوشیدن جام 

شهادت! 
رضا، حماسه ساز فاطمیون و شهید همیشه زنده 
فاطمیون خواهد ماند، دیگر او را رضابخشى صدا 

نزنید، او فاتح دلهاست... 
فاتح دل ها، شهادتت مبارک.
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آغاز یک تغییر:
 نیروی انتظامی ایران

برای شهدای مهاجر افغانستانی 
مارش نظامی می زند 

دو سال پیش وقتى پیکر اولین شهید فاطمیون 
به دلیل حضور اقوامش راهى مشهد شد و در 
ابتداى  شد؛  سپرده  خاک  به  رضا)ع(  بهشت 
محله گلشهر مشهد، یک ماشین نیروى انتظامى 
ایستاده بود که تعدادى مهاجر افغانستانى که به 
ایران شده بودند  صورت غیرقانونى وارد خاک 
و  ادارى  مراحل  براى طى  و  کرده  دستگیر  را 
انتقال به خاک افغانستان به اردوگاه سنگ بست 
دوره  گذراندن  براى  که  سرباز  چند  مى برد. 
بودند  کرده  تن  بر  نظامى  لباس  دوساله شان 
تشییع  در  متکثر  افغانستانى هاى  حجم  وقتى 
پیکر یک شهید را دیده بودند، شوکه شده بودند 
از آنان به میان جمعیت رفته بودند  و دو نفر 
و دانه دانه کارت مهاجرت، تشییع کنندگان را 
بررسى مى کردند. براى مهاجرانى که قلبشان در 
سوگ شهیدشان شکسته بود، تحمل این اقدام 
ولو در ظاهر قانونى خیلى سنگین بود. این اقدام 
در ظاهر قانونى به دلیل اجرا در زمان نامناسب 

رنگى غیرانسانى و غیر اخالقى داشت.
فرمانده انتظامى منطقه بعد از شنیدن ماوقع به 
شدت برآشفته بود و دو سرباز خاطى را تنبیه و 
جریمه کرده بود. این مسأله تا به امروز رسانه اى 
از آن اشتباه و موقعیت نشناسى ولو  نشد. بعد 
جور  ماجرا  حاال  اجبارى،  وظیفه  به  عمل  در 
تشییع  زمان  در  است.  خورده  رقم  دیگرى 
مرسوم  نگاه  آن  دیگر  فاطمیون  شهداى  پیکر 

مهاجرت  کارت هاى  و  گذرنامه ها  چک کننده 
جایگاهى ندارد. حاال میان افغانستانى هایى -که 
براى  نشانه اى  ظریف شان  و  بادامى   چشم  هاى 
چک کردن مدارک بود- ایرانى هاى زیادى هم 
دیده مى شوند که براى تشییع شهدا و شرکت 
در مراسم عزادارى آنان به حرم رضوى و بهشت 
رضا)ع( مى روند. جمع زیادى از مردم ایران پیش 
قدم شدند. این آغاز یک تغییر فرهنگى و ترویج 
نگاه انسانى به بشر افغانستانى متولد و ساکن 
شده در سرزمین جمهورى اسالمى است. ماجرا 
ادامه پیدا کرد و در روز تشییع پیکر شهیدان 
علیرضا توسلى معروف به ابوحامد و رضا بخشى 
معروف به فاتح، شهر مشهد پر شد از بنرهاى 
تصویر فرماندهان شهید افغانستانى و در مسیر 
تشییع شهدا، نیروهاى نظامى ایران، به مناسبت 
ورود پیکر پاک آنان به سرزمین امام راحل)ره( 
ایران  مارش نظامى مى نوازند. سرداران نظامى 
مى کنند.  گریه  و  گذاشته  شهدا  تابوت  بر  سر 
سربازان نیروى انتظامى همراه مردم زیر تابوت 
شهیدان را گرفته اند. انسان ها براساس تقوایشان 
ارج نهاده شده اند. اینجا زیر پاى شهیدان، دیگر 
قومیت مالک نیست. کم لطفى ها به مدد فراگیر 
شدن گفتمان اسالمى، انسانى و اخالقى رهبران 

ایران اسالمى رو به جبران است.
باید  مرسوم  ناسیونالیستى  نگاه هاى  از  فراتر 
نگریسته شود تا شهادت »فاتح« متجلى شود. 

مثل  فاتح،  شهید  پدر  بخشى،  محمد  خیر 
ایران  ساکن  افغانستانى  مهاجران  از  بسیارى 
یک کارگر سخت کوش است. زحمت کشى را از 
دستان ترک خورده و پینه بسته اش به راحتى 
سمعکى  خود  گوش  در  کرد.  درک  مى توان 
دارد و صبورانه به مهمانان خوش آمد مى گوید. 
دست  از  جوان  پیداست.  سیمایش  از  نجابت 
اما بى تابى نمى کند. سرش را آرام پایین  داده 
انداخته و به اعالمیه بزرگداشت و تشییع پیکر 
رضا، فرزند پنجم خود خیره مى شود. هیچ کس 
هنوز  مى گذرد.  چه  او  دل  و  فکر  در  نمى داند 
که حاال  فرزندش  پیکر  بازگشت  از  هفته  یک 
قهرمان پذیرفته شده جامعه است، نمى گذرد. 
سجاد، عباس، قاسم، محمد و على به همراه دو 
خواهر امروز سیاه پوش برادر میانى خود شدند. 
برادرى که فرمانده بوده و آن ها نمى دانستند و 
امروز وصف او را بیشتر از دوستان و نیروهایش 

مى شنوند.
همین  در  برادرانش  و  خواهران  همه  و  رضا 
مشهد و محله هاى طالب و جاده سیمان و ... 
خانوادگى شان  اصالت  از  وقتى  آمدند.  دنیا  به 
و اینکه ساکن کدام بخش از خاک افغانستان 
بزرگ تر  برادر  عباس،  پرسیده مى شود،  بودند، 
است  این  مهم  نیست،  »مهم  مى گوید:  شهید 
خاک  همین  از  هستند.  شیعه  و  مسلمان  که 
آمدند.  ایران  به  انقالب  از  قبل  هستند.« 

فاتح دل هافاتح دل ها
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بخشى،  غالم حسین  شده  تراشیده  چوبدستى 
مشهور  مى شناسند.  خیلى ها  را  رضا  پدربزرگ 
است که آن را همراه با دوستانش زیر کت خود 
مخفى کرده و در تظاهرات قبل از انقالب شرکت 
مى زدند،  بیرون  خانه  از  که  صبح  از  مى کرد. 
قلعه  سمت  به  ظهر  حوالى  تظاهرات  از  بعد 
ساختمان، نزدیکى هاى جاده سرخس مى رفتند 
آنجا  بعد  روزهاى  کارهاى  برنامه ریزى  براى  و 
و  ایرانى  مستقر مى شدند و جلسه مى گرفتند. 
افغانستانى باهم علیه استبداد پهلوى متحد شده 
رهبر مى شناختند:»خمینى«.  بودند. همه یک 
پدربزرگ انقالبى رضا بخشى هنوز در قد حیات 
است و هرچند به دلیل کسالت در این گفت وگو 
جریان  در  خانواده  گفته  به  اما  ندارد،  حضور 
قرار  او  شدن  آسمانى  و  رضا  مقاومت  روزهاى 

گرفته است.
حرفى  و  است  انداخته  پایین  را  سرش  مادر 
نمى زند. درباره تولد رضا مى گوید: سال 1365 
بود که به دنیا آمد. در همین خانه هم به دنیا 
آمد. سجاد بزرگترین برادر او، در دوران نوجوانى 
به حوزه عالقمند مى شود. این عالقه را به لقمه 
حاللى مرتبط مى داند که با عرق جبین پدرش 
بر سر سفره شان آمده است. سجاد چند سالى 
سواد حوزوى دارد و بعد درس را رها کرده و به 
سراغ کار خیاطى رفته است. اما با تکیه بر همین 
چند سال، از گوشه و کنار براى صحبت هایش 

آیه و حدیث مى آورد. 15-16 سالگى رضا بوده 
به  را همراه خود  او  و  را مى گیرد  او  که دست 
حاال  مى برد.  )عج(  قائم  حضرت  علمیه  حوزه 
شهادت  گرامیداشت  مراسم  سوم  روز  در 
فرمانده شهید، رضا بخشى، این اساتید حوزه او 
هستند که بر منبر مى روند و در وصف او سخن 
تحصیالت  جامعه المصطفى  در  رضا  مى گویند. 
لیسانس  مدرک  و  داده  ادامه  را  خود  حوزوى 
حوزوى خود را دریافت کرده است. او براى دوره 
کارشناسى ارشد هم پذیرفته شد و عباس، برادر 
شهید مى گوید: »قبل از رفتن به سوریه مدتى 
کشور  این  درباره  خود  پایان نامه  روى  که  بود 
کار  نتیجه  امروز  و  مى کرد  کار  آن  تحوالت  و 
او  تحقیقاتى و پژوهش ها و درس خواندن هاى 
در دوره کارشناسى ارشد در زمانى که خودش 

حضور ندارد، مشخص مى شود.«
فاتح، دانشجو هم بود. در دانشگاه فریمان درس 
خوانده بود. طبق گفته عباس، فرداى شهادت 
رضا بوده که خیلى تصادفى از دانشگاه با منزل 
آن ها تماس گرفته مى شود و گفته مى شود:»به 
آقاى رضا بخشى بگویید، مدارک فارغ التحصیلى 
دوره لیسانس ایشان آماده شده است و مى توانند 
بیایند و مدرک خود را بگیرند.« حاال بنر تسلیت 
براى  دانشگاه  اساتید  و  هم کالسى ها  تبریک  و 
مى خورد.  چشم  به  بخشى  رضا  بزرگداشت 
رضا بخشى، افغانستانى به دنیا آمده در مشهد 

و  ایرانى  دانشجویان  که  است  قهرمانى  امروز 
افغانستانى براى او در دانشگاه مراسم بزرگداشت 
مى گیرند. جاى او را خالى کرده و در وصفش 
فاتح،  و خاطره  مى گویند. خواهر شهید  سخن 
دانشگاه  استاد  و  دارد  سیاسى  علوم  دکتراى 
است. او مى گوید: »شهید رضا بخشى عالوه بر 
خود  تحصیلى  رشته هاى  در  که  علمى  تسلط 
پیدا کرده بود بر زبان انگلیسى به صورت کامل 
مسلط بود و عربى را هم به خوبى آموخته بود. 
آنطور که مطلع شدیم یکى از دالیل موفقیت او 
به عنوان معاون  اینکه خیلى زود  و  در سوریه 
فرمانده انتخاب شده بودند، این بود که چنین 
ارتباط گیرى  و  شرایط  تحلیل  در  توانایى هایى 
داشتند.« حرف هاى خانواده شهید رضا بخشى، 
مشهور به فاتح، جانشین فرمانده تیپ فاطمیون 
که این روزها به یک تیپ با شهرت جهانى تبدیل 
او على رغم همه  شده است در وصف روحیات 
افتادگى و کتمانى که در میان خانواده داشت، 
برادر  موقعیت  از  خانواده  دارد.  خاصى  بوى 
»سر به مهر« خود شگفت زده هستند و همین 
به  را  بیشترین شوک  بودن  بى آالیشى و کتوم 
آنان وارد کرده است. هیچ کس تصور نمى کند، 
و  بگو  آنان  همه  با  بى پیرایه  که چنان  برادرى 
بخند داشته یک نیروى زبده و توانمند در تراز 
یک فرمانده جنگ هاى چریکى و نامنظم بوده 

است و چنین بى ادعا روزگار مى گذرانده است. 
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اینجا شروع  از  را  بحث  باشید  موافق  اگر   
به سوریه  فاتح  که شهید  که چه شد  کنیم 
رفت؟ درباره علل سفرش چیزی برای شماها 
افتاد که نظرشان بر  اتفاقاتى  گفته بود؟ چه 

رفتن شد؟
به  سوریه  به  رفتن  درباره  شهید:  برادر  عباس 
مدتى  از  بعد  بودند.  نگفته  چیزى  هیچ   خانواده 
بودند  کرده  آماده  رفتن  براى  را  کارهایشان  که 
من  براى  را  آن  بودند،  مصمم  تصمیمشان  بر  و 
از  با تعدادى  شرح دادند و به من خبر دادند که 
از  بروند.  که  گرفتند  این  بر  تصمیم  دوستانشان 
اگر  بروى؟  او پرسیدم که »براى چه مى خواهى 
به  که  نرو«.  هست،  معنوى  دالیل  از  غیر  دلیلى 
من گفت »حرف شما درست است و من به این 
تصمیم رسیده ام که باید بروم.« ما از کارهاى او خبر 
درستى نداشتیم. او هم از جزئیاتش هیچ وقت هیچ 
چیزى به ما نمى گفت. روزى که خبر شهادتش را 
به من دادند، همان شب بود که به ما گفتند اگر 
مى خواهید بنر یا پالکارد بزنید، بزنید »سردار شهید 
رضا بخشى« و آن زمان بود که ما تازه فهمیدیم 

ایشان در چه رده اى قرار دارند.
سجاد برادر شهید: من که برادر بزرگ او بودم تا 
آن روز نمى دانستم که ایشان چه کاره بوده است 
و چه نفوذى داشته است. تازه در این روزها است 
که دوستانش براى ما درباره او مى گویند. گویا 2 
سال و 8 ماه بوده است که ایشان به شدت درگیر 
نمى  ما  و  است  بوده  سوریه  در  مقاومت  فضاى 
دانستیم. آن زمانى که وارد این تیپ مى شود گویا 
از طریق تعدادى از دوستان طلبه اش که دو نفر از 
آنان هم شهید شده اند، وارد این سیستم شده است. 
حجج اسالم شهید محمود کالنى و شهید محمد 
رضایى از دوستان صمیمى او بودند که با هم عازم 
جبهه هاى جنگ مى شوند. گویا آن اوایل ابوحامد ، را 
با نام آقاى توسلى مى شناخته و به شدت عالقمند 
شخصیت ایشان شده بود. مدت زیادى از حضور 
ایشان مى گذرد و به جهت قابلیت ها و توانایى هایى 
که داشته است، بعد از شهادت شهید سید محمد 
حسینى، که اولین شهید فاطمیون بود، ایشان به 
عنوان جانشین فرمانده انتخاب مى شود. از آن زمان 

به بعد نام »فاتح« را براى او انتخاب مى کنند.
عباس برادر شهید: یکى از رزمندگان افغانستانى 
آنجا هم  مقاومت  فرماندهان  از  که  ساکن سوریه 
برشمرده مى شود، مى گفت: »انگار نه انگار که فاتح 
فرمانده بود، مثل پروانه دور و بر بچه ها میچرخید 
و به کارهاى شان رسیدگى مى کرد. خستگى ناپذیر 
بود.« هر بار که به اینجا مى آمد هیچ حرف و سخنى 
درباره آنجا نمى زد. ما حتى اسم فرمانده شان یعنى 
آقاى ابوحامد یا همان شهید توسلى را هم از ایشان 
مستقیم نشنیده بودیم. در این چند سال، یکى دوبار 
هم که آمده بود، بارها دیده بودیم که سر سفره غذا 
یا زمانى که برایش چاى آورده بودند، آنقدر سرش 
یا غذایش سرد مى شد. پیکر  شلوغ بود که چاى 
او را »ابوعباس« که از فرماندهان افغانستانى ساکن 
سوریه است در داخل قبر گذاشت و صورتش را باز 
کرد. دوستانش مى گویند تنها حرف رضا این بوده 
که مادرم از جزئیات ماجرا خبردار نشود. وابستگى 
عجیبى به پدر و مادر داشت و احترام عجیبى براى 

آنان قائل بود. ما این روزها هنوز شوکه هستیم.

خواهر شهید: اگر به شخصیت ایشان دقیق تر نگاه 
کنیم، متوجه مى شویم که اخالق ایشان از زمانى 
که وارد حوزه شده بودند، به گونه دیگرى به شدت 
به  ایشان  گذاشتن هاى  احترام  بود.  متفاوت شده 
خواهران و برادران کوچکتر و بزرگتر و پدر و مادر و 
سایر اقوام و دوستان به عنوان یک ویژگى ملموس 
زبانزد بود. به هر حال ما در بطن جامعه و حلقه 
دوستان ایشان نبودیم و از ارتباطات ایشان اطالع 
دوستانشان  که  روزها  این  اما  نداشتیم.  چندانى 
براى عرض تسلیت به منزل ما مى آیند از تکثر آنان 
متوجه مى شویم که فردى با روابط عمومى بسیار 
باال بوده و دوستانى در تراز علمى و فرهنگى متعالى 

داشته است.
متواضع  شخصیتى  هم  منزل  در  رضا،  برادرم 
داشت. هیچ وقت ما را با اسم کوچک و تنها خطاب 
نمى کردند حتماً از لفظ »خانم« یا »آقا« استفاده 
مى کردند. از در که وارد مى شد، بال استثناء دست 
پدرم را مى بوسیدند.در درس هم همین طور بودند. 
در دانشگاه شاگرد ممتاز بودند. در حوزه هم سواد 
علمى و رشد و پشتکار ایشان این روزها از جانب 
اساتیدشان تایید مى شود. آقا رضا اهل قرآن بود. 
من خوب به یاد دارم که براى شرکت در کنکور 
سراسرى ایران چقدر تالش کرد و درس خواند و 
همزمان درس حوزه را مى خواند. به او گفتم یکى را 
کنار بگذار و دیگرى را بخوان تا فشار روى تو کمتر 
شود. به من گفت: خواهر من حوزه و دانشگاه مکمل 
هم هستند. چندى پیش که درباره دروس دکتراى 
خودم با ایشان مشورت مى کردم به من مى گفت 
عالقمند است که بعد از دفاع از پایان نامه اش براى 
دکترا آماده شود و در رشته حقوق، ادامه تحصیل 
دهد و براى ادامه به تهران برود. تا آخرین لحظه در 
هر زمینه  اى تا انتهاى مسیر پیش مى رفت. عالقمند 

بود در هر مسیرى بهترین باشد.
روز  در  که  او  حوزه  استاد  برادر شهید:  عباس 
روزها  این  به عکسى که  بود  آمده  تشییع جنازه 
»آقا  و مى گفت:  اشاره مى کرد  او مشهور شده  از 
به  لبخند  و  بود  آراسته  قدر  رضا! همیشه همین 
سراغ  به  ختم  مجلس  در  پیرمردى  داشت.«  لب 
من آمد که او را نمى شناختم بعدها فهمیدم که از 
فرماندهان گردان بوده است و على رغم سن باالیش 
استاد  رضا!  »آقا  که  مى گفت  متواضعانه  خیلى 
ما بودند.« یکى از دوستانش یک خاطره شیرین 
تعریف مى کرد که براى عملیات در سوریه بودیم که 
خبر دادند فرزند من به دنیا آمده است، همه بچه ها 
باید شیرینى بدهى، من هم  مرا دوره کردند که 
هیچ پولى در جیبم نبود. رو کردم به فاتح و گفتم 
»آقا رضا! مثل داداش من است. چه فرقى مى کند؟ 
من و او ندارد. آقا رضا حساب مى کند.« مى گفت 
من شوخى کردم اما شهید فاتح بدون هیچ درنگى 
دست کرد در جیبش و پول داد به بچه ها که بروند 

و شیرینى تولد بچه من را بخرند و بیاورند.
این  سر  بر  ما  دلسوزى  همه  شهید:  خواهر 
درباره  هیچ وقت  برادر  این  چرا  که  است 
درباره  چرا  نگفت.  ما  براى  مرتبه اش  و  مقام 
توانایى هایش براى ما نمى گفت و انقدر افتاده 
بود. از چهره اش هیچ گاه نمى شد پى به اسرار 
درونش برد. خوب به یاد دارم که در دوران 
تحصیل دکترا در چند زمینه مرتبط با متون 

تخصصى دچار اشکال شدم و به شدت مضطرب 
و فکرم مشغول بود، اما ایشان با حوصله براى من 
وقت گذاشتند و مرا حسابى در آن زمینه راهنمایى 
کردند. شاید باورتان نشود، ظرف چند ساعت تمام 
کمک  و  راهنمایى  با  من  روزه  چند  نگرانى هاى 
ایشان حل شد اما ایشان هیچ ادعایى نداشتند که 
در بسیارى از زمینه ها توانایى باالترى دارند. آنجا 
بود که متوجه شدم ایشان چقدر مسلط بر زبان هاى 
خارجه انگلیسى و عربى بودند. ایشان بدون هیچ 

ادعایى مرا متوجه توانایى خودشان کرده بودند.
یاد  را  ما  که شما مى گویید  این خاطراتى   
فرماندهان شهید جنگ 8 ساله مى اندازد که 
افتاده در رده های  بدون هیچ ادعایى خیلى 
آنان  اطرافیان  و  بودند  خدمت  مشغول  باال 
نداشتند.  آنان  توانایى های  از  هیچ شناختى 
که  هم  کالنى  شهید  درباره  اینکه  جالب 
ایشان  از  تصاویری  پیش  چندی  فرمودید 
دیده بودم که در اردوهای راهیان نور حضور 
پیدا کرده بودند و آلبومى از تصاویر شهدای 
... جمع آوری  و  ایرانى همچون شهید همت 
در  که  مشترک  ویژگى  یک  بودند.  کرده 
میان رزمندگان تیپ فاطمیون شهره است و 
شنیده ایم این است که آنان به شدت درباره 
اهل بیت)ع( حساس بودند و درباره حفاظت 
از حریم ایشان بسیار غیرت مندانه در میدان 
حضور دارند. شهید ابوحامد و شهید فاتح در 
ایام فاطمیه به شهادت رسیدند. دوست داریم 
عالقه  و  اعتقادها  این  درباره  برایمان  قدری 

بگویید. عرصه را چطور مى دیدند؟ 
خواهر شهید: او مداح اهل بیت)ع( بود. همیشه 
10 روز اول ماه محرم مجلس روضه اى که مادر ما 

برگزار مى کردند را ایشان 
تمام  مى بردند.  پیش 
را شهید  روضه هاى خانه 
جاى  مى خواندند.  فاتح 
دیگر منبر نمى رفتند، حاال 
حساب همین تواضع بود 
یا مشغله کارى زیادشان، 

فاتح دل ها
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نمى دانم اما غیر از خانه خودمان جاى دیگرى روضه 
نمى خواندند. صداى فوق العاده اى هم داشتند. همه 
اقوام و خویشاوندان در خانه جمع مى شدیم و هیأت 
ما را ایشان مى گرداند. فقط این را هم اطالع دارم 
که صبح هاى جمعه هم براى تعدادى از بچه هاى 
مسجد سخنرانى مى کرد و درباره مسائل روز دنیا 
حرف مى زد و شرایط را تحلیل مى کرد. براى هیأت 
هم  ایشان  هم  مشهد  ساکن  افغانستانى  خیاطان 
منبر مى رفت هم در مناسبت هاى مذهبى مداحى 

مى کرد.
از  ایران  داخل  افغانستانى  مهاجران  قصه   
ابتدای انقالب تا امروز دارای فراز و فرودهای 
امام  هم  مشهوری  جمله  است.  بوده  زیادی 
و  ندارد.«  مرز  »اسالم  فرمودند  که  دارند 
استناد  جمله  این  به  مهاجران  از  بسیاری 
را  آن  خود  جهان بینى  بیان  در  و  مى کنند 
تکرار مى کنند. شناخت آنان از دین و هویت 
گویا جور دیگری است. امروز عملکرد افرادی 
مانند شهید فاتح هم گویا امروز مؤید این نگاه 
است. جوانانى که ملیت افغانستانى دارند، در 
ایران بزرگ شده اند و امروز در خاک کشور 
مناسبات  از  دفاع  برای  سوریه  مثل  سومى 
دینى و مذهبى به مبارزه با دشمن مشغولند. 
این نشان از یک نگاه با المان هایى متفاوت با 
محدود  یا  مرسوم  ناسیونالیستى  مالک های 
شده جغرافیایى دارد. نگاهى که شاید با دید 
بر  روزها  این  که  منفعت گرایى  یافته  ترویج 
زندگى جامعه جدید سایه افکنده زیاد قابل 
توجیه و درک نباشد. مخالفانى دارد همانطور 
مانند  افرادی  اما گویا  که موافقانى هم دارد. 
به این موضوع  از زاویه ای دیگر  شهید فاتح 
نگاه مى کنند و حساب و کتاب و منفعت در 
تعریف  گونه دیگری  به  آنان  سیستم فکری 

شده است که در این مسیر از جان خود نیز 
توان  مادی  منفعت گرایى  هیچ  گذرند.  مى 
توجیه اقدام آنان را ندارد. تمایل دارم درباره  
از  نظراتى  اگر  مرز«  بدون  »آرمان گرایى  این 
شهید مى دانید که مى تواند تبیین کننده این 
نگاه باشد، برایمان بگویید و در این باره قدری 

صحبت کنیم. 
عباس برادر شهید: ببینید، برآورد ما این است که 
این روزها اسالم حقیقى در خطر است. گونه هاى 
به  معرفى  حال  در  اسالم  از  افراطى  و  انحرافى 
مردمان دنیا است که قطعاً اصلى ترین قربانى این 
نگاه هاف اسالم اصیل و ناب خواهد بود. روز گذشته 
یکى از مشاوران سابق دکتر کرزى که فرزندش از 
دوستان رضا بود، در مجلس او سخنرانى مى کرد 
و ابعاد فتنه داعش را تشریح مى کرد. او مى گفت: 
»سوریه، عراق و ایران دریچه هاى حیاتى قلب اسالم 
هستند که قرائتى متفاوت و در ضدیت با امپریالیسم 
که  کشورها  بقیه  مى برند.  پپیش  را  بین المللى 
تسلیم قلدران شده اند و اسالمى که حکومت هاى 
آنان دنبال مى کند نهایتاًٌ یک مسلمانى بى آرمان، 
بى جهت و خنثى خواهد بود که به شدت با نسخه 
اگر  دارد.  فاصله  و مدنیت  آزادى  در  اسالم  اصیل 
این 3 کشور لطمه بخورند یا از بین بروند، اسالم 
لطمات زیادى مى خورد.« وقتى به مسأله این مدلى 
نگاه کنیم، دیگر ایرانى، افغانستانى، عراقى و سورى 

معنا ندارد.
سجاد برادر شهید: وقتى ما مسلمانیم همه باید 
زیر یک پرچم جمع شویم. وقتى همه دنیا علیه ما 
متحد شده است، ایرانى، افغانستانى، ترک، عرب، 
بلوچ و ... معنا ندارد. همه مسلمانان که به دنبال 
اسالم اصیل هستند باید زیر یک پرچم باشند و 
براى حفاظت از آن تالش کنند. در تشییع پیکر آقا 
رضا هم شرایط همین طور بود، دوستان ایرانى که ما 

آنان را انصار مى خوانیم، در کنار ما مهاجران حضور 
یافته بودند و پا به پاى ما در مراسم حضور داشتند. 

این ارزشمند است.
خواهر شهید: دوستان ایرانى و افغانستانى زیادى 
داشتند. در برخوردهاى اجتماعى ایشان بارها دیده 
مالک هاى  این  ایشان  ذهنیت  در  که  بود  شده 
را  اگر کسى  ندارد.  مرسوم که شما گفتید، وزنى 
نگاه دینى  و  از  برگرفته  را  برادر خود مى داند آن 
مذهبى اش مى شناخت و به او عالقه داشت. براى او 
قومیت معنا نداشت. ایشان در رفتار خود روى این 
مسأله تأکید داشت که اسالم را »بدون مرز« ببیند. 
اعتقادات  نیست. مهم  ایرانى مطرح  و  افغانستانى 
و اهداف ماست که براى سعادت به دنبال آن در 
حرکت هستیم. با اینکه خانواده را به خاطر مادرم 
در جریان نگذاشته بودند، اما براى دفاع از اسالم و 
مقدسات ما رهسپار کشور دیگرى شده بود. او این 
هدف را درک کرده بود. وقتى به جمع بندى رسیده 
بودند که مسأله سوریه یک مسأله حیاتى و کلیدى 
براى جهان اسالم است، براى حضور در آنجا اقدام 

کرده بودند.
فاتح  شهید  از  که  عکسى  برادر شهید:  عباس 
در این روزها مشهور شده است را حتماً دیده اید. 
فاطمه  »یا  است:  شده  نوشته  ایشان  سینه  روى 
تعریف  من  براى  رزمندگان  از  یکى  الزهرا)س(«. 

 به همه گفته بود که آنجا کار دفتری مى کند 
زینب)س(  حضرت  حرم  به  مواقع  بعضى  و 
فکر  مى کند.  مداحى  برایشان  و  مى رود 
نمى کردیم، داداش رضا فردی بوده که چندین 

عملیات نظامى را فرماندهى کرده است.
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مى کرد برخى نیروها هستند که بنا به دالیلى حاضر 
روى  چنینى  این  نشانى  و  نام  اوایل  آن  نیستند 
اما شهید فاتح شجاعانه  لباس هایشان هک شود، 
ایدئولوژى و آرمان و هدفش را با یک شعار بر روى 
پیراهنش نقش مى کرد و پا به میدان مى گذاشت. پا 
به میدانى که به دلیل جنگ تن به تن و چریکى، 
احتمال اسارت در آن بسیار جدى بود. ملى گرایى 
جغرافیایى و مرز بندى شده براى این آرمان گرایى 

شجاعانه، چیزى شبیه شوخى است.
مطلع  ایشان  شهادت  درباره  چطور  شما   

شدید؟ خبر را به شما چطور دادند؟
مادر شهید: روز دوشنبه بود که به خانه ما تلفن 
زدند. یک آقایى پشت تلفن بود. گفت منزل آقاى 
بخشى؟ گفتم بله. گفت شما مادر آقا رضا هستید؟ 
برویم  سوریه  به  مى خواهیم  ما  گفت:  بله.  گفتم 
کرده  سفارش  ایشان  که  چیزى  یک  مى خواهیم 
بودند برایشان ببریم را بیاییم و از شما بگیریم و 
حاج  گفت:  مى خواهید؟  چیزى  چه  گفتم  ببریم. 
را  شماره ام  من  نمى دهم.  زحمت  شما  به  خانم 
از برادرهایش تماس  مى دهم بگویید پدر یا یکى 
بگیرند من به آن ها بگویم و قرار بگذارم براى اینکه 
ببینمشان. پسرم على را صدا کردم که بیا این شماره 

را بنویس.
خواهر شهید: من بالفاصله مشکوک شدم و تماس 
گرفتم که اگر چیزى شده به من بگویید. که گفتند 
نه بفرمائید برادرشان تماس بگیرند من با ایشان 
درمیان مى گذارم. برادرم که تماس گرفت ماجرا را 
به ایشان گفتند. البته بازهم چند ساعتى ما خبر 
نداشتیم. چون به خاطر حال مادرم، برادرانم چیزى 

به ما نگفتند.
نمى کردیم  تصور  اصاًل  ما  شهید:  برادر  عباس 
که رضا شهید شده باشد. چون وقتى فهمیدیم که 
او پرسیدیم که تو آنجا چکار  از  سوریه مى رود و 
مى کنید به همه ما گفته بود که من آنجا یک مقدار 
بعضى  شود.  طى  امورات  تا  مى کنم  دفترى  کار 
مواقع هم با این رزمنده هایى که مى جنگند به حرم 
حضرت زینب)س( مى روم و آنجا برایشان مداحى 
کارم.  به محل  بر مى گردم  بعد مجدداً  و  مى کنم 
بوده  فردى  داداش رضا  نمى کردیم،  فکر  ما  خب، 
که چندین عملیات نظامى را فرماندهى کرده است.

که  مى کردیم  احساس  اینکه  با  شهید:  خواهر 
خیلى به ایشان نزدیک هستیم، حاال مى فهمیم که 
چقدر از درونیات ایشان بى اطالع بودیم. سرى آخر 
که رفته بود گفت این سرى بروم، دو هفته اى بر 
مى گردم. واقعاً هم دو هفته اى برگشت. یک هفته 
خیلى  بروند،  مى خواستند  که  آخرى  بار  از  قبل 
جدى با ایشان صحبت کردم و گفتم من از شما 
خواهش مى کنم که نروید، بمانید و این روزهاى 
پایانى درستان را تمام کنید. براى دکترا برنامه ریزى 
کنید. به هر حال کشور افغانستان امروز به بچه هایى 
هستند،  دکترا  و  ارشد  تحصیلى  مقاطع  در  که 
اگر وارد کشور شوند  این بچه ها  نیاز دارد.  خیلى 
بالفاصله موقعیت هاى شغلى خوب خواهند داشت 
اگر  شوند.  سیستم  جذب  راحتى  به  مى توانند  و 
زبان خوب داشته باشند هم با حقوق بسیار عالى 
مى توانند مشغول فعالیت شوند. با توجه به اطالع 
دقیقى که از سیستم افغانستان داشتم، به ایشان 
گفتم که اگر با این رده علمى شما وارد کشور شوید 

حداقل ماهى 7 تا 8 میلیون درآمد خواهید داشت 
و مى توانید در رده هاى متعالى وارد سیستم شده 
و مشغول به کار شوید. على رغم همه توضیحات 
من و آگاهى اى که خودشان داشتند و از نفع مادى 
ماجرا آگاه بودند، اما به هیچ عنوان زیر بار نرفتند. 
به من گفتند: »خواهرم، من هدفم را انتخاب کردم. 
ولى چون شما اصرار مى کنید و بزرگتر هستید من 
گوش مى کنم. فقط اجازه بدهید من این بار آخر 
را بروم و قول مى دهم که دو هفته دیگر برگردم و 
این مسیر را پیش بگیرم.« رفت و به دو هفته هم 

نکشید که برگشت.
مادر شهید: خون رضا، در راه اسالم ریخته شد. 
درخت اسالم ریشه اش با خون این شهیدان محکم 
مى شود. شکر خدا که در راه او شهید شدند. خون 
ایشان روى زمین نمى ماند و به امید خدا پیروزى 
با ماست. فرزندان ما براى دین ما رفتند، به برکت 
شود.  بیشتر  ما  وحدت  انشاءاهلل  ایشان،  خون 

مصلحت حق این بوده است که این چنین بروند.
سجاد برادر شهید: ما بیشتر از قبل شگفت زده 
یکى  از شهادت رضا،  بعد  وقتى یک شب  شدیم 
خراسان  استان  باالى  رده  انتظامى  فرماندهان  از 
سرزده به منزل ما آمدند و شهادت او را به پدرم 
و  رضا  از جوانى  ایشان  گفتند.  تسلیت  و  تبریک 
آرمان گرایى اش شگفت زده بودند و براى پدرم سخن 
شهید  و  رضا  پیکر  تشییع  مراسم  در  مى گفتند. 
ابوحامد این نیروهاى انتظامى ایران بودند که براى 
یک مهاجر افغانستانى مارش نظامى زدند و مردم 
ایران و افغانستانى هاى ساکن مشهد همه و همه 
آمده بودند. مراسم تشییع پیکر ایشان خیلى باشکوه 
بود. در حرم رضوى و بعد که براساس هماهنگى ها 
پیکرشان در بهشت رضا)ع( مشهد به خاک سپرده 
شد، جمعیت خیلى عجیب بود. مشهد پر شده بود 
از بنرهایى که تصویر برادر رضا و شهید ابوحامد 
روى آن نقش بسته بود. رضا براى دین رفت و امروز 

شهادتش افتخارى براى همه مسلمانان شده است.

جوان  یک  فاتح  شهید  آنجایى که  از   
فضای  در  علمى  باالی  رده  در  تحصیلکرده 
دانشگاهى و حوزوی بوده است، مسلط بر دو 
زبان بین المللى بوده است، موقعیت های خوب 
شغلى در انتظار او بوده است، نمى توان گفت 
که فردی با چنین درک و استعدادی، تصادفى 
و هیجانى این مسیر مقاومت و حضور در جبهه 
را انتخاب کرده باشد. همانطور که خانم دکتر 
فرمودند، موقعیت های خیلى بهتری هم برای 
ایشان در خاک افغانستان بسیار فراتر از خاک 
ایران برای ایشان فراهم بوده است. اما شهید 
فاتح راه دیگری که همان طى مسیر آرمان ها 
روزگاری  در  مى کند.  انتخاب  را  است  بوده 
و  بى آرمانى  به  گذار  جامعه  طبیعى  میل  که 
چطور  او  است،  شده  شخصى  منفعت گرایى 
این مسیر را انتخاب کرده است؟ مالک او برای 
ادامه زندگى چه بوده است؟ چه چیزی در نظر 
او چنان ارزش باالیى داشته است که آن را در 
خطر دیده است و برای حفظ آن پا به میدان 
گذاشته است؟ من فکر مى کنم حتماً درباره 
یک موضوع دریافتى داشته است که اگر آن 
موضوع یا آرمان لطمه ببیند یا ضربه بخورد، 

 رضا جبهه را جبهه مقابله با صهیونیست ها 
شهادت  به  که  بود  آنان  مرز  لب  بود.  دیده 
رسید. در مطالبش هست که چیزی نمانده تا 
با مادر اصلى این تکفیری ها و داعشى ها که 

همان صهیونیست ها هستند، رودررو شویم.

فاتح دل ها
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دیگر ادامه زندگى رضا بخشى معنا ندارد و 
باید این اصل و بنیان حفظ شود. درباره این 

موضوع با شما گفت وگو کرده بود؟
عباس برادر شهید: رضا آدم کوته نظر و بسته اى 
نبود. موقعیت شناسى باالیى داشت. همیشه توان 
محدودیت هاى  درگیر  داشت.  را  پدیده ها  تحلیل 
را  مسیرى  هر  آگاهانه  او  نبود.  ما  زندگى  امروز 
انتخاب مى کرد. او نوک پیکان را دید. او حفاظت 

از کیان دین را انتخاب کرد.
سجاد برادر شهید: بدون تعارف، رضا جبهه را 
بود. لب مرز  با صهیونیست ها دیده  جبهه مقابله 
آنان بود که به شهادت رسید. در مطالبش هست 
که چیزى نمانده تا با مادر اصلى این تکفیرى ها و 
داعشى ها که همان صهیونیست ها هستند، رودررو 
شویم. او از ابتدا هم براى جنگ با کفار رفته بود. 
میان مسلمانان و برادران شیعه و سنى، با تکفیرى ها 
فاصله و زاویه خیلى زیاد است. با این حال شهید 
فاتح دشمن اصلى را تکفیرى ها نمى دید، آن ها را 
عروسک دست صهیونیست ها مى دید و فاطمیون 
براى نبرد نهایى در سرزمین قدس آماده اند. شهادت 
ایشان این مسیر را محکم مى کند. بعد از شهادت او 
خون خیلى ها اعم از ایرانى و افغانستانى به جوش 
تا ریشه  برنامه دارند  از کشورها  بود. خیلى  آمده 
اسالم را از بین ببرند. این رزمندگان براى مقابله با 

آنان وارد میدان شده اند.
فاتح  شهید  با  که  بارى  آخرین  شهید:  خواهر 
صحبت مى کردم، به ایشان گفتم: »شما بیش از 2 
سال در این جبهه جنگیدید. بس است دیگر. شما 
به وظیفه خودتان عمل کردید و کافى است. دیگر 
نروید« اما ایشان همان حرف هاى بار اول را به من 
زدند که »من راه خودم را انتخاب کردم. باید براى 
دفاع از اسالم و اهل بیت)ع( رفت.« ایشان این قضیه 
را به نحوى جدى و آگاهانه درک کرده بودند. ایشان 
اسالم، دین و مذهب ما را در معرض خطر دیده 

بودند. دین حقیقى در موقعیتى قرار گرفته است و 
براى حفظ آن باید راهى حسینى را در پیش گرفت. 
با این برآورد و درک ایشان وارد میدان شدند. ایشان 
با عملکرد خودشان به ما فهماندند که مسأله اصلى 
»نژاد« و »ملیت« نیست بلکه مهم هدف و برنامه اى 
است که براى آن خلق شده ایم و باید براى حفظ آن 
تالش کنیم. طبق فرمایشات برادرانم، این شهیدان 
با خون خودشان اثبات کردند که چطور این مسیر 
را باید طى کرد. افرادى که هیچ اطالعى نداشتند به 
دنبال این بودند که چه شده و چطور ما مى توانیم 

راه ایشان را ادامه بدهیم.
بزرگتر  برادر  اینکه  با  من  شهید:  برادر  سجاد 
او  با  و  نبودم  توجیه  او  رفتن  درباره  زیاد  بودم  او 
موافق نبودم اما نه اینکه امروز چون برادر شهید 
شده ام، این را بگویم، واهلل قسم این  دشمنان خیلى 

قسى القلبند و باید براى دفاع برخیزیم.
خارجى  رسانه های  برخى  که  است  مدتى   
میان  دعوای  یک  را  فضا  که  دارند  تمایل 
مذهبى نمایش دهند. در حالى که حقیقت امر 
تا آنجایى که داریم با این خبرسازی ها متفاوت 
است و اتفاقاً حجم زیادی از رزمندگان اهل 
سنت دوشادوش رزمندگان شیعه و ... در عراق 
با داعشى ها هستند.  نبرد  و سوریه در حال 
مالک های  با  ضدیت  در  فاتح  شهید  نگاه 
قوم گرایانه را تبیین فرمودید، عالقمندم که 
قدری درباره تحلیل های درون دینى ایشان 

بشنوم.  به مسأله چطور نگاه مى کردند؟ 
خواهر شهید: امام خمینى)ره( فرمودند که در هر 
شرایطى باید وحدت خود را حفظ کنیم. همین طور 
که قومیت و ملیت، مسأله نیست، شیعه و سنى هم 
در این میادین مهم نیست. ما همه با هم برادر و 
خواهریم و باید متحدانه در کنار هم علیه دشمنان 
بایستیم. دشمن متوجه این شده است که از هر 
ندارد.  زدن  امکان ضربه  وارد شود،  بخواهد  راهى 
دسیسه  هاى  درباره  زیاد  اما  باشیم  ندیده  شاید 
آنان شنیده ایم. امروز هم القاى جنگ بین مذهبى 
و تفرقه اندازى میان مسلمانان و فرق مختلف هم 
رویه جدید آنان است. در تمامى کشورهاى منطقه 
اعم از عربى و غیر عربى و حتى داخل ایران روى 
این موضوع سرمایه گذارى کرده اند. اما امروز جوانان 
ما این موضوع را درک کرده اند. همراه با شهیدان 
توسلى و فاتح تعداد زیادى از رزمندگان هستند که 
با نیروهاى تکفیرى مى جنگند و بارها شنیده ایم و 
برادران  از  زیادى  که حجم  کرده اند  نقل  ما  براى 
اهل تسنن در خط مقدم جبهه ها حضور دارند و 
متحدانه و همراه با برادران شیعه با دشمن تکفیرى 
مى جنگند. چرا که این را درک کرده اند رسانه هاى 
دشمن به دنبال چه هستند و این تفرقه  میان فرق 

مسلمان بازى چه کسانى است و نتیجه آن به سود 
چه کسانى خواهد بود.

عباس برادر شهید: همین سرى آخر که همراه 
شهید فاتح تعدادى از شهدا را به ایران آوردند، مطلع 
شدیم که یک شهید متعلق به یک خانواده اهل 
سنت و ساکن شیراز در میان آنان بوده است. خب 
این یک سند است که رزم براى دفاع از کیان اسالم 
و دین و مقابله با دشمن تکفیرى شیعه و سنى ندارد 

و همه با هم علیه دشمن متحد هستند.
یک  من  بدهید  اجازه  اگر  شهید:  برادر  سجاد 
گالیه هم دارم و آن اینکه بارها دیدم که اگر برادران 
اهل سنت به هم مى رسند از هر جاى دنیا که باشند 
وقتى با هم روبرو مى شوند، دیده بوسى مى کنند و 
همدیگر را در آغوش مى گیرند. حتى با بسیارى از 
برادران شیعه هم این چنین رفتار مى کنند. بخش 
قابل توجهى از شیعیان هم متقابالً همین رویه را 
دارند و برایشان شیعه و سنى ندارد و با همدیگر 
از  اما عده اى  برادرانه مواجه مى شوند.  و  مهربانانه 
برادران شیعه خودمان هم هستند که گالیه من 
از آنان است که تا مى فهمند شیعه هستى، سؤال 
بعدى شان این است که بچه کجایى؟ ترکى؟ لرى؟ 
پاسخ  شنیدن  با  بعد  و   ... یا  هستى؟  افغانستانى 
الکى  و  مضحک  هاى  مرزتراشى  دوباره  سؤالشان 
مى کنندو مرزهایى که در تعریف اسالم هیچ کدام 
باید در فرهنگ ما  این روند  رسمیت ندارد. خب 
اسالم  با  ما  مغایرت مسلمانى  به  این  کند.  تغییر 
باره  این  در  قدرى  باید  برمى گردد.  هم  راستین 
بیشتر فکر کنیم تا این روند انشاءاهلل در میان ما 
اصالح شود. این ها همه درد است. دردهایى که به 

اتحاد ما خدشه مى زند.
 هر دو شهید بزرگوار نزدیک مرز اسرائیل 
شهید شدند. بارها شنیدیم و در اخبار و اسناد 
تصویری ویدئویى هم دیدیم که حتى سالح ها 
به  متعلق  هم  داعشى ها  نظامى  تجهیزات  و 
است  اسرائیلى ها  و  سعودی ها  آمریکایى ها، 
و از طرف آنان تجهیز مى شدند. نوک پیکان 
کشورهای  اکثر  در  آنان  برابر  در  مقاومت 
مجاهدان  امروز  سوریه،  خصوصاً  منطقه 

افغانستانى هستند. این قابل توجه است.  
عباس برادر شهید: شهید فاتح گفته هایى دارند 
اینکه  از  پیش  و  تأیید مى کند  را  مطلب  این  که 
همین بار آخر بروند، گفته بودند که این بار باید 
بروم چون به اصل ماجرا و دشمن حقیقى که پشت 

این ها مخفى شده است، بسیار نزدیک شده ایم.
سجاد برادر شهید: ابوعباس، مهاجر افغانستانى 
او  است.  آنجا  نیروهاى  فرمانده  و  سوریه  ساکن 
مى گفت اگر شما به مسأله دقیق نگاه کنید، حقیقت 
جنگ این است که جنگ امروز جنگ اسالم با یهود 
است. ماجرا براى ما تکرار ماجراى خیبر است. وقتى 
سرنگونى  تا  مى کنیم  نگاه  چنین  این  مسأله  به 
دشمن اصلى پیش مى رویم. اگر به مسأله این طور 
نگاه شود، به گواه گفته هاى بزرگان دین، امروز اجر 

این شهدا هم تراز شهداى خیبر خواهد بود.
مادر شهید: همه غصه ام این است که رضا به من 
هیچ چیزى از خودش نمى گفت. راز دار بود. بار آخر 
به من گفت بروم وسایلم را تحویل بدهم، دو هفته اى 
بر مى گردم. رضا از همه ما جلو زد و زودتر از همه ما 

رفت. »والسابقون السابقون اولئک المقربون«.

ما مسلمانیم و همه باید زیر یک پرچم جمع 
شده  متحد  ما  علیه  دنیا  همه  وقتى  شویم. 
است، ایرانى، افغانستانى، ترک، عرب و بلوچ 
معنا ندارد. هرکس به دنبال اسالم اصیل است 
باید زیر یک پرچم باشد و برای حفاظت از آن 

تالش کند. 
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اسالم مرز ندارد. امام خمینى )ره( 
چه کسانى این جملۀ امام را به کرسى نشاندند؟ 

این  گفتن  با  فرزانه،  پیرعاشقى  قبل  واندى  سى 
جمله عطش میلیون ها آزاده را در سرتاسر جهان 
اسالم فرونشاند و افق هاى متعالى ترى را به آنان 
نمایاند. اخوت اسالمى، برادرى و برابرى فاقد مرز 
مسلمانان،   همان رسالتى بود که 14 قرن قبل پیامبر 
اسالم پرچم الهى آن را برافراشته بود و اینک که 
مسلمانان ترجمۀ   همان رسالت را از زبان یکى از 
نوادگان او مى شنیدند تو گویى تجلى تمام آمال و 
آرمان هاى انباشته شده را در سخنان این پیر و مراد 
خود مى یافتند. در این میان مردم افغانستان )که 
با حاکمیت رژیم الحادى و کمونیستى روبرو شده 
بودند( و به خصوص شیعیان رویکرد عاشقانه ترى 
نسبت به این احیا کننده گفتمان قدسى و آفریننده 
»انفجارنور« نشان دادند. رویکردى که تا هم اکنون 
جان شیرین را بر سر آن مى نهند و مظلومانه بهاى 

عاشقى مى پردازند. 
افغانستان، مردم  به  ارتش سرخ شوروى  تجاوز  با 
همچنان که در مقابل دشمن ایستادند و تحسین 
از آن  را  بهشتى  اندیشمندى، چون شهید  بزرگ 
خود کردند، برخى دیگر جهاد را در مهاجرت به 
میعاد گاه خود جستجو کردند و پاسخى پیامبر گونه 

از مراد خود گرفتند: 
 »آواره هایى که از افغانستان االن در ایران هستند 
و مشکالت زیادى دارند... البته ملت خیلى کمک 
مى کند در همه این امور، لکن اینطور نیست که 
کمک ملت کافى باشد... دولت است که متکفل این 
امور است... و همینطور  این  امور است و مسئول 
افغانستانى هستند،  داریم، خوب  مهمان هایى که 
مسلمان هستند یا فرض کنید که عراقى هستند 
یا بیچاره ها را از خانه هایشان دور کردند، مالشان 
را بردند، خودشان را فرستادند این جا، خوب باید 
کرد؟  پذیرایى  را  این ها  نباید  این ها؟  با  کرد  چه 
ما مسلمانیم، آن ها هم مسلمانند، ما باید از آن ها 
پذیرایى کنیم، خدمت کنیم به آن ها و این دولت 
است که دارد این کار ها را مى کند...« امام خمینى)ره( 

اما بسیارى از کوته نظرانى که بعد ها مناصبى هم 
در امور اجرایى کسب کرده بودند فقط هجرت این 
عاشقان را به ایران آن  هم به نام اشغال فرصت هاى 
شغلى و تهدید امنیت و ده ها برچسب دیگر َعلم 
از  بیش  و  نامیدند  بیگانه  اتباع  را  مهاجر  کردند. 
2هزار شهید اینان را در مصاف با رژیم بعثى صدام، 
کیمیا  آن قدر  نداشتند. جوانمردى  دیدن  بصیرت 
شده بود که در جبهه سازندگِى پس از جنگ، هم 
از دست رنج اینان براى خود افتخار تاریخى ساختند 
و هر روز بیشتر از دیروز، از این آرمان  بنیان گذار 
نظام در این مورد، دور شدند. با استفاده از وضعیت 
سخت افغان ها، بر اذیت و تحقیر ضد انقالبى این 
سنگرسازان بى سنگر افزودند. توصیه ها وتاکیدهاى 
جانشین وخلف صالح امام )ره( هم مبنى بر »تکریم 
مهاجرین« از سوى برخى مدیران اجرایى ایران، به 
تعارف گذشت وپیچ وخمهاى قانونى و اجرایى بهانه 

شد. 
دیدگاه رهبر معظم انقالب درباره مردم افغانستان 
و گویاست  آنقدر روشن  ایران،  و مهاجران ساکن 
که شاید کمتر کسى با سیره ایشان آشنا باشد و 
نمونه  آخرین  نگذارد.  صحه  ادعا  این  برحقانیت 
ابراهیمى  والمسلمین  از حجت االسالم  قولى  نقل 
است:  افغانستان«  امور  در  رهبرى  ویژه  »نماینده 
مهاجرین  تکریم  به  دستور  رهبرى  معظم  »مقام 
مى گویند  تنها  نه  آقا  یعنى  داده اند؛  افغانستانى 
مهاجرین افغانستانى را رعایت کنید بلکه خواستار 
تکریم آن ها هستند... کمیته اى در دفتر مقام معظم 
مشکالت  حل  براى  است  آمده  وجود  به  رهبرى 
مهاجرین....   مقام معظم رهبرى ایرانى ها را آن قدر 
تکریم و احترام نمى کردند که دانشمندان افغانستان 

را احترام مى گذاشتند.« 
ارتباط ویژه و خاص رهبرى با نخبگان، شاعران و 
نویسندگان مهاجر که متعلق به هیچ حزب و گروه 
افغانستانى نیستند، شناخت و  یا نظامى  سیاسى 
روشن بینى ایشان را در ارتباط با مهاجرین نمایان 
آزار  و  تحقیر  ثابت مى کند که  ِجد  به  و  مى کند. 
عماًل  که  انقالبى  غیر  عمل  یک  تنها  نه  مهاجر 

و  اسالمى  جمهورى  بنیانگذار  تاکید هاى  خالف 
خواسته هاى رهبر معظم انقالب است. از این سوى 
اما عاشقان و دلسوزان انقالب هیچ گاه بد رفتارى 
و نزدیک بینى برخى مدیران اجرایى را به حساب 
ایدئولوژى و آرمان هاى جهان شمول نظام اسالمى 
ایران نگذاشتند و راهنمایشان سیره رهبر انقالب و 

وصیت نامه الهى سیاسى بنیانگذار نظام بود: 
مسلمان  ملت هاى  از  عجز  و  ِجد  کمال  با  »و   
سیاسى،  فرهنگ  و  اطهار  ائمه  از  که  مى خواهم 
راهنمایان  بزرگ  این  نظامى  اقتصادى،  اجتماعى، 
و  دل  و  به جان  و  شایسته  به طور  بشریت  عالم 

جانفشانى و نثار عزیزان پیروى کنند.« 
در این دوره تاریخى حساس، که ارزش ها و حتى 
و  نام ها  با  و  از هر سو  اسالمى  موجودیت جامعه 
عناوین مختلفى هم چون رژیم صیهونیستى، داعش 
و... مورد هجوم ناجوانمردانه قرار مى گیرد، مهاجران 
انقالبى بدون مرز، بى توجه به طعنه ها و تهمت هاى 
از سوى هموطنان ناآگاه  خارجى و داخلى )بعضاً 
به  را  اینان  جان گذشتگى  از  و  رشادت  که  خود( 
خاطر دریافت برخى امتیازات دنیوى برمى شمرند 
با جان شیرین خود، اسالم بدون مرز را به کرسى 

نشاندند.
نگارنده اگر از نزدیک با برخى از این رزمندگان و 
این حد در مقابل  تا  شهداء آشنا نمى بودم هرگز 
طعنه گویان و تهمت زنندگان هم وطن خود متاسف 
نمى شدم. برخى که در قبال مسأله سوریه و داعش 
و... به اسالم بدون مرز اعتقادى ندارند و خون این 
بزرگ ترین  مى خوانند، چگونه  بیهوده  را  شهیدان 
انتقادشان )به حق( به مدیران اجرایى ایران همین 
بى اعتنایى به اسالم بدون مرز در قبال مهاجرین 

است؟ 
افغانستانى ها با خون خود ثابت کردند آن پیرمراد 
نوبت  حال  است.  نگفته  گزافى  سخن  فرزانه شان 
دیگر مخاطبین امام و جانشین صالحش است که 
دوباره ارزش هاى انقالبى را بیش از پیش احیاء کنند 
و باید دریافته باشند که گفتمان اسالم بدون مرز، در 

گذر تاریخ، به نفع یکى و به ضرر دیگرى نیست. 

خون جوشان »فاطمیون«، بزرگ ترین گواه 
»اسالم مرز ندارِد« امام خمینی )ره( 
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 غفار یعقوبى/ نویسنده و فعال فرهنگى افغانستانى
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بزرگى برایمان تعریف مى کرد روزى از آیت اهلل 
بهاءالدینى پرسیدند این مسئله که مى گویند 
شهدا ره 100 ساله را یک شبه مى روند چطور 
تفسیر مى شود و چطور مقام شهید در یک 
باالیى دارد؟ پاسخ  مدت کم، چنین جایگاه 
و  است  صحیح  مسئله  این  که  بودند  داده 
شهدا به واسطه ملکه »شجاعت« این مسیر 
را طى مى کنند. آن بزرگ ادامه داد که البته 
شجاعت با تهور تفاوت دارد و این تفاوت در 
»عقالنیت« است. چیزى عقل را بلند مرتبه و 

کامل نمى کند مگر »ایمان«.
سال هاى  که  بود  افغانستانى  مجاهدین  از 
سال در جبهه هاى جنگ افغانستان با طالبان 
از  بعد  مى گویند  همرزمانش  بود.  جنگیده 
اطالع از آنچه در چند سال اخیر در سوریه 
مى گذرد به صورت داوطلبانه سرپرستى یک 
تیم 45 نفره از مجاهدین افغانستانى را قبول 

کرده و به سوریه رفته است.
 بدون هیچ ترسى روى خاکریز مى رفت و بر 
سر تکفیرى ها فریاد مى زد که »اگر مردید و 

با  بجنگیم«.  نفر  به  نفر  بیایید  دارید  جرأت 
رودررو  نبر  از  بود »ما  و محکم گفته  ایمان 
با این ها هراسى نداریم و مطمئنم که با تیر 
تیرها  این  و  نمى شوم  آن ها کشته  مستقیم 
شلیک  که  گلوله اى  هر  نمى خورد.«  من  به 
مى کرد فریاد»یاعلى« مى زد. آخرین تیر را هم 
که شلیک کرد ذکر »یاعلى« بر زبان داشت 
زدند.  را  سنگرش  خمپاره  و  آرپیچى  با  که 
همه بچه ها را گروه گروه کرده بود اما خودش 

تنهایى مى جنگید.
عبدالحمید  سید  عزاى  اقامه  و  روضه خوانى 
سجادى، پدرى که از بنیانگذاران حزب وحدت 
افغانستان بود، در عزاى رحلت امام خمینى)ره( 
وصف زبان جمع قابل توجهى از افغانستانى ها 
این  دهه  دو  از  بعد  است.  شده  ایرانى ها  و 
پدرش  خط  که  بود  سجادى  اهلل  اسد  سید 
افغانستان  به  ادامه داد. پیکرش  او  از  بعد  را 
بازنگشت. این درخواست مادرش بود که او را 
به مشهدالرضا)ع( ببرند. بعد از شهادت پدرش 
به دست تروریست ها مادرش به عنوان مهاجر 

افغانستانى مقیم مشهد ماند. هر چند او بر سر 
پیکر پدر گریه مى کرد اما مادرش از خانواده 
خواسته بود که وقتى پسرش به ایران مى آید 
کسى در برابر نامحرمان گریه و مویه نکند. 
مادر، سید اسداهلل را »شهید اسالم« مى خواند.
مقدمه مى گفت  این  ابتدایى  راوى خط هاى 
برخى مى گویند عموم مردانى که شجاع و با 
شهامت قلمداد مى شوند، مادرانى شجاع و با 
ایمان داشتند و این شجاعت را از تربیت آنان 
برگرفتند. مادر شهید سید اسداهلل سجادى 
به  افغانستانى است که  زنان مهاجر  از  یکى 
امام  اشرف همراه  همراه همسرش در نجف 
ایران  انقالب به  از  خمینى)ره( بودند و قبل 
مى آید و در مشهد ساکن مى شود. صحبت از 
این شهدا و خاطرات مادرى که یک مهاجر 
و  انقالب  از  است  ایران  ساکن  افغانستانى 
مهاجران  مسائل  و  ایران  تاریخى  روزهاى 
را با مادر این شهید افغانستانى مدافع حرم 
به گفت وگو  است  در سوریه  نوه اش هم   که 

نشسته ایم. 

کاش »ما« آن جام زهر
 را هزار هزار می نوشیدیم 

اما امام اذیت نمی شد  

مادر شهید سجادی

خیابان امام خمینى)ره(خیابان امام خمینى)ره(
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 این تصویر که روی دیوار زدید، این شهید 
طلبه چه کسى است؟ خانواده شما از طالب 

هستند؟
و  شد  شهید  که  شوهرم  و  بزرگم  پدر  پدرم، 
برادرهایم همگى طلبه بودند. این تصویر شهید سید 
پدر  یعنى  او  است.  شوهرم  سجادى،  عبدالحمید 
همین فرزندمان که اخیراً در سوریه شهید شد، در 
آخرین مسافرتش به شهادت رسید. روحانى جوان 
و انقالبى اى بود. سال 1364 بود که براى تبلیغ به 
پاکستان رفت و در آنجا ترور شد. او و دوستانش 
براى یک تبلیغ سه ماهه و حضور در جمع خانواده 
شهدا، مجروحین و بى سرپرستان رفته بود تا آمارى 
هم از آنان بگیرد تا تعدادى را تحت پوشش قرار 
دهند و آمار بگیرند. مأموریت و تبلیغ سه ماه شان 
به شش ماه تبدیل شد و به تدریج به پنج سال 
فعالیت  کارو  آنجابه  مردم  دیدند  چون  کشید. 
این ها نیاز دارند. خودتان بهتر مى دانید ما وقتى در 
جریان انقالب مى فهمیدیم مردم به کارمان عالقه 
دارند حالمان خوب مى شد همین شد که کارشان 
طول کشید. پنج سال طول کشید. قبل از این بار 
الحمدهلل  اما و  آخر دوبار مورد هجوم قرار گرفت 
جان سالم به در برد. بار سوم از داخل تعقیب شد 
و به او خیانت شد. ماموریت داشت درمورد اوضاع 

مهاجرین در آنجا صحبت کند و آمارهایى بگیرد. 
به پاکستان رفته بود تا درباره مشکالت مهاجرین 
صحبت کند که در مسیر برگشت، تعقیب شده بود 
و دچار حادثه شد. او را زده بودند و البته صحنه ترور 

را تصادفى درست کرده بودند.
خدا را براى حرف هایم شاهد مى گیرم که ما دنبال 
این حرف ها نبودیم که بخواهیم اسمى از خود به 
جا بگذاریم. البته من همیشه نگران این بودم که 
او  بینى  و  دماغ  گوش،  الاقل  مى شود  کشته  اگر 
بریده نشود. با شهادتش کنار آمده بودم اما مسأله ام 
این بود که چطور شهید شود. آنجا کسى هم نبود 
که برایمان خبر دقیق بیاورد. اینطور برایم گفته اند 
که فقط به یکى از دوستان نزدیکش اعتماد داشته 
است که آن روز همراه او نبوده است. سه نفر دیگر 
در روز حادثه همراه او بودند و زخمى شده بودند 
ولى بعدها خوب مى شوند. اما گویا ایشان تنها کسى 
است که نهایتاً تا بیمارستان زنده مى ماند. در آن 
ساعتى که به هوش بوده از اطرافیان مى پرسد که 
است؟  نرسیده  نزدیکش-  دوست  همان   - فالنى 
او  از  نه! همین مى شود که حرف هایى  مى گویند 
ناتمام مى ماند و نمى تواند به کسى بگوید و شهید 

مى شود.
ما قبل از انقالب به ایران آمده بودیم و از آن زمان 

تا کنون در ایران زندگى مى کنیم. به یاد دارم که 
به  بود.  آقاى والیتى  ایران  موقع  آن  وزیر خارجه 
دلیل اینکه ایشان از روحانیون انقالبى و اثرگذار در 
تحوالت ایران بود با دستور مقامات ایرانى تابوتى 
به پاکستان فرستادند و ایشان یک بار در پاکستان 
تشییع شد. بعد که به تهران آمد به حرم حضرت 
تشییع شد.  آن جا  در  یکبار هم  و  فرستادند  امام 
امام  همان روضه اى را که در روز رحلت حضرت 
مى خواند برایش خواندند. حقیقتش را بخواهید ما از 
نزدیک با حضرت امام و تعداد زیادى از یاران ایشان 
دوست بودیم. در نجف در نمازهاى ایشان شرکت 
مى کردیم. حتى آن موقع که ایرانى ها نمى توانستند 
با ایشان تماس بگیرند، مهاجرین افغانستانى خیلى 
راحت با امام تماس مى گرفتند. بعد از مراسم مرقد 
امام، یک روز در قم، پیکر ایشان تشییع شد. آن 
زمان این مرزبندى ها وجود نداشت. از طرف بنیاد 
شهید ایران به ما گفتند که شما مى خواهید، کجا 
به خاک سپرده شود؟ برادر همسرم که بعدها او 
هم شهید شد به من گفت که شما چه مى گویید؟ 
مشهد  زندگى ام،  خانه  من  بگویم،  چه  گفتم  من 
است. براى زندگى مشهد هستم و نمى توانم اگر قم 
دفنش کنید من به آنجا بیایم. هماهنگى کردند و 
در صحن قدس حرم امام رضا)ع( و در بلوک 66 
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دفن شد. البته در کتاب آثار آستان قدس او را در 
صحن جمهورى نوشته اند. شهید سید عبدالحمید 

سجادى اسفندماه سال 69 شهید شد.
 شغل دقیقش چه بود؟

با  البته  داشت.  فرهنگى  فعالیت هاى  و  بود  طلبه 
وزارت خارجه و بنیاد شهید ایران هم ارتباط خوبى 
داشت. به خانواده هاى شهدا و جانبازان سرکشى 
مى کرد و خیلى این کار را دوست داشت. مسائل و 
مشکالت مهاجران افغانستانى را در پاکستان دنبال 
مى کرد. دو سال از تشکیل حزب وحدت گذشته 
بود. از زمانى که احزاب افغانستانى با هم متحد شده 
بودند. عده اى در پاکستان بودند و اعتراض داشتند 
به اینکه، کسى به مشکالتشان رسیدگى نمى کند. 
او براى همین کار به آنجا رفت. رفته بود تا به مسائل 
خانواده هاى مهاجرین رسیدگى کند. یادم هست که 
اولین نشست سران  کشورهاى اسالمى در تهران بود 
که ایشان هم دعوت شده بود اما به خاطر همین کار 
و بالتکلیفى مهاجران گفت مرضیه! من مشکالت 
این ها را که مى بینم سراسر وجودم را آتش فراگرفته 
است. این مهاجران بالتکلیف هستند و باید ابتدا 
کارهاى این ها را سر و سامان بدهم و بعد بیایم. یادم 
مى آید، آن موقع رئیس مجلس آقاى کروبى بود. به 
خاطر همین کارهاى پاکستان به دیدن او رفته بود. 
همین شد که کارها را تا حد زیادى درست کرد و 
حتى بلیط برگشت را هم گرفته بود و در جیبش 

بود اما نشد که برگردد و شهید شد.
 شما چطور ایشان را شناختید؟ برایم سوال 
باالیى  تراز  ارتباطات  چنین  که چطور  است 
داشت و با مقامات اصلى ایرانى انقدر راحت 

ارتباط مى گرفت؟ او را مى شناختند؟
11 سالم بود که به پیشنهاد پدرم با ایشان ازدواج 
کردیم و ما را به عراق فرستادند تا درس بخوانیم. 
برادر بزرگمان را هم در 9 سالگى به آنجا فرستاده 
بودند. ما را هم با ایشان و مادرمان به عراق فرستادند.

یعنى در سن 11-12 سالگى به اسم متأهل ما را 
کشور  اوضاع  بود  دیده  پدرم  فرستادند.  عراق  به 
خودمان خوب نیست ما را به خاطر امنیت بیشتر 
به آنجا فرستاده بود. االن هم در وصیتنامه  شهید 
سجادى هست که وقتى پیش حضرت امام رفته 
بوده به ایشان گفته که من پسر فالنى هستم امام 
به او فرموده اند مى خواهى چه کار کنى؟ و او گفته 
مى خواهم درس بخوانم. بعد امام گفته اند که اسم 
این طلبه را بنویسید. ایشان از طلبه هاى روشنفکر 
و باسواد آن روزها بود. بسیار پرانرژى و انقالبى بود.

که  را  عراق  و  ایران  جنگ  فیلم هاى  گاهى  من 
نگاه مى کنم به حال خودم غبطه مى خورم که آن 
زمان ها چه زمان شیرینى بود. قبل از این جنگ در 
عراق ما روى یک لنگه خورجین زندگى مى کردیم. 
در افغانستان به آن خورجین مى گفتند نمى دانم 
که  خورجینى  همین  مى گویید.  چه  آن  به  شما 
باز کرده  از وسط  پشت موتور آویزان مى کنند را 
بودیم و تبدیل به یک گلیم کوچک شده بود. شاید 
باور نکنید ولى در عراق روى چنین چیزى زندگى 
مى کردیم اما انقدر زندگى مان شیرین و با حالوت 
بود که ماندگار شد. آن موقع بود که ایشان مرتب 
امام  حرم  نزدیک  که  مى رفت  ترک ها  مسجد  به 
على)ع( بود. آنجا کالس درس جهاد با نفس امام 
خمینى)ره( برگزار مى شد. حانه خود ما هم نزدیک 
حرم بود و هر روز نماز ظهر و شب را به جماعت 

حضرت امام در حرم مى خواندیم.

شهریه ما 3 درهم بود. مساعده بود و هنوز تکمیل 
نشده بود. شهید سجادى فقط مقدمات را خوانده 
کم  مقدار  همان  اما  مى داد.  امتحان  باید  و  بود 
مساعده را هم بعد از اینکه فهمیدند ایشان با امام 
خمینى)ره( ارتباط دارد به دلیل جریانات سیاسى 
آن زمان و اختالفاتى که با امام داشتند، قطع کردند. 
بیوت برخى علما که به شدت ضد امام بودند این 
شهریه را قطع مى کردند. مثال دو ماه شهریه ما بابت 
این محبت و دوستى به امام قطع شد. اما این روند 
تأثیرى نداشت و به دلیل اینکه دوستداران امام روز 
به روز بیشتر مى شدند، دیگر نمى توانستند شهریه 
آن همه را قطع کنند. شهریه مجدداً وصل شد و 

خدا را شکر از سه درهم به سه دینار رسید.
 شما خودتان امام را دیده بودید؟ چه شد که 

انقدر جذب امام شدید؟
بله دیدار ما با ایشان از نزدیک بود. آقاى سجادى 
با آیت اهلل خامنه اى و شهید هاشمى نژاد و شهید 
مطهرى هم خیلى دوست بود. با هم در مشهد طلبه 
بودند. هم درس بودند و دسترسى شان از همان اول 
به امام زیاد بود. امام، مهاجرین و طلبه هاى جوان 
اهمیتى  ملیت  برایشان  مى کردند.  جذب  زیاد  را 
آقاى  مثل  آدم هایى  به  حرف هایشان  نداشت.  

سجادى خیلى مى چسبید.
مى کرد.  فرق  مجتهدین  بقیه  با  امام  حضرت 
حرف هایشان خیلى عالى بود. در برابر آقاى خویى 
القطاع ایشان مجتهد دیگرى بود.  و آقاى کاشف 
وجد  به  را  همه  که  بود  تفکرى  واقعاً  تفکرشان 
مى آورد. اگر کسى حتى نیم ساعت با حضرت امام 
حتماً  مى داد  گوش  حرفهایشان  به  و  مى نشست 
جذب ایشان مى شد درصورتى که بقیه مجتهدین و 
علما، عموماً این طور نبودند. آن زمان در نجف همه 

مجتهدین و مردم با امام تماس داشتند.
علتش  کردند.  اخراج  نجف  از  را  ما  بعدها  البته 
همان مخالفت و فشار دستگاه سیاسى به امام و 
طرفدارانشان بود. دوران حکومت حسن دى بکر بود 

زیادی  تعداد  و  امام  حضرت  با  نزدیک  از  ما 
در  نجف  در  بودیم.  دوست  ایشان  یاران  از 
آن  حتى  مى کردیم.  شرکت  ایشان  نمازهای 
ایشان  با  نمى توانستند  ایرانى ها  که  موقع 
خیلى  افغانستانى  مهاجرین  بگیرند،  تماس 

راحت با امام تماس مى گرفتند

خیابان امام خمینى)ره(

 اسداهلل نوجوانى است که پشت مادر ایستاده است و باالی پیکر شهیدش اشک مى ریزد، حاال او هم به مقام پدر رسیده است؛ یک شهید واقعى
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که به شدت ضد ایرانى ها بود. کاًل به عجم بدبین 
فجیعى  صورت  به  آن جا  از  را  ایرانى ها  همه  بود. 
اخراج کردند. حتى اجازه ندادند که وسایلشان را 
جمع کنند. براى بقیه مهاجرین، مثاًل افغانستانى ها 
دو ماه وقت دادند و گفتند باید بروید و اگر نروید 
و  دینار   200 جریمه  رقم  بپردازید.  جریمه  باید 
رقمى باال بود به عالوه اینکه دو سال هم زندانى 
در نظر گرفته بودند. خب کسى توان پرداخت این 
جریمه را نداشت.حتما براى همین ما همه مجبور 
شدیم عراق را ترک کنیم. زندگى در آنجا را خیلى 
دوست داشتیم اما به اجبار به افغانستان برگشتیم 
والبته یک سال و نیم ماندیم و بعد دوباره به ایران 
آمدیم.از آن زمان یادم هست که من دو دخترم، 
یعنى فاطمه و معصومه را داشتم و اسداهلل را باردار 
بودم. البته او هم نزدیک بود که به دنیا بیاید. سال 

54 یا 55 بود.
بود. چند سال     به دنیا آمده  اسداهلل هم در عراق 
گذشت و ما در مبارزات ضد شاه همراه مردم مشهد 
بودیم. انقالب شد و یادم هست که حال و هواى 
برگشت امام به ایران بود. در این منطقه که زندگى 
شاه دوست  اصطالح  به  نفر  یک  فقط  مى کردیم، 
بود که تلویزیون داشت. در این محل نه ایرانى و 
نه افغانستانى هیچ کدام تلویزیون نداشتیم. آقاى 
او  به  و  بود  او صحبت کرده  با  بود  سجادى رفته 
گفته بود، اوستا ماشا ءاهلل مى دانى فردا امام به ایران 
مى آید؟ گفته بود بله. آقاى سجادى گفته بود من 
از تو خواهشى دارم. آن فرد مى دانست که آقاى 
سجادى از انقالبى هاى داغ و دو آتیشه و از پیروان 
حضرت امام است با این حال گفته بود بفرمائید 
آقا سید، درخواستتان چیست؟ آقاى سجادى گفته 
بود اگر مى توانى فردا صبح تلویزیونت را به حیاط 
خانه ما بیاور تا این خلق اهلل بیایند و حضرت امام را 
ببینند؟ او خندیده بود و موافقت کرده بود و آقاى 
سجادى گفت ما همه فقط مى خواهیم لحظه اى که 

هواپیماى امام مى نشیند را ببینیم.
فردا صبح همه به منزل ما آمدند. مردان در حیاط 
بودند. حیاط پر از برف بود و خانم ها در اتاق ها و 
حال ایستاده بودند. این اسداهلل که در سوریه شهید 
شد هم خیلى کوچک بود. اما از همان بچگى به 
خاطر تربیت خانوادگى و روحیات پدرش حرف هاى 
انقالبى را شنیده بود و آدم ها را مى شناخت. همه در 
حیاط جمع شده بودیم و تلویزیون را نگاه مى کردیم 
که به یکباره تصویر پیاده شدن امام از هواپیما به 
نمایش درآمد و آن صحنه اى که خلبان دست امام 
از البه الى  را همه دیدند. اسداهلل  را گرفته است، 
جمعیت بیرون دوید و فریاد زد »اهلل اکبر، امام آمد، 
امام آمد«همه ماهمینطورکه گریه مى کردیم، خنده 
مان گرفته بود. یکى از ایرانى هایى که همسایه ما 
بود، گفت: »اِ؛ راست مى گویى، انگار امام، امام شما 
همه  ما  هست،  که  »بله  گفتیم:  است«  افغانى ها 

هست و نیستمان را براى امام مى دهیم«.
 گفتید در سال های مبارزه مردم علیه شاه 
مى کردید.این  شرکت  راهپیمایى ها  در  هم 
افغانستانى.  شما  و  بود  ایران  مردم  انقالب 
چطور شده بود که شما همراهى مى کردید؟ 

حال و احوال شما چطور بود؟
آن روزها ما یک خانه کوچک داشتیم. اما همین 
خانه کوچک جایى بود که جلسات قرآن و جلسات 

مخفیانه به تعداد زیادى تشکیل مى شد. زمانى بود 
افغانستان شکل گرفته بود. آقاى  انقالب  تازه  که 
آنجا  به  را  خود  دوستان  از  نفر  چندین  سجادى 
مى گذاشت.  جلسه  جمعه  شب هاى  و  مى آورد 
همیشه به من مى گفت مرضیه خانم اگر کسى جز 
اعضاى جلسه آمد بگو آقاى سجادى نیست. همیشه 
اینجا جلسه و نشست و برخاست بود. »اِى به قربان 

آن روزها«.
بودیم  رفته  بگویم  دیگر  کوچک  خاطره  یک 
راهپیمایى درست در همان روزى که بیمارستان 
رفته  یادم هست  کردند.  را محاصره  رضا)ع(  امام 
بودم در تظاهرات و چادرهاى گل گلى سرمان بود. 
با دمپایى رفته بودم چون ما توانایى کفش خریدن 
هم نداشتیم. اطالعیه ها رااززیر چادر در مى آوردیم 
و پخش مى کردیم. راهپیمایى مى کردیم. با همسرم 
دوتایى صبح مى رفتیم و شب برمى گشتیم.این یکى 
دو بچه را هم با خودم مى بردم. بعد که برمى گشتیم. 
قدرى اشکنه قروت -کشک- درست مى کردم و نانى 
که از قبل خشک کرده بودم را رویش مى ریختم با 

یک خورده نعناع داغ، مى خوردیم.
قرار بر این بود که همه ما بعد از پخش اعالمیه ها 
و حضور در راهپیمایى به خانه ما بیایند و اینجا 
تا بفهمیم چه کسانى دستگیر شدند، چه کسانى 
سالمند و بعد غذا بخورند و درباره ادامه فعالیت ها 
صحبت کنیم. یادم هست آن روز بعد از چند ساعت 
هنوز هیچ کس نیامده بود که به یکباره آقاى سجادى 
آمد و گفت آقاى صابرى نیامده است. آقاى صالحى 
نیامده است. آقاى حسینى نیامده است. همه نگران 
بودیم. دلواپس بودیم و تپش گرفته بودم که یکى 
یکى آمدند و جمع ما کامل شد و بعد آقاى سجادى 
با لبخند گفت نگران نباشید، بادمجان بم آفت ندارد 

ما هیچ کدام به این آسانى ها نمى میریم.
باران آمد و آقاى صابرى که هنوز هم زنده است، 
گفت »خانم سجادى خدا را شکر که در خانه شما 
»برف بند« شدیم همان یک مقدار آب و نان را هم 
مى خواهى شب به ما بدهى بخوریم«. گفتم بله دیگر 
حاج آقا ما که چیز دیگرى غیر از این نداریم. همه 
خندیدیم و با اینکه چیز خاصى نداشتیم اما واقعا 
حال مى کردیم و خیلى این فضا را دوست داشتیم. 
هم خودم هم آقاى سجادى. دوست داشتیم با هم 
باشیم هر چند که هیچى هم نداشتیم اما خوب 
بود. عاشق زندگى مان بودیم. صبح مى رفتیم شب 
برمى گشتیم. انقالب اسالمى ایران، انقالب اسالمى 

ما هم بود.
 در همین مسیر انقالب که جلو برویم تا به 
حال که شما در ایران بودید، تحوالت زیادی 

از جامعه را دیدید و به نظرم تمام مسائل را 
فارغ از نگاه قومیتى و ملیتى، مسئله خودتان 
دیده اید. درباره جنگ تحمیلى صدام به ایران 
اوضاع چطور بود؟ حال و هوای شما در این 

سال ها چطور بود؟
ریایى  بدون هیچ  که  را مى شناسم  االن خیلى ها 
به جبهه ها رفتند و جنگیدند و بعضى هایشان هم 
خیلى  ما  عراق  و  ایران  جنگ  در  شدند.  شهید 
سهم داریم. شاید خیلى ها نتوانند بشوند و نتوانند 
ببینند. خیلى از مردم مخلصانه رفتند. کارى به یک 
عده از مرفهین به قول حضرت امام ندارم که هم 
پول هایشان اضافه شد هم خانه هایشان چند تا شد. 
اما  نمى گویم.  را هم  بدشان  ندارم  به آن ها  کارى 
مى گویم آن ها که مهاجر بودند هم، سهم بزرگى 
شهید  این  من  نظر  به  دارند.  اسالمى  انقالب  در 
ایران نیست. اوبراى عقیده خود، براى  فقط براى 
انقالب اسالمى رفته است. اگر رفته اند به اسم ام 
القراء اسالمى رفتند. آن موقع زورى باالى سر کسى 

نبود، عقیده آن ها، آن ها را به جبهه برد.
اسم هایشان را یادم نیست. اما یک نفر را به خاطر 
دارم که از سادات بود. 19 سال بیشتر نداشت. دو 
دختر کوچک داشت. به جبهه رفته بود و 7 سال 
مفقود االثر بود. یک بار آقاى سجادى آمد و گفت: 
آره  گفت  مى گویى؟  راست  گفتم  شد.  پیدا  سید 
جنازه اش پیدا شد و امروز تشییع  مى شود. از مسجد 
شهدا تشییع مى شد. رفتیم تشییع و او را به محل 
خودشان بردیم. من ازکسانى بودم که مى خواستم 
به عنوان تبرک دستم به تابوت شهید برسد. ماه 
با دو تن ازخواهران  رمضان بود و آتش مى بارید. 
مجاهد رفتیم گفتیم مى دانیم هوا گرم است اما باید 
برویم این سید را ببینیم. رویش را باز کردند انگار 
یک تکه نور به هوا بلند شد. این سید انگار فقط 
خوابیده بود. لباس بسیجى اش تنش بود. انگار نه 
نه  این  است.  بوده  انگار که هفت سال در کوه ها 
خراشى برداشته بود نه چیز دیگرى. فقط در قلبش 
تیر خورده بود و از پشتش درآمده بود. دستش روى 
سینه اش بود. لباسش حتى از بین نرفته بود این ها 
اگر شهید نیستند و این ها اگر از اعجاز شهید نیست 
پس از چیست؟ )گریه مى کند( چطور است که او 
این همه سال بدنش گرما و سرما خورده است اما 
حتى لباس او نپوسیده است. انقدر نورانى بود که 
زیبایى چهره اش باقى بود. نورى بلند شد که حس 
عجیب در ما ایجاد شد؛ ما با همان حس ها زنده ایم 
مردم  مى کنیم.  زندگى  داریم  همان حس ها  با  و 
همه چیز دارند و شوهرشان و خانواده شان هست 
اما باز مى نالند و نمى توانند زندگى کنند. عاجزند 
اما ما الحمدهلل با همین چیزها زنده مانده ایم. این از 
آن خاطراتى است که یک شبانه روز با یک شهید 

داشتم.
خانواده آن شهید جنگ ایران، بعد از آنکه گفتند 
به افغانستان بروید، از ایران رفتند. چند سال پیش 
پدر شهید به همراه خانواده اش به دیدن ما آمدند. 
به او گفتم سرم گرم بزرگ کردن 6 بچه  یتیم و 
در  بود.  سجادى  شهید  و  خودم  مریض  مادر  دو 
همه این سال ها یک زن تنها بودم. نمى دانید چه 
کشیدم. ولى خداوند مهربان ما را کمک کرد و تا 
اینجا آمدیم. از خدا متشکرم. به او اعتقاد داشتیم 

و فکر مى کنم این اعتقاد ما را تا اینجا آورده است.

همه در حیاط جمع شده بودیم و تلویزیون را 
نگاه مى کردیم که به یکباره تصویر پیاده شدن 
امام از هواپیما به نمایش درآمد و آن صحنه ای 
که خلبان دست امام را گرفته است، را همه 
دیدند. اسداهلل از البه الی جمعیت بیرون دوید 
و فریاد زد »اهلل اکبر، امام آمد، امام آمد«همه 
مان  خنده  مى کردیم،  گریه  ماهمینطورکه 

گرفته بود
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سال  همه  این  از  بعد  شما  انقالبى  روحیه   
این قدر تازه مانده است و این برای من خیلى 
جالب است. خیلى از ایرانى ها و از مسئوالن را 
مى شناسم که رنگ عوض کردند و دیگر انقدر 
که شما دلبسته امام و انقالب و شهدا هستید، 
تعلق خاطر و باور ندارند. شاید برای خیلى ها 
این میزان عالقمندی یک خانواده افغانستانى 

به انقالب و امام و رهبری باورپذیر نباشد.
قسم مى خورم اگر این حرف را مى زنم به خاطر این 
نیست که بگویم رنج کشیدم. خدا را شاهد مى گیرم 
که تمام آن رنج ها براى ما لذت بود. اگر به جبهه 
نرفته باشید نمى توانید به راحتى این حس و حال 
را درک کنید. واقعا ما از این چیزها لذت مى بردیم. 
االن هم نگرانم، نگران این هستم که خدا نکند ما 
مدیون خون شهدا شویم. یک دوست ایرانى داشتم 
به نام خانم غضنفرى. اسمش فرشته غضنفرى بود 
اما بعدها که با ما دوست شد نامش را به فاطمه 
غضنفرى تغییر داد. او در اطالعات بود. چون پدر و 
مادرش به اصطالح شاهى و طاغوتى بودند، از آن ها 
بریده بود. او به آن ها گفته بود اگر مرا این مدلى 
نمى خواهید عیب ندارد شما به راه خودتان بروید 
و بدانید من به شما احترام مى گذارم هرچند که 
مسیر زندگى شما را قبول ندارم. من مى خواهم به 
راه خودم بروم و شما نمى توانید مرا مؤاخذه کنید 

که چرا شاه را دوست ندارم.
اوایل در سازمان نصرکه آقاى سجادى موسسش 
بود،حضور داشت و بعد پیام مستضعفین. آن خانم 
در اطالعات کار مى کرد. به ما خیلى لطف داشت. 
یک بار به آقاى سجادى گفتم من که سوادى ندارم 
و دوست دارم بچه هایم مانند تو انقالب یبار بیایند بیا 
و با این خانم غضنفرى ازدواج کن. خندید و به من 
گفت: مرضیه! این چه حرفى است که مى زنى؟ تو 
قدر خودت را بدان آن هایى که تحصیالت دارند خم 
اول کوچه هستند. تو ناخوانده دارى عمل مى کنى. 
این چه حرفى است که مى زنى. خدا رحمتش کند. 

خدا، خانم غضنفرى را هم حفظ کند.
آن موقع اوایل جنگ ایران و عراق بود. هیچکس 
مطلع  دانشگاهى  بچه هاى  اما  نداشت  خبر  هم 
بودند. من همراه خواهر آقاى سجادى و این خانم 
غضنفرى با هم بودیم. به من گفت مى خواهى با 
من جایى بیایى؟ گفتم کجا؟ گفت جبهه. من روى 
پایش افتادم گفتم از خدایم هست که مرا با خودت 
ببرى خیلى وضع روحیه ام خراب است. هنوز آقاى 
سجادى شهید نشده بود گفت پس آماده شو برویم. 
بچه ها را هم در خانه به خدا سپردیم رفتیم. 14 – 
15 روزدراهوازوخرمشهرو ... براى دیدن آنجا رفته 

بودیم.
و  قرمز  آژیر  و  بمباران ها  ماجرا هاى  از آن سال ها 
... را هم به یاد دارم. من و آقاى سجادى روى بام 
مى رفتیم. حاال که ایشان نیست بگذار بگویم، ایشان 
از بلندى مى ترسید. )مى خندد( اما من دستشان را 
مى گرفتم و مى گفتم بیا برویم دعا بخوانیم. وقتى 
فاطمه،  من،  بود.  تاریک  جا  همه  مى شد  حمله 

اسداهلل و ایشان براى دعا روى بام مى رفتیم.
 همانطور که مى دانید جنگ ایران و عراق 
امام درباره  پایان رسید.  به  با قطعنامه 598 
پذیرش قطع نامه لفظ »جام زهر« را بر زبان 
چشم  در  چطور  که  بودند  گفته  و  آوردند 

جنگ  به  فرزندانشان  که  پدرانى  و  مادران 
رفتند و شهید شدند نگاه کنم. خب دوستان 
خاطره  ما  برای  آن ها  از  که شما  افغانستانى 
گفتید جبهه را جبهه حق و باطل دیده بودند 
نه صرفاً جبهه ایران و عراق. پذیرش قطع نامه 
امام،  حرف های  آن  شنیدن  و  حالت  آن  در 
از  برخى  میان  در  ناراحتى  از  عجیبى  موج 
خودش  انقالب  رهبر  کرد.  ایجاد  رزمندگان 
شهدا،  ِدین  زیر  و  تنگنا  در  حد  این  تا  را 
رزمندگان و خانواده های آنان مى بیند. حال و 
هوای بچه های افغانستانى و شما در آن سال ها 

و روزها چطور بود؟
خیلى تلخ بود. )گریه مى کند( ما یک دوست اسیر 
جهتى  از  توانست  مى  جنگ  پایان  خبر  داشتیم 
خوشحال کننده باشد. اما زمانى که امام این حرف 
را زدند به یاد دارم که ما در یک مجلس عروسى 
گفت حضرت  آمد  نمى دانم چه کسى  که  بودیم 
امام اینطور گفته است خیلى ناراحت شدم خیلى 
گریه کردم. گفتم اى کاش ما آن جام زهر را هزار 
هزار مى نوشیدیم که امام اذیت نشوند و آن طور 
گفتند  شدند  خوشحال  خیلى ها  اما  نمى گفتند. 
سرور آزاد مى شود و به زندگى اش برمى گردد. گفتم 
هزاران مثل سرور شهید شدند. برگشت سرور را 
رها کنید که براى حضرت امام این  همه گران تمام 

شده است.
 به عنوان یک همسر شهید که این روزها 
این  در  چقدر  شده اید،  هم  شهید  مادر 
شما  همسر  و  فرزند  هستید؟  محکم  مسیر 
رنگ  شاید  که  شدند  شهید  جبهه هایى  در 
اسالم  جبهه  برای  و  ندارد  ناسیونالیستى 
جنگیدند. این بدون مرز دیدن را چطور باور 
کردید که این میزان پای آن ایستادید و برای 

مقاومت اسالمى و دوام آن تالش مى کنید؟
هزاران بار گفتم انشاهلل همین بچه هایم که هستند. 
همین برادران شهید و همین نوه ام که فرزند شهید 
است، همه فرزندانم را براى دوام این راه مى دهم. 
و  درست  جاى  افغانستان  در  دیگر  که  ما  مردم 
که  سال هاست  کنند.  زندگى  که  ندارند  حسابى 
خود من هم ارتباطى با آن جا ندارم. ما را به عنوان 
مزدور خمینى لقب مى دهند ولى این را بدانند که 
ما به این مزدورى افتخار مى کنیم. پدرم براى این 
مسیر رفت. شوهرم براى این راه رفت. فرزندم رفت. 
من انقالب اسالمى را مى گویم نه ایران. من به ام 
القراى مسلمین کار دارم نه صرفا به کشور ایران یا 
اینکه چه دولتى مى آید چه دولتى مى رود. ما براى 
ماندگارى انقالب اسالمى و امام و رهبر انقالب همه 

چیزمان را مى دهیم.
 شما که انقدر دلباخته امام بودید چطور با 

رحلت ایشان کنار آمدید؟
اما وقتى   )گریه مى کند( هر روز گریه مى کردم. 
اشک آدم تمام مى شود کسى که مداومت به این 
کار نداشته باشد، نمى داند چه کار کند تا دلش آرام 
بگیرد. من همیشه وقتى تلویزیون احواالت روزهاى 
آخر ایشان را نشان مى داد که امام وضعش اینطور 
است حتى شده یک تکه نان کوچک را نذرى و 
آقاى  شود.  خوب  ایشان  حال  تا  مى دادم  صدقه 
سجادى هم در آن وقت افغانستان بود. اى کاش 
ما  بزنیم.  او حرف  با  الاقل  مى توانستیم  ما  و  بود 

خیلى رنج کشیدم. ساعت 8 صبح بود که بچه ها 
را به مدرسه فرستادیم. یک رادیو داشتیم که خیلى 
هم قدیمى بود و با کش آن را بسته بودیم. به یکباره 
این خبر را شنیدیم. که اى کاش ما را از عرش به 
زمین مى زدند اما آن حرف را نمى زدند.ما منکر این 
نیستیم که باألخره هر کسى فوت مى کند اما واقعا 
طاقتم طاق شده بود. تا 40 روز من در خانه طاقت 
نمى آوردم و هرروز به حرم مى رفتم. مادرم مریض 
بود. بچه هایم کوچک بود. شرایط سختى داشتم. 

ولى این داغ برایم خیلى سنگین بود.
اگر آقاى سجادى که شوهرم بود و خیلى دوستش 
داشتم -اگر همسرى داشته باشى که تو را درک 
کند، هیچ دردى براى آدم اهمیت ندارد-و پسرم 
که شهید هزار بار شهید شود به یک لحظه رحلت 
حضرت امام نمى رسد.به آقاى سجادى نامه نوشتم. 
نوارهایشان هنوز هست. آنجا کلى براى رحلت امام 
داریم.  را  سى دى هایشان  هنوز  و  خواندند  روضه 
سپاهى ها وقتى نوارهاى ایشان را دیده بودند همه 
این  و  افغانستانى است  او  بودند که  تعجب کرده 
چنین براى امام عزادارى مى کند. امام یک چنین 
هوادارانى داشته است. آقاى سجادى خیلى مخلص 
بود ما آن زمان نه دنبال نام بودیم و نه نان. فقط 
مى خواستیم وظیفه انجام دهیم. روضه هاى او را که 

کمى نگاه کردم دلم اندکى آرام گرفت.
 من آن فیلم را دیدم خیلى جانسوز است. 
دوست  خامنه ای  آیت اهلل  که  بودید  گفته 
اینکه  از  بعد  بودند.  سجادی  شهید  نزدیک 
زعامت ایشان آغاز شد و رهبر انقالب اسالمى 
بود؟  چطور  مهاجران  میان  در  فضا  شدند، 

مهاجرانى که در این تراز دلباخته امام بودند.
الحمدهلل که ایشان رهبر شد. خیلى از شنیدن خبر 
رهبرى ایشان خوشحال شدیم. فضا خیلى سنگین 
بود ولى باز این خبر دل ما را آرام کرد و از دردها 
کاسته شد. خدا را شکر کردیم. برادر همسرم که 
بعدها به عنوان وزیر دفاع نظامى در سانحه بامیان 
به شهادت رسید هم در آن زمان در منزل ما بود و 
گفت خوب کسى جاى حضرت امام آمد. مى بینى 
مرضیه، زن داداش، خداوند چقدر رحمان و رحیم 
است. در این وقت و فرصت کم این ها چه کار بزرگى 
انجام دادند این از برکت خون شهدا است. رحمت 
پروردگار مهربان همیشه شامل حال ما بوده است.

ایران  این روزهاى  بعضى مواقع که حال و هواى 
و ناآرامى هاى چند سال قبل را مى دیدم با خودم 
مى گفتم خدایا مظلوم ترین در این عالم چه کسى 
همه  که  زمان)عج(  امام  مى گفتم  اول  است؟ 
دوستش داریم و بعد مظلوم ترین فرد در دنیا به 
نظرم رهبر معظم انقالب اسالمى است. شما ببینید 
رهبرى ایشان کل جهان اسالم را پوشش مى دهد 

 ما را مزدور خمینى لقب مى دهند ولى  بدانند 
که ما به این مزدوری افتخار مى کنیم. پدرم، 
رفتند.من  مسیر  این  در  فرزندم  و  شوهرم 
انقالب اسالمى را مى گویم نه ایران. من به ام 

القرای مسلمین کار دارم.

خیابان امام خمینى)ره(
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و ایشان چه دغدغه هاى بزرگ و نگرانى هاى زیادى 
حق  در  و  نمى دانند  را  ایشان  قدر  دارند.خیلى ها 
ایشان ظلم زیاد مى کنند. انشاءاهلل امام زمان خودش 
وجود عزیز ایشان را در برابر همه مشکالت و بالها 
حفظ کند. ما فقط رنج مى بریم از رنج ایشان و براى 
سالمتى ایشان دعا مى کنیم. وقت هایى که آقا به 
مشهد مى آیند ما به حرم مى رویم اما مثل گذشته 

دیگر نمى توانیم ایشان را از نزدیک ببینیم.
 از دروان طلبگى شهید سجادی خاطره ای 

دارید؟
مى خواهم  دارم.  عجیبى  خاطره  اش  طلبگى   از 
زندگى طلبگى و اوج معنویت و اوج عشق را بگویم. 
بودم. حدود 13  ماه  پابه  نداشتیم. من  ما هیچى 
سجادى  شهید  نداشتیم  پول  چون  داشتم.  سال 
پیاده به درس مى رفت و زودتر راه مى افتاد که به 
درس برسد. نجف بودیم. هیچ چیزى براى خوردن 
نداشتیم. گفت هیچ پولى نداریم مرضیه ناهار چه 
و  برو  تو  است  مهربان  خدا  گفتم  او  به  بخوریم؟ 
نگران نباش. آن موقع زندگى ها خیلى سخت بود. 
من هم کسى را نمى شناختم که از او پول بگیرم. 
با خودم گفتم خدایا خودت کمک کن این سید 
اوالد زهرا)س( ظهر به خانه بیاید خسته و گرسنه 
است. من چه کنم؟ نیت کردم پیاده به حرم بروم. 
خیابان ها آسفالت نبود، رمل بود و براى من سخت 
بود، دیدم هوا گرم است و من توانش را ندارم. گفتم 
در  دیدم  بخواهم.  چیزى  امیرالمؤمنین  از  بگذار 
زدند. طلبه اى بود که سید عبدالحمید ما را خیلى 
دوست داشت. گفت سید عبدالحمید خانه است؟ 
گفتم نه، درس رفتند. تصور کردم کار دارد. هیچ گاه 
فراموش نمى کنم وقتى براى او چاى ریختم. او در 
بشقاب 20 درهم و یک دینار رو به رویم گذاشت. 
من شگفت زده شدم و تصور نمى کردم که او براى 
ما پول آورده باشد. شگفت زده شدم و فریاد زدم 
خدایا شکرت. آن طلبه شوکه شد و تعجب کرد. 
بعد به خودم که آمدم خجالت کشیدم که جلوى او 

اینطورى واکنش نشان دادم.
با آن پول برنج بیسِمتى که در عمرم نخورده بودم 
و گوشت خریدم. غذا درست کردم و ناهار درست 
بوى خوشى  که  دید  و  آمد  آقاى سجادى  کردم. 
مى آید. گفت: مرضیه چه کردى؟ گفتم مگر نگفتم 
در  که  بود  خوشحال  آنقدر  است؟  مهربان  خدا 
پوستش نمى گنجید. چون صبح براى صبحانه نان 
فقرا هم نداشتیم که بخورد -نان تجارى هم براى 
آدم هاى پولدارتر بود و نان ثمون هم براى آدم هاى 
متمول بود -گفت چه کسى آمده بود؟ گفتم فالن 

طلبه آمد و 20 درهم و یک دینار آورد.
بود  خدایى  بنده  یک  بگویم.  دیگر  خاطره  یک 
گوسفند مى کشت. ما چون فقیر بودیم به سراغ او 
مى رفتم و قسمت هایى از بدن گوسفند یعنى حتى 
غیر از سیرابى که هر کسى شاید آن را بخورد را 
مى گرفتم و مى آوردم با آن غذا درست مى کردم. 
به او سپرده بودم که این بخش از قسمت هاى بدن 
گوسفند مثل روده هایش -ما مى گوییم چرخ روده- 
را دور نیندازد و براى من نگه دارد. یک روز در خانه 
هیچ چیزى نداشتیم. آقاى سجادى هم هنوز در 
افغانستان بود. مادر شوهرم هم ِسل گرفته بود و با 
3 دخترش در خانه ما زندگى مى کرد. همه این ها 
اضافه بر این مشکالت بود که خانواده اى با 11 نفر 

باید  تنهایى  به  کوچک  خانه  یک  در  را  جمعیت 
مدیریت مى کردم و تهیه غذا و مایحتاج بر عهده 
من بود. دخترم زینب هم هنوز به دنیا نیامده بود 
و ماه آخر باردارى ام بود. گفتم خدایا اگر امروز آن 
مرد گوسفند نکشته باشد من چکار کنم؟ به این ها 
چه غذایى بدهم. برف هم زیاد بود. من کفش هم 
نداشتم. زمین ها لیز بود. به آنجا رفتم تا چشمم 
به مغازه خورد دیدم گوسفند نکشته است. سست 
شدم. پشتم را به دیوار زدم و نشستم. گفتم خدایا 
من چه کار کنم. امروز چطور شکم این بچه ها را سیر 
کنم. خواستم بروم چیزى طلب کنم گفتم نمى شود 
مجاهد  طلبه  یک  زن  من  نیستم  گدا  که  من 
هستم. برگشتم. یادم نیست ظهر چى خوردیم و 
چى نخوردیم. اما شب شد و برف زیاد بود. ساعت 
10 و نیم بود. دیدم یکى در مى زند. مادر شوهرم 
گفت مرضیه، این موقع شب کیه در مى زنه؟ گفتم 
نمى دانم، بى بى ما که غیر خدا کسى را نداریم. 
نفسش  و  بود  بد  خیلى  حالش  هم  شوهرم  مادر 
مدام بند مى آمد. خانه ما سرد سرد بود و یک چراغ 
داشتیم که وقتى آن را باال مى آوردیم دود مى کرد 
و وقتى پایین مى آوردیم خاموش مى شد. نفت هم 
پول نداشتیم که بخریم. شب تا صبح نمى خوابیدم 
و روى بچه ها را مى پوشاندم و حواسم به آن ها بود.

ماشاءاهلل  اوستا  باز کردم. دیدم همان  را  رفتم در 
ماجراى  که  ماشاءاهلل اى  اوستا  همان  است. 
تلویزیونش را یک بار تعریف کردم. او یک وانت بار 
داشت. به من گفت خانم سجادى ما را ببخشید. 
اوالد  شما  نبودم.  متوجه  من  مى خواهم  معذرت 
فاطمه زهرا)س( در خانه دارید و مادر مریض در 

خانه دارید. ببخشید من متوجه نبودم که شوهر 
شما یک سال و نیم است که نیست. نگاه کردم 
دیدم بار وانت اش را پر از حبوبات کرده است. انقدر 
را گرفته است.  انگار برق من  خوشحال شدم که 
مى خواستم پرواز کنم به آسمان بروم. قند و شکر و 
دو بسته گوشت بود خیلى خوشحال شدم و شکر 
برابر رنج امروز را به من  کردم که خدایا تو هزار 
دادى. هر وقت که مى خواهم دلم سبک شوم این 
خاطرات را با خودم مرور مى کنم. البته جایى که 

بچه هایم نباشند.
سجادی  اسداهلل  سید  شهید  درمورد   
فرزند شهید سجادی برایمان بفرمائید. گویا 
بودند و  به سوریه رفته  افغانستان  از  ایشان 
بودند؟  آنجا شهید شده  و در  آنجا جنگیده 
روحیه شان چطور بود؟ البته تا حدی با توجه 
به روحیه شما و اینکه او به وسیله شما تربیت 
شده این مسیر مشخص است. اما باز هم برای 

ما از ایشان بگویید.
از  هم  پسرم  آموختم.  پدرم  از  را  روحیه  این  من 

روی سنگر مى ایستاد و خطاب به تکفیری ها 
جنگى  آدم  را  خود  و  مردید  اگر  مى گفت 
مى دانید جلو بیایید تا یک نفر یک نفر با شما 
مبارزه کنم. مى گفت نگران  نباشید تیر این ها 
به من نمى خورد ما محب آل على)ع( هستیم

 پیکر اسداهلل را که آوردند به او زیارت قبول گفتم. او مایه آبروی ما نزد امیر المؤمنین)ع( و حضرت زینب)س( شد
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پدرش آموخت. هر چند 14 ساله بود که پدرش 
شهید شد. اما درباره او خیلى جستجو و تحقیق 
کرد. بسیار والیت مدار بود یکى از خصیصه هایى 
که در وجود او درونى و ذاتى شده بود بحث والیت 
امیرالمومنین)ع( بود. نزدیک به 10 سال بود که 
تالش هاى  کشورها  برخى  و  افغانستان  در  ایشان 
انقالبى و مبارزاتى داشت و بیشتر به این مسائل 
خیلى  دعا  مى گفتند  سنگرانش  هم  مى پرداخت. 
مى خواند و اعتقاد بسیار محکمى داشت. مى گفتند 
تکفیرى ها  به  خطاب  و  مى ایستاد  سنگر  روى 
مى گفت اگر مردید و خود را آدم جنگى مى دانید 
جلو بیایید تا یک نفر یک نفر با شما مبارزه کنم. بعد 
ما به او مى گفتیم بیا پایین تیر آن ها به تو مى خورد 
و تک تیرانداز تو را مى زند. اما او مى گفت که نگران  
آل  ما محب  نمى خورد  به من  این ها  تیر  نباشید 
على)ع( هستیم تیر آن ها به ما اثر نمى کند. آخر هم 
با تیر مستقیم شهید نشد بلکه با خمپاره و آرپى جى 

او را زدند و ترکش به پشت سرش خورده بود.
بلند  نعره  یک  فقط  ما  مى گفتند  سنگرانش  هم 
»یاعلى« از او شنیدیم و بعد صدایى از او نیامد و 
وقتى آمدیم دیدیم شهید شده است. نعره »یاعلى« 
فریاد آخر او بوده است. این براى ما و خانواده افتخار 
است. گویا در حلب در یک سنگر تنهایى ایستاده 
بوده و خط را نگه داشته بوده است. بچه هاى تیمش 
را چند نفر چند نفر تقسیم مى کرده اما خودش 
تنهایى جلو مى رفته و مى جنگیده است. همیشه 
گفته ایم شهادت عزیزان براى خانواده نه تنها ننگ 
نیست بلکه افتخارى است که در طول تاریخ آن را 
ثابت کرده ایم. آخرین شهید ما یعنى شهید سید 
افتخار منقطع  اسداهلل سجادى نگذاشت آن خط 
را  راه  این  هم  بعدى  نسل هاى  امیدواریم  و  شود 
ادامه دهد. از خدا خواسته ام این شهید که پنجمین 
شهید خانواده ما بود، برادرانش هم مانند او باشند 
و راه او را بروند. همه فرزندان ما حاضرند جان شان 

را فداى ائمه و حضرت زینب)س( و والیت کنند.
او فعال و نترس بود. وقتى کوچک بود هم دوبار 
به شدت کتک خورده بود. یک بار آن زمانى که در 
ایران بود به دلیل اعتراض به بنى صدر و یک بار 

هم در مدرسه. خب خانواده ما سیاسى بود. وقتى 
در خانه درباره مسائل سیاسى صحبت مى کردیم 
او هم نسبت به بنى صدر شناخت پیدا کرده بود 
بود  داده  شعار  و  بود  رفته  مدرسه  در  بار  یک  و 
است.« در  کار  او خیانت  بنى صدر،  بر  که »مرگ 
مدرسه معلم ها گفته بودند که چه کسى این شعار 
را داده است؟ بقیه بچه ها گفته بودند کار این بچه 
افغانستانى است. معلم ها گفته بودند چه کسى این 
بچه را تربیت کرده است؟ به افغانستانى چه ربطى 
دارد که این شعار را مى دهد؟ معلمش حسابى او 
را کتک زده بود. تا دم در خانه او را زده بودند. آن 
زمان هشت سالش بود. بعضى مواقع که با پدرش 
صحبت مى کردیم به ما مى گفت که ما »پارتیزان 

انقالبى« هستیم.
هر وقت مهمانى یا دوستى به خانه ما مى آمد پدرش 
مى گفت مرضیه آماده باش »پارتیزان هاى انقالبى« 
آمدند. من این عبارت را خیلى دوست داشتم. آن 
روز هم در مدرسه، سید اسداهلل به معلمش گفته 
بود که ما پارتیزان هاى انقالبى هستیم. سر همین 

هم حسابى کتک خورده بود.
یکى از دیگر از خصایص او همین جسارت و بالغت 
سخنش بود. شیوه سخن گفتنش جورى بود که هر 
بحث کوچکى را جورى بیان مى کرد که همه جذب 
مى شدند یعنى چیزى را که مى دانست به بهترین 
مى کرد.مبارزات شهید سجادى صرفاً  بیان  شکل 
در سوریه نبود. ایشان در سال هاى پیش در جنگ 
خرماکه در داخل افغانستان و ضد وهابیت و طالبان 
بود در گردان شیخ على حضور داشت. به تنهایى 

خاطره اى  دوستانش  داشت.  حضور  جاها  خیلى 
برایم تعریف کردند که در خرماکه همه شکست 
خورده بودند فقط سه نفر فقط مانده بودند که عقب 
نشینى نکرده و به جلو رفته و عده زیادى از طالبان 
را از پا درآورده بودند. یکى از آن ها همین شهید 
سجادى بود. خودش در صحبت هایش بارها گفته 
بود از وهابیت ترسى نداریم. بدون نقاب مى جنگید. 
مى گفت چهره مرا کامل ببینید ما نه تنها از شما 
بلکه ما کسانى هستیم که در جنگ  نمى ترسیم 
خرماکه از جنازه هاى شما پشته جور کردیم یعنى 
تلنبار کردیم. خیلى معتقد و بى نهایت نترس بود 
و به بحث امامت و والیت حضرت على)ع( بسیار 

معتقد و حساس بود.
وهابیت  و  مسلمانان  بحث  خیلى  افغانستان  در 
مطرح است جاهایى بود که 10 نفر وهابى و طالبان 
یک طرف بودند و دوستانشان مى گویند که ایشان 
مناظره مى کرده است. سواد و  آنان  با  نفرى  یک 
شهامتش آنقدرى بود که در مقابل آن 10 الى 15 
نفر مى ایستاد و به این فکر نمى کرد که او را بکشند. 

ترس در ذاتش معنایى نداشت.
یک بار هم شنیدم که در جبهه هاى افغانستان و 
مبارزه با طالبان که یکى از فرماندهان عملیات بود 
در منطقه کاکرى به او حمله مى کنند و آن ها را 
بمباران مى کنند. او بعد از ارزیابى منطقه مى فهمد 
از  مانده اند و شبانه  زنده  از آن ها  نفر  که فقط 4 
روى ستاره ها خودش را به مقر برمى گرداند. همه 
نگران او بودند که مى بینند فردى از دور با چندین 
قبضه کالشینکف بر سر و گردنش دارد به سمت 
مقر مى آید و به دلیل خستگى در نزدیکى آن بر 

زمین مى خورد و غش مى کند.
درباره سوریه هم وقتى مطلع مى شود که اوضاع 
با  و  کرده  خداحافظى  خانواده  از  است.  چگونه 
من هم صحبت کرد که مادر من از همین جا مى 
خواهم به سوریه بروم. اگر اجازه مى دهید من بروم.  
گفتم اگر دوست دارى بروى، برو پسرم. من فکر 
جاهایى  چنین  او  همچون  مردانى  جاى  مى کنم 
است. تدبر در قرآن کرده بود و به من و خانواده اش 
گفته بود که من به نیابت از همه شما براى زیارت 

خیلى هایى که علیه سوریه مى جنگند بشار 
را نمى شناسند و مى گویند به او کاری نداریم 
آمده ایم چهار تا شیعه بکشیم و به اصطالح 
خودشان به بهشت بروند. هدفشان سرنگونى 

شیعه است
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هم مى روم. با گروهى از رزمندگان افغانستانى به 
صورت خودجوش به آنجا مى رود. البته پسرش قبل 
از او رفته بود و برگشته بود. به دلیل سابقه رزمى  
و توانایى هایى که داشته به عنوان فرمانده عملیات 
انتخاب شده و رهبرى یک تیم 45 نفره را بر عهده 
اوضاع  روزها  این  گویا  خداوند  به حمد  مى گیرد. 

سوریه بهتر شده است.
 گویا این خط مقاومت در خانواده شما حتى 
اسداهلل سجادی  از شهادت شهید سید  بعد 
هم ادامه دارد. شنیدم که فرزند ایشان، سید 
امیرحسین هم با اینکه سن کمى دارد مانند 

پدرش به سوریه رفته است.
وقتى که پدر بزرگش چنین راهى را انتخاب کرده 
بود و پدرش هم مرد مقاومت و جنگ بوده است او 
هم این راه را مى رود دیگر. تا آنجایى که مى دانم 
خودش خیلى اصرار داشته که به سوریه برود. قبل 
از سفر پدرش را به مدت 2 روز مى بیند و بعد از دو 
ماه برمى گردد که یک ماه پیش پدرش هست و بعد 

پدرش به سوریه مى رود و شهید مى شود.
خاطره اى برایمان تعریف کرده که گویا یک شب در 
مقر نشسته بودند که صدایى از شلیک و ... نمى آمده 
است. گویا عده دیگرى از بچه هاى گردان فاطمیون 
را براى هجوم به جلو برده بودند و تنها پنج الى 
بیسیم  آن ها  به  بودند.  مانده  مقر  در  نفرى  شش 
زده مى شود که همه مسلح و آماده باشند.  مطلع 
مى شوند که 400 نفر از تکفیرى ها مى خواهند از 
پشت سر به آن ها حمله کنند و وقتى مى فهمند 
که این بچه ها به نقشه آن ها پى برده اند در قالب 
گروه هاى 6 الى 7 نفره تقسیم مى شوند تا این ها 
را محاصره و جنگ را برایشان سخت کنند. بعد از 
چند ساعت مبارزه مستقیم و رو در رو در قالب 5 
خندق به آن ها نزدیک مى شوند و آن ها را شکست 

مى دهند.
 پیکر شهید را به افغانستان نبردند و گویا به 
ایران آوردند و در حرم مطهر حضرت رضا)ع( 
تشییع شد. این خواست شما بود؟ یا به این 
دلیل که مادرش ساکن مشهد بود دوستانش 

به اینجا آوردند؟
بله. خودمان خواستیم. خانواده همگى اینجا بودند. 
وقتى خبر شهادتش را خواستند به من بدهندازاین 
منظر که دوستان امیرحسین هستند ورود کردند. 
امافهمیدم و خودم گفتم همه دوستان مجاهدش را 
بگویید بیایند. گفتم به سید امیرحسین هم بگویید 
بیاید تا پدرش را ببیند. به دخترانم و خانواده اش 
از  کسى  نامحرمان  برابر  در  ندارم  دوست  گفتم 
شما گریه کند و صداى ناله شما را بشنوند. پیکر 
و  گفتم  قبول  زیارت  او  به  آوردند  که  را  اسداهلل 
تبریک گفتم مجاهدت و شهادتش را. او افتخار ما 
در برابر اهل بیت)ع( شد. مایه آبروى ما در برابر 
حضرت امیر المؤمنین)ع( و حضرت زینب)س( شد. 
این   آبروى  به  به حق فاطمه زهرا)س( و  انشاءهلل 
شهدا خداوند اعمال ما را نیز بپذیرد که روز قیامت 

شرمنده نباشیم.
گفته بود شماها نمى دانید در سوریه با شیعه چه 
بچه  وقتى  بود  بى تفاوت  نمى شود  اصاًل  مى کنند. 
شیعه  زنان  و  دختران  به  و  مى برند  سر  را  شیعه 
تجاوز مى کنند به جرم اینکه محبت على)ع( در دل 
اوست و دلیل دیگرى ندارد، چطور مى توان ساکت 

بود؟ خیلى هایى که علیه سوریه مى جنگند بشار را 
نمى شناسند و مى گویند به او کارى نداریم آمده ایم 
به  به اصطالح خودشان  و  بکشیم  تا شیعه  چهار 
نه  است  شیعه  سرنگونى  هدفشان  بروند.  بهشت 
اینکه براى دولت بشار آمده باشند. فقط آمده اند 

شیعه بکشند این چیزى است که ما فهمیده ایم.
 در این چند سالى که در ایران بودید، اوضاع 
چطور بود؟ مشکلى یا مسئله خاصى برایتان 
دلباخته  این حد  تا  اینکه شما  نیامد؟  پیش 
انقالب هستید در مقابل آنچه که برای برخى 
مهاجرین اتفاق افتاد در سال های قبل قدری 

قابل تأمل است.
بگذارید این طور بگویم. همان ماجراى حسن دى 
بکر را که در عراق براى ایرانى ها اتفاق افتاد در اواخر 
دولت آقاى هاشمى و اوایل دولت آقاى خاتمى براى 
مهاجرین افغانستانى داخل ایران تکرار کردند. مردم 
را خیلى بد بیرون مى انداختند. مى توانستند به گونه 
دیگرى بگویند که برویم. ما آنجا مهاجر شده بودیم 
ولى دیگر این را در نظر نمى گرفتند که مهاجرین 
خوشحال اند از اینکه این جا هستند. ما در افغانستان 
نه زمین داشتیم نه کسب و کارى، نه خانواده اى. ما 
به معناى واقعى کلمه مهاجر بودیم. خیلى ها براى 
اینکه جانشان را نجات دهند، به ایران آمده بودند. 
انگیزه درس  با  عالیه داشتند  خیلى ها تحصیالت 
خواندن و رونق گرفتن زندگى شان آمدند. ما چقدر 

دکتر داریم.
البته این را هم به جد بگویم که ما در اینجا تشکر 
مى کنیم از نظام مقدس جمهورى اسالمى. من این 
خانه اى  در  وقتى  مى دانم  ولى  مى گویم  را  گله ها 
هستیم باألخره این خانه نقاط ضعف و سستى هایى 
گذاشت.  آن  همه  پاى  نباید  البته  که  دارد  هم 
باألخره افرادى هستند که به دالیل شخصى، سلیقه  
خود را اعمال مى کنند اما این باعث نمى شود که به 
عالقه ما به انقالب اسالمى، امام خمینى و آیت اهلل 
خامنه اى لطمه اى وارد شود. باألخرها ایران ام القراء 
مسلمین است و من به آن عالقه زیادى دارم اگر 
کلیت ایران نباشد، عراق، لبنان، سوریه، فلسطین، 
افغانستانى نیست. هیچ جاى دیگرى پایدار نیست. 
اگر ما جان گرفتیم، انقالب ما جان گرفت و مردم 
ما ایستادگى مى کنند سربرگرفته و سرمشق گرفته 

از نظام اسالمى ایران است.
من نمى دانم این ماجراى کارت چه چیزى بود و از 
کجا آمد. اول انقالب باور ما این بود که اسالم مرز 
ندارد و براى همین آمدیم اینجا کار آزاد کردیم و 
خرج خود را درآوردیم و در انقالب حضور داشتیم و 
به جنگ رفتیم. در صف نفت با مردم مى ایستادیم 
خوب  زندگى  مى گرفتیم.  نوبت  هم  جاى  به  و 
و خوشى کنار هم داشتیم. به ما هم کوپن داده 
مى شد. امکانات دولتى به کنار؛ ندادند که ندادند. 
من مانده ام که این برخوردها از کجا آمد؟ این با 
آنچه ما از امام و رهبر معظم انقالب مى دانیم کاماًل 
متفاوت است. من مى دانم که این شیوه را آن ها 

هم قبول ندارند.
بار براى زیارت  یادم هست سال 1387 بود. یک 
و شرکت در مراسم یک شهید به قم رفته بودم و 
مدرکم دستم نبود که من را گرفتند و به اردوگاه 
آقایى  یک  دیدم  روز   15 الى   14 از  بعد  بردند. 
آمد که فکر کردم سپاهى است. او در میان ما و 

نگاه مى کرد. جلو رفتم  راه مى رفت و  اردوگاه  در 
سالم کردم گفتم شما اینجا چکار مى کنید؟ شما 
سپاهى هستید؟ تبسم کرد و گفت بله. گفت من از 
شما چند سوال مى کنم اما به کسى نگویید گفتم 
بفرمایید. گفتم حتماً اطالعاتى هم هستید دیگر؟ 
خندید و گفت آمده  ببیند وضع مهاجرین چطور 
است. گفت شما از مشهد هستید؟ گفتم بله. اینجا 
به مراسم شهیدى آمده بودم اما براى برگشت مرا 
گرفتند. شاید در بنیاد مرا دیده بود. گفت شما از 
خانواده شهید سجادى هستید؟ گفتم بله همسرش 
هستم. گفتم مرا از کجا مى شناسید؟ گفت من از 

دوستان شهید سید عبدالحمید هستم.
خیلى ناراحت شد و درباره مسائل رفاهى مهاجرین 
درون اردوگاه سوال مى پرسید.من در 25 روزى که 
آنجا بودم در میان خودمان خیابان هاى آنجا را به 
نام امام خمینى)ره( نامگذارى کردم. اسم اردوگاه, 
»موقت« است اما واقعاً رسیدگى نمى کردند. من 
هم جا سرکشى کرده بودم و آمار همه را داشتم. 
صحبت  اردوگاه  مدیر  با  رفتم  فرد  آن  کمک  با 
کردم و گفتم مردم از شما توقع دارند. شما اینجا 
به عنوان سرپرست این خانواده ها هستید چرا به 
این ها درست و حسابى و آنطورى که باید رسیدگى 
انقدر پول مى گیرى، چرا  نمى کنید. گفتم تو که 
روز  آن  عصر  نمى دهى؟  انجام  درست  را  کارت 
ماشین آمد برنج و روغن و ظرف آوردند، پتوهاى 
جدید دادند. تعدادى از خیمه ها را عوض کردند. 

تاید، ریکا، ماکارونى و... به همه دادند.
دولت باید نظارت داشته باشد. ما از این فضا خیلى 
بیشتر رنج بردیم. چرا که ما دلبستگى به این نظام 
داریم. زنان و کودکانى در اردوگاه بودند که خب 
در ایران به دنیا آمده اند و هیچ قوم و خویشى را 
در افغانستان نمى شناسند. بنظرم باید کارى بکنند. 
عصر همان روز مسئول اردوگاه براى سرکشى آمد 
و به اوضاع رسیدگى کرد و به امور رسیدگى کرد. 
این  از مشکالت  انقدر ریز  باور کنید کسى  گفت 
خانواده ها برایمان نگفته بود. همین که شما گفتید 
مسئله را پیگیرى مى کنیم. البته بعضى مواقع بود 
که یک فردى که صرفاً براى طى دوران سربازى 
به آنجا آمده بود تحت تأثیر همان تفکرات غلط با 
مردم مهاجر بد رفتار مى کرد اما اگر مدیر رده باالى 
او که مقام رسمى بود از این موضوع مطلع مى شد 
با او برخورد مى کرد. اما باز هم مى گویم وضعیت 
اردوگاه ها و بعضاً برخوردها نیاز به نظارت جدى و 
دوباره دارد.آن آقا گفت وقتى شنیدم آقاى سجادى 
شهید شده از نظر روحى لطمه بسیارى دیدم. االن 
دست روزگار چه شده است که شما اینجایید و ما 
از شما بى خبر؟ گفتم من هم از همین مردم هستم. 

غیر از این است؟ 

من نمى دانم این ماجرای کارت چه چیزی بود 
و از کجا آمد. اول انقالب باور ما این بود که 
داشتیم  حضور  انقالب  در  ندارد.  مرز  اسالم 
مردم  با  نفت  صف  در  رفتیم.  جنگ  به  و 

مى ایستادیم و به جای هم نوبت مى گرفتیم.
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گذشته  سال  برمى گردد.یک  مى گوید:  خواهرش 
برمى گردد.  اما هنوز هم خیال مى کنم که  است، 
ما عادت داریم، رسم مان است، هر کسى را دفن 
مى کنیم، لحظه آخر صورتش را مى بینیم... براى 
هنوز  مى کنیم...اما  خداحافظى  او  با  بار  آخرین 

صورت آقارضا را ندیده ایم.

سال 1376؛ چیزى در حدود 20 سال پیش. »حاج 
کاظم« نشست روبروى جماعتى که آنها را با اصرار 
قصه  برایشان  کرد  قصد  مى نامید.  »شاهدانش« 

بگوید و گفت:
ولى من،  برا قصه شنیدنه؛  بد موقعى  »مى دونم 
ازتون  براتون یه قصه بگم. وقت زیادى  مى خوام 

نمى گیرم.
یکى بود، یکى نبود...یه شهرى بود،خوش قد و باال. 
آدمایى داشت، محکم و قرص. ایام،ایام جشن بود؛ 
جشن غیرت. همه تو اوج شادى بودن که یهو یه 
غول حمله کرد به این جشن.اون غول،غول گشنه 
ببلعه. این شهرو  از  بود که مى خواست کلى  اى 

همه نگرون شدن؛حرف افتاد با این غول چى کار 
کنیم؟ما خمار جشنیم؛بهتره سخت نگیریم...

اما پیر مراد جمع گفت:باید تازه نفسا برن به جنگ 
غول.قرعه به نام جوونا افتاد؛جوونایى که دوره ى 
غول...غول،غول  جنگ  به  بود،رفتن  ُکرُکریشون 
عجیبى بود...یه پاشو مى زدى،دو تا پا اضافه مى 
اضافه  سر  تا  چند  کردى،  مى  قطع  کرد.دستاشو 
مى شد. خالصه چه درد سر... باالخره دست و پاى 
آقا غوله رو قطع کردن و خسته و زخمى برگشتن 
به شهرشون،که دیدن پیرشون سفر کرده...یکى از 

پیرجووناى زخم چشیده جاشو گرفت.
اما یه اتفاق افتاده بود؛بعضیا این جوونا رو طورى 
نگاشون مى کردن که انگار، غریبه مى بینن... شایدم 
حق داشتن... آخه این جوونا مدت ها دور از این 
شهر، با غوله جنگیده بودن.جنگیدن با غول آدابى 
داشت،که اونا بهش خو کرده بودن. دست و پنجه 
نرم کردن با غول، زاللشون کرده بود. شده بودن 
عینهو اصحاب کهف؛دیگه پولشون قیمت نداشت...

اونایى که تونستن خزیدن تو غار دلشونو اونایى هم 
که نتونستن،مجبور به معامله شدن... من شما رو 
نمیشناسم؛ اما اگه مثل ما فارسى حرف مى زنید، 
پس معنى غیرتو مى فهمید؛ این غیرت داره خشک 

برای حاتــــــــــــــــــمی کیا 
و برای جوان شهید افغانستانی 

که حسرتش را خورد 
کیوان صائمى

روز حسرت
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مى شه.شاهرگ این غیرت ......کمک کنید نذاریم 
این اتفاق بیفته؛من براى صبرتون یه »یا على« مى 

خوام،همین.«

مى گوید: از کوچکى آقارضا را مى شناختم. 8 سال، 
9 سال شاگرد من بود، قالب بندى کار مى کردیم. 
که  لبنان  روزه    33 جنگ  بودم.  کارش  صاحب 
نمى رود، یک  یادم  وقت  بود.هیچ  بچه  شروع شد 
روز آمد و گفت مى خواهم بروم لبنان بجنگم. همه 

مى خندیدند به او. بزرگ شد و رفت سوریه.
آن روز قرار بود مجتبى بیاید سمت ما. مجتبى رفیق 
چندین و چند ساله اش بود.قرار بود بیاید به محلى 
که ما بودیم.آمد اما ما را پیدا نکرد، رد شد و رفت. 
رفت تو دل دشمن و او را زدند. آقارضا طاقت نیاورد.

ناسالمتى رفیقش بود. زد به دل دشمن.
گریه مى کند و مى گوید اکثر بچه هاى »فاطمیون« 
از ناحیه بازو و پهلو تیر و ترکش خورده اند و مجروح 
و شهید شده اند.مى گوید این یک نشانه است براى 

ما... افتخار مى کنیم.

ابراهیم  فروردین 1394، مراسم بزرگداشتى براى 
حاتمى کیا برگزار شده بود. سخنرانى هاى حاتمى کیا 
معموال پر از شور هستند.اینجا هم همین گونه آغاز 
کرد. شروع کرد و ادامه داد، اما در میانه سخنرانى اش 
حاتمى کیا، متوقف شد، بغض فروخفته اش فروریخت 

و به هق هق افتاد.
گفت: »چند وقتى است که تصویر یکى از بچه هاى 
بریده  سرش  داعشى ها  به دست  که  افغانستانى 
شده بود از جلوى چشم من نمى رود.من خجالت 
نوجوان.....و  این  و  نبودم  سوریه  در  که  مى کشم 
نقطه است که  و همین  لحظه  درست در همین 
عقب افتاده ام.من خجالت مى کشم که در سوریه 
زمانى  یک  افتادم.  عقب  مى کنم  احساس  نبودم. 
خودم را پیشرو مى دانستم ولى جبهه وسعت گرفت 
و مى بینم که خیلى عقب هستم و خجالت مى کشم 
وقتى بچه هاى افغانستانى یا بچه هایى که بى سر و 

صدا در منطقه مى جنگند کشته مى شوند.«
مى زد،  اسماعیلى حرف  رضا  از شهید  حاتمى کیا 
جوان افغانستانى که در سوریه به دست »داعش« 
از بدنش  بود و سر  بود، شکنجه شده  اسیر شده 
جدا شده بود. مهاجرین افغانستانى، از زمان تهدید 
حرم حضرت زینب)س( در سوریه، در قالب تیپى 
به نام فاطمیون به دفاع از حرم عقلیه بنى هاشم 

شتافته بودند.

رضا  است.  سوریه  در  آقارضا  از  تصاویرى  این ها 
که  افغانستانى  شده  شهید  جوان  اسماعیلى، 
مى آورد  یاد  به  را  او  وقتى  حاتمى کیا  مى گفت 

شرمنده مى شود....
حاتمى کیا، حاج کاظم عصر ماست. حاج کاظمى که 
روبروى ما نشست و دوباره برایمان قصه گفت.بیست 
سال پیش حاج کاظم قصه عباس را گرفت و امسال 
قصه رضا را... عباس ها و رضا ها... ایرانى  و افغانستانى 
ندارد که برادر »رضا« هم در جنگ ایران و عراق 

شهیده بود.

- مدال مى خواهیم
-خدا به شما مدال داده است آقاى حاتمى کیا... 
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 خانه اى حوالى بلوار امام رضا)ع(، محل جدید 
زندگى روح اهلل بختیارى با پدر و مادرش است. 
خانه محقر و کوچک به نظر مى رسد و اسباب 
زیادى در میان خانه نیست. جز یک تخت که 
میله اى در میانه آن آویزان شده است تا روح 
اهلل با آن ورزش کند. پدر روح اهلل از رزمندگان 
است  سالى  چند  که  است  افغانستان  جهاد 
آورده   ایران  به  را  اهل و عیالش  براى زندگى 

است. روح اهلل متولد 1375 است و در روزهاى 
مقاومت افغانستان در ایران به دنیا آمده است 
فرزندان  از  بسیارى  مانند  از همان کودکى  و 
مهاجران افغانستانى به شغل بنایى رو آورده. 
یک  عنوان  به  پایینش  سن  على رغم  روح اهلل 
مى شود.  شناخته  حرفه اى  سنگ برى  استاد 
مى گوید »بازار کار خوبى داشتم و شکر خدا 
درآمد  تومان  میلیون   3 تا   2 حداقل  ماهى 

داشتم.« داستان روح اهلل امروز رنگ دیگرى پیدا 
کرده است.

ماجرا از همان روزهاى ابتدایى که خط مقاومت 
است.  شده  شروع  گرفت،  جان  سوریه  در 
بارى  چند  روح اهلل-  -پدر  بختیارى  حاج آقاى 
سوریه  به  که  قدیم اش  همسنگران  طریق  از 
مهاجرت کردند، به خاک این کشور رفته و از 
روزهاى مقاومت مى گوید. روح اهلل بعد از شنیدن 

من یک مهاجر، فرزند یک مهاجر
تبرک شدم و برگشتم 

روح اهلل بختیاری، جانباز افغانستانى

عصر روح اهلل
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از  به مزار حجر بن عدى  خبر هتک حرمت 
صحابه پیامبر و احتمال حمله نیروهاى تکفیرى 
به حرم حضرت زینب)س( از پدر مى خواهد 
که او هم براى مقاومت راهى سوریه شود. پدر 
روح اهلل مى گوید: »وقتى آنجا مى دیدم که جوانان 
هم سن و سال او از خاک افغانستان یا برخى 
هم به صورت قاچاقى از ایران و عراق به سوریه 
آمدند، چطور براى فرزند خودم توجیه بیاورم 

که نباید در این جبهه حضور پیدا کند. براى 
افغانستانى ها دفاع از اسالم مرز ندارد. سرزمین 
خودمان قربانى زیاده خواهى و بد خواهى اغیار و 
قومیت ها شده و رنگ آرامش ندیده، حاال که 
آنجا قدرى آرام تر شده نمى توانیم این ناامنى را 
براى مسلمانان دیگر ببینیم. ما مرد جهادیم و 
فرزندانمان هم این طور تربیت شدند. نامش را 
به  امام)ره(، روح اهلل گذاشتم. چطور  به خاطر 

روح اهلل بگویم نسبت به هتک حرمت به نوامیس 
براى  روح اهلل  باشد؟  بى تفاوت  شیعه  و  اسالم 
خودش مردى شده و خودش تصمیم گرفته 
بود که برود. رفت و الحمدهلل همین شجاعتش 

مایه افتخار ما هم هست.«
 روح اهلل جوان امروز یک جانباز قطع نخاعى 
دفاع از حرم عقیله بنى هاشم )سالم اهلل علیها( 

است. 
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 سال ها در عزاداری محرم »کل یوم عاشورا 
این  باید در  و کل عرض کربال« گفتیم؛ حاال 

نبرد شرکت کنیم
روى  فشار  با  و  نکند  کمکش  کسى  دارد  اصرار 
دست هایش که به تازگى ترک ها و پینه هاى دوران 
است،  شده  خوب  حدى  تا  بنایى اش  و  کارگرى 
مى نشیند و پاهایش را یکى یکى از تخت آویزان 
مى کند. یک یااهلل محکم مى گوید و با لبخند گوشه 
لبش، بعد از حرف هاى پدر مى گوید: »این راه را 
براى اهل بیت)ع( و دین مان انتخاب کردم. روزى 
هم که شروع کردم به اسم اهل بیت)ع( آغاز کردم. 
سمت  به  خودم  پیگیرى  با  که  بود   92 شهریور 
به سمت راست  تیر  قربان  روز عید  رفتم.  سوریه 
بدنم اصابت کرد و از سمت چپ بیرون آمد. ابتدا 
نفهمیدم که چه شده است. بعهدا فهمیدم که تک 
تیرانداز داعش با قناسه من را زده است. آن روزها 
درگیرى ها بیشتر دور حرم بود و ما هم بیشتر در آن 
سمت مستقر بودیم. به طور کلى بخش قابل توجهى 
از دفاع از حرم حضرت زینب)سالم اهلل علیها( با 

بچه هاى افغانستانى بود.«
روح اهلل خودش هم مى گوید: »سن مان کم است« 
اما درباره اینکه چطور به این جمع بندى رسیده و 
چه انگیزه اى او را على رغم بسیارى از هم سن و 
سال هایش به این جمع بندى رسانه که به جبهه 
مى گوید:  بجنگد  دیگر  کشورى  خاک  در  و  برود 
مى رفتیم  هیئت  به  محرم  ماه  وقتى  »همیشه؛ 
مدام در فضاى ذهنمان براى خودمان صحنه سازى 
مى کردیم و با خودمان فکر مى کردیم و مى گفتیم 
کاش آن زمان بودیم و به امام حسین)علیه السالم( 
اخبار  وقتى  مى کردیم.  کمک  کفار  با  مبارزه  در 
منطقه و جهان اسالم را دنبال مى کردیم، دیدیم 

که انگار موقعیت این دفاع فراهم شده است و فضا 
همان فضاست و این حرم حضرت زینب)سالم اهلل 
علیها( است که در خطر است. اگر چه در دوران 
امام نبودیم اما االن که هستیم. »کل یوم عاشورا 
و کل ارض کربال« شنیدیم و سینه زدیم. چطور 
فضا را درست نشناسیم. باید در این نبرد شرکت 
کنیم. اگر واقعا خود را شیعه مى دانیم االن زمان آن 
رسیده که کمک کنیم. مادر و پدرم مى گفتند سن 
تو کم است و نباید بروى. 10 روز با آن ها قهر کردم. 
گفتم اگر اجازه ندهید که بروم، دیگر نباید اسم اهل 
بیت)ع( را در این خانه بیاورید. اگر به حفظ حرمت 
ایشان اعتقاد دارید نباید که فقط براى آن ها گریه 
کنید. اآلن فضا، فضاى مقاومت است باید رفت وسط 
میدان و دفاع کرد. 10 روز طبقه باال زندگى کردم. 
ته دلم ناراحت بودم اما به آن ها گفتم از شما جدا 
هستم. دیگر نگویید من روح اهلل دارم و شیعه ام. با 
این مدلى که نمى خواهید به میدان برویم دیگر در 
ماه محرم براى شهادت امام حسین)علیه السالم( 
عزادارى نکنید. بعد از 10 روز راضى شدند و گفتند 
مشکلى نداریم. ماه شهریور بود که به سمت سوریه 
درست  داشتیم  که  آشنایى  چند  طریق  از  رفتم. 
همان شبى که آمریکایى ها اعالم کرده بودند که 
مى خواهند سوریه را بزنند، به آنجا رسیدم. بدون 

آموزش رفته بودم و آنجا به من آموزش دادند.«
رسانه هاى خارجى آن روزها یک خبر ساخته وال 
طرف  آن  و  طرف  این  مدام  را  ژورنال  استریت 
مى کردند. گفته بودند که افغانستانى ها از حکومت 
ایران پول مى گیرند و براى مبارزه با داعش به سوریه 
او سؤال شد،  از  این سخن  درباره  وقتى  مى روند. 
ناراحت شد و گفت: »خبر بى حرمتى شان  خیلى 
به ملت افغانستان را شنیدم، امروز براى درمان در 

ایران هستم و به بیمارستان هاى ایرانى مى روم و 
این که  اما  ایرانى درمان مى شوم  توسط دکترهاى 
اعتقاد  و  آرمان  به  اهانت  رفتیم  و  گرفتیم  پول 
ماست. مگر چقدر به ما مى توانند پول بدهند که 
برویم و قطع نخاع شده برگردیم. من ماهى 2 تا 
3 میلیون خیلى راحت درآمد داشتم. بیایید من 
این درآمدم را مى دهم ببینید کسى حاضر مى شود 
برود خط مقدم با داعش بجنگد؟ مى دانید چرا از 
ما شکست مى خورند چون آن ها پى به اعتقاد ما 
نبردند. انگیزه اصلى ما از اعتقادمان و عشقمان به 
اهل بیت)ع( مى آید و این فروختنى نیست. تا این را 
نفهمند بدانند که همچنان در جنگ با ما شکست 

مى خورند.«
در  بغض  زده،  حلقه  چشم هایش  میان  در  اشک 
و  شده  دورگه  صدایش  پیچیده،  گلویش  انتهاى 
نگه  را  نفسش  نرفتیم.«  رایگان  ما  »بله  مى گوید: 
مى دارد، سرش را پایین مى اندازد و تکانى مى دهد و 
مى گوید: »بعضى از دوستان من که آنجا با من بودند 
اصال پدر و مادر نداشتند که خبردار شوند که این ها 
شهید شدند. کسى نمى داند که آن ها چرا شهید 
شدند و کجا شهید شدند. این بچه ها شهادتشان هم 
مظلومانه است. اما همه ما با این کنار مى آییم چرا 
چون رایگان نرفتیم. ما هم حساب و کتاب سرمان 
مى شود. اما حساب و کتاب ما با خود اهل بیت)ع( 
است. بعضى از این بچه ها کسى چشم انتظارشان 
نیست که بخواهند پولى بعد از شهادتشان دریافت 
کنند. این را خودشان هم مى دانند. این بچه ها براى 
اعتقادشان این زندگى پولکى را رها کردند و براى 
دفاع آمدند. شهید حکیمى یکى از شهدایى است 
در  بى حرکت  بدنم  و  وقتى من مجروح شدم  که 
میانه آتش نیروهاى تکفیرى افتاده بود، یک تنه من 

عصر روح اهلل
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را نجات داد و بعد از مدتى و در یک عملیات دیگر 
شهید شد. او از بچه هاى افغانستانى به دنیا آمده در 
ایران بود. با هم آنجا رفیق شده بودیم. موقعى که 

باهم به حرم مى رفتیم، آشنا شدیم.
و ماجراى آن روز را این گونه تعریف مى کند: »روز 
حادثه با شهید حکیمى بودیم. به من گفت باید 
به آن طرف برویم. آن طرف دشمن است و باید 
تا  برویم  آن ها  وضعیت  و  منطقه  شناسایى  براى 
بعد نیروهاى خودى بتوانند تانک را به آن طرف 
ببرند. منطقه شهرى بود. 50 مترى خاکریز زده 
بودند. فرمانده  ما پیش روى ما بود بعد از شهید 
حکیمى و بعد هم من حرکت مى کردیم. در مسیر 
مستقیم مى رفتیم که تیرى به دست فرمانده مان 
اصابت کرد. دستور داد »برگردیم عقب«. من دیدم 
اوضاع مناسب نیست و تصمیم گرفتم که براى فرار 
از مسیر آتش به سمت جلو حرکت کنم تا داخل 
یک پناهگاه بشوم و بفهمم از کجا ما را مى زنند. 
روى پیشانى ام یک سربند یا على مدد هم بسته 
بودم. تا رفتم تیرى از باالى سرم و یک تیر دیگر 
هم از کنارم رد شد. دوال شدم اما تا آمدم خودم را 
داخل پناهگاه پرتاب کنم در میانه پریدن یک تیر 
به سرشانه ام اصابت کرد و افتادم. اولین چیزى که 

به زبان آمد، شهادتین بود.
مجروح شدم.  که  بود  قربان ساعت 11  عید  روز 
دلم به یک باره براى پدر و مادرم تنگ شد. گفتم یا 
اباالفضل)ع( یعنى من مى توانم دوباره پدر و مادرم 
را ببینم؟ همان طور که افتاده بودم و نمى توانستم 
تکان بخورم، نذر کردم. تقریباً نیم ساعت درگیرى 
بود. بعدها بچه ها مى گفتند، فکر مى کردند که من 
شهید شده ام. شهید حکیمى به بچه ها گفته بود من 
شده خودم تکه تکه بشوم باید روح اهلل را برگردانم. 
آخر سر هم آمد و من را عقب کشید.« حاال دیگر 

سرش را باال گرفته و اشک هایش روى صورتش 
خودش  بختیارى ها،  خانه  قهرمان  مى غلتد. 
دل بسته شهید حکیمى است. لب هایش را روى 
هم مى گذارد. نفسش را قورت مى دهد. به سقف 

افتاده  خیره شده و مى گوید: »الحمدهلل. به دلم 
که بى بى زینب)سالم اهلل علیها( هم مرا قبول کرده 

هم من را براى پدر و مادرم نگه داشت. 
انشاءاهلل که مهر قبولى مان را زده باشند. 

وقتى تیر خوردم و افتادم، پاى من 
از پناهگاه بیرون افتاده بود. بچه ها 

بودند.  دیده  را  صحنه  این 
چون  شده  شهید  مى گفتند 

تکان  را  پایش  نمى تواند 
مى خواستم  هرچه  دهد. 
نه  که  دهم  عالمت 
نمى توانستم  زنده ام، 
را  پاهایم  و  دستانم 
خودم  دهم.  تکان 
پایم  که  مى دیدم 
آویزان  پناه گاه  لب 
برایم  اما  افتاده 

عجیب بود که چرا نمى توان تکانش دهم. حتى توان 
نداشتم که خودم را عقب بکشم. وقتى نگاه مى کردم 
نمى فهمیدم که تیر به کجایم خورده است. دست 
مى کشیدم به کمر و پاهایم اما هیچى نمى فهمیدم. 
بعد از دقایقى که شهید حکیمى باالى سرم آمد، 
دید چشمانم باز است و نفس مى کشم. به من گفت 
تیر به شانه ات خورده است. وقتى بلندم کرده بودند 
فهمیده بودند که پاهایم از کار افتاده است اما به 
من نمى گفتند تا روحیه ام از دست نرود. الحمدهلل 
تا همین اآلن روحیه ام از دست نرفته است. افتخار 
مى کنم که در مسیر دفاع از حرم اهل بیت)ع( یک 
نداشتم  مانده است. شاید سعادت  برایم  یادگارى 
در  داشتم.  بهترى  وضع  مى شدم،  شهید  اگر  اما 
این شرایط ماندن سخت است. براى اطرافیانم هم 
سختى دارد. شب هاى محرم حتى وقت هایى که 
خسته بودیم پدرم ما را به هیئت مى برد. االن باید 
به خاطر این کارش، دستش را ببوسم. اجازه نداد 
رفیق بد داشته باشم. مى گفت با هرکسى بیرون 
نرو. آن وقت پیش خودم مى گفتم پدرم نمى گذارد 
با رفقا بیرون برویم. چیزى نمى گفتم که ناراحت 
نشود اما در درون خودم از این رفتارش و تذکراتش 
ناراحت مى شدم. اما االن که فکر مى کنم مى بینم 

راست مى گفت.«
 در ظاهر بى سرزمین هستیم اما مسلمان 
و  شناسنامه ها  و  برچسب ها  این  به  آزاد 

ادابازی های من درآوردی احتیاجى ندارد
خبر را دیده ام که بى شرمانه گفتند که نفرى 500 
دالر به ما داده شده تا دیوار گوشتى براى دفاع از 
اسد بسازیم. اسد که باشد که ما این کار را برایش 
بکنیم؟ ما فقط یک هدف داشتیم و داریم و آن 
دفاع از اعتقاداتمان است. دشمن 
به هرنحوى مى خواهد در هر 
انداختن  راه  با  موضوعى 
این  کردن  منتشر  و 
پرت  و  چرت  مطالب 
استفاده خودش را بکند. 
از  را  اسالم  مى خواهد 
هرچه  بیاندازد.  حیات 
هند  ا مى خو

را  حرفشان  مى خواهند  ترفندى  هر  با  بگویند، 
قالب کنند، بکنند، ما خودمان که مى دانیم براى 
چه رفتیم. من به خاطر پول و مدرک براى کسى 
کار نمى کنم. از 9 سالگى کار را شروع کردم، روى 
به من آموخت.  را پدرم  این  ایستادم.  پاى خودم 
به خاطر پول جانم را به خطر نمى اندازم. هرکس 
اینطور گفته غلط کرده است. من یک مهاجر، فرزند 
یک مهاجر هستم. در ایران به دنیا آمدم اما هیچ 
شناسنامه اى ندارم. آزاِد آزاد هستم. یک بار دیگر 
مى گویم تا اگر درست نشیندند بشنوند، چه سوریه 
باشد، چه ایران باشد، چه افغانستان، چه حتى خود 
آمریکا اگر جایى احساس کنم براى دینم تهدیدى 
وجود دارد و خطرى براى اسالم و اهل بیت)ع( است 
به راه مى افتم و آنجا مى روم. این حرف همه ماست. 
این را هر روز سر نماز با خودمان مرور مى کنیم. در 
ظاهر بى سرزمین هستیم اما مسلمان آزاد به این 
برچسب ها و شناسنامه ها و ملیت ها و ادابازى هاى 
من درآوردى احتیاجى ندارد. آقاى خودمان هستیم. 
خدا را شکر. آبرویى اگر قرار هست باشد، پیش خدا 
باشد.  داشته  آبرو  اهل بیت)ع(  پیش  انسان  باشد. 
آن دنیا ما را با این چیزها نمى شناسند. تحویلمان 
گرفتند، خدا خیرشان بدهد اگر هم نگرفتند بین ما 
و آن بنده مخلوق دیگر پیش خدا فرقى نیست مگر 

براساس تقوا.
امام  رکاب  در  که  نبودیم  زمان  آن   
این  امروز  اما  السالم( بجنگیم  حسین)علیه 
سعادت نصیب بچه های افغانستان شده است

و  »نادانى  دیگرى  وصف  هر  از  بیشتر  اهلل  روح 
مى داند  تکفیرى ها  اصلى  خصیصه  را  جهالت« 
زیادى  بسیار  تسلط  آن ها  از  »برخى  مى گوید:  و 
روى قرآن دارند اما براساس یک سرى تحلیل هاى 
عجیب و غریب که ابتدا باید با منافقان جنگید و بعد 
به جنگ با کفار رفت، ما را منافق مى شناسند و به 
جنگ با مخالفان با وهابیت آمده اند و برایشان شیعه 
و سنى هم ندارد، هر کس مخالفشان باشد، منافق 
مى دانند و مى کشند. شاید باورتان نشود اما در حرم 
حضرت زینب)سالم اهلل علیها( که براى سالمتى 
رزمندگان خودمان دعا مى کردم براى هدایت این ها 
هم دعا مى کردم. مى گفتم اگر هدایت نشدند و 
هدایت پذیر نیستند، آن گاه هالک شوند. به زیارت 
حضرت،  از  نداشتم.  زیادى  خواسته  مى رفتم  که 
حفظ حرم خودشان را مى خواستم. درست است 
آن زمان نبودیم که از در دفاع از نوامیس آل اهلل به 
میدان برویم و در رکاب امام حسین)علیه السالم( 
این سعادت نصیب بچه هاى  امروز  اما  بجنگیم 

افغانستان شده است.«
مسخره  مالک های  این  با  کسى  آنجا   
نژادی به انسان ها نگاه نمى کند؛ زبان هم 
را نمى فهمیم ولى با روضه های همدیگر 

گریه مى کنیم
سوریه  به  روح اهلل  که  بارى  اولین  از 

زمان  تا  رفته 
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طبق  است.  کشیده  طول  روز   75 مجروحیتش 
گفته هاى او خاک سوریه پر شده است از رزمندگان 
مقاومت با ملیت هاى مختلف. از بچه هاى حزب اهلل 
لبنان، پاکستانى ها و عراقى ها مى گوید. افغانستانى 
ها شب ها در حرم مراسم سینه زنى و مناجات خوانى 
دارند. مى گوید: »لبنانى ها و عراقى ها وقتى مراسم 
آن ها  هم  ما  و  مى کردند  دعوت  را  ما  مى گرفتند 
و  چهارشنبه  بودیم شب هاى  ما  که  موقع  آن  را. 
پنجشنبه دعاى کمیل و توسل برگزار مى کردند. با 
هم هماهنگ بودیم. حال و هواى مراسم هاى آنجا 
یک جور دیگرى بود. آنجا کسى با این مالک هاى 
همه  نمى کند.  نگاه  انسان ها  به  نژادى  مسخره  
همدیگر را احترام مى کنند. از ته دل عاشق همدیگر 
هستند و حتى شاید زبان هم را نفهمیم اما با دیدن 
همدیگر درست وسط روضه ها دلهایمان مى لرزد. 
رزمندگان آنجا همدیگر را به خاطر ایمان دوست 
دارند. دلم براى آن فضاى معنوى تنگ شده است. 

اى کاش محرم آنجا بودم.«
و  نوجوانى  خاطرات  از  مى زند.  حرف  عزت مندانه 
شروع  را  کردن  کار  وقتى  مى گوید:»  کودکى اش 
کردم. ساکن رفسنجان بودیم. به خاطر کار کردن 
مجبور شدم درس را رها کنم. البته اآلن مى فهمم 
که درس خواندن مهم است و الحمدهلل خیلى از 
و  مى خوانند  درس  روزها  این  مهاجران  بچه هاى 
به جاهاى خوبى هم رسیدند. چه درس حوزه چه 
اعضاى خانواده هایشان کارگرى  و  پدرها  دانشگاه. 
مى کنند و پول در مى آورند تا بچه هایشان درس 
بخوانند. من دوستانى دارم و مى بینم که چقدر با 
انگیزه على رغم همه مشکالت درس مى خوانند و 
هیچ چیز براى فرداى مملکت افغانستان بیشتر از 
برادرانم  بود.خوشحالم  نخواهد  کارساز  بچه ها  این 

درس مى خوانند.«
با  کردن  کار  دلیل  به  این  دارد.  ورزیده اى  بدن 
براى  که  میله اى  نیست.  تختش  سر  باالى  میله 
به جریان افتادن خون و دورى از زخم بستر و ... 
پزشکان برایش ورزش با آن را تجویز کرده اند. قبل 
از مجروحیت هم بدن قدرتمندى داشته. مى گوید: 
»اهل ورزش بودم، باشگاه تکواندو مى رفتم و سه 
در  مى رفتم.  مدرسه هم  کردم.  کار  سال کنگ فو 
همان رفسنجان شروع به کار کردم. از مغازه دارى و 
کفش دارى شروع کردم و همراه خانواده ام شهرستان 
به شهرستان جابه جا شدم. حتى چوپانى هم کردم. 
سبزى هم فروختم. دست فروشى هم کردم. کنار 

همین فلکه آب مشهد هم دست فروشى کردم.
یک شب سال 86 برف مى آمد. پدرم گفت روى پاى 
خودت بایست من شاید فردا نباشم تو پسر ارشد 
من هستى باید خانواده را بچرخانى. حرفش جور 
دیگرى رویم اثر گذاشت. از پسران افغانستانى هم 
سن و سال خودم پرسیدم چه کار مى کنید؟ دوست 
باشم. آن ها گفتند بساط مى کنیم.  بیکار  نداشتم 
دستفروشى مى کنیم. فلکه آب بساط مى کردند. من 
هم بساطى به راه انداختم و لباس مى فروختم. یک 
شب همه لباس هایم تا 6 صبح فروخته شد و کم کم 
این کار را یاد گرفتم. یک سال تمام کنار فلکه آب 
لباس مى فروختم. درآمدم خوب بود. پدرم هم کار 
مى کرد. از عهده هزینه هایمان برمى آمدیم و شکر 
خدا دستمان پیش هیچ کس دراز نبوده است. 3 
سال هم در یک مغازه در خیابان مقدم کار مى کردم. 

سال آخر صاحب مغازه که ایرانى بود کاًل مغازه را 
رها کرده بود و همه چیز را به من سپرده بود. به 
من اطمینان داشت. جنس ها را خودش مى آورد و 

من مى فروختم.
بعد از آن به پدرم گفتم مى خواهم شغل دیگرى را 
انتخاب کنم. پدرم هم گفت خیلى از کارها هست 
که درآمدش این روزها از خیلى از شغل هاى دیگر 
باالتر است. ساخت و ساز هم شغل خوبى است اگر 
دوست دارى آن را انتخاب کن. یک پسرعمو داشتم 
که از خانواده هاى مهاجرین بود و در تهران زندگى 
مى کرد. گفتم چه کار مى کنى؟ گفت سنگ کارى. 
یک سالى از مشهد به تهران رفتم و سنگ کارى و 
کاشى کارى را پیش چند استاد کار یاد گرفتم. بعد 
از مدتى حرفه اى شدم و به مشهد برگشتم. بعد از 
یک سال و نیم کار مى گرفتیم و با یک همکار ایرانى 
شریکى کار مى کردیم. من سنم کم بود مدرکى هم 
نداشتم. اما به لطف خدا درآمد خوبى داشتم. چه 
کسى در این سن براى خانواده اش ماهى 2 تا 3 
میلیون تومان مى آورد؟ همه این ها بود و اوضاع از 
نظر مالى و مادى رو به راه بود اما نظرم بر این شد 
که به خاطر اهل بیت)ع( کارم را رها کنم. اعتقادم 
برایم از هر چیز دیگرى مهم تر بود و دشمن درست 

آمده بود سروقت آن.«
 بچه های افغانستان یک منطقه بزرگ را که 
مدت ها دست تکفیری ها بود، در نیم ساعت 

بدون دادن حتى یک زخمى گرفته بودند
روح اهلل با اینکه تنها 75 روز در میان رزمندگان 
در  هم  را  آن  از  زیادى  بخش  و  بوده  افغانستانى 

از  خاطراتى  است.  گذرانده  آموزشى  دوره هاى 
همرزمان و حال و هواى بچه هاى افغانستان در آنجا 
دارد. در 2 عملیات هم شرکت کرده است. درباره 
آن مى گوید: »یک ماه بود که فرمانده مان ما را به 
عملیات نبرده بود. به فرمانده گفتیم مگر ما چه 
کرده ایم که ما را علمیات نمى برى؟ ما یک گروه 
کامل بودیم و مى توانستیم یک نفربر را کامل جابجا 
کنیم. او گفت سورى  ها نفربر دارند اگر ما نفربرشان 
را ببریم ناراحت مى شوند. یک هفته پشت سر هم 
بچه هاى افغانستان به عملیات مى رفتند و خسته 
برمى گشتند چون پیاده مى رفتند. درگیرى ها زیاد 
بود. ما مدام با فرمانده جر و بحث مى کردیم که 
ما را به عنوان نیروى کمکى به عملیات ببرد. شب 
عید قربان فرا رسید. براى لباس شستن به بیرون 
مقر رفته بودیم. آنجا آب کم بود و همیشه نمى شد 
لباس ها را بشوییم. به فرمانده گفتیم اگر شما هم 
نسبت به سن و سال ما موضعى دارید، بگویید تا 
برگردیم. اگر قرار نیست ما را عملیات بفرستید چرا 
بمانیم؟ ما براى دفاع و جنگیدن با دشمن این همه 
راه را آمدیم. خاطرات بچه ها را که مى شنیدم خیلى 
بیشتر ناراحت مى شدم از اینکه من را به عملیات 
مى شنیدم  که  هم  را  شهادتشان  خبر  نمى برند. 
بیشتر از بیشتر ناراحت مى شدم. یک بار شنیدم که 
بچه هاى افغانستان یک منطقه بزرگ را که مدت ها 
دست تکفیرى ها بود، ظرف نیم ساعت بدون دادن 
حتى یک زخمى گرفته بودند. البته فرمانده کمى 
دستش مجروح شده بود. دشمن قناسه داشت و از 
جایى به بعد اجاره نمى داد ما خیلى جلو برویم. با 

عصر روح اهلل
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خمپاره 60 و قناسه کار خود را بیشتر پیش مى برد. 
سالحى که بیشتر بچه هاى ما را زمین گیر کرده بود، 
همین بود. خالصه على رغم سن و سال پایینم بدون 
هیچ رودربایستى به فرمانده گفتم یا من را براى 
هجوم و رفتن به عملیات بفرست یا بیشتر از این 
سرکار نگذار. نمى خواستم بى ادبى بشود اما به نوعى 

برایش تعیین تکلیف کرده بودم.
شب آمد کنارم نشست و گفت فردا عید است. من به 
عنوان عیدى، تو را به عملیات مى برم. شهید حکیمى 
هم در اتاق نشسته بود. به یک باره یک خمپاره آمد و 
پشت مقرمان خورد. من ترسیدم و شهید حکیمى 
خندید. براى این که کم نیاورم به او گفتم درست 
است براى جنگ آمده ام اما دوست ندارم مفتکى 
شهید شوم. دوست دارم اول عده  زیادى از این ها 
را بکشم و بعد شهید شوم. همین جورى خمپاره 
سر  خالصه  نیست.  خوب  شوم  شهید  و  بخورد 
خندیدن حکیمى و اینکه این ترسیدن را براى من 
دست گرفته بود، خیلى با او بحث کردم. ساعت 12 
شب بود و همه در جایگاهمان مستقر شده بودیم 
و نگهبانى مى دادیم که فرمانده آمد و گفت فردا 
عملیات هجوم قطعى است و آماده باشید. خوشحال 

شدم و فردا ساعت 11 مجروح شدم.
 گفتم: »مادر، تبرک شدم و برگشتم«

گرداندند.  برم  بعد  و  بودم  بیمارستان  در  روز  سه 
بعضى از بچه ها که شهید مى شوند یا جانباز بسته 
به اینکه بستگانشان در سوریه هستند یا عراق یا 
افغانستان پیکرشان براى تشییع و تدفین یا درمان 
به آن کشور منتقل مى شود. درباره من هم چون 

امکان اعزام به افغانستان نبود و وقتى جویا شدند 
که آیا خانواده اى دارم یا نه، مجبور شدم و آدرس 
البته  دادم  را  ایران  در  خانواده مان  محل سکونت 
اجازه ندادم تا دو هفته به آن ها کسى خبر بدهد 
آن ها  به  خودم  بعد  و  شود  راه  به  رو  اوضاعم  تا 
بگویم. مادرم ناراحتى قلبى داشت و باید با مالحظه 
داوطلب  نیروهاى  طریق  از  مى دادیم.  خبر  او  به 
بودند  آمده  خودشان  که  بچه هایى  و  افغانستانى 
و از طریق نیروهاى سورى با گروهى از نیروهاى 
ایران  به  را  من  و  شد  هماهنگ  ایرانى  مستشار 
منتقل کردند. برخورد این دست از ایرانى ها درست 
شبیه همان برخوردى بود که با گروهى از بچه هاى 
آن ها در حرم حضرت زینب)س( داشتیم. برایشان 
نداشت.  اهمیتى  من  بودن  ایرانى  یا  افغانستانى 
هماهنگى ها را انجام دادند و بعد از یک هفته در 
یکى از بیمارستان هاى ایران بسترى شدم. از طریق 
همراهان ایرانى که مأمور شدند امور من را پیگیرى 
کنند، فرمانده ما با خانواده ام صحبت کرد و خبر 
را به آن ها داد. به یاد دارم، وقتى با مادرم تلفنى 
صحبت کردم و جویاى احوالم شد، به او با حالت 
گریه گفتم: »مادر، تبرک شدم و برگشتم.«  مادر 
فکر مى کرد تیر به شانه ام خورده و من به خاطر 
بچگى  گریه مى کنم؛ فکر نمى کرد وضعیتم این طور 
شده باشد. برایم لباس و کفش نو خریده بود. وقتى 
تا مرا دید صورتم را بوسید و  به بیمارستان آمد 
گفت خوش به حالت مادر که تبرک شدى. قدرى 
اشک ریخت اما هنوز ماجرا را به طور کامل نفهمیده 
بود. اما بعد از آن متوجه شدند که تیر در میانه راه 

که از این طرف آمده و از آن طرف بیرون رفته به 
نخاع من صدمه وارد کرده است.«

مداحى  که  است  سال   40 از  بیش  روح اهلل  پدر 
مى کند. او که تا به اینجا شاهد شنیدن صحبت هاى 
البالى  و  مى شود  وارد  یواش  یواش  بود  پسرش 
حرف هاى او مطالبى را مطرح مى کند. او مى گوید: 
» مسیرى که آقا روح اهلل براى آن به میدان جنگ 
روحیه اى  از  برگرفته  است  کرده  مقاومت  و  رفته 
است که در کل خانواده ما جریان دارد. اعتقاد به 
اهل بیت)ع( را از پدرم که روحانى است و 85 سال 
سن دارد، آموختیم و همان مسیر را براى فرزندانمان 
بچه هاى  از  که  گروهى  اولین  گرفتیم.  پیش  هم 
قاچاقى  البته  و  خودجوش  صورت  به  افغانستانى 
رزمندگان  از  نفر   20 حدود  شدیم  سوریه  راهى 
سابق مقاومت افغانستان و ... بودیم که اتفاقاً به نام 
دشمنى با وهابیت نرفتیم ما براى دفاع از حرم اهل 
بیت)ع( رفتیم. بعدها ابعاد مختلف و ماهیت واقعى 
این جریان تکفیرى مشخص شد. حسب نگرانى اى 
واجب  بر خود  داشتیم  از حرم  براى حفاظت  که 
دانستیم که کارى در این مسیر انجام دهیم. وقتى 
تصاویرى را دیدیم که گروهى از دشمنان قلب و 
جگر انسان ها را هم درمى آوردند و به زن و بچه هم 
رحم نمى کنند و حرم امام و اهل بیت)ع( را محاصره 
کرده اند، تکلیف براى ما جور دیگرى روشن شده 
بود. مسیر ما همان مسیر اهل بیت)ع( باید باشد و 

براى همین راهى نبرد شدیم.
خمینى)ره(  امام  افغانستانى  فرزندان  ما   
و آن   را مى شناسیم  راه  و فقط یک  هستیم 

والیت مطلقه فقیه است
اعتقاد بچه هاى مدافع حرم این است که ما همه 
جا مدافع حرم هستیم چه حرم حضرت زینب)س( 
باشد، چه سامرا، چه کربال، چه فلسطین و چه هر 
جاى دیگر که الزم باشد و احساس تکلیف کنیم 
همین جا  نمى کند.  محدود  را  ما  مرز  و  جغرافیا 
مدینه  و  مکه  به  روزى  باشد  الزم  اگر  مى گویم 
هم مى رویم. دشمن وهابى بداند جریان مقاومت 
افغانستان در سر همچنان آرزوى ساخت بقیع را 
دنبال مى کند. ما مسلمانان در تاریخ همیشه اهل 
نداریم.  کشورى  هیچ  به  کارى  ما  بوده ایم.  بیتى 
داشته  وحدت  و  باشند  یکپارچه  باید  مسلمانان 
خمینى)ره(  امام  افغانستانى  فرزندان  ما  باشند. 
هستیم و فقط یک راه را مى شناسیم و آن همان 
راه توصیه شده والیت مطلقه فقیه است. اگر کسى 
اسالم را قبول دارد، قرآن را قبول دارد، این اطاعت 
بر او واجب است. ما امروز، چه در ایران باشیم چه 
در سوریه یا افغانستان فقط یک رهبر مى شناسیم و 

آن آیت اهلل سید على خامنه اى است.«
 به هیچ کشوری کاری نداریم. ما شیعه ها و 
مسلمانان کنار هم گرد آمدیم، ما جبهه اسالم 

هستیم و در مقابل کفر مى ایستیم
برادر روح اهلل، مکبر 4 ساله مسجد محله  علیرضا 
است. پدر روح اهلل اشاره اى به او مى کند و مى گوید: 
این طور  پدرم  از  تأسى  به  هم  را  فرزندانم  »همه 
تربیت کرده ام. همین بچه 4 ساله هم از بچگى به 
هیئت مى  رود و پاى منبر مى نشیند. وقتى من به 
روضه مى روم، او را با خود مى برم. از همان بچگى 
باید اهل بیت)ع( و هویت دینى خودش را بشناسد. 
این فقط در خانه ما نیست. در میان همه بچه هاى 
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افغانستانى که امروز خودشان به جمع بندى رسیدند 
و براى دفاع به سوریه و عراق مى روند، این روحیه 
مشترک است و در خانه همه آن ها اوضاع همین 
توجهى  قابل  بخش  بدانید  است  جالب  است. 
افغانستانى  حرم،  مدافع  افغانستانى  بچه هاى  از 
مهاجر ساکن عراق، سوریه هستند و تعدادى هم 
آن ها  به  کویت  و  ایران  مقیم  افغانستانى هاى  از 
پیوستند. ما در سوریه هم مهاجر افغانستانى داریم. 
در هرکشورى هست. این که ما به آنجا مى  رویم به 
برکت رابطه هاى قوم و خویشى است که امروز این 
توفیق شامل حالمان شده است. خیلى از ماها نه از 
طریق اخبار رسمى بلکه در ارتباطات تلفنى مان از 
اوضاع آنجا خبر مى گیریم و خیلى جلوتر از رسانه 
ها دسترسى به اخبار داریم. مثاًل تیر و مرداد سال 
گذشته که اوضاع بسیار خطرناک شده بود، هیچ 
بخش خبرى این مطلب را نگفت که حرم حضرت 
زینب)س( سه شبانه روز در محاصره کامل بوده 
است، اما همه ما از طریق همین اقوام خبردار شدیم 
هماهنگى هاى  با  ما  از  جمعى  دلیل  همین  به  و 
شخصى راهى آنجا شدیم. ما به هیچ کشورى کارى 
نداریم. ما شیعه ها و مسلمانان کنار هم گرد آمدیم. 
ما جبهه اسالم هستیم و در مقابل کفر مى ایستیم. 
درست  نمى شود.  محدود  جغرافیا  در  اسالم  دین 
است کشور مانند خانه است و ما امروز خانه نداریم. 
حتى همین اهل و عیال و فرزندانى که در عراق یا 
سوریه یا ایران یا افغانستان و هرجاى دیگر هستند 

رها مى کنیم و براى نبرد مى رویم.
این ها اگر قصدشان مبارزه با اسد بود خب در همان 
حمص و درعا و الذقیه و ... مى ماندند. اگر بحثشان 
با او و سرنگونى حکومت اوست چرا  فقط مبارزه 
دیگر جگر انسان را از سینه بیرون مى کشند. چرا 
سر بچه 3 ساله را مى برند؟ این شقاوت آن ها انتها 

ندارد. ما از آن ها اسیر هم گرفتیم ولى دیدیم که 
کوتاه آمده، رهایش کردیم اما آن ها سر اسیر ما را 
بریدند و با سر آن بازى کردند. اگر مشکلشان اسد 
با حرم حضرات معصومین)ع( و  است، چه کارى 
اصحاب پیامبر)ص( دارند. وقتى در همان سوریه 
3 حوزه علمیه داریم و حکم جهاد داریم چه کسى 

مى تواند در برابر ما بایستد؟«
پدر روح اهلل نگران حال اوست و از زمانى که او را 
به خانه اى در مشهد برده است دیگر خودش هم به 
دنبال کسب و کار در آنجا افتاده است و براى گذران 
زندگى خانواده پابند او شده است. مى گوید: »درمان 
روح اهلل خرج دارد. از نظر علمى، پزشکان او را جواب 
کرده اند و امیدى به بهبودى اش نیست. اما ما هنوز 
به بعد هم درباره  این جا  از  ناامید نیستیم ما  هم 
روح اهلل، باز اهل بیت)ع( را انتخاب مى کنیم. کسى 
که رگش خون محبت و شیعه در جریان است، 
کسى که اعتقاد به خدا داشته باشد، همه چیز را 
از  خود او مى خواهد. اینکه شما به روح اهلل گفتید 
رسانه هاى خارجى گفتند که بچه هاى افغانستانى 
پول  براى  بچه ها  این  برخورد.  ما  به  گرفتند  پول 
را به خطر  براى پول جانش  نمى روند. چه کسى 
مى اندازد؟ انگیزه باالترى دارند. اینطور نیست که 
کسى به زور برود. خودشان مى روند. دشمن این 
را بداند چه کسى به ما پول بدهد چه ندهد، ما 
انشاءاهلل به سراغ بقیع هم مى رویم. این را بدانند 
که اگر امروز خانواده من در ایران هستند هنوز با 
همان کارت مهاجرت قانونى هستند و این کارهاى 
این را  امتیاز خاصى به دنبال ندارد و ما  ما هیچ 

خوب مى دانیم.
از سال 1364 که در جبهه هاى افغانستان در برابر 
کمونیست و روس ها بودیم چه کسى به ما پول داد؟ 
آن زمانى که همراه با سازمان نصر مى جنگیدیم، چه 

کسى ما را یارى کرد؟ سال 71 فرماندهى نیروهاى 
کابل را به عهده داشتم. در بلخ فرمانده بودم. بعد از 
همه آن ها در فرماندارى بلخ مشغول به کار شدم و  
چند سال آنجا بودم، بعد توسط طالبان اسیر شدم و 
با کمک برخى دوستان توانستم نجات پیدا کنم. از 
آن جا یک سره به پاکستان رفتم و بعد از آن هم به 
ایران آمدم. از مرز پاکستان به صورت قاچاقى وارد 
ایران شدم. در بازجویى هاى طالبان به من مى گفتند 
اگر امام حسین و حضرت ابوالفضل هست چرا تو 
مى کردند  نگاه  مرا  دفترچه  نمى دهند؟  نجات  را 
مى گفتند این مطالبى که نوشتى چیست؟ یعنى 
حتى سواد نداشتند. مرا تهدید مى کردند و مدام 
کتک مى زدند که اسلحه هایت را کجا گذاشتى؟ 16 
آذر 1377 بود که از دست آن ها نجات پیدا کردم. 
ما همه این روزها را هم دیده ایم و گذرانده ایم. آن 
موقع این حرف ها نبود. نه حساب پول بود نه سمت. 
و مقاومت  باید مى ایستادیم  اعتقاد  براساس  فقط 
مى کردیم و کسى را لو نمى دادیم. مردم افغانستان 
با  ایستاده اند. در جریان درگیرى  اعتقادشان  پاى 
اسیر  هم  از کشور مصر  ما  تکفیرى  گروهک هاى 
داشتیم. یک بار 120 اسیر گرفتیم که 80 نفرشان 
سورى نبودند و از کشورهاى اروپایى و خارجى آمده 
بودند. زبان برخى از آن ها را هیچ کس نمى دانست. 
اگر بحث پول گرفتن باشد، اتفاقا بسیارى از آن ها 
از جانب کدام کشورها  در اعترافاتشان هست که 
حمایت مى شوند و براى آن ها اسلحه فرستاده شده 

و پول و حقوق واریز مى شود.
30 هزار خانه شیعه افغانستانى مهاجر در سوریه 
هست. وقتى آن ها که همه از اقوام ما هستند و ماجرا 
را توضیح مى دهند. از نظر ما دفاع واجب است و 
ما هم مى رویم. وقتى مردم ما به صورت خودجوش 
به آنجا رفته اند، کسى نمى تواند جلویشان را بگیرد. 

عصر روح اهلل
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آن ها براى نگه داشتن نیروهایشان دست به کارهاى 
کثیفى مانند جهاد نکاح و ... هم مى زنند اما بچه 
هاى ما در آنجا شوق مقاومت دارند. بیشتر از هر 
آنجا  براى فضاى معنوى  بچه ها  چیز دیگرى دل 
مى تپد. آن ها حتى در اعتقادشان به مقدساتشان 
هم راست و درست نیستند. حتى میان قرآن هم 
تله انفجارى مى گذارند. این ها هیچ اعتقادى به هیچ 
چیزى ندارند. شعارهایشان و ادعاى جهادشان حرف 
مفت است. آنقدر در برابر نبرد ذلیل اند که در قابلمه 
غذایشان هم تله انفجارى مى گذارند و زیرش را 

گلوله  آرپى جى مى چینند که منفجر شود.
شهربانو مسلمى نام مادر روح اهلل است. از وضعیت 
امروز روح اهلل و زحمت هایى که جانباز شدنش براى 
مادر به همراه داشته وقتى پرسیده مى شود، نگاهش 
را به سمت روح اهلل برمى گرداند، لبخند مى زند و 
نیستم.  ناراحت  او  امروز  وضعیت  »از  مى گوید: 
اتفاقاً خدمت به او، اسباب ثواب ما شده است. مایه 
افتخار ماست. دوست داشتم پسرم بزرگ تر شود. 
را  پدرش  دارد مسیر  دیدم خودش دوست  وقتى 
برود، مانعش نشدم. فقط دل نگران بودم که اسیر 
شود. تحمل اسیر شدنش را نداشتم. انشااهلل که از 
ما قبول کنند. روزى که خداحافظى کرد و رفت 
من با هیچ چیز مشکلى نداشتم، فقط تاب اسیر 
شدنش را نداشتم. به دست کفر، اسیر شدن خیلى 
سخت است. شهادت یا جانبازى اش را براى خودم 
حل کرده بودم، اما به خاطر سابقه اسارت پدرش، 
تاب اسارتش را نداشتم.  اما اآلن که این وضعیت اش 
وضعیتى  هر  با  که  است  این  اعتقادم  مى بینم  را 
کنار مى آیم اگر براى رضاى خدا و در راه دفاع از 

آرمان هاى اهل بیت)ع( باشد.
وقتى خبر دادند تیر خورده است، حالم دگرگون شد. 
به زیارت امام رضا)ع( رفتم. در حرم نماز خواندم و 
خدا را شکر کردم که او را از من قبول کرده است. 

وقتى فهمیدم جانباز قطع نخاعى شد، دلم پاره شد 
افتخار  مایه  روح اهلل  آقا  الحمدهلل  نکردم.  گریه  اما 
ماست. چون بهترین راه یعنى راه اهل بیت)ع( را 
انتخاب کرده است. پیش از رفتنش  همان روزهایى 
گفتم.  کفر  شب  یک  بود،  کرده  قهر  روح اهلل  که 
گفتم خدایا پسرم کم سن است او را نمى فرستم. 
پنجشنبه شب بود خواب دیدم آتش روشن شده 
و پسرم روى آتش هاست. آتش باال مى گرفت و من 
قلبم درد گرفته بود. در خواب به حضرت زینب)س( 
و حضرت ابوالفضل)ع( گفتم روح اهلل نسوزد. همانجا 
دیدم یک خانم کوچکى روح اهلل را از روى آتش ها 
برداشت و آورد تحویل من داد. به من گفت بگیر. 
روح اهلل هیچ وقت در آتش ها نمى سوزد. دقیق یادم 
هست که این جمله را سه بار تکرار کرد. صبح که 
بیدار شدم حال عجیبى داشتم، به دلم افتاده بود 
براى  را  او  برود.  باید  بچه ام  و  مانع اش شوم  نباید 
رضاى خدا فرستادم. هنوز چهار پسر دیگر دارم اگر 
چهارتایشان هم به این راه بروند باز افتخار مى کنم، 

ناراحت نیستم.
 پسرخاله من ساکن افغانستان بود، اما برای 
جنگ ایران و عراق به ایران آمد و شهید شد

در  گذشته  از  ما  است  مسیرى  این  باألخره 
خانواده مان افرادى را برایش داده ایم. شهید رحمانى 
پسرخاله من بود. آن زمان ساکن افغانستان بودیم. 
اما براى جنگ ایران و عراق، به ایران آمد و در جنگ 
شهید شد. پدر روح اهلل یک رزمنده بود و از همان 
ابتدا در خاک افغانستان جنگدیده بودیم. ما براى 
دین همه زندگى مان را مى دهیم. دختر یک پیرمرد 
ساده روستایى هستم که همیشه از اهل بیت)ع( در 
گوش من خوانده است. براى ما ایران، افغانستان، 
سوریه ندارد. وقتى مسجد آتش مى زنند و خراب 
مى کنند، براى ما که در گوشت و پوستمان عشق 
به اهل بیت)ع( جریان پیدا کرده خیلى سخت است. 

همه بچه هایم را فدایشان مى کنم.«
گذشته  سال  تاسوعا  »روز  مى گوید:  روح اهلل  پدر 
بود که بچه ها زنگ زدند و گفتند که جلسه دعا 
برگزار کردیم و جویاى احوال روح اهلل شدند. شب 
تاسوعا چراغ هاى حرم را روشن کرده بودند و اوضاع 
امن شده بود. هنوز هم روشن مانده است با خودم 
فکر کردم که چطور تا 100 مترى حرم همه چیز 
مخروبه است اما چرا حرم آسیب جدى ندیده است. 
این نشان مى دهد که خداوند خود حافظ حرم است. 
وقتى بار اول به آنجا رفتم با خودم مى گفتم یعنى 
مى شود من در حرم ایشان باشم. در تمام آن شب ها 
به قدرى هیأت عزادارى آمده بود که عجیب غریب 
بود. هیچ کسى هیچ توجهى به تکفیرى ها نداشت و 

براى عزادارى به حرم مى آمدند.
امام  عکس  خانه هایمان  همه  در  همه   
داشتیم. ازبک های سنى را به چشم دیدیم که 

عکس امام به گردن داشتند
از پدر روح اهلل درباره خاطرات روزهاى مقاومت در 
افغانستان که سؤال مى شود مى خندد و مى گوید 
دیگرى  رنگ  ما  دنیاى  شناختیم،  را  امام  وقتى 
از  بود که در یکى  بود. سال هاى دهه 50  گرفته 
به  پدرم  مى رفتم.  مدرسه  افغانستان  روستاهاى 
مجالس انقالبى ها در کربال و مشهد مى رفت و براى 
ما عکس هاى امام خمینى)ره( را به افغانستان آورده 
مدارس  به  را  ایشان  عکس هاى  هست  یادم  بود. 
بعضى  بچه ها پخش مى کردیم.  میان  و  مى بردیم 
از بچه ها شیطنت مى کردند و این عکس ها را به 
پشت مدیر مدرسه مى چسباندیم. وقتى مى فهمید 
این کار کیست که  تنبیه مى کرد. مى گفت  را  ما 
آمده عکس امام را زده؟ با اینکه در جمع ما ازبک 
و ... هم بود اما هیچکس حرفى نمى زد و دیگرى 
برهنه  پاى  را  همه  سرد  هواى  در  نمى داد.  لو  را 
داخل آب سرد در حیاط مدرسه، ساعت ها تنبیه 

 به خاطر پول جانم را به خطر نمى اندازم. هرکس اینطور گفته غلط کرده است. من یک مهاجر، فرزند یک مهاجرم. در ایران به دنیا آمدم اما هیچ شناسنامه ای ندارم. آزاِد آزادم
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اهانت  خمینى)ره(  امام  به  مى گفت  آخرش  کرد. 
کنید تا ببخشمتان. چند نفرى طاقت نیاوردند اما 
با هم صحبت  ناروا بگویند.  امام  به  حاضر نشدند 
کردیم و چند نفر کار را گردن گرفتند تا بقیه رها 
شوند. ما در همه خانه هایمان عکس امام را داشتیم. 
ازبک هاى سنى را به چشم دیدیم که عکس امام به 
گردن داشتند. هیچ چیز به اندازه درگذشت ایشان، 
دلمان را نسوزانده است. یادم هست چقدر براى امام 
مجالس عزادارى برپا شد. خدا مقام معظم رهبرى 

را براى ما نگه دارد.
 مهاجر مجاهد فقط نگاهش به اهل بیت)ع( 

است
سال ها دلسوزانه جهاد کردیم و مجاهدت کردیم. 
خبر  ما  از  هیچ کس  سال ها  این  تمام  در  اما 
نمى گیرد. نه در افغانستان نه در ایران نه در سوریه 
نه هیچ جاى دیگر. مهاجر مجاهد فقط نگاهش به 
اهل بیت)ع( است. این بالیى که امروز دامان بخش 
زیادى از مردم افغانستان را گرفته است. ما با این 
قضایا کنار مى آییم اما این چه وضعى است که در 
نمى شود؟  درست  و  شده  ایجاد  افغانستان  کشور 
برگردند.  سرزمین شان  به  خواهند  مى  مردم  این 
مسئوالن افغانستانى چرا بى توجهى مى کنند؟ این 
ظرفیت ها را چرا استفاده نمى کنند؟ ما چقدر باید 
برویم و اعالم حضور و آمادگى کنیم براى ساخت 
کشور خودمان؟ ما براى سوریه مى رویم. در ایران 
و کاست ها و سختى ها.  با همه کم  کار مى کنیم 
مطمئن باشید اگر سرزمین ما مدیران دلسوز داشته 
باشد، تمام ظرفیت خود را صرف آبادانى افغانستان 
خواهیم کرد. هزاران مجاهد شهید و جانباز براى 
اسالم دادیم، براى ساخت سرزمین خودمان پاى کار 
نمى آییم. باور کنید مردم مهاجر دلسوخته سرزمین 
خودمان هستند، اما مقام مسئول ندیدیم که براى 
مردم ما دل بسوزاند و فراتر از حلقه اطراف خودش، 
دلسوز مردم باشد. ما حتى با اهل سنت هم مشکلى 
داریم که  از مسئوالن کشورمان گالیه  ما  نداریم. 
بارها در حق مردم ما خیانت کردند. ما در افغانستان 
یک خمینى و یک خامنه اى ببینیم، برمى گردیم. 
رهبران ما با ما چه کردند؟ به خاطر درگیرى هاى 

داخلى همه ما را رها کردند. ملت ما تکه تکه شد.
شروع این گفت وگو با روح اهلل بختیارى بود. پایان 

مقاومت  روزهاى  از  او  روایت  هم  ماجرا  بخش 
مى توانست باشد. او یک خاطره از روزهاى رزمش در 
سوریه تعریف کرد: »ظهر بود، نماز جماعت برگزار 
شد. ما تقویم نداشتیم که بدانیم چه روزى است. 
امام جماعت بعد از نماز ایستاد و گفت امروز تولد 
امام رضا)ع( است. چون همیشه اطراف حرم امام 
هشتم بودم احساس خاصى به من دست داد. در 
دلم گفتم یعنى مى شود دوباره به حرم امام رضا)ع( 
بیایم؟ کاش االن آنجا بودم. بعد از نماز چندتایى 
از بچه ها به حرم و زیارت حضرت زینب)س( رفته 
بودند. تنها بودم و یک جور احساس غربت کردم. 
همان  با  رفتم.  خودمان  مقر  به  و  شکست  دلم 
ناراحتى خوابیدم. گفتم که مدرسه را رها کردم و 
سواد کافى ندارم. قرآن هم در حد سوره هاى روان 
به  بخوانم. در خواب دیدم  از رو  و ساده مى توانم 
حرم امام رضا)ع( رفتم با همین شهید حکیمى و 
چند نفر دیگر از همان بچه هاى مدافع حرم. در پس 
کوچه هاى حرم مى چرخیدیم که مشرف به حرم 
شدیم. در همان عالم خواب خوب به یادم مى آید که 
زیارت رفتیم. بعد از زیارت، شروع کردیم به قرآن 
خواندن. خیلى واضح یادم هست که یک صفحه 
از من  از رو خواندم و گفتم خدایا  را  کامل قرآن 
قبول کن. بعد نماز خواندم. به یکباره از خواب بلند 
شدم و گفتم یا امام رضا)ع(. حال عجیبى داشتم 
بلند شدم وضو گرفتم و نماز مستحبى زیارت از 
همان جا خواندم. بعد ماجراى خواب را براى رفقا 
تعریف کردم، گفتند خوش به حالت. این یعنى امام 
رضا تو را قبول دارد. من باورم نمى شد در خواب 
قرآن خواندم. اشک هایم روى صورتم مى ریخت و 
بچه ها به من مى گفتند روح اهلل از تو قبول مى کنند.

اآلن بعد از 6 ماه که روى تخت هستم به زیارت 
امام رضا)ع( رفتم. هر روز نزدیک 8 ساعت ورزش 
امام  با  ارتباط  این  کنار  در  ورزش  این  مى کنم. 
رضا)ع( عالقه خاص و روحیه اى به من داده است. 
با چشم خودم در حرم رفته ام و دیدم که  خودم 
یک مریض سرپاتر از من روى تخت افتاده است 
ولى دست هایش کار نمى کند، چون روحیه اش را 
باخته است. یک بیمار ایرانى است. شماره تلفنش را 
گرفتم و با او صحبت مى کنم که به او روحیه بدهم. 
این طور شده است. پاهایش الغر  در یک حادثه 

شده، شکم اش بزرگ شده، دستانش از کار افتاده 
چون روحیه ندارد. دکترها مرا خیلى قطعى جواب 
باید  دارم.  خوبى  روحیه  را شکر  خدا  اما  کرده اند 

ورزش کنم تا شاید بدنم بهتر بماند.
آن مرد  از شهید حکیمى،  یک خاطره دیگر هم 
بزرگ که مرا نجات داد، بگویم تا شجاعتش را درک 
کنید. وقتى با او در اتاق مى نشستیم از جنگ زیاد 
حرف مى زد. او 36 ساله بود. بچه دل و جگر دارى 
بود. 6، 7 فرمانده را نجات داده بود. یک روز از پشت 
پنجره داشت دیده بانى مى کرد که با قناسه سرش را 

زدند. بیشر بچه ها را با قناسه زدند.
او زمانى در نیروى نظامى رسمى افغانستان دوره 
جمع  در  بار  یک  مى کرد  تعریف  او  بود.  دیده 
نیروهاى ملى در افغانستان اردوى نظامى بودیم که 
محاصره شدیم و 12 روز در یک دایره خاکى در 
کمین طالبان افتادیم. طالبان از پشت ما را مى زد. از 
جمع چند نفره مان فقط سه نفر مانده بودیم گفتیم 
ما که زنده از اینجا بیرون نمى رویم. بگذار این ها را 
بکشیم حداقل الکى از دست نرفته باشیم. 12 روز 
بدون غذا و آب در آن سنگر ماندیم. آفتاب داغى هم 
بود. یکى از همسنگرانش گفته بود که مى رود آب 
بیاورد. اما نتوانسته بود و در یک گودال گیر افتاده 
بود و مدام به سمتش شلیک مى کردند. مى گفت 
من بلند شدم و به نفر بعدى گفتم مى روم آب ها را 
میاورم شما کشیک بده تا بیایم. آب ها را آورده بود 
و در این  12 روز با آن آب سر کرده بودند. بعد از 
12 روز با هلیکوپتر آمده بودند و آن ها را از کمین 
گرفته  درجه  ترفیع  آن  از  بعد  دادند.  نجات شان 
بود. خیلى شجاع و نترس بود. هواى همه بچه ها 
را داشت. آخر این گفت وگو و مهمانى چند ساعته 
بود که روح اهلل دستم را محکم فشار داد و گفت: 
»ببخشید که تا دم در نمى توانم براى بدرقه بیایم.« 
»روزانه  گفت:  که  کردم  بهبودى  آرزوى  برایش 
کمى  برادرانم  کمک  با  و  مى بندم  آتل  را  پاهایم 
ابراهیم شده است.  برادرم،  پاى دومم  راه مى روم. 
هرکارى مى خواهم بکنم با همکارى او مى کنم. اگر 
او نباشد نمى توانم بایستم و راه بروم. اما مطمئنم که 
به زودى زود، بلند مى شوم. دکترها جواب کردند اما 
ته دلم روشن است و چیزى از درونم به من مى گوید 

که شفایم را از اهل بیت)ع( مى گیرم.« 

عصر روح اهلل

 رزمندگان آنجا همدیگر را به خاطر ایمان دوست دارند. دلم برای آن فضای معنوی تنگ شده است
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راهى  خرمشهر  تا  مزارشریف  از 
از  شلمچه،  تا  قندهار  از  نیست، 
از  که  همان طور  فاو....  تا  هرات 
و  نبود  راهى  دمشق  تا  مشهد 
جدید  راه  حسینى  حسین  سید 
باز  را  ما  عصر  در  آرمانگرایى 
مرزهاى  روزگارى شنید که  کرد. 
در  »ایران«  نام  به  سرزمینى 
سرزمین  است،  گرفته  قرار  خطر 
آرمانگرایى، رنج سفر به تن خرید 
و آمد و جنگید. روزگارى شنید که 
بنى هاشم)س(  عقیله  امن  حریم 
به  رزم  لباس  است.  تهدیده شده 
بالى  سرزمین  راهى  و  کرد  تن 

آخرالزمانى شد.
بود،اما  نشده  داغ  ماجرا  هنوز 
شیفتگان  همه  دامان  اضطراب، 
خاندان عترت را گرفته بود که خبر 
در  افغانستانى  اولین  خون  رسید 
سرزمین شام در دفاع از حریم اهل 
بیت به زمین ریخته شده است و 
سید حسین حسینى، اولین شهید 

»فاطمیون« شد.
همسر سیدحسین، ایرانى است و 
بهترین  شاید  او،  کوچک  خانواده 
مرز  بدون  آرمانگرایى  براى  نماد 
در روزگار ما که آرمانگرایى ایرانى 
و افغانستانى ندارد. سورى و عراقى 
ندارد و امروز راهى که سید حسین 
حسینى، اولین شهید فاطمیون و 
هم رزمانش آغاز کرده اند؛ در حال 

تغییر دنیاست.

اینها شهیدند 
و چه شهیدی 

گمنام تر از 
»فاطمیون«

همسر شهید حسینى

ویژه نامه فرهنگى، اجتماعى، سیاسى چشمه

گمنامان بدون مرز
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را  همدیگر  خیلى  ما  مى گوید:  شهید  همسر 
علمیه  حوزه  از  را  ایشان  پدرم  و  شناختیم  نمى 
مى شناختند. چند بارى به مشهد آمدند و باالخره 
در سال 64 ازدواج کردیم که نتیجه آن یک پسر 
و دو دختر است. همان اوائل که حسین به مشهد 
آمد دیگر نتوانست درس را ادامه دهد و به خیاطى 
مشغول شد. مستاجر بودیم و دائم خانه را عوض 

مى کردیم و همین االن هم هنوز مستاجر هستیم.
هم  اینجا  و  بود  جنگیده  هم  افغانستان  در  قبال 
همسرم  شد.  عازم  نهایتا  و  کرد  مطرح  چندبارى 
بدى  او  از  هیچوقت  و  بود  اخالق  خوش  خیلى 
ندیدم. اخم و دعواکردنش را ندیدم. مواقعى مى شد 
که بخاطر سفرهایش ناراحت مى شدم اما او مى گفت 
چون این کارها براى اسالم است نباید ناراحت شوم 
و باید مقاومت کرد. از منطقه جنگى برایم چیزى 
تعریف نمى کرد و مى گفت اگر من بفهمم ممکن 
از دوستان  است که مانعش شوم. یکبار که یکى 
نزدیکش شهید شده بود، خیلى ناراحت بود. آنقدر 
از دوست شهیدش تعریف کرد که من هم ناراحت 
شدم و به او گفتم که دیگر نرود؛ اما حسین گفت، 
مى تواند  و همینجا هم  نمى شناسد  مکان  مرگ 

گریبان انسان را بگیرد.
براى سوریه خیلى تالش داشت که اعزام شود و 
سعى مى کرد رضایت مرا جلب کند. اردیبهشت 
سال گذشته اولین بار بود که به سوریه رفت. پیگیر 
اخبار بود و حفظ احترام حرم اهل بیت در سوریه 

برایش مسئله اساسى بود. امروز هم دائم از من مى 
پرسند که چرا اجازه دادى او برود؟ این راهیست که 
خودش انتخاب کرده بود و حاال پسر و دامادم هم 

همین راه را انتخاب کرده اند.
پسرم که از منطقه مى آمد تماس گرفت. گفتم بابا 
هم همراهت هست؟ گفت نه، او بعدا مى آید. البته 
پسر و دامادم با حسین آقا در یک منطقه نبودند و 

خبر لحظه شهادت را از دیگران شنیده بودند.
از صبحى  زینب دختر شهید است و گریه کنان 
مى گوید که دیگر خانه شان شلوغ شده بود و همه 
دور آنها را گرفته بودند. او مى گوید که مدتها منتظر 
بازگشت شوهر و پدر و برادرش از منطقه بوده و 
حاال همه آمده بودند، پدر هم آمده بود اما روح در 
بدن نداشت. اشک مى ریزد و از وابستگى شدیدش 
به پدر مى گوید. یکى از خاطراتى که در ذهن او 
مانده، صداى قرآن خواندن پدر است. »پدر قرآن 
مى خواند و من با صداى او از خواب بیدار مى شدم. 
وقتى کوچک بودم پشت سر پدرم نماز مى خواندم و 

عاشق قرائت قرآن او بودم.«
مشهد  در  حسین  شغل  مى گوید  شهید  همسر 
خیلى خوب و راضى کننده بود. برخى آمدند و به 
او مى گفتند که حقوقت که خوب است، زندگیت 
ناراحت  مى روى؟  جنگ  به  چرا  است،  راه  به  که 
مى شد و مى گفت که مگر بخاطر پول هم به جبهه 
مى روند؟ »ما اینجا بعشق حضرت زینب)سالم اهلل 

علیها( آمدیم«

گفت  و  آمد  پسرم  شهادت حسین،  از  بعد  حتى 
که باید بروم؛ چندین بار گفت و به دست و پایم 
افتاد و نهایتا رضایت دادم و گفتم فداى حضرت 

زینب)سالم اهلل علیها(؛ برو پسرم.
مانع  هم  او  مى کند.  فکر  مادر  مثل  شهید  دختر 
حضور همسرش نشده است. »به او گفتم که اگر 
بگویم نرو، نمى روى؟ با خنده گفت که تو هیچ وقت 
این را به من نمى گویى. نهایتا گفتم که مشکلى با 

رفتنت ندارم اما هر روز با من در تماس باش. «
دختر  بود.  فاطمیون  تیپ  فرمانده  جانشین  پدر، 
شهید ادامه مى دهد: اولین بار که پدرم به جبهه 
بهدار  عنوان  به  که  بود  گفته  ما  به  رفت،  سوریه 
مى رود. وقتى که برگشت آنقدر از منطقه تعریف 
کرد که هرکسى را مشتاق به حضور در آن فضا 
با  نبرد  و  شیعیان  وضعیت  درباره  مى کرد. خیلى 
تکفیرى ها در سوریه صحبت مى کرد. معتقد بود 
که تا شیعه و مسلمانى در اینجا وجود دارد نباید 
علیها(  اهلل  زینب)سالم  حضرت  حرم  به  بگذاریم 
جسارتى شود که این اهانت به شیعه و اسالم است. 
راهى شدند.  با همین صحبت ها  برادرم  و  همسر 
همسرم آمد و گفت که قصد رفتن دارد و من هم 
علیها(  اهلل  زینب)سالم  انشااهلل حضرت  که  گفتم 

پشت و پناهت باشد. 
همسر شهید مى گوید: در زمان جنگ ایران و عراق 
آمدم دفتر مسجد و بعنوان بسیجى ثبت نام کردم. 
آنموقع پسرم را باردار بودم. قرار بود خانم ها را به 

گمنامان بدون مرز
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میدان تیر ببرند و آموزشهاى نظامى دهند. همسرم 
اجازه نداد و گفت که با این وضع، صالح نیست بروم. 
این در دلم ماند و وقتى عالقه داشت براى جنگ به 
افغانستان برود به او گفتم. گفتم آنروز نگذاشتى من 
به جبهه بروم و حاال خودت هم نباید  بروى. حسین 
گفت که وضعیتش با من متفاوت است، او مرد است 
و من مادر خانواده هستم. اینها را گفت و رفت. آن 
اوائل که عقد کرده بودیم حدود شش هفت ماه به 
جبهه جنگ ایران و عراق هم رفت اما چیزى برایم 

تعریف نمى کرد تا بعدا مانع او نشوم. 
از همان ابتداى زندگى دائما در جنگ بود. یا در 
داخلى  جنگ هاى  در  یا  و  عراق  و  ایران  جنگ 
این بچه ها  او مى گفتم که  به  افغانستان. بشوخى 
دیگر تو را نمى شناسند، بیشتر کنارمان باش. دخترم 
را که باردار بودم حالم در روزهاى نزدیک به زایمان 
بد شده بود. فشارم باال و پایین مى رفت. حسین 
نیت روزه کرد و براى سالمتى من و فرزندش روزه 
مى گرفت و نهایتا دخترم شب عید غدیر، سالم و 

سالمت به دنیا آمد. 
سید حسین شهره بود به سعه صدر و اخالق خوش 
و لبخندى که همیشه بر چهره داشت. همسرش 
مى گوید: هیچ وقت جر و بحثى با هم نداشتیم مگر 
او آرام بود و وقتى  اما  اینکه من شروع مى کردم. 
مى شدند،  متذکر  من  به  لحظات  آن  در  بچه ها 
دعوا  »این  آرام مى کرد مى گفت:  را  آنها  حسین 
نیست، مادرتان اعصابش خرد شده و حق هم دارد. 

بگذارید راحت شود و وقتى من بروم گریه مى کند.« 
شوخى مى کرد و بمن مى گفت که اگر نباشد، انگار 
حال من هم بهتر است. این را که مى گفت ناراحت 
هم  او  باشى.  باید  حتما  تو  مى گفتم  و  مى شدم 
مى گفت باید برود و مسئولیت بچه ها با من است. 
عالقه داشت که به سوریه برود اما من اصال نمى 
دانستم در سوریه چه خبر است. گفت کمى اخبار را 
گوش کن تا بفهمى در سوریه چه خبر است. موقع 
رفتن که شد به او گفتم نرو، گفت: » اگر من نروم 

تو مى روى؟«
دختر شهید از رابطه با برادرش مى گوید. برادرش 
هم مثل پدر دائم در منطقه است و همیشه پیگیر 
اخبار جنگ و سوریه است. مى گوید: »بشوخى به 
داداش گفتم انقدر این اخبار را براى ما تعریف نکن، 
آخر با همین چیزها مانع مى شویم و نمى گذاریم 
بروید ها! داداشم خیلى شبیه پدر شده، دیگر به او 
گفتم که تو جاى پدرم شدى، بمان و نرو. او گفت 
اگر من جاى پدرت هستم باید راه او را ادامه دهم. 
وقتى پیکر پدر را آوردند به ما گفتند که پاهاى او 
قطع شده اما هروقت خوابش را مى بینم، ایستاده و 

راه مى رود.« 
خانم حسینى خاطره اى از بهشت رضاى مشهد 
تعریف مى کند، جایى که اکنون میزبان پیکر شهید 
حرم  مدافع  شهداى  مزار  کنار  او  است.  حسینى 
را  گمنام  شهداى  سراغ  خانمى  که  بود  ایستاده 
مى گیرد. او هم قبور شهداى مدافع حرم را نشانشان 

مى دهد و مى گوید که محل شهادت مهم نیست، 
خیبر باشد یا مجنون یا دمشق و هرجاى دیگر؛ اینها 
شهیدند و چه شهیدى گمنام تر از شهداى مدافع 
حرم افغانستانى. » بعضى از بستگان خودمان هم 
و  ندارند  سوریه  به  سفر حسین  از  دقیقى  اطالع 
او چرا رفت و چرا  آینده متوجه مى شوند که  در 
بشهادت رسید. حتى مواقعى که او به افغانستان 
مى رفت و دیر مى آمد و سفرش طول مى کشید، 
بعضى از همین نزدیکان سرکوفت مى زدند که چون 
شوهرت مهاجر بوده رفته و دیگر بر نمى گردد؛ او 
رهایت کرده است!« همسر شهید حسینى معتقد 
زینب  حضرت  را  امروزش  صبر  و  حال  که  است 
)سالم اهلل علیها( به او عطا کرده است و هم چیزش 

را مدیون ایشان است.
دختر شهید خاطرات روز ترحیم پدر را بوضوح در 
ذهن دارد. مشغول گریه بوده است که شخصى از 
فامیل مى آید و با تحکم به او مى گوید:  »با این 
شرایط که حاال پدرت هم رفته است، تو چرا اجازه 
دادى که همسرت به جبهه برود؟«، او در جواب 
مى گوید: »حرف اجازه دادن و ندادن نیست؛ اینها 
چیزیست که هیچ ربطى به منطق دو دوتاى دنیا 
به حضرت  دارد. خیلى  ربط  به دل  فقط  و  ندارد 
رقیه )سالم اهلل علیها( اعتقاد دارم و کوچک ترین 
مشکلم را از ایشان مى خواهم و االن خوشحالم که 
همه اتفاقات زندگى ما پیش چشم حضرت رقیه و 

حضرت زینب)سالم اهلل علیهما( است.« 
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شهدای مدافع حرم

از  ابوحامد  به  معروف  توسلى  علیرضا  شهید 
رزمندگان دوران جهاد در افغانستان بوده که سال ها 
مهاجرت  ایران  به  خود  خانواده  همراه  به  پیش 
کرده و در مشهد مقدس زندگى مى کرد. پس از 
آغاز نبرد سوریه و قدرت گرفتن حضور داوطلبانه 
نیروهاى مختلف از کشورهاى مختلف، جمعى از 
مختلف  شهرهاى  ساکن  مهاجر  افغانستانى هاى 
کشورهاى  دیگر  و  کویت  عمان،  عراق،  ایران، 
منطقف، رهسپار این کشور شدند. شهید توسلى 
نیروها بود که به همراهى تعداد  این  از  نیز یکى 
دیگرى از مهاجران افغانستانى به سوریه رفته بود. 
این نیروها در کنار یکدیگر یک تیپ نظامى با نام 
ارتش  کنار  در  که  داده اند  تشکیل  »فاطمیون« 
و  زینب)س(  حضرت  حرم  از  حفاظت  به  سوریه 

مبارزه با گروهک هاى تکفیرى مشغول هستند.
برخى اخبار حکایت از این دارد که پس از هتک 
مقدسات  به  داعش  گروهک  نیروهاى  حرمت 
اسالمى و نبش قبر برخى از اصحاب پیامبر)ص( 
نیروهاى مسلمان از کشورهاى مختلف به حرکت 
آمده و براى مبارزه با تندروى هاى آنان به صورت 
شهید  شده اند.  عراق  و  سوریه  رهسپار  داوطلبانه 
توسلى نیز که از جمله این افراد بود، چند پیش به 
همراه معاون عملیات خود شهید بخشى، در جریان 
انفجار خمپاره شلیکى نیروهاى داعش به شهادت 

رسید.
مشهد  به  شهید  فرمانده  این  پیکر  انتقال  علت 
دلیل  به  که  بود  شده  عنوان  این طور  مقدس 
حضور خانواده او در مشهد با هماهنگى مستشاران 
نظامى ایران که در منطقه حضور دارند، نیروهاى 
براى  او  پاک  پیکر  سورى  نیروهاى  و  افغانستانى 
تشییع و تدفین به ایران آورده شد. مسأله اى که 
براى تعداد دیگرى از مهاجران افغانستانى پیش از 
این اتفاق افتاده بود. بعد از برگزارى مراسم تدفین 
پیکر این شهدا، بیاینه  اى قرائت شد که گفته شده 
بیانیه همرزمان شهید ابوحامد و رزمندگان فعال در 

تیپ »فاطمیون« است.
به  هشدارهاى جدى خطاب  بیانیه  این  در  آن ها 
گروهک داعش و دولت هاى حامى آن مطرح کرده 
و اعالم کرده اند که راه فرمانده شهید خود را ادامه 
مى دهند و شهادت او هیچ خللى در مسیر مقاومت 
بیانیه خود  ایجاد نکرده است. آن ها در  این تیپ 
اعالم کرده اند که براى مردانى که آرزوى شهادت 
دارند، شهادت ابوحامدها، راه را پرفروغ تر مى کند 
و از خون این شهیدان هزاران »ابوحامد« دیگر در 

حال روئیدن است. 

مشروح متن این بیانیه را در ادامه مى خوانید:
بسم رب الشهداء والصدیقین

شهداء شمع محفل بشریت اند.
اى خداى شهداء! تو شاهد باش که فرمانده دالور 
رضا  شهید  توسلى،  علیرضا  شهید  ما  قهرمان  و 
بخشى و پنج شهید همرزمشان عاقالنه و عاشقانه 
گذاشتند  مبارزه  عرصه  در  پاى  تو  رضاى  راه  در 
تا حق مظلومین عالم را از ظالمین زمان بگیرند. 
»فاطمیون« لشکر مخلص تو اند که جان و خون 
خود را در دفاع از اسالم عزیز و مقدسات اسالمى 
در کف اخالص نهادند و در عصر و زمانى که تمام 
براى  خود  التقاطى  اندیشه هاى  با  ابرجنایتکاران 
رسیدن  براى  و  آزادیخواهانه  اندیشه هاى  تخریب 
به مطامع دنیویشان در برابر اسالم ناب محّمدى 
و خصوصاً مذهب تشیع که تنها مذهب انسان ساز 
صف  ذلت هاست  و  ظلمت ها  از  رهایى بخش  و 
کشیده اند و مى خواهند تمام دنیا را به سیطره خود 
و حربه اى  هیچ دسیسه  از  راه  این  در  و  درآورند 
به جان و آئین و خاک مسلمانان فروگذار نیستند 
و با ساختن گروهک هاى مزدورى نظیر داعش به 
به میدان  پا  تخریب مقدسات ما مصمم شده اند، 

گذاردند و در برابر آنان ایستاده اند.
گوى  ابوحامد  همچون  سردارانى  میان  این  در 
و تحت  ربوده  آزادى خواهى  از مدعیان  را  سبقت 
زعامت ولى امر مسلمین و توجهات امام زمان )عج( 
به تشکیل گروه هاى مبارزه نظیر »فاطمیون« کمر 
نابودى  و  اهلل  کلمۀ  اعتالى  راه  در  و  بسته  همت 
جان  پاى  تا  عزیز  اسالم  خورده  قسم  دشمنان 

ایستادگى کرده و مى کنند.
دشمنان بدانند:

و  ابوحامد  شهید  سردار  فاطمیون، شهادت  ما   .1
یاران همرزمش را توسط گروه هاى الحادى سلفیت 
و مزدوران اسرائیل محکوم و در کنار شهداء هم 
حافظ  شهیدان  این  راه  ادامه  در  مى شویم  قسم 

آرمان ها و پیرو راه آن ها باشیم.
2. ما فاطمیون ظلم و ستم ابر قدرت هاى پوشالى 
را  ظالم شان  همقطاران  و  اسرائیل  آمریکا،  نظیر 
در کشورهاى مظلومى نظیر افغانستان، فلسطین، 
لبنان، سوریه و عراق و کشتار ددمنشانه داعشیان 
را  هستند  ستمکاران  سرسپرده  نوکران  که 

بدینوسیله محکوم مى کنیم.
ابراز  شهداء  خانواده هاى  تمام  با  فاطمیون  ما   .3
همدردى کرده و اعالم مى داریم هرگز راه شهداء 
را رها نکرده و در کنار خانواده هایشان تا پاى جان 

خواهیم ماند.

4. ما فاطمیون با استعانت از خداوند و توجهات 
امام عصر )ارواحنا فداه( در هر نقطه از جهان که 
الزم باشد علیه الحاد و کفر ستم پیشه مى جنگیم 
و از آرمان هاى بلند شهیدانمان دفاع مى کنیم و با 
شرکت هرچه پرشکوه تر در صف هاى به هم پیوسته 
در کشور سوریه و حضور مخلصانه در جبهات حق 
علیه باطل و داعش مشت محکمى بر دهان جبهه 
جنایتکارشان  اربابان  و  سلفیت  داعش،  النصره، 
به  را  فاطمیون  شهیدان  خون  انتقام  و  مى زنیم 

زودى خواهیم گرفت.
5. به سران کشورهاى عرب خصوصا عمال آل سعود، 
اعالم مى کنیم که دست از همکارى با سیاست هاى 
غلط امریکا و اسرائیل در منطقه بردارند و بیش از 
این در برادرکشى ها میان مسلمانان و ریخته شدن 
خون هزاران جوان، پیر و کودک بى گناه مسلمانان 
در منطقه را باعث نشوند و با تشکیل گروهک هاى 
تروریستى، خود و حقوق انسانى ملت هاى خود را 
آلت دست و دست اندازى اجانب و بیگانگان نکنند و 

با شیاطین زمان همراه نشوند.
6. داعش بداند، مسلمانان عالم هرگز فریب چهره 
آدمکش،  این گروهک دژخیم،  به ظاهر مسلمان 
مزدور، خونخوار، جاهل و متحجر را نمى خورند و به 
آن ها هشدار مى دهیم که دست از تعصب و جهل و 
عناد بردارند و بیش از این موجب خدشه دار شدن 
دین پاک و طاهر اسالم نگردند و موجبات تفرقه 
مسلمانان را فراهم نکنند. در غیر این صورت به 
زودى زود نتیجه ددمنشى هاى خود را خواهند دید.
7. داعش بداند، ما پیروان پیامبر راستین حضرت 
محّمد ابن عبداهلل)ص( و شیعیان امیرالمؤمنین 
على علیه السالم و اهل بیت طاهرینش و کتاب 
و  رشادت  اهلل)ص( هستیم.  و سنت رسول  خدا 
ماست.  آرزوى  شهادت  و  ما  خون  در  شهامت 
پاک  اجساد  سوزاندن  یا  برادران مان  کشتار  و 
ما،  رزمندگان  کردن سرهاى  جدا  یا  شهدایمان 
نه تنها ترسى بر دل هاى ما نمى اندازد، که هیچ 
خللى در اراده آهنین ما در دفاع از مقدسات مان 
وارد نمى کند و به زودى زود نتیجه این اقدامات 

را به آنان خواهیم فهماند.
در ایام شهادت حضرت زهرا )س( دخت نبى اکرم 
سردار  و  فاطمیون  مزار شهداى  کنار  در  و  )ص( 
خون  از  که  مى داریم:  اعالم  ابوحامد  رشیدمان 
ایشان هزاران ابوحامد دیگر در حال روئیدن است 
و شهادت این بزرگان فقط راه شهادت را براى ما 

پرفروغ تر مى کند.
والسالم. 

حماسه »فاطمیـــــــــــــــــــــــــــــــــــون« ادامه دارد
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ابوحامد در جبهه های 8 سال دفاع مقدس
که حرم  کار می کرد؟ می نشست و نگاه می کرد؟ هر روز خبرش را می شنید  چه 
که سوریه به ما چه مربوط؟  عقیله بنی هاشم را تهدید می کنند و دم نمی زد 
کره  آرمانگرا بود و آرمانگرایی مرز ندارد. مرز دارد. مرزش را سیاستمداران روی 

گرد جغرافیایی رسم نکرده  اند. مرزش حق و باطل است.

شهید رضا بخشی )فاتح (
بگیر.جانشین  عکس  خوب  گفت  بار  این  اما  بگیرد.  عکس  نداشت  دوست 
کری، باقری و...  فرمانده بود و خانواده اش نمی دانستند. مثل همت، مثل با
مثل همان ها عکس هم زیاد ندارد. ادعا هم ندارد. مثل همه افغانستانی ها، 

جوان دانشجوی افغانستانی داستان ما.

شهیدان علیرضاتوسلی، سید حسین حسینی
 و محمود کالنی؛ فرمانده، جانشین و سرباز

راهشان یکی بود و مقصدشان هم یکی شد. سید حسین، آرامش ابوحامد 
نکشید،  طول  خیلی  بود.  کرده  گم  چیزی  انگار  شهادتش  از  بعد  و  بود 
هوای  فرمانده ها  فرمانده...  سر  آخر  و  سرباز  بعد  کشید،  پر  جانشین  اول 
و  بادامی  چشمان  باشند،  افغانستانی  گر  ا خصوص  به  دارند.  را  زیردست ها 

دل های نازک و قلب های ناآرام....

شیخ محمود رضایی و رزمندگان فاطمیون،
 بر فراز شهر فتح شد ه

و  آفتاب  زیر  روز   20 او  بدن  رسید.  شهادت  به  بعد  ماه  چند  محمود  شیخ 
که حضرت  آوارها باقی ماند و روزانه تیرباران می شد... پس روایت شده است 
رباب)س( یکسال بعد از آن واقعه  از زیر آفتاب به سایه نرفت گویا پس از آنکه 
به چشم خود بدن مطهر امام )ع( را د ر مقابل آفتاب سوزان دیده بود با خود عهد 

کرده بود که د ر زیر سایه زیست نکند.

شهید رضا اسماعیلی

رزمی کار  بدن  عکس های  بود.  ورزشکار  آقارضا  دارد.  جالبی  داستان  رضا  آقا 
و ساخته شده اش را می گرفت و به دوست و آشنا پز می داد. آقا رضا یک روز 
کرده اند.نمی دانم شاید سر ساختمان  شنید حرم خانم زینب)س( را تهدید 
بود، شاید هم باشگاه... اما طاقت نیاورد. بلند شد و رفت. آقارضا بدون این 
کردند و ... ذبحوا  الحسین)ع( من قفاها ... سربند به رزم نمی رفت. اسیرش 

شهید محمود کالنی، با جمعی دیگر از افغانستانی ها 
در اروی راهیان نور

که روزی روزگاری، دست ها و پاها و سرهای  کی می گذارند  پای برهنه روی خا
یک  پیرمرد  که  بودند  شده  جمع  پرچمی  حول  که  افتاد  آن  روی  آدم هایی 
گذشته  کربال می گذرد، سالها  کرده بود. پیرمرد می گفت: راه قدس از  تنه بلند 
کالنی، حجت االسالم و المسلمین، فرقی  است. و شیخ محمود، دکتر محمود 

نمی کند، فرزند خمینی مسیر شلمچه تا دمشق را خوب بلد بود.
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شهید محمد رضایى

شهید رضا بخشى

شهید محمد حکیمى

شهید یاسر جعفرى

شهید سیدقاسم سادات

شهید عباسعلى حمیدى

شهید محمدرضا توسلى

شهید رضا اسماعیلى

شهید محمود کالنى

شهید غالمرضا علیزاده

شهید سیدقاسم حسینى

شهید سیدمحمودرضا حسینى

شهید سیدعلى حسینى

شهید سیداسحاق موسوى

شهید علیرضا توسلى

شهید سیدحبیب شجاعى

شهید رضا میرزایى

شهید عباس علیزاده

شهید سید رضا حسینى

شهید سیدمحمد حسینى

شهید مجتبى واعظى

 شهید عظیم واعظى

شهید غالمرضا محمودى

شهید عباس احمدى

شهید حمید احسانى

شهید سیداسداهلل سجادى

شهید سیدنوراهلل حسینى

شهید قاسم شجاعى

شهید سیدحسین حسینى

شهید امیر مرادى

شهید محمدجواد رحیمى

شهید سیدابراهیم عالمى

شهید احمد دوستى کالته رحمان

شهید روح اهلل رضایى

شهید سیدجعفر حسینى

شهدای مدافع حرم



57 اردیبهشت 1394  ویژه نامه فرهنگى، اجتماعى، سیاسى چشمه

شهید نورمحمد محمدى

شهید نعمت اهلل نجفى

شهید سیدعلى حسینى

شهید سیدمحمد مرتضوى

شهید حسن قاسمى دانا

شهید عبداهلل رحمتى

شهید حمید قاسمى

شهید برات سلطانى

شهید حسین حسینى

شهید سیدمحمود حکیمى

شهید جواد غالمى

شهید سیدهادى حسینى

شهید سیدحسن موسوى 

شهید مرتضى محمدى

شهید محمدرضا حسینى

شهید مجتبى عبداللهى

شهید مصطفى دانش

شهید جاوید یوسفى

شهید احمد عارفى

شهید اسماعیل حسینى

شهید سیدقربان حسینى

شهید سیدهادى سلطان زاده

شهید حامد احمدى

شهید قاسم امیرى

شهید سیدعبداهلل حسینى

شهید سیدمحمد حسین زاده

شهید اسماعیل حسینى

شهید سیدطاهر حسینى

شهید قاسم شهسوارى

شهید سیدعلیرضا حسینى

شهید حسین حسینى

شهید علیرضا نعیمى

شهید حسن جعفرى

ثـر فاطمیون جاویـد اال
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محمدرضا اسماعیلى، فرزند چند ماهه شهید رضا اسماعیلى که بعد از شهادت پدر متولد شد.
روز پدر مبارک آقا رضا. محمدرضایت چند ماهى است که متولد شده و این اولین روز پدر 
اوست. چشمانش به تو رفته است، ناآرامیش هم، هر چند که چشمانت را دیگر ندیدیم و تو 
آرام گرفتى... شنیده ام که شکنجه ات کردند تا بد آقایمان را بگویى و نگفتى و  سرت را به 

نیزه بلند کردند... سربلندمان کردی آقا رضا. روز پدر مبارک. روزت مبارک
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