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7/ اي ره عشق آشن

   م معظم رهبريامق از بیانات فرازي

  

فتح وصالبتوقدرتوشجاعتوآنچه از حماسه

قدرت وآنچه از ایثارورزمندگان اسالم در این مدت گذشت

 نفس که ملت بزرگ ما از اعتماد بهوکل به خداوتوحىور

  .صیف نیستتود نشان دادند، با هیچ بیان قابل خو

وى آزاد مردان پرخاطرهذهنِح لوودلىصحیفه!آرى

 بسیجیان ملت ما را که لیردور رزمندگانیوغوشیرزنان

الدین آنان پوى  ها در برابر اراده هاى ابرقدرت ترین سالح مدرن

ان در هیچ گزارشى ترسیم تو مىخنثى گردیده است به آسانى ن

رایش، سوانایى نگارشتوى کسانى که  کرد؛ مگر آنکه همه

دیگران را ودخوهاى  یافتهوها تجسم دارند، دیدهوترسیم

.رندویر درآصوتونثروهنرمندانه به نظم

ى  همهوادث جنگحوى نگارندگان  در اینجا از همه

است خومهم را دارند، درظیفه در این وان انجامتوکسانى که 

این وران غفلت نکنندوضبط جزییات این دوکنم از ثبت مى

این . دیعه بگذارندوى تمام نشدنى را براى آیندگان به گنجینه

مم بخش اُ الهاموى تاریخ ى محرکهوى نیر ى ذخیره رهوره، دود

.است
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  مقدمه

ال به معشوق شهیدان براي وص. هاي عاشق غریبه نیست شهادت نزد انسان

شوق شهادت در وجودش . گونه بود شهروي نیز اینعبد اهللا . شناختند سر از پا نمی

  .غرب تا جنوب کشور به دنبال معشوق خود بود از غرب و شمال. زد موج می

 کردستان را به خط تفتیده جنوب منتقل نبرد ي احساس کرد که اگر تجربه

 ي شریفه گمنام کالم خدا را در آیهادعا و  بی. کند زودتر به هدف خواهد رسید

فَلْیقَاتِلْ فِی سبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یشْرُونَ الْحیاةَ الدنْیا بِاآلخِرَةِ ومنْ یقَاتِلْ فِی سبِیلِ اللَّهِ «

.»... . فَیقْتَلْ أَو یغْلِب فَسوف نُؤْتِیهِ أَجرًا عظِیما
1

 و خبر  براي امثال من غافل و بی

  .بازمانده از قافله شهیدان تفسیر کرد

چشم طمع به چیزي نداشت اما به کمتر از مزد . ساکت ولی خروشان بود

روحش بلند بود و . بود و عبد غیر خدا نشدعبد اهللا . شهادت هم راضی نبود

هاي سر  ي روزگار جنگ در کوه ها خداوند او را در دشواري. جسمش گوهر ناب

ده از برف کردستان ایران و عراق و در دشت سوزان فلک کشیده و پوشی به

  .خوزستان آزمود و مشتري جانش شد

.»... . إِنَّ اللَّه اشْتَرَى مِنَ الْمؤْمِنِینَ أَنْفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنَّۀَ«
2

  

 ما !هاي آزاده است که اي انسان اش ذکر کرده نامه هدف خود را در وصیت

در خط . ي انبیا و امامان معصوم هستیم پیرو سیره. ایم ق را از قرآن آموختهراه ح

  .ایم والیتیم و با نداي ملکوتی رهبر و امام به جبهه و جنگ رفته
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 من و شما چیست؟ اگر ي اکنون وظیفه. دیدیم که مرد عمل بود و راستگو

ي  از ما بپرسند که بعد از شهدا چه کردید، چه جوابی داریم؟ مطالعه

  .کند تا پاسخ را پیدا کنیم هاي شهیدان به ما کمک می نامه وصیت

ي خاطرات را تدوین  زمانی که پیشنهاد شد تا براي شهید شهروي مجموعه

سر مزار شهید در . کنم به خداي متعال متوسل شدم و خواستم که کمکم کند

و نیم به سال  یک. کردمامامزاده اسماعیل گرمسار رفتم و از خودش هم استمداد 

 قائم آل 12  تیپ،حفظ آثاربنیاد منابع مطلع، مثل بنیاد شهید گرمسار و استان، 

الشریف و ایثارگران سپاه گرمسار و تیپ، خانواده و  اهللا تعالی فرجه محمد عجل

حضوري یا تلفنی درخواست داشتم آنچه . دوستان و همرزمان شهید مراجعه کردم

خواست کار بهتر  البته خیلی دلم می.  و یا بنویسنددانند برایم نقل کنند از شهید می

  :از این درآید تا حق شهید ادا گردد ولی

  قدر تشنگی باید چشید هم به    آب دریا را اگر نتوان کشید

اند  جانب کمک کرده ي کسانی که به این دانم از همه در اینجا الزم می

ز خوانندگان عزیز در پایان ا. ي محترم شهید تشکر کنم ویژه از خانواده به

ي نظراتشان  ها را بر من ببخشند و با ارائه ها و نقص کنم عیب درخواست می

  .ام کنند یاري

  مؤلف
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  يشهروعبد اهللا شهید ي سردار  نامه یگزند

  

 هجري شمسی در کروز دوم دي ماه سال هزار و سیصد و چهل و ی

رمسار دیده به  کیلومتري شمال گیککش در روستاي کرند در  اي زحمت خانواده

 پدرش غالمعلی بنا بود و بعدها که پا به سن گذاشت کشاورزي .جهان گشود

. کرد می

 کرندستاي وران ابتدایی را در رود. هفت ساله بود که به مدرسه رفت

 دبیرستان را در  وتحصیالت راهنمایی. از درس خواندن فاصله نگرفت. گذراند

در طی این . ساختمان شدي  لم در رشتهپ موفق به دریافت دی وگرمسار ادامه داد

 کدر کمپروري به پا عالوه بر درس خواندن، در کار کشاورزي و دامه سال

.کرد ها و تظاهرات شرکت می یماییپبا شروع حرکت انقالبی مردم، در راه. کرد می

بعد از پیروزي انقالب و با شروع جنگ تحمیلی براي پیوستن به 

سپاه  هفتم آذرماه سال شصت به عضویت رسمیرزمندگان اسالم در تاریخ 

را در پادگان   ماه آموزش عمومیود .گرمسار درآمد پاسداران انقالب اسالمی

لین او. بعد از آموزش به جبهه رفت.  گذراندمموزشی شهید محمد منتظري قآ

. به مدت شش ماه انجام دادک ی ومأموریت خود را از فروردین شصت

باره به جبهه اعزام شد و در واحد اطالعات در دي ماه همان سال دو

عنوان مسؤول گروه شناسایی مشغول به  به! علی ابن ابیطالب 17عملیات تیپ

  از چندسشت و پگ دو به پایگاه گرمسار بروماه سال شصت  آذر .خدمت شد

طلبانه ومرزي دا هاي چریکی و برون اه خدمت در پایگاه براي انجام عملیاتم
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هاي آبی خاکی و تکاوري به همراه شهیدان ابراهیم شادکام  وزشبراي گذراندن آم

پس از اتمام آموزش در قرارگاه . اه رمضان اعزام شدگو مجید عربی به قرار

هاي متعدد  ها و شناسایی چهار در عملیات رمضان تا آبان ماه سال شصت و

دست براي مداوا به ي   مجروحیت از ناحیهبه خاطر. مرزي شرکت کرد برون

عنوان مسؤول دفتر فرماندهی در  پس از مداوا و بهبود نسبی به. گرمسار برگشت

.سپاه مشغول شد

 امام 21جنوب اعزام و در تیپي  نج به منطقهپ  وفروردین ماه سال شصت

در همان  .گروهان مشغول شدي  عنوان فرمانده  به!گردان قائم  در!رضا 

 شهید مهاجر اصفهان در سال در کنکور سراسري شرکت کرد و در دانشگاه

س تیپ یبا تأس. ساختمان پذیرفته شد ولی ترجیح داد در جبهه بماندي  رشته

همان سال با  اهللا تعالی فرجه الشریف در خرداد  قائم آل محمد عجل12مستقل

گردان امام سجاد   به فرماندهی،رشادت و دالوري که از خود بروز داد

.منصوب شد!

هاي  اش در سپاه را داوطلبانه در جبهه  ماهه هشت ماه از عمر شصت وسی

 تاریخ درشلمچه ي   در منطقه5در عملیات کربالي .شمال غرب و جنوب گذراند

پنج بر اثر اصابت تیر مستقیم دشمن به صورتش به  وم دي ماه شصت وو سبیست 

 پس از تشییع با شکوه مردم انقالبی گرمسار در .ل آمدیرفیع شهادت ناي  درجه

  .شهداي امامزاده اسماعیل به خاك سپرده شدگلزار 



13/ آشناي ره عشق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شهرويعبد اهللا خاطرات سردار شهید 
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چه  هر. سه چهار ساله بود که به مریضی سختی دچار شدعبد اهللا 

آخرین بار دکتر . چهار بار او را براي معالجه به تهران بردم. گرداند خورد بر می می

.تی به خانه برگشتیمبا ناراح. ما را جواب کرد

مان   سیدي به خانه،با همین وضعیتی که در رختخواب افتاده بود روز یک

.»بچه مریضه؟«:آمد و گفت

.»!میره داره می! بله«:مادرش گفت

.»!میره ین بچه نمیا«:گفت

 به  و در آورد واي که همراهش داشت برد بعد دستش را داخل کیسه

زادش آ ؛کنه تخم دوزرده میکه غ دارین ر مکی«:گفت مالید وعبد اهللا صورت 

.»!کنین

به  غ رورپس م«:گفتعبد اهللا بزرگ  رفت مادر وقتی خداحافظی کرد و

.»!نهمون سید بدی

. بچه از جایش بلند شد .کس را ندیدم هیچ. غ را برایش ببرمربرگشتم تا م

.بعد از خوردن آب حالش خوب شد. درخواست آب کرد
1

                                             
   پدر شهید- 1
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 وبه خاطر دارم د .گرفتم  وضو می،ها شیر بدهم خواستم به بچه یهر موقع م

 .گرفت روزه می خواند و  نماز میاما به تکلیف برسدعبد اهللا  مانده بود که سه سال

.».شی  مریض می؛هاالن روزه گرفتن براي تو زود «:گفتم به او می

 ، کنم از همین حاال تمرینهاگ! من استقامتش رو دارم! نه مادر«:گفت می

.»!تونم روزه بگیرم تر می وقتی که واجب شد راحت

 به من وات ر روزه! باباجان«: پدرش به شوخی گفت،که روزه بود روز یک

.»دي؟ می

.»!سالمی باید روزه بگیري خودت صحیح و! نه بابا«:گفت
1
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. مهربان بود و  با من خیلی صمیمی. شش سال کوچکتر بودمعبد اهللا از 

. کهنه داشتمي  چرخهیک دو. خواندم راهنمایی درس میي  ست که دورهایادم 

  .»!خوام من چرخ نو می«:به پدرم گفتم روز یک

 برات گه دی،تو دوچرخه داري«:در جوابم گفت. وضع مالی ما خوب نبود

.خیلی ناراحت شدم. »!خرم نمی

نباید به  ؛دونی بابا نداره تو که می«:گفت. گفتمعبد اهللا موضوع را به داداش 

 چون کار .»!خرم خودم برات می. انداز دارم یک مقدار پس من .گفتی بابا می

. پول داشت،کرد کشاورزي می

نو برایم ي  مدتی نگذشت که به قول خودش عمل کرد و یک دوچرخه

.خرید
1
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خرج خودش کار در آوردن خواند براي  زمانی که در دبیرستان درس می

 خربزه و هندوانه  وکرد تابستان زمین کشاورزي دیگران را اجاره می .کرد هم می

.براي زندگی ما هم کمک خوبی بود تشکا می
1

                                             
   مادر شهید- 1
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جاسوسی آمریکا را تسخیر ي  بعد از آنکه دانشجویان پیرو خط امام النه

هاي مختلف از سراسر کشور به حمایت از این  ها و احزاب و جمعیت  گروه،کردند

.رفتند انقالبی به تهران میاقدام 

خود از هنرستانی  از دوستان حدود صد نفر دیگربا عبد اهللا هم  روز یک

جاسوسی در تهران راه افتادند و پس از اعالم ي  گرمسار با پاي پیاده به طرف النه

. به منزل برگشتند،حمایت حضوري

را  ن آ!بزرگ و مهم بود که امام خمینی قدر  آناین حرکت دانشجویان 

.به انقالب دوم تعبیر کردند
1
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بوس  من و پدرش روي صندلی مینی. آمدیم بار از تهران به گرمسار می یک

عبد اهللا به . پیاده شد بین راه خانمی. نبودعبد اهللا جا براي نشسشن . ه بودیمتنشس

.»!مادر بشین«:گفتم

  .»!شینب«:دوباره گفتم. اي گذشت چند دقیقه. نشیند دیدم نمی

  .»ی؟تچرا صندلی خالی شد ننشس«:پرسیدمخانه که رسیدیم 

ه گا. اون خانم که بلند شد هنوز حرارت بدنش روي صندلی بود«:گفت

.»!نشستم خوب نبود می
1
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بعد از . قبل از انقالب شهید شهروي از شاگردان من در مقطع راهنمایی بود

 سپاهی به طرف من ي سجد با لباس سادهگاهی در م .ها دیگر او را ندیدم آن سال

اسمش را فراموش . صفاي باطن خوبی داشتو تواضع . کرد  سالم می وآمد می

 وکردم که حتماً شاگردم بوده   احساس می، خاطر شغل معلمی اما به. کرده بودم

  بعد از شهادتش به دفتر یادداشتم که اسامی. کند براي احترام به من سالم می

من به او درس . پیدا کردماسمش را .  مراجعه کردم، را نوشته بودمآموزان دانش

 جانبازي  وما درس عملی ایثار، فداکاريي  لی او به همه و قرآن داده بودم ودینی

.در راه اسالم را داد
1
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گذاشت و در کارها به آنها کمک  به افراد مسن خیلی احترام میعبد اهللا 

در . خواندیم سته بودیم و داشتیم درس میشاغ خودمان نروز توي ب یک .کرد می

به من پیشنهاد عبد اهللا . یرمردي در باغ خودش مشغول بیل زدن بودپهمسایگی ما 

 بیل را از او گرفتعبد اهللا .  نفري رفتیمود. کرد که یک مقدار به پیرمرد کمک کنیم

خیلی ناراحت . بیل شکستي  مشغول کار بود که دسته. زدن شروع کرد به بیل و

از آن به بعد هر موقع . خواست که بیل را درست کند ولی پیرمرد قبول نکرد. شد

.کرد دید از او عذرخواهی می آن پیرمرد را می
1
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اعزام ! علی ابن ابیطالب 17براي اولین بار با شهید شهروي به لشکر

.  شدمشب اول استقرارمان در لشکر بود که دچار مریضی سختی. شده بودم

. هوا خیلی تاریک بود. مرا به دوش گرفتعبد اهللا . توانستم از جایم بلند شوم نمی

. پرسان پرسان چادر امداد را پیدا کرد.  را ببیند خودشتوانست جلو سختی می به

. ازده شب مرا بعد از مداوا به دوش گرفت و به چادر برگرداندوساعت دحدود 

هر کس براي . هوا هم خیلی سرد بود. دندها از خستگی خوابیده بو  بچهي همه

.روانداز حداقل چهار تا پتو نیاز داشت

. همه خواب بودند.  و خوابیدمجایی را داخل چادر برایم آماده کردعبد اهللا 

پتوي . شوم دید من گرم نمی. پتو کم بود. بیدار بود و مراقب منعبد اهللا فقط 

.خودش را هم روي من انداخت

ش پتو ههرچه خواستم ب.  اورکتش را روي خودش کشیدکنارم خوابید و

هر وقت صدایش . پرسید مرتب حالم را می. تا صبح خوابش نبرد. بدهم قبول نکرد

.»!بفرما! جانم امید«:گفت زدم با خوشرویی می می
1
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به سپاه گرمسار ابالغ کردند هفت نفر از پاسداران مجرد را که توانایی 

هاي سخت تکاوري به قرارگاه رمضان  اي آموزش روحی باال دارند بر وجسمی

.این افراد باید داوطلب باشندیکی از شرایطش این بود که . اعزام کنید

نفر دیگر را از بین   چهار وشهروي، ابراهیم شادکام و مجید عربیعبد اهللا 

ي  پس از توجیه توسط فرمانده . یک قم بردمي داوطلبان انتخاب کردم و به منطقه

.ببرمآنها را به قرارگاه رمضان قرار شد  گرفتن مأموریت، منطقه و
1

. وقت قرارگاه فردي بلندقامت و قوي هیکل و بسیار ورزیده بودي  فرمانده

 طاقت .ها خیلی ضعیفن ین بچها«:ها افتاد گفت  چشمش به این بچهوقتی

ونا  ا،و نگرفتن رمادرشوني  تا گریه نکردن و بهانه! و ندارن رهاي سنگین آموزش

.»!رو برگردونین

شان   دو نفر دیگر از حرف فرمانده خنده و شادکامابراهیم عربی و مجید

این به ! به حالی که داریم نگاه نکن«:به او اعتراض کرد و گفتعبد اهللا گرفت ولی 

.»!هر نوع آموزشی هستیمي  ما آماده! خاطر مسمومیت غذا و خستگی راهه

هاي قوي هیکل پادگان را  د نفر از بچهها این بود که چن یکی از آزمایش

دستور داد هر کدام یکی از این مربیان را که قوي هیکل بودند .  آمدند،صدا زد

 وعبد اهللا  پی در پی،هاي  بعد از آزمایش ! و تا فالن نقطه با سرعت ببرندکنندکول 

.نگه داشتندمرزي  هاي سخت برون ابراهیم و مجید انتخاب شدند و براي آموزش
2
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  زخمی ودیدم پاهایش تاول زده. به منزل ما در تهران آمدعبد اهللا بار  یک

دن تا در  هاي سخت آموزش می  با تمرینوما ر«:گفت. پرسیدمعلتش را . است

از بیست و چهار ساعت پیش ما . غرب بتونیم مقاومت کنیمي  شرایط سخت جبهه

گونه غذا و یا کنسروي به  هیچ. ا کردنهاي شمال تهران با پاي برهنه ره  از کوهور

 کمکی به شما داده ا وگونه غذ هیچ.  طوالنیه ومسیر سخت’:گفتن. ما ندادن

 بخورین و خودتونو به  برگ درخت و گیاهانی که در مسیرهباید از. شه نمی

 و رها علفبعضی از ي  از گرسنگی ریشه. ‘! برسونینیممقصدي که مشخص کرد

.»!خوردیم ی م،که خوشمزه هم بود
1
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هاي  ها در زمان ها و نوشته در تماس اول قول دادم با رجوع به عکس

هرچه به ذهنم مراجعه کردم . مأموریتم با شهید شهروي حق مطلب را ادا کنم

شان عمل  کردم آنها به وظیفه از طرفی فکر می. اي که تأثیرگذار باشد نیافتم خاطره

 را باید کسی بگوید که از جنس خود آنها مطالب. کردند و رفتند، ما چه بگوییم

کشم حرفی از شهید و  ایم خجالت می ما که بعد از جنگ به دنیا چسبیده. باشد

با سرگرداندن . کردم گرفتی، من امروز و فردا می هر بار که تماس می. شهادت بزنم

یک شب در عالم رؤیا  اینکه خواستم خود را از دادن خاطره خالص کنم، تا می

بعد از سالم و احوالپرسی، یکی . آیند نفر روحانی را دیدم که به طرف من میچند 

و در گوشی به من شد از آنها که مسؤولیتی در نظام داشت از جمع جدا 

  .»نویسی؟ رو نمیعبد اهللا چرا خاطرات ! فالنی«:گفت

  .».یاد چیزي یادم نمی«:گفتم

کر کن و سریع برو ف. به تکلیف عمل کن. دونی بنویس هر چی می«:گفت

  .».بنویس

وقتی از خواب بیدار شدم فکر کردم که چه ارتباطی شهید با این روحانی 

بار هم با این روحانی  یقین داشتم که شهید در طول عمرش حتی یک. داشته است

پس یک پیام خاص . شناسد ارتباط نداشته و این روحانی هم او را ندیده و نمی

 إن شاء. کند بنویسم برم و آنچه ذهنم یاري میتصمیم گرفتم دست به قلم ب. است

.کنند هللا که به بزرگواري خودشان تقصیر ما را عفو میا
1
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متواضع و خوش اخالق بود که وقتی در جمع ما نبود احساس قدر  آن

انقالب  هاي کمین و حمله به مقرهاي ضد در مأموریتاو حضور . کردیم غربت می

رد هم بودند که به او کُدر بین ما برادران چریک . دلگرمی ما بود ي ها مایه و بعثی

براي برگشتنش روزشماري رفت،  هروقت مرخصی می. خیلی عالقه داشتند

.»یاد؟ کی میعبد اهللا  كکاپس «:دپرسیدن هر روز می. کردند می
1
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سال شصت و دو، سیصد تا جوان از سراسر سپاه در تهران جمع شدیم تا 

گیر و  هاي سخت زیر نظر مربیان سخت آموزش. ی ببینیمآموزش چریک

هاي  گیري هر روز که با سخت. کوش از جمله برادر آبشناسان شروع شد سخت

خدا کمک کنه که بتونیم خودمون «:گفتیم خوردیم، با خودم می می شدید مربیان بر

ی ما را بعد از مدت. مربیان خیلی چاالك و زبل بودند. ».رو بسازیم و مقاومت کنیم

ي کوهستانی دیزین و  آباد، منطقه براي زندگی در شرایط سخت به جنگل مرزن

  .داشتند در هر منطقه چند روز نگه می. آباد قم بردند دشت کویري علی

قول معروف  همه سختی را نداشتند و به ها تحمل این بعضی از بچه

ي   بود که در همههم از کسانیعبد اهللا . تنها سی و پنج نفر ماندیم. بریدند می

  .مراحل آموزش از آمادگی جسمانی خوبی برخوردار بود

ما را . ي جنگلی بود یکی از مأموریتهاي آموزشی ما اطراف تهران و منطقه

هاي نظامی  هاي پنج نفره سازماندهی کردند و خواستند بر اساس آموزه در گروه

تمام . یک گروه بودیمدر عبد اهللا من و . خودمان را به نقطه مورد نظر برسانیم

از ترس درنده و گزنده . خوابیدیم رفتیم و ساعاتی از شب می مدت روز راه می

به نظر من «:گفتعبد اهللا . پیشنهاد دادم که یکی نگهبانی بدهد و مابقی بخوابند

.  جواب داد؛امتحان کردیم. ».بهترین راه و بهترین جا براي خواب روي درخته

.ن خوبی هم براي ما شداگرچه سخت بود ولی تمری
1
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محل . که آموزش چریکی تمام شد ما را به کردستان اعزام کردند همین

ما شد،  هر جا به نیروي ضربت نیاز می. استقرار و مأموریت ما شد قرارگاه رمضان

انقالب با تمام  شب ضد یک. مدتی به اشنویه مأموریت دادند. فرستادند میرا 

نیروهاي . عنوان نیروي کمکی به سپاه شهر رفتیم به. ندامکانات به شهر حمله کرد

مگه نیروهاي ضدانقالب چند نفرن؟ من «:گفتعبد اهللا . زیادي حضور داشتند

  .».حاضرم با همین نیروها تا صبح نشده از شهر بیرونشون کنم

ي اینجا  معلوم نیست کی چکاره است؟ بیا بریم به فرمانده«:بعد هم گفت

 سپاه خطر داره و با یک گلوله خمپاره یا ي نیرو در محوطههمه  تجمع این بگیم

منتظر چی هستن؟ چرا سریع وارد عمل . شن ها لت و پار می جی بچه آرپی

  .»شن؟ نمی

تیربارچی عبد اهللا . مأموریت نیروها در نقاط حساس شهر مشخص شد

ر بعد از استقرار د. هاي سازمانی سپاه گروه بود و محل مأموریت، مجتمع خانه

ها و  تیربارچی. محل و کنترل شدن اوضاع، ضدانقالب آتش سنگینی ریخت

قبل از روشن شدن هوا با دادن . دادند هاي ما هم جواب آنها را می زن جی آرپی

دیدم که . ما هم تعدادي شهید و مجروح دادیم. تلفات سنگین پا به فرار گذاشتند

اولین تجربه . لم به او گرم شدد. از اسلحه و شجاعتش استفاده کردعبد اهللا چطور 

.بعد از آموزش بود
1
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بار  یک. کردم  او را از زیر قرآن رد می،خواست به جبهه برود هر بار که می

خواي   میهاگ! مادر«:گفت. بیرون در حیاط ایستادم تا قرآن را باالي سرش بگیرم

.»!منو از زیر قرآن رد کنبیا توي راهرو و !  نگه داري دم در نایستوقرآن ر

خواست کسی  وقت نمی هیچ. بعد هم قرآن را بوسید و از زیر آن رد شد

.خواهد جبهه برود بفهمد که او می
1
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.  شناسایی موقعیت دشمن در خاك عراقنپاتقمان مریوان بود و مأموریتما

ه ک همین. خسته و کوفته از شناسایی برگشته بودم. مدتی کارمان رفت و آمد بود

نفهمیدم چقدر خوابیدم ولی حسابی به جانم . توي اُتاق دراز کشیدم، خوابم برد

  .»!خوابی؟ بلند شو نماز شده چقدر می«:با صدایش بیدار شدم. چسبید

قدر راه رفتیم که وقتی رسیدیم ناي ایستادن  دیشب اون! تو خوابیدي«:گفتم

  .»حاال کو نماز؟. نداشتیم

شمس و بگو اسم من رو هم براي مأموریت بلند شو برو پیش برادر «:گفت

  .»!مرزي بنویسه برون

کی این . گفتی شدم، می شد بگذاري بخوابم؟ وقتی بلند می حاال نمی«:گفتم

  .»خبر رو داده؟

زیر بغلم را گرفت و . هایم پرید صحبت کرد که خواب از چشمقدر  آن

بگو اگه قراره ! آبی به صورتت بزن و برو سفارش من رو بکن«: کرد و گفتمبلند

  .»!کشی بکنه، براي چهار نفر دیگه قرعه بکشه؛ اسم من رو در گروه بنویسه قرعه

به خاطر . دانستم واسطه شدن من هم تأثیري در تصمیم او ندارد می

وقتی بهش . درآمدعبد اهللا اسم من و . کشی انجام شد اعتراض نکردن دیگران قرعه

! اي خدا«:ي شکر، بلند فریاد زد  نشانهگفتم، دستش را به آسمان بلند کرد و به

از اینکه اسم هر دوي ما در . ».کردم نوشتن دق می اگه اسمم رو نمی! قربونت برم

.گروه درآمد بیشتر خوشحال شد
1
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  .»دستت چی شده؟بابا  «:پرسیدم.  دستش را باندپیچی کرده بودچم

.»!چیزي نیست«:گفت

وقتی . را عوض کرد دستش ان برد و پانسماندامادمان او را به بیمارست

  .»!هگ که به من نمین دستش چی شده؟ او«:پرسیدمآمدند 

.»!هین توي دستش بودا«:اي را نشانم داد و گفت لولهگ
1
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ي  آوري اطالعات از جبهه بار مأموریت ما شناسایی و جمع قرار شد این

 و با همان ترکیب گروه پنج چند روزي در مریوان استراحت کردیم. میانی باشد

برقراري . صادق، بیاره و دربندیخان عراق رفتیم رمال، سیدنفره به مناطق خُ

شد به هر کسی  راحتی نمی به. ارتباط در این مناطق با کردها خیلی دشوار بود

ترین اشتباه ما  کوچک. افراد رابط هم خیلی مورد اعتماد نبودند. اعتماد کرد

ي غذا و مکان استراحت گاهی  تهیه. شد ان در منطقه میموجب لو رفتن حضورم

شکل  اگرچه خودمان را از نظر ظاهر با مردم منطقه هم. کشید ما را به تنگنا می

گشتیم ولی انجام کوچکترین حرکت و آداب و رفتار  کرده بودیم و به فرم آنها می

عبد اهللا وریت در این مأم. توانست سرنوشت مبهمی را برایمان رقم بزند خالف، می

مسؤول اطالعات بود و با کلی اطالعات و دست پر به مقرمان در مریوان 

.برگشتیم
1
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مدتی را به .  مرزي به اُشنویه برگشتیم بعد از قریب پنج ماه مأموریت برون

ي شمال شرق  بار براي ورود به منطقه این. استراحت و آموزش مشغول شدیم

گروه اعزامی ما سنگین . گذشتیم خاك ترکیه میبایست از مسیر  کردستان عراق می

بعد از عبور از مرز اشنوبه به ارتفاعات کالشین و . و بیست و پنج نفره بود

.سرپیران عراق رسیدیم
1

با ابتکار . ي پر آب ترکیه قرار داشت  جلو راه ما رودخانه

ي ها نیروها را به گروه. ها عبور کردیم و به شهر البکر رسیدیم و تالش بچه

محل استراحت ما . اي فرستادیم کوچک سازماندهی کردیم و هر گروه را به منطقه

دکتر صدایش . سرپل ارتباطی ما یکی از کردهاي مبارز بود. دره بود بیشتر در سی

  .او مطمئن شویمصداقت  تا از کردیمهاي مختلف او را امتحان  با روش. زدند می

ا را داشت ولی با هوشیاري ه با زیرکی خاصی قصد نفوذ و لو دادن بچه

در مدت کوتاهی اطالعات . ها توانستیم بدون اطالع از آن منطقه خارج شویم بچه

ي  همه. دست آوردیم خوبی را در شهرهاي شیروان، بارزان، بانیه و سیان به

بعد از . بودیمعبد اهللا هاي  خوابی آوردهاي اطالعاتی را مدیون زحمت و بی دست

ه به مسؤولیت برادر عباس حسینی براي انجام مأموریت به این مأموریت یک گرو

از . هم با این گروه رفتعبد اهللا . طرف مرکزیت عراق رفتند و از ما جدا شدند

.زیارت کربال هم مشرف شدند همکاران در آن گروه شنیدم که به
2
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ي ها در پذیرش مأموریت. آشنا شدمعبد اهللا در قرارگاه رمضان با شهید 

در مدت چهارده ماهی که با  .مرزي به داخل خاك عراق همیشه داوطلب بود برون

 در پایان هر .کرد هاي چریکی شرکت می هم بودیم به شوق شهادت در مأموریت

بار با حالت  یک. شد  خیلی ناراحت می،رسید مأموریت از اینکه به آرزویش نمی

.»!دوستام شهید شدنپس عهد ما چی شد؟ خیلی از ! حسین جان«:شکوه گفت

 جناب . کوهستانیه و ارتفاعاتش بلندهي اینجا منطقه«:شوخی گفت روزي به

ي  به منطقه! کنه اگه بخواد اینجا بیاد راه رو گم می! رسه عزراییل دستش به ما نمی

.»! دشت منو زودتر پیدا کنهتويرم تا عزراییل  جنوب می
1
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اي  تازه خدا بچه. ب به منزل ما در تهران آمدش. از گرمسار عازم جبهه بود

. شد کردیم آرام نمی می هرکاري. کرد شب خیلی گریه می آن. به ما داده بود

او را بغل گرفت و . باالي سر بچه آمد. از خواب بیدار شدعبد اهللا هاي شب  نیمه

اي  هچند دقیق.  ذکر در گوش بچه وشروع کرد به خواندن دعا. اُتاق بردي  به گوشه

. که بچه آرام شد و به خواب رفتنگذشت
1
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باباجان این همه سال جبهه رفتی بس نیست؟ «:گفتمعبد اهللا بار به  یک

.»!هم به ما برس  کمی

 ک سربازاشو جمع کرد و ی،بهرام چوبین براي فتح جایی! باباجان«:گفت

اگه . م تا فتح کنیمری اعالم کرد می. فرمانده هم انتخاب کرد و همراهشون فرستاد

ریم تا  ما هم می. رد بشنمون   از روي جنازهر اینکه مگ؛کنیم نشینی نمی نشد عقب

 اگه نگرفتیم ،اگه گرفتیم که هیچ. فتح کنیم و خاکمون رو از دشمن بعثی بگیریم

. کنن  ناموس ما تجاوز می وها به دین دیگه زنده نخواهیم بود تا ببینیم عراقی

 پسر تا چند! رم من بازم می! برن  از بین میوکنن و اسالم ر ی ویران مومملکت ر

.»! فکر کن منو نداشتی؛داري
1
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. او را در آغوش گرفتم و بوسیدم. استآخرین اعزامش به جبهه فکر کردم 

مثل گذشته چهار ماه به چهار «:گفتم .بودخواهد انگار آخرین دیدار ما تا قیامت 

.»!هم به فکر من و پدر پیرت باش کمی! ماه نامه نده

شما .  فقط به فکر اسالم و انقالب و مملکتیم،ما وقتی جبهه هستیم«:گفت

تا تو به شهادت من رضایت ! مادر دلواپس من نباش. کنیم رو هم فراموش نمی

.»!ردمگ رم و بر می طور می همین. شم  شهید نمی،ندي
1
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با قرآن انس . کرد  استفاده می خوب وقتازدر طول مدتی که با هم بودیم، 

شد و   جنگی یا کوهستانی که بودیم گاهی از ما جدا میي در منطقه. عجیبی داشت

 او را در پشت ،رفتیم وقت که سراغش می هر. کرد با خداي خودش راز و نیاز می

.خواند دیدیم که قرآن می درختی یا تخته سنگی می

ما   پیشنهاد داد تا هر روز یکی ازاو. روزي با دوستان نشسته بودیم

  بیشتر از احادیث،کرد وقتی که او صحبت می. پیشنهاد او را پذیرفتیم. صحبت کند

 مدت خیلی آندر . نشست دل می بههایش  کرد و صحبت  آیات قرآن استفاده میو

.چیزها از او یاد گرفتیم
1
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یا از  اراز مقرهاي سیمرزي بود  از آنجایی که مأموریت ما بیشتر برون

یژه و  به؛گیر بود ها منطقه برف زمستان. کردیم رد استفاده میکُمنازل معارضین 

گونه  گاهی دو سه ماه هیچ. شد سختی انجام می  رفت و آمد به.ارتفاعات کالشین

.ارتباطی با ایران و نیروهاي خودي نداشتیم

خوراك ما لوبیا و بیشتر . داشتیم خشک را براي این مدت بر میي  جیره

  وکنم شبی که مقداري لوبیا را در آب فراموش نمی. بودماهی ن  تُ وسیب زمینی

وقتی براي دوستان داخل ظرف . خوشمزه هم شده بود. روغن درست کردم

.»!ديب به من بیشتر نکنه !حسین شمارشی تقسیم کن«:گفتعبد اهللا  ،ریختم می
1
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 در تهران منزل ما ،گشت بود یا از جبهه بر میهر موقع عازم جبهه عبد اهللا 

 جنگ سؤال  ومن و خواهرش از روي کنجکاوي در ارتباط با جبهه. آمد می

شنیده بودیم . کرد اطالعات ندهد سعی می. رازداري او خیلی قوي بود. کردیم می

خواست از اوضاع  خیلی دلمان می.  خاك عراق استتويهایش  بیشتر مأموریت

.»شه با این اوضاع و احوال به عراق رفت؟ مگه می«:گفت می .ویمآنجا مطلع ش

 با دو نفر از دوستان ابار ب یک«: گفت،بعد از اینکه خیلی اصرار کردیم

 موقع  وزیارت کردیم. ! امام حسینبریم زیارتلباس عربی موفق شدیم 

ن بدو.  پاي یکی از دوستان جلو در حرم به پاي مأمور بعثی برخورد کرد،برگشت

ما .  دستگیر کردو رنمأمور فوراً او. ‘!ببخشید’: گفت،ستاتوجه به اینکه در کجا 

 ناز او. نیمو به موقعیت برسو رمون ترك کنیم و خودوهم مجبور بودیم محل ر

.»! کردنش شنیدیم شهید.خبري نشد تا اینکه آمدیم ایران
1
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غرب دوست داشت و ي  ي جنوب را بیشتر از جبهه جبههعبد اهللا 

  وهش  میتر جنوب به شهادت نزدیکي  آدم توي منطقه«:گفت می. سندیدپ می

.»!هاقبالش براي شهادت بیشتر
1

   

                                             
 برادر شهید- 1
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 آمد  وخاك عراق با نفرات کم رفتدر  عملیات  وبراي شناسایی

 .کردیم  معارضین کُرد را شناسایی می،در هر منطقه براي استراحت. کردیم می

لوالن به حیاتشب در مسیر  یک
1

روي به منزل یکی از  ها پیاده  پس از ساعت

یک اُتاق را براي استراحت در اختیار ما . دو اُتاق داشت. معارضین کُرد رسیدیم

هاي شب یکی از دوستان  نیمه. اش در اُتاق دیگر بودند گذاشت و خود و خانواده

یده بودن موقع برگشت به دلیل تاریکی و پوش. براي رفع حاجت بیرون رفت

صبح . خانه خوابیده بود رفت اطراف خانه از درخت، اشتباهی به اتاقی که صاحب

احتمال دادیم براي وضو بیرون .  دیدیم دوستمان نیست،که براي نماز بیدار شدیم

شود  او هم وقتی براي نماز بیدار می. مدتی در انتظارش صبر کردیم. رفته باشد

. کند  عذرخواهی می،خانه رفته است بفهمد که اشتباهی به اُتاق صاح می

  .»!هاي من هستین شما هم مثل بچه! عیبی نداره«:گوید خانه می صاحب

ها مرتکب چنین اشتباهی شده بود اما هربار که در   یکی از بچهاگرچه

 و کشید آن خانواده خجالت میاز عبد اهللا  م،گذشتی مأموریت از آن مسیر می

.کرد عذرخواهی می
2
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مأموریت گرفتیم تا براي مدتی به . آمد می برعبد اهللا ري از دست هر کا

ها و منافقین را شناسایی  درون خاك عراق برویم و موقعیت ضدانقالب و بعثی

. کارها را بین اعضا تقسیم کردم.  بودمگروه ما پنج نفره بود و من سرگروه. کنیم

عبد اهللا  آموزش تا آن لحظه از دوران. دادمعبد اهللا کار اطالعات و شناسایی را به 

همه جا . هاي بارز او بود باکی از شاخصه شجاعت و بی. را از نزدیک شناخته بودم

ي مأموریت ما  منطقه. کرد رفت و مسیر را شناسایی می قبل از ما باید می

. مسافت زیادي را طی کردیم و از رودخانه شیلر گذشتیم. ي عراق بود سلیمانیه

همیشه یک شب جلوتر عبد اهللا . رزي ایران و عراق گذراندیمي م شب را در نقطه

ها،  هاي کور را براي برخورد نکردن با آدم از ما منطقه را شناسایی و راه

ها راه  کردیم و شب روزها در پناهگاه استراحت می. کرد گذاري می عالمت

با همکاري کردهاي مبارز حزب میهنی کردستان عراق، تمام نقاط . رفتیم می

حساس و تحت نفوذ منافقین و بعثیها را در منطقه چوارته، شیروان و مرگسور 

در طی این مأموریت که حدود یک ماه انجام شد چند بار مورد . شناسایی کردیم

.تعقیب و گریز قرار گرفتیم
1
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ها مشغول صحبت  با بچه روز یک. داخل خاك عراق مأموریت داشتیم

موقع خواب از نیش مگس در . ندزد ه نیش میشمثل پهاي آن منطقه  مگس. شدیم

ها خیلی  یکی از بچه. کردیم ز خودمان دور میام باید آنها را یدا. یمامان نبود

.خسته بود و زود خوابش برد

ه  شروع کرد ب،کنند ها دارند او را اذیت می شهید شهروي وقتی دید مگس

.ابید و بیدار شدچرخاند تا او خوقدر  آن.  مثل پنکه؛ چفیهچرخاندن

به ! هاي صدام بنزین نداشتن مثل اینکه امروز فانتوم«: گفت،وقتی بیدار شد

  .»!سراغم نیامدن و راحت خوابیدم

اي که  با پنکهعبد اهللا ولی . خیلی هم پرواز داشتن!  بابانه«:ها گفتند بچه

.»!کرد  دور میونها راو ،آورد می روي تو به حرکت در
1
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مادر «:پرسیدم. روز بی خبر به خانه آمد یک. اهی در جبهه مانده بودچند م

.» که آمدي؟هچطور شد! چه عجب

 سري هم به گفتم  سمنانش بردم؛دا مجروح شده بوه یکی از بچه«:گفت

.».شما بزنم

.»! دلم از تو کنده شده بود!بار خیلی دیر کردي این«:گفتم

ار بار شکر که مادرم دلش از هز خدا رو صد«: گفت ورو به قبله ایستاد

.»!من کنده شده
1
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خواست پسرم را  مادرها دلم میي  من هم مثل همه. موقع زن بردنش بود

برم برات ! مادرجان«:گفتم گشت به او می هروقت از جبهه بر می .داماد کنم

.»خواستگاري؟

خودت ! مکن  نمیواج جنگ حل نشه ازدي تا زمانی که قضیه! نه«:گفت می

تونی  تو می. گردم نمی ماه بر  زودتر از چهار،رم جبهه دونی که هرموقع می می

.»!تونه  زن که نمی،تحمل کنی
1
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به عنوان . قرار بود مدتی در پایگاه گرمسار بماند. تازه از جبهه آمده بود

یت مسؤول به خاطر کمبود نیروي کادر ،. مشغول به کار شد رئیس دفتر فرماندهی

همکاران «: لباس که رسید اعالن کردي سهمیه.  پوشاك هم به او واگذار شدرانبا

  » .براي تحویل لباس به انبار مراجعه کنید

و بعد از چاق سالمتی وقتی که مراجعه کردم دست گرمی به هم دادیم 

ه م بود که هیچ ، اگا ه رو برام بیار اگه انداز48 سایز !عبداله جان ببخشید«:گفتم

  .».گردونم می نبود بر

نکه ناراحت بدون آ. ندما برگرد.م بزرگ بودیراب. بردم اتاق کارم و پوشیدم
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   .»نکنه بزرگ بود؟«:شود پرسید

   .».تر بده  یک شماره کوچکپس«:گفتم

به اتاق بردم . با روي باز و بدون اینکه خم به ابرو بیاورد برایم عوض کرد

موقع ظهر بود و براي نماز . مبرگردانت کشیدم خجال. بزرگ بود .و دوباره پوشیدم

   .»داود جان چطور بود؟«:توي راهرو من را دید و پرسید. آماده می شدیم

با یکی از . حقیقتش دیگه روم نشد برگردونم. باز هم بزرگ بود«:گفتم

  .».کنم می عوض ها بچه

   .»!بعد از نماز بیا ؛ده بار دیگه هم که بیاي در خدمتم«:پشتم و گفتزد 

 دبه خاطر اینکه به زحمت نیفت.  برداشتم و رفتم انباراس ربعد از نماز لبا

  .  را انتخاب کنملباسمم و همانجا رو داخل انبار بد خواستم اجازه بدهشاز

. وم خندان و مهربان، طوري نگاهم کرد که ناراحت نشي با همان چهره

تا . ار مال شماهاستانب.  ارادت دارمتدونی که خیلی به می! داود جان«:گفت

اگه به تو اجازه بدم، خالف اخالقه و از .  وارد انبار بشهحاال نگذاشتم کسی

 ده بار دیگه هم بیاي،  اومدي،هکه دو باراین.  نکنفکرش رو. به دورهعدالت 

ونم عدالت رو در حق اگه بت. خیال نکنی که ناراحت می شم. قدمت روي چشم

  .».، لذت می برمهمه اجرا کنم

هــرگز ناراحــت  ردند،کاران دیگر هم که براي تعویض مراجعه می کهم

.ها شرمنده اخالقش می شدند  بلکه بچهشد نمی
1
   

                                             
)همکار شهید( داوود اخباري - 1
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با همان عبد اهللا   وایم در منزل خوابیدهعبد اهللا شبی در خواب دیدم با پدر 

.ت باالي سر ما ایستاده اس،تر بود اي با شلواري که از قدش کوتاه لباس جبهه
1

 .بوداش ن اندازهدادند   شلوارهایی که در جبهه به او می،چون قدش بلند بود

.»چرا ایستادي؟ حالت چطوره؟«:پرسیدم

.»!برات نامه آوردم«:گفت

  .که نامه را گرفتم از خواب بیدار شدم همین

مرا . اي را از سپاه به من داد  منزل ما آمد و نامهصبح جواد معینیان درِ 

.استه بودند که به سپاه برومبراي کاري خو
2

   

                                             
 مادر شهید- 1

   مسؤول تعاون وقت سپاه گرمسار- 2
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   براي ما،بودیمعراق هایی که کردستان  وقتاون «:بعدها به ما گفتعبد اهللا 

نوشتم و در قرارگاه رمضان  چندتا نامه می. امکان تماس یا دادن نامه نبود

رام اي از خونه ب هر موقع نامه«:گفتم  و میکردم به دوستان سفارش می. گذاشتم می

! به آدرس منزلمون بفرستیندر جواب وها ر  یکی از این نامه،اومد
1

   

                                             
   برادر شهید- 1
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 ، گردان شدي وقتی که فرمانده. زد بود اش زبان حجب و حیا و سر به زیري

دستوراتش . فهمید او چکاره است کسی نمی. آمد به چشم میاش بیشتر  افتادگی

دیدند  ها می وقتی بچه. قدم بود در کارهاي جمعی پیش. بیشتر رفاقتی بود تا نظامی

براي برپایی حسینیه و . گرفتند اي از کار را می کند هر کدام گوشه او دارد کار می

. هاي چوبی  گردان خودش شروع کرد به تسطیح زمین و آوردن تیركي نمازخانه

چرا تنهایی «:پرسیدند. وارد صحنه شدندعبد اهللا هاي گردان با دیدن  بچه

  .»فرمانده؟

ها سهم  خوام در ثواب برپایی حسینیه و نماز خوندن بچه می«:گفت

نده باید همیشه از نیروهاش جلوتر باشه؟ اگن فرم مگه نمی. بیشتري داشته باشم

ها کار  دمون و بچه باید روي معنویت خوم توي عملیات موفق بشیمیاگه بخوای

.». بهتر از نماز نیستهیچ چیز. کنیم
1

  

                                             
)همرزم شهید( مصطفی غریبی - 1
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. طرات شهید شهروي خدمت پدر بزرگوارش رسیدم خاگرفتنبراي 

! باباجان’:چند بار به او گفتم.  داماد کنمورعبد اهللا خیلی دوست داشتم «:گفت می

وقت جنگ تموم شد و   هراهللا إن شاء! پدرجان’:گفت  در جوابم می.‘!بیا زن بگیر

. ردمک ام را تکرار می  خواسته،آمد هر موقع مرخصی می. ‘!گیرم زن میبرگشتم 

 ور  دامادي توام هآرزو دارم تا زند! اباجانب’:روز که به مرخصی آمد گفتم یک

به دخترایی تونی انتخاب کنی  نمیه اگ’:به شوخی گفتم. ‘!حاال زوده’:گفت. ‘!ببینم

و برات گکدومو که پسندیدي ب هر! یان نگاه کن که از مدرسه بیرون می

این  با ،خواد به دختر مردم نگاه کنهکه ب چشمی! باباجان’:گفت. ‘!خواستگاري کنم

.».‘!کنم  له میماپیارم و زیر  انگشت بیرونش می
1

   

                                             
  )از کارکنان بنیاد شهید گرمسار( علی میراخوري - 1
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معاون عبد اهللا . داشتپدافندي گردان ما در خط مقدم مهران مأموریت 

آن طرف میدان . گذاري شده بود فاصل خاکریز ما با دشمن مین حد. گروهان بود

ما . رسید لی تیربار روي آن سالم به نظر می یک تانک عراقی سوخته بود و،مین

با احتیاط از میدان مین عبور کرد و خود را به عبد اهللا . به تیربار خیلی نیاز داشتیم

.ار باز کرد و با خود آوردچرا با آ تیربار روي آن. تانک سوخته رساند

سمت او تیراندازي  از هر طرف به. ها متوجه شدند  عراقیشموقع برگشت

. رساندب تیربار را سالم به این طرف خاکریز با هزار سختی توانست. دندکر می

 براي ،مانده بود در میدان مین جارا که ها  مقداري از مهمات عراقیبار هم  یک

.ها آورد  بچهي استفاده
1

  

                                             
  )همرزم شهید( صدراهللا کریمی - 1
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  وم مه قصد داشتند بلندي بسیار.ها از شهر مهران گذشته بودند عراقی

هاي شاهرود به خط  شب قبل بچه .قندي را تصرف کنند ف به کلهاستراتژیک معرو

هنوز تعدادي از .  مجروح داده بودند وو تعدادي شهیدبودند دشمن حمله کرده 

به گروهان ما مأموریت .  بودندماندهشهدا در حد فاصل ما با دشمن روي زمین 

.داده شد تا از پیشروي دشمن جلوگیري کند

 داخل سنگري که به دست .ان سال شصت و پنج و تابستنزدیک ظهر بود
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زیادي ي  ها فاصله با عراقی.  مشغول نگهبانی بودم،هاي خودمان زده شده بود بچه

ها  عراقی آوردیم تا مراقب حرکت ر بیرون میگبا احتیاط سرمان را از سن. نداشتیم

.باشیم

اي را  ایهسناگهان .  خورشید هم امانمان را گرفته بود.هوا خیلی گرم بود

اول .  چپم گذاشتي اش را روي شانه بالفاصله دست خسته. روي سرم حس کردم

با من . بودعبد اهللا  م، گروهاني فرمانده. به دستش و سپس به قامتش نگاه کردم

.»!رم جلو  دارم می،مواظبم باش«:کوتاهی کرد و گفتپرسی  احوال

خط مستقر شده  زیرا تازه در ؛ شدمنشنگرا. بزنمفی فرصت نداد تا حر

 از یک طرف آلوده ؛رفت جلو میدر مقابل تیر مستقیم دشمن داشت بودیم و او 

.هم کمین دشمنفی  از طر وبودن زمین به مین

من براي حفاظت ي  وظیفه. کرد را تهدید میعبد اهللا این خطرات هر لحظه 

تی وق .مراقب اوضاع بودم شمیچ به قول معروف چهار. تر شده بود از او سنگین

ي   خمپارهي از گلوله رپها را  ویی مخصوص عراقیچبرگشت دیدم یک جعبه کائو

کشان کشان ؛ بغل گرفته چی را هم زیر یپ هفت هشت گلوله آر وشصت کرده

.»!نخسته نباشی! ها م بچهسال«:لبخندي زد و گفت. خودش را به خاکریز رساند

 سنگرهايسراغ ی را در سنگر من گذاشت و سریع به ج یپ آري چند گلوله

ها را هم در   گلولهي بقیه. فرصت نداد تا از کاري که کرده سئوال کنم. دیگر رفت

.تقسیم کردطول خط 
1

                                             
  )همرزم شهید( حسین قلیان - 1
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 اخالقی که داشت از جایگاه  وها به خاطر اخالص  بین بچهردعبد اهللا 

، من 1مهران و در ادامه عملیات کرباليي  در منطقه . برخوردار بوداي ویژه

ساعت یازده . خیلی نگران شدم. حدود یک ساعت او را گم کردم. نش بودممعاو

.دامه داشتابین ما و دشمن تبادل آتش . شب شد

ضد  کنجاه و تعدادي ماسپیک قبضه تیربار کالیبر . یک مرتبه دیدم آمد

ها داد تا  بعد هم آنها را به بچه. ها با خودش آورده بود گاز را از سنگر عراقی

.نداستفاده کن
1

   

                                             
  )همرزم شهید( عباس پازوکی - 1



 شهرويخاطرات سردار شهید عبد اهللا / 58

  

  

  

  

  

ها براي وضو گرفتن روي پل شناور در جزیره مجنون  نزدیک ظهر بچه

ها  یکی از بچه. چند اردك با فاصله کمی از ما توي نیزار نشستند. جمع شده بودند

ها رو بزنه کباب  هر کی بتونه اردك«:گفت. اش را آورد رفت سنگر و اسلحه

  . ».دم  بهش میموقع تقسیم کباب هم سهم بیشتري. کردنش با من

باالخره یکی اسلحه . بعضی خندیدند و تشویق کردند. بعضی مخالف بودند

بعد هم پرید توي قایق و گشتی زد و با یک اردك . را گرفت و شلیک کرد

  . برگشت

اسلحه و فشنگ رو «:گفت. صحنه را دید. آمده بود وضو بگیردعبد اهللا 

 شرعی نداره؟ هر کسی زده دادن که اردك بزنیم؟ این کار درسته؟ مسؤولیت

  .».خودش هم باید جواب بده

 زیر چشمی به او نگاه  وهمه سرشان را پایین انداخته بودند از خجالت

 این کار خودش تمرین تیر !عیب نداره«:براي اینکه آرامش کنم گفتم. کردند می

.».اندازیه
1

  

                                             
)همرزم شهید( عباس پازوکی - 1
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با هم صحبت اي  ند لحظهچ. جلو چادر ستاد فرماندهی ایستاده بودعبد اهللا 

.»؟اي گرفته«:پرسیدم. رسید خسته به نظر می. کردیم

ي  جنوب عالقه دارم ولی کارایی من توي منطقهي  منطقهاگر چه به «:گفت

تونستیم  در غرب با کمتر از این تعداد نیرو بیشترین تلفات رو می.  بودغرب بیشتر

.»!ها حیفن این بچه! ترهاما در این منطقه تلفات ما بیش. میاز دشمن بگیر
1

                                             
  )همرزم شهید( علی عبداللهی - 1
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روز برادرانی از تبلیغات تیپ به گردان ما آمدند تا با رزمندگان  یک

خواستند خودشان را معرفی کنند و محل اعزام و  از رزمندگان می. مصاحبه کنند

شهید شهروي با دیدن دوربین از منطقه . هدف از اعزامشان را به جبهه بیان کنند

  .عد از نماز و ناهار برگشتخارج شد و ب

 ،قبل از اینکه او متوجه شود. برادران تبلیغات هنوز حضور داشتند

 ،قتی متوجه شد و.برداري کرد بردار قسمتی از حرکات و راه رفتنش را فیلم فیلم

.»!کنیم ما براي رضاي خدا کار می«:گفت. اعتراض کرد
1

                                             
  )همرزم شهید( محمد معینیان - 1
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ناراحت عبد اهللا  ،زدند ربط می  بی وکهاي سب هاي گردان حرف ر بچهگا

جلسه را هم ا ه کرد و بعضی وقت  صورتش از شرم تغییر میگگاهی رن. شد می

در تمام مدتی که با او بودم حتی یک حرف نامربوط و باطل از . کرد ترك می

.زد فکر حرف می خیلی سنجیده و با. زبانش نشنیدم
1

 

                                             
)همرزم شهید( رحیم عرفانیان - 1
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نین وگروهان و معاي   دوستان و فرماندهو چند نفر ازعبد اهللا با  روز یک

ناگهان دیدیم یکی از برادران سراسیمه دامن چادر را . داخل چادر نشسشه بودیم

 بازي نکنن؟ ببینید ضامن کها نگفته بودین با نارنج مگه به بچه«: گفت وباال زد

ز من با احتیاط اونو ا! ها کشیده و نتونسته جا بذاره  رو یکی از بچهکاین نارنج

.»!دستش گرفتم تا ضامنشو جا بذارم

زده از چادر بیرون  تشها سراسیمه و وح  بچهي همه. را رها کرد ناگهان آن

معلوم شد که او با . انی نشدندجگروهان خیلی هیي  خودش و فرمانده. زدند

.ها را امتحان کنند گروهان از قبل همدیگر را دیده بودند تا بچهي  فرمانده

عبد شتیم دیدیم گوقتی داخل چادر بر. تعجب کردیم. نیامدبیرون عبد اهللا 

.نفر مطلع باشد  آن دوي  بدون اینکه از نقشه است؛با خیال راحت نشسشهاهللا 
1

                                             
  )همرزم شهید(اهللا شادکام   آقاي امان- 1
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ها و خواندن نماز مغرب و عشا به گردان امام  شب براي دیدن بچه یک

.آقا موسوي بود امام جماعت حاج. سجاد رفتم
1

هایش   از صحبت وستیمنشآقا داخل چادر  اعتی با حاجبعد از نماز نیم س

خداحافظی کردم و به طرف چادر خودمان در مجتمع رزمندگان . استفاده کردیم

آهسته . ریه شنیدمگذشتم که صداي گ از کنار چادر فرماندهی می. راه افتادم

. دخوان ریزد و دعا می  میکدیدم شهید شهروي مثل ابر بهار اش. طرف صدا رفتم به

.به راهم ادامه دادم. نخواستم متوجه شود
2

                                             
.ي وقت گرمسار علی موسویان امام جمعه محمد المسلمین سید وحجت االسالم  مرحوم - 1

)م شهیدهمرز( علی عبداللهی - 2
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برایم عبد اهللا . سته بودیمشداخل چادر ن.  بود4يالقبل از عملیات کرب

 توين وهام الشهدا بودیم، مأموریت  سیدي زمانی که قرارگاه حمزه«:کرد  میتعریف

 وقتی خواستم به همراه یک تیم چریکی براي عملیات. شد خاك عراق انجام می

ز منزل برام اهایی که   عراق، با یکی از دوستان قرار گذاشتم به نامهبرممرزي  برون

 اسمشن دوستم او. زدن  به فامیل صدا میو رهدیگ همها بچه.  جواب بدههرس می

.نوشت  میوام ر خانوادهي   جواب نامهبود که ینحس
1

بار به جاي آنکه آخر   یک

همین اشتباه موجب . ه بود نوشتوودش ر خاسم اشتباهی ه، بنویسونامه اسم من ر

.نگرانی شدید پدر و مادرم شده بود

ن او به مرخصی رفتم، خانواده در رابطه با  ووقتی از مأموریت برگشتم

 ،وقتی با اصرار زیادشان مواجه شدم.  نگفتموراز کار ر. ال کردنؤنامه از من س

.».‘!نها ماجرایی دار ین نامها’:فقط گفتم
2

  

                                             
) در شمال غرب کشورهمرزم شهید( حسین فانی - 1

)همرزم شهید( علی اکبر فریدون - 2
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همین  هب. آمد شت جبهه میپکمتر ي غرب بود و  ها جبهه بیشتر وقتعبد اهللا 

هاي  اما بچه.  بعضی از برادران سپاه ناشناخته ماند وهاي شهر خاطر در بین بچه

.شناختند جبهه و جنگ که از نزدیک با او بودند خیلی خوب او را می

لین ؤوود که مس پیشنهاد فرماندهی گردان ب،اي که از ایشان دارم خاطره

وقتی که اصرار . پذیرفت نمی.  قائم و چند نفر از دوستان به ایشان دادند12پتی

. چند روزي مهلت خواست تا نظرش را بدهد،کردند

لیت بزرگ ؤومن لیاقت این مس«:در برابر اصرار دوستان و همرزمان گفت

. کنم  قبول می حاال که تکلیفه؛ترن دیگران از من براي این کار شایسته. رو ندارم

.»!خوام و بعد هم شما دوستان باید کمکم کنین اول از خدا کمک می
1
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هاي برون  ها در عملیات هاي چریکی دیده و سال دانستم که آموزش می

او به عنوان فرمانده گردان اعزام شده . ما جنوب بودیم. مرزي حضور داشته است

براي «:گفت. فرصتی پیش آمد تا علت آمدنش از غرب به جنوب را بپرسم. بود

 در هر حال تابع با خودم عهد کردم که. کنه کجا باشم و چکار کنم من فرق نمی

اگر . ها باشم این دفعه تکلیف شد با بچه. دستورات فرماندهان و مسؤولین باشم

.».چه لیاقت فرماندهی رو نداشتم
1
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ام رو  خاله سرپ شب کی«:یم نقل کردا برشچند ماه قبل از شهادتعبد اهللا 

 تو دیگه !عبد اهللا ’:اي برام فرستاده و توي اون نوشته توي خواب دیدم که نامه

ها منو صدا زد که بلند شو  که نامه رو خوندم یکی از بچه  همین.‘! کنیچباید کو

.»!وقت نماز شبه
1
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بشود، حدود چند ماه در !گردان امام سجادي  نکه فرماندهآقبل از 

بعد از آن به قرارگاه رمضان در .  علی ابن ابیطالب بود17اطالعات عملیات لشکر 

مرزي براي شناسایی  عنوان نیروي عملیاتی برون به. برگشت شمال غرب ي منطقه

.رفت می و عملیات به داخل خاك عراق

اش  هاي اخالقی یگ همرزمانش بیشتر به ویژ،گردان شدي  وقتی که فرمانده

خیلی ساده و . عنوان فرمانده مطرح نباشد کرد به  از جمله اینکه سعی می؛پی بردند

 اگر کسی ناشناس او را .کرد میها بود و نشست و برخاست  ر بین بچهدآالیش  بی

.ي گردان است شد که فرمانده دید، متوجه نمی می
1
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بارها دیدم  .داد به عبادت و نماز شب خیلی اهمیت می. همیشه با وضو بود

 ذکر هاي طوالنی  در سجدهپیچیده واي از چادر پتو به خود  وشهگدر دل شب در 

.گوید می

  سرش را از زمین بر،زدم کردم خواب است ولی تا صدایش می خیال می

. استریه کردهگفهمیدم که  هایش می از ورم چشم. داد داشت و جواب می می
1
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پیش شب  . در تهران به منزل ما آمد.رفت آخرین باري بود که به جبهه می

 به من واین تسبیح ر«:گفتم. گفت مینشسشه بود و با تسبیح ذکر .  ماندما

.»دي؟ می

 هبار آخر این!  ندارمشمن دیگه الزم! باشه«: گفت وچند لحظه فکر کرد

.»! جبههرم میکه 

! نشدشدیگر الزم. گفت راست می
1
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اي که در  با همه مشغله. به انجام فرائض و جماعت خیلی توجه داشت

  . ها به نماز بیاید ز بچهشد که بعد ا گردان داشت، دیده نمی

اي بردند که ناهمواري زیاد  براي آمادگی جسمی و رزمی ما را به منطقه

ها مشغول زدن  بچه. شد پیدا کرد که هموار و مسطح باشد کمتر جایی را می. بود

بیا بریم یک جایی رو براي نمازخونه پیدا ! شیخ حسن«:گفتعبد اهللا . چادر شدند

  .»!کنیم

ها  ها چادرشون رو بزنن بعد با کمک بچه بگذار بچه! نعجله نک«:گفتم

  .».کنیم حسینیه رو هم برپا می

ها  ها رو ببریم اونجا، بچه ها و برزنت تا جاشو پیدا کنیم و میله«:گفت

.».یان زنن و می چادرشون رو می
1
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جوانی بود خوش قد و قامت و رشید؛ خیلی . تا آن روز او را ندیده بودم

ها به خودم و به  مدت. کردي، سر تا پا تواضع بود نگاهش که می .صبور و متین

گیره،   مرغ نون رو از دستش می،این که بقول معروف«:گفتم بعضی از دوستان می

 بایسته؟ هیکلهاي قوي  تونه یک گردان رو به خط ببره و مقابل بعثی چطور می

از روزي که موقع اون . مون رو به کشتن بده ترسیم همه می! خدا به ما رحم کنه

کرد و انگار در جمع میلیونی قرار گرفته و اینم  اعزام به آرومی برامون صحبت می

  . ».از موتور سوار شدنش توي منطقه

شنیده . اند و بگیر و ببندي دارند ها خیلی قوي  شنیده بودم فرماندهرآخ

گرفت و  میها زودتر وضو  ي بچه از همه .بودم هر کدامشان ده تا عراقی را حریفند

  .دید رفت که مورچه زیر پاش آزار نمی طوري راه می. رفت نمازخانه می

توي . شدم  بود که به جبهه اعزام میيپاییز سال شصت و پنج اولین بار

به . هایش خوشم آمد از حرف. بسیج گرمسار، قبل از اعزام برایمان صحبت کرد

مثل . ه زودتر پاي کار بوداز هم. دزفول رسیدیم و در پادگان قائمیه مستقر شدیم

کردند ولی او سوار  ها با ماشین تردد می فرمانده. چرخید ها می پروانه دور بچه

  .رسید شد و به کارهایش می موتور تریل گردان می

کرد  آهسته و با احتیاط به ستاد و فرماندهی یا تدارکات تردد میقدر  آن 

هاي پاسدار  به یکی از بچه .ودکردم بلد نیست موتور سوار ش که تا مدتی فکر می

روز . خوره به درد فرماندهی نمی اینکه کسی نبود؟عبد اهللا تر از  قوي«: گفتم

  .»خواد چکار کنه؟ شه، توي عملیات و شب می طوري موتور سوار می روشن این
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منم خیلی شناخت ازش . رفته میي کردستان  اش جبهه تا حاال همه«:گفت

کارش اطالعاته و توي خاك عراق زیاد .  شجاعیهگن آدم خیلی ندارم ولی می

  .».آموزش پارتیزانی دیده و چریکه. رفته می

بقول . ما که تا حاال ازش جز آسته بیا آسته برو چیزي ندیدیم«:گفتم

  .».‘. ندیدیمشجنمی از’:ها امروزي

 قائم 12 شنیدیم قرار است ایران عملیاتی انجام بدهد و تیپ .مدتی گذشت

وقتی سوار موتور . سابق نیستعبد اهللا ، عبد اهللا حاال دیگر .  داردهم مأموریتی

  .صد برابر شده استعبد اهللا جنب و جوش . شود انگار روي زمین نیست می

خوان  ما رو نمی اینکه شنیدیم مثل! برادر شهروي«:گفتند ها بهش می بچه

  .».‘.یا عملیات یا برگشتن به شهر’:برو فرماندهی و بگو. عملیات ببرن

 ها او را سر  گردان اعالم کرد، بچهي وقتی مأموریت گرفت و توي حسینیه

سرش پایین بود  .»!ایم آماده آماده! ي آزاده فرمانده«:زدند دست گرفتند و فریاد می

  .کرد خودش را به زمین بیندازد و تالش می

داشتیم  تجهیزات بر. ها به کامیون دیدم چریکی او را موقع سوار شدن بچه

. ها رسیدند ها براي سوار کردن بچه کامیون. در میدان صبحگاه به خط شدیمو 

دست . هم زدن پرید روي چرخ و باالي کامیونه به یک چشم بعبد اهللا دیدم 

وقتی این چاالکی را از او . کشید باال؛ دوباره ماشین بعدي گرفت و می ها را می بچه

.دیدم خیالم راحت شد
1
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هایمان را به  خیلی راحت حرف. ودم و او فرمانده گروهانمن معاونش ب

داشتیم قدم . یک روز دم دماي غروب با هم از سنگر زدیم بیرون. زدیم هم می

گیري؟ هم سن و  چرا زن نمی«:گفتم. یک ساعتی به نماز مانده بود. زدیم می

ه اگ. شونه آرزوهاي پدر و مادرا دامادي بچه. ساالي تو همه زن و بچه دارن

  .»کشی بهشون بگی دست به کار شم؟ خجالت می

تا جنگ تموم نشه . من زیر بار نرفتم. اونا تا حاال صد بار گفتن«:گفت

تکلیف جنگ معلوم بشه تکلیف عروسی منم مشخص . تصمیم ندارم عروسی کنم

.».شه می
1
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کنم و یادش آتشم   میرا حس  آنحسن جانی گفت که تا آخر عمر گرمی

از درد مثل مار . اي افتادم  مجروح شدم و گوشه5ر حین عملیات کرباليد. زند می

خودم را از مسیر حرکت گردان کنار کشیدم تا مانع حرکت . پیچیدم به خودم می

شد  در آن تاریکی شب کسی به کسی نبود مگر اینکه صدایی بلند می. ستون نشوم

. از کنارم گذشتهللا عبد ایک لحظه احساس کردم . کرد یا پاها به جایی گیر می

  .»!عبد اهللا «:صدا زدم

باالي سرم . »تویی؟ چیزي شده؟! حسن جان«:صدایم را شناخت و پرسید

تو برو «:بهش گفتم. آمد و دستی به من داد و خواست کمکم کند تا بلند شوم

  .».کنم خودم یک کاري می! ها رو سر و سامون بده بچه

گرا رو پیدا کنم و بفرستم پس مواظب خودت باش تا امداد«:سفارش کرد

  .».ببرنت عقب

با دو امدادگر و برانکار برگشت و من را به عقب منتقل . خیلی طول نکشید

.دیگر او را ندیدم. کرد
1
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مثل اینکه عقلش رو از دست داده؛ این همه تیر و «:گفتم پیش خودم می

. اه برهره روي بلندي ر بینه؟ کدوم آدم عاقل توي آتش دشمن می ترکش رو نمی

اگه صداي گلوله ’:گفتن یادمه که می. اي آموزش دادن توي پادگان به ما چیز دیگه

رو شنیدین روي زمین دراز بکشین و دست روي سرتون بگذارین؛ یا موقع 

  .».‘نگهبانی و موقع تیراندازي سرتون رو با احتیاط باال بیارین

اي شدیم  نطقه از رودخانه دوئیجی گذشتیم و وارد م5شب عملیات کربالي

ي  دشمن متوجه. نیروها وارد کانال شدند. زدیم که باید از آنجا به خط دشمن می

کسی جرأت . هر چه آتش بود به سر ما ریخت. حضور نیروها در منطقه شده بود

گردان از حرکت . ها کُپ کرده بودند بقول معروف بچه. کرد سرش را باال بگیرد نمی

رفت و  ود که در زیر آن آتش سنگین باال و پایین میبعبد اهللا فقط . ایستاده بود

اگه . تیرا مشقیه! نترسین«:گفت شنیدم که می می. کرد ها را تشویق به حرکت می بچه

  .»!جنگی باشه باید به من بخوره

موجب . ها براي کسانی که اولین بارشان بود باورپذیري داشت این حرف

دین بار در عملیات شرکت کرده شد ترسشان بریزد ولی براي کسانی که چن می

  .دانستند یک تاکتیک است بودند می

بینم جز عنایت خدا چیزي  کنم می االن که به آن صحنه و درگیري فکر می

.»خوره؟ اگه جنگیه چرا به من نمی«:گفته با اعتقاد قلبی میعبد اهللا . نبود
1
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با  . شب یلدا،نج پ اول دي ماه سال شصت و؛ازده و نیم شب بودوحدود د

 5کربالي  عملیات براي توجیه.  عملیات خارج شدیم واز چادر طرحعبد اهللا 

هم وارد چادر عبد اهللا . ها خواب بودند بچه.  چادر خودمانبهبرگشتیم .  بودیمرفته

براي خوردن خربزه . دیمش مشغول خوردن  واي را شکستیم خربزه. ما شد

داریم فردا ظهر  برات نگه می«:گفتیم. ذیرفتپ نهم با اصرار. نخورد. تعارفش کردیم

 سرما. شب عملیات نزدیکه«:گفت. پرسیدمدلیلش را .  قبول نکرد.»!بیا بخور

ترسم با خوردن خربزه توفیق شرکت در عملیات ازم گرفته  می. خوردگی دارم

.»!بشه
1

                                             
  )همرزم شهید( محمدتقی معینیان - 1



 شهرويخاطرات سردار شهید عبد اهللا / 78

  

  

  

  

  

  

  

»!یم آمادها هآماد! آزادهي  فرمانده«

 .کردند  خود را آماده می5ر عملیات کرباليهاي گردان براي شرکت د بچه

اي سربازان  برادران عزیز و«: شروع کرد به سخنرانی وها را جمع کرد آن شب بچه

 آرزوي زیارتش .زدیمعبد اهللا  ما یک عمر دم از عاشوراي اباي  همه! امام زمان

.»ها کجان؟ ییعاشورا. هش ع میودي عملیات شروز به.  داشتیمور

عبد ها به خاطر عالقه و شوق فراوانی که به  مام شد بچهوقتی صحبتش ت

! آزادهي  فرمانده«:گفتند صدا می  یک.داشتند او را روي دست گرفتندو عملیات اهللا 

.»!ایم آماده آماده

او . کردند هاي گردان شعار را تکرار می ها بود و بچه چند دقیقه روي دست

ریه گ شروع کرد به ،روي زمین گذاشتندوقتی که او را .  پایین انداخته بوداسرش ر

.کردن
1
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هاي  بچه روز یک .رفت  بوي ریا داشت نمیگ وهرگز سراغ کاري که رن

راضی نشد که با او . رفتندعبد اهللا  ادرچاحبه به ص براي تهیه فیلم و مپتبلیغات تی

 فیلم نایخو چرا از من می«:بردار گفت فیلم به. مصاحبه کنند و فیلم بگیرند

  .»!نیریگفیلم بعبد اهللا ابا هاي  ؟ برید از اون خیمهنیریگب

.برداري کنند منظورش این بود که از چادرهاي نیروهاي گردان فیلم
1
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»! هنوز لیاقت فرماندهی رو ندارم.دهوفرمانده شدن براي من ز«

 .ذیرفتپ را نمی!امام سجاد بود که فرماندهی گردان عبد اهللا این حرف 

هاي استان  اهللا تعالی فرجه الشریف از بچه  حضرت قائم عجل12قتی تیب مستقلو

ا را مشخص ه هر یک از شهرستان هاي رزمی  تعداد گردان،سمنان تشکیل شد

.سهم شهرستان گرمسار دو گردان بود. کردند

فرماندهی گردان امام سجاد عبد اهللا ها،   بچه ولینوبا اصرار زیاد مسؤ

. همه خوشحال شدندورفت را پذی!
1

                                             
  )همرزم شهید( رحیم عرفانیان - 1
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 ، بودمءالشهدا زمانی که در قرارگاه حمزه سید«:کرد میروز برایم نقل  یک

 و از ه بودیمداخل خاك عراق رفت بهضعیت دشمن و عملیات  وبراي شناسایی

.».ام این تربت رو هم از کربال آورده. اونجا هم به کربال

 سجده الندم دیدم که بر همان تربت کربخوا بار که در کنارش نماز می یک

 صورت و  و چشمانش سرخ بود،داشت  وقتی سرش را از سجده بر.می کند

.کس از اشیش خا هسجاد
1

                                             
  )همرزم شهید(حسن فریدون حجت االسالم  - 1
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او . داد یري به نیروهایش روش جدیدي یادگراگِبراي آموزش عبد اهللا 

راي گرفت و سه  رايگمسیري را به طول هشت و نیم کیلومتر با تعیین سه 

. زیرپوش جایزه گذاشت وونی انارگراي سوم یک گدر . رگشت مشخص کردب

جایزه  به سه گروهان مأموریت داد تا هرکدام زودتر به هدف رسیدندبعد 

ها در رفت و  روهانگجایی مسیر حرکت  به این کار باید در شب و با جا. را ببرند

.شد برگشت انجام می

سه گراي رفت به . رفتندها در شب در نقطه رهایی قرار گ گروهان

راي برگشت از گذار شد و سه گلیتش به عهده من بود واوگروهانی که مسؤ

.مسیري دیگر را به گروهان دیگر

هان ما با دقت و سرعت حرکت کرد و پس از طی مسافت هشت وگر

.بردیم ما را نیم به هدف رسید و جایزه  وکیلومتر
1

 

                                             
)همرزم شهید(اهللا شادکام   امان- 1
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دامن پرسی  احوال براي ،گذشتم ی میبار که از کنار چادر فرمانده یک

 .من را دعوت کردند. سته بودندشهاي گردان ن چند نفر از بچه. چادر را باال زدم

اي و دو حبه چها همه را با یک لیوان  یکی از بچه. کنار یکی از دوستان نشستم

.قند پذیرایی کرد

 ،ها رفتند بعد از اینکه بچه. به رویش نیاوردم. رنگش تغییر کردعبد اهللا 

.»ها سر زد؟ د؟ حرکت بدي از بچهشچرا حالت دگرگون «:پرسیدم

 به احتمال .تا قند دادن خجالت کشیدم از اینکه به هر نفر دو! نه«:گفت

  .».زیاد قندمون تموم شده

  .».زنم قند بفرستن  میگاگه اجازه بدي به گرمسار زن«:گفتم

.».مانعی نداره«:گفت

 و چند قلم کاالي مورد نیاز دیگر را  زدم و چند روز بعد قندگزن

.فرستادند
1

                                             
  )همرزم شهید( علی عبداللهی - 1
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هاي دي ماه سال شصت و پنج حدود ده نفر داخل یک  در یکی از شب

. با صداي ضعیفی از خواب بیدار شدم. هاي شب بود نیمه. چادر خوابیده بودیم

را  عبد اهللاورود . داخل چادر را به همان صورتی که خوابیده بودم زیر نظر گرفتم

تویی را که از روي یکی از برادران کنار رفته بود به پآهسته . به طور آرام دیدم

ي  نمود نکردم که متوجه وامن اصالً. بعد هم از چادر خارج شد. رویش انداخت

را مطلع شدم که کار جبعد از این ما. شد فهمید ناراحت می اگر می. ما  هحرکتش شد

هاست تا مریض  زند و مواظب بچه می چادرها سري  به همه. هرشب او است

.ها نقش پدر را داشت  بلکه براي بچه؛گردان نبودي  او تنها فرمانده. نشوند
1

                                             
  )همرزم شهید(اهللا کریمی   صدر- 1
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 دزفول به طرف خرمشهر ي براي انجام مأموریت ما را از پادگان قائمیه

 به ساختمان صبحدم دماي ، با توقف کوتاهی در یکی از مقرها . حرکت دادند

قبل از . جایی را براي استراحت در نظر گرفته بودند . خرمشهر رسیدیمفرمانداري

. مأموریت را شناسایی کرده و برگشته بودي  منطقهعبد اهللا  ،اینکه به آنجا برسیم

.فرماندهان را براي توجیه منطقه و مأموریت در یک اُتاق جمع کرد

موقع  واین اسلحه ر«: گفت وعراقی را نشان داد 7یج یک قبضه آرپی

 توي گوش نان سیلی محکمیچامشب باید . ما هها آورد شناسایی از سنگر عراقی

.». همه بشنونوبزنیم که صداش رها  بعثی
1

  

                                             
  )همرزم شهید( مرتضی نظري - 1



 شهرويخاطرات سردار شهید عبد اهللا / 86

  

  

  

  

  

  

  

هاي  قابلیت. هایی بود که خودش را زود نشان داد شهروي از آن بچه

قبل از عملیات، گردان  .مهربان بودردانش مثل پدر گهاي   بچهرايب. زیادي داشت

کردیم که بدون او کارهاي  احساس می. گرفت کارها را جدي می. کرد ا آماده میر

قبل از عملیات . بود!گردان امام سجاد ي  فرمانده. رود گردان پیش نمی

زار شده بود، خیلی اصرار گتوجیهی که در مقر تاکتیکی بري   در جلسه5يالکرب

ردانش به گ که در اي یگخواست از آماد می. ردانش مأموریت داده شودگداشت به 

پوست  از خوشحالی در، وقتی مأموریت به او داده شد. وجود آمده استفاده شود

.نجیدگ خود نمی

ردانش در نهر گهاي  اري که او و بچه کشب  آنواقعاً. مردانه پاي کار رفتند

نخی
1

.کرد  گردان برابري میجر چهار پن کاکردند با 
2

   

                                             
  .کند ي ایران جدا می مچهي بوارین عراق را از شل  نهري که جزیره- 1

)همرزم شهید( سیدتقی شاهچراغی - 2
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. من معاون دسته بودم. یردگش را از کانال باال بکسی جرأت نداشت سر

مرتب با عبد اهللا . بارید  میشطرف آت از هر.  و پرآتش بودك هولنا،شب آن

! چی زن آرپی«:مرتبه صدایی را شنیدم که گفت کی. رفت پیکش باال و پایین می

.»!چی زن آرپی

.»چکار داري؟«:پرسیدممن که نزدیکش بودم 

ها داره  شکایی رو که روي بچهوو بیاد اون دگبچی زن  به آرپی«:گفت

.»!ریزه خاموش کنه آتش می
1

                                             
  )همرزم شهید(صفت  ابراهیم نیکحجت االسالم  - 1
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گذارد،  کند و کم نمی هایش ایثار می مثل پدري که هر چه دارد در راه بچه

کرد برگرفته از اخالق اسالمی و الگویی براي ما  هر کاري می. کرد عمل می

حق ندارین تا غذا و دسر به «:کرد یهاي تدارکات سفارش م به بچه. ترها بود جوان

نکنه یک موقع کسی گرسنه بمونه ! ي چادرها ندادین به چادر فرماندهی ببرین همه

  .»!و ما سیر باشیم

انصافی  کرد تا بی خودش نظارت می. دادند یک روز توي خط هنداونه می

هاي کوچک را به طرف سنگر فرماندهی  آخر کار هم هنداونه. در تقسیم نشود

اگه اجازه بدي ! عبد اهللا «:من هم که جزو کادر گردان بودم به شوخی گفتم. ردآو

.».خوره اینا که به درد خوردن نمی! ها اینها رو هم ببرم بدم به بچه
1
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ها را از نظر آموزشی و روحی براي  بچهعبد اهللا  4قبل از عملیات کربالي

 در محل دژ خرمشهر ها فرماندهان گردان. شرکت در عملیات آماده کرده بود

.نسبت به مأموریت توجیه شدند

علی مشهد هاي دامغان با فرماندهی محمد به گردان بچه
1

هاي   و گردان بچه

آماده شده بودم تا به . مأموریت پشتیبانی داده شدعبد اهللا گرمسار با فرماندهی 

را دیدم که اورکتش را روي سرش کشیده و عبد اهللا . طرف دژ خرمشهر بروم

 اورکت را کمی. جوابم را داد. بهش نزدیک شدم و سالم کردم. زند سته قدم میآه

. هایش قرمز است گریه کرده است که چشمقدر  آن. ریزد دیدم اشک می. کنار زد

.»اتفاقی افتاده؟«: پرسیدم

! چه اتفاقی بدتر از این که ما در این عملیات خط شکن نیستیم«:گفت

.»ها رو چی بدم؟ جواب بچه

چی بگی  ها از تو سراغ دارن هر با اون صفاي باطنی که بچه«:مگفت

.»!پذیرن می

هایی  ها در آرزوي چنین شب بچه! کنی خیلی راحت صحبت می«:گفت

.»!بودن

.»!خیلی سخته«:بعدش هم چند بار تکرار کرد
2

                                             
  . به شهادت رسید5 در عملیات کربالي- 1

)همرزم شهید( حسین مداح - 2
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ي   منطقهکبه کال. دیمش  آماده می4براي شرکت در عملیات کربالي

انس بدي که داشتم، قبل از شاز . کردیم شماري می لحظه. وجیه شدیمعملیاتی هم ت

از اینکه توفیق . ح شدم و مرا به بیمارستان منتقل کردندوعملیات مجرشروع 

.شرکت در عملیات از من گرفته شد، خیلی ناراحت بودم

را باالي سرم عبد اهللا دفعه  یک. شب بود یمهساعت حدود یک بعد از ن

من را . گریهشروع کردم به م به او افتاد، بغض گلویم را گرفت و وقتی چشم. دیدم

 الًاص!  بخوادن اویچ هر! ما باید راضی به رضاي خدا باشیم«:دلداري داد و گفت

نان درسی به چکنیم و آن جاي تو در عملیات شرکت می ما به! ناراحت نباش

.»!یم که فراموش نکنند ها می عراقی
1

                                             
)همرزم شهید(خانی   داوود طایفه- 1
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أنوس بودم و از نظر روحی و اخالقی تا حدودي او را معبد اهللا با 

. ي غرب و کردستان شنیده بودم اش در منطقه ها و مردانگی از دالوري. شناختم می

  .خواست بهتر بشناسمش دلم می

چطور آدمیه؟ عبد اهللا «:از آقاي عباس پازوکی که معاون او بود، پرسیدم

خواد از اون  دلم می. یر و شجاعهگن خیلی افتاده و سر به زیر ولی خیلی دل می

  .».هاش برام بگی؛ چیزایی که خودت دیدي یا شنیدي ناگفته

ي مجنون آموزش آبی خاکی  سال شصت و پنج در جزیره«:گفت

چادرها و سنگرها رو با تابلویی . ي گروهان بود فرماندهعبد اهللا . دیدیم می

. وهان نصب کرده بودني گر جلو سنگر ما هم تابلوي فرمانده. مشخص کرده بودن

پرسیدم،  از هر کسی می. کنن کنن و روز نصب می  شب میراچند بار دیدم تابلو 

 زیر نظر گرفتم تا اینکه موفق رادو سه شب موضوع . کرد اطالعی می اظهار بی

. وقت صبحانه همه جمع بودن. ها هم سؤال شده بود که کار کیه براي بچه. شدم
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  .‘.فهمیدم این کار کیه! ها بچه’:گفتم. بیرون بودعبد اهللا 

یکی از جمع . کرد همه به هم نگاه کردن و هر کسی دیگري را متهم می

هاي  این کار بچه’:گفتم. هاي سنگر دیگه گفت و دیگري از بچه خودمون می

  .‘.دونستم چکارش کنم بود، میعبد اهللا اگه غیر از . خودمون بوده

تا خودم باهاش صحبت کنم و شما هیچ صبحتی نکنین ’:ها گفتم به بچه

  .‘.علتش رو بپرسم

عبد اهللا . ساعتی گذشت. همه که خوابیدن، از زیر پتو مراقب اوضاع بودم

آهسته بیرون رفت و چند لحظه بعد تابلو به دست وارد سنگر شد و زیرپتو در 

  .اي قایم کرد و خوابید گوشه

ي  زدم و به بهانهاش رو خورد، از بیرون صداش  بعد از اینکه آمد و صبحانه

. ‘این چه کاري بود کردي؟! عبد اهللا ’:گفتم. زنان دور زدیم ها قدم سرکشی از بچه

مگه تابلو چه ’:گفتم. دونه راهه زد که از موضوع چیزي نمی خودش رو به بی

عیبی . شون رو بدونن ها سنگر فرمانده اشکالی داره؟ براي این گذاشتنش که بچه

  .‘داره؟

اینایی که زن و . ها هستن  بسیجی،ي ما فرمانده. نده نیستیمما که فرما’:گفت

نه ادعایی دارن و نه . شون رو به امان خدا رها کردن و اینجا اومدن بچه و زندگی

ما پاسداریم و . شون منم کشم که بگن فرمونده من خجالت می. گیرن مزدي می

.».‘اونا چی؟. مونه  وظیفه
1
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شت پ. م و قرار نداشتاآرعبد اهللا . شدیم ک می نزدی4به عملیات کربالي

 گردان ما رو در عملیات نکنه«:گفت رفت و می سر هم به ستاد فرماندهی تیب می

هاي الزم رو  آموزش. هاي ما براي انجام عملیات زیاد کار کردن بچه! شرکت ندین

  .».کنن شماري می دیدن و براي شروع عملیات لحظه

 ناراحت ،از اینکه در عملیات شرکت داده نشدندها  بچه.  تمام شد4کربالي

 ما نبار گردا  این.ع شدور ش5کرباليعملیات چند روزي بیشتر نگذشت که . بودند

.دادندرکت شدر عملیات را 

 مسیر را ،فتادا ها فاصله می اگر بین ستون و بچه. شب خیلی تاریک بود آن

ه من گفت مواظب حرکت  ب.خودش جلو ستون قرار گرفتعبد اهللا . کردند گم می

 باعث تقویت ش کار واولین نفر از گردان بود که به قلب دشمن زد. ستون باشم

.ها شد بچهي  روحیه
1

 

                                             
)همرزم شهید( رحیم عرفاینان - 1
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. از دور او را دیدم و به سراغش رفتم. براي کاري به سپاه رفته بودم

. یمي خندان حال و احوال کرد مثل همیشه با چهره. همدیگر را در بغل گرفتیم

یاي  خوام برم جبهه؛ می تا چند روز دیگه می! یحیی جان«:موقع خداحافظی گفت

  .»بریم؟

ما که مثل شما پاسدارها نیستیم که تا تصمیم گرفتیم، ساکمون رو «:گفتم

دونی که ما توي آموزش و پرورش رییس  می. بندازیم روي کولمون و راه بیفتیم
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 با این احوال تا یکی دو روز دیگه خبرش باشه. داریم و باید از قبل اجازه بگیریم

  .».دم رو بهت می

قبل از . دو سه روز از این موضوع گذشت و توي شهر همدیگر را دیدیم

شاء اهللا   إن .تونم بیام دفعه نمی این! جانعبد اهللا «:اینکه او چیزي بپرسد؟ گفتم

  .».ي بعد در خدمت هستم عمري باقی باشه دفعه

دفعه  این. کنه هاي قبل خیلی فرق می با دفعهدفعه  وضعیت این«:گفت

  . »!خوایم بریم کربال می

خیلی طول نکشید که خبر عملیات . با این حرفش دلم یک جوري شد

شهید عبد اهللا شب خواب دیدم که  همان.  را از رادیو و تلویزیون شنیدم5کربالي

  .نگران تعبیرش بودم. شده

سراغش تا رفتم زنگ تفریح . خواند ي ما درس می برادرش توي مدرسه

کردم که اتفاقی برایش نیفتاده  همیشه دعا می. خبر بود بی. را بگیرمعبد اهللا خبر 

دلم . باشد و صحیح و سالم برگردد ولی او حرف آخر را به من زده بود

  .این خواب حسابی ذهنم را مشغول کرده بود. خواست یک بار دیگر او را ببینم می

زیستی  با ساده.  او را از نزدیک در جبهه دیده بودمقبالً شجاعت و نترسی

ها  صفا و اخالقش را در بین بچه. و صداقتش در چادر با او زندگی کرده بودم

. شد دید ي وجودش را می طوري که همه. مثل آب زمزم زالل بود. دیده بودم

.خوابم به حقیقت پیوست
1
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  .»!شی  شهید می!زنی داري نورباال می!  عبد اهللا«:گفتند ها به شوخی می بچه

  .»! چی دیدینور کار خدا«:گفت خندید و می می

کرد  ها را هدایت می با شکسته شدن خط دشمن بچه.  بود5عملیات کربالي

اه شدن از وضعیت گردان مدام به ابتدا و انتهاي ستون رفت و آمد گو براي آ

.ن عملیات به شهادت رسیدگرفت، سرانجام در هما اي آرام نمی لحظه. داشت
1

                                             
)همرزم شهید( فاضل فالح - 1
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خیلی خسته . شب کیلومترها راه رفتیم آن. براي عملیات ما را حرکت دادند

زدیم، فکر ما را به خود  شده بودیم و از اینکه باید به خط مستحکم دشمن می

. شد تا اینکه به کانالی رسیدیم اي قطع نمی آتش دشمن لحظه. مشغول کرده بود

در آن شدت .  حداقل از تیر و ترکش مستقیم در امانیمکمی خیالمان راحت شد که

ي کوچکی که داشت از باالي کانال به سر ستون  با چراغ قوهعبد اهللا آتش 

  .گشت عقب می رفت و بر می

هر چه . کرد داد و نیروها را به جلو هدایت می کارش این بود که روحیه می

گیر شدند و  ها زمین چهتا جایی که ب. شد رفتیم شدت آتش بیشتر می جلوتر می

باال و پایین عبد اهللا در این وضعیت هم، . کرد سرش را باال بگیرد کسی جرأت نمی

ها  شد و یا بچه هر کجا حرکت کُند می. داد رفت و اصالً ترسی به خود راه نمی می

به خدا توکل کنین و سرتون رو به خدا ! برادرجان«:گفت شدند می گیر می زمین

. ي دشمن خوایم بزنیم به سینه می. ي پروازه این جا نقطه.  کنینبسپارین و حمله

ها و  ها با حرف بچه» .باید درسی بهشون بدین که تا به حال نخونده باشن

  .افتادند گرفتند و راه می شجاعتش روحیه می

او زودتر از . ي دشمن هستیم هاي صبح متوجه شدیم در محاصره نزدیکی

، ما را از جایی که فکرش سرعتبا . را گرفته بودما متوجه شده بود و تصمیمش 

شب  ها در آن آنچه که از این فرمانده به ذهن من و بچه .کردیم بیرون برد را نمی

. قوي و نترسی او از آن همه حجم آتش بودي سخت، نقش بست، روحیه
1
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قا به من آ روز دامادمان اصغر یک. ها جبهه بود بیشتر وقتعبد اهللا 

مگه ما ! مصطفی و مرتضی رفتن! ما رفتنی هستیمي   همه.نیا همینهد! خاله«:تگف

.»تونستیم کاري کنیم؟

دو سه روزه ! وگش شده با طوريعبد اهللا مگه چیزي شده؟ اگه ! نه«:گفتم

اگه بدونی که حاجی از دیشب تا . ام که از دست حاجی خیلی ناراحتی کشیده

.»!زنه قدر به سر خودش میچحاال 

عبد اهللا ت بگن هاگه یه روز ب«:با من صحبت کرد گفت د از اینکه کمیبع

.»کنی؟ شهید شده چکار می

.»!کنم و صبر تونم بکنم؟ شکر می کار میچ«:گفتم
1
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آخرین . خواندم اهللا تعالی فرجه الشریف را می همیشه نماز امام زمان عجل

کفن بده . این عملیات خیلی سخته«:تمبه جبهه رفت به مادرش گفعبد اهللا باري که 

.»!امام زماني  نهو خ درِبرموش پ وشم و کفنپب

.»یه؟چاین حرفا ! طور بخون همین«:مادرش گفت

!نماز را خوانده بودم که خبر شهادتش را برایم آوردند
1
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من در . ها براي عملیات آماده شده بودند  بچه5ي کربال عملیاتقبل از

درگیري به ي  دا را از منطقههتیب مسؤولیت انتقال مجروحین و ش میتعاون رز

ی را هعبد اللروز قبل از عملیات علی .  خرمشهر بودژ، دپتیي  عقبه. ده داشتمهع

ها سالمن و براي عملیات  بچهي  همه«:گفت. رسیدمپها را از او  ضعیت بچهو. دیدم

حاالت و روحیاتش بوي ! شه امشب شهید میعبد اهللا اما . کنن شماري می لحظه

.»!ده دت میهاش

! استشهید شدهعبد اهللا روز ده صبح باخبر شدم که  فرداي آن
1

 

                                             
)همرزم شهید(اکبر عاشور   علی- 1



101/ آشناي ره عشق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ها را یکی  تمام بچهعبد اهللا . گویم  را می5عملیات کربالي. شب سختی بود

ر نشده بودیم که خبر آوردند وخیلی د. یکی از محاصره خارج کرد و فرستاد عقب

.هنوز هوا روشن نشده بود. اند اش را پیدا نکرده  جنازه وشهید شده عبد اهللا

 5هاي لشکر هاي یکی از گردان هاي زیاد مشخص شد، بچه یريگبعد از پی

.اند ه را از منطقه برداشته و به عقب برد اش نصر خراسان جنازه
1
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 . کرد توجیه5هاي گردان را براي شرکت در عملیات کربالي بچهعبد اهللا 

 بایددفعه بنا به دستور فرماندهان محل مأموریت ما تغییر کرد و  ک ی،شب عملیات

 در الً متوجه شدیم که کامیبعد از ساعت. شدیم می وارد عمل يدیگري   نقطهدر

. دشمن بعثی قرار داریمي محاصره

ش زیاد مرتب باال و ال با ت واي بسیار برافروخته شب با چهره آنعبد اهللا 

! شیخ حسن«:در همان حال به من گفت. کرد ها را هدایت می رفت و بچه  میپایین

  .»ها چکار کنیم؟ باید براي بچه

. ها را دسته دسته از محاصره بیرون کشید  بچهپیش از روشن شدن هوا،تا 

ی گتا آخر ایستاد. زد آرزوي شهادت در وجودش موج می. من هم مجروح شدم

.صبحدم شهد شهادت نوشید. ها را به عقب فرستاد کرد و بچه
1
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. آمدیم  دشمن بعثی دري  به محاصره5عملیات کرباليدم دماي صبح 

ها را یکی یکی از مسیري که فقط امکان  بچهعبد اهللا . نشینی رسید دستور عقب

یک دستگاه تانک هم آتش گرفته و منطقه . فرستاد تردد یک نفر بود به عقب می

 زیادي با آنها ي فاصله. سبیده بودچدشمن به ما .  بودرا مثل روز روشن کرده

.نداشتیم

. شتیمگ چی آخرین نفرهایی بودیم که بر می مسی  یک بیوعبد اهللا من و 

. شهید شد واي به چشمش اصابت کرد لولهگنزدیک همان تانک آتش گرفته 

ده ما که فرمان«:گفتند به هم می. وار بودگها خیلی نا خبر شهادتش براي بچه

.»!دن  در عملیات شرکت نمیه دیگوما ر! نداریم
1
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دي ماه سال شصت . خواندم من آن موقع درس می. رفته بود جبههعبد اهللا 

. ي گردان بود او فرمانده. خورد ي یک عملیات بزرگ به گوش می و پنج زمزمه

سر کالس اصالً حواسم به درس و . کند برایم یقین بود که در عملیات شرکت می

. شد یک لحظه قد و قامت و یادش از ذهنم خارج نمی. زد دلم شور می. لم نبودمع

  .»رو صحیح و سالم ببینم؟عبد اهللا شه یک بار دیگه  می«:گفتم با خودم می

زنگ تفریح . گذاشت دو سه روز حالم گرفته بود و فکر و خیال راحتم نمی

  .»ده؟چرا ناراحتی؟ چیزي ش! محمد«:یکی از دوستان نزدیکم پرسید

  .».خبریم عملیات شده و ازش بی. داداشم رفته جبهه«:گفتم

منم شنیدم که عملیات شده و «:بدون اینکه وضعیت من را درك کند، گفت

اش  گن فامیلی می. هاي گرمسار که فرمانده هم بوده شهید شده یکی از بچه

  .».شبیه اینچیزي شهرابیه؛ یا 

ها  بچه. هیچ چیزي نفهمیدم. دو دستی زدم توي سرم و نشستم روي زمین

دادند  دلداري می. ها و مدیر آمدند معلم. کم خبر به دفتر رسید کم. دورم جمع شدند

ها  این حرف. دن اگه خبري بشه از خونه یا بنیاد اطالع می«:گفتند و می

  . ».است شایعه

کم خبرهایی از گوشه و کنار به ما  کم. هنوز خبري نبود. رفتم خانه

.کرد ایعه را تقویت میرسید که ش می
1
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ز برادران ام با تعدادي ی مأموریت داشت5 عملیات کرباليي در ادامه

گردان . شلمچه برویمي  ن و جاده قائم سمنان به طرف نهر خی12عات تیپالاط

. بودوارد عمل شدهدر آنجا  !امام سجاد 

. رو شدم به  روشهرويعبد اهللا قتی به محل رسیدیم با پیکر مطهر شهید و

 با یک نگاه به چپ و راست متوجه شدم کامالً. عقب انتقال بدهم خواستم او را به

دم بومجبور . شرف استها بر ما م اه عراقیگدر دید و تیر دشمن هستم و پاس

. انجام بدهم، که شناسایی منطقه بودا رام مأموریت اصلی
1

 

                                             
  )همرزم شهید(اسماعیل سیادت   سید- 1



 شهرويخاطرات سردار شهید عبد اهللا / 106

  

  

  

  

  

  

  

  

رفتم  می .خودم باخبر شدم.  ندادکس به من خبر را هیحعبد اهللا شهادت 

  .»چه خبر؟عبد اهللا از «:پرسیدم سپاه و می

.».خبر نداریم«:گفتند می

 سه روزه که من احساس . کرند دو تا شهید دارهگن می«:بار گفتم یک

.»!ینگ شما راستشو نمی. شهید شدهعبد اهللا کنم  می

.»!شهید شده اهللا عبدبلند شو قند رو بشکن «:ون گفتمجبه نن. به خانه آمدم

  .»؟ننخوابیدی«: گفت وآمدمادمان داصبح نشسته بودم که اصغرآقا 

.» من بخوابم؟؛شهید شدهعبد اهللا «:گفتم

.»!اینها خبر دارن! یاینب«:صدا زد و گفت. هایش از راه رسیده بود با بچه

.».من الهام شده  به!ا به حال کسی به ما خبر ندادهت«:گفتم
1
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. رفتعبد اهللا محمدآقا چندبار سراغ چمدان .  خاله بودمي نهشب خا نآ

.»!اتفاقی افتادهعبد اهللا نکنه براي «: گفت.ه بودخاله تعجب کرد

.»!خوام  کالهشو می!نه«:محمدآقا گفت

ها  خواب دیدم عراقی«:ریه خوابی را که دیده بود تعریف کردگخاله با 

  .»!کشن رن میا گرفتن و دورعبد اهللا موي سر 

به او . رو به قبله ایستاد و گریه کرد. شت بام رفتپندبار به چحاجی هم 

.»!حاجی بگیر بخواب«:گفتم

 .».شهید شدهعبد اهللا ! بلند شو کارهاتو دسته کن! گل معصومه«:گفت

زرگی از او روي بعکس . را دیدمعبد اهللا در عالم خواب . من خوابم برد

دي من نگه   می رواین عکس. عکسی نداریمما از تو هیچ «:ش گفتمهب. ه بودچتاق

.»دارم؟

.»!االن نه«:گفت. مکث کرد کمی

. ادتش را آوردهصبح که از خواب بیدار شدیم، اکبرآقا خبر ش
1
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نگاهش با روزهاي قبل فرق . روز زن داداشم چند بار به من سر زد  آن

.»نازه؟ جعیاي بریم تشیی می«:گفت. درک ان میهنپیزي را از من چ. کرد می

.»!راغ بذارمچ چند لحظه صبر کن تا آبگوشت رو روي !آره«:گفتم

قتی به میدان شهر رسیدیم آقایی سخنرانی  و.یمد کرعشش شهید را تشیی

  .»!فردا هم تشییع جنازه داریم«:هایش گفت آخر صحبت. کرد می

.» شده؟شهید ! داري؟ راستشو بگوعبد اهللاز «:از حسن معینیان پرسیدم

  .»!ش به خداارپ بس؟زنی چرا نفوس بد می! ن سمنانم خبر ندارمم«:گفت

.»!ما هردپ امام زمان س و رو به خداناو«:گفتم

اگه طوري هم شده باشه «: به منزل رساند و گفت ومن را سوار ماشین کرد

  . بعد هم خداحافظی کرد و رفت.»!یتابی کن بینباید 

عبد اهللا پدر . شکست  میقندعبد اهللا ون جنن. ظهر بود. داخل خانه شدم

.»!بیشتر بشکنین که ما کاسبی داریم«:گفت

آن روزها مثل این روزها خیلی  .را آوردندعبد اهللا  تفردا صبح خبر شهاد

 در راه امام  ولی من خوشحالم که او را در راه خدا؛ وگذشت به من سخت نمی

نستم روزگار دا اگر می. او اگر زحمت و سختی کشید اجرش را هم برد. ام داده

سخت است او را . بوسیدم گرفتم، از سر تا پایش را می شود او را می طور می این

.آرزو داشتم او را زن بدهم اما قسمت نشد. در قبر بگذارند و من زنده باشم
1
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وقت از او  هر.  است گردان بودهي ادتش فهمیدم او فرماندهشهبعد از 

  .»کنی؟ کار میچ«:رسیدمپ می

.»!کنن  همون کاري که دیگران می!چی چهی«:گفت می

ترین خبرهاي جبهه و جنگ را به کسی  کچرازدار بود که کوقدر  آن

.ر به کسی که مورد اطمینانش بودگ م؛گفت نمی
1

 

                                             
   پدر شهید- 1
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  هاي شهید نوشته فرازهایی از دست

  

روزي که بر تو وارد شوم، شفاعت ! خدایا

و را بر جا یبم گردان و عمل نیکص را ن!حسین 

  . بدار در پیش خودت

به  .قوة اال باهللا العلی العظیم و ال حول و ال

حول و قوه الهی در تاریخ هجدهم دي ماه شصت و 

  .پنج در ساعت یازده و نیم شب عملیات شروع شد

اهللا   انِ تنصر!وقت سفر آمد برادر گام بردار

! خدایا. تفاُستَقمِ کَما اُمِر. ینصرکُم و یثّبِت اَقدامِکُم

 را !شوم، شفاعت حسین  روزي که بر تو وارد می

  .نصیبم گردان 

خداوند در قرآن به مسلمین وعده پیروزي 

هر که مرا یاري کند، او را یاري ’:داده و فرموده

.مکن می
1

  

                                             
ي شهید نوشته هایی از دست  بخش- 1
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  شهرويعبد اهللا ي سردار شهید  نامه وصیت

 رب  هللا الحمد.عین م ورٍ ناصِرُی خَهنَّإِعین تَس نَهِبسم اهللا الرحمن الرحیم و بِ

إِنَّ اللَّه اشْتَرَى مِنَ الْمؤْمِنِینَ أَنْفُسهم «:محکم کتابهفی قال اهللا تعالی . العالمین

قْتُلُونَ وبِیلِ اللَّهِ فَیقَاتِلُونَ فِی سنَّۀَ یالْج مبِأَنَّ لَه مالَهوأَمو قهِ حلَیا عدعقْتَلُونَ وا فِی ی

 مال اهل ایمان را به بهاي بهشت  وخدا جان ؛ ... التَّوراةِ واإلنْجِیلِ والْقُرْآنِ

کنند که دشمنان دین را به قتل   آنها در راه خدا جهاد می. استخریداري کرده

  قطعی است بر خدا و عهدیست که دري عدهواین . برسانند و یا خود کشته شوند

.». استانجیل و قرآن یاد فرمودهسه دفتر آسمانی تورات، 

 عزت  وستمگراني  هم کوبنده ربان و درهبه نام خداوند بخشنده و م

 گی وندهم به یگا شهادت می. قلب ناامیداني  کننده مستضعفان و امیدواري  دهنده

دهم به  شهادت می. !محمد  رم حضرتکیامبر اپند و رسالت وحدانیت خداو

ان ش آخر و!ه اولین آنها علی ابن ابیطالب  کكر تابناتازده اخووالیت د
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.باشد  می)عج (االعظمبقیۀ اهللا حضرت 

 و حضرت !رم کد به یگانه منجی عالم بشریت حضرت رسول اوبا در

حضرت جهان الیت و سالم به امید مستضعفان ك وازده اختر تابناو دو ! فاطمه

اه حق از صدر اسالم  رپاك شهدايامام خمینی رهبر کبیر انقالب و درود به روان 

زي رزمندگان اسالم پیروهدا و به امید شیز زهاي ع د به خانوادهو با در وکنون تا

کشورهاي ي   بقیه و لبنان و در فلسطین و جنوب ایران وهاي نبرد غرب هبهدر ج

 ۀ به امید ظهور حضرت بقی و قدس و آزادي حرمین شریفین، فتح کربال و اسالمی

.کنم  ع میوابودي کفار سخن را شرو ن) عج(اهللا االعظم 

نامه یکی از امور مؤکد در اسالم است من هم خواستم  صیتوچون داشتن 

 دیگران  واهللا و خانواده  سفارش به امت حزب ونامه عنوان وصیت اي به چند کلمه

.بنویسم

یا به شهادت که جنگیم   می ورویم به جبهه میقدر  آن ما !اهللا اي مردم حزب

 اگر هم  ودت رسیدیم پیروزیمهابه کربالي حسینی برسیم و اگر به شبرسیم یا 

هبر کبیر انقالب رو ح خدا برسانید و ربکشیم باز هم پیروزیم و سالم ما را به 

. ه در بدن هست در راه اسالم فدا خواهیم کردکخونی ي  بگویید تا آخرین قطره

ب فدا کردید از والیت فقیه  و مال خود را در قبال این انقالناي مردم که تمام جا 

 . جدا نشویدها یاورشان باشید و از آن وو امام عزیز پیروي کنید و همیشه یار

ید و نگذارید مساجد خالی بماند یر نماپوحدت خود را حفظ کنید و مساجد را 

  ویوست و از تفرقهپقوع و به  جماعات وچون انقالب از درون همین مساجد

حدتتان و با .خواهند بین ما تفرقه باشد شمنان اسالم میجدایی پرهیز نمایید که د
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توانید نمازها را به   تا آنجا که می.یددروآ بود که پشت مستکبران را به لرزه در

  . جماعت بخوانید و همیشه به نماز جمعه بروید

 از رفتن . از جبهه غافل مشوید و از کمک دریغ نکنید!اي یاوران امام

 آنها را براي یاري اسالم .یدیحق علیه باطل جلوگیري ننماهاي  فرزندتان به جبهه

 بخواهید از خدا پیروزي رزمندگان  وه بفرستید که کربال در انتظارمان استهبه جب

. امام عزیزمان را دعا نمایید ورا

الیت فقیه و اطاعت از !اي رزمندگان عزیز! و چند کلمه با رزمندگان اسالم

را جرا ا  پیروي از حرف فرمانده نمایید و آن.یدینفرماکنید و هرگز امامان را ترك 

یکار کنید تا بتوانیم پ نیتتان را براي خدا خالص کنید و براي اسالم  و هدف وکنید

دي عزیز یگانه منجی عالم بشریت هش ما این اسالم عزیز را به صاحب اصلی

 قرآن  واهادیگر اینکه دع.  از خدا بخواهید که در ظهورش تعجیل نماید.اریمپبس

.زي ما بستگی به همین دعاها داردویرپرا همیشه بخوانید که رمز 

 سپاه را باید به !اي برادران عزیز .و چند کلمه با برادران عزیز سپاه دارم

  والیت فقیه را از هر عیبوآورید تا بهتر بتوانید خط  علمیه دري  صورت حوزه

خود ي  یشهپ تقوا و علم را . باشید امام عزیز والیت فقیهویرو پ . کنیدپاكنقصی 

  وبند به ضوابط ايپ . آن نگذاریدزا فراتر اپ  ورا نمایبدجسازید و قانون الهی را ا

اي تبعیت از مقام والیت  گونه مقررات سپاه بوده تبعیت از فرماندهی نمایید که به

  .است

به سپاه طور رفتار نمایید که آنها   در برخورد با مردم آن!مالرهروان اس يا

رایش پیدا نمایند و هرگز پیروي از هواي نفسانی گمند شوند و  هو انقالب عالق
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نکنید و از غرور و تکبر بپرهیزید و دل به خالق متعال ببندید که رمز موفقیت هر 

.اي در همین است انسانی و هر جامعه

سستی نکنید   در اجراي احکام اسالمی!آموزان دبیرستان عشق اي دانش و

آنها خونشان را براي به پا داشتن همین .  راه حق هستیديمدیون خون شهداکه 

  .احکام جاري نمودند

 مواظب باشید که بین شما جدایی و تفرقه نیندازند که !ران قرآنواي یا

خواهند شما را از  دشمنان سعی دارند بین شما و روحانیت تفرقه باشد و می

اندازان و دشمنان اسالم  ر دهان تفرقه با وحدت خود مشتی ب.روحانیت جدا سازند

.بزنید

از براي بزرگ  :چند سخن کوتاه با خانواده عزیزم دارم و آن این است

ام  کردن من زحمات زیادي را تحمل نمودید و مرا به این روز رساندید و شرمنده

ردن من داشتید ادا نمایم و معذرت گتوانم و نتوانستم حقوقی را که بر  که نمی

 ناهانم در گ امیدوارم که مرا حالل نمایید و از خدا بخواهید تا از سر.همخوا می

.ذردگ

 ریه مکنگیمن مشو و گز غمگ بعد از شهادت فرزند حقیرت هر!مادر عزیز

 !ر خواستی گریه کنی براي حسین گشود و ا ه باعث شادي دشمنان اسالم میک

ز انتخاب کرد و امید  گوش با و این راه راهی بود که فرزندت با چشم.ریه کنگ

. درس شهامت بیاموزي!است که مانند زینب 

 شما نیز حرکتی کنید و در مقابل منافقین بایستید !اي خواهران عزیز و شما

را خشنود نمایید و مبادا دشمنان را !و امام زمان !و کاري کنید که فاطمه



117/ آشناي ره عشق 

ار دهد و حجاب  و مسلمین قرالمزاران به اسگخداوند شما را از خدمت. شاد نمایید

.است بر دهان ابرقدرتها خود را حفظ کنید که حجاب شما مشت محکمی

 هر«: فرمود!محمدحضرت  همیشه علم بیاموز که ! محمد!برادر عزیزم

  . و سنگر شما مدرسه شماست».یزي راهی دارد، راه بهشت دانش استچ

ارت ولی دارم در راه اسالم به مصرف برسانید و به زیپ غدر آخر یک مبل

 روزه بگیرید و دعا کنید خداوند از  وبروید، اگر توانستید برایم نماز قضا بخوانید

نامه دیدید تصحیح  ر اشکالی در این وصیتگسر گناهانم درگذرد و در آخر ا

  .نمایید

 خدایا مهدي !هدارگن خدایا این اماممان را تا ظهور مهدي. چند دعا دارم

 یاران !ز بفرماویرپ خدایا رزمندگان را !فرماعزیز را برسان و در ظهورش تعجیل ب

  !فاي اماممان را نگهداروبا 

  شهرويعبد اهللا 

18/11/61  
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  شهرويعبد اهللا هاي سردار شهید  عکس
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  پدر و مادر بزرگوار شهید  

  

  نوجوانی و جوانی شهید
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 عزیمت شهید به جبهه
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  هرويشعبد اهللا نفر سمت راست شهید 

  

  در کردستان عراقشهروي در حال خمیر کردن عبد اهللا شهید 
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  شهرويعبد اهللا نفر دوم از راست شهید 

  

  شهرويعبد اهللا نفر جلو شهید 
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شهید ابراهیم از راست ردیف اول نشسته  شهید عبداهللا شهروي و باال نفر دومز ا

  شادکام
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  شفیعیالمسلمین واالسالمحجتکناردرشهرويعبد اهللا شهید

  

  اي نفر ردیف آخر شهید عبد اهللا شهروي و نفر اول از راست شهید شیخ حسن رامه
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  کردستاندرشهرويعبد اهللا شهیدچپازاولنفر

  

  اهللا شهروي بر روي دستان امت حزبعبد اهللا تشییع پیکر مطهر شهید 
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  شهیدپیکربردشهیبزرگوارمادروپدر

  

  شهروي عبد اهللاشهید   

  


