
گزارش

گزارشي از حضور در منزل جوان ترين شهيد كشور 
از اهل سنت سيستان و بلوچستان

رزمنده 11 ساله اي که مرد جهاد و شهادت شد 
 صغري خيل فرهنگ

در روز دانش آم�وز شايس�ته اس�ت از 
جوان ترين ش�هيد كش�ور س�خن گفته 
شود. ش�هيد س�بيل اخالقي از شهداي 
اهل تسنن استان سيستان و بلوچستان 
اس�ت. ش�هيدي كه در 11 س�الگي راهي 
ميدان دفاع از انقالب و نظام اسالمي ايران 
ش�د و در اوج مجاهدت در هور العظيم به 
ش�هادت رس�يد. براي ديدار ب�ا خانواده 
ش�هيد همراه با نيروهاي جهادي بسيج 
س�ازندگي ب�ه سيس�تان و بلوچس�تان 
رفتم. نوش�تار پي�ش رو تورقي اس�ت بر 
خاطرات آن روز و ديدار با خانواده اي كه 
همچنان پا در ركاب واليت ايس�تاده اند. 

 استقبال گرم مادر شهيد 
 با خودم فكر مي كردم چطور خانواده اي بلوچ 
در شرق كشور به اعزام فرزند 11 ساله شان به 
ميدان جنگ در غرب كشور راضي شده اند؟ 
به در خانه شان مي رس��م، در كوچكي كه با 
خوشرويي مادر شهيد به روي ما باز مي شود 
و به گرمي و با مهرباني از ما استقبال مي كند 
و چقدر هم از حضورمان خوشحال مي شود. 
وارد حياط خانه مي شوم. حياطي كوچك كه 
چند اتاق كوچك تر را در خود جاي داده است 
و چند زن، مرد و بچه را مي بينم كه به رسم 
ادب ايستاده و س��اممان را با همان لهجه 
بلوچي پاسخ مي گويند و جماتي بلوچي بر 
زبان جاري مي كنند كه مفهوم خوشامدگويي 

را به ما القا مي كند. 
»س�بيل« بع�د از دوره ابتدايي مرد 

خانه شد
 همراه با يكي دو تا از بچه هاي جهادي وارد 
اتاقي مي شوم كه از قرار معلوم اتاق مهماني 
است. شايد مس��احت اتاق به 10 متر مربع 
هم نرسد، در كنجي مي نشينم. مولود خانم 
گويي بي صبرانه منتظر آمدنمان بود، بي هيچ 

مقدمه اي صحبت از خانه و زندگي شهيدش 
را ش��روع مي كن��د و مي گويد:»س��بيل در 
چهارم خ��رداد 1353 در خان��ه اي محقر و 
روس��تايي به دنيا آمد. همسرم براي گذران 
زندگي مجبور بود به اين شهر و آن شهر سفر 
كند. در نبود پدر، سبيل مرد خانه شده بود. 
دوران ابتدايي را كه به پايان رساند، مجبور 
به ترك تحصيل شد، چراكه كار كشاورزي و 
دامداري فرصتي براي درس خواندن برايش 
باقي نمي گذاش��ت. بعد از پي��روزي انقاب 
اسامي، به رغم سن خيلي كمي كه داشت 
وارد بسيج ش��د و فعاليت هاي چشمگيري 

هم داشت.« 
 حمل�ه ص�دام را مثل حمل�ه گرگ 

وحشي مي دانست
از اوض��اع و اح��وال س��بيل در بحبوح��ه 
جنگ مي پرس��م، مولود خانم مادر ش��هيد 
مي گويد:»جن��گ تحميل��ي كه آغاز ش��د 
هر كس��ي از هر قشر و در هر س��ني كه بود 
براي دفاع از كشور راهي شد. كم كم سبيل 
هم ح��رف از رفتن مي زد اما م��ن مخالفت 
مي كردم. تنها مرد خانه ام بود و پدرش براي 
كار و كسب درآمد به شهري ديگر رفته بود. 
نمي دانس��تم با اصرارهاي س��بيل چه كنم. 
هر كاري مي كرد راضي نمي ش��دم. يك روز 
گوسفند ها را به چرا برد و خيلي زود به خانه 
آمد، گوس��فند ها را به حياط خانه آورد و باز 
حرف از رفتن زد. گفت مادر از تو مي پرسم 
اگر گرگي به گوس��فندانمان حمله كند من 
چه بايد كنم؟ گفتم خوب طبيعي است كه 
اجازه ندهي گرگ به گوسفندان نزديك شود 
بايد از آنها دفاع كني و مراقبشان باشي. به من 
نگاهي كرد و گفت م��ادر صدام با هر چه كه 
در توان دارد به كشورمان حمله كرده است، 
نبايد بروم و از خاك كشورم دفاع كنم؟! ديگر 
حرفي باقي نماند. حق داش��ت و من راضي 

شدم كه سبيل به جبهه برود. 
 شهادت در هورالعظيم 

آموزش هاي الزم را در بسيج ديده بود. كمي 
بعد از اتمام دوره هاي آموزش��ي راهي ش��د 
و من با دعاي خير بدرقه اش ك��ردم. بعد از 
رفتن هر از چند گاهي نامه هايش به دستمان 
مي رسيد كه از ما مي خواست در نبودنش و 

در فراقش صبور باشيم. 
ش��هيد س��بيل اخاق��ي در 19 بهمن ماه 
1364 در هورالعظي��م با اصاب��ت تركش به 
قلبش آسماني شد و به شهادت رسيد. پيكر 
مطهرش در روستاي گالينك نيكشهر استان 
سيستان و بلوچستان به خاك سپرده شد اما 
از سخنان مادر اين جوان ترين شهيد جنگ 
پيداست كه سختي شرايط زندگي لحظه اي 
اين خان��واده را از ارادت به انق��اب و نظام 
اسامي و پايبندي به واليت فقيه جدا نكرد. 
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گفت مادر از تو مي پرسم اگر گرگي 
به گوس�فندانمان حمل�ه كند من 
چه بايد كنم؟ گفت�م خوب طبيعي 
اس�ت ك�ه اج�ازه ندهي گ�رگ به 
گوس�فندان نزدي�ك ش�ود بايد از 
آنها دفاع كني و مراقبش�ان باشي. 
ب�ه م�ن نگاهي ك�رد و گف�ت مادر 
صدام با هر چه كه در ت�وان دارد به 
كش�ورمان حمله كرده است، نبايد 
بروم و از خاك كشورم دفاع كنم؟! 

 در تظاه�رات قبل از انقالب ش�ركت 
مي كرد

محمدعل��ي متول��د خ��رداد س��ال 1349 
مشكين ش��هر اس��ت. ما چهار ب��رادر و پنج 
خواهر هس��تيم. قبل از انقاب از شهرستان 
مشكين شهر به پارس آباد مهاجرت كرديم. 
محمدعلي در جريان پيروزي انقاب همراه 
پ��در در راهپيمايي ها و تظاهرات ش��ركت 
مي كرد و ب��ا همان جث��ه كوچ��ك، تابلو و 
پاكارده��اي ح��اوي ش��عار هاي انقابي را 
حمل مي كرد. سن و سال زيادي نداشت اما 
به اندازه فهم خود از انق��اب و امام خميني 
)ره(  همپاي خانواده بود. محمدعلي در همان 
زمان عاشق و ش��يفته امام بود. در حقيقت 
ارادتش به امام را باي��د در ميان همان روزها 

جست وجو كرد. 
كم��ي بع��د از پي��روزي انقاب اس��امي و 
تش��كيل بس��يج مردمي، محمدعلي راهي 
اين نهاد مقدس شد و در پايگاه بسيج محل 
فعاليت هاي خود را آغاز كرد. بسيج فرصت 
مغتنمي بود تا برادرم هر آنچه در توان دارد 

براي خدمت هزينه كند. 
در آغاز جن��گ تحميل��ي، محمدعلي عضو 
پايگاه بس��يج محل و از فعاالن مسجد امام 
زمان)عج ( بود كه پدرمان تا سال 88 و زمان 
رحلتش از اعضاي هيئت امناي آن مس��جد 
بود، اين را هم بگويم كه پدر در شركت كشت 

و صنعت مغان مشغول به كار بود. 
 در 12 سالگي به جبهه رفت 

اولي��ن اع��زام محمدعل��ي ب��دون اط��اع 

خانواده و در حالي كه تنها 12س��ال داشت، 
اتفاق افتاد. خان��واده از تصميم محمدعلي 
اطاعي نداش��تند و بع��د از دو روز متوجه 
اعزام محمد علي ب��ه جبهه ش��دند. برادرم 
ابتدا ب��ه غرب اع��زام و در عملي��ات والفجر 
4 ش��ركت كرد. بعد از عمليات به مرخصي 
آم��د. محمدعلي در مس��ئوليت هايي چون 
تك تيران��داز، آر پ��ي ج��ي زن و تيربارچي 
در گردان علي اكبر)ع ( لش��كر 31 عاش��ورا 
)ع(  مجاهدت كرد. دومين اع��زام برادرم با 
همراهي و بدرقه خان��واده و با رضايت قلبي 
والدينم همراه بود ك��ه در عمليات والفجر4 

حضور يافت. 
 در آرزوي آزادي راه كربال بود

به خاط��ر رابطه دوس��تانه اي كه ب��ا برادرم 
محمدعلي داش��تم خيلي خوب ايش��ان را 
مي ش��ناختم. عاقه  خاصي بي��ن ما وجود 
داش��ت، محمدعل��ي بس��يار مهرب��ان و 
خوش اخاق بود. چهره معصومي داش��ت و 
اهل صله رحم بود، ه��ر وقت كه به مرخصي 
مي آم��د، ب��راي دي��دار ب��ا بس��تگان وقت 
مي گذاش��ت، تكليف خود را مي دانست كه 
وقتي مي آيد به ديدار فاميل و آش��نا برود و 
ديداري با آنها داش��ته باشد. اتفاقاً در همين 
ديدار ها بود كه بعضي از دوستان و بستگان به 
محمدعلي توصيه مي كردند كه ديگر به جبهه 
نرود و براي اينكه او را بترسانند، مي گفتند كه 
بعثي ها رحم ندارند، سر رزمنده ها را از تنشان 
جدا مي كنند ي��ا آنها را به اس��ارت مي برند 
اما محمدعلي در پاسخش��ان مي گفت: من 

مي روم تا كربا را برايتان آزاد كنم، تا بتوانيد 
به زيارت امام حسين )ع( برويد. محمدعلي 
رفت ت��ا به نداي ام��ام خمين��ي )ره(  لبيك 
بگويد، رفت تا به اعتاي اسام و دين كمك 

كرده باشد. 
 شهادت در 13 سالگي

محمدعلي در آخري��ن اعزامش در حالي كه 
13س��ال بيشتر نداش��ت، در عمليات خيبر 
ش��ركت كرد و در نهايت بعد از 9 ماه حضور 
در جبهه در جريان عمليات خيبر در چهارم 
اسفند ماه س��ال 62 در منطقه هورالهويزه 
در پنج كيلومتري ج��اده العماره به بصره به 

شهادت رسيد. 

 قرآن و قلم يادگاري هاي او بود
قب��ل از آخرين اعزامش ب��ه مادرمان گفت: 
من مي روم و اگر برنگش��تم قطع��اً براي تو 
از من نش��انه هايي را خواهن��د آورد. قرآن و 
قلمي دارم كه حتماً به دس��ت ش��ما خواهد 
رسيد، همينطور هم شد. محمدعلي رفت و 
مفقوداالثر شد و كمي بعد قرآن و قلمش را 

براي مادرمان به يادگار آوردند. 
 مردم مغان مراسم تشييع باشکوهي 

برگزار كردند
مادرم��ان س��ال ها چش��م انتظار آم��دن 
محمدعلي بود. دوران دوري ايش��ان براي 
والدين خيلي سخت و دش��وار گذشت، اما 

آنها هميش��ه منتظر آمدن��ش بودند. حتي 
نيمه هاي ش��ب با صداي در حياط از جاي 
خود مي پريدند و مي گفتند حتماً محمدعلي 
برگشته اس��ت. زمان بازگش��ت آزاده ها به 
كشور مادرم هر روز چشم به راه بود. وقتي 
همرزمان و دوستان محمدعلي مي آمدند به 
روس��تا هاي اطراف مي رفت و خانه به خانه 
و روستا به روس��تا در پي شنيدن خبري از 
برادرم بود. انتظار ادامه داشت تا اينكه خبر 
تفحص و شناسايي پيكر برادرم به ما رسيد. 
وقتي پيكرش را آوردند، مردم مغان مراسم 
تشييع باش��كوهي برگزار كردند و پيكرش 
در گلزار ش��هداي وادي رحم��ت به خاك 

سپرده شد. 
 مادر مي گويد حاضر اس�ت سه پسر 

ديگرش را هم در راه اسالم بدهد
بعد از ب��رادرم محمدعلي م��ن راهي جبهه 
ش��دم تا ادامه دهنده راه ش��هيدمان باش��م 
اما به خاطر س��ن و س��ال كمي كه داشتم و 
شهادت برادرم مرا برگرداندند. حتي يك بار 
براي اعزام سه شب در مس��جد خوابيدم اما 
موقع اعزام مخالفت كردن��د. يك بار هم مرا 
از اتوبوس اعزام پياده كردند. خيلي دوست 
داشتم بروم و راه شهيد را ادامه دهم، اما امروز 
و از همين رسانه از مسئوالن مي خواهم راه 
ش��هدا را ادامه دهند. ش��هدا رفتند تا ايران 
اسامي امنيت و آسايش داشته باشد. شهدا با 
خونشان امنيت را براي ما به ارمغان آورده اند. 
ما خان��واده ش��هدا در خط مق��دم مقابله با 
استكبار و دش��منان انقاب و نظام هستيم. 
مادرم هميش��ه مي گويد: من يك فرزندم را 
در جنگ هشت ساله و در راه اسام داده ام و 
سه پسر ديگرم راهم در راه اسام و در دفاع از 

حريم آل اهلل مي دهم. 

وقت�ي ن�ام بس�يج دانش آموزي و ش�هداي 
نوجوان دفاع مقدس به ميان مي آيد، بسياري 
از مردم ايران ياد دانش آموز شهيد اصفهاني 
مي افتند كه با صراحت و شجاعت از حضورش 
در جبه�ه دف�اع  و آنجا را محل خودس�ازي 
توصيف مي كن�د و از هم�ه پدره�ا و مادرها 
مي خواهد كه اگر خودشان نمي توانند به جبهه 
بيايند حداقل مانع رفتن فرزندانشان نشوند. 

ش��هيدمهرداد عزيزالله��ي را مي گويم. نوجوان 
بس��يجي اصفهاني كه قب��ل از ش��هادت خود 
گفت وگويي ماندگار و تاريخي با خبرنگار حاضر 
در خطوط مقدم جبهه انجام مي دهد. 13 آبان 
روز بس��يج دانش آموزي بهانه اي مي ش��ود تا با 
خانواده اين ش��هيد عزيز تماس بگيرم. صداي 
لرزان و آهسته پدر شهيد از آن سوي خط تلفن 
به گوش��م مي رس��د. خودم را معرفي مي كنم و 
مي گويم مي خواهم از خاط��رات خود از مهرداد 
بگوييد. اما حال و احوالش براي گفت وگو كردن 
مساعد نيست و همين افتخار همكامي را از ما 
مي گيرد اما نمي ش��ود در روز دانش آموز از اين 

ش��هيد و مجاهدت هايش س��خن نگفت. براي 
همين يك بار ديگر متن آن مصاحبه را خواندم 
و اين وجيزه را نوش��تم تا يادكردي باشد از اين 

دانش آموز شهيد. 
تعدادي از رزمنده هاي نوجوان و جوان كنار هم 
در جبهه نشس��ته اند. خبرنگار نزديك خاكريز 

مي شود و ميكروفن را به سمت مهرداد مي گيرد 
و از او مي خواهد خودش را معرفي كند و مهرداد با 
قرائت آياتي از سوره طه سخنش را آغاز مي كند: 
��رْ لِي أَْمِري واْحُلْل  » َربِّ اْشَرْح لِي َصْدِري َويَسِّ
ُعْقَدًة ِمْن لَِس��انِي يَْفَقُهوا َقْولِي. « و بعد با سام 
به امام زمان )ع��ج ( و نايب بر حقش قلب تپنده 

مس��تضعفان جهان امام خمين��ي صحبتش را 
ادامه مي دهد. 

مهرداد از انگيزه خ��ود براي حض��ور در جبهه 
اينگونه مي گويد:» آنچه باعث شد من به جبهه 
بيايم روايت آن برادرهايي بود كه قبًا به جبهه 
آمده بودند و از جبهه برايم صحبت كرده بودند. 
اينكه جبهه چه خاصيت هاي��ي دارد. اينكه هر 
كسي بيايد از همه لحاظ در جبهه ساخته مي شود 
و ناخالصي ها و گناهانشان از بين مي رود. به جبهه 

آمدم شايد كمكي در راه خدا بكنم.«
خبرنگار مي پرسد:»خانواده راضي به حضورتان 

در جبهه بودن��د؟« و او مي گوي��د: »اتفاقاً پدر و 
مادرم زمينه حضور من را در جبهه فراهم كردند 
و من از آنها تشكر مي كنم. از ديگر پدر ها و مادر ها 
هم مي خواهم كه اينقدر احساسي نباشند. اينقدر 
به فرزندانش��ان وابسته نباش��ند. هم خودشان 
بيايند و هم به بچه ها اج��ازه بدهند كه به جبهه 
بيايند كه ان شاءاهلل در جبهه ساخته شوند. بايد 
بيايند حتي براي يك هفته هم كه شده در جبهه 

باشند، حتي براي تماشا.«
مصاحبه از صدا و سيما پخش مي شود، حضرت 
امام خمين��ي آن فيلم را مي بين��د و مي خواهد 
تا مهرداد را پيش ايش��ان ببرند. امام مهرداد را 
مي بينند و بازوي او را مي بوس��ند و او هم دست 

امام را مي بوسد. 
شهيد »مهرداد عزيزاللهي« در سال 1364، در 
عمليات كرباي 4 در جزي��ره »ام الرصاص« در 
حال غواصي به شهادت رسيد و جاودانه شد. اين 
دانش آموز ش��هيد تنها نمونه اي است از هزاران 
هزار عاشق دلباخته واليت فقيه كه به نداي امام 
زمان خود لبيك گفت و در اين راه جان به جان 

آفرين تقديم كرد. 

گفت وگوي»جوان« با برادر شهيد دانش آموز محمدعلي برزگر

بعض�ي از دوس�تان و بس�تگان ب�ه گفت مي روم تا کربال را برايتان آزاد کنم
محمدعل�ي توصيه مي كردن�د كه به 
جبهه نرود و براي اينکه او را بترسانند، 
مي گفتند كه بعثي ها رحم ندارند، سر 
رزمنده ها را از تنشان جدا مي كنند يا 
آنها را به اسارت مي برند اما محمدعلي 
در پاسخشان مي گفت: من مي روم تا 
كربال را برايتان آزاد كن�م، تا بتوانيد 
به زي�ارت ام�ام حس�ين )ع( برويد

مصاحب�ه از ص�دا و س�يما پخ�ش 
مي ش�ود، حضرت ام�ام خميني آن 
فيلم را مي بيند و مي خواهد تا مهرداد 
را پيش ايش�ان ببرند. ام�ام مهرداد 
را مي بينن�د و بازوي او را مي بوس�ند 
و او ه�م دس�ت ام�ام را مي بوس�د
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از باال به پايين
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

امام بازوي او را بوسيد روايتي از شهيد دانش آموز مهرداد عزيزاللهي | 

 نرگس انصاري
عضو لش�کر عاش�ورا بود. نوجوان 13 س�اله اي كه در دو عمليات والفجر۴ و خيب�ر به عنوان 
تيربارچي و تك تيرانداز در خط مقدم جبهه حضور يافت. دانش آموز مدرسه عشق و ايمان كه 
در نهايت دلدادگي و مجاهدت در چهارم اسفند ماه سال 62 در جريان عمليات خيبر در جزيره 
مجنون 5 كيلومتري جاده العماره به بصره شهيد و مفقوداالثر شد تا اينکه پيکر پاكش بعد از 
1۴ سال به ميهن اسالمي بازگشت. به مناسبت 13 آبان روز دانش آموز، مرادعلي برزگر برادر 
شهيد دانش آموز محمدعلي برزگر در گفت وگو با »جوان« زندگي برادر شهيدش را روايت كرد. 
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