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چهحسوحاليداشتيد؟
بله، خبر آمدن گل سرسبد خانه مان را شنيديم 
اما ديدن جاي خالي پدر و مادري كه س��ال ها 
چشم انتظار ديدن فرزندشان ماندند و از دنيا 
رفتند، تلخ بود. با خود گفت��م آمدي جانم به 

قربانت ولي حاال چرا؟! 
پدر و مادرمان نزديك به 18سال است كه به 
رحمت خدا رفته اند. م��ادرم خيلي عاطفي و 
حساس بود. با اينكه هش��ت تا بچه داشت اما 
دلتنگي مي كرد. هر گل يك بويي دارد. به ياد 
برادرم هر غذايي كه او دوس��ت داش��ت آماده 
مي كرد و مي گفت اين هدايا را كه گرفتم نگه 
داريد هر زمان بازگشت و خواستيم برايش زن 
بگيريم به او مي دهيم. دلسوختگي مان اين بود 

كه مادر و پدرم چشم انتظار از اين دنيا رفتند. 
اهلکجاهستيد؟

اهل كنگاور كرمانشاه هس��تيم. وقتي بچه ها 
بزرگ شدند و زميني براي كش��اورزي و كار 
و كس��ب درآمد نبود،  خانواده سال 1355به 
سمت تهران مهاجرت كرد و در باقرشهر ساكن 
شديم. پدر در بهشت زهرا كارگر شهرداري شد. 
عزيزاهلل پسر كوچك خانواده بعد ها به افتخار 

شهادت نائل شد. 
چطورشدعزيزاهللجبههايشد؟

بعد از آغاز جن��گ عليه اي��ران، جنب و جوش 
خاصي در كشور به وجود آمد. كمي بعد از آزادي 

خرمشهر، عزيزاهلل اصرارداشت راهي شود. من 
كه از او بزرگتر بودم مانع رفتنش ش��دم. گفتم: 
»همين طوري نمي شود رفت. بايد از طريق بسيج 
يا سپاه بروي. يا صبر كن سال ديگر كه به خدمت 
س��ربازي بروي.« نمي خواس��تم همينطوري 
س��اكش را ببندد و برود. هر فردي در هر سني 
وقتي مي بيند كشور در خطر است چه كوچك 
و چه بزرگ هر كاري كه از دستش بربيايد انجام 
مي دهد، هرگز نمي توان��د خيلي راحت بگذرد. 
برادر هاي ديگرم هم به جبهه رفتند اما شرايط 
عزيزاهلل فرق مي كرد. مي خواس��تم تا حدي كه 

مي تواند مثمرثمر باشد. 
چهساليبهجبههرفت؟

بعد از عملي��ات بيت المقدس و آزاد س��ازي 
خرمشهر رفت. سال 1361 بود. آموزش هاي 
الزم را در بسيج ديد و با عنوان بسيجي عازم 
جبهه شد. ابتدا به كردس��تان اعزام شد و در 
عمليات مس��لم بن عقيل ش��ركت كرد. در 
همين عمليات مجروح ش��د. يك هفته در 
كرمانشاه تحت درمان بود. بعد به خانه آمد. 
آرام و قرار ماندن نداشت. دو هفته از آمدنش 
نگذش��ته بود كه رفت تا خودش را به جمع 
دالوران عملي��ات والفجر 2برس��اند. رفت و 
35سال بعد آنچه از پيكرش بر جاي مانده بود 

براي ما بازگشت. 
ازشهادتشاطالعداشتيد؟

بعد ها دوستان و همرزمانش گفتند: »عزيزاهلل 
در عمليات والفجر 2 آر پي جي زن بود و همراه با 
دو تن از بچه ها در محاصره تانك ها قرار گرفت 
و شهيد شد.« ما از شهادتش بي اطالع بوديم. 

چند ب��اري برايش نامه فرس��تاديم اما نامه ها 
برگشت مي خورد. تا اينكه بنياد شهيد به ما خبر 
داد كه عزيزاهلل مفقوداالثر است. نه شهادتش 
مشخص است و نه اسارتش. همين يك جمله 
كافي بود تا ما سال ها منتظر بازگشت برادرم 
ميان اسرا باش��يم. كمي بعد كه همه آزاده ها 
بازگشتند، مطمئن شديم كه عزيزاهلل شهيد 

شده است و چشم انتظاريمان شروع شد. 
وامس�الچش�مانتظاريتانبهپايان

رسيد.
 بله، من و برادرم عزيزاهلل خيلي به هم وابسته 
و رفيق بوديم. ش��ايد باورتان نشود، زماني كه 
خبر تشييع 135شهيد را شنيدم خيلي دلم 
مي خواست در اين مراسم شركت كنم. حس 
عجيبي داشتم. همه اش مي خواستم خودم را به 
اين 135شهيد برسانم. اصالً نمي دانستم برادر 
من هم يكي از آن شهداست. در اوقات فراغت 
كتاب خاطرات و زندگي شهدا را مي خوانم. ماه 
مبارك رمضان امسال سه كتاب از زندگي شهدا 
را خواندم. يكي از اين كتاب ها » پايي كه جا ماند 
« بود. كتابي كه با خواندن هر صفحه اش گريه 
كردم و از خدا خواستم كه كمك كند و نشانه اي 
از برادرم بيايد تا از اين چشم انتظاري دربياييم. 
امروز خوشحالم كه به حاجتم رسيدم. خدا را 

شكر برادرم بعد از 35 سال آمد. 
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زندگيبايكرزمندهپاس�دارچطور
قسمتتانشد؟

م��ن متولد س��ال 1349 هس��تم و آقاعبداهلل 
س��ال 1345 به دنيا آمدن��د. بچه محل بوديم. 
در زمين فوتب��ال اراك كه امروزه به ش��هرك 
علي بن ابي طالب معروف اس��ت، ساكن بوديم. 
دانش آم��وز س��وم راهنماي��ي بودم ك��ه مادر 
آقاعب��داهلل به خواس��تگاري ام آمدن��د. مادرم 
قبول نكرد و مي گفت دخترم سني ندارد. چند 
سالي گذشت و من معلم شده بودم و آقاعبداهلل 
پاسدار. به عنوان مأموريت در جهاد خودكفايي 
خدمت مي كرد. همچنان رفت و آمد خانوادگي 
داشتيم. من معلم ش��ازند اراك بودم. يك روز 
متوجه شدم خانواده آقاعبداهلل دوباره پا پيش 
گذاشته اند و بحث خواستگاري را مطرح كردند. 
برادرم گفت با تمام خوبي هايي كه حاجي دارند 
اما در دف��اع مقدس دچ��ار مجروحيت زيادي 
ش��دند و از نظر روحي و جسمي خيلي مشكل 
دارند. قبول مي كني؟ من قبول كردم و سال 72 

ازدواج كرديم. 
گوياشهيدخس�رويدردوراندفاع

مقدسهمبهجبههرفتهبودند؟
بله، حاج آقا از زمان پيروزي انقالب در صحنه 
بودند. وقتي جنگ شروع شد به جبهه رفتند. 
در عمليات مرصاد هش��ت  تير خ��ورده بود. 
پايش چنان ش��ديد تير خورده بود كه پوك 
بود و استخوانش حس مي شد. دو تا گلوله در 
بدنش مانده بود. كلي تركش در بدنش داشت. 
با اين حال دنبال جانب��ازي اش نبود. چقدر از 
تركش ها را من از بدنش درآورده بودم. هشت 
س��ال در جبهه هاي جنگ حضور داشت. بعد 
از آن مدتي به كردس��تان مأموريت مي رفت 
و بعد فرماندهي ارشد س��پاه در اراك بود. در 
بنياد حفظ آثار هم خدم��ت مي كرد. حاجي 
خيلي فعال بود. در يك مقطع چهار ماهه براي 
آموزش به لبنان رفت. از نظر تدبير و تكنيك 

جنگي فوق العاده بود. 
س�ختيزندگيبايكجانب�ازرابراي

خودتانحلکردهبوديد؟
من در خانواده اي رش��د كرده بودم كه شهيد 
و جانب��از داده بود. ب��رادرم در جبه��ه همرزم 
همسرم بود. پسرعمويم هم ش��هيد شده بود. 
منتها حاج عبداهلل با هم��ه فرق مي كرد. لحظه 
به لحظه عمرش وقف انقالب بود. اوايل انقالب 
جزو بچه هايي بود كه يكسره در تظاهرات عليه 

پهلوي حضور داشت، با منافقين مبارزه مي كرد، 
در بسيج فعاليت داش��ت و به جبهه رفت. پدر 
همس��رم اصالتاً اهل داويج��ان نزديك مالير 
بودند كه به اراك آمده بودند. خانواده مذهبي 
و كشاورز بودند. وقتي ازدواج كرديم به حاجي 
دو سال مأموريت انديمشك دادند. در پادگان 
آموزشي انديمشك حدود 4 هزار سرباز داشت 
كه خيلي دوستش داشتند. مثل يك دوست و 
پدر با س��ربازانش رفتار مي كرد. خيلي دلسوز 
بود. با يكسري از س��ربازها تا چند سال ارتباط 
داشت. وقتي بعد از دو سال به اراك برگشتيم، 
خانه اي ساختيم. س��ال 76 خدا پسرم احسان 
را به ما داد و سال 79 پس��ر ديگرم علي به دنيا 
آمد. علي سال 91 در آخرين روز محرم در سن 
12 سالگي در خواب دچار ايست قلبي شد. بعد 
از فوت علي پدرش خيلي شكس��ته و پير شد. 
دوس��تانش مي گفتند ما دو جا اشك حاجي را 
ديديم، يك بار در رحلت امام خميني و بار ديگر 

در فوت پسرش علي. 
خوانندهه�ايج�وانصفح�هماچه
نكات�يراميتوانندازس�بكزندگي
حاجعبداهللبهيادگارداشتهباشند؟

مهم تري��ن خصوصي��ت اخالق��ي حاج��ي 
صبوريش��ان بود. خيلي آرام ب��ود. فوق العاده 
نسبت به مسائل ديني حساس بود. مخصوصاً 
اگر مي دانس��ت كس��ي احتياج مال��ي دارد 
دستگيري مي كرد. سالي 60 عدد سبد كاال در 
ماه رمضان و عيد براي فقرا تدارك مي ديد. در 
كار منزل كمكم مي كرد. با بچه ها خيلي خوب 
رفتار مي كرد. هيچ كس ش��رايط كاري اش را 
نمي دانست. حتي من كه همسرش بودم آنقدر 
متوجه كارهايش نب��ودم. بعدها فهميدم چه 
شخص بزرگي را از دس��ت داده ام. چند سال 
زودتر از موعد بازنشست شده بود. آدم بيكاري 
نبود. كارهاي اقتصادي را ش��روع كرد. سراغ 
كش��اورزي رفت و بعد در كارخانه آلومينيوم 
اهواز مش��غول به كار ش��د. خيلي در كارش 
خبره بود. يادم است قطعه اي را به اراك آورد و 
نقشه اش را كشيد. دستگاهي بود كه قرار بود از 
آلمان وارد كنند اما حاج آقا با همتي كه داشت 
همان قطعه را توليد كرد كه س��ود اقتصادي 

براي كشورمان داشت. 

چهزمانيتصميمگرفتجهادشرادر
دفاعازحرمادامهدهد؟

از زماني ك��ه بحث مدافعان پي��ش آمد حالش 
عوض ش��د. با من حرف مي زد تا راضي ش��وم. 
هشت ماه بعد از فوت پسرم مادرم از دنيا رفت. 
به حاجي گفتم حال روحي من را مي بيني. داغ 
س��نگيني ديدم. باالخره با حرف هايش راضي 
ش��دم. اولين بار كه مي خواست به سوريه برود 
ما تهران بوديم. با او تماس گرفتند. به مقر امام 
حسين رفت و قرار شد به سوريه اعزام شود. ما 
به اراك برگش��تيم و حاجي در پادگان تهران 
دوره هاي خاصي ديدند و از آنجا به سوريه اعزام 
ش��دند. بعد از دو ماه و نيم گفتم: نمي خواهيد 
برگرديد ايران؟ گفت: چرا سعي مي كنم بيايم 
ولي به كس��ي خبر نده. به تهران رسيد و زنگ 
زد كه با دوستانم به اراك مي آيم. بعد از 15 روز 

مرخصي دوباره قصد رفتن كرد. 
چندباراعزامشدند؟گويادرآزادسازي

تدمرهمنقشداشتند؟
چهار بار اعزام ش��د. همان طور ك��ه گفتيد در 
آزادسازي تدمر بود. در نبرد حلب، خان طومان و 
نبل و الزهرا هم حضور داشت. در طول 10 ماهي 
كه از اشغال ش��هر 40هزار نفري تدمر توسط 
داعش مي گذش��ت، روس ها، نيروهاي مردمي 
سوريه و بچه هاي حزب اهلل لبنان شانس شان را 
براي آزاد سازي شهر تدمر امتحان كرده بودند 

ولي حاجي با فرماندهي ش��ان توانستند بدون 
تلفات فرودگاه و ش��هر تدمر را در 29 اس��فند 
94 آزاد كنند. وقتي ايران بود در تب و تاب بود. 
مي گفت حيف است در خانه بمانم و تجربيات 
و تاكتيك جنگي را به جوان��ان آموزش ندهم. 
گردان فاتحين را در اراك پايه ريزي كرد. حول 
و حوش هزار و خرده اي نفر در گردان فاتحين 
اراك ثبت نام كردند  و ايشان فرمانده بود. آن قدر 
آموزش هايش س��خت بود كه هزار و خرده اي 
از نيروها ري��زش كردند و تنه��ا 140 نفر باقي 
ماندند. خيلي زحمت كشيد و هفته ها به خانه 
نمي آمد. وقتي منزل بود و جنايات داعش را از 

تلويزيون مي ديد مثل ابر بهار اشك مي ريخت. 
مي گفت مگر مي توانم در خانه بنش��ينم و اين 
ظلم ها را ببينم و كاري نكنم. مرد جنگ نبايد 
در خانه بنش��يند. ورزش��كار ب��ود. از فوتبال و 
بس��كتبال گرفته تا غواصي نمونه ب��ود. مربي 

بوكس هم بود. 
درموردشهادتشانحرفميزدند؟

شهادت را دوست داشت. لياقتش را هم داشت. 
اين همه زحمت كشيد حيف بود به مرگ عادي 
از دنيا برود. هر موقع به بهشت زهرا مي رفتيم 
چند دقيقه سر قبر پس��رم مي نشست و بعد به 
زيارت دوس��تان ش��هيدش مي رفت. هميشه 
حسرت شهدا را داشت. يك شب بعد از هيئت 
خوابيد و صبح بيدار شد و تعريف  كرد كه خواب 
جالبي ديده اس��ت. س��ه تا از دوستان شهيدم 
كه چند سال خوابش��ان را نديدم چيزي شبيه 
راحت الحلق��وم به من تعارف كردن��د. وقتي از 
وس��ط نصف كردم ديدم از آن عسل مي ريزد. 
كشمش سبز هم بود. به دوستان شهيدم گفتم از 
اين كشمش ها هم به من مي دهيد. از كشمش ها 
به من هم دادند. برايم كه تعريف كرد گفتم خير 
است چي بهتر از اينكه از دست دوستان شهيدت 
برات بگيري. يك هفته بعد عزم رفتن به سوريه 
كرد.به او گفتم: مگر قرار نبود با بچه هاي فاتحين 
بروي؟ گفت: شرايطي پيش آمده كه بايد تنهايي 
بروم. راه افتاد به سمت تهران. پس فردا از سوريه 
تماس گرفت،گفتم: چ��ه راحت زنگ مي زني؟ 
مي گفت: جاي من راحت و امن است. پرسيدم: 
كي مي آيي؟ گفت: تا كرسي زمستان را بگذاري 

مي آيم. 
چطورازشهادتشانباخبرشديد؟

منزل همس��ايه مان مراس��م ختم قرآن بود. به 
منزل كه برگشتم، برادرش��وهرم با خانمش به 
منزلمان آمدند. تعجب كردم و گفتند: حاجي 
موق��ع رفتن با م��ا خداحافظي نك��رد؟ آمديم 
احوالشان را جويا شويم. كم كم فاميل هر كدام 
به بهانه اي جمع ش��دند و با همرزمانش تماس 
گرفتم و متوجه شدم حاجي به آرزويش رسيده 

است. 
شهادتشانبهچهنحويرقمخورد؟

21 مهر سال 1396 در حماء سوريه به شهادت 
رس��يد و 22 مهر به ما خبر دادن��د. داعش از 
مدت ها قبل دنبالش بود و با بمب كنار جاده اي 
ايشان را هدف گرفتند. با سه نفر از همرزمانش 
براي آشنايي بيش��تر با منطقه عملياتي رفته 
بودند كه ش��هيد مي ش��وند. حاجي هميشه 
راننده داش��ت اما آن روز براي اينكه بيشتر از 
منطقه بداند خ��ودش رانندگي مي كرد. بمب 
كنار جاده اي چند كيلويي داعش در جاده اثريا 
به سخنه سوريه منفجر شد و حاجي به شهادت 
رسيد. پيكرش را س��ه روز بعد از شهادتش به 
اراك آوردند و در بهشت زهرا به خاك سپردند. 
پسرم قبل از شهادت پدرش خواب ديده بود كه 
پدرش مرتب و تميز در سنگري نشسته است. 
مي گفت: وقتي به بابا رسيدم هنوز نمي دانستم 
چه شده اس��ت. گفتم: بابا كي مي آيي؟ گفت: 
سه روز ديگر. دقيقاً روز سه شنبه سه روز بعدش 
پيكرش را آوردند. وقتي به معراج شهدا رفتم 
صبر عجيبي داش��تم. همه مي دانس��تند من 
خيلي به همسرم وابس��ته بودم. مي گفتند تا 
چهلم نمي كش��د كه زنده بمان��د. موقعي كه 
حاجي از منزل بيرون مي رفت، نيم ساعت نبود 
كه مي گفتم جانم مي رود تا بيايد اما وقتي به 
معراج شهدا رفتم، آنقدر توان داشتم كه مطلقاً 
اشك از چش��مانم نيامد و مي دانم اين صبر و 
حوصله را حض��رت زينب )س( به همس��ران 

شهدا مي دهد. 
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