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  با عبادت تا معراج
  سرگذشت نامه

  سردار شهيد سرلشكر رسول عبادت
  كنگره بزرگداشت سرداران و بيست و سه هزار شهيد استان اصفهان

)۳۷سرگذشت نامه ) 
 
 
 

 )سرگذشت نامه(عبادت تا معراج ا ب    
 محمود مهدى آزاد: تدوين و بازنويسى     
 غالمرضا راهپيما: طرح روى جلد     
 .نشر شاهد: ناشر     
 ۱۳۷۵زمستان : چاپ اول     
   نسخه۵۰۰: تيراژ     
 هرگونه نقل و برداشت با ذكر مأخذ بالمانع است     

  نشر شاهد۶۴ پالك - خيابان شهيد لطفى -ميدان هفتم تير : نشانى     
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 :تقديم به
  خانواده  شهيد  بزرگوار  رسول  عبادت

 و
 . . .ملت شهيدپرور ايران و تمامى رهروان راه او

 :و با تشكر از
  كليه برادران رزمنده و خستگى ناپذير ارتش اسالم
 .كه ما را در تهيه و نشر اين مجموعه يارى  نمودند
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   سخن كنگره

  باسم رّب الشّهداء والّصالحين  
انقالب اسالمى ايران به عنوان يك تحّول مهم و سـترگ                

. اى شـده اسـت     در قرن حاضر، منشأ دگرگونى و تأثيرات عمده       
كنـد    را دنبال مى   هاى متعالى  تحولى رئاليست كه در عين اينكه ايده      

گرايى آرمانى   از واقعيات موجود نيز غفلت نورزيده است، اين واقع        
از اين روى ميسور شده است كه از زالل كوثر واليت آنانى نشأت             

اند و در اقامه يك دولت كريمه كه         گرفته كه حيات را هدفدار دانسته     
 .اند فقير و حقير در آن نباشد، كوشيده

گرشى رهگشا در عـصر سـردرگمى       طبيعى است چنين ن       
كه تكوين  (اى بر افقهاى اميد است،       بهايى مكتبها دريچه   انسانها و بى  

نظام سلطه را به تزلزل و تكاپو واداشته است         ) و نضج گرفتن آن،   
و از همين روى تقابل و رويارويى با اين رستاخيز رهايى بخـش،      

ـ             ى به عنوان يك استراتژى حتمى در سياست سـلطه جهـانى تلق
 .يابد شود، كه تاكتيكهاى آن در رونِد تهاجم، تعدد و تنوع مى مى

ظهور گروهكها با ايسمهاى وابستگى و دريوزگى از بيگانه             
كه بر فرهنگ خودى  بتازند، آغازى بر انجام سناريوى براندازى           

 .كرد بود كه لشكركشى به مرزهاى استقالل آن را تكميل مى
ارآمد در براندازى اسـت كـه       عامل جنگ از ابزارهاى ك        

آزمايد، اما همان گونه كـه       قدرت تفّوق جهان بر هر انقالب را مى       
انقالب اسالمى يك رخداد با ويژگى خاص خود بود، جنگ نيز در            
نوع خود منحصر به فرد بود، چرا كه تكنولوژى شرق و غرب و             

خـواهى در   طلبى و اسالم همگرايى آنها در تضعيف جريان استقالل    
توطئه دشمنان در جهت برانـدازى در       . جبهه قرار گرفته بود   يك  

و ) ره(قالب تحميل جنگ، با هدايتگرى حـضرت امـام خمينـى          
مقاومت امت خداجوى ايران و همت مردانه رزمندگان جان بركف          
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و سربداراِن سپاه توحيد در هم كوبيده شد جهت آنـانى كـه روى              
ـ          ابرابر، در طلـوع    سيمهاى خاردار، در ميدان مين، به گاه نبرد ن

شهادت و در غروب تنهايى حضور يافتند تا عصر ظهور ممكـن            
نمايد و دولت كريمه جلوه يابد، تا تذكرى باشند براى آنـانى كـه              

كنگره بزرگداشت بيش   . خواهند سرگذشت سرافرازى را بدانند     مى
از چهارصد نفر از سردارانى كه خود پيـشاپيش سـتون حركـت             

ار تن از خوبانى كه در برهه سودجستن         هز ۲۳كردند و خاطره     مى
از تمامى عناوين و مصادر، كريمانه گذشتند، از آن رو برگـزار            
شده است كه بدانيم براى استقالل و حفظ تمامّيت ارضى مـيهن و             

باشد كه سرمـشق    . ايم عزت نظام اسالمى، تاوان سنگينى پرداخته     
ايثـار و   دفتر زندگى نسل فردا از داستان اين راستان كه سراسـر            

ياديـارانى چـون    . حماسه و عشق به ارزشهابودند، برگرفته شود      
پور كـه در برابـر تهـاجم تنـديس پايـدارى و              خرازى و ردانى  

  خودباورى بودند، راهى است براى
 .نسل امروز در هنگامه شبيخون فرهنگى 

آنچه مسلم است، در اين رويارويى و تقابل كه فرهنـگ و                
اى بلند مدت مورد نياز است، با        ست، برنامه استقالل مورد تهاجم ا   

اى از اهل قلم و هنر، به دور از كج فهمى و اعمـال               خيل گسترده 
هاى شخصى و گروهى و به دور از آنچه كه رهبـر معظـم               سليقه

اى، از آن بـه      العظمـى خامنـه   ... ا انقالب اسالمى، حضرت آيت   
متـين   بـه حبـل  بايد با تمسك . اند تعبير كرده» اى فكر كردن  قبيله«

واليت فقيه، صادقانه و خردمندانه راههاى مقابله با تهاجم فرهنگى،          
در اين ميان براى راهيـابى بـه اوج         . انديشى شود  بررسى و چاره  

هاى شرف و اقتدار، چه مشعلى فروزانتر از يادياران و خاطره            قله
خوبانى كه نام و يادشان چون گل خورشـيد، عطرسـاى مجلـس             

 .فروزنده محفل پارسايان استروحانيان و برا
   هزار شهيد استان اصفهان۲۳كنگره بزرگداشت سرداران و   
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  هرست مطالبف
  صفحه/  عنوان 
  
 ۸ مقدمه 
 ۱۱  ميالد رسول-فصل اول  
 ۱۴  از مدرسه علم تا مدرسه عشق-فصل دوم  
 ۱۹  از شيراز تا مريوان-فصل سوم  
 ۲۲  بسوى فتح-فصل چهارم  
 ۲۶  كاروان عشق-فصل پنجم  
 ۳۱  در جمع ياران-فصل ششم  
 ۳۶ بسوى نور-فصل هفتم  
 ۴۱  پيام فتح-فصل هشتم  
 ۴۶  عروج-فصل نهم  
 ۵۰ همراه با او-فصل دهم  
 ۵۵كرد  دشمن هم همين فكر را مى-فصل يازدهم  
 ۶۲نور  پيام-فصل دوازدهم  
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  مقدمه        
دندان مسلح رژيم بعثى عـراق در       تجاوز علنى ارتش تا          

قالب يك جنگ سازمان يافته هدفى جز جلوگيرى از گسترش اسالم           
و نظام نوپاى جمهورى اسالمى ايران نداشت هشت سـال دفـاع            
مقدس امت مسلمان و شهيدپرور ايران كه با پيروى از رهنمودهاى           

صـورت گرفـت و     ) ره(رهبر كبير انقالب حضرت امام خمينـى      
آورى،  رگى از پايـدارى، جانفـشانى، دليـرى، رزم        هاى بز  حماسه

هايى كه حماسه كـربال را تـداعى         جانفشانى. ايمان و اعتقاد آفريد   
كرد و عظمت اسالم و مسلمين و حقانيت راه سرخ شـهادت را              مى

تاريخ اين نبرد بـزرگ بـا صـفحات         . نمود به جهانيان اثبات مى   
 رزمنـدگان   خونين و پرراز و رمز مقاومت و ايثـار و پيـروزى           

نستوهى نوشته شده كه با قلبى سرشار از عشق به خدا بـه جمـع               
ترين  رزمندگان اسالم پيوسته و با ايمانى راسخ به مقابله با سهمگين          

سالحهاى دشمن رفته و با نثار خون خود ماندگارترين ميراث دفاع           
 .اند مقدس را به يادگار گذاشته

ت مردم ايـران بـراى      اينان جاودانگان تاريخ و مايه مباها         
همه اعصار و نسلها خواهند بود ملت قهرمان ايران در آينـده بـه              

ما هزاران قهرمان وارسته داشتيم كه      : تمام ملل جهان خواهند گفت    
ساز اسالم بودند پيروان مكتب حسين كه        تربيت شدگان مكتب انسان   

 اى در مقابل از خودگذشتگى و ايثار آنان سر تعظيم          هر انسان آزاده  
 .آورد و تكريم فرود مى

ايم ايثارگريها، دالوريها و نحوه      ما در اين مجموعه سعى نموده       
سـردار  . ها را به رشته تحرير در آوريـم  شهادت يكى از اسطوره 

شهيد سرتيپ رسول عبادت بزرگ مردى كه از آغاز تـا پايـان،             
زندگى كوتاه خود را به مبارزه با ظلم و ستم پرداخت و تـا آنجـا                

ش رفت كه جان در طبق اخالص نهاد، عاشقانه به سوى معبـود             پي
 .ياد و نامش گرامى باد. پركشيد و به خيل شهيدان اسالم پيوست
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  فصل  اول 
  يالد رسولم 
  

، مصادف بـا مـيالد حـضرت        ۱۳۲۴در مهرماه سال         
كودكى چشم به جهان گشود كه پدربزرگوارش به        ) ص(اكرم رسول

به اميد آنكه بتواند با     . اين روز فرخنده نام او را رسول نهاد       ميمنت  
ساز اسالم كودكى تربيت نمايد كـه تـداوم          استفاده از تعاليم انسان   

تولد اين كـودك كـه پنجمـين        . باشد) ع(دهنده راه مواليش حسين   
فرزند اين خانواده پر جمعيت بود، خير و بركت با خود به همـراه        

 در معاش زندگى خانواده به وجـود        داشت و دگرگونى چشمگيرى   
آورد، رسول كودكى بود با جثه بزرگ و صورتى خندان كه توجه            

اخالق وى باعث گرديده بود، از بـدو        . كرد همه را بخود جلب مى    
تولد مورد توجه پدر و مادرش قرار گيرد و محبت آن دو را بـه               

در سن پـنج سـالگى پـدر او را بـا قـرآن و               . خود جلب نمايد  
اى كه هنگام ورود به دبستان       اى دينى آشنا ساخت به گونه     آموزشه

خواند و با توجه به صوت زيبـا و خـدادادى كـه              نمازش را مى  
گفت و در مجالس، قرآن را       داشت، در مساجد مكبر شده، اذان مى      

هوش و استعداد سرشارش باعـث      . نمود با صوت زيبا تالوت مى    
شاگردان ممتـاز   شده بود تا هميشه در سطوح مختلف درسى جزو          

نظيـر در اغلـب      او با برخوردارى از قواى جـسمانى كـم        . باشد
بـردارى   هاى ورزشى چون دوميدانى، كشتى، شـنا، وزنـه         رشته

شركت جسته و در اكثر آنها موفق به كسب مدال گرديد و از ايـن               
نظر مايه مباهات و افتخار مدرسه بود، گذشت زمان از او جوانى            

جوانى خـوش   . هره خاص و عام بود    ساخت مؤمن و متدين كه ش     
جوانى . ساخت برخورد كه در برخورد اول همه را شيفته خود مى         

كه اغلب آشنايان از او به عنوان الگوى انسانى متـدين و مـؤمن              
پاى بندى به احكام    . جستند براى تعليم و تربيت فرزندانشان بهره مى      
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ه مسايل  اسالمى باعث گرديده بود از شركت در مجالسى كه آلوده ب          
غيرمذهبى بودند به شدت خوددارى كند و عواقب شركت در چنين           

همين امر باعث گرديده بـود      . محافلى را به ديگران گوشزد نمايد     
دوستان و آشنايان از دعوت او در چنين محافلى صرفنظر نمايند و            

 .بقول خودشان مانع از آن شوند كه او مجلس آنان را بهم بزند
خانوادگى، او جايگاه خاصى داشـت و بـا         البته در محافل        

توجه به عالقه زيادش به كودكان همه چشم براه ايـن بزرگـوار             
در اينگونه مجالس او كودكان را جمع نموده و ضمن آشـنا            . بودند

اين عمل او   . كرد كردن آنها با ورزشهاى گوناگون با آنان بازى مى        
ند و جـذب او  ها به او عالقه خاصى داشته باش باعث شده بود، بچه 

اى كه شهادتش بيش از همه، جوانان فاميل را عزادار           شوند به گونه  
 .نمود

پس از پايان دوره دبيرستان واخذ مدرك ديپلم رياضـى از               
دبيرســتان نمــازى شــيراز جهــت شــركت دركنكــور ورودى 

 .شد افسرى راهى تهران دانشكده
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  فصل دوم 
  از مدرسه علم تا مدرسه عشق   

  
شهيد رسول عبادت پـس از موفقيـت در كنكـور ورودى                

 وارد دانشكده افسرى شد و در آنجا        ۱۳۴۳دانشكده افسرى در سال     
يكى از دوسـتان دوران دانـشكده شـهيد         . مشغول تحصيل گرديد  

در دانشكده افسرى با او آشنا شدم گرچه از نظر دوران           «: گويد مى
 خدمت دانشكده افسرى    خدمتى با من هم دوره نبود ليكن از آنجا كه         

او . روزى بود از همان ابتدا با خصوصيات اخالقى آشنا شدم          شبانه
فردى بود مؤمن و متعهد كه هميشه در انجام فـرايض و تكـاليف              

نمود دوستان و آشنايان     دينى اهتمام داشت و با تمام وجود تالش مى        
ى را با مسايل اسالمى آشنا سازد و بدينوسيله مانع انحراف احتمـال           

البته چنين حركتى از او چندان هم دور از ذهـن نبـود             . آنان شود 
چرا كه بيشتر اوقات خود را صرف مطالعه كتب مذهبى و علمـى             

بـردارى   كرد و از اوقات بيكارى خود به نحـو احـسن بهـره             مى
شناختند و عالقـه     به همين دليل اكثر دانشجويان او را مى       . نمود مى

 بـا   ۱۵/۵/۱۳۴۶ادت در تـاريخ     شهيد عب » .خاصى به او داشتند   
التحصيل گرديد و پس از      درجه ستواندومى از دانشكده افسرى فارغ     

طى دوره مقدماتى در شيراز به عنوان فرمانده دسته سوم گروهان           
 . تيپ هوابرد منصوب شد۹۲سوم گردان 

از همان آغاز خدمت حتى در زمان فرماندهى، با پرسـنل               
يار مهربان بود و بـا عـدالت        زيردست، به خصوص سربازان بس    

همين دليل اكثر    دانست و به   كرد و خود را جدا از آنها نمى        رفتار مى 
. پرسنل او را دوست داشته و احترام خاصى براى وى قايل بودند           

اى مذهبى در اصـفهان       با دخترى متدين از خانواده     ۱۳۴۹در سال   
دت فعاليتهاى  البته در تمام اين م    . ازدواج نمود و تشكيل خانواده داد     

داد و در راستاى همين حركت در تاريخ         ورزشى خود را ادامه مى    
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 جهت شركت در مسابقات تيراندازى سـنتو از سـوى           ۱۲/۴/۵۱
يگان مربوطه به تهران اعزام شد و با توجه به فعاليت چشمگيرش            

در تـداوم همـين   . در اين مسابقات موفق به كسب مقام اول گرديد        
 در  ۲۰/۴/۵۱ت از مـسابقات در تـاريخ        فعاليتها به محض بازگش   
 پرش ايـن    ۹۰ شركت كرد و با انجام       ۵۵دوره نهم چتربازى تيپ     

هـا   همگام با اين فعاليـت    . دوره را به طور كامل به پايان رسانيد       
دينى و علمى    تماس خود را با روحانيون حفظ نموده، از كسب علوم         

ائرى مسؤول  اى كه حجةاالسالم و المسلمين ح      شد به گونه   غافل نمى 
در شيراز هميشه از او به نيكى ياد        ) ره(دفتر مشاوره حضرت امام   

جوانى بود با ديانت كه هرگـز       «: گفت و درباره ايشان مى   . كرد مى
 ».رفت گفت و زيربار حرف نادرست نمى دروغ نمى
در «بنا به گفته برادر آن بزرگوار سرتيپ رسول عبـادت،               

 كه هميشه بر سر گـرفتن حـق         رژيم گذشته ايشان فرماندهى بود    
شد و ايـن     پرسنل تحت امر خود با فرماندهان رده باال درگير مى         

موضوع هميشه مشكالتى را براى او به دنبال داشت طورى كـه            
توانستند او را تحمل كنند در حـالى كـه           بعضى از فرماندهان نمى   

 «.پرسنل زيردست بسيار به او عالقمند بودند
اى اعالم   دانشكده افسرى طى بخشنامه    ۱۵/۵/۵۳در تاريخ       

نمود كه جهت باالبردن سطح آموزش دانشجويان و همچنين تقويت          
مديريت، در دانشكده افسرى نياز به چند افسر مـدير و ورزيـده             

شود كه افسران واجد شـرايط را        و از يگانها درخواست مى    . دارد
ايـن  با توجه به سطح علمى باال و مديريت صحيح          . معرفى نمايند 

بزرگوار فرمانده تيپ هوابرد وى را معرفى كرد و به اين ترتيـب             
به دانشكده افسرى منتقل شد و در سمت فرمانده گروهان چهارم از            

زنـدگى در   . گردان پنجم تيپ دانشجويان مشغول خـدمت گرديـد        
مـالى   تهران براى او توأم با مشكالت زيادى بود چرا كه او وضع           

كوش و قانع و راضى       فردى سخت  الوصف چون  مناسبى نداشت مع  
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به رضاى خدا بود با وجود تمام مشكالت اين سمت را پـذيرفت و              
يك باب زيرزمين مسكونى در نزديك دانشكده افسرى اجاره كرد و           

زمانى كـه   «: گويد در آنجا سكونت يافت در اين باره برادرش مى        
كرد به ديدارش رفتم هوا به شدت گرم بود و           در تهران خدمت مى   

اش بدون وسايل خنك كننده در آن خانـه زنـدگى            و همراه خانواده  ا
فرسايى بـود امـا او بـا         كرد يك شب نزد آنها بودم شب طاقت        مى

رويى و آسايش خاطر با خانواده خود در آن شرايط زنـدگى             گشاده
پـس از   » .كرد و شب و روز خود را وقف خدمت نموده بـود            مى

اى ارتـش را بـه عهـده         همدتى فرماندهى يگان دانشجويان بورسي    
گرفت كه آن دانشجويان امروز از پزشكان برجسته و كارآمد ميهن           

وقتى پاى صحبت اين پزشكان درباره اين شهيد        . اسالميمان هستند 
يابيم كه او قبل از انقـالب هـم فـردى            نشينم درمى  القدر مى  جليل

و مبارزات  . انقالبى، مسلمان و مخالف با تبعيض و ظلم بوده است         
و با فرمانده گردان وقت كه وابسته به اويسى و بيگلـرى معـدوم              ا

بهـر  . بوده در دانشكده افسرى تا مدتها بر سر زبانها بوده اسـت           
 جهت طى دوره عالى به كشور آمريكا اعزام         ۱۳۵۷تقدير در سال    

گرديد كه با توجه به شرايط آنزمان براى جلـوگيرى از هرگونـه             
: گويد همسرش مى . ز با خود برد   آلودگى، همسر و فرزندانش را ني     

در آنزمان اخبار انقالب را از طريق راديو و تلويزيـون دنبـال             «
چندبار تصميم  . ايشان بسيار ناراحت و مضطرب بودند     . كرديم مى

به بازگشت گرفتند اما دولت آمريكا از دادن مداركمان خـوددارى           
يشان را  با پيروزى انقالب دولتمردان آمريكا سعى نمودند ا       . كرد مى

راضى نمايند تا در آمريكا اقامت نمايد كه با مخالفت شـديد ايـن              
 بـه   ۲۲/۳/۵۸عزيز مواجه شدند ما باالخره توانستيم در تـاريخ          

در لحظه ورود به ايران اشك شوق از چـشمانش          . ايران بازگرديم 
كردم موفق شوم روزى به      تصور نمى ! دانى مى: جارى شد و گفت   

 «.امام زمان شومو سرباز . ايران برگردم
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پس از ورودش به ايران از طريق ستاد نيروى زمينى بـه                
دانشكده پياده شيراز منتقل و در آنجا با سمت استادى مشغول انجام            

دانشجويانش او را به عنوان استادى پركار و جـدى          . وظيفه گرديد 
شناختند كه با آگاهى و تسلط كامل دروس مربوطه را تـدريس             مى
شروع فتنه كردستان و شنيدن اخبار مربوط بـه ايـن           با  . كرد مى

منطقه سعى نمود به صفوف مقدم رزمندگان اسالم پيوسـته، و در            
يـابى بـه ايـن       براى دست . مبارزه عليه ضدانقالب شركت نمايد    

خواسته تقاضا كرد تا او را به يكى از واحدهاى مستقر در منطقـه              
به علت نياز خدمتى    كردستان منتقل نمايند كه با اين درخواست او         

 .موافقت نشد
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  فصل سوم 
  از شيراز تا مريوان 
  

اصرار و پافشارى شهيد براى اعزام به كردستان باعث               
 روزه همراه يك گروهان به      ۴۵گرديد كه براى انجام يك مأموريت       

 .اعزام گردد) سردشت(منطقه ربط 
قه كردستان  در همين زمان با آغاز فعاليتهاى اشرار در منط            

 لشكر  ۱۱۲فرمانده گردان   ) سرتيپ بازنشسته فعلى  (سرگرد آذرفر   
انـداز    مريوان در اثر آتـش خمپـاره       ۳ سنندج فرماندهى تيپ     ۲۸

ضدانقالب در شمال سربازخانه مريوان از ناحيه هر دو پا مجروح           
 سنندج اعزام و از آنجا بـه        ۵۲۴كوپتر به بيمارستان     و توسط هلى  

لذا فرماندهى سـربازخانه    . ه تهران منتقل ميگردد   بيمارستان خانواد 
 ۲سرتيپ ( مريوان به عهده سرگرد توپخانه سيروس ستارى        ۳تيپ  

 ۱۱۲از آنجايى كه منطقه عملياتى گردان       . واگذار گرديد ) بازنشسته
رفـت ضـدانقالب در      پياده در مريوان بسيار وسيع بود احتمال مى       
 برآن شد كـه يـك       ۲۸ اين منطقه مشكل به وجود آورد، ستادلشكر      

 انتخاب  ۱۱۲فرمانده اليق و كاردان براى تصدى فرماندهى گردان         
اين امر مصادف با حـضور سـرگرد   . و به آن منطقه اعزام نمايد    

 سنندج و اعـالم     ۲۸پياده رسول عبادت در دفتر فرماندهى لشكر        
 .هاى محوله شد آمادگى جهت انجام مأموريت

ا مغتنم شمرده، با تـشريح      فرمانده لشكر نيز حضور وى ر         
 را بـه    ۱۱۲خواهد فرماندهى گـردان      شرايط موجود از ايشان مى    

عهده بگيرد سرگرد عبادت با كمال ميل اين مأموريـت را پـذيرا             
گرديد فرمانده لشكر او را نسبت به منطقه توجيه و سـپس بـراى              
انجام مأموريت به منطقه مريوان اعزام كـرد در آنجـا فرمانـده             

 وى را   ۱۵/۱/۵۹در تاريخ   » سيروس ستارى « سرگرد   سربازخانه
با شروع كار مشخص    .  معرفى كرد  ۱۱۲به عنوان فرمانده گردان     
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شود كه او فردى مؤمن متعهد و معتقد بـه نظـام جمهـورى               مى
اسالمى ايران است لذا گردان از لحظـه فرمانـدهى ايـن شـهيد              

هـاى  بزرگوار روحى تازه يافت و با توجه به آموزشـها و فعاليت           
. روزى او از آمادگى رزمى قابل توجهى برخوردار گرديـد          شبانه

عملكرد صحيح اين فرمانده اليق در هدايت رزمنـدگان اسـالم و            
سركوب ضدانقالب، موجب تقاضاى فرمانده وقـت لـشكر از او،           

او بالفاصله با ايـن درخواسـت       . مبنى بر تمديد مأموريتش گرديد    
هاى الزم با واحد اوليه سـه        موافقت كرده، پس از انجام هماهنگى     
پس از اين سه ماه با توجه       . ماه ديگر مأموريت خود را تمديد نمود      

 مـاه ديگـر     ۶به عالقمندى وى به شركت در مبارزه بـا كفـر            
 را  ۲۸مأموريت خود را تمديد و در پى آن تقاضاى انتقال به لشكر             

با نموده كه با توجه به حمايت بعمل آمده از سوى فرماندهى لشكر             
 سنندج منتقـل    ۲۸اين تقاضا موافقت و در نتيجه او رسماً به لشكر           
 .و همچنان به مأموريت خود در مريوان ادامه داد
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  چهارم لفص
  بسوى فتح 
   

انتقال او به مريوان، با تجاوز گسترده ارتـش عـراق بـه                 
كشور جمهورى اسالمى ايران مصادف گرديد با سد شدن پيشروى          

هاى محدود آفنـدى يگانهـاى خـودى در           عمليات دشمن، و آغاز  
ها به منظور كاهش توان رزمى دشمن و همچنـين ايجـاد             صحنه

گيرى  روحيه هجومى در پرسنل خودى و در صورت امكان بازپس         
بخشهايى از مناطق اشغالى از دشمن، ضرورت حضور شـهيد دو           

در اين مرحله از جنگ دشمن نيز به منظور مقابله          . شود چندان مى 
و ) خوزستان(با اين تدبير ممانعت از تمركز نيرو در جبهه جنوب           

همچنين درگير نمودن يگانهاى رزمى تحركاتى را در كل منطقـه           
كند و در راستاى اين تحركات در منطقه كردستان          مرزى آغاز مى  

نمايـد از طريـق افـزايش امكانـات پـشتيبانى بـراى              سعى مى 
منده گرديده و ابتكار عمل     ضدانقالبيون، باعث فرسايش يگانهاى رز    

در چهارچوب همين خط مـشى بـا        . را در اين منطقه بدست گيرد     
تمام توان و با پشتيبانى هوايى و آتش سنگين توپخانه بـه منطقـه              

تواند  كند و اگر چه در اين عمليات دشمن نمى         قوچ سلطان حمله مى   
امـا بـا تـصرف      . به تمامى اهداف از پيش تعيين شده دست يابد        

 از ارتفاعات قوچ سلطان توانـست روى محـور مريـوان            قسمتى
بانى خوبى كسب نمـوده، و بـا         ديده) دزلى(راهى   تا سه ) باشماق(

 .سهولت بيشترى امكانات الزم را براى ضدانقالبيون فراهم نمايد
پس از اين عمليات دشمن فرمانده سـتاد عمليـاتى منطقـه                

شمن بر اين منطقه    گيرد به منظور جلوگيرى از تسلط د       تصميم مى 
و در صورت امكان بـا انجـام        . نيروهاى موجود را تقويت نمايد    

عمليات آفندى نيروهاى دشمن را در ارتفاعات قوچ سلطان منهدم و           
اين بخش از خاك ميهن اسالمى را از لوث وجود آنان پاكـسازى             
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 پياده و يـك گـردان       ۱۱۸در راستاى اين مأموريت گردان      . نمايد
در اين باره تيمسار احمدتركان     . گردد وقه اعزام مى  توپخانه به منط  

در آن زمان من سرپرستى توپخانـه لـشكرى را          «: گويد چنين مى 
هـاى   دار بودم و مأموريت يافتم جهت تطبيق آتـش توپخانـه           عهده

در آنجا شهيد عبـادت را پـس از         . موجود به منطقه مريوان بروم    
 در  ۵۴ تا   ۵۲ سال   البته قبل از آن در    .  سال مالقات كردم   ۶حدود  

دوران خدمتم در تيپ هوابرد، با اين بزرگوار از نزديـك شـاهد             
فعاليتهاى نامبرده در يگانهاى هوابرد بودم و برايم مشخص شـده           
بود كه گذشت زمان هيچ تأثيرى در او نداشته و داراى همان عقايد             

 در دانـشكده افـسرى از او        ۱۳۴۳و روحياتى است كه در سال       
اما اين مالقات مرا قادر ساخت او را بهتر از          . ودممشاهده كرده ب  

گذشته بشناسم و به تصميم، اراده، و شجاعت وى كه در آن شرايط             
 «.داوطلبانه راهى كردستان شده بود در دل تحسين بگويم

افسرى بسيار با سواد و آگاه به فنـون         با توجه به اينكه او          
روزى  نظامى بود و از سوى ديگر با فعاليتهاى مـستمر و شـبانه            

پيشنهادات و نظريات   . شناخت كاملى نسبت به منطقه پيدا كرده بود       
بسيار سودمندى در راه پيشبرد عملياتهاى درون مرزى و بـرون           

دات در راه   كه فرماندهان وقت از اين پيشنها     . نمود مرزى ارائه مى  
تـا  . نمودند بهبود وضعيت و توسعه عملياتها حداكثر استفاده را مى        

 مأموريت يافت با يك حملـه       ۲۸ لشكر   ۱۳۶۰آنكه در اوايل سال     
غافلگيرانه با همكارى يگانهاى موجود در منطقـه مريـوان كـه            

 كردستان و سپاه پاسداران، به      ۲۸عبارت بودند از نيروهاى لشكر      
حمد متوسليان ارتفاعات مـرزى را تـصرف و         فرماندهى برادر ا  

ضمن انهدام دشمن امنيت منطقه مريوان را تأمين و تسلط يگانهاى           
 خورمان و حلبچه گـسترش      - پنجوين   -خودى را تا منطقه شيلر      

 .دهند
 ابتدا در منطقـه دزلـى يـك         ۳پس از ابالغ حمله به تيپ           
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ه پاسداران و    پياده با همكارى سپا    ۱۵۵عمليات آفندى توسط گردان     
پشتيبانى آتش توپخانه و هوانيروز انجام شده و ارتفاعات دااليـى،           
مله خورت، بنه و پاسگاه ژاالنه تصرف و تعـدادى از يگانهـاى             

و نيروهاى خـودى    . نشينى كردند  دشمن منهدم و تعدادى نيز عقب     
در ارتفاعات مرزى مستقر و ارتفاعـات خورمـال، سيدصـادق،           

د و تيررس دقيق توپخانـه خـودى قـرار          طويله و حلبچه زير دي    
 مأموريت يافت، بـا گـردان       ۳در ادامه اين عمليات تيپ      . گرفت
 پياده به فرماندهى سرگرد عبادت و همكارى سپاه پاسـداران           ۱۱۲

در شمال غربى منطقه مريوان عملياتى را به منظور انهدام دشمن           
ـ             ر و آزادسازى ارتفاعات قوچ سلطان به منظور تسهيل ديـد و تي

 .روى مناطق شيلر و پنجوين انجام دهد
مريوان  دسته تانك از سنندج به     در راستاى اين مأموريت يك        

اعزام گرديد كه فرمانده اين دسته سرگرد جهانبازى باره چگونگى          
نمايد كه شرح آن     عملكرد خود در اين عمليات توضيحاتى ارائه مى       

 .در كاروان عشق خواهد آمد
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  فصل پنجم 
  كاروان عشق 
  

در آن زمان با درجه سـتوان       «: گويد سرگرد جهانبازى مى      
 ۲۸سومى فرماندهى دسته يكم گروهان دوم گردان تانـك لـشكر            

كه ابالغ گرديد دسـته مربـوط را بـه          . دار بودم  سنندج را عهده  
ق بين سنندج و    مريوان انتقال دهم، البته نحوه عبور تانكها از مناط        

چرا كه با   . تواند فصل كاملى را به خود اختصاص دهد        مريوان مى 
توجه به تسلط ضدانقالبيون بر ارتفاعات منطقه و عدم وجود تأمين           

كه به خواست خدا و بـا       . ها اين عمل تقريباً غيرممكن بود      در جاده 
گذشتگى سلحشوران اسالم پـس از چنـد مرحلـه           ايثار و از جان   
 .نستيم سالم به پادگان مريوان وارد شويمدرگيرى توا

در هنگام ورود به اين محل به علت عدم آشنايى به منطقه،                
با تانكها مستقيماً به جلوى ستاد فرماندهى رفتـيم، و مـن بـراى              

مشغول صحبت بوديم كـه     . معرفى خود وارد دفتر فرماندهى شدم     
. يرون كـشاند ناگهان صداى انفجارهاى پياپى ما را از داخل دفتر ب     

وقتى به جلوى در ورودى ستاد رسيديم ايشان يكى از تانكها را كه             
مگر شما  «: درست در حوالى ستاد مستقر شده بود ديد به من گفت          

دانيد كه پادگان در ديد و تير دشمن قرار دارد، كه تانكها را در               نمى
ايد؟ احتماالً نيروهاى دشمن از ورود شما        اطراف ستاد پارك نموده   

اند كه شروع به كوبيدن منطقه پادگـان بـه           ه پادگان با خبر شده    ب
سريعاً قبل از آنكه هواپيماهاى دشـمن بـه         . اند وسيله توپخانه كرده  

سراغ ما بيايند دستور پراكندگى تانكها را صـادر كنيـد و سـپس              
خودتان را به جناب سرهنگ جمالى فرمانده قرارگاه مقدم معرفـى           

مه تانكها دستور دادم تانكها را پراكنـده و         بالفاصله به خد  » .نماييد
سپس خود را به جناب سـرهنگ جمـالى معرفـى           . استتار نمايند 
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 .نمودم
سرهنگ جمالى پشت ميز خود مشغول انجام كارهاى ادارى             
مـن  . با ديدن من از پشت ميز برخاسـتند و جلـو آمدنـد            . بودند

د قـدم جلـو     همانطور كه دستم به عنوان اداى احترام باال بود، چن         
و در حالى كه . رفتم ايشان بسيار گرم و با محبت با من دست دادند       

شـما بايـد    «: خيرمقدم گفته و اظهار داشتند    . تبسمى بر لب داشتند   
» .همينطـور اسـت   «عرض كـردم،    » فرمانده دسته تانك باشيد؟   

سرهنگ به پشت ميز خود برگشته و به من هـم اجـازه نشـستن               
 .دادند

 : سى سؤال كردندپس از احوالپر    
 «صداى انفجارها را شنيديد؟»    
  بله    
پيش از ايـن    «! احتماالً از وضعيت منطقه اطالعى نداشتيد         

 «به مريوان آمده بوديد؟
 خير    

 «پس درست حدس زده بودم»    
سپس از استعداد رزمى يگان سؤال كردند و من آمار افراد               

 .و اقالم پنجگانه را تقديم كردم
ايشان دستور دادند پرسنل را جمع نمايم حـدود ده دقيقـه                

براى آنها سخنرانى نمودند و سپس دستور داد براى استراحت بـه            
يگان سوار زرهى مراجعه نمائيم و مرا با خود به دفتر فرماندهى            

از «: نشين كـه بـه لـب داشـت گفـت           بردند و با همان تبسم دل     
پـس جلـو    «: گفت. دم بله عرض كر » دانى؟ خوانى چيزى مى   نقشه
اى كه به ديوار نصب شده، پرده ضـخيمى آن را            نزديك نقشه » بيا

پرده را كنـار زد و از روى نقـشه منطقـه و             . پوشانده بود رفتيم  
آرايش نيروهاى خودى و دشمن را به طور ساده و در عين حـال              
عميق برايم تشريح كرد و بدين طريق توانستم از منطقه مريوان و            
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 .يروهاى خودى و دشمن اطالعات جامعى به دست آورمموقعيت ن
بـه همـين    . ايشان بسيار پركار و پرتالش و با سواد بودند            

. دليل بعدها كه دشمن پى به ماهيت و عملكرد اين بزرگوار بـرد            
تصميم گرفت به هر صورت ممكن ايشان را از صحنه نبرد خارج            

ه اقدام به ترور    سازد و براى رسيدن به اين هدف شوم چندين مرحل         
كه نهايتاً انفجار بمبى در مقر فرماندهى منجـر بـه           . ايشان نمودند 

اما با وجود اين او هرگز از پاى ننشسته و          . جانبازى ايشان گرديد  
براى اعتالى آرمانهاى مقدس جمهورى اسالمى ايران در سـنگر          

سازان ارتـش    علم و دانش به تعليم و تربيت افسران زبده كه آينده          
بهر تقدير فرداى آن روز براى ديدار بـا جنـاب           . د پرداخت هستن

در جلوى دفتر فرماندهى،    . سرهنگ جمالى راهى دفتر ايشان شدم     
اداى . شـناختم  هنوز ايشان را نمـى    . جناب سرگرد عبادت را ديدم    

احترام نمودم، ايشان بسيار گرم و دوستانه با من احوالپرسى كرده،           
جنـاب  . رد دفتر فرماندهى شـديم سپس به اتفاق هم وا. دست دادند 

» ايد؟ گويا شما قبالً با هم آشنا شده      «: سرهنگ جمالى با خنده گفتند    
شهيد عبادت در جواب گفتند بله جلوى در ورودى با هم برخـورد             

البته شواهد امر گوياى اين واقعيت بود كه جناب سرگرد          . (نموديم
 از آن كـه     پس) عبادت از قبل در جريان ورود ما قرار گرفته بود         

عبادت، با بارندگى شب    «. نشستم جناب سرهنگ جمالى سؤال كرد     
وضعيت سنگرها بـد    «: ايشان در جواب گفتند   » قبل چكار كردى؟  

نيست، فقط جاده كوالن بيش از اندازه لغزنده است، شب گذشته در            
حين بارندگى به همراه فرمانده يگانها به اكثر سـنگرها سركـشى            

 پرسنل و نحوه نگهبانى آنها بازديد كردم        كردم و از آمادگى رزمى    
بحمداهللا همه پرسنل گردان بـا برخـوردارى از روحيـه بـاال و              

در اكثر سـنگرها، بـا      . اى بشاش سرگرم انجام وظيفه بودند      چهره
پرسنل صحبت كردم آنها با عزمى راسخ منتظر عمليات آزادسازى          

 ۱۱۲ان  به عقيده من آمادگى گرد    . مناطق تحت اشغال دشمن هستند    
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براى انجام مأموريت و همچنين مقابله با تحركات دشمن صددرصد          
قبالً در مورد پنج دسـتگاه   : جناب سرهنگ جمالى فرمودند   » .است
اعزامى از سنندج با شما صحبت كرده بـودم، ايـن   M74  تانك

تانكها اكنون به فرماندهى سركار ستوان جهانبازى اينجا هستند، من          
ته را در اختيار شما قرار دهم كه با توجـه           ام اين دس   تصميم گرفته 

دانـم از    به مديريت و خلوص نيتى كه در شما سراغ دارم يقين مى           
 .آنها به نحو احسن در پيشبرد عمليات استفاده خواهيد نمود

سرگرد عبادت و يكـى از      پس از خداحافظى همراه جناب          
داران دسته تانك سوار جيپ شده، براى شناسـايى منطقـه و             درجه

تعيين محل استقرار تانكها راهى منطقه كوالن در پـشت درياچـه            
 .مريوان شديم

باريد، جناب سرگرد عبادت در جلو و ما         باران به شدت مى       
از ايشان رو به من كردنـد و        . دو نفر در عقب جيپ نشسته بوديم      

ومـن  . وضعيت زندگى، خدمت و گرفتاريهايم سـؤاالتى نمودنـد        
اى از مسائلى را كه در طول خدمت با آنهـا مواجـه بـودم                پاره

متوجه شدم جناب سرگرد، داراى قلبى بـسيار        . برايشان شرح دادم  
رئوف ومهربان هستند چرا كه باسخنان من بسيار متـأثر شـدند و             

س در پرتو اسالم و با برقرارى       انشاءاهللا از اين پ   «: درجواب گفتند 
شـود و نابـسامانيهايى كـه        حكومت قرآن همه گرفتاريها رفع مى     

ميراث رژيم گذشته است جاى خود را به اجراى دقيق قوانين الهى            
امروز ما وظيفه داريم براى حفظ دسـتاوردهاى انقـالب          . دهد مى

اسالمى باتمام وجود بادشمنان اسالم وقـرآن مبـارزه كنـيم وتـا             
» .الهى ازپاى ننشينيم   روزى كامل واستقرار حكومت قسط و عدل      پي

باالخره به مقصد رسيديم و جلوى يكى از سـنگرهاى اجتمـاعى            
 .گردان پياده شديم

اين كتاب با مشاركت و سرمايه حمـايتى بنيـاد شـهيد انقـالب               
 .اسالمى منتشر شده است
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  فصل ششم 
  در جمع ياران 

    
 عبادت جلوى سنگر اجتماعى پياده شديم       وقتى بهمراه شهيد      

نيروهـا از   . ها جناب سرگرد آمدند    يكى از سربازان صدا زد بچه     
در اينجـا   . سنگرها بيرون دويدند و در اطراف ايشان جمع شـدند         

متوجه شدم كه چگونه عطوفت يك فرمانده نـسبت بـه زيردسـت             
شود چرا كه سربازان با خلوص نيـت         باعث جلب محبت آنان مى    

كردند  ر از هر گونه ريا با صميميت كامل از ايشان دعوت مى           بدو
به داخل سنگرشان برود و شهيد عبادت هيچ گونه كبر و غرورى            

ما هم در معيت ايشان داخـل شـديم و          . به يكى از سنگرها رفتند    
نوشـيديم، جنـاب سـرگرد       نشستيم و در اين جمع دوستانه چـاى       

تانك به ما مأمور گشته كه      تعدادى  «:كرده فرمودند  آنها معرفى  مرابه
تواند قدرت رزمى ما را افزايش دهد و با وجود ايمانى كـه در               مى

 .«شما عزيزان سراغ دارم يقيناً توانمان صد در صد خواهد شد
با داشتن فرماندهى چون شما مـا       «: يكى از سربازان گفت       

و حاضريم تا سرحد شهادت در راه اسالم و حفـظ           . باليم بخود مى 
حضور بى تكلف   «. هاى مقدس انقالب اسالمى جانفشانى كنيم     آرمان

جناب سرگرد در جمع سربازان تأثير بـسزايى در روحيـه آنـان             
فرمانده «: اى كه درجه دار من آهسته در گوشم گفت         داشت به گونه  

در ادامـه ايـن     . »كنـد  يعنى فرماندهى كه بردلها فرماندهى مـى      
ختم و بـه شخـصيت      مأموريت بود كه من واقعاً ايـشان را شـنا         

رفتـيم بيـشتر     از اين پس هر چه پيشتر مـى       . وااليشان پى بردم  
مجذوب شخصيت و روش فرماندهى وى در امور رهبرى افـراد           

 .شدم مى
در همين مرحله از آشنايى مان دريافتم فرماندهى يك گردان              
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. براى روح بزرگ و روش عالى و رفتار سخاوتمندانه او كم است           
ر يك خصوصيت فطرى و ذاتى بود و هيچ ريا و           روش اين بزرگوا  

صداقت با روحش عجين شـده      . خورد تزويرى در آن به چشم نمى     
توانست در اثر يك تحول شـكل گرفتـه          بود  و اين شخصيت نمى     

و معلوم بود اين خصائل و فضائل اخالقى از دوران طفوليت           . باشد
ـ            اى از   هبا ايشان همراه بوده است او فرماندهى پركار بود و لحظ

اى كه بعـد     به گونه . شد سركشى به يگانهاى تحت امرش غافل نمى      
مـدام سـفارش    . زد از استقرار در منطقه هر روز به ما سر مـى          

پسرم خوب كـار    «. كرد تكيه كالمش اين بود     پرسنل را به من مى    
از ياد و نام خدا     . كنيد و وظايف خود را به نحو احسن انجام بدهيد         

در طول مدتى كه من افتخار داشـتم بـا          . »دو نماز هم غافل نشوي    
و . كردنـد  ايشان خدمت كنم تمامى نيازمنديهاى واحد را مرتفع مى        

رسيد شخـصاً و بـا       گاهى اوقات كه كمكهاى مردمى به منطقه مى       
اينگونه بـود كـه     . نمود جيپ خود آنها را در بين پرسنل تقسيم مى        

 زيردسـت را    ايشان رابطه فرمانـده و    . كرد بردلها فرماندهى مى  
اى  دانست و عقيده داشت همان وظيفه      همانند رابطه پدر و فرزند مى     

كه خداوند در قبال فرزند به پدر محول كرده فرمانده نـسبت بـه              
زيردست خود دارد، لذا بايد حداكثر توان خود را در حفظ جان آنها             

به همين دليل بود كه دستوراتش را به جاى آن كه كتبى            . بكار گيرد 
اكثـر  . كـرد   نمايد به صورت شفاهى و حضورى مطرح مى        ابالغ

شد و پس از خوانـدن       مواقع در هنگام ظهر در جمع ما حاضر مى        
نماز به صورت جماعت ناهار را با ما صرف مى نمود و پرسنل             

آمدنـد   يگان چنان به ايشان عادت كرده بودند كه اگر يك روز نمى           
وش تـا نزديـك     اين ر . شد خألوجودى ايشان به خوبى احساس مى     

در مريوان يـك    . تداوم داشت ) عمليات قوچ سلطان  (شدن عمليات   
 ايشان وارد دسته شدند رو به من كرده،         ۸روز صبح حدود ساعت     

پس سفارش الزم   «:  گفت ۹.گفتم بله » «ايد؟ آيا آماده «: سؤال كردند 
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را به گروهبان دسته خودتان بگنيد و با من بياييد فرمانده قرارگـاه             
سوار جيپ  . »ر ما هستند كه با هم براى شناسايى برويم        مقدم منتظ 

شديم و عازم منطقه مورد نظر گشتيم در جيپ يك سرباز بى سـيم              
چى همراه ما بود در پشت يكى از ارتفاعـات همجـوار فرمانـده              

در معيـت   . قرارگاه مقدم جناب سرهنگ جمالى منتظر ما بودنـد        
ر تانكهـا در    ايشان حركت كرديم هدف از اين شناسـايى اسـتقرا         

اى بود كه بتواند ضمن ايجاد پوشش آتـش، بـراى حركـت        منطقه
نيروهاى پياده از تحركات دشمن در منطقه شـمال غربـى قـوچ             

در اين منطقه با توجه به پوشش جنگلى و         . سلطان جلوگيرى نمايد  
 .دشت باز احتمال نفوذ دشمن زياد بود

، و بقيه   به هر تقدير در منطقه مشخصى جيپ را رها كرده             
البته مجبور بوديم قـسمتى از راه را بـه          . راه را پياده طى نموديم    

چون هـر   . تا خود را به جنگل برسانيم     . صورت سينه خيز برويم   
. رفـت  لحظه امكان شناسايى ما توسط نيروهاى گشتى دشمن مـى         

جناب سرهنگ رو   . سريعاً مشغول شناسايى و ارزيابى منطقه شديم      
عرض كـردم   » د توپ تانكها چقدر است؟    ُبر«: به من كرد و گفت    

خوب مشكل  «: حدود بيست كيلومتر جناب سرگرد عبادت فرمودند      
منتفى است ما بجاى اينكه قبل از عمليات تانكها را در اين نقطـه              

و هدف تانكهاى دشمن قرار دهيم      . كور در دل جنگ مستقر نمائيم     
 و بـراى    كنـيم  از وجود آنها در دامنه ارتفاعات كوالن استفاده مى        

پوشش اين منطقه يك دسته پياده مجهز به سالحهاى ضـدتانك در            
در «جناب سرهنگ جمالى از ايشان سؤال كـرد،         . »گيريم نظر مى 

دو دسته  » اين منطقه چقدر نيرو داريد؟ جناب سرگرد جواب دادند        
پس نيروهاى اين منطقه را تقويت كنيـد و         «: پياده سرهنگ جمالى  

سپس رو به من كرده     . »والن مستقر نماييد  تانكها را در ارتفاعات ك    
اگر تانكها روى ارتفاعات كوالن مستقر شـود بـا          «: سؤال كردند 

توانيد براى اين نقطه پوشش آتش ايجاد        توجه به اختالف ارتفاع مى    
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 + ۲۰عرض كردم صد در صد جون توپ تانكها قادرند از           » كنيد؟
لى اضافه  سرهنگ جما .  درجه عمودى را هدف قرار دهند      - ۲۰تا  

پس اگر دشمن قصد داشته باشد با استفاده از ايـن دشـت        «: كردند
. باز به مريوان نزديك شود شما بايد با آتش تانكها مانع آنها شـويد             

و از شما   . البته نيروهاى پياده ما در جلوى شما مستقر خواهند شد         
از جنگل خارج شديم و سوار برجيپ و حركـت          . »كنند حمايت مى 

ين ارتفاعات كوالن پشت يك تپه نزديك محل استقرار         كرديم در پاي  
تانكها لحظاتى چند به هماهنگى و تبادل نظر ميان فرمانده قرارگاه           
مقدم و جناب سرگرد عبادت گذشت و سپس جناب سرهنگ جمالى           

من هم در معيت جناب سرگرد به مقـر خودمـان           . از ما جدا شد   
ى ايـن دو    برگشتيم من در اين شناسايى ضمن شـنيدن صـحبتها         

فرمانده متوجه شدم همين روزها عملياتى در منطقه آغاز خواهـد           
 ۸رأس ساعت   « :هنگام خداحافظى جناب سرگرد امر فرمودند     . شد

 .«در قرارگاه گردان حضور بهم برسانيد
سـريعاً  «. شب كه به حضور ايشان رسيدم دستور دادنـد            

 ادامه دادند كه    و. »تانكها را در ارتفاعات تعيين شده متسقر نماييد       
سنگرها و سكوهاى مورد نظر ظرف روز جارى در محل احداث           «

براى اجراى اين دستور بالفاصله به يگان مربوطه        . »گرديده است 
مراجعه كردم و يگانم را به محـل مـوردنظر حركـت داده، در              

 .مواضع تعيين شده مستقر نمودم
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  فصل هفتم 
 بسوى نور 
  

 جنـاب سـرگرد     ۱۳۶۰در شب چهاردهم خرداد ماه سال           
عبادت و ساير فرماندهان يگانهاى عمـده موجـود در منطقـه در             
كميسيون پاسگاه تاكتيكى قرارگاه مقدم شركت كردند و نسبت بـه           

 مورخـه   ۱۱۰۰حـدود سـاعت     . چگونگى عمليات توجيه شـدند    
طبق معمول بـسيار متـين و       .  به نزد من آمدند     ايشان ۱۵/۳/۶۰

باوقار بود و لبخندى برلب داشت اما تغييرات فاحشى در حركـات            
خورد كه شرح وضعيت روحى و روانى ايـشان          ايشان به چشم مى   

چهره ايشان بشاش تر و خندان تـر        . برروى كاغذ غيرممكن است   
.  بـود  از روزهاى قبل بود و حركاتش نمايانگر يك انقالب درونى         

اما اضطراب  . مانند مسافرى كه از ساعتهاى قبل آماده حركت باشد        
و تشويش، از نرسيدن به موقع و بجا ماندن از كاروان در وجودش             

حتى زمانى  . رسيد بسيار با محبت و باصفا به نظر مى       . زد موج مى 
كه من با دست به ايشان اداى احترام كردم به جاى آنكه بـا مـن                

وقتى سرم را بلند كـردم      . وش كشيد و بوسيد   دست دهد مرا در آغ    
كه دوباره چهره نورانيش را ببينم متوجه شدم قطـرات اشـكى از             

هايش جارى است درست مثل قطرات شبنمى        روى شوق روى گونه   
من بشدت  . نشيند كه برروى گلبرگ لطيف در يك صبح بهارى مى        

اش  مقدمه شروع كردم به گريه سرم راه به سـينه          يكه خوردم و بى   
يك نظامى راه و هـدفش      . كنى براى چه گريه مى   «: گرفت و گفت  
عرض كردم جناب سـرگرد شـما خيلـى فـرق           . »مشخص است 

. خنديد و گفت نه، من همان عبادت روزهاى قبل هـستم          . ايد كرده
من خيلى دوست داشتم بـراى نمـاز        . ولى او خيلى فرق كرده بود     

تنگ است و مـن     ولى ايشان اظهار نمود وقت      . ظهر پيش ما بماند   
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خداحافظى كـرد و سـريعاً      . بايد بروم يگانم را سر و سامان بدهم       
لحظاتى خيره بـه دنبـال عبـادت        . سوار جيپ شد و حركت نمود     

او رفت و من ديگر هرگز      . تا جيپ در غبار جاده محو شد      . ماندم
 .او را نديدم
آنروز درست بر بلنداى مشرف به جاده جايى كه آخـرين               

.  ايشان داشتم نشستم و لحظاتى چند در فكر فرو رفـتم           ديدار را با  
توانستم حالت جناب سرگرد عبادت را كه چند لحظه قبل ديـده             نمى

بودم فراموش كنم او چون طوفانى بود كه با ورودش مرا دگرگون            
 تـالش   ۱۱۲همان شب با توجه به اينكه قرار بود گردان          . ساخت

. ار زرهى قرار گرفتيم   اصلى را انجام دهد ما تحت امر گردان سو        
هاى شب پيكى به نزد من آمد و اطالع دداد كـه عمليـات               در نيمه 

 .لحظاتى قبل آغاز گرديده است
البته از نقل و انتقاالت نيروهاى خودى در منطقه و پيامهاى               

ساعتى بعد دستور داده    . ارسالى قبالً از اين عمليات مطلع شده بودم       
هى خودم براى پـشتيبانى نيروهـاى       شد سه دستگاه تانك به فرماند     

هاى ارتفاعات قوچ سلطان و گود خزينه حركت         پياده به سمت دامنه   
هاى مرتفع قوچ    قله. زمانى كه ما به نقطه مورد نظر رسيديم       . دهم

 به فرماندهى جنـاب سـرگرد       ۱۱۲سلطان توسط نيروهاى گردان     
ليان عبادت و نيروهاى سپاه مريوان به فرماندهى برادر احمد متوس         

تصّرف شده، اكثريت نيروهاى دشمن كشته و يـا اسـير گرديـده             
در همين زمان بود كه من از بى سيم تانك شنيدم كه جنـاب          . بودند

سرگرد عبادت كه همراه نيروهاى خط شكن به جلو حركت نمـوده           
بود مورد اصابت دشمن قرار گرفته است من بى اختيار بـه يـاد              

كباره لرزشـى تمـام وجـودم را        برخورد ايشان با خود افتادم و ي      
 .گرفت
آيا از قبل همه چيز به او الهام شده بود كـه            : به خود گفتم      

چهره ملكوتى و باصفايش، برقـى      . اين همه سبك بال و ناآرام بود      
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هايش جـارى    كه از چشمانش ساطع بود و اشك شوقى كه برگونه         
ش همه گوياى اين حقيقت بود كه او عازم سفرى است كه خود           . شد

بله او مسافرى بود ناآرام چون طوفان رعد آسا،         . از آن مطلع بود   
اى كه او با آن حالت ملكوتى مرا برادرانه          لحظه. بى امان پرشتاب  

كند و به همـين      در برگرفت احساس كردم او دارد با من وداع مى         
دليل ناخودآگاه از ايشان سؤال كردم آيا اتفاقى افتاده؟ ايشان جواب           

از آن لحظه به بعد من ديگر       » ر قرار بود اتفاقى بيفتد    نه مگ «دادند  
هـاى   خودم نبودم شعاع چشمانش، گلگونى صورتش كه رنگ الله        

در درون من انقالبـى     . وحشى دشت مريوان را به خود گرفته بود       
و اين به دليل همان سفرى بود كه ايـشان از           . به وجود آورده بود   

و اين مسافر تنها و     . ه بود قبل براى رفتن خود را آماده و مهيا كرد        
شتاب آلود گرچه به ظاهر دور از بدرقه عزيزان و چشم همگـان             

نهاد ولى من ايمـان دارم كـه         ناشناس و گمنام در اين سفر گام مى       
براى هيچ نسلى چه در حال و چه در آينده ناشناس و گمنام نخواهد              

 .ماند
ى  روزى كه بعد از شهادت ايشان به پاسـدار         ۶۰در مدت       

از دست آوردهاى خون اين شهيدان عزيز و بقيه شـهداى خـونين        
كفن در منطقه قوچ سلطان بودم روزى دوباره از پايين قله به باال             

كردم تا منظره محل شهادت اين سردار رشـيد را كـه             صعود مى 
داوطلبانه به مسلخ عشق رفته بود از نزديك ببينم و خاكى را كـه              

گر همرزمانش برجاى جايش نقش     قطرات خون پاك اين شهيد و دي      
خـاك دل   . بسته و آنرا به گلستانى مبدل ساخته بود لمـش نمـايم           

آويزى كه قله مرتفع آن با غرور و افتخار سر به آسمان كـشيده و               
اى كه از اين زخمهـا رنگـين         با زخمهائى كه برتن دارد و جامه      

د بالد كه از زير يوغ چند ماهه شيطان صفتان آزا          گشته به خود مى   
 .گشته و دوباره در دامان مام ميهن آرميده است

نمايد كـه بعـد از       امروز قله مرتفع قوچ سلطان افتخار مى          
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ريخته شدن خون سردارى راست قامت كه تا ابد جاودانه در تاريخ            
» قلـه شـهيد عبـادت     «خواهد ماند نامش را تغيير داده، و آنـرا          

 .اند نهاده
ها محو نخواهد شد و تاريخ       لوح سينه اسم و ياد او هرگز از           

مگر نـه   . تا ابد نامش را در صفحات زرين خود ثبت خواهد كرد          
اين است كه موجوديت تاريخ مديون افرادى است كه با فناى خـود        

ياد و نام اين شهيد بزرگوار و تمـامى         . زنند بقاى تاريخ را رقم مى    
 .بادشهداى گمنام اسالم باالخص شهداى جنگ تحميلى جاويد 
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  فصل هشتم 
  پيام فتح 
   

خاطرات تيمسار احمد تركان از فتح قله قوچ سلطان توسط              
  نيروهاى تحت امر شهيد عبادت

پس از آن كه طراحى الزم از طريق قرارگاه مقدم لشكر           »    
فرماندهان يگانهاى عمده احـضار و اطالعـات        .  به عمل آمد   ۲۸

الزم در زمينه و نحوه اجراى عمليات و برآوردهاى انجام شده در            
باره نيروهاى دشمن و نحوه آرايش و همچنين استحكامات موجـود           
در منطقه در اختيار آنها گذاشته شد و به آنها ابالغ گريـد ضـمن               

در . آمادگى نمايند رفع كمبودهاى موجود براى انجام عمليات اعالم        
 مأموريت داشت با يك گردان تقويت شـده در          ۳اين عمليات تيپ    

 بـه عـالوه عناصـرى از        ۱۱۲گردان  (خط مأمور تالش اصلى     
و يـك گـردان     ) گردان سواره زرهى به فرماندهى شهيد عبـادت       

با همكارى  )  به فرماندهى سرگرد پياده شيرى     ۱۱۸گردان  (احتياط  
 ۵ آتش توپخانه و هوانيروز رأس ساعت        سپاه پاسداران و پشتيبانى   

 در منطقه قوچ سلطان بر مواضع دشـمن تـك           ۱۵/۳/۶۰مورخه  
نمايد و ضمن انهدام نيروهاى دشمن در منطقه، مستقر و تأمين آنرا            

در شب عمليات شهيد عبادت براى انجـام آخـرين          . برقرار سازد 
ـ            هماهنگى رين ها به قرارگاه مقدم آمده بود و من توانستم براى آخ

شناخت و با تمام وجود      او سر از پا نمى    . بار ايشان را مالقات كنم    
كرد هر چه زودتر به واحد مربوطه مراجعه نمـوده، در            تالش مى 

در حـين صـحبت بـا    . عمليات، پيشاپيش واحد خود حركت نمايد     
ايشان عنوان كردم لزومى ندارد شما جلوى نيروهاى خود حركـت           

د كه تأمين بيشترى داشته تا از آنجـا         بايد در محلى باشي    كنيد و مى  
شـهيد عبـادت    . بتوانيد با خيال آسوده يگان خود را هدايت نماييد        
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پاسخ داد حركت فرمانده در پيشاپيش واحد باعث تقويـت روحيـه            
اى هستم كـه     از طرفى من مدتها منتظر جنين لحظه      . شود پرسنلمى

م را از   بتوانم همگام با ديگر عزيزان رزمنده خاك مـيهن اسـالمي          
اى  توانم در نقطـه    لوث وجود دشمن پاكسازى نمايم حال چگونه مى       

پس از اين گفتگوى مختـصر  . امن نشسته و عمليات را هدايت كنم    
تواند مانع اين خواسته او شود، چـرا كـه           دريافتم هيچ عاملى نمى   

البته با توجه به شناختى     . اشتياق زيادى براى انجام مأموريت دارد     
اين بزرگوار داشتم چنـين رفتـارى از او دور از           كه از روحيات    

او چنان شيفته انجام اين مأموريت بوده كه پيشنهادت من          . ذهن نبود 
با اين حال بار ديگر برگفته خـود        . گذاشت هيچ تأثيرى در او نمى    
ما در زمان گذشته نيستيم كه نيازى باشد        : تأكيد كردم و به او گفتم     

و . يش نيروهاى خود حركت نمايد    فرمانده شمشير به دست در پيشاپ     
شود از   آيا اين عمل شما باعث نمى     . بدين طريق آنها را هدايت كند     

 نظر هدايت يگان با مشكل مواجه شويد؟
از بابت كنتـرل يگـان هـيچ        «: ايشان در پاسخ من گفت        

نگرانى ندارم چرا كه طى چند روز گذشته چنـدين بـار منطقـه              
با توجه به مسير حركت نيروهـا و        ام،   موردنظر را شناسايى كرده   

تاريكى شب تا حوالى خط هجوم از نظر هـدايت هـيچ مـشكلى              
از اين نطقه به بعد هم خـودم بـا آنهـا هـستم و               . نخواهم داشت 

بعد از گفتن اين مطلب     » .اميدوارم به مشكل خاصى برخورد نكنيم     
با من خداحافظى كرد و سريعاً به سمت واحد مربوطـه حركـت             

 .نمود
بايد  رح ريزى عمليات به نحوى بود كه نيروهاى پياده مى         ط    

رساندند و   در تاريكى و در سكوت كامل خود را به خط هجوم مى           
در آن نطقه كه نزديكترين محل به مواضع پدافنـدى دشـمن بـود              

در طول مدت حركت نيروهـاى پيـاده يگانهـاى        . شدند مستقر مى 
شروع . تبادل آتش نمايند  بايد همانند شبهاى قبل با دشمن        توپخانه مى 
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عمليات همزمان بود با روشن شدن هـوا، در ايـن زمـان هلـى               
. كوپترها قادر بودند با آتش خود نيروهاى پياده را پشتيبانى نماينـد           

بهر تقدير نيروهاى حمله ور، رأس ساعت مقرر پيشروى خود را           
با استفاده از تاريكى شب و در سكوت كامل بـه سـمت مواضـع               

 شهيد عبادت بـا بـى سـيم         ۳۰/۴در ساعت   . مودنددشمن آغاز ن  
حضور نيروهاى خود را در خط هجوم، نزديك سنگرهاى دشـمن           

با توجـه   ) ۱۱۸گردان  (اما حركت نيروهاى پشتيبانى     . اعالم نمود 
به اينكه به ميدان مين دشمن برخورد نموده بودند با اشكال مواجـه             

ريـق   دستور شـروع عمليـات از ط       ۵رأس ساعت   . گرديده بود 
قرارگاه مقدم صادر و تيم آتش هوانيروز بنا به دستور، پرواز خود            

ايـن تـيم    . را با سقف كوتاه از سربازخانه مريوان آغاز نمودنـد         
مأموريت داشت پس از عبور از فراز درياچه مريـوان در پنـاه             
ارتفاعات خود را به نزديكى قوچ سلطان رسـانده، و از قـسمت             

 را كه مجهز به تيربارهاى سنگين       شمال ارتفاعات سنگرهاى دشمن   
و سالحهاى ضدتانك بود منهدم نمايند و همچنين از ورود نيروهاى           

همزمان با ورود ايـن تـيم بـه         . دشمن به منطقه جلوگيرى نمايند    
منطقه و انهدام دو سنگر دشمن، توپخانه خودى اقدام بـه اجـراى             

 بـه   و يگانهاى پياده حمله خود را از خط هجـوم         . آتش تهيه نمود  
در ايـن زمـان شـهيد       . سمت مواضع پدافندى دشمن آغاز كردند     

موفق شد نيروهـاى خـود را در   ) »۱۱۲«فرمانده گردان (عبادت  
همان لحظات اوليه نبرد، از خط دشـمن عبـور داده و مواضـع              

سرعت عمل اين نيروها به حدى زياد بود        . موردنظر را آزاد نمايد   
به طورى كه نيروهـاى     . كه دشمن به طور كامل غافلگير شده بود       

خودى توانسته بودند صد نفر از نيروهاى دشمن را در حالى كـه             
زيرپوش برتن داشتند به اسارت خود درآورند، و تعداد زيـادى از            

 .آنها را قبل از خروج از سنگرهاى استراحت به هالكت برسانند
دريافت اين پيام از سوى شهيد عبادت باعث گرديـد اشـك                
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. ن تمام پرسنل حاضر در اتاق جنگ جـارى شـود          شوق از چشما  
نيروهاى ظفرمند اسالم اكنون برفراز قله پرشكوه قـوچ سـلطان           
مستقر شده بودند اين عزيزان توانستند با ايثار و از خودگذشـتگى            

و از همين   . پس از نه ماه اين بخش از خاك ميهنمان را آزاد نمايند           
 «.دمكان مقدس با رهبر خود تجديد پيمان نماين
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  فصل نهم 
  عروج 

 : گويد تيمسار تركان درباره عروج سرگرد عبادت مى     
مورد بخـصوص    شهيد عبادت تأكيد داشتند از تيراندازى بى          

خـود را تـسليم     به سمت آندسته از نيروهاى دشمن كه قصد دارند          
قوياً خوددارى كنند او سعى داشت به دشمنان اسالم نـشان           . نمايند

كند بـا    دهد كه قصد ندارد آنها را بيهوده كشته شوند بلكه تالش مى           
. رأفت اسالمى آنان را به دامان پرمهر و محبت اسالم برگردانـد           

چرا كه او معتقد بود نيروهاى دشمن به علت عدم آگاهى و تبليغات             
. انـد  وم و ترس، ارعاب حكومت جبار صدام، راهى جبهه شده       مسم

و اگر از واقعيت امر آگاهى يابند يقيناً خود را تـسليم نيروهـاى              
در راستاى اين انديشه سعى نمود تعداد بيشترى        . اسالم خواهند كرد  

از نيروهاى دشمن را به اسارت در آورده شهيد عبادت پيـشاپيش            
ه ناگهان مورد اصابت تير يكى      ك. كرد نيروهاى خودى حركت مى   

. از مزدوران قرار گرفت و از ناحيه شكم و طحال مجروح گرديد           
گرچه پس از مجروحيت سريعاً به وسيله هلى كوپتر به بيمارستان           

 كرمانشاه منتثل شد اما به علت خونريزى داخلـى معالجـات            ۵۲۰
پرسنل تحت امر   . مؤثر واقع نگرديد و به فيض شهادت نائل گشت        

و مسؤولين ارتش در آن زمان با شـنيدن خبـر شـهادت وى              او  
نهايت متأثر شدند و از اينكه فرماندهى كارآمد و سردارى اليق            بى

با توجه به اينكه    . ريختند را از دست داده بودند در فراقش اشك مى        
رفت و احتماالً دشـمن      احتمال پايين آمدن روحيه پرسنل گردان مى      

نمود به دستور جنـاب سـرهنگ        مىاز اين موقعيت سوء استفاده      
در ايـن   . جمالى، معاون گردان به سرپرستى يگان منصوب گرديد       

نمود با بكارگيرى نيروهاى احتياط خود كه به         زمان دشمن سعى مى   
شـدند در خطـوط      وسيله آتش توپخانه و هلى كوپتر پشتيبانى مـى        

از اما نيروهاى اسالم متشكل     . اى ايجاد نمايد   نيروهاى اسالم رخنه  
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 و سپاه پاسداران مريوان كه طعم پيروزى را چـشيده           ۱۱۲گردان  
بودند براى تكميل پيروزى و تأمين هدف و انهدام كامل دشمن بـا             
حداكثر توان پاتكهاى پى درپى يگانهاى دشـمن را يكـى پـس از              

در . دسگرى در هم شكسته، مواضع مربوطه را تثبيـت نمودنـد          
نيروز، نيروهـاى تـالش     همين زمان با كمك آتش پشتيبانى هـوا       

پشتيبانى موفق به درهم شكستن مقاومت دشمن گرديـد و اهـداف            
مربوطه را آزاد نمود و در نهايت تالش اصلى و تالش پـشتيبانى             
هر دو به اهداف خود رسيدند و كليه اسرار را از منطقه عمليـات              

در زمان شهادت شهيد    : افزايد تيمسار احمد تركان مى   . تخليه كردند 
من در مركز هماهنگى پشتيبانى آتشهاى توپخانه مـشغول         عبادت  

 -او انسانى خـوش خلـق       . كه از موضوع مطلع شدم    . كار بودم 
هاى خـدمتى وى      متفكر و داراى سعه صدر بود، برنامه       -صبور  

و براى بـاال بـردن روحيـه پرسـنل          . شد دقيق و منظم اجرا مى    
ت بـسر  هرازچندگاهى شبها در يكى از پايگاههاى منطقـه عمليـا   

و بعضى از شبها را نيز به سربازخانه اختصاص داده بود           . برد مى
تا بدين ترتيب هم در بين پرسنل خود باشد و هم به امور پادگـان               
اختصاص داده بود تا بدين ترتيب هم در بين پرسنل خود باشـد و              
هم به امور پادگان بپردازد، دفتر كار منظمى داشت كه در آن كليه             

به اعتقادات مذهبى فوق    . داد  ريزى قبلى انجام مى    امور را با طرح   
العاده پاى بند بود و سعى داشت فرايض دينى را به موقـع انجـام               

 .دهد، و براى نماز اول وقت اهميت زيادى قائل بود
كرد و مـدام در پـى        او با افراد خود با مهربانى رفتار مى           

اى آرام و    رفع مشكالت پرسنل يگان و منطقه مربوطه بود و لحظه         
قرار نداشت هنگامى كه خبر شهادتش را شنيدم بغـض گلـويم را             

. فشرد و اشك در چشمانم حلقه زد و بى اختيار سـرازير گرديـد             
هاى او افتادم،    اى به ياد رشادتها، دالوريها و از خودگذشتگى        لحظه

كـرد او داوطلبانـه بـه        بيادم آمد كه چگونه براى رفتن عجله مى       
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تا به آرزوى ديرينه خود برسـد و در يـك           . تاستقبال شهادت رف  
 .لحظه اين شعر از خاطرم گذشت

  ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم 
  موجيم كه آسودگى ما عدم ماست

اما سـردرد   . با آنكه راضى به رضاى خداوند بزرگ بودم           
كارم را در مركز هماهنگى پشتيبانى آتشهاى توپخانه به         . امانم نداد 

.  شخص ديگرى سپردم و دقايقى به فكر فرو رفـتم          طور موقت به  
نمود هر چه سـريعتر      شب قبل به خاطرم آمد كه چگونه سعى مى        

خود را به واحدش برساند و در پيشاپيِش نيروهـاى خـط شـكن              
رفت و به همين لحاظ تعجيل       او به ميعادگاه عشق مى    . حركت نمايد 

اى در   عمدهاو توانست با اين حركت شجاعانه خود تغييرات         . داشت
اگر بـه بررسـى دقيـق    . وضعيت منطقه كردستان به وجود آورد  

اوضاع كردستان از مناطق مرزى تا مناطق روسـتايى و شـهرى    
 ۶۰ تـا    ۵۷يابيم كه عناصر ضدانقالب در سالهاى        بپردازيم درمى 

بيشتر فعاليت خود را متوجـه شـهرها و محورهـا و روسـتاها              
عمليات برون مـرزى در     نمودو در صورتى كه پس از اجراى         مى

 بانه و سردشت و نيز نوسـود بتـدريج دامنـه            -مناطق مريوان   
عمليات آنها به علت عدم امكان ورود به سـرزمين اسـالمى بـه              

و حتى پـس از گذشـت ايـن دوره          . مناطق مرزى محدود گرديد   
مجبور شدند پاسگاهها و نفرات خود را به آن سوى مرزها مستقر            

هايى و چه سرداران گمنـامى از ارتـش،         كنند به راستى چه انسان    
سپاه و نيروهاى انتظامى و بسيج مردمى كه در جاى جاى مناطق            
كردستان به شهادت رسيدند تا امنيت كامل در اين منطقه برقـرار            

 .گردد
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  فصل دهم 
 .  .  . همراه با  او 

درباره همسرم بايد بگويم او فردى متواضـع، فـروتن،               
همين امـر سـبب   . باگذشت و بسيار مهربان و خوش برخورد بود  

يكى از نكات مهمى    . گشت در برخورد اول همه جذب او شوند        مى
كرد شرايط روحـى و سـنى        كه در برخوردهاى خود رعايت مى     

ه طرف مقابل   اى كه حركات خود را روحي      طرف مقابل بود به گونه    
كـرد كـه در      براى مثال با كودكان چنان رفتارى مى      . داد وفق مى 

شدند و او را چون پدر       جمع فاميل همه كودكان به گردش جمع مى       
از سوى ديگر با بزرگان چنـان برخـورد         . داشتند خود دوست مى  

نمود كه هميشه مورد احترام ايشان بـود و اكثـر اوقـات در               مى
. نوادگى نظرخواهى از ايشان يك اصل بود      ها و مسائل مهم خا     بحث

او چنان محبت خود را در دل دوستان و آشنايان جا داده بود كـه               
 .شهادتش ضربه سختى از نظر روحى براى آنها بود

بنا به گفته خويشاوندان از زمان كودكى به شـدت مـذهبى                
و در مساجد به عنوان     . آورد و هميشه فرايض دينى را بجا مى      . بود
گفت، صوت زيباى او باعث شـده بـود در اكثـر             ر اقامه مى  مكب

هاى حـسينى    و نوحه خوان دسته   . مجالس مذهبى قرآن تالوت نمايد    
هميـشه در جمـع دوسـتان و سـربازان از           . در دهه محرم باشد   

 .كرد خداپرستى و اداى فرايض دينى صحبت مى
به خـاطر   . خود بسيار حساس بود   نسبت به وظايف شغلى         

دارم زمانى كه در دانشكده افسرى مشغول خدمت بود فرزنـدمان           
مريض شد و من با ايشان تماس گرفتم و خواستم زودتر به منـزل              

آنروز ايشان حدوداً سه ساعت رزودتر به منزل آمدند و بـا            . بيايد
 با توجه به بعد مسافت نتوانست بـه       . هم بچه را نزد پزشك برديم     

بايد طبق معمـول     پادگان برگردد روز پنج شنبه همان هفته كه مى        
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 به خانه آمد علـت را       ۳۰/۱۴آمد ساعت    ساعت يازده به خانه مى    
امروز سه  . جويا شدم گفت روز شنبه سه ساعت زودتر آمده بودم         

در اينجا بود كه من پى به       . ساعت اضافه ماندم تا حقوقم حالل شود      
در دوران انقالب هم كه مـا در        . ردمماهيت اصلى اين بزرگوار ب    

آمريكا بوديم ايشان هميشه اخبار مربوط به انقـالب را از طريـق             
خيلى دوست داشت در بين مردم      . كرد راديو و تلويزيون دنبال مى    

كه موفق نشد با آمدنمان به ايران و شـروع          . و همگام با آنها باشد    
را بـه   كـرد خـود      درگيرى در منطقه كردستان ايشان تالش مى      

صفوف رزمندگان اسالم برساند و همگام با آنهـا بـه جنـگ بـا        
باالخره هم توانست به اين خواست خود جامه        . ضدانقالب بپردازد 

عمل بپوشاند و راهى منطقه كردستان شود در مدتى كه در منطقه            
كردستان بود به وسيله نامه و تلفن با هـم ارتبـاط داشـتيم او در                

ام مرتباً خاطر نشان      به يادگار نگه داشته    هاى خود كه هنوز هم     نامه
كرد كه اگر روزى من به فيض شهادت نايل آمدم چون حضرت             مى

صبور باش و در برابر ناماليمات زندگى ايستادگى كن         ) س(زينب
و تمام تالش خود را به كارگير تا فرزندانى براى جامعه اسـالمى             

 .شندبا) ع(تربيت نمايى كه پيروان مخلص آقا امام حسين
كـردم   هنگامى كه از وضعيت جبهه از ايشان سـؤال مـى              

تواند مسائل آنجـا را درك       گفتند انسان تا خودش آنجا نباشد نمى       مى
در آخرين سفرش يك روز فرزندانمان را جمع كرده برايشان          . نمايد

ها در آرامش كامل بـه صـحبتهاى او گـوش            بچه. صحبت كرد 
گويد چند   م در باره شهادت مى    كمى دقت كردم متوجه شد    . دادند مى

و به سـمت    » نه بابا، نه  «اى گذشت ناگهان دخترم فرياد زد        لحظه
او «: گفـتم چـرا؟ گفـت     . »برو با پدر دعوا كن    «من آمد و گفت     

گويد اگر من شهيد شدم و ديگر نتوانـستم بيـايم تـو از همـه                 مى
بزرگتر هستى و بايد مواظب مادرت باشى و اجازه نـدهى زيـاد             

كمى يكه خوردم به او گفتم اين چه صحبتى است كه با            » ندگريه ك 
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مرگ يك واقعيـت اسـت و       «: كنى؟ نگاهى كرد و گفت     ها مى  بچه
آنزمان سه فرزند داشتم يك دختر و دو        . »ها بايد آنرا قبول كنند     بچه

پسر كه دخترم هشت ساله و دو پسرم به ترتيب هفت ساله و پـنج               
اين بزرگوار را به من دادنـد       ساله بودند هنگامى كه خبر شهادت       

 .ام احساس كردم كه همه چيز را در زندگى خود از دست داده
هر چند در مدت زندگى مشتركمان به روحيات او واقـف               

رود كه خواسته قلبى اوست و در        دانستم او به راهى مى     بودم و مى  
رسيدن به هدف از هيچ كارى روى گردان نيست و هـيچ عـاملى           

و اين خواسته قلبى او بود كه به آن دسـت           . نع او شود  تواند ما  نمى
يافت و با اين حركت خود عزت و افتخار را براى خودش و مـا               

ولى قبول اين واقعيت كه او راديگر نخواهيم ديـد          . ارمغان آورد  به
اند برايم كمـى     وفرزندانم از داشتن پدر براى هميشه محروم گشته       

ى بود كه تحمـل ايـن غـم         حد اما عظمت اين حركت به    . ثقيل بود 
دانستم چگونه فرزندانم را با      نمود ولى نمى   را برايم آسان مى    بزرگ

ها  به همين دليل تا مدتها اجازه ندادم بچه       . اين واقعيت روبرو نمايم   
كردند چرا پدر    از شهادت پدرشان با خبر شوند و هرگاه سؤال مى         

ز مـدتها   گفتم مأموريتش طول كشيده است بعد ا       دير كرده است مى   
امـروز  . كم كم آنها را در جريان شـهادت پدرشـان قـرار دادم            

دخترم فارغ التحصيل رشته مامائى اسـت       . اند فرزندانم بزرگ شده  
و پسر بزرگم فارغ التحصيل در رشته مهندسى سـخت افـزار از             

باشد و پسر كوچك دانشجوى سـال اول         دانشگاه صنعتى شريف مى   
ام تا   كنم تا حدودى موفق شده     من تصور مى  . رشته الكترونيك است  

آنها امروز به داشتن    . خواسته آن عزيز بزرگوار را برآورده سازم      
. نماينـد  كنندو هميشه با غرور از او ياد مى        چنين پدرى افتخار مى   

آنها اعتقاد دارند پدرشان الگوى صبر و مقاومت، ايثـار، گذشـت            
در شيراز  توانست به جاى آنكه راهى منطقه شود         چرا كه مى  . بود

بماند و خود را دور از جنگ نگه دارد اما او شيفته دين و ميهنش               
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. توانست ناظر تجاوز دشمن به خاك ميهن اسالميش باشد         بود و نمى  
توانست فتواى امامش را ناديده بگيرد و پا         او مسلمانى بود كه نمى    

در راهى گذاشت كه براى تمام ادوار ياد و نـامش زنـده خواهـد     
 .ماند

همانطور كه قبالً نيز گفتم من از لطف و محبت دولتمردان               
اند تا   جمهورى اسالمى ايران سپاسگزارم كه شرايطى فراهم نموده       

نام شهداى انقالب اسالمى و جنگ تحميلى زنده و جاويد بماند ولى            
بايد به يك نكته هم اشاره كنم كه ما هر چه داريم از بركت خـون                

 بزرگداشت نام اين عزيزان انجـام       اين شهيدان است و هر چه در      
به عقيده من ارج نهادن به خـون شـهدا          . دهيم باز هم كم كم است     

  افتخار
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  فصل يازدهم 
 كرد دشمن هم همين فكر را مى 
  

درگيريهاى شبانه امـرى عـادى بـود        در منطقه كردستان        
اصوالً در اين مناطق با شروع تـاريكى گروهكهـاى ضـدانقالب         

اى بـه    نمودند ضـربه   فعاليت خود را آغاز مى كردند و سعى مى        
اين فعاليتها به اشمال گوناگون بود      . پيكره ارتش اسالم وارد آورند    

هـا و    گاه به صورت كمين و دستبرد و گاه مين گذارى در جـاده            
. گرفـت  گاهى نيز در قالب يك حمله گسترده به پايگاهها انجام مى          

در مقابل اين تحركات دشمن، يگانهاى خودى براى جلـوگيرى از           
تلفات و ضايعات اصوالً در تاريكى شب از پايگاههاى خود خارج           

شدند و از انجام تيراندازى نيز تا سـرحد امكـان خـوددارى              نمى
 مواضع مربوطـه توسـط دشـمن        چرا كه با تيراندازى   . كردند مى

در اين شرايط هر پايگاه مسؤول بـود در صـورت           . شد كشف مى 
درگيرى تا روشن شدن هوا در مقابل دشمن مقاومـت نمايـد تـا              

اين يك شيوه كلى بود كه دشمن بـه         . نيروى كمكى وارد عمل شود    
هنگام درگير شدن با يك پايگاه تعدادى كمين برسر راه نيروهـاى            

داد تا از ورود آنها به منطقه درگيـرى جلـوگيرى            كمكى قرار مى  
ما نيز در پايگاهى در ارتفاعات كوالن در منطقه مريـوان           . نمايد

هـا   آنش ب طبق معمول با تاريك شدن هـوا بچـه          . مستقر بوديم 
چند بار با تلفن از     . تجهيزات بسته و راهى سنگرهاى پدافندى شدند      
عيت منطقـه سـؤال     مركز فرماندهى با ما تماس گرفتند و از وض        

كردند ما جواب داديم وضعيت عادى است و هيچ مورد مـشكوكى            
البته كمى از مواقع عـادى      . منطقه كامالً آرام بود   . ديده نشده است  

تعدادى سگ در پايگاه داشتيم كه آن شب        . رسيد آرام تر به نظر مى    
هر چند پارس اين سگها نشانه      . كردند بيش از حد معمول پارس مى     
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در آخرين  . كرد  اما آرامش منطقه اين مسأله را تأييد نمى        .خطر بود 
 شخـصاً بـا     ۳ از تيپ    ۰۱۱۲تماس شهيد عبادت فرمانده گردان      

هـاى   او معوالً با صحبت   . پرسنل مستقر در ديدگاهها صحبت كرد     
 بـود صـداى     ۲۲ساعت حدود   . داد اى تازه به آنها مى     خود روحيه 

ـ  . شد پارس سگها هر لحظه بيشتر مى      بخش سـؤال كـردم     از پاس
متوجه چيزى نشده است گفت خير همه چيـز عـادى اسـت امـا              

واقعاً هـيچ   . صحبت او مرا قانع نكرد و خودم راهى ديدگاهها شدم         
گفتند باز اين سگها بوى گربه به مشامـشان          ها مى  بچه. خبرى نبود 

بهر تقـدير تأكيـد كـردم       . خورده است اما واقعيت چيز ديگر بود      
باشند و به سنگرم برگشتم كه ناگهان با صداى         بيشتر مراقب منطقه    

چند انفجار پى در پى خاك سقف سنگر به زمين ريخت بالفاصله با             
بـه  . هاى مستقر در ديدگاهها تماس گرفتم و آماده بـاش دادم           بچه

هاى توپخانه يكى پـس از       ها و گلوله   ديدگاه فرماندهى رفتم خمپاره   
. پـى .  سـنگين و آر    شليك تيربارهاى . خورد ديگرى به زمين مى   

 سكوت منطقه را در هم شكست با يك نظر كلى متوجه شدم             ۷. جى
 .چند پايگاه ديگر نيز در منطقه درگير شده است

شواهد امر بيانگر يك حمله طرح ريزى شـده و گـسترده                
درگيرى به شدت ادامه داشت از گردان با ما تماس گرفتنـد،            . بود

 و گفت نباشيد در صورت      شهيد عبادت شخصاً با من صحبت كرد      
من اين حـرف را     . نياز نيروى كمكى به منطقه اعزام خواهم كرد       

. جدى نگرفتم چرا كه اينكار در اين شرايط تقريباً غيرممكن بـود           
بهر تقدير ايشان بالفاصله دستور دادند با منور منطقه را برايمـان            

از روشن نمودند و اطراف پايگاه را با خمپاره زير آتش گرفتند و             
هاى دشمن را    من خواستند در صورت امكان مواضع خمپاره اندازه       

از كمى جستجو    پس. قرار دهند  مشخص نمايم تا آنها را مورد هدف      
متوجه شدم دشمن درسمت چپ پايگاه در پشت يك تپه قرار گرفته            

بالفاصله مسافت و گراى آنرا دادم چند لحظه بعـد خمپـاره         . است
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اما دشمن هر لحظـه     . ر آتش گرفتند  اندازهاى خودى منطقه را زي    
كرد و با آتش و حركت سعى مى نمود خود           فشار خود را بيشتر مى    

درگيرى پايگاههاى مجاور قطع شـده      . را به پايگاه نزديكتر نمايد    
و تمركز آتش نيروهاى دشمن برروى پايگاه ما قرار داشـت           . بود

 صرفاً  شواهد امر گواه اين مطلب بودكه درگيرى در ديگر پايگاهها         
كه البته  . جهت گمراه كردن ذهن فرمانده گردان صورت گرفته بود        

 .ايشان بالفاصله متوجه اين مطلب گرديده بود
به هر جهت تماس تلفنى ما با گردان قطع شد بالفاصله بـا                 

بى سيم تماس گرفتم و گزارش نمودم دشمن در حال پيشروى بـه             
مـا را اشـغال     سمت ماست و نيروهاى دشمن سعى دارد مواضع         

مـن  . شهيد عبادت گفت نيروى كمكى را اعزام خواهم كرد        . نمايد
تصور كردم اين صحبت تنها براى باال بردن روحيـه نيروهـاى            

ها گفتم با حداكثر توان مقاومت كنيد        به بچه . مستقر در پايگاه است   
 و آر پى جـى      ۶۰اما دشمن با خمپاره     . نيروى كمكى در راه است    

البتـه  . ريخـت  ينى از چند جناح برروى ما مى      و تيربار آتش سنگ   
آتش . كرد هاى سنگين و توپخانه عراق نير او را حمايت مى          خمپاره

توپخانه، با حجم سنگين سكوت منطقه دشمن را در هم شكسته و از             
مجدداً بـا   . شدت آتش دشمن كاسته ولى مانع پيشروى او نشده بود         

در راه  «: گفـت . شهيد عبادت تماس گرفته، تقاضاى كمك كـردم       
جـواب  . از او خواستم منطقه را مجدداً برايمان روشن كند        . »است
اى با تمام وجود عـصبانى       براى لحظه . »باشد امكان پذير نمى  «داد  

هاى منور اين جـواب داده       شدم چون معموالً به علت كمبود گلوله      
كرد و ما واقعـاً      شد اما اين بار مسأله با شبهاى ديگر فرق مى          مى

 مستقر در پايگـاه     ۸۱انداز   بالفاصله با دسته خمپاره   . بوديمدرگير  
با روشن شـدن    . تماس گرفتم و دستور دادم چند منور شليك نمايند        

اولين منور شهيد عبادت با من تماس گرفت و دسـتور داد ديگـر              
گفت سنگرهاى شما مشخص    . منور شليك نكنيم علت را جويا شدم      
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اى  اصله ما با دشمن به انـدازه  اما علت اين نبود چرا كه ف      . شود مى
كم شده بود كه براى ديدن سنگرهاى ما دشمن نيازى بـه منـور              

دشمن به چند متـرى مـا       . به هر تقدير شرايط سختى بود     . نداشت
رسيده بود خمپاره اندازها و تيربارهاى دشمن كه برروى چند تپـه            

كم كم  . مجاور قرار داشت پوشش مناسبى براى او ايجاد كرده بود         
هـا   شديم به خصوص كه چند نفر از بچه        ه سقوط پايگاه نزديك مى    ب

بار ديگر با شهيد    . زخمى شده و از توان رزمى ما كاسته شده بود         
عبادت تماس گرفتم پاسخ داد نگران نباشيد منطقه تحـت كنتـرل            

البته توپخانه و خمپاره اندازها توانسته بود با شليك         . خودمان است 
دى به دشمن آسب برساند اما با توجه بـه          در اطراف پايگاه تا حدو    

هاى اين سالحها نيز بى  نزديكى بيش از حد دشمن به ما ديگر گلوله        
و برايم درك اين مطلب سنگين بود كه با ايـن شـرايط             . تأثير بود 

انهـدام سـنگر    . چگونه منطقه در كنترل نيروهاى ما قـرار دارد        
و .  حتمى كرد   ما توسط دشمن سقوط پايگاه را      ۶۰دوشكا و خمپاره    

زمانى ديگر كامالً اميدم را از دست دادم كه پاسبخش به من اطالع             
داد مهمات آر پى جى هفت به اتمام رسيده است در اين شرايط تنها              
سالحهاى دستى كوچك برايمان مانده بود با دشمنى كه بـه كليـه             
سالحها مجهز بود و با استعداد بيش از صد نفر به پايگاه پـانزده              

اى جز مقاومت نداشتيم چون هدف       چاره. ا يورش آورده بود   نفرى م 
دشمن نابودى ما بود و ما مجبور بوديم تا آخرين نفر و تا آخـرين               
نفس با آنها بجنگيم در يك لحظه دشمن به منظور دستيابى به پايگاه             
حداكثر توان خود را بكار گرفت و با تمام قدرت پايگاه ما را زير              

من كامالً . اش به سمت پايگاه حركت كردند    هآتش گرفته، نفرات پياد   
با توجه بـه    . نااميد بودم كه ناگهان يك منور در آسمان روشن شد         

هـا،   روشن شدن منطقه، دشمن براى درامان ماندن از آتش بچـه          
در همين زمان صداى اهللا اكبر به گوش رسيد و در           . زمين گير شد  

 كـه بـرروى     طى چند ثانيه تيربارها و خمپاره اندازهاى دشـمن        
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 .ارتفاعات مجاور ما قرار داشت منهدم شدند
شليك آر پى جى هفت و صداى تيراندازى از پـشت سـر                 

رسيد ما هم شروع     دشمن كه توأم با فرياد اهللا اكبر بود به گوش مى          
صـداى  . اكبر نموديم و دشمن را زير آتش خود گرفتيم         به گفتن اهللا  

هـا   بچـه . گفت بود كه مى  شهيد عبادت   . بى سيم مرا به خود آورد     
نگران نباشيد ما در چند مترى شما هستيم در آن زمان برايم قابـل              

. قبول نبود كه نيروى كمكى توانسته باشد خود را به مـا برسـاند             
در . رسـيد  چون اعزام نيروى كمكى تقريباً غيرممكن به نظر مـى         

هاى خود   همين زمان صداى غرش چند نفربر كه با تيربار و توپ          
لحظـاتى  . ع دشمن را زير آتش گرفته بودند به گوش رسيد         مواض

بعد اين نفربرها وارد پايگاه شده، در چند جناح مختلـف موضـع             
گرفتند پس از چند دقيقه درگيرى سنگين دشمن با به جاى گذاشتن            

ورود شـهيد   . بيش از پانزده كشته و هفت اسير متـوارى گرديـد          
ربازان را به همراه داشـت      عبادت به داخل پايگاه فرياد اهللا اكبر س       

فريادى كه طنينش تمامى ارتفاعات اطراف را بـه لـرزه درآورده          
 .بود

جلو رفتم ايشان بسيار خونسرد با لبخندى برلب و سـالحى               
كنم مشكل حل شـده      تصور مى «: در دست به سمت من آمد و گفت       

من پاسخ دادم بله ولى مگر شما نگفته بوديد در شب خروج            . »باشد
كردم واقعـاً نيـروى      فكر نمى . ايگاه به معناى خودكشى است    از پ 

دشمن هم همين فكـر را      «: خنديد و گفت  . كمكى به منطقه بفرستيد   
كردم نيروى در كار نيـست       من در تمام مدت تصور مى     . »كرد مى

در صورتى كه با آغاز درگيرى و مشخص شدن هـدف دشـمن،             
ه بود آنها در    شهيد عبادت با دسته ضربت به سمت ما حركت نمود         

سه كيلومترى ما متوقف شده، نفربرها را اسـتتار كـرده، بـراى             
جلوگيرى از برخورد با مين دشمن از طريق ارتفاعات مشرف به           

خواسـتند   علت اين كه نمـى    . پايگاه به سمت ما حركت كرده بودند      



 www.Shahed.Isaar.ir        نشر الکترونيکی شاهد-با عبادات تا معراج
 
 

منطقه روشن شود هم همين مسأله بود آنها پس از شناسايى مواضع            
نداز دشمن در يك حمله برق آسا تجهيزات دشمن         تيربار و خمپاره ا   

ايـن  . را منهدم و آنها را از پشت سر مرود حمله قرار داده بـود             
حركت توأم با شجاعت و ايثار، نه تنها دشمن بلكـه مـا را نيـز                

  شهيد عب. غافلگير كرده بود
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  فصل دوازدهم
 پيام نور 
  

  بسم آمين يا رب العالمين    
  رسول عبادت 

 31/6/59 
  

  اطالعيه سپاه پاسداران انقالب اسالمى مريوان
  بمناسبت شهادت سرگرد رسول عبادت

  
سرگرد رسول عبادت نمونه بارزى از ايمان و اعتقاد راسخ              

معشوق شهد شيرين   برحقانيت اسالم بود و براى رسيدن به وصال         
انسانى آزاده، پاك سيرت، و با تقوا كـه بهتـر           . شهادت را نوشيد  

است وصفش را از زبان برادران همـرزمش دربخـش عقيـدتى            
 .سياسى پادگان مريوان بشنويد

كرد و هرگـز دسـت       بيشتر وقتها به سنگرها سركشى مى         
كرد به هر نحـو كـه شـده          سعى مى . رفت خالى به سنگرها نمى   

ها  اى را با دست خودش به سنگرها ببرد و بچه          تاج و يا وسيله   مايح
از لحاظ فكرى خط راستين اسالم و امـام خمينـى           . را دلگرم كند  

براى چندين نوبت در مسجد پادگان كالس       . نمود را دنبال مى  ) ره(
و در  . قرآن تشكيل داده كه شخصاً تدريس آن را به عهده داشـت           

ايمـانش آگاهانـه و   . معروف بودسفارش به نماز و عبادت و دعا    
هـاى   كـرد و در سـخنرانى      ها سخنرانى مى   براى بچه . محكم بود 

. نمـود  شد هميشه شركت مى    مذهبى كه در مسجد پادگان تشكيل مى      
برادران ارتشى با احساساتى زيبا گفتند كه او شب عيد را به منزل             

ار د بلكه در مسجد پادگان با ديگران برادران سرباز، درجه        . نرفت
و افسر به قرائت دعاى توسل پرداخت آنچه اين شـهيد گرانقـدر             
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شتافت چيزى جز شهادت در راه اهللا و اسالم و وطـن             بسويش مى 
 .اسالمى نبوده است

آرى اى رسول عبادت تو با خونت به رسالت عبادتت شاهد               
گشتى و چون چراغى فـروزان برسـر راه همـه همرزمـان و              

 . متجلى شدى۱۱۲فرات گردان مخصوصاً دليران ارتشى و ن
به اميد اينكه ما عبادت و تقوا و خدا جوئيت را همراه بـا                  

شجاعت و رشادت و شهامتت الگوى خود قرار دهـيم و همـواره             
 .هاى آينده برسانيم پيامت را همراه با عمل به نسل

سپاه پاسداران انقالب اسالمى مريوان اين حركت جاودانـه             
م و امت و همه همرزمان و بازماندگان سـرگرد          را به پيشگاه اما   

شهيد مخصوصاً دليران پادگان مريوان تبريك و تسليت گفته و بـه            
كند تا آخرين حد امكان و نهايت تالش، جان          خون پاكش قسم ياد مى    

 .بركف همگام با برادران ارتشى راهش را ادامه دهيم
 «والسالم على عباداهللا الصالحين» 
   

...................) Anotates 
(................. 

شـود   ى است براى انقالب و احترام به خانواده شهدا باعـث مـى            
به اميد آنكه روزى شـاهد پيـروزى        . پشتوانه انقالب قوى تر شود    
 اً.اسالم در سرتاسر جهان باشيم

 همسر شهيد  .    
ادت آنش ب به لطف خدا جان همه ما را نجات داد و چنان ترسى               

ل دشمن به وجود آورد كه تا مدتها ديگر به فكر حملـه بـه               در د 
 .پايگاه ما نيفتاد طص

نقل از خانواده شهيد گروهبان يكم رمضان خـالوردى   .    
 كه توسط    خانواده نامبرده در اختيار ما قرار            ۱۱۲جمعى گردان   

 .گرفته كه عيناً براى خوانندگان بيان گرديد
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  هللا الرحمن الرحيما  بسم
  

ترسم و نه نااميدم فقط      يا در اين لحظات درگيرى نه مى      خدا    
آرزو دارم، كه همه ما را ببخشى و ديگرانـى مـا را كـه زنـده         

مانند آگاه سازى تا قدرت پيدا كنند، انتقام مسلمانان واقعى را از             ىم
كفار، مشركين و منافقين بگيرند و قدرت ترا به عـصره وجـود             

 .گذارند
تكى و معتقد بودم و هستم، بعد از تـو          خدايا هميشه به تو م        

به انسانها، به ويژه به انسانهاى متقى و خويشان بخصوص همسر           
آنها را دوسـت    ) كه(و فرزندان، پدر، مادر، برادران و خواهرم،        

 .داشتم و دارم
 .خدايا همه آنها را بيامرز    
خدايا شهدا را كه زندگى حقيقى و برحق را در وجود همه                
كنند بيامرز، شجاعت و ايمان آنها را به ديگران       كرده و مى   ما زنده 
 .بياموز
اميدوارم اسالم پيروانش را هميشه در دنيا در پناه تو خداى               

 .بزرگ حفظ نمايد آص
  نامه شهيد رسول عبادت متن وصيت  .    

 


