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سیوپنجمین سالگرد دفاع مقدس
روزنامه

خ��ان��واده شهیدان جهادگر محمد ن���ادر  ،ع��ط��اءا ...و احمد منصوری و آرم���ان دی��ن و ق��رآن

پدر و  ۲فرزند چه خوب
راه آسامن را شناختند
نیره سادات حسینی

از دولت محترم جمهوری اسالمی صمیمانه تقاضا دارم که فرزندانم را از دین
اسالم دور نگذارند زیرا بنده نه در افغانستان و نه در پاکستان پایگاهی ندارم؛
یگانه پایگاه من خداوند و انقالب اسالمی ایران است.
روزهای سختی بود ،روزهایی که شوروی دامنش
را بر خاک افغانستان پهن کرده بود و سایه کفر در
این دیار قامت بلند میکرد ،بیم کفر بود و دغدغه
حفظ دین فرزندان« .محمد نادر» چاره را در هجرت
دید و هر چه بود و نبود فروخت ،دست همسر و
فرزندانش را گرفت و راهی پاکستان و پناهنده آن
شد .او اگرچه برای خود و خانواده اش شناسنامه
پاکستانی گرفت؛ اما بعد از مدتی رحل ،قرار و آرام
خود را درایران و در شهر مشهد دید .او برای کسب
رزق و روزی حالل به جستوجوی کار پرداخت
تا این که موفق شد در جهاد سازندگی مشغول به
کار شود.

 ۴مرتبه لبیک
حاال آسوده بود؛ در جوار بارگاه فرزند رسول
خ��دا(ص) و به برکت انقالب اسالمی ای��ران،
خانوادهاش زیر سایه اسالم آرام میگرفتند« .محمد
نادر» که در کمیته عمران جهاد به عنوان نیروی راه
ساز در منطقه الئین شروع به کار کرده بود ،همزمان
با دفاع مقدس با لبیک به ندای ام��ام(ره) راهی
جبههها شد ،عشق او به دفاع از دین و ایمان بیش
از  ۴مرتبه او را به خدمت در جبهه جهاد کشاند.
سخن از «محمد نادر» یعنی سخن از مهربانی؛
تعهد و احترام .همه او را دوست داشتند .هنوز
هم هر وقت صحبت از یاد و نامش میشود ،از

دلسوزیاش حرف به میان میآید و احترامی که به
خصوص به سادات و روحانیون داشت .خودش
وضع مالی آنچنانی نداشت اما برخورد خوبش با
فقرا هنوز در یادها زنده است.
همسرش زهرا از محمد نادر چنین میگوید :همیشه
سعی میکرد از غیبت و دروغ پرهیز کند ،روی
تربیت فرزندانمان بسیار حساس بود و اهمیت
زیادی به آن میداد ،تأکید زیادی بر زندگی ساده
داشت و میگفت باید ساده زیستی را به بچههایمان
منتقل کنیم حتی اگر الزم باشد ،روی حصیر زندگی
کنیم و به فکر دیگران باشیم .او بسیار والیتپذیر
بود.
ترجیح آخرت به دنیا
«محمدنادر منصوری» که اطاعت از ولی امر مسلمین
را واجب میدانست برای اولین بار در تاریخ
 62/4/13عزم جبهههای جنگ حق علیه باطل کرد
تا به عنوان راننده ماشین سنگین ،بارهای سنگینی را
از مسیر رزمندگان مجاهد بردارد .حضور پرشور او

