روایتیازشهدا ،جانبازان وایثارگران
افغانستانی دفاع مقدس

صبح كه زهرا به سراغ كارنامه میرود امضای پدر
را باالی كارنامه اش میبیند.

آن زمان آیت ا ...خزعلی كه عضو شورای نگهبان بود
نیز این امضا را تأیید كرد و حتی این امضا برای بررسی
بیشتر به آلمان هم ارسال شد اما كارشناسان آلمانی
نتوانستند جنس رنگ این امضا را تشخیص بدهند.
پیكری كه  16سال بعد سامل از راه رسید
«محمدرضا شفیعی» شهید بعدی است كه بر سر
مزارش حاضر میشویم .این هم وطن شهید كه
چهارم دی ماه سال  65و در سن  19سالگی به
اسارت نیروهای رژیم صدام در آمد  10روز بعد در
حالی كه به شدت مجروح و تشنه بود به شهادت
رسید و پیكرش را در مقبرهای بین كاظمین و بغداد
به خاك سپردند .اما قسمت این بود كه پیكرش 16
سال بعد و در  14مرداد سال  81به سالمت به كشور
بازگردد و در خاك میهن به خاك سپرده شود.
احمد در این مورد میگوید :بعد از آنكه پیكرش
را به خاك سپردند به خانواده خبر شهادتش را
دادند .مادرش همان زمان راهی عراق شد و سر قبر
پسرش گفت محمدرضا تو باید به ایران برگردی.
سالها گذشت و ایادی رژیم صدام اقدام به تخریب
آن مقبره كردند اما در نهایت حیرت با جنازه سالم
محمدرضا مواجه شدند .پس از همفكری فراوان به
این نتیجه رسیدند كه اگر جسد این شهید بزرگوار
به همین ترتیب به ایران برگردد ،دلیل بر حقانیت
ایرانیها خواهد بود ،بنابراین سه ماه جسد را زیر
آفتاب گذاشتند و مقدار زیادی اسید روی جسد
ریختند اما در نهایت به لطف الهی جسد محمدرضا
سالم ماند .روزی كه قرار بود پیكرش را به ایران
تحویل بدهند ،افسر عراقی مسئول این كار ،به
بچههای سپاه گفته بود «ما چه اولیایی از شما را
كشتیم و خودمان نفهمیدیم» شب قبل از تحویل
جسد به خانواده ،مادر این شهید بزرگوار پدر
محمدرضا را در خواب میبیند كه به او میگوید
فردا امانتی ات از راه میرسد .روز تحویل پیکر پاک
شهید كه بچههای سپاه برای اعالم تحویل پیکر او
به خانه محمدرضا رفته بودند ،مادر از آمدن پیکر
فرزندش خبر داشت.
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خنثی سازی بخشی از سالحهای مخرب را بر عهده
شاه بیت شهدای افغانستان
بعد از قریب به دو ساعت حضور بر سر مزار ،حاال گرفتند .مرتضی غالمعلی ،سید محمدتقی حسینی
آفتاب به انتهاییترین چشم انداز خود رسیده و چتر و احمد علیرضایی داوطلبانه برای این مسئله پای
آسمان آرام آرام در تكاپوی استقبال از مغرب است .كار آمدند .آنها مواد منفجره به جا مانده را خنثی
صدای دعا و مناجات از گوشه و كنار گلزار بیشتر كرده و به داخل كانالی منتقل میكردند .در یكی از
شده ،جماعت زائران قبور نیز در حال افزایش است همین روزها كه مشغول انتقال چند مین به داخل
كانال بودند یكی از مینها عمل كرد و انفجار مهیبی
و بازار پخش نذریها هم داغ تر شده است.
احمد میگوید :اگر موافق هستید برویم سر قبری كه اتفاق افتاد.
شاه بیت شهدای افغانی در این گلزار است .اشتیاقم احمد نگاهی به سنگ قبر مشترك سه رزمنده
را كه میبیند به راه میافتیم بر سر مزاری كه درون افغانستانی میاندازد و ادامه میدهد :هر سه نفر
خود سه شهید بزرگوار افغانی را یك جا به ودیعه شهید شدند اما تمام باقی مانده سه جسد حتی به
گرفته است؛ شهید «مرتضی غالمعلی» ،شهید «سید اندازه یك جسد هم نشد ،این بود كه مسئوالن از
محمدتقی حسینی» و شهید «احمد علیرضایی» .خانواده این سه شهید كه در میان شان خانواده سید
خوب به چشمانم نگاه میكند .ناگفته پیداست از محمد تقی حسینی در مشهد و خانواده دو شهید
آنچه در ذهن دارم به خوبی با خبر است .لبخندی دیگر در قم بود خواستند با توجه به عدم شناسایی
میزند و میگوید :خرمشهر كه آزاد شد بمبها و بقایای این اجساد ،اجازه بدهند باقی مانده اجساد
مینهای خنثی نشده زیادی در شهر وجود داشت در یك قبر به خاك سپرده شود و با موافقت هر سه
كه ممكن بود در روند آغاز پیشروی ما در جنگ خانواده ،تنها قبر  8سال دفاع مقدس كه سه شهید را
مشكالت زیادی ایجاد كند .برای همین چند تیم در دل خود جای داده ،مزین به نام این سه مجاهد
مأمور خنثی سازی و انتقال باقی مانده این بمب ها ،افغانستانی شد.
موشكها و مینها به محلی مشخص شدند .در اعتراف میكنم كه شنیدن قصه ،من و عكاس
این میان سه تن از رزمندههای افغانستانی وظیفه روزنامه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
در حالی از احمد آل
علی خداحافظی كرده
و بیرون میآییم كه
هنوز درگیر موضوع
ای��ن م��زار خ��اص و
وی���ژه هستیم .در
سراسر كشورمان ،مزار
 2هزار شهید گلگون
كفن افغانستانی وجود
دارد كه ندای قدسی
حضرت روح ا ...را
به گوش جان شنیدند
و ب���رای آزادی و
استقالل كشور دوست
و همسایه ایران ،جان
خود را هدیه كردند.
از امامزاده كه خارج
میشویم بانگ اذان
مغرب به افق قم شنیده
م��یش��ود .در اولین
تاكسی را كه مقابل مان
توقف میكند برای
خواندن نماز و زیارت
 ...هر سه نفر شهید شدند اما متام باقی مانده سه جسد حتی به اندازه یك جسد هم
در مسجد جمكران باز
نشد .با توجه به عدم شناسایی بقایای این اجساد ،قرار شد باقی مانده پیکرها در یك
میكنیم...
قرب به خاك سپرده شود و با موافقت هر سه خانواده ،تنها قرب  8سال دفاع مقدس
كه سه شهید را در دل خود جای داده ،مزین به نام این سه مجاهد افغانستانی شد

