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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ایران وایر]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۴۰۱  نیفرورد ۲۸]تاریخ:[ 

 

 ی وعراق؛ فرهاد عبد رانیجنگ ا ییبها یشهدا

 ی ثابت انیک

واقعه که   نی. در اکنندی م ادیو عراق  رانیتلخ در دوران هشت سال جنگ ا یتراژد کیبه عنوان  ۱۳۶۷ ریت ۲۱ از

با   یعراق یروهاین خت؛یری »دهلران« آتش م یو هوا به منطقه مرز نیادامه داشت، ارتش عراق از زم ریت ۲۵تا 

واقعه منجر به شهادت   ن یمورد هجوم قرار دادند. ا رامنطقه  نیا انیرنظامیو غ رانیارتش ا یروهای، ن بالگرد و تانک

 .محل از کودک، زن و مرد شد یو افراد بوم ی رانیو اسارت هزاران سرباز ا

و به   دایبود که جسد او چند ماه بعد از کشته شدن، پ ییساله بها ۲۴سرباز  «،ی شهدا »فرهاد عبد نیاز ا یک ی

 .کردند ی بودن، از ثبت فرهاد در فهرست شهدا خوددار ییبه خاطر بها دیشه  ادیداده شد. مسئوالن بن لیاش تحوخانواده

*** 

عراق و   یهادهلران آغاز شد. حجم آتش ییایمیماه با بمباران ش ریت ۲۱صبح روز   ۴ارتش عراق از ساعت   اتیعمل

و   آمدیفرود م یآلودگ یآب برا یهاها و چشمه رودخانه  یکه بعضاً بر رو ییایمیش یهاها به خصوص بمبارانبمباران

 اریبس طیشرا لیبه دل یرانیا یروهایکرده بود. ن  شتریب را حمالت  نیا یآن روز سخت سابقهی ب یشدت گرما ،یاز طرف

. دهلران در  کردندیدفاع م  یخال یهامناسب، با دست یرسانحجم آتش دشمن و عدم تدارکات ،یینامساعد آب و هوا

  .درآمد یعراق یروهایو چهار ساعت به اشغال ن ستیکمتر از ب

خوزستان همجوار است و به استان با استان  نیا یجنوب شرق هیالیاست که در منته  المیاز توابع استان ا دهلران 

. در سمت غرب  شودیبه عنوان منطقه جنوب محسوب م  ینظر نظامنقطه زیو ن یمیو اقل یاز نظر بافت اجتماع ینوع

فاصله   لومتریک ۱۰۰که حدوداً  یجاده مواصالت کی لهیمهران واقع است که تنها به وس یشهر مرز ،یشهر مرز نیا

خط  کیدر دوران جنگ است که به صورت  یجاده مرز نیجاده در واقع آخر نیاند. امتصل شده گریدارد، به همد

 .دو شهر قرار گرفته است نیا نیماب یپدافند

  تیامن  یشورا ۵۹۸نامه قطع  رشیبا پذ ۱۳۶۷ ریت ۲۷در   رانیا یاسالم یجمهور ات،یعمل  نیا انیروز پس از پا دو

 .بس را اعالم کردسازمان ملل متحد آتش

افتاده و به خاطر   نیزم یرو کرهایکردن اجساد به منطقه اعزام شدند. پ دایپ یبرا یرانیا یروهایهفته بعد، ن  کی

ها و ها، کوهدر دره  ات، یاز سربازان در مناطق خارج از منطقه عمل یادیشده بودند. اجساد تعداد ز اهیشدت گرما س

شدت   لیاز سربازان به دل یرا از دست داده بودند. برخ دو گرما جان خو یشدند. آنان از فرط تشنگ  فتایغارها 

باعث شده بود تا  نی شان نبود و همها همراهآن تیرا از تن درآورده بودند و مدارک و کارت هو یگرما، لباس نظام

سرباز   «،ی شهدا »فرهاد عبد نیاز ا یک ی. دیباختگان به طول انجامجان  نیا ییها شناسانشود. ماه ییها شناساآن تیهو

که   دیشه ادیداده شد؛ اما بن لیاش تحوو به خانواده دایچند ماه بعد از کشته شدن، پ یبود. جسد و ییساله بها ۲۴

عراق است،   و ران یباختگاِن در خالل جنگ اجان یهابه امور جانبازان و خانواده یدگیآن رس یاصل تی مسئول

به دور از هر گونه منافع   یثارگریدر برخورد با جامعه ا ف عدل و انصا تیکه »رعا ادیبن یبرخالف منشور اخالق

  یاعتقادات قلب لیبه دل دیبه عنوان خانواده شه یخانواده فرهاد عبد رشیخاص« است، از پذ یهاشیو گرا یشخص
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  دادهفرزند از دست  بر درد و اندوه خانواده یکه مرهمآن  یامتناع کرد و به جا شانی باخته اپدر، مادر و فرزند جان 

 .ها از فرزندشان افزودآن یو دور یبر ناراحت شانیباشد، با اهانت و تمسخر اعتقادات ا

 که بود؟  ی فرهاد عبد سرباز

توابع قُروه در استان کردستان به  َکند« از »قزلجه  یدر روستا  ۱۳۴۳بود که در سال  ییروستازاده بها ، یعبد فرهاد

سال   نیچند ،یرا مجبور به ترک روستا و سکونت در همدان کرد. خانواده عبد یو فقر خانواده عبد یکاریآمد. ب ایدن

سکونت در   یکار به تهران نقل مکان کردند. پس از مدت  داکردن یپ یبرا ۱۳۵۹کردند؛ سپس در سال   یدر همدان زندگ

 .ساکن کرج شدند گریاجاره مسکن و مشکالت د یبه خاطر مبلغ باال شانیتهران، ا

کرد  لیمخارج خانواده، ترک تحص نیکمک به پدر در تام یرا در همدان خواند؛ سپس برا ییتا کالس پنجم ابتدا فرهاد

همسر و  یزندگ نهیهز نیشغل و تام افتنی یکه پدرش برا ییهاو در تمام سال و در بازار مشغول به کار شد. ا 

 .کردیپدر کار م شانهشانه به  کرد،ینقل مکان م گری به شهر د یفرزندانش از شهر

خانواده خود تالش و کار کند. اما جنگ با خودش  یبد اقتصاد طیبهبود شرا یتا برا دانستیخود را مسئول م فرهاد

 طیکار بدهند. شرا یصاحب کارها اجازه نداشتند تا به مشموالن خدمت سرباز  گر،یآورده بود و از طرف د  یکاریب

اش گفت، حاال که برود. او به خانواده یبه سرباز ،گرفت میموجب شد تا سرانجام فرهاد تصم یکاریو ب یسخت ماد

خودم دست و پا کنم و  ی برا یخدمت بتوانم کار و بار انیتا پس از پا رومیم یندارم، به سرباز یو درآمدشدم  کاریب

 .میکن داینجات پ یسخت مال طیشرا نیاز ا

 شد؟ دیچگونه شه  یعبد فرهاد

تهران گذراند و   زانیاعزام شد. او دوره آموزش را در پادگان ارتش لو یبه خدمت سرباز ۱۳۶۵در سال   یعبد فرهاد

جنوب و غرب   یاتیماه در مناطق عمل ۲۲از کشته شدن،   شیاعزام شد. فرهاد تا پ یدوره به منطقه جنگ انیپس از پا

 .دیبود که به شهادت رس  یباق اشیدوره سرباز انیکشور خدمت کرد و تنها دو ماه به پا

را داشت. بنا به گفته  یچمیسیآغاز کرد. فرهاد پُست ب  رانیرا به ا ینی، ارتش عراق حمله سنگ ۶۷ ریت ۲۱روز  در

به   یو پس از مسافت دودی م رونیناگهان به سنگر آنان زد. او به ب یگریسالح د ای یجیعراق با آرپ کش،یدوست نزد

حمالت  لیسرباز گفته است، به دل نیاز فرهاد نبود. ا یثرا  چیهمه جا را دود گرفته بود و ه کند،یپشت سر نگاه م

  یعراق  یروهای ن ررسیو با همه توان خودش را به خارج از ت گرددیتوپخانه عراق، او به عقب برنم یدرپیپ

 .رساندیم

، سه روز  ۱۳۶۷ ریت  ۲۴  خیواقعه در تار نی. اامدیدست ناز فرهاد به  ینشان ایرد  چیه گریحمله، د انیپا نیاز ا پس

سال از عمرش گذشته  ۲۴در هنگام شهادت  ی. فرهاد عبدوستیبه وقوع پ رانیا ینامه از سوقطع رشیاز پذ شیپ

  .بود

 ی فرهاد عبد د،یو دفن سرباز شه  افتنی یچگونگ 

اهواز،   یهاکردن او به منطقه رفتند. سردخانه  دایپ یاز فرهاد نبود. برادرانش دو دفعه برا  یخبر ایاثر  چیماه ه شش

  یها نفر از مسئوالن و سربازان صحبت کردند؛ ولوجو کردند. با دهو دهلران را گشتند. کل منطقه را جست مشکیاند

شده و احتماال  دایپ یاطالع دادند که جسد  یبه خانواده عبد یروز ه،نکردند. بعد از شش ما دایاز فرهاد پ ینشان چیه

 .کردند ییها است. خانواده جسد فرهاد را شناسافرزند آن 

متوجه  کهن یدستش را از دست داده بود. هر دو چشمانش هم سوخته بود. مسئول مربوطه پس از ا کیپا و  کی فرهاد

  یکه در ط ییسرباز جوان بها ،یفرهاد عبد کری. پدادند لیاش تحوبوده است، جسد او را به خانواده  ییشد فرهاد بها

در گورستان  ییبها نییدفاع از خاک وطن، جان خود را از دست داد، طبق مراسم آ یو عراق در ط رانیجنگ ا

 .به خاک سپرده شد ییبها انیخاوران، بخش مربوط به متوف

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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