پرونده سال

توگوباسعیدبراتی،مرزبانیکه 476روزدراسارتبود
گف 

ایثار برای ایران افتخاری است
که نصیب هرکسی نمی شود
کامران علمدهی
خبرنگار

اردیبهشت ســال 96بود که گروهی از اشرار موســوم به جیشالعدل پس از ورود از مرز پاکستان به مرز
ایران و درگیری با هنگ مرزبانی میرجاوه 9نفر از مرزبانان را به شــهادت رســاندند و یک نفر را هم اسیر
کردنــد .این آغاز ماجرایی پر درد برای ســربازی بود که با بدنی زخمی و خونین از شــلیکهای دشــمن
حدود 16ماه در کپرهای اشــرار شرایط سختی را سپری کرد .شــاید بسیاری از ما وقتی در چنین شرایطی
قــرار بگیریم از اینکه بهعنوان مرزبان راهی دورترین نقطه کشــور شــدهایم ،اظهار ندامت کنیم و دیگر
امیدیبهبازگشتوحتیزندهماندننداشتهباشیماماسعیدبراتی 476روزباامیدصبرکردوبهعشق
کشورش سختیها را به جان خرید و در نهایت با تالش نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ،ستاد
کل نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی پیروزمندانه به ایران بازگشت تا مفهوم ایران دوستی ،ایثار و
امید را یکجا معنا کند .با او درباره آن روزها ،احساساتش از دوران اسارت و حاال که همانند یک شهروند
توگوییانجامدادهایمکهدرادامهمیخوانید:
معمولیزندگیمیکند،گف 

عکس :فارس

ëëدر آســتانه نوروز  98و حاال که چند ماهی اســت از
دوران اســارتتان به دست اشــرار پاکستانی گذشته
و آزاد شــده اید چه حســی دارید؟ آیا در زمان اسارت
هیــچ گاه فکــر میکــردی کــه روزی دوبــاره در میــان
خانواده ات باشی و به کشورت ایران برگردی؟
راســتش خیلی امیدی بــه زنده ماندن نداشــتم.
گاهی اوقات که به لحظات اسارت فکر میکنم از خدا
ممنونــم که فرصتی داد تا دوباره خانواده بخصوص
مادرم را ببینم و باز بر خاک کشورم قدم بگذارم .اما
گاهی هم فکر میکنم کاش هیچ گاه اسیر نمیشدم
و در همان درگیری شــهید میشدم تا دردسری برای
کشــور ایجــاد نمیکــردم و ماههــا خانــوادهام نگــران
نمیماندند .اما در زمان اسارت هیچ گاه نگران کشته
شدنم نبودم چراکه کشته شــدن در راه کشورم برایم
بسیار باارزش است.
ëëآیــا واقعاً در هنــگام درگیــری و بعــد از آن در دوره
اســارت ،ایــن وضعیت برایــت مقدس بــود یا حاال
کــه میدانی آزاد شــدهای و هیچ خطری تــو را تهدید
نمیکند ،از کلماتی اســتفاده میکنی کــه در آن نگاه
ویژهای به ایران و ایران دوستی داری؟
مــن ماههــا در کپرهایــی زندگــی میکــردم که نه
هوای مناســبی در آن جریان داشت و نه آفتابی دیده
میشــد .هر لحظه شــکنجه روحی میشــدم .هر آن
فکــر میکردم آنهــا برنامهای برای از بیــن بردن من
دارنــد امــا هیــچ گاه امیــدم از بیــن نرفت و همیشــه

امیدوار بودم .واقعاً جان نثاری برای کشــور افتخاری
است که نصیب هرکسی نمیشود.
ëëدر زمــان اســارت ،چند بار ترس به ســراغت آمد و
چقدر امیدوار بودی؟
هرکســی در لحظــه اســارت فکرهــای زیــادی در
سرش میگذرد و نمیتوان گفت من هم از این قاعده
مســتثنی بودم .بواقع  50درصد فکــرم امید به آزادی
بــود امیــدی کــه سرچشــمه آن به خانــواده و کشــورم
برمــی گشــت و  50درصــد هــم ترس از کشــته شــدن
داشتم .اما در طول آن مدت تنها دلخوشیام خواندن
قرآن بود و دعا تا بر ترسم غلبه کرده و درصد امیدم به
زندگی و بازگشت به میهنم را تقویت کنم.
ëëگاهــی اوقــات که نــا امیدی بر تــو چیره میشــد ،با
خــودت فکــر میکــردی که چــرا پا بــه ایــن منطقه -
مرزبانــی  -گذاشــتی؟ هیــچ گاه خودت را ســرزنش
نکــردی کــه ای کاش در منطقــه دیگــری خدمــت
ســربازی ات را میگذرانــدی و درگیــر ایــن مســائل
نمیشدی؟
زمانــی کــه قــرار بــود بــه خدمــت ســربازی بروم
آشــناهایی داشــتیم کــه بتوانــم در شــهر خودمــان
خدمت کنم و خطری هم تهدیدم نکند اما به خاطر
عشــقی که به کشــورم داشــتم تصمیم گرفتم بدون
هیچ گونه پارتی بازی پا در میدانی بگذارم که بتوانم
بیشتر به میهنم خدمت کنم .حتی برخی از دوستانم
مدام به من توصیــه میکردند که به مرزبانی نروم و

ایـــران مـــا

بتوانم در شهر خودم بمانم .خاطرم هست در جواب
حرفشــان که به مــن میگفتند مرزبانــی خطرناک
اســت و ممکــن اســت جانــت را از دســت بدهــی،
میگفتم عمر دست خداســت و اگر قرار باشد جانم
را از دســت بدهــم جلــوی در خانــه مــان هم ممکن
اســت بمیرم .اما اعتقاد داشــتم که جان نثاری برای
کشــورم از هــر چیــزی با ارزشتــر اســت .حرفهایی
هم که میزنم شعار نیست پیشینه خانوادهام نشان
میدهد که ما در طول دوران دفاع مقدس هم شهید
تقدیم کشورمان کردهایم و هم جانباز.
ëëبــا خانــواده شــهدای همرزمــت در آن حادثــه
ارتباطــی داری؟ آیــا آنهــا هــم بــا همیــن عقیــده
فرزندانشان را تقدیم کشورشان کرده اند؟
غیر از شــهید معین بیانی که چند بــاری به خانه
آنها رفتــم و جویای حال خانوادهاش شــدم از ســایر
خانوادهها خبری ندارم .من تنها ســه هفته بود که به
این منطقه و هنگ مرزبانی اعزام شده بودم و خیلی
با همرزمانم آشــنا نبودم .اما خانــواده بیانی بارها بر
این نکته تأکید داشتند که آنقدر کشورشان را دوست
دارند که به هیچ عنوان ناراحت خون پسرشان نبودند
و معتقد بودند که او جانش را تقدیم سرزمینش کرد.
ëëبا توجه به اینکه در زمان درگیری با اشــرار مجروح
شــدی و چند گلولــه هم به بدنــت برخورد کــرد و در
شــرایط بــدی از تو نگهــداری میشــد و از همــه بدتر
شــکنجههای روحــی که در زمــان اســارت  476روزه
دیدی ،آیا در حــال حاضر به لحاظ روحی و جســمی
وضعیت مساعدی داری؟
متأســفانه بعــد از آزادی حمایــت مناســبی از مــن
صورت نگرفت .تنها به من  20درصد سهمیه جانبازی
دادنــد و بنیــاد شــهید هم در مقابــل درخواســتم برای
صدور دفترچه بیمه عنوان کرد که تا نامه شــما از سوی
وزارتخانه مرتبط با زمان اسارت نیاید تکلیفتان روشن
نیست و نمیتوانیم دفترچه درمانی صادر کنیم .من به
علت جراحات شدید دوران اسارت نیاز به درمان دارم
امــا حاال مجبورم با هزینه شــخصی کار درمان را انجام
دهم .در حال حاضر عالوه بر مشکالت جسمی مشکل
روحــی هــم دارم و صدایی ناهنجار مدام روحــم را آزار
میدهد ســردردهای شــدیدی دارم با این حال ناچارم
خودم کارهای مربوط به درمان را پیگیری کنم.
ëëظاهــراً بــه تازگــی ازدواج کــردهای و امید تــازهای
در زندگــی ات پیدا شــده اســت آیا با وجود تشــکیل
خانــواده در صــورت نیــاز کشــور بــه نیــروی رزمنده
بازهم حاضری خانواده ات را رها کنی و برای دفاع از
کشورت راهی میدان جنگ شوی؟
در حــال حاضــر چنــد ماهــی اســت کــه ازدواج
کــردهام و در یــک شــرکت خصوصی مشــغول بهکار
شــدهام و حقــوق حداقلی میگیــرم و از هیچ نهادی
هــم حمایت مالــی نمیشــوم .بخوبــی میدانم که
در صــورت نبــودم زندگــی خانــوادهام دچــار چالش
میشــود اما هروقت که احســاس کنم کشور به من و
حضــورم بهعنوان رزمنده نیاز دارد با جان و دل پا در
عرصه نبرد میگذارم .کشــورم در حال توسعه است
و هر روزه ما شــاهد پیشــرفتهای مختلفی هســتیم
البته مشــکالت اقتصادی وجــود دارد کــه امیدواریم
بزودی حل شود اما اگر جانمان را برای حفظ امنیت
در کشــورمان تقدیم نکنیم ،قطعاً در آینده تبدیل به
یکی از کشــورهایی خواهیم شد که در همسایگیمان
وجــود دارنــد و روزانــه دههــا زن و بچــه در آن از بیــن
میروند .من کشــورم را دوســت دارم و حاضرم برای
حفظ و بالندگی آن از همه چیزم بگذرم.

کتابچه بهار
1398

61

