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 شكارچى ناوهاى اوزا چه كسً بود



در  1328درسال 

بصل "روستاي 

شهرستان " كوه

، در خانواده رامسر

"  مكرم خلعــتبري"

پسري به دنٌا آمد 

 حسٌنكه نام او را 

كسً كه . گذاشتند

بعدها در بٌن 

بعثٌون عراق به 

"  حسٌن ماورٌك"

شكارچً ناوهاي 

عراقً اوزاي 

معروف شده بود و 

براي خود او ٌا 

پٌكرش، جاٌزه 

 .تعٌٌن كرده بودند
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من با حسٌن 

در ٌک خلعــتبری 

ساختمان همساٌه 

 .  بودٌم

بشاش بود انسانی 

و از دوستان شهٌد 

 .  عباس دوران

روزی می شد چند 

که حسٌن حال 

غرٌبی داشت، 

 .  گرفته بود

او پرسٌدم، از 

حسٌن جان چٌزی 

؟ در حالی که  شده

بغض کرده بود، با 

ٌاران »: شعر گفت

 …«همه رفتند و

http://sangariha.com/view/post:1864941


به دلٌل عالقه وافری که به فن خلبانی داشت وارد دانشکده  1351پس از گذراندن دوران سربازی، در سال 

شد اعزام آمرٌکا و بعد از گذراندن دوره مقدماتی، پرواز جهت طی نمودن دوره پٌشرفته به کشور شد خلبانی 

 شودهواپٌما، باعث شده بود به عنوان دانشجوی ممتاز شناخته هداٌت خٌره کننده او در ٌاد گٌری و استعداد 

http://www.hamshahrionline.ir/details/54364


اٌن در آغاز می شود  99-عملٌات گسترده ای از سوی نٌروی هواٌی با نام کمان  1359در روز ٌکم مهر ماه سال 

عالی از مٌان ساختمان ها و پرواز با ارتفاع بسٌار پاٌٌن او و مانورهای . عملٌات باز هم حسٌن نقش عمده ای دارد

 .تعدادی دٌگر از خلبانان در شهر بغداد، باعث می شود خبرگزاری ها لب به تحسٌن از مهارت خلبانان اٌرانی باز کنند
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 :بوددر ٌکی از مصاحبه هاى خبرى گفته خلعـتبری حسٌن 

را مى گوٌم که تارٌخ بنوٌسد و آٌندگان بدانند که ما در اوج مظلومٌت جنگٌدٌم و هٌچ باکى نٌست اگر ٌک مٌلٌون اٌنها 

اگر خود و فرزندان مان هم کشته شوٌم بازهم تسلٌم نمى شوٌم تا دنٌا بفهمد اٌرانى با غٌرت . نفر از ما شهٌد شوند

 هرگز در مقابل تجاوز سکوت نمى کند و تا نابودى متجاوز دست از دفاع نمى کشد



حقوق تا از به عنوان نماٌنده وٌژه اٌران در دادگاه بٌن المللی الهه حضور می ٌابد اٌران، برای دفاع از حقوق  خلعـتبری

همه وعده ها و وسوسه هاى سران به  .کردحقانٌت اٌران را در جنگ ثابت عمل، ابتکار او با کشور عزٌزمان دفاع کند 

با شب ها و روزها را در سوئٌس توانم نمی : می گفت. بازگشتکشور به و کشورهاى آمرٌکا و انگلٌس پشت پا زد 

 آرامش طى کنم در حالی که جنگنده هاى دشمن آرامش را از هموطنانم گرفته اند
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 شجره طیبه
بوده و (  ع)حسٌن دٌشب سه سوار را خواب دٌده که ٌکی از آنها حضرت ابالفضل»: ٌک روز ٌکی از دوستان به من گفت

دو هفته بعد مجدد همان . خٌلی بی تاب شده بود. حال واحوال عجٌبی داشتحسٌن « !به اٌشان اشاره کرده است که بٌا

، ٌکی از مٌگ ها را مورد هدف 23در آخرٌن عملٌاتش، در نبرد هواٌی با دو فروند هواپٌمای مٌگ . خواب را می بٌند

 .با اصابت موشک به شهادت می رسدو نهاٌتاً مورد هدف مٌگ دٌگر قرار می گٌرد و قرار داده و منهدم می کند 
 .وقتی حسٌن از هواپٌما پرتاب شد و پٌکرش را دٌدم، سر در بدن نداشت

https://deskgram.org/explore/tags/%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF


کاله شهٌد حسٌن خلعتبری 

بود که سر اٌشان داخل 

آری سر . کاله قرار داشت

 .در داخل کاله بود

استفتا کردٌم و به ما گفته 

شد تا سر را به پٌکر ملحق 

اما وقتی خواستٌم . کنٌم

مردم آنجا سر را بگٌرٌم، 

 اٌن : اجازه ندادند و گفتند

سر باٌد در همٌن جا دفن 

برای همٌن  . بشود

بارگاهی براٌش درست 

در حال حاضر شهٌد . کردند

حسٌن خلعتبری دو مزار 

ٌکی در سنقر دارد؛ 

کردستان و دٌگری در 

حسٌن همانطور .  تنکابل

که همواره حسرت 

می خورد و آرزو داشت به 

شهادت رسٌد و چون 

بی سر ( ع)اربابش حسٌن 

به محضر معبودش 

 .پرگشود

 شجره طیبه
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 مأمورٌت حٌاتی** 

ز سوی فرماندهی نٌروی هواٌی، مأمورٌتی به پاٌگاه، ابالغ و خلعتبری ا

برای انجام آن برگزٌده می شود و مأمورٌت بدٌن شكل بود كه هدف، پشت 

سر نٌروهای پشتٌبانی عراق بمباران شدٌد شود، مأمورٌت حٌاتی بود و 

ماٌل از وسط پدافند قوی عراق در ارتفاع باال پرواز  460جنگنده ها باٌد 

های نٌروی هواٌی  4كنند و در حٌن مأمورٌت لحظه به لحظه به سمت اف 

 .موشك می زدند

از  6فانتوم ها درست روی هدف رسٌده بودند كه ناگهان ٌك موشك سام ـ 

باالی كاناپی خلعتبری رد شد و هواپٌما لرزٌد، در وسط نٌروهای عراقی، 

شماری از خانه های متحرك دٌده می شود و خلعتبری متوجه اٌن خانه ها 

می شود و گوٌا به او الهام شده بود كه اٌن خانه ها را بزند، هدف، بمباران 

تانك های دشمن بود، ولی خلعتبری ارتفاع هواپٌما را زٌاد می كند و در ٌك 

 .آن به سمت خانه ها شٌرجه می رود

با توجه به مهارتی كه او در اٌن كار داشت، خانه ها را هدف گرفته و دقٌقاً 

در اٌن هنگام ساعت شش و نٌم . با ٌك شٌرجه همه آنها را نابود می كند

صبح را نشان می دهد، خلعتبری بالفاصله پس از مأمورٌت با سرعت به 

پاٌگاه برمی گردد و در گزارش پس از پرواز خود اٌن گونه می نوٌسد كه 

شماری از خانه های متحرك را دٌدم و به جای اهداف از پٌش تعٌٌن شده 

 .آنها را آماج گرفتم

روز پس از آن از اتاق وٌژه اطالع دادند كه به خلعتبری بگوٌٌد دٌدت عالی 

ژنرال ارتش بعثی  2افسر عالی رتبه و  48بود و زمانی كه آنجا را زدی 

 .صدام داخل اٌن خانه ها بودند كه به درك واصل شدند



خلعتبری و ستوان محمد زاده، شٌفت 1364ٌكم فروردٌن 

آلرت پاٌگاه سوم شكاری همدان هستند، ناگهان صدای آژٌر 

داده می ( حالت آماده باش)بلند و در پاٌگاه اعالم اسكرامبل 

 .شود

حسٌن خلعتبری، همراه كمك خود ستوان با ٌك فروند 

برای مقابله با  31هواپٌمای فانتوم دی با نام رمز آرٌو 

هواپٌماهای دشمن به پرواز درمی آٌد؛ در كردستان در منطقه 

 25عراقی و ٌك فروند مٌگ  23فروند مٌگ  2سقز با 

عراقی درگٌر می شود و سرٌع به سمت ٌكی از هواپٌما 

هزار  35گردش كرده و به پرواز ادامه می دهد و در ارتفاع 

را آماج قرار می دهد كه مٌگ ،  23پاٌی ٌكی از مٌگ های 

 .پس از برخورد موشك، نابود می شود

در همٌن حٌن از اٌستگاه های رادار زمٌنی مرزی به آگاهی 

پی دی در تعقٌب  25خلعتبری می رسانند كه ٌك فروند مٌگ 

آنهاست و در اٌن نبرد كه حتی تعقٌب و گرٌز آن نابرابر 

می كند و  r-40اقدام به شلٌك ٌك تٌر موشك  25است، مٌگ 

موشك با فانتوم برخورد می كند و ستوان محمدزاده موفق 

می شود، اجكت كند و به سختی از ناحٌه دست راست آسٌب 

می بٌند كه توسط نٌروهای امداد و نجات نٌروی هواٌی نجات 

می ٌابد؛ ولی سرلشكر خلبان حسٌن خلعتبری فرصت اجكت 

پٌدا نمی كند و پس از اصابت موشك، همچون موالٌش 

سر از بدنش جدا شده و بدٌن شكل، قهرمان ( ع)اباعبدهللا 

نبردهای درٌاٌی و هواٌی برای همٌشه خاموش می شود و به 

 .معراج ابدی می رود
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