ﻣﺮوری ﺑﺮ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﭼﺮاﻏﯽ/ﻣـﻦ ﻋـﺎﺷﻖ اﻣـﺎم ﺣﺴـﯿﻦ )ع(
ﻫﺴﺘﻢ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ
ﻗﻢ در زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺎهﻫﺎی رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﺮﻓﺪاری از ﺣﻀﺮت
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎواک ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ،
دو ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از آن ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﭼﺮاﻏﯽ ﻣﻌﺰآﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪی از دﯾﺎر
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﻢﭼﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻂ اﻣﺎم
راﺣﻞ ﻣﺠﺎﻫﺪتﻫﺎ و اﯾﺜﺎرﮔﺮیﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﯾﺎدﮔﺎر ﺣﺴﯿﻦ و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﯾﮑﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۴۹در روﺳﺘﺎی دﻫﺒﺎرز رودان ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ آﻣﺪ اﻣﺎ دوﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﻮد ﭘﺪرش را از دﺳﺖ داد و در ﮐﻨﺎر ﻣﺎدر و
ﺧﻮاﻫﺮش زﻧﺪﮔﯽ را ﺳﭙﺮی ﮐﺮدﻧﺪ.
وی در ﺳﺎل  ۵۵زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﯿﺪ راه ﻣﺪرﺳﻪ و ﮐﺘﺎب و
ﻣﺸﻖ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮد.
ﺷﻬﯿﺪ ﭼﺮاﻏﯽ ﻣﻌﺰآﺑﺎد درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آرزوﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﺰرگ ﺷﺪﻧﺶ
داﺷﺖ ،ﺳﺎل  ۵۹درﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺪام ﻧﯿﺖ ﭘﻠﯿﺪ ﺧﻮد را در ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب
رﻗﻢ زد ﺷﻬﯿﺪ ﭼﺮاﻏﯽ ﮐﻼس ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮان روﺳﺘﺎی دﻫﺒﺎرز ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ در روﺳﺘﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺷﻐﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ و درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ  ۱۶ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﻫﻔﺘﻢ آﺑﺎن
ﺳﺎل  ۶۵ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺳﺮﺑﺎزی در ﺧﻂ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( و دﻓﺎع از ﮐﺸﻮرش راﻫﯽ
ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم  ۲۱دی ﺳﺎل  ۶۵ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ در ﺳﻦ ۱۶
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺻﺎﺑﺖ ﺗﺮﮐﺶ ﺧﻤﭙﺎره در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻠﻤﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ و
ﻣﺰار اﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس در دﻫﺒﺎرز رودان ﻗﺮار دارد.
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﭼﺮاﻏﯽ ﻣﻌﺰآﺑﺎد  ۳۰آذر  ۶۵در ﯾﮑﯽ از وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ
ارﺳﺎل ﺳﻼم و درود ﺑﻪ روح ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺷﻬﯿﺪان ﺻﺪر اﺳﻼم و ﺷﻬﺪای
ﮐﺮﺑﻼ آورده اﺳﺖ :ﺟﻮاﻧﯽ  ۱۶ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی رودان
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ و روزی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪم ﭘﺪرم را از دﺳﺖ دادم و
ﭘﺪرﺑﺰرﮔﻢ ﻣﺮا ﺑﺰرگ ﮐﺮد و ﺑﻪ راه ﺧﺪاوﻧﺪ آﺷﻨﺎ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﺎز ﯾﺎد
داد و از ﻣﺎدرم و ﺧﻮاﻫﺮم ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻨﺎزه ﻣﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ
روﺣﻢ آرام ﮔﯿﺮد؛ ﻣﺎدر ﻋﺰﯾﺰم ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ رﻧﺞﻫﺎ ﮐﺸﯿﺪی و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ

ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽﻫﺎ ﮐﺸﯿﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺣﻘﯿﺮ .ﻣﺮا ﺣﻼل ﮐﻦ.
ﺷﻬﯿﺪ ﭼﺮاﻏﯽ ﻣﻌﺰآﺑﺎد در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪاش ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺎدرش
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺎدرﺟﺎن ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﯽروم ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ
ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺮﺳﺪ.
وی ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎﯾﺶ ﻓﻘﻂ ۳ﻫﺰار و ۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻮده،
اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﻣﺎدر ﺟﺎن ﻓﺮزﻧﺪت ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﺪﻫﯽ دارد و ﺑﺪﻫﯽﻫﺎﯾﻢ را
ﺑﺪﻫﯿﺪ اﮔﺮ ﭘﻮل در دﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﯽ زﻣﯿﻦﻫﺎﯾﻢ را ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ و ﺑﺪﻫﯿﻢ را
ﺑﺪﻫﯿﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

