مختصری از زندگینامه شهید بهمن پرآور
شهادت سرآغاز پايندگي است

نترسم زمرگي كه خود زندگي است

شهید بهمن پرآور فرزند حمزه در چهارم تیرماه سال  7431در روستای تم شولي واقع در شهر آباده طــشك
در يك خانواده بـــا ايمان ديده به جهان گشود .دوران كودكي را در دامان طبیعت و در محیط آرام خــانواده
سپری كرد و با تربیت اسالمي آشنا شد سپس در مدرسه ابتدايي اين روستا ( دبستان جهاد فعلي ) ثــبت نام
نمود و راهي كالس درس شد  .پـــس از گذراندن دوران ابتدايــي بــه شهرستان نـي ريز آمده و در مدرسه
راهنمايي شهید مصطفي خمیني ( فضل ني ريزی سابق ) مشغول بــه تحصیل گرديد .پـــس از اتمام
دوران سه ساله راهنمايي به علت كهولت سن پدرش و برای تأمین مخارج زندگي ترك تحصیل نمود و بــه
روستا مراجعت كرد و به شغل كشاورزی و جوشكاری مشغول گرديد .
وی در زمان پیروزی انقالب  71ساله بود و مانند ساير دانش آموزان همراه با خانواده اش در برنامه ها و مـراسم
آن زمان شركت مي كرد و عالقه زيادی به امام (ره) داشت .

هنگامي كه تجاوز دولت بعث عراق به خاك میهن عزيزمان آغاز شد او نیز عشق زيادی برای رفتن بـه جبهه
داشت ولي شرايط خانوادگي و كمي سن به وی اجازه رفتن نمي داد .
در زماني كه پايگاه مقاومت در تم شولي تشكیل شد ايشان نهايت همكاری را با پايگاه مقاومت مي نمود .
چنان به جبهه و جنگ مي انديشید كه علي رغم نیاز خانواده به ايشان در تاريخ  7433/9/71از طريق پايگاه
مقاومت بسیج و با عضويت در گردان همیشه پیروز كمیل برای دفاع از اسالم و وطن و اطاعت از امر امام (ره) به
جبهه حق علیه باطل شتافت و پس از دو ماه خدمت در منطقه و تالش و فعالیت مستمر بـــه مرخصي 34
ساعته آمد  .در اين مدت كوتاه از جبهه و اسالم و شهادت و دين صحبت مي كرد و در حالي كــــه عشق به
شهادت تمام وجودش را فرا گرفته بود مي گفت كه بايد خدمت مقدس سربازی را نیز در آنجا بگذرانم و پس از
ديداری كوتاه با خانواده و تنها فرزند 3ماهه اش به سوی جبهه شتافت و بعنوان غواص در اواخر مأموريت سـه
ماهه خود در عملیات پیروز والفجر  4برای آزادسازی شــهر فــاو عراق شركت نــمود و سرانجام در تـــاريخ
 7433/77/11با عده ای از همرزمانش به خیل گمنامان جاويداالثر پیوست .
روحش شاد و يادش گرامي باد

