مختصری از زندگینامه شهید جاویداالثر عوض بیگی
من چو مفلوكان نمی خواهم كه در بستر بمیرم

می روم تا همچو مردان در دل سنگر بمیرم

بسیجی جاویداالثر عوض بیگی فرزند احمد قلی در تاریخ  0301/3/01در روستای بــسترم چهارم از توابع
شهر آباده طشك در خانواده ای مؤمن و متعهد دیده به جهان گشود  .وی از ابتدای كودكی زندگـی ساده ای
را تجربه كرد و به دلیل نبود امكانات آموزشی در روستا موفق به فراگیری علم و دانش نشد  .او از همان سـنین
كودكی عشق و عالقه خود را به اسالم و مسلیمن نشان می داد و در جلسات مذهبی شركت می كرد .
كارهایش بی ریا بود و همه چیز را برای خدامی خواست .
همزمان با اوج گیری قیام مردم مبارز ایران چون عالقه زیادی به امام (ره) داشت  ،پوسترهای ایشان را در بـین
مردم پخش می كرد  .پس از پیروزی انقالب نیز با آمادگی كامل برای هر گونه جانفشانی به فعالیت پرداخت
و از آنچه می توانست در این راه فرو گذاری نمی كرد  .در مورد اطاعت از والیت فقیه تأكید زیادی داشت .
ایشان در منزل نیز بسیار خوشرفتار و مهربان بود  ،صله رحم را بجای می آورد و هیچگاه نــماز و روزه اش را
ترك نمی كرد و تا جایی كه می توانست به تهی دستان كمك می نمود .

همزمان با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران این رزمنده بزرگوار بــا وجــود مسئله كــاری فــراوان و
سرپرستی یك خانواده  9نفری در پاسخ به ندای امام مبنی بـر مبارزه بــا كفار و ضــد انقالبیون در بــسیج
مستضعفین ثبت نام كرد و از اینكه فرصتی پیش آمده بود تا بتواند به اسالم خدمتی بنماید بــسیار خوشحال
بود  .بدین منظور باشور و شوق بسیار زیاد و با انگیزه دفاع از اسالم و وطن و اطاعت از فرامین امــام (ره) بــه
همراه دیگر رزمندگان و سلحشوران و با پیوستن به گردان همیشه پیروز كمیل در تاریخ  0334/4/52برای نـبرد
با بعثیون متجاوز عازم جبهه های نور علیه ظلمت شد و فداكاری زیادی ازخود نشان داد .
برای بار دوم هنگام عزیمت به جبهه فرزندانش را نصیحت كرد كه راه امام (ره) را ادامه دهند و از دیــن اسـالم
پیروی كنند  ،از روزه و نماز دوری نجویند كه رمز موفقیت آنها در اطاعت از اسالم است .
این شهید بزرگوار برای دومین بار در تاریخ  0332/05/03عازم جبهه گردید و در عملیات فتح  2در جبهه غرب
تپه اهلل اكبر دالورانه مبارزه كرد و سرانجام در تاریخ  0333/0/50با عده ای از همرزمانش بــه خیل گــمنامان
جاویداالثر درآمد .
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