مختصری از زندگینامه شهید بهرام آربز افغاني
شهید بهرام آربز افغاني فرزند سلیم  ،در سوم فروردين ماه  2431در روستای چاه سوا آغا از توابع شـــهر آباده
طشک در خانواده ای متدين ومذهبي چشم به جهان گشود  .دوران كودكي را در دامان پدر و مادری مهربان
پشت سر نهاد و پس از طي دوران كودكي راهي دبستان شهدای چاه سوارآغا گرديد و اين دوران را با موفقیت
به پايان رسانید .در سال  2431پدر خود را از دست داد و بــرای امـــرار معاش خـــانواده بـــه كـــارگری
پرداخت ،اخالق و رفتار نیكوی او در خانواده و جامعه زبانزد خاص و عام بود ،هیچ وقت از يــاد خــدا غافل
نمي شد  .بسیار مهربان و با گذشت بود  ،عشق و عالقه عجیبي به معبود خود داشت  ،ايمان و فـــداكاری او
الگويي برای خانواده اش بود  .در زمان قبل از پیروزی انقالب اسالمي در روستای محل سكونت خود تالش
مي كرد و به سخنرانیهای كه بر علیه رژيم شاه مي شد گوش مي داد چنانكه گفته شد در آن زمان در حسینیه
روستای مذكور فردی (شیخ ) به سخنراني مشغول بود و شهید و چندين تــن از دوستان در آن زمـان از شیخ
محافظت مي كردند و در كلیه مجالس مذهبي شركت داشتند و با شروع جنگ تحمیلــي از ناحیه دشمن

بعثي شهید سعي زيادی داشت تا بتواند در جبهه ها شركت كند  ،امــا مشغله كاری اين فرصت را به او نمي
داد تا اينكه با رفتن به خدمت سربازی گمشده خويش را در اين راه يافت و بـــا شور و شوق و ذوق فراوان راه
خود را ادامه داد و در اوايل تابستان سال2432جهت انجام وظیفه بــه خــدمت مقدس سربازی از طـــرف
ژاندارمری جمهوری اسالمي به پادگان آموزشي كرمان اعزام ودوره آموزش را در اين پادگان بــه پايان رساند و
پس از طي اين دوره به جمعي تیپ  33هوابرد شیراز رهسپار شد .سپس مدتــي در جبهه های ســـومار و
باختران و همچنین جبهه عین خوش در حمله فتح المبین شركت نمود .شهید بهرام آربز افغانــي در اوايل
سال  2431به مدت ده روز به مرخصي و در كنار خانواده اش آمد و هنگام عزيمت بــه جبهه در چـهره اش
عشق به اهلل نمايان بود و همواره در جبهه به دوستان تأكید مي كرد كه من شهید مــي شوم و اين راه را خود
انتخاب كرده و دوست دارم .سرانجام پس از پايان مرخصــي راهــي دزفول گــرديد و در عملیات والفجر2
شركت كرد و در خط مقدم جبهه شرهاني مشغول فعالیت و مبارزه گرديد و در تاريخ  31/2/13بـــــه دست
نیروهای بعثي به درجه رفیع شهادت نائل گشت و پیكر پاكش پس از انتقال در گلزار شهدای چـاه سوار آغا به
خاك سپرده شد .
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