مختصری از زندگینامه شهید ابوالقاسم دیده دار
شهید ابوالقاسم دیده دار فرزند چراغعلي در تاریخ  2431/20/02در یك خانواده مذهبي و كشاورز در روستای
خواجه جمالي از توابع شهر آباده طشك دیده به جهان گشود .او كه سومین فرزند خــانواده بــود از هــمان
كودكي مهربان و با گذشت و فداكار بود و بدون اجازه پدر كاری انجام نمي داد و هرگز نماز را ترك نمي كرد.
وی دوران كودكي را در دامان پر مهر و محبت مادر خود گذرانید و سپس پا به سنگر مقدس مــدرسه گذاشت و
زماني كه دوران ابتدایي را در دبستان وقار خواجه جمالي مــي گذرانید همزمان بود با اوج انقالب و دانش
آموزان در مدارس تظاهرات مــي كردند و شعار مرگ بر شاه مــي دادند وی نیز همگام با سایر دانش آموزان
حضوری فعال در تظاهرات و راهپیماییها علیه رژیم پیشین داشت  .وی پــس از پایان دوران ابتدایـــي وارد
مدرسه راهنمایي دكتر حسین فاطمي شد و آن دوره را هم با موفقیت پشت ســر گذاشت و بــرای گذراندن
دوران دبیرستان و ادامه تحصیل راهي شهرستان ني ریز شد و در دبیرستان احمد این شهرستان شــروع بـه
تحصیل نمود  .شهید در اواخر سال دوم دبیرستان بود كه راهـي جبهه های حق علیه باطل شد و سه بار به
جبهه رفت در نوبت دوم بود كه جزء گردان كمیل شد .بـرای آخرین بار مــــي خواست عازم جبهه شود در

حالي كه مادر فرزندش را قانع مي كرد كه این بار دیگر به جبهه نرود او به مادر گفت ما مسلمانیم و دفاع از مرز
و بوم بر همه مسلمانان واجب است و با سخنان دلگرم كننده خود پدر و مادر را قانع كرد و عازم شد  .در تـاریخ
 2431/22/02در عملیات كربالی  1در جبهه شلمچه بــه درجــه رفیع شهادت نــائل گـردید و پیكر پاك و
مطهرش در گلزار شهدای روستای خواجه جمالي به خاك سپرده شد .
روحش شاد و نامش جاودان

