مختصری از زندگینامه شهید قدم علی کرمی
جاویداالثر قدمعلی کرمی در تاریخ  2431/7/6در روستای چــنار زاهدان سرچهان شهرستان آباده که قبالً از
توابع شهر آباده طشك بوده است در چادری عشایری و در یكــی از مناطق کوهستانــی پـا به عرصه وجود
گذاشت  .قدمعلی از همان اوان کودکی یار و غمخوار پدر بود و دوش به دوش او کارگری مـی کرد تا اینكه به
سن  6سالگی رسید .او در دبستان چنار زاهدان سرچهان مشغول بـه تحصیل شد و تا سال چهارم ابتدایی
به تحصیل پرداخت اما بعد از آن از ادامه تحصیل محروم شد و این در حالی بود که حدود  1سال بعد در سن
 21سالگی پدر را از دست داد  .در اینجا بود که امرار معاش خانواده بر عهده برادر بزرگتر قدمعلی افــتاد  .وی
نیز به همراه برادرش با حرفه کارگری روزگار می گذراند تا اینكه زمان سربازی برادر رسید و عازم سربازی گردید ،
اینجا بود که قدمعلی با آن سن کم مسئولیت اداره خانواده را بر دوش کشید و در امرار معاش خانواده نــهایت
تالش خود را نمود  .چند سالـــی از دوران نوجوانی و جوانی را در مقابله با مشكالت و سختیهای زندگی

سپری نمود تا اینكه در خرداد ماه  2461به خدمت سربازی فرا خوانده شد  .وی مدت آموزشـــی خود را در
یكی از مراکز آموزشی ارتش به پایان رسانید و بیشتر مدت خدمت سربازیش را در جبهه های حق علیه باطل
گذرانید  .قدمعلی در زمان استفاده از مرخصی فوراً به روستا مراجعت می نمود و مشغول کار می گردید تا به
این ترتیب بتواند گوشه ای از هزینه های خانوادة خود را تأمین نماید  ،تــا اینكه پــس از گذراندن آخـــرین
مرخصی خود در تاریخ  2466/6/21به منطقه جنگــی سومار منتقل گردید و پـــس از یك هفته در تاریخ
 2466/1/16در منطقه سومار(باختران ) در نبردی خونین که با دشمن بعثـی درگرفت به فیض شهادت نائل
گردید .
روحش شاد و یادش گرامی باد

