مختصری از زندگینامه شهید محمود رعیتی
شهید محمود رعیتی فرزند احمد در شهريور ماه سال هزار و سیصد و چهل و پنج در خانواده ای مـــتدين،
مذهبی و كشاورز در يكی از روستاهای شهر آباده طشك بنام دهمورد ديده بــه جهان گشود ،تــــحصیالت
ابتدائی را در دبستان سحاب دهمورد با موفقیت گذراند .پس از گذراندن دوران ابتدائی تحصیالت راهنمائـی
را در مدرسه راهنمايی شهید بهشتی دهمورد شروع كرد كه همزمان با شروع تحصیالت او در دوره راهنمايی
انقالب اسالمی ايران نیز به پیروزی رسید  .از همان اوايل انقالب عالقه ای شديد بــه مكتب اسالم داشــت و
همواره برای خدمت به اسالم و پیشبرد اهداف انقالب اسالمی تالش مـی كرد  ،او فردی پرتالش و زحمتكش
بود و اوقات فراغت را با كمك كردن به پدر در امر كشاورزی مــی گذراند  .روز سیزدهم فـــروردين ماه هزار و
سیصد و شصت و يك جهت رفتن به جبهه خود را آماده كرد و به هنگام اعزام چون پدرش موافق نبود جهت
خداحافظی به منزل برادرش رفت و همانجا يك ساك دستی و وسايل مورد نیاز ديگر گرفت و راهی جبهه

شد .ابتدا دوره آموزشی را به مدت بیست روز در پادگان شهید دستغیب با موفقیت و شور و عالقه فـــوق العاده
ای گذراند و پس از طی دوران آموزشی چند روزی به مرخصی آمد بر اثر آموزش دستانش زخم شده بود و هر
چه پدرش به او گفته بود سن تو كم و بدنت ضعیف می باشد و فعالً به جبهه نرو ،امــا ايشان قـــبول نكرد و
حدود سه ماه در گردان رزم حضور يافت و خاطراتی كه همرزمانش از او تعريف مـــی كنند حاكی از روحیه
اسالمی  ،شجاعت  ،ايثار  ،استقامت و سلحشوری اين نوجوان شهید اسالم می باشد .
سرانجام روز چهاردهم تیر ماه سال هزار و سیصد و شصت و يك هنگام نبرد بــا دشمنان بعثــی در جـبهه
كوشك در سن شانزده سالگــی بــه درجه رفیع شهادت نائل گرديد و پیكر پاكش در آخرين روز مـاه مبارك
رمضان همان سال در گلزار شهدای روستای دهمورد به خاك سپرده شد .
روحش شاد و راهش پرهرو باد

