مختصری از زندگینامه شهید بهرام خیر اندیش
بهرام خیر اندیش فرزند مرحوم محمد قلي كه در تاریخ  8231/9/81در روستای خـــواجه جمالي از توابع
شهر آباده طشک در خانواده ای كامالً مشتاق و پیرو اسالم دیده به جهان گشود  .شهید دوران كودكـي را در كنار
پدر و مادر سپری كرد و از همان دوران كودكــي بسیار مهربان و دلسوز بود  .او تــا كالس چهارم ابتدایــي در
دبستان وقار در همان روستا تحصیل نمود و چون در آن موقع در دبستان روستا بیش از چــهار كالس تدریس
نمــي شد بعلت هوش و استعداد خوبي كه داشت به توصیه آموزگار و بستگان جهت ادامه تحصیل به اتفاق
عمویش كـه ساكن شهرستان شیراز بود به آن شهرستان رفت اما به علت برخي مشكالت موفق به ثبت نام در
مدارس روزانه نگردید و تصمیم گرفت بـه صورت شبانه به ادامه تحصیل بپردازد و این در حالي بود كه روزها را
نیز در یک بنگاه معامالتي به كسب و كار مشغول بود  .خستگي زیاد ناشي از كار روزانه  ،مانع از حضور وی در
كالسهای شبانه گردید .در عین حال چون شهید بهرام مــي دانست كه بازگشت به زادگاه هم با توجه به عائله

زیاد و درآمد ناچیز پدرش بهره ای جز رنج ندارد  ،قبل از اینكه به سربازی برود و با راهنمایـي یكي از آشنایان
در آموزشگاه گروهباني ارتش ثبت نام و پس از گذراندن دوره آموزشي از شیراز به شهرهای مختلف از جـمله
بیرجند  ،تربت حیدریه و میانه انتقال و مشغول به خدمت گردید و با اینكه خودش خانه نشیمن نداشت بـرای
بعضي از افراد لباس و كمكهای دیگر مــي فرستاد .وقتــي از شهری به شهر دیگر منتقل مي گردید مقدار
زیادی اثاثیه منزلش را به رفقا كه مـي دانست وضع مطلوبي ندارند مي بخشید .بعد از چندین سال خدمت
به اهواز منتقل و در همانجا به خدمت مشغول بود كه انقالب اسالمي به پیروزی رسید .اگــر چـه از اقامت در
اهواز نگران بود ولي بعدا به آنجا عالقه بیش از حدی نشان داد و در همان مـوقع بود كه جنگ ناخواسته بین
ایران و عراق آغاز گردید  .شهید مي گفت  " :همه جای ایران خانه ماست و به هر صورت بایستــــي در برابر
تجاوزی كه به كشور و دین ما شده مقاومت نمود و چه بهتر كه در اهواز باشم ،شاید وجود مــن كـه چند سال
است با مسائل جنگ آشنا هستم ثمر بخش تر از افراد ناآشنا و احیاناً بـــي عالقه باشد  " .او از طرف لشكر 93
زرهي اهواز به جبهه ها اعزام و در كلیه عملیاتها به عنوان فرمانده گردان تانک تــا سال  8231كــه ســال
شهادتش بود شركت مي كرد  .زماني كه برای آخرین بـار بــه مرخصي آمده بود  ،در روز قــبل از شهادتش
همسرش به او گفت  :اگر مي تواني فردا برو ولي او خندید و گفت  :نه دیر مـــي شود ،مثل اینكه تو این بار
مي ترسي پس فردا بیایند و خبر شهادت مرا به تو بدهند  ،البد خیلي ناراحت مــي شوی به هر حال من
باید بروم چون دیر مي شود و باز هم با خنده گفت  :اگر شهید شدم ناراحت نشو و فقط به برادرانم اطالع بده ،
سپس خداحافظي كرده و با عجله مي رود و فردای همان روز در تاریخ  8231/81/38در جبهه طالئیه بـــه
فیض شهادت نائل مي گردد و پیكر پاك و مطهر او را در گلزار شهدای روستای خواجه جمالي به خاك مي
سپارند .
روحش شاد و شربت شهادت گوارای وجودش
پیام خانواده شهید  :بكوشیم تا اینكه ارزش خون شهیدان عزیزمان را محفوظ نگه داریم .

