مختصری از زندگینامه شهید ذبیح اهلل بیگی
شهادت سرآغاز يابندگی است

نترسم زمرگی كه خود زندگی است

ذبیح اهلل بیگی فرزند يداهلل در تاريخ دهم دی ماه سال  5431در روستای بسترم از توابع شهر آباده طشــــك
در خانواده ای متعهد و با ايمان ديده به جهان گشود .
از همان دوران طفولیت پر جنب و جوش و پر تالش بود  ،بعد از سپری شدن دوران كودكی برای آمـــوختن
علم و دانش وارد دبستان برزگران بسترم شد و تا كالس چهارم ابتدائی به تحصیالت خود ادامه داد و ســــپس
تحصیل را رها كرد و برای كمك به مخارج خانواده همراه با پدرش بـــه كشاورزی پرداخت  .از هــمان اوان
كودكی فرزندی بسیار مفید برای خانواده و تحت تأثیر محیط مذهبــی و سنتــی زادگاه از بینش بااليــی
برخوردار بود  .بیشتر اوقاتش را صرف كار و امور معنوی می نمود .پس از پیروزی انقالب اسالمی بــه رهبری

امام خمینی (ره) با آگاهی كامل برای پاسداری و جانفشانی از آرمانهای انقالب به فعالیت پرداخت و آنـچه
توانست در اين راه انجام داد  .اعتقاد راسخ داشت كه ما انقالب نكرده ايم تا تنها از آن بهره برداری كنیم بـــلكه
برای احیاء اسالم انقالب كرده ايم  .او جوانی با ايمان ،صبور  ،انقالبی و پرتالش بود و از نظر اخالقـی هم با
خانواده و هم با اهالی روستا بسیار مهربان بود و به تمام آنها كمال احترام را می گذاشت .
با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ايران و در پاسخ به ندای امام (ره) مبنـــی بر حضور در جبهه ها بعنوان
پاسدار وظیفه به سپاه پاسداران پیوست و به گفته مادر و همسرش چنان شور و عشق جبهه را داشت كــه هیچ
چیز ديگر برای او مفهومی نداشت و علی رغم نیاز خانواده به ايشان و داشتن دو فرزند خـردسال سرانجام در
تاريخ  5431/1/51با انگیزه دفاع از اسالم خالصانه و دالورانه به نبرد با نیروهای متجاوز بعثــی پرداخت .تــا
اينكه در تاريخ  5431/53/43همراه با ديگر سلحشوران و همرزمانش در جبهه شلمچه و عملیات كربالی  1به
لقاء اهلل پیوست و پیكر مطهرش در گلزار شهدای روستای بسترم به خاك سپرده شد .
روحش شاد و راهش پر رهرو باد

