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سیوپنجمین سالگرد دفاع مقدس
روزنامه

گفتار برادر از برادر شهیدش سید احمد علی مرتضوی

برای جهاد
ساخته شده بود
سمیه صادقی

از آن جنس مردمان خنثی و
بیتفاوت نسبت به اتفاقات
اطرافشان نبود .در ایران
پیگیر مسائل و اخبار مبارزان
انقالبی بود و همین روحیه
او را با امام خمینی(ره) آشنا
کرده و این آشناشدن به عشق
و ارادت تبدیل شده بود.
همراه با مردم در تظاهرات علیه رژیم پهلوی
جسورانه شرکت میکرد و در این راه سختیهای
زیادی را متحمل شد .به آیت ا...خامنهای که آن
موقع از رهبران انقالبی مشهد بودند ارادت ویژهای
داشت و در محافل درسی ایشان شرکت میکرد به
طوری که اورا میشناختند به گونهای که در مراسم
عقد او در مشهد جمعی از علماو بزرگان حضور
مییابند.
شهید سید احمد علی مرتضوی را میگویم او که
معتقد بود اسالم مرزی ندارد و امام را مرجع تقلید
مسلمانان میدانست از این رو در راه دفاع از دین از
هیچ تالشی فروگذارنبود.
این اعتقاد او سرانجام نتیجه و مزدی آسمانی
برایش رقم زد .سید علی در  13آبان  61در جبهه
جنوب شهد بهشت را نوشید و به دوستان شهیدش
پیوست .ازاین خانواده نه تنها سید احمد علی که
سید محمد برادر او نیز که طلبه حوزه علمیه نجف

بود در جبهه جهاد علیه اشغال شوروی در افغانستان
و همچنین شهید دفاع مقدس سید محمود موسوی،
خواهرزاده شهید ،خونشان را تقدیم دین و قرآن
کرده اند.در این فرصت میهمان خانه حجت االسالم
سید مبارک محمد مظفری برادر طلبه شهید سید
احمد علی مرتضوی شدیم تا روایت یک برادر از
برادر شهیدش رابشنویم .ابتدا از حاج آقا مظفری
علت تفاوت نام خانوادگی او با برادر شهیدش را
میپرسم.
در سالهای دور در افغانستان فامیل مرسوم نبود
و مردم فقط به نام همدیگر را صدا میزدند .پس
از این که به ایران مهاجرت کردیم فامیلی که
انتخاب کردیم مظفری بود برخی هم مرتضوی را
برگزیدند.
درباره شهید باید بگویم سید احمد علی مرتضوی
در سال  1331در والیت اورزگان قریه باغ چوار
افغانستان در خانوادهای روحانی و سرشناس چشم

به جهان گشود .پدرم نقش مهمی در هدایت و
راهنمایی منطقه داشت و مورد قبول مردم بود .سید
احمد علی دوران کودکی و نوجوانی را در مکتب
درس خواند .از همان کودکی روحیه جسوری
داشت طوری که در مقابل یکی از معلمهای مکتب
که سلفی بود و شاگردانش را کتک میزد ،ایستاد
و گفت شما درست را بده و حق نداری بچهها
را کتک بزنی یا ما درس را متوجه میشویم و یا
نمیشویم.
چگونه شد که به ایران آمدید؟
«پدر ما در سال  48درگذشت و سید علی پس از
دوره نوجوانی برای ادامه تحصیل ،در سال 1353
به ایران هجرت کرد و در مدرسه جعفریه مشهد
به ادامه تحصیل و طلبگی پرداخت در سالهای
منتهی به انقالب که تظاهرات انقالبیون علیه رژیم
شاه برگزار میشد سید احمد علی هم در این گونه
برنامهها با عالقه و شور و جسارت خاصی شرکت

