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روزنامه

سیدی که هادی بود
و نور میبخشید
حسینی که بشوی ،شهادت
خود برایت هل من ناصر
میخواند ،آن گونه که تو را
به کربال برساند ،کربالیی که
در اعتقاد ما به وسعت همه
زمین است و هر از گاه در
گوشهای از آن جلوه گری
میکند ،چنان که این بار ،هل
من ناصر سید محمدهادی
نوربخش را از ایران به هرات
کشاند ،تا تفسیر شهادت
شود در شرح او قلمها چنین
نوشتهاند؛
باری ،سید در افغانستان به
شهادت رسید ،تا ثابت کند.
حسینی که باشی ،کربال خود
به رویت آغوش میگشاید...

رزمنده ایرانی که در افغانستان شهید شده
شهید سیدمحمد هادی نوربخش
محل تولد :بیرجند ایران
محل شهادت :هرات افغانستان
تاریخ شهادت1359.11.12 :
سیدمحمد هادی نوربخش ،فرزند حمزه در بیست
و سوم خرداد ماه سال  1340در شهرستان بیرجند
به دنیا آمد .در برخورد با والدینش بسیار مودب
بود ،بیشتر به مطالعه کتابهای علمی و مذهبی
میپرداخت .در امور منزل کمک میکرد ،در پخش
اعالمیههای حضرت امام در بین مردم نقش به
سزایی داشت او که از استعداد باالیی برخوردار بود

توانست ضمن مبارزههای شبانه روزی سال آخر را
با موفقیت و معدل باال قبول شود .بعد از پیروزی
انقالب در ستاد کمک رسانی به مستضعفین فعالیت
مستمر داشت و با یاران خود موادغذایی را به در
خانههای آنان میبرد .وقتی از این کار باز میگشت
اشک در چشمانش حلقه میزد وقتی از او علتش
را جویا میشدند میگفت :با این فقر و تنگدستی
مردم ما هرچه تالش میکنیم باز کم است ،باز
بدهکار مردمیم باز  ...سید در کنکور شرکت کرد و
در اولین انتخابش مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی
شریف تهران پذیرفته شد و در اول مهر سال 1358
شروع به تحصیل کرد اما با تعطیلی دانشگاه در اول

مرداد ماه سال  1359به عضویت سپاه پاسداران
بیرجند درآمد و تمام قد در جبهه انقالب قامت
افراشت .در آخرین ماموریت خویش که برای
بررسی و تهیه اطالعات به افغانستان رفته بود پس
از چند روز تالش در جبهه «شین دند» و «انار
دره» در حین عبور از معبر کوهستانی با انفجار
مین در روز  1359/11/12به درجه رفیع شهادت
نایلآمد.
«خواهش میکنم سنگر را رها نکنید و اخالق
اسالمی را رعایت کنید .او از تمامی خانواده اش
تقاضای عفو و بخشش میکند و تاکید میکند که
برایش گریه نکنند و مجلس نگیرند».

