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 الرَّحیم الرَّحمن الل َّهبسم

 رحمت - را برونسی عبدالحسین اوستا کردیم عرض که طورهمان یا را، برونسی شهید مرحوم - را عزیزمان شهید شاءالل َّهان خدا

 - «عبدالحسین اوستا» عنوان به یشده خوانده شخص یک که دارد اهمیت ما تاریخ و ما کشور و ما یجامعه برای خیلی این. کند

 دستی ارِک اهل و بنائی اهل است، عبدالحسین اوستا بلکه است؛ عبدالحسین استاد علمی معنای به نه است، عبدالحسین دکتر نه

 یروزیپ از قبل که میرسد جائی به حقایق با آشنائی و معرفت لحاظ از - بنا عبدالحسین اوستا مغازه؛یعنی فالن شاگردىِ اهل و

 جریان رد نزدیک از من البته - میکند شرکت میکردند کار انقالبی مسائل در که جوانهائی انقالبىِ کارهای ترینظریف در انقالب

 ابکت توی و شنیدم میدانم، دارم، اطالع الکن باشم؛ داشته ارتباطی شهید این با که آیدنمی یادم زمان آن در و نبودم کارها آن

 .میشود جنگ میدان وارد هم انقالب از بعد - خواندم هم

 

 ههم نمیشد؛ میدان وارد رئیس و فرمانده بعنوان هیچکس - اینها و سپاه و داوطلبان یمجموعه در - ساله هشت دفاع در میدانید،

 است، ابلیق آدم میدیدند بعد بود؛ معمولی بسیجی میشد، وارد نفری یک یعنی میرسیدند؛ باال مقامات به خودشان تالش اساس بر

 آن نگِج مدیریت. باال میرفت تیپ، یفرمانده میشد بعد گردان، یفرمانده میشد بعد گروهان، یفرمانده یا دسته یفرمانده میشد

 بودیم، تهران دور؛ از که هم بعد میدیدم، را کارها نزدیک از کوتاهی مدت کار، اوائل چون من نبود؛ نظامی مدیریت فقط هم زمان

 دیریتم بود، فکری مدیریت بود، سیاسی مدیریت نبود؛ نظامی مدیریت صرفاً مدیریت،. میدانستم و میفهمیدم را جریانها الکن

. بکند هدایت و کند اداره را خودش زیردست یمجموعه نمیتوانست نداشت، را چیزها این کسی تا بود؛ اخالقی و ادبی و انسانی

 مدیریت کار در آنچنان اما دارد، ودانشگاهی رسمی تیتر و عنوان نه دارد، دانشگاهی معلومات نه میشود؛ وارد عزیز شهید این

 تیپ یفرمانده مثالً که االطرافیجامع شخصیت میشود؛ ایبرجسته شخصیت و میرسد عالی مقامات به که میکند پیشرفت جنگ

 ار - ظاهری هایرتبه لحاظ از - باالتر خیلی مقامات نمیرسید، شهادت به چنانچه اگر ایشان. میرسد شهادت به هم بعد میشود،

 .میکرد طی هم

 

 این با را دیگر جای هیچ نمیشود ندارد؛ نظیر دیگر که ماست انقالب استثنائی چیزهای جزو. ماست انقالب عجایب جزو اینها

 هایمجموعه برای وقت، آن در ایشان که شنیدم افرادی از من کردند، نقل خراسان استاندار آقای که طورهمان. کرد مقایسه

 باز را این نظیر هم من خود. میکرد خودش مجذوب را همه و میکرد صحبت آنجا، میرفتند مشهد از که دانشگاهی و دانشجوئی

 که جمعی توی - عامی ظاهر به و روستائی فرد یک است؛ خراسان شهدای از هم او که - رستمی شهید مرحوم. بودم دیده

 داد، جنگ میدان گزارش و کرد صحبت آمد بود، نشسته هم روز آن وقتِ جمهور رئیس و بودند نشسته یک یدرجه فرماندهان

 !شدند مبهوت بودند نشسته که رسمیای فرماندهان این یهمه که جوری

 

 البانق اهمیت اینها گرفت؛ کم دست نباید را اینها است؛ حد این تا افراد، و برجسته شخصیتهای پرورش برای انقالب استعداد

 را اعماق این انسان وقتی. دید باید را اعماق این میکنیم؛ نگاه ظواهر به ماها. میدهد نشان را انقالب عمق و انقالب وعظمت



 این ها،مخالفت این - آیدمی پیش که گوناگونی حوادث این و میشود دیگری چیز یک اصالً چشمش مقابل در افق وقت آن میبیند،

 انجام دارد که عظیمی حرکت آن مقابل در اینها آید؛نمی انسان چشم به دیگر - کشیدنها پنجه و زدنها ناخن این دشمنیها،

 حقیقت آورد؛ حساب به حقیقتی چنین یک نماد باید را او امثال و برونسی شهید من نظر به. است کوچکی چیزهای میگیرد

 این از و بزرگوار این از چه هر حال هر به. معمولی و ظاهری معیارهای با نه اسالمی، و الهی معیارهای با بزرگ انسانهای پرورش

 .کند کمک خداوند که امیدواریم شاءالل َّهان. بجاست و نیست زیاد بکنید تجلیل بزرگوارها

 

 که باری سه دو در - خانواده این در را صفا و معنوی یروحیه همان خوبیاند؛ بسیار یخانواده هم برونسی شهید محترم یخانواده

 دوران بعد مبارزهو دوران سختیهای که است شکیبائی و صبور خانم هم ایشان همسر. دیدم من - شدم آشنا باهاشان نزدیک از

. تنیس کمی چیز کند، بزرگ را شیطان یبچه پسر تا پنج آدم ماشاءالل َّه،. کرده بزرگ را هابچه این و کرده تحمل را اینها و جنگ

 ینا بتواند آدم اینکه هستند؛ هیجانی طورهمین هم آنها نیستند، آرامی و نرم هایبچه همچین قاعدتاً هم برونسی شهید هایبچه

 .برسانید خانم آن به هم را ما سالم. میخواهد هنر خیلی خودش برساند، ثمر به ماشاءالل َّه و کند بزرگ اینجور را هابچه
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