
  شهید دفاع از حریم مرزهاي هویتی و تابعیتی

  حسینعلی ارجمندي 

  کارمند اداره کل ثبت احوال سیستان و بلوچستان

  

سخن از کسی است که عاشق ملک و میهن و مردم خود بود و در خدمت رسانی به آنها سر از پا 

سخن از فردي است که نه تنها دوران حیاتش بلکه مرگش نیز مایه خیر و برکت و  .نمی شناخت 

ادگی در سخن از مردي است که نماد ایست. سعادتمندي براي محرومین و مظلومین منطقه است 

همانی که شهید راه دفاع از مرزهاي . برابر متجاوزین و سوء استفاده کنندگان از حقوق ملت است 

کسی که عاشقانه زیست و خاضعانه جاودانه شد . هویتی و تابعیتی ایران اسالمی لقب گرفته است 

  .سخن از شهید حسینعلی ارجمندي است . 

عشق و عالقه این شهید ارجمند به میهن و مردم که همان راه برادران شهیدش است ،باعث می 

گردد تا پس از استخدام در اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان علی رغم اطالع از 

یت خطیر حراست استان را که همان شرایط حساس منطقه و خطرات ناشی از آن مسئول

پاسداشت اسناد سجلی و مبارز با پدیده جعل و سوء استفاده از اسناد است ،به عهده گیرد و 

پس از مدتی خدمت . جانانه در برابر متجاوزین به حریم مرزهاي هویتی و تابعیتی به دفاع برخیزد 

ونت اداري ،مالی و برنامه ریزي مسئولیت حساس به دلیل آنکه بیش از یکسال پست معادر این 

آن اداره کل بدون متصدي باقی مانده بود و نیاز به وجود فردي توانمند ،با انگیزه و متعهد در این 

پست احساس می شد ،مسئولیت جدید به وي پیشنهاد داده شد و با قبول مسئولیت جدید 

و متعهدانه این دو مسئولیت حراست اداره کل را نیز بر عهده گرفت و مجدانه  یسرپرستهمزمان 

خطیر را به سامان می رساند تا اینکه در یکی از همان ایامی که تا دیروقت به کار اداري مشغول 

بود و خسته از کار طاقت فرساي روزانه به منزل برمی گشت تا مهربانی هایش را به خانه ببرد و 



ي کین آلود و غضب انگیز متجاوزین به پر از مهر و عطوفت کند ،ناگهان گلوله هاکانون خانواده را 

روز اغماء و مبارزه با مرگ جهت برخواستن  45حریم امنیت ملی بر تن مهربانش نشست و پس از 

  .و از سر گرفتن خدمت ،نهایتا قلب مهربانش از تپش ایستاد و دعوت حق را لبیک گفت 

اموس ملت می دانست و در آري شهید ارجمندي اسناد و مدارك هویتی و تابعیتی را به مثابه ن

پاسداشت آن از جان مایه گذاشت تا با فدا کردن خود امنیت ،آسودگی و آرامش را براي ما به 

  .ارمغان آورد 

اگر قرار بر این باشد کھ حتي دو ": او بود که با عزمی قاطع و اراده اي پوالدین همواره می گفت 

  ".ور واقعي بھ وظیفھ مان عمل کنیم روز در مسئولیت باشیم بگذار در این دو روز بھ ط

  .به راستی او نمونه یک انسان مجاهد فی سبیل اهللا است 

  .روحش شاد ونامش جاوید باد 

  

  


