بسمه تعالی

از برادرانم می خواهم که غیر حرف آقا حرف کس دیگری را گوش ندهند جهان در حال تحول
است دنیا دیگر طبیعی نیست االن دو جهاد در پیش داریم اول جهاد نفس که واجبتر است زیرا
همه چیز لحظه آخر معلوم میشود که اهل جهنم هستیم یا بهشت ،حتی در جهاد با دشمنها
احتمال می رود که طرف کشته شود ولی شهید به حساب نیاید چون برای هوا نفس رفته جبهه و
اگر برای هوای نفس رفته باشید یعنی برای شیطان رفتید و در این حال چه فرقی است بین ما و
دشمن؟ امام زمان را تنها نگذارید .شهید مدافع حرم محمد هادی ذوالفقاری

در عملیات بدر ،تیپ  51امام حسنعلیهالسالم ،الصخره و البیضه را به تصرّف خود درآورد؛ اما در جناح چپ ،از برخى
یگانها موفقیت چندانى دیده نشد و به اهداف از پیش تعیین شده نرسیدند؛ از اینرو ،سردار حبیب اللّه شمایلى دستور داد به
پایگاههاى خود به روى آبهاى هور برگردیم .به او گفتم« :برادر حبیب! شما چون فرمانده هستید ،به عقب بروید و نگران
نباشید .من گردان را برمىگردانم و الزم نیست شما اینجا بمانید ».در همان بین گلوله خمپارهاى به قایق ایشان اصابت
کرد و برادر شمایلى از ناحیه پا مجروح شد .باز اصرار کردم که خونریزى پاى شما مشكلساز شده و بهتر است بچهها
شما را عقب ببرند؛ ولى باز مخالفت کرد و گفت« :تا زمانى که تمام نیروها عقب برنگردند ،از اینجا نمىروم ».بعد از آنكه
بچهها را عقب فرستادیم ،به ایشان گفتم« :دیگر جاى نگرانى نیست .حال اجازه دهید شما را به پایگاه بفرستیم ».باز
نپذیرفت و گفت« :تا تمام قایقها به منطقه شط على نرسند ،از اینجا نمىروم ».بعد از آنكه قایقها به شط على رسیدند،
ایشان را که در وضعیت خطرناکى به سر مىبرد ،با پیكرى مجروح و خونین به بهدارى رساندیم .مسئوالن بهدارى بعد از
معاینه گفتند« :اگر لحظهاى دیگر درنگ مىکردید ،به شهادت مىرسید!»
.

شهید حبیب اهلل شمایلی
منبع  :راوى :یوسفعلى حمیدى ،ر .ك :صبح ارغوانى ،ص  69و 69

پایگاه مقاومت امام حسین (ع) شهرداری منطقه سه تبریز

