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 شهید نوروز فرهمندیانفرازي از زندگی 

 در دشت بین کتل 1342شهید بزرگوار در خانواده عشایري بسیار فقیر در عصر روز یکم فروردین سال 

کوچک و بزرگ جاده ي قدیم شیراز کازرون به نام قري دوتی چشم به جهان گشود و به خاطر تولد در 

 نوروز نام او را نوروز گذاشتند .

خانواده شهید در دوران کودکی ایشان به خاطر خشکسالی شدید مجبور شدند کوچ نشینی را براي همیشه 

فراموش کنند و در روستاي ضرغام آباد سمیرم اسکان یافته و در همان جا دوره دبستان راسپري کند و 

دوران راهنمایی را در سمیرم و بدور از خانواده بگذراند اما ایشان مجبور شد براي سر و سامان دادن به 

وضع خانواده که به آنها عشق می ورزید ترك تحصیل نماید  تا به کمک پدرش در امر تأمین هزینه زندگی 

بشتابد و تا حدودي که اوضاع خانواده را همراه با آرامشی نسبی یافت تصمیم گرفت جهت دفاع از حریم 

 کشور عازم جبعه هاي خدمت شود. 

او از نظر اعتقادي بسیار قوي و با اخالص بود و در حد توان به مردم کمک می نمود باالخره در تاریخ 

 از طریق سپاه پاسداران سمیرم به خدمت سربازي در آمد و به کردستان اعزام شد و در پایگاه 15/3/63

 پایگاه شهید بروجردي 110محمد رسول اهللا سنندج  دوره آموزشی را سپري کرده و بعد از آن به پایگاه 

مهاباد اعزام گردید و مشغول خدمت شد او در رسته پیاده نظام در گروهان به عنوان آرپی جی زن به 

 فعالیت پرداخت او در گرهان ضربت این تیپ نیز فعال بود 

با جمعی از همرزمان به طرف بوکان حرکت کرد تا 1363باالخره در بعد از ظهر روز چهارم آذر سال 

نیروهاي منافق را دام بیندازند اما با مستقر شدن از تپه هاي اطراف مورد هجوم قرارگرفته و مورد هجوم تیر 

بارهاي کارگذاشته قرار میگیرند شهید فرهمندیان بهمراه فرمانده گروهان دستگیر شده و در حین فرار از 

پشت سر مورد هدف گلوله قرار می گیردکه طرف چپ سینه او را میشکافد و در آخر تیر خالصی به گلوي 

 او اصابت میکند. در روز بعد جنازه شهید و همرزمانش توسط سپاه جمع آوري می شود .

  



 شهید در یک نگاه

 نام:نوروز

 شهرت:فرهمندیان

 99شماره شناسنامه:

 نام پدر:کاکاجان

 صادره از:سمیرم

 1/1/1342تاریخ تولد:

 مدرك تحصیلی:راهنمایی

 محل تحصیل:ابتدایی در روستاي ضرغام و دوره راهنمایی در سمیرم

 5/3/1363تاریخ اعزام:

 محل اعزام:سپاه پاسداران انقالب اسالمی سمیرم

 محل آموزش:پادگان محمد رسواهللا (ص) سنندج

 دسته:( آرپی جی زن)

 4/9/1363تاریخ شهادت: 

  روز23 ماه و 5مدت خدمت:

 محل شهادت: محور مهاباد بوکان

 نحوه شهادت:بر اثر اصابت گلوله ي تیر بار

  محل دفن:روستاي ضرغام سمیرم

                                                                              

                                                                                         و من ا.. توفیق

 

 منبع: کتاب قهرمانالر (یادمانه چهار شهید تیره قره گچلو از طایفه دره شوري ایل قشقایی 

 84 زمستان –به کوشش برزو فرهمندیان)- انتشارات سامان دانش 


