
 

 به نام خدا 

 اطراتي از شهيد: اكبر شكراللهيخ

 برادر شهيد: 

 اكبر ، ارادت خاصي به ائمه اطهار )ع( بخصوص حضرت زهرا )س( داشت . يكي از دوستانش چنين نقل مي كرد :

ن تبريك به در ايام طلبگي ، يكي از دوستان طلبه ، معمم شده بود و برادران ديگر به رسم طلبگي براي گفت» 

خانة او مي رفتند . من و شهيد شكراللهي نيز با هم تصميم گرفتيم به خانه اين دوست كه در شهرستان بود، برويم. 

شما صداي :» گفت « . بفرمائيد»گفتم : .« خواهشي دارم اگر اجابت مي كنيد؛ بگويم » در بين راه ،اكبر به من گفت : 

روضة حضرت زهرا )س( بخوانيد تا ما هم گوش بدهيم . من روضه را خواندم خوبي داريد . اگر زحمتي نيست برايم 

 و اكبر آرام آرام اشك مي ريخت . بعدها متوجه شدم كه او مادر نداشت .

قبل از اينكه شهيد  براي عمليات والفجر مقدماتي، اعزام شوند همراه با برادران ، آقاي شرافت دوستت ، آقتاي   

در آن شب خواب ديتدم  » زل شهيد محرمي، خوابيده بود . آقاي همتي نقل مي كند كهمحرمي و علي همتي در من

كه حضرت إمام )ره ( تشريف آوردند و يك ظرف آب همراهشان بود . از آن آب يك جرعه به آقاي محرمي دادند ، 

إمام فرمودنتد:    جرعه اي هم به اكبر و يك جرعه هم به شرافت دوست دادند . من هم از إمام درخواست آب كردم .

ند و بتراي چته بته    من اين آب را به هر كسي نمي دهم ، اين آب را به افرادي مي دهم كه مي دانم چه كسي هست»

بعد از اينكه تك تك آن بچه ها شهيد شدند دانستم آن آب، شربت شهادت بوده است كته ايتن    .«جبهه مي آيند 

 را نداشتيم ! عزيزان نوشيده اند . بله ، ما لياقت خوردن آن آب

 : برادر شهيد

شبي كه فرداي آنروز ،اكبر اعزام شد و در همان اعزام به شهادت رسيد . حال و هوايي عجيتب داشتت . اصت      

نخوابيد . مدام به اينطرف و آنطرف مي رفت و به آسمان چشم مي دوخت . من رفتم كه بخوابم . نيمته هتاي شتب    

افتاده و مي گريد . بته اتتا     -تم: شايد ياد پدرمان ت كه تازه فوت كرده ديدم صداي ناله اي به گوش مي رسد . گف

رفتم ، در را باز كردم ديدم فرش را كنار زده ، پيشاني بر خاك نهاده و در حال مناجات است . دست روي شتانه اش  

ا از ختون إمتام   اكبر ! هر كس مي خواهد به جبهه برود . اين همه گريه مي كند ؟ مگر ختون مت  » گذاشتم و گفتم : 

نگاه معنا داري به من كرد، شايد در دل به افكار بچه گانه من مي خنديد كه خيال مي كنم « حسين رنگين تر است. 

چند لحظه اي خوابيدم ، إمام حسين)ع( را در خواب ديدم ، دست :» گفت  خاطر رفتن به جبهه گريه مي كند .او به 

« االن وقت خوابيدن نيست ، االن نبايتد جبهته هتا را ختالي بگذاريتد      » مباركش را بر شانه ام گذاشت و فرمود : 

تاراحتي من از اين است كه چرا االن در جبهه نيستم . برخاست . يك سوره از قرآن خوانتد و آرام شتد . رفتتيم و    

بتود .   استراحت كرديم . فرداي آن شب كه اكبر آماده اعزام بود ، خيلي شادي مي كرد . صورتش خيلي زيبا شتده 

 ..…زيبا خداحافظي كرد و زيبا رفت 

اروميه(مد ظله العالي)حوزه علميه امام خامنه اي   

 


