زندگینامه شهیدمحمدابراهیم همت
دوران کىدکي
ثَ ؼّؾ  21فؽّؼظيي قبل ُ 2331ـ.ل ظؼ شهرضا ظؼ ضبًْاظٍ هكتضعف ّ هتعيي ثعًيب آهع .اّ ظؼ ؼزن هبظؼ ثْظ کـَ دـعؼ ّ
هبظؼل عبؾم کؽثالي هعلي ّ ؾيبؼت قجؽ قبالؼ نِيعاى ّ ظيگؽ نِعاي آى ظيبؼ نعًع ّ هـبظؼ ثـب فـٌشف نـوين ؼّزـجطم
کؽثال ،عطؽ عبنْؼايي ؼا ثَ ايي اهبًت الِي ظهيع.
ه سوع اثؽاُين ظؼ قبيَ هسجت ُبي دعؼ ّ هبظؼ دبکعاهيّ ،اؼقتَ ّ هِؽثبًم ظّؼاى کـْظکي ؼا دهـت قـؽ شػانـت ّ ثعـع
ّاؼظ هعؼقَ نع .ظؼ ظّؼاى فسًيلم اؾ ُْل اقتععاظ فْق العبظٍ اي ثؽضْؼظاؼ ثـْظ ّ ثـب هْفتيـت فوـبم ظّؼاى ظثكـتبى ّ
ظثيؽقتبى ؼا دهت قؽ شػانت.
ٌُگبم فؽاغت اؾ فسًيل ثَ ّ يژٍ ظؼ فعطيالت فبثكتبًي ثب کبؼ ّ فالل فؽاّاى هطبؼج نطًي ضْظ ؼا ثؽاي فسًـيل ثعقـت
هـي آّؼظ ّ اؾ ايــي ؼاٍ ثــَ ضــبًْاظٍ ؾزوــتکم ضـْظ کوـ قبثــل فــْخِي هــي کـؽظ .اّ ثــب نــْؼ ّ ًهــب ّ هِــؽ ّ هسجــت ّ
يويويتي کَ ظانت ثَ هسيط شؽم ضبًْاظٍ يشب ّ يويويت ظيگؽي هي ثطهيع.
دعؼل اؾ ظّؼاى کْظکي اّ چٌيي هي شْيعٌُ« :گبهي کَ ضكتَ اؾ کبؼ ؼّؾاًَ ثـَ ضبًـَ ثؽهـي شهـتن ،هـي ظيـعم فؽؾًـعم
فوبهي ضكتگي ُب ّ هؽاؼت ُب ؼا اؾ ّخْظم دبک هي کؽظ ّ اشؽ نجي اّ ؼا ًوي ظيعين ثؽاين ثكيبؼ فلص ّ ًبشْاؼ ثْظ».
انتيبق هسوع اثؽاُين ثَ قؽآى ّ فؽاشيؽي آى ثبعث هي نع اؾ هبظؼل ثب ايؽاؼ ثطْاُع کَ ثَ اّ قـؽآى يـبظ ثعُـع ّ اّ ؼا ظؼ
زشظ قْؼٍ ُب کو کٌع .ايي عالقَ فب زعي ثْظ کَ اؾ آغـبؾ ؼفـتي ثـَ ظثيؽقـتبى فْاًكـت قؽااـت کتـبة آقـوبًي قـؽآى ؼا
کبهال فؽا شيؽظ ّ ثؽضي اؾ قْؼٍ ُبي کْچ ؼا ًيؿ زشظ کٌع.

دوران سربازي:

ظؼ قبل  2331هتطع ظثيؽقتبى ؼا ثب هْفتيت دهـت قـؽ شػانـت ّ دـف اؾ اضـػ ظيـ لن ثـب ًوـؽات عـبلي ظؼ ظاًهكـؽاي
ايشِبى ثَ اظاهَ فسًيل دؽظاضـت .دـف اؾ ظؼيبفـت هـعؼک فسًـيلي ثـَ قـؽثبؾي ؼفـت -ثـَ ششتـَ ضـْظل فلطتـؽيي ظّؼاى
عوؽل ُوبى ظّ قبل قؽثبؾي ثْظ – ظؼ لهکؽ فْدطبًَ ايشِبى هكئْليت آن ؿضبًَ ؼا ثَ عِعٍ اّ شػانتَ ثْظًع.
هبٍ هجبؼک ؼهضبى فؽا ؼقيع ،اثؽاُين ظؼ هيبى ثؽضي اؾ قؽثبؾاى ُوشکؽ ضْظ ثَ ظيگؽ قؽثبؾاى ديبم فؽقتبظ کَ آًِب ُن اشؽ
قعي کٌٌع فوبم ؼّؾُـبي ؼهضـبى ؼا ؼّؾٍ ثگيؽًـع ،هـي فْاًٌـع ثـَ ٌُگـبم قـسؽي ثـَ آنـ ؿضبًَ ثيبيٌـعً« .ـبخي» هعـعّم
فؽهبًعٍ لهکؽّ ،قتي کَ اؾ ايي فْييَ اثؽاُين ّ ؼّؾٍ شؽفتي ععٍ اي اؾ قؽثبؾاى هطلع نع ،ظقتْؼ ظاظ ُوَ قـؽثبؾاى ثـَ
ضط نًْع ّ ُوگي ثعّى اقتثٌبء آة ثٌْنٌع ّ ؼّؾٍ ضْظ ؼا ثب ل کٌٌع .دف اؾ ايي خؽيبى اثؽاُين ششتَ ثْظ« :اشؽ آى ؼّؾ ثب
چٌع فيؽ هغ ؿم ؼا هتالني هي کؽظًع ثؽاين شْاؼافؽ اؾ ايي ثْظ کَ ثب چهوبى ضْظ ثجيٌن کَ چگًَْ ايي اؾ ضعا ثيطجؽاى فؽهـبى
هي ظٌُع فب زؽهت هتعقتؽيي فؽيضَ ظيٌوبى ؼا ثهکٌين ّ فکليف الِي ؼا ؾيؽ دب ثگػاؼين».
اهب ايي ظّقبل ثؽاي نطًي چْى اثؽاُين چٌعاى ضبلي اؾ لطف ُن ًجْظ؛ ؾيؽا ظؼ ُويي هعت فْاًكت ثب ثؽضي اؾ خْاًبى
ؼّنٌشکؽ ّ اًتالثي هطبلف ؼژين قتوهـبُي آنـٌب نـْظ ّ ثـَ فعـعاظي اؾ کتـت هوٌْعـَ اؾ ًکـؽ قـبّاکد ظقـت يبثـع.
هطبلعَ آى کتبة ُب کَ هطشيبًَ ّ فْقط ثؽضي اؾ ظّقتبى ،ثـؽايم فـؽاُن هـي نـع فـبميؽ عويـز ّ قـبؾًعٍ اي ظؼ ؼّذ ّ
خبى هسوع اثؽاُين شػانت ّ ثَ ؼّنٌبيي اًعيهَ ّ اًتطبة ؼاُم کو نبيبًي کؽظ .هطبلعَ ُوبى کتبة ُـب ّ ثؽضـْؼظ
ّ آنٌبيي ثـب ثعضـي اؾ ظّقـتبى ،ثبعـث نـع کـَ اثـؽاُين فعبليـت ُـبي ضـْظ ؼا عليـَ ؼژيـن قتوهـبُي آغـبؾ کٌـع ّثـَ
ؼّنٌگؽي هؽظم ّ افهبي چِؽٍ بغْت ث ؽظاؾظ.

دوران معلمي:

دف اؾ دبيبى ظّؼاى قؽثبؾي ّ ثبؾشهت ثَ ؾاظشـبُم نـغل هعلوـي ؼا ثؽشؿيـع ّ ظؼ ؼّقـتبُب ههـغْل فـعؼيف نـع ّ ثـَ
فعلين فؽؾًعاى ايي هؽؾ ّ ثْم ُوت شوبنت .اثؽاُين ظؼ ايي ظّؼاى ًيؿ ثب فععاظي اؾ ؼّزبًيْى هتعِـع ّ اًتالثـي اؼفجـب ديـعا
کؽظ ّ ظؼ امؽ هدبلكت ثب آًِب ثب نطًيت زضؽت اهبم ؼٍد ثيهتؽ آنٌب نع .ثَ ظًجبل ايي آنٌبيي ّ نٌبضت ،قعي هي
کؽظ فب ظؼ هسيط هعؼقَ ّ کالـ ظؼـ ،ظاًم آهْؾاى ؼا ثب هعـبؼ اقـالهي ّ اًعيهـَ ُـبي اًتالثـي زضـؽت اهـبم ؼٍد ّ
يبؼاًم آنٌب کٌع.

اّ ظؼ فهْيز ّ فؽغيت ظاًم آهْؾاى ثَ هطبلعَ ّ کكت ثيٌم ّ آشبُي قعي ّ افؽي ظانـت ّ ُوـيي اهـْؼ قـجت نـع
کَ چٌعيي ًْثت اؾ ؽ قبّاک ثَ اّ اضطبؼ نْظ .ليکي ؼّذ ثؿؼگ ّ ثي ثبک اّ ثَ ُوَ آى اضطبؼُب ثي اعتٌب ثْظ ّ ُـع
ّ ؼاُم ؼا ثعّى اًعک فؿلؿلي دي هي شؽفت ّ اؾ فؽثيت نبشؽظاى ضْظ لسکَ اي غشلت ًوي ّؼؾيع .ثب شكـتؽل فـعؼيدي
اًتالة اقالهي ،اثؽاُين دؽچوعاؼي خْاًبى هجبؼؾ نِؽضب ؼا ثؽعِعٍ شؽفت .دف اؾ اًتتبل ّي ثَ نِؽضب ثـؽاي فـعؼيف ظؼ
هعاؼـ نِؽ ،اؼفجب م ثب زْؾٍ علو يَ قن ثؽقؽاؼ نع ّ ثَ ْؼ هكتوؽ ثؽاي شؽفتي ؼٌُوْظ ،هالقبت ثب ؼّزبًيْى ّ ظؼيبفت
اعالهيَ ّ ًْاؼ ثَ قن ؼفت ّ آهع هي کؽظ.

قطٌؽاًي ُبي دؽ نْؼ ّ آفهيي اّ عليَ ؼژين کَ ثعّى هًلست اًعيهي اًدبم هي نع ،هأهْؼيي ؼژين ؼا ثَ فعتيـت ّي
ّاظانتَ ثْظ ،ثَ شًَْ اي کَ اّ نِؽ ثَ نِؽ هي شهت فب اؾ ظقتگيؽي ظؼ اهبى ثبنعً .طكت ثَ نِؽ فيؽّؾ آثبظ ؼفـت ّ
هعفي ظؼ آًدب ظقت ثَ فجليغ ّ اؼنبظ هؽظم ؾظ .دف اؾ چٌعي ثَ يبقْج ؼفت .هْقعي کَ ظؼ يـعظ ظقـتگيؽي ّي ثؽآهعًـع
ثَ ظّشٌجعاى عؿيوت کؽظ ّ ق ف ثَ اُْاؾ ؼفت ّ ظؼ آًدب قکٌي شؿيع .ظؼ ايـي ظّؼاى اقهـبؼ هطتلـف ظؼ اعتـؽاٌ ثـَ ؼژيـن
قتوهـبُي ّ اعوــبل ّزهــيبًَ ال عکـف العوــل ًهــبى هــي ظاظًـع ّ اثــؽاُين ازكــبـ کـؽظ کــَ ثــؽاي قــبؾهبًعُي
فکبُؽات ثبيع ثَ نِؽضب ثؽشؽظظ.
ثعع اؾ ثبؾشهت ثَ نِؽ ضْظ ظؼ کهبًعى هـؽظم ثـَ ضيبثـبى ُـب ّ اًدـبم فکـبُؽات عليـَ ؼژيـن ،فعبليـت ّ کْنـم ضـْظ ؼا
افؿايم ظاظ فب ايٌکَ ظؼ يکي اؾ ؼاُ يوبيي ُبي دؽنْؼ هؽظهي ،قطعٌبهَ هِوـي کـَ يکـي اؾ ثٌـعُبي آى اًسـالل قـبّاک
ثْظ ،فْقط نِيع ُوت قؽاات نع .ثَ ظًجبل آى فؽهبى فؽّؼ ّ اععام ايهـبى فْقـط فؽهبًـعاؼ ًکـبهي ايـشِبى ،قؽلهـکؽ
هععّم «ًبخي» ،يبظؼ شؽظيع.

هبهْؼاى ؼژين ظؼ ُؽ فؽيتي ظؼ دي آى ثْظًع کَ ايي فؽؾًع ندبع ّ ؼنيع اقالم ؼا اؾ دبي ظؼآّؼًعّ ،لـي اّ ثـب فغييـؽ لجـبـ
ّقيبفَ ،هجبؼؾات ضع ظّلتي ضْظ ؼا ظًجبل هي کؽظ فب ايـي کـَ اًتـالة اقـالهي ثـَ ؼُجـؽي زضـؽت اهـبم ضويٌـي ؼٍد ،ثـَ
ديؽّؾي ؼقيع.

فعاليت هاي پس از پيروزي انقالب :
نِيع ُويت دف اؾ د يؽّؾي اًتالة ظؼ خِت ايدبظ ًکن ّ ظفبع اؾ نِؽ ّ ؼاٍ اًعاؾي کويتَ اًتالة اقالهي نِؽضب ًتم
اقبقـــي ظانـــت .اّ اؾ خولـــَ کكـــبًي ثـــْظ کـــَ قـــ بٍ نِؽضـــب ؼا ثـــب کوـــ ظّفـــي اؾ ثـــؽاظؼاى ضـــْظ ّ قـــَ فـــي اؾ
ظّقتبًم فهکيل ظاظ.
آًِب ثب فعثيؽ ّ ظؼايت ّ ًشْغ ضبًْاظشي کَ ظؼ نـِؽ ظانـتٌع هکـبًي ؼا ثعٌـْاى هتـؽ قـ بٍ ظؼ اضتيـبؼ شؽفتـَ ّ هتـبظيؽ قبثـل
فْخِي قالذ اؾ نِؽثبًي نِؽ ثَ آًدب هٌتتل کؽظًع ّ اؾ ؽيز هؽظم ،قبيؽ هبيستبج ّ ًيبؾهٌعيِب ؼا ؼفع کؽظًع.

ثَ فعؼيح عٌبيؽ زؿة اللِي ثَ عضْيت ق بٍ ظؼ آهعًع ّ ٌُگـبهي کـَ هدوْعـَ قـ بٍ قـبؾهبى ديـعا کـؽظ ،اّ هكـئْليت
ؼّاثط عوْهي ق بٍ ؼا ثَ عِعٍ ظانت.
ثَ ُوت نِيع ثؿؼشْاؼ ّ فعبليت ُبي نجبًَ ؼّؾي ثؽاظؼاى دبقعاؼ ظؼ قبل  ،35يبغيبى ّ انؽاؼ ا ؽا نِؽضب کـَ ثـَ آؾاؼ
ّ اغيت هؽظم هي دؽظاضتٌع ،ظقتگيؽ ّ ثَ ظاظشبٍ اًتالة اقالهي ،فسْيل ظاظٍ نـعًع ّ نـِؽ اؾ لـْج ّخـْظ افـؽاظ نـؽّؼ ّ
قبچبقچي دبکكبؾي شؽظيع.
اؾ کبؼُبي اقبقي ايهبى ظؼ ايي هتطع ،قبهبى ثطهيعى ثَ فعبليتِبي فؽٌُگي ،فجليغي هٌطتَ ثْظ کَ ظؼآشبٍ قـبضتي
خْاًبى ّايدبظ نْؼ اًتالثي فبميؽ ثكؿايي ظانت.
اّاضؽ قبل  35ثؽزكت ضؽّؼت ّ ثَ ظليل فدؽثيبت شؽاًجِـبي اّ ظؼ ؾهيٌـَ اهـْؼ فؽٌُگـي ثـَ ضؽههـِؽ ّ قـ ف ثـَ ثٌـعؼ
چبثِبؼ ّ کٌبؼک ظؼ اقتبى قيكتبى ّ ثلْچكتبىد عؿيوت کؽظ ّ ثَ فعبليت ُبي شكتؽظٍ فؽٌُگي دؽظاضت.

نقش شهيد در کردستان و مقابله با ضد انقالب:

نِيع ُوت ظؼ ضؽظاظ قبل  2331ثَ هٌطتَ کؽظقتبى کَ ثطـم ُـبيي اؾ آى ظؼ چٌگـبل شؽُّکِـبي هـؿظّؼ شؽفتـبؼ نـعٍ
ثْظ ،اعؿام شؽظي ع .ايهبى ثب فْکل ثَ ضعا ّ عؿهي ؼاقص هجبؾؼٍ ثي اهبى ّ ُوَ خبًجَ اي ؼا عليَ عْاهل اقـتکجبؼ خِـبًي
ّ شؽُّکِبي ضْظ فؽّضتَ ظؼ کؽظقتبى نؽّع کؽظ ّ ُؽ ؼّؾ عؽيَ ؼا ثؽ آًِب فٌگتؽ هي ًوْظ .اؾ ؽفي ظؼ خِت خػة هؽظم
هسؽّم کُؽظ ّ ؼفع ههکالت آًبى ثَ قِن ضْظ فالل ظانت ّ ثؽاي هتبثلَ ثب فتؽ فؽٌُگي هٌطتـَ اُتوـبم چهـوگيؽي اؾ
ضْظ ًهبى هي ظاظ فب خبيي کَ ٌُگبم فؽک آًدب ،هؽظم هٌطتَ شؽيَ هي کؽظًع ّ زتي فسًـي ًوـْظٍ ّ ًوـي ضْاقـتٌع اؾ
ايي ثؿؼشْاؼ خعا نًْع.
ؼنبظت ُبي اّ ظؼ ثؽضْؼظ ثب شؽُّ ُبي يبغي قبثل فسكيي ّ قتبيم اقت .ثؽاقبـ آهبؼي کَ اؾ يبظظانـت ُـبي آى
نِيع ثَ ظقت آهعٍ اقـت ،قـ بٍ دبقـعاؼاى دـبٍّ اؾ هِـؽ  31فـب ظيوـبٍ  06ثبفؽهبًـعُي هعثؽاًـَ اّد عوليـبت هْفـز ظؼ
ضًْو دبکكبؾي ؼّقتبُب اؾ ّخْظ انؽاؼ ،آؾاظ قبؾي اؼفشبعبت ّ ظؼشيؽي ثب ًيؽُّبي اؼفم ثعث ظانتَ اقت.

شهيد همت و دفاع مقدس:
دف اؾ نؽّع خٌگ فسويلي اؾ قْي ؼژين هتدبّؾ عؽاق ،نِيع ُويت ثَ يسٌَ کبؼؾاؼ ّاؼظ نع ّ ظؼ ي قـبليبى زضـْؼ
ظؼ خجَِ ُبي ًجؽظ ،ضعهبت نبيبى فْخِي ثؽخبي شػانت ّ افتطبؼُب آفؽيع.
اّ ّ قؽظاؼ ؼنيع اقالم ،زبج ازوع هتْقليبى ،ثَ ظقتْؼ فؽهبًعُي هستؽم کـل قـ بٍ هبهْؼيـت يبفتٌـع ضـوي اعـؿام ثـَ
خجَِ خٌْة ،فيپ هسوع ؼقْل هللا ود ؼا فهکيل ظٌُع.

ظؼ عوليبت قؽاقؽي فتر الوجيي ،هكئْليت قكوتي اؾ کل عوليبت ثَ عِعٍ ايي قـؽظاؼ ظالّؼ ثـْظ .هْفتيـت عوليـبت ظؼ
هٌطتَ کُْكتبًي «نبّؼيَ» هؽُْى ايثبؼ ّ فالل ايي قؽظاؼ ثؿؼگ ّ ُوؽؾهبى اّقت.
نِيع ُوت ظؼ عوليبت ديؽّؾهٌع ثيت الوتعـ ظؼ قوت هعبًّت فيـپ هسوـع ؼقـْل هللا ود فعبليـت ّ فـالل فسًـيي
ثؽاًگيؿي ؼا ظؼ نکكتي هسبيؽٍ خبظٍ نلوچَ – ضؽههِؽ اًدبم ظاظ ّ ثَ زز هي فْاى ششت کَ اّ ّ يگبى فسـت اهـؽل
قِن ثكؿايي ظؼ فتر ضؽههِؽ ظانتَ اًع ّ ثب ايٌکَ هٌطتَ عوليبفي ظنت ثْظ ،نِيع زبج ُوت ثب اقتشبظٍ اؾ ثِتـؽيي
فعثيؽ ًکبهي ثَ ًسْ هطلْثي فؽهبًعُي کؽظ.
ظؼ قبل  2302ثب فْخَ ثَ نعلَ ّؼ نعى آفم فتٌَ ّ خٌگ ظؼ خٌْة لجٌبى ثَ هٌکْؼ يبؼي ؼقـبًعى ثـَ هـؽظم هكـلوبى ّ
هکلْم لجٌبى کَ هْؼظ ُدْم ًبخْاًوؽظاًَ ؼژين يِيًْيكتي قؽاؼ شؽفتَ ثْظ ؼاُي آى ظيـبؼ نـع ّ دـف اؾ ظّ هـبٍ زضـْؼ ظؼ
ايي ضطَ ثَ هيِي اقالهي ثبؾشهت ّ ظؼ هسْؼ خٌگ ّ خِبظ قؽاؼ شؽفت.
ثب نؽّع عوليبت ؼهضبى ظؼ فبؼيص  2302/1/13ظؼ هٌطتَ «نؽق ثًؽٍ» فؽهبًعُي فيپ  12زضؽت ؼقْل اکؽم ود ؼا ثـؽ
عِعٍ شؽفت ّ ثععُب ثب اؼفتبي ايي يگبى ثَ لهکؽ ،فب ؾهبى نِبظفم ظؼ قوت فؽهبًعُي اًدـبم ّييشـَ ًوـْظ .دـف اؾ آى
ظؼ عوليبت هكلن ثي عتيل ّ هسؽم – کَ اّ فؽهبًعٍ قؽاؼشبٍ يشؽ ثْظ – قلسهْؼاًَ ثـب ظنـوي ؾثـْى خٌگيـع .ظؼ عوليـبت
ّالشدؽ هتعهبفي ثْظ کَ نِيع زبج ُوت ،هكئْليت ق بٍ يبؾظُن قعؼ ؼا کَ نبهل لهکؽ  12زضـؽت هسوـع ؼقـْل هللا
ود ،لهکؽ  32عبنْؼا ،لهکؽ ًً 3ؽ ّ فيپ  26قيع الهِعا عد ثْظ ،ثؽ عِعٍ شؽفت.

قؽعت عول ّ يالثت ؼؾهٌعشبى لهکؽ  12فست فؽهبًعُي ايهبى ظؼ عوليبت ّالشدؽ  ّ 1فًؽ
آى هتب ع اؾ ضب ؽٍ ُب هسْ ًوي نْظ.

اؼفشبعبت کبًي هبًگبٍ ظؼ

يالثت ،اقتع اؼ ّ اقتتبهت فؽاهْل ًهـعًي ايـي نـِيع ّ االهتـبم ّ ؼؾهٌـعشبى لهـکؽ هسوـع ؼقـْل هللا ود ظؼ خؽيـبى
عوليبت ضيجؽ ظؼ هٌطتَ الايَ ّ فًؽ خؿايؽ هدٌْى ّ زشظ آى ثب ّخْظ دبف ُبي نعيع ظنوي ،اؾ افتطبؼات فبؼيص خٌـگ
هسكْة هي شؽظظ.
هتبّهت ّ دبيعاؼي آًبى ظؼ ايـي خؿايـؽ ثـَ قـعؼي فسكـ يي ثـؽ اًگيـؿ ثـْظ کـَ زتـي فؽهبًـعٍ قـ بٍ قـْم عـؽاق ظؼ يکـي اؾ
ايِبؼافم ششتَ ثْظ:
« ...هب آًتعؼ آفم ثؽ خؿايؽ هدٌْى فـؽّ ؼيطتـين ّ آًچٌـبى آًدـب ؼا ثوجـبؼاى نـعيع ًوـْظين کـَ اؾ خؿايـؽ هدٌـْى خـؿ فلـي اؾ
ضبکكتؽ چيؿ ظيگؽي ثبقي ًيكت!»
اهب نِيع ُوت ثعّى ُؽاـ ّ فؽـ اؾ ظنوي ّ ثب ّخْظ ثي ضْاثي ُبي هکؽؼ ُوچٌبى ثـَ اظاي فکليـف ّ اخـؽاي فؽهـبى
زضؽت اهبم ضويٌي ؼٍد هجٌي ثؽ زشظ خؿايؽ هي اًعيهيع ّ ضطبة ثَ ثؽاظؼاى ثكيدي هي ششت:
« ثؽاظؼاى ،اهؽّؾ هكبلَ هب ،هكبلَ اقالم ّ زشظ ّ زؽاقت اؾ زؽين قـؽآى اقـت .ثـعّى فؽظيـع يـب ُوـَ ثبيـع دـؽچن قـؽش
عبنْؼايي زكيي ع د ؼا ثَ ظّل کهين ّ قعاقـت هکتجوـبى ،هولکـت ّ ًبهْقـوبى ؼا دبقـعاؼي ّ زؽاقـت کٌـين ّ ثـب
شْنت ّ ضْى ثَ زشظ خؿيؽٍُ ،وت ًوبيين ،يب ايٌکَ دؽچن غلت ّ فكلين ؼا ظؼ هتبثل ظنوٌبى ضعا ثبال ثجؽين ّ ايي ًٌگ ّ
ثعثطتي ؼا ثَ ظاهي هطِؽ اعتتبظهبى ؼّا ظاؼين ،کَ ا ويٌبى ظاؼم نوب بلجبى زؽيت ّ نؽ ُكتيعًٌ ًَ ،گ ّ ثعًبهي».

ويژگي هاي برجسته شهيد:

اّ عبؼفي ّاؼقتَ ،ايثبؼشؽي قلسهْؼ ّ اقٍْ اي ثؽاي ظيگؽاى ثْظکَ خؿ ضعا ثَ چيؿ ظيگـؽي ًوـي اًعيهـيع ّ ثـَ عهـز
ؼقيعى ثَ ُع هتعبلي ّ کكت ؼضبي ضعا ّ زضؽت ازعيت ،نت ّ ؼّؾ فالل هي کـؽظ ّ قـطت فـؽيي ّ ههـکل فـؽيي
هكئْليت ُبي ًکبهي ؼا ثب کوبل ضْنؽّيي ّ انتيبق ّ آؼاهم ضب ؽ هي دػيؽفت.
قؽظاؼ قؽلهکؽ ؼزين يشْي فؽهبًعٍ ق بٍ دبقعاؼاى اًتالة اقالهي ظؼثبؼٍ ّي چٌيي هي شْيع:
« اّ اًكبًي ثْظ کَ ثؽاي ضعا کبؼ هي کؽظ ّ اضالو ظؼ عول اؾ ّيژشي ُبي ثبؼؾ اّ ثْظ ،ايهـبى يکـي اؾ افـؽاظ ظؼخـَ اّلـي
ثْظ کَ ُويهَ هبهْؼيت ُبي قٌگيي ثؽ عِعٍ ال قؽاؼ ظانت .زبج ُوت هثل هبل انتؽ ثْظ کَ ثب ضضْع ّ ضهْعي
کَ ظؼ هتبثل ضعا ّ ظؼ ثؽاثؽ ظالّؼهؽظاى ثكيدي ظانت ،ظؼ هتبثلَ ثـب ظنـوي ُوچـْى نـيؽي غـؽزاى اؾ هًـبظيز «انـعاء
علي الکشبؼ ،ؼزوبء ثيٌِن» ثْظُ .وت کكي ثْظکَ ثؽاي ايي اًتالة ُوَ چيؿ ضْظل ؼا فعا کؽظ ّ اؾ ؾًعشيم شػنت .اّ
ّاقعبً ثَ اهؽ ّاليت اعتتبظ کبهل ظانت ّ زبضؽ ثْظ ظؼ ايي ؼاٍ خبى ثعُع ،کـَ عبقجـت ُـن چٌـيي کـؽظُ .ويهـَ قـشبؼل
هي کؽظ کَ ظقتْؼات ؼا ثبيع هْثَ هْ اخؽا کؽظّ .قتي ظقتْؼي ُؽ چٌع ضال ًکؽل ثـَ ّي اثـالم هـي نـع ،اؾ آى ظفـبع
هي کؽظ .اثؽاُين اؾ ؾهبى شْليت ،ؼّزي لطيف ،عجبظي ّ ًيبيهگؽ ظانت».
دعؼ ثؿؼشْاؼل هي شْيع:
«هسوع اثؽاُين اؾ قي  26قبلگي فب لسکَ نِبظت ظؼ فوبم فؽاؾ ّ ًهيت ُبي قيبقي ّ ًکـبهيُ ،ؽشـؿ ًوـبؾل فـؽک
ًهع .ؼّؾي اؾ ي قشؽ ْالًي ّ ضكتَ کٌٌعٍ ثَ هٌؿل ثبؾشهت .دف اؾ اقتؽازت هطتًؽ ،نت فؽا ؼقـيع .اثـؽاُين آى
نت ؼا ثَ ُوَ ضكتگي ُبيم فب دگبٍ ،ثَ ًوبؾ ّ ًيبيم ايكتبظ ّّقتي هبظؼل اّ ؼا ثَ اقتؽازت قشبؼل ًوْظ ،ششـت:
هبظؼ! زبل عديجي ظانتن .اي کبل ثَ قؽاغن ًوي آهعي ّ آى زبلت ؾيجبي ؼّزبًي ؼا اؾ هي ًوي شؽفتي».
ايي اًكبى دبؼقب فب آضؽيي لسکبت زيبت ضْظ ،ظقت اؾ ظعب ّ ًيبيم ثؽ ًعانتً .وبؾ اّل ّقت ؼا ثؽ ُوَ چيـؿ هتـعم هـي
نوؽظ ّ قؽآى ّ فْقل ثؽًبهَ ؼّؾاًَ اّ ثْظ .اّ ثَ ؼاقتي ُوَ چيؿ ؼا فعاي اًتالة کؽظٍ ثْظ .آى چيـؿي کـَ ثـؽاي اّ هطـؽذ
ًجْظ ضْاة ّ ضْؼاک ّ اقتؽازت ثْظُ .ؽ ؾهبى کَ ثؽاي ظيعاؼ ضبًْاظٍ ال ثَ نِؽضب هي ؼفـت ،ظؼ آًدـب لسکـَ اي اؾ شـؽٍ
شهبيي ههکالت ّ شؽفتبؼي ُبي هؽظم ثبؾ ًوي ايكتبظ ّ ظااوبً ظؼ اًعيهَ اًدبم ضعهتي ثَ ضلز هللا ثْظ.
نِيع ُوت آًچٌبى ثب خجَِ ّ خٌگ عديي نعٍ ثْظ کَ ظؼ
کْچکتؽ ضْظ ؼا فٌِب يکجبؼ ظؼ آغْل شؽفتَ ثْظ.

ْل زيبت ًکبهي ضْظ فؽؾًع ثؿؼشم ؼا فتط نم ثبؼ ّ فؽؾًع

اّ ثكبى نوع هي قْضت ّ چًْبى چهوَ قبؼاى ظؼ زبل خْنم ثْظ ّ ي آى اؾ فسؽک ثبؾ ًوي ايكتبظ .ؼّزيَ ايثـبؼ ّ
اقتتبهت اّ نگشت اًگيؿ ثْظ .زتي خيؽٍ ّ قِويَ لجبـ ضْظ ؼا ثَ ظيگؽاى هي ثطهـيع ّ ثـب ُوـبى کـن ،قـبًع ثـْظ ّ ظؼ
دبقص کكبًي کَ هي دؽقيعًع چؽا لجبـ ضْظ ؼا کَ ثَ آى ًيبؾهٌع ثْظي ،ثطهيعي؟ هي ششت« :هي دٌح قبل اقت کَ
ي اّؼکت ظاؼم ّ ٌُْؾ قبثل اقتشبظٍ اقت!»

اّ فؽهبًعُي هعيؽ ّ هعثؽ ث ْظ .قعؼت عديجي ظؼ هعيؽيت ظانـت .آى ُـن يـ هـعيؽيت قـبلن ظؼ اظاؼٍ کبؼُـب ّ ًيؽُّـب .ثـب
ّخْظ آًکَ ثَ هكبال عب شي ّ ًيؿ ايْل هعيؽيت ازتؽام هي شػانت ّ عول هي کـؽظ ،ظؼ عـيي زـبل ٌُگـبم فؽهبًـعُي
قب ع ثْظ .اّ ًيؽُّبي فست اهؽ ضْظ ؼا ضْة فْخيَ هي کؽظ ّ ًکبؼت ّ ديگيؽي ضـْثي ًيؿظانـت  .کكـي ؼا کـَ ظؼ اًدـبم
ظقتْؼات کْفبُي هي ًوْظ ثبؾضْاقت هي کؽظ ّ کكي ؼا کَ ضْة عول هي کؽظ فهْيز هي ًوْظ.
ثيٌم قيبقي ُثعع ظيگؽي اؾ نطًيت ّاالي اّ ثَ نـوبؼ هـي ؼفـت .ثـَ هكـبال لجٌـبى ّ فلكـطيي ّ قـبيؽ کهـْؼُبي
اقالهي ثكيبؼ هي اًعيهيع ّ آًچٌبى اؾ اّضبع آًدب هطلع ثْظ کَ شْيي قـبليبى ظؼاؾي ظؼ آى قـبهبى ثـب ظنـوٌبى ضـعا ّ
ؼقْل ود ظؼ قتيؿ ثـْظٍ اقـت .اّ ثـب ّخـْظ ههـغلَ فـؽاّاى اؾ هطبلعـَ غبفـل ًجـْظ ّ ًكـجت ثـَ هكـبال قيبقـي ؼّؾ
نٌبضت ّقيعي ظانت.
اؾ ّيژشي ُبي اضالقي نِيع ُوت ثؽضْؼظ ظّقتبًَ اّ ثب ثكـيديبى خـبى ثؽکـف ثـْظ .ثـَ ثكـيديبى عهـز هـي ّؼؾيـع ّ
ُوْاؼٍ ظؼ قطٌبًم اؾ ايي هدبُعاى هطلى فوديع ّ قعؼنٌبقي هي کؽظ« .هي ضبک دبي ثكيديبى ُن ًوي نْم.اي
کبل هي ي ثكيدي ثْظم ّ ظؼ قٌگؽ ًجؽظ اؾ آًبى خعا ًوي نعم».
ّقتي ظؼ قٌگؽ ُبي ًجؽظ ،غػاي شؽم ثؽاي نِيع ُوت هي آّؼظًع قْال هي کؽظ :آيب ًيؽُّبي ضط هتعم ّ ظيگؽ اعضـبي
ُوؽؾهوبى ظؼ قٌگؽُب ُويي غػا ؼا هي ضْؼًع يب ضيؽ؟ ّ فب هطوئي ًوي نع ظقت ثَ غػا ًوي ؾظ.
نـِيع ُوــت ُوــْاؼٍ ثــؽاي ؼعبيــت زتـْق ثكــيديبى ثــَ هكــئْالى اهــؽ فبکيـع ّ فْيــيَ ظانــت .اّ کــَ اؾ ؼّزيــَ ايثــبؼ ّ
اقتتبهت کن ًکيؽي ثؽضْؼظاؼ ثْظ ،ثب ثؽضْؼظُـب ّ يـشبت اضالقـي ال ظؼ ّاقـع هعلوـي ًوًْـَ ّ قؽههـتي ضـْة ثـؽاي
دبقــعاؼاى ّ ثكــيديبى ثــْظ ّ ضــْظ ثــَ آًچــَ هــي ششــت ،عوــل هــي کــؽظ .عهــز ّ عالقــَ ًيؽُّــب ثــَ اّ ًيــؿ اؾ ُوــيي ؼاؾ
قؽچهوَ هي شؽفت .ثؽاي نِيع ُوت هطؽذ ًجْظ کَ چکبؼٍ اقت ،فؽهبًعٍ اقت يب ًَُ .وت ي ؼؾهٌـعٍ ثـْظُ ،وـت
ُن هؽظ خٌگ ثْظ ّ ُن هعلوي ّاؼقتَ.

نحىه شهادت:

نِيع ُوت ظؼ خؽيبى عوليبت ضيجؽ ثَ ثؽاظؼاى ششتَ ثْظ« :ثبيع هتبّهت کؽظٍ ّ هبًع اؾ ثبؾدكگيؽي هٌـب ز فًـؽ
فْقط ظنوي نع .يب ُوَ ايٌدب نِيع هي نْين ّ يب خؿيؽٍ هدٌْى ؼا ًگَ هي ظاؼين».

نـعٍ،

ؼؾهٌعشبى لهکؽ ًيؿ ثب فوبم فْاى ظؼ ثؽاثؽ ظنوي هؽظاًَ ايكتبظشي کؽظًع .زبخي خلْ ؼفتَ ثْظ فـب ّضـع خجِـَ فْزيـع ؼا اؾ
ًؿظي ثؽؼقي کٌع ،کَ شلْلَ فْپ ظؼ ًؿظيکي ال ايبثت هـي کٌـع ّ ايـي قـؽظاؼ ظالّؼ ثـَ ُوـؽاٍ هعـبًّم ،نـِيع اکجـؽ
ؾخبخي ،ظعْت زز ؼا لجي ششتٌع ّ قؽاًدبم ظؼ  11اقشٌع قبل  01ظؼ عوليبت ضيجؽ ثَ لتبء ضعاًّع نتبفتٌع.

