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 مصلحیمحمد حسین آخرين دست نوشته بازمانده از شهید 

 

 .خذاًٍذا بِ خاطر آى ّوِ لطف ٍ عٌایت تَ ًسبت بِ خَدم سپاسگسارم  

خذاًٍذا هرا ّذایت فرها مِ در راُ فراهیي هقذس متاب تَ ٍ گفتارّای فرستادگاًت ٍ جاًطیٌاى آًْا گام بردارم ضْیذ هحوذ 

ٍادقاى در یل خاًَادُ رٍستایی دیذُ بِ دًیا گطَد  ٍ تحصیالت ابتذایی خَد را در  در رٍستای1331حسیي هصلحی در سال

 .ّواى رٍستا بِ پایاى رساًیذ ٍ سپس بِ قصذ تحصیل عازم ضْر ماضاى گردیذ

با تَجِ بِ تعطیلی هذارس ٍ حضَر ٍی در رٍستا ّوسهاى . در دٍرُ تحصیالت دبیرستاى بَد مِ اًقالب اسالهی ضنل گرفت  

ام بِ برگساری راّپیوایی ّایی در سطح رٍستا ًوَد مِ ایي بِ عٌَاى یل سوبل ایجاد راّپیوایی ّا بارّا تَسط افراد هٌافق اقذ

بِ هاهَریي پاسگاُ هٌطقِ گسارش گردیذ مِ بارّا تَسط هاهَریي آى پاسگاُ هَرد تْذیذ قرار گرفت ٍ تعْذ گرفتِ ضذ مِ دست 

حس اًقالبی ٍی هاًع از هاًع از اقذاهات اٍ ًگردیذ تا ایي مِ با پیرٍزی اًقالب اسالهی ٍ بعذ  از ایي فعالیت ّا بردارد ، ٍلیني

ضرٍع جٌگ تحویلی بِ خذهت هقذس سربازی درآهذ ٍ در ینی از پادگاى ّای تْراى خذهت هی مرد ٍلی بِ علت عطق بِ 

یر داد ٍ بِ هٌطقِ عولیاتی خرهطْر سفر مرد تا حضَر در سخت تریي هراحل اًقالب ٍ جٌگ هحل خذهت خَد را  داٍطلباًِ تغی

باالخرُ در طَل خذهت پر هخاطرُ خَد خذهت سربازی را سپری ًوَد ٍ بِ استخذام ٍزارت بْذاضت ، درهاى ٍ آهَزش پسضنی 

خذهت  بِ عٌَاى بَْرز در رٍستا بِ. درآهذ ٍ سرباز دیرٍز جبِْ جٌگ اهرٍز بِ عٌَاى سرباز خط هقذم جبِْ بْذاضت در آهذ 

 .هردم پرداخت

در طَل خذهت خَد در رٍستا بارّا داٍطلباًِ عازم جبِْ ضذ مِ بِ عٌَاى اهذادگر ا ٍی استفادُ هی مردًذ تا ًْایت در آخریي 

بار ٌّگاهی مِ قصذ رفتي بِ جبِْ را داضت بِ ینی از دٍستاًص گفتِ بَد ایي دفعِ قصذ دارم در خط هقذم بِ عٌَاى یل 

راى بِ ایطاى گفتِ بَد تَ دیگر دیي خَد را اًجام دادُ ای ، دیگر ًوی خَاّذ بِ جبِْ رزهٌذُ حضَر پیذا مٌن مِ ینی از ّونا

ایطاى ابراز مردُ بَد مِ ٌّگاهی مِ جبِْ ّا ًیاز بِ ًیرٍ دارد ٍ ًیرٍّای عراقی در حال پیطرٍی بِ خاك ایراى ّستٌذ . برٍی

 .اًِ بر اثر اصابت ترمص خوپارُ بِ ضْادت رسیذ دیي ّیچ مس ادا ًطذُ است ٍ درست در آخریي رٍزّای جٌگ در هٌطقِ ب


