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خالصه ای از کتاب زندگینامه

نام کتاب :ابراهیم هادی  ۱و ابراهیم هادی ۲
تعداد صفحات :جلد اول ۲۵۶و جلد دوم۲۳۶
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این کتاب زندگینامه شهید ابراهیم هادی است که در سال ۱۳۳۶در تهران به دنیا امد .
پدر شهید در تربیت فرزندانش خیلی احساس مسولیت میکرد و به رزق حالل در زندگی اهمیت میداد وقطعا این
عوامل در شخصیت و شکل گیری شهید بزرگواربی تاثیر نبوده است.
در دو جلد کتاب خاطرات زیادی از شهید نوشته شده است و این خاطرات به قدری جالب و تاثیر گذارهستند که
هر فردی شیفته شخصیت ابراهیم هادی میشود.
شهید هادی چه قبل از جنگ و چه در دوران جنگ به دنبال خدمت کردن به مردم بود و مشکل دیگران را مشکل
خود میدانست.
شهید مرد بزرگی بود که اسراف در زندگی اوراه نداشت و از هر لحظه عمرش بهترین استفاده را میکرد.
او معتقد بود اگرمیخواهید قلب یک جوان را بدست بیاورید  ،اخالق خوبی داشته باشید  ،به نظرات انها احترام
بگذارید و اهل شوخی و خنده باشید.
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شهید ابراهیم هادی در عرصه ورزش بسیار موفق بود و مرام و جوانمردی وی زبانزد مردم بود.
یکبار در مسابقه کشتی حریفش در گوش ابراهیم چیزی گفت وجایی در سالن را نشان داد که پیرزنی تسبیح به
دست باالی سکو نشسته است  ،پس از ان ابراهیم مسابقه را به عمد باخت.بعدها مشخص شد حریف از او خواسته
است تا اورا جلوی مادرش که برای دیدن مسابقه اش امده ضایع نکند و با اختالف کمتری مسابقه را ببرد.
او در زمان جنگ به همراه تعدادی از رزمندگان در کانال کمیل پنج روز بدون اب و غذا محاصره بودند.و بعد
ازبه شهادت رسیدن فرماندهان تنها کسی که قدرت فرماندهی داشت ابراهیم هادی بود که با صحبت کردن و
روحیه دادن به رزمندگان توانست انها را سرپا نگه دارد.و در اخر همانگونه که همیشه ارزوی گمنام شدن داشت
در ۲۲بهمن سال ۱۳۶۱بعد از فرستادن بچه ها به عقب تنهای تنها با خدا همراه شد و دیگر کسی اورا ندید.

و ابراهیم هادی سالهاست گمنام و غریب در فکه مانده

است.
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