
 باسمه تعالی

 و شرمنده شهدا نباشیم گم نشود راهمانمراقب باشیم تا  

نمازخانه مدرسه جلوی درب ورودی با دروازه قرآن تزئین گشته بود.  شده وصبح حیاط مدرسه  به رسم سنت قدیمی آب وجارو  03:6ساعت 

با وضو  نن های داخل آقرآن صبح گاهی تزیین شده وقرآن کالس برای تالوت شسته شده بود . قفسه های قرآ غبارروبی شده وفرش های آن

. کالسها با نیمکت ها وتخته سیاه وپرده هایش ، دفتر ها با میزها وصندلی هایش ، تابلوها با نوشته هایش ، کتابخانه با کتابها  مرتب شده بودند

قسمت   همهبا آغوش بازش و  مدرسه حیاطل ورزشی اش ، ، اتاق ورزش با وسای اشموزشی وآزمایشی آزمایشگاه ها با وسایل آ ، وفیلم هایش

برای شروع وحرکتی مقدس و تفعلی به قرآن کریم  به ائمه معصومین )ع(  توسلی . آغازی باشکوه وبه یاد ماندنی مدرسه مهیا برای های 

برای آنکه یکبار دیگر توفیق پیدا کرده ایم که به فرزندان پاک سرشت واخالقی این مرزو بوم خدمت کنیم .خدمتی از سر اخالص  . ومعنوی

 وصادقانه. 

،  چفیهگرهای رزمندگان اسالم ، کاله خود ، پوتین ، سننمادی از ،  گوشه سالن ورودی دبیرستان نمایشگاهی از ادوات جنگی دفاع مقدس

ایثارگریهای کسانی یادآور رشادت ها وو در کنار آن نمایشگاهی از کتابهای خاطرات دوران دفاع مقدس ،   ،  پالک و...را ویا حسین ، ربند یازهس

است که سالهای سال مدیون آنهائیم و... . داخل نمازخانه نمایشگاه دیگری از عکس های سالهای دفاع مقدس است . هرکدام پیامی دارند . 

وارد مدرسه شدند وزنگ زده شد . همه گرد  ها  یک دنیا پیام .... کم کم بچه و دارند  س عشق .اگر روایت کنند یک سینه سخنپیامی از جن

ود را بیان مینمود . گویی تورا عکس شهدا در نماز خانه جمع شدیم. آقای گودرزی که از ایثارگران ، جانبازان وآزادگان بود چه زیبا خاطرات خ

وقتی به خود آمدم  .راهمان گم نشودعهدی بستیم تا  دلمان رفت تا کربال و کاروان عشق ونور .ه آنجا برده وهمراه شدی با همه وجود ب با

 سید حسن وکیلی    . نباشیم شهدا خداوندا عنایتی بفرما وهدایتی وبرکتی تا شرمندهگفتم زیارت قبول. ... سال تحصیلی شروع شد ... 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


