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سامان از توابع چهارمحال و بختیاري  از اتمام تحصیالت خود در شهر اهلل اكبري پسشهید نعمتامیر سرلشکرخلبان 

هاي پزشکي و خلباني پذيرفته شود ولي به دلیل عالقه فراوان رشته خلباني را در دانشگاه تهران موفق شد تا در رشته

 .برگزيد

سال داراي زندگي مشترك  5هر چند بیش از   شهید اكبري از هوش سرشار و اخالق خوبي برخوردار بوده است،

دانسته در صورت به وجود آمدن كه مي نموده استاي برخورد ميگونهبا همسر خود داشته است، ولي همیشه به

روز به طول انجامید موفق به شناسايي مواضع دشمن  55در نخستین ماموريت وي كه به مدت  .شودجنگ شهید مي

براي شناسايي دوباره كه به جاي يکي ديگر از « آراكیان»يت بعدي كه با خلبان شهید گرديده بود و در مامور

ماه در منطقه فکه مورد اصابت آتش دشمن واقع شد و آبان 52ه تاريخ بدوستانش انجام داد هواپیماي اين شهید 

  .سقوط كرد

هاي ايراني رسیده بود به اد به سازماناي كه از بغدطي نامه 18هر چند تاريخ شهادت اين شهید در تاريخ در سال 

آنها واقع  اند كه مورد قبولاي در عراق براي خلبانان مفقود الجسد ما درست كردهاطالع خانواده رسید كه مقبره

و با توجه به اينکه يکي از  بار پرواز موفق داشته است 5۵سرلشکر خلبان شهید نعمت اهلل اكبري بیش از  .نشد

شهر سامان مي باشد، هنوز اقدام جدي در شناساندن اين بزرگ مرد تاريخ جنگ تحمیلي انجام افتخارات گمنام 

 .نگرفته است

ايشان با  55در سال  :گونه توصیف كردنحوه ازدواج خود را با شهید اكبري اين ( خانم نسرين ساماني)همسر شهید

اي در نامهور را متوجه من نمودند هر چند وصیتيونیفرم نظامي به خواستگاري آمدند و با اين كار خود تعهد به كش

ره( )طول زندگي خود برجاي نگذاشت ولي پس از انقالب اسالمي خود را پیرو رهبري حضرت امام خمیني 

آن جا كه نمادي از شهداي مفقودالجسد خلبان وي شهادت شهید اكبري را مظلومانه دانست و گفت: از  .دانستمي

زهرا ساخته شده بود براي شركت در اين مراسم حضور يافتیم ولي به دلیل سخناني كه فقط درباره كشور در بهشت

گونه مراسمي مشابه آن شركت شد ديگر در آنجا حضور نیافتیم و در هیچفرماندهان ارشد اين شهدا گفته مي

تنگ اين زمانه انسان فريب، قدم هاي آهسته، نشان از عمق درك جانان است ، كمتر كسیست  در گذرگاه....نکرديم

كه در رسیدن به مقصود بي مقصودش عجول نباشد و هركس در طلب سهم خواهيِ افزون تر از اين دنیاست و همه 

  ....ممشغول به كار خودشانند و اگر صفت كبک را بر آنها نگذاريم سخت در حقشان جفا كرده اي

 

 

 



 

ه را با تمام وجود درك اسرلشکر خلبان شهید نعمت اهلل اكبري ساماني از آن دست انسان هاي آسماني بود كه ر

گاه عرشي بود و در عرش بوي خاك مي داد و گاه نیز خاكي  نموده بود و آسمان را به زير سلطه خود برده 

المي ايران همچون هم مسلکان با نام و نشان اين عقاب تیز پرواز نیروي هوايي ارتش جمهوري اس ....آسماني

چون اسبي رام در دستان آن بود و  F-43شهیدش، دوره هاي زيادي را حتي در خاك اجنبي)امريکا( ديده بود و 

آسمان را مبهوت خود مي كرد. ايشان عشق به وطن در وجودش همچون خورشیدي مي درخشید و پروازهاي بي 

( در عملیات 8251آبان  52ماههاي آغازين جنگ).ت و شايستگي مي كردنهايتش حکايت از جرات و جسار

سوسنگرد به همراه كمک خلبانش شهید كیان آرا ،عاشقانه و بي نشان بدون هیچ تعلق به اين دنیا به فیض عظیم 

 .شهادت نايل گشتند و جسم پاكش هیچ گاه خود را به خاك آلوده زمین نشناساند

 
 ( شادی ارواح طیبه امام و شهداء صلوات )             ...  باد یادش گرامی و راهش پر رهرو
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