
 

  زندگي نامه شهيد علي اكبر توكلي 

در روستاي كرتيالن ديده به جهان گشود. در سايه پدري مهربان و دلسوز و مؤمن و  ١/١١/١٣٣٨شهيد در تاريخ 
  مادري مهربان و پاكدامن و آزاده و معتقد پرورش يافت.

  مشكالت مالي زندگي او و خانواده را مجبور به مهاجرت به روستاي ديگري كرد.
با گذراندن دوره خردسالي وارد دبستان شد و در كنار درس هرگز كمك به دست هاي زحمتكش پدر را از ياد 

  نبرد.
بعد از اتمام دوره ابتدايي، عشق به يادگيري او را روانه شهر تهران كرد تا در كنار برادر بزرگترش پله هاي ترقي را 

  به سوي آينده بگذراند.
و بعد از آن به همراه برادر راهي اراك شد و تحصيالتش را آنجا ادامه داد و موفق به  سه سال در تهران زندگي كرد

  دريافت مدرك ديپلم شد.
بعد از آن در كنكور سراسري شركت كرد و در رشته مكانيك دانشگاه زاهدان قبول شد و اين بار راهي 

  زاهدان شد تا درس بخواند.
در راهپيمايي ها شركت داشته و در مسائل سياسي و در زمينه ورزش در مراسم نماز جمعه و مراسم دعاي كميل و 

  هم فعاليت داشتند.
دوران دانشجويي شهيد مصادف شد با انقالب اسالمي ايران. ذهن او كه به راستي حق و باطل را خوب تشخيص 

  داده بود او را به صفوف مبارزه كشانيد.
  دانشجوهاي كشور كالس هاي خود را تعطيل كردند.او سال دوم تحصيل را مي گذراند كه كليه 

روحيه مبارز اين دانشجو آرام ننشست و سپس وارد جهاد سازندگي شد تا از اين راه به مردم سرزمينش خدمت 
  كند.

  نفري آزادشهر پيوست. ٧با پيروزي انقالب اسالمي ايران او راهي اراك شد و به هيئت 
  ه مردم در بهبود كارهايشان كمك مي كرد.عاشقانه به روستاها سفر مي كرد و ب

تهران  (ع)با شروع جنگ تحميلي اين جوان مبارز و آگاه در دوره هاي آموزشي بسيج اراك و پادگان امام حسين
  عازم و آماده رفتن به جبهه ها شد.

شكر كه اگر همواره به خاطر پدر و مادرش از خداوند تشكر مي كرد و خدا را شكر مي كرد و مي گفت: خدا را 
  شهيد شوم پدر و مادرم تحمل دارند چرا كه مكتب اسالم را مي شناساند.

  هنگام باز پس گيري عاشقانه به سوي معبود پرواز كرد. ٥/٥/١٣٦٥  سرانجام اين جوان نمونه در تاريخ
  

 


