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 وَلَاتَحسَبَنََّ الََّذینَ قُتِلُوا فِی سبیلِ اللَّهِ أَمواتاً بَلْ أَحیاءٌ عِندَ رَبَِّهِمْ یرزقونَ

 .ایم مان امتحانی قرار دادی و ما هم شرکت کردیم و به سوی تو آمده از تو سپاسگزاریم که برای! خدایا

هایمان را فدای تو و  از تو سپاسگزاریم که ما را الیق دانستی که بیاییم و برای راه پاک تو خونی ناقابل، در رگ! خدایا

 .مان کنیم امام زمان

 .خواهیم از درگاهت که عمری طوالنی و پربرکت برای امام پیرمان عطا کنی خدایا ما امت دردمند و رنج کشیده ایران می

ایم، از شما  ایم و تا آخرین قطره خون خود را فدا کرده ما برای جنگ با کفر رفته! و ملت ایران های عزیزم همشهری

 .ها را شاد کنید خواهم که در تشییع جنازه شهدای شهرتان شرکت کنید و بازماندگان آن می

 مان بگذارد، مان را برای در موقع نماز و عبادت فقط از خدا بخواهید که امام! امت مسلمان

گونه آرزویی  خواهم که اسلحه من را نگذارید بر زمین، راه مرا تا سرحد جان ادامه دهید، من هیچ از شما می! سنگرانم هم

آرزو داشتم و به آرزویم رسیدم که در جبهه شرکت کنم و شهادت این فوز عظیم نصیب من و دیگران [ یک]نداشتم، فقط 

 .بشود

 :کنم دهید، من چند وصیت می مرا و روح مرا مورد زجر قرار می برایم گریه نکنید، زیرا! مادر و پدرم

 .را ادامه دهید که اطمینان دارم اسالم پیروز است[ من]اسلحه را بر زمین نگذارید و راه  .۱

و راه شما هم همان راه [ کنم]در زندگی رنج فراوان به شما دادم و امیدوارم که جانم را فدای شما ! پدر و مادر عزیزم .۲

 .خداست

 .ها بروید های مناسب به دیدن آن پدر و مادرم را تنها نگذارید و در وقت! همرزمانم و دوستان و همشهریانم .۳

خدایا، خدایا، تا انقالب مهدی، خمینی را »تان این باشد که  امام پیرمان را تنها نگذارید و همیشه دعای! مردم .۴

 «نگهدار

ر انقالب امام خمینی، برافراشته باد پرچم خونین اسالم و بریده باد دست دشمنان در پایان با درود فراوان به رهب .۵

 .اسالم


