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 نبسم رب الشهداء و الصديقي

  

كنم قدرتي به  دانم، قبل از آغاز سخن از خداوند منان تمنّا مي اگر چه خود را بیشتر از هر كس محتاج وصیت و پند و اندرز مي

، دست به قلم ببرم چرا كه جمالت من اگر لیاقتي پیدا شد و مورد عفو رحمت  بیان من عطا فرمايد كه بتوانم از زبان يك شهید

 . شود سعادت شهادت را پیدا كردم، به عنوان پرافتخارترين وصايای شهید خوانده الهي قرار گرفتم و توفیق و 

  

گیرم كه در طول اين مدت از شروع انقالب تاكنون هر چه كردم برای رضای تو بوده و سعي داشتم همیشه  خدايا تو را گواه مي

 . ها قرار دهم خود را مورد آزمايش و آموزش در مقابل آزمايش

 .ن جان ناقابل را در راه اسالم عزيز و پیروزی مستضعفین بر متكبرين بپذيریامیدوارم اي

  

كه من در اين مدت چه  دادم؛ به خاطر اين ولي اهمیتي نمي  برم، هايم رنج مي های متعدد استخوان خدايا هر چند از شكستگي

 . ام اند، ديده نهاده هايي كه خالصانه و در اين راه گام هايي از لطف و رحمت تو نسبت به آن نشانه

  

دانم كه هر  دانم در برابر عظمت تو چگونه ستايش كنم ولي همین قدر مي ای معبودم و معشوقم و همه كس و كارم، نمي  خدايا،

شتابد و اين را به خوبي در خود  كس تو را شناخت، عاشقت شد و هر كس عاشقت شد، دست از همه چیز شسته و به سوی تو مي

 . كنم و مياحساس كردم 

  

ترين  ام كنند و يا زير سخت تكه ور است كه اگر تكه خدايا عشق به انقالب اسالمي و رهبر كبیر انقالب چنان در وجودم شعله

 . ها قرار گیرم، او را تنها نخواهم گذاشت شكنجه

  

كه همیشه در جهت اسالم و قرآن دهم  و به عنوان يك فردی از آحاد ملت مسلمان به تمامي ملت خصوصاً مسئولین امر تذكر مي

 . بوده باشید و هیچ مسئله و روشي شما را از هدف و جهتي كه داريد، منحرف ننمايد

  

ديگر اين كه سعي كنید در كارهايتان نیت خود را خالص نموده و اعمالتان را از هر شرك و ريا، حسادت و بغض پاك نمايید تا هم 

خواهند، انجام داده باشید اين را هرگز  چنان كه خداوند، اسالم و امام مي ولیت خود را آناجر خود را ببريد و هم بتوانید مسئ

 . شود فراموش نكنید تا خود را نسازيم و تغییر ندهیم، جامعه ساخته نمي
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