
  
  
  

  

 نامه وصیت عزیزم خانواده و شهدا عزیز خانواده و ایران شهیدپرور امت و انقالب کبیر رهبر به فراوان درود و سالم با
  :کنم می شروع را خود

  الرحیم الرحمن اهللا بسم
»مداَلح لّهبِّ لالمین رالع و الهالص و الملی السخَیرِ ع هخَلق ّدمحم و هرین آلالطّاه و لَعنَه لی اللّههِم ععینَ اَعدائلی اَجما 

  »الدین یومِ
 ندادم اجازه خود به دیدم بلوغ سن در را خود و شوند می شهید مظلومانه ها جبهه در برادرانم دیگر دیدم که وقتی 

   فریاد به و بنشینم ساکت اند کرده تجاوز مان اسالمی عزیز میهن و خاك به که صدامیان ستم و ظلم برابر در که

  .ندهم مثبت نداي »حسینی اًناصر من هل«
 را ما جامعۀ مهدي برحق نائب که زمان از برهه این در مرا که گزارمسپاس خیلی تعالی  و  تبارك خداوند از من و

 به تاریکی از را ایران الهی، نیروي کمک به که کسی زمان در ؛او از قبل نه و بعد نه آورد، دنیا به کند می رهبري
  .برگرداند حق جادة به باطل راه از و روشنایی

 این ،جویند می را حق راه اگر و نگذاشته تنها را خمینی امام وقت هیچ که خواهانم خود اقوام و دوستان همۀ از من
 به ضربه چه هر تاکنون که کنید خودداري یگرائ گروه و تفرقه از و 1دبپیماین پیماید، می امام که راهی در را راه

  .است بوده یگرائ گروه و تفرقه از است خورده اسالم
 مثل صحنه در حضور با همیشه که ]است این[ کنم می کوچک برادر عنوان به قهرمان امت به من که اي توصیه و

 که بفهمانند سرسپردگانش دیگر و آمریکا به ،صحنه در حضور با و بمالند خاك به ]را[ مالشع و آمریکا پوزة گذشته
 سایه تا آنجا از و ]ادامه داده[ المقدس بیت به آنجا از و کربال به را خود راه و نیست نشستنی پاي از ایران ملت

  .»بکند تواند نمی غلطی هیچ آمریکا« :است گفته امام که طور همان و 2ندنشی مین پاي از »اهللا اال اله ال« پرچم فکندننی
 در گیرم قرار راحت مکانی در که بقبوالنم خود به توانستم نمی من !عزیزم مادر و پدر. بگرید شهادتم در کسی مبادا

  .3بجنگند زبون دشمن با ها جبهه در برادرانم دیگر که صورتی
 در را فرزندي که ببالید و بر خود نخورید غصه وقت هیچ من دادن دست از براي که امیدوارم !عزیزم مادر و پدر اي
  .1فرستادید شهادت قربانگاه به وار ابراهیم خدا راه
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  هـنام تـوصی

 نـروش آب ابراهیـم دـشهیبسیجـی 



 دهان بر محکمی مشت ،حجاب اسلحۀ با و دهید قرار خود سرلوحه را حجاب و پاکدامنی وار زینب !خواهرانم
  .ببخشید مرا که امیدوارم ،ام نبوده خوبی برادر شما براي اگر و بزنید اسالم دشمنان

 چه تو ،بیدار هايشب این ثمرة که دانم می !مادرم. نداشتی خوابی من براي که یهائشب چه که دانم می !مادرم
 را این 3و است غلطیدن خون در حسین امام مانند من آرزوي ولی ،چیست آرزوها آن دانم می و 2اي داشته یآرزوهائ

 تاریخ دان زباله به را آنها و گرفت خواهد را صدامیان و صدام حلقوم روزي شهیدان دیگر خون و من خون که بدان
 خداوند پیش در و است زنده شهید بلکه« ،ام نمرده من زیرا کنی؛ گریه من شهادت در نباید بنابراین پس ،اندازد می

  .»4گیرد می روزي
 جلوي نتوانستی وقتی اگر و کنی پیشه استقامت و صبر بلکه ،نکنی گریه شهادتم در که خواهد می دلم من !مادرم
  .شوي زمان زینب و کنی گریه کربال شهیدان براي و نکنی ضعف گریۀ ،بگیري را خود گریه

 ،ها ویرانی همه این بردن بین از براي انقالب فرداي زیرا دهند؛ ادامه خواندن درس به که خواهم می برادرانم از
 با خداوند که روید می پیش اسالم راه در خمینی امام رهنمودهاي با شماها و دارد زیادي انسانی نیروي به احتیاج

 بر محکمی مشت ]است[تاریخی  ی کههائ راهپیمایی و مساجد در شرکت و انقالبی هاي ارگان در حضور با و شماست
  .بزنید آمریکا دهن

 از. نشوند منحرف پیماید می خمینی امام که راهی از وقت هیچ که خواستارم عموهایم پسر و عموهایم زن و عمو از
  .کنم می بخشش طلب همسایگانم و اقوام همۀ

 به را ها کتاب که ندارم دیگري چیز دارم بانک در که پول تومان 350 مقدار و کتاب چند جز به شخصی وسایل ]از[
 مقدار و دهند ادامه را راهم ،هاآن خواندن با تا کنم می هدیه خواهرانم و بهروز منوچهر، محمود، اهللا، سیف اهللا، فتح

 تومان 150 به نزدیک مقدار .بگیرد پدرم از را آن و بیاید باید خواهد می من از پولی کسی اگر ،دارم که هم را پولی
 و محمدرضا عزیزم برادر براي لباس دست یک کرد اضافه پولی اگر. بدهید را آن که خواهد می من از دکان

  .بخرند آقا علی پسر امیرعباس و مجتبی عزیزم پسرخواهرِ
  

  .ببخشد مرا که امیدوارم است دیده بدي من از کسی اگر خاتمه در
  برکاته و اهللا رحمه و علیکم والسالم

  رـاکب اهللا اند آغشته خون به     ***ر     ـاکب  اهللا اند زنده دانشهی
  1/2/1361 روشن آب ابراهیم

  
   گروه فرهنگی شهید بقایی نامه شهید، توسط بازنشر وصیت
  .koocheyeshahid.irwww  :سایت آدرس اینترنتی

                                                                                                                                                                                                                           
 .فرستادي: اصل. 1
 .اید  داشته: اصل. 2
 .ولی: اصل. 3
 .گیرند می: اصل. 4


