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بسم الرب الشهدا و الصديقين

انا هلل و انا عليه راجعون

سالم بر امام زمان ( عج ) و سالم بر امام خميني و سالم بر ملت شريف ايران .به نام خداي درهم كوبنده ستمگران و به نام
خداي ياري دهنده مستضعفان.

اي دشمن بدان كه ملت ما هميشه بيدار و پيروز خواهد بود .اي منافق ! اي ستون پنجم ! بدان كه اگر اسالم در كشوري ريشه
نهد ديگر جاي تو نيست .اي دشمن به من نگاه كن ببين كه چگونه آزادانه به جنگ با كفار مي روم و جانم را در راه اسالم و
قرآن و خدا فدا مي كنم  .خودت فكر كن اي منافق ! كه تو در راه چه كسي كشته مي شوي به خاطر احساسات نفساني و درونيت
يا به خاطر شخص يا اشخاص يا براي خدا  ،معلوم است تو براي شخص و براي احساسات نفساني و شيطانيت كشته مي شويد
چه بيهوده.

درود بر ان كساني كه در راه حق راه پيمودند و در آن راه يك قدم عقب نگذاشتند و جان خود را نثار راه حق كردند .اي ملت
ايران ! هرگز نگذاريد فرزندانتان در دامن اين منافقين يا ستون پنجم گرفتار شوند اي ملت ايران ! از كودكي فرزندانتان را
خودساخته سازيد كه آينده فرزندانتان خوب باشد .اي مردم ! هرگز فرزندانتان را به خاطر مال اندوزي و طمعه دنيا بزرگ نكنيد
كه دنيا شما و فرزندانتان را در كام خود فرو مي برد و از خدا دور مي كند و بازگشت آنها را ناهموار مي كند .اي مردم ! به
خدا خميني را رها نكنيد كه حسيني است كه اگر خميني را رها كرديد از اهل كوفه و شام هستيد و از يزديان زمانيد اگر رهايش

نكرديد و پيرو او بوديد از حسينيان و از پيروان خط راستين او هستيد وهل من ناصر ينصروني حسين را از زمين گرم كربال
لبيك گفته ايد به اميد اين كه چنين باشد.

اي كارمند ! اي كشاورز ! اي كارگر ! اي بازاري ! اي مردم ايران ! كوچكترين كاري كه به نفع اين مملكت مي كنيد براي اسالم
است به خدا كه چنين است .اي مردم ايران ! همه مسلمان شويد كه مسلمان هستيد شما هم مسلمان واقعي شويد زيرا اين حكومت
امام زمان ( عج ) در آن استقرار خواهد يافت زيرا ظهور امام زمان در اين مملكت است و شما براي استقبال او هر لحظه آماده
باشيد.

خداحافظ .به اميد پيروزي اسالم بر كفر ( .محمدحسين ذوالفقاري )

وصيتم به پدر ومادرم:

مادر عزيز ! هر چه شما كرديد دو تا بچه برادرم عليرضا .سالم بر شما اي پدر و مادر ،سالم بر تو كه شب و روز از كوچكيم
خواب نكردي تا من بزرگ شدم ،سالم بر تو اي پدري كه بازوانت را شب و روز به كار بردي تا من رشد و نمو كنم و تا اين حد
برسم و براي زندگي آينده شما پرثمر باشم ولي چه كار كنم كه نه مال شما هستم ،نه مال خودم بلكه هر( عضو از ) اعضاي بدن
من امانت است و بايد آن امانت را قرباني كنم و زودتر آن امانت را به او برسانم .پس شما نبايد غصه بخوريد و از مرگ من
بگرييد و به زاري بپردازيد .زيرا كه خدا در قرآن مي فرمايد:

” وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل هللا امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون“

و مپنداريد كساني كه در راه خدا كشته شده اند مرده اند بلكه زنده اند و نزد خدا روزي مي خورند.

انشاهللا كه اين آيه قرآن به شما و ديگر كساني كه در سوگ من نشسته اند قوت و نيرويي عطا كند.

اي پدر و مادر ! از دوستان و آشنايان بخواهيد كه اگر به آنها اذيت و آزاري كرده ام و آنها از من ناراضي هستند مرا ببخشند كه
خداي مهربان مرا ببخشد.

خداحافظ

فرزند حقير شما :محمدحسين ذوالفقاري

در اهتزاز باد پرچم خونين جمهوري اسالمي ايران به رهبري امام خميني

