متن وصیت نامه شهید ابوالقاسم حیدری(دیده دار)
بسم رب الشهداء و الصدیقین
مپندارید كسانیكه در راه خداكشته مي شوند مرده اند بلكه آنها زنده اند و در نزد پروردگارشان روزی مي خورند.

بنام اهلل پاسدار حرمت خون شهیدان و با سالم ودرود به پیامبر گرامي اسالم حضرت مــحمد بـن مصطفي
(ص) و با سالم بر منجي عالم بشریت مهدی موعود و نائب برحقش امــام امــت ایــن پیر جماران كه دل
میلیونها مسلمان در جهان اسالم به عشق او مــي تپد و حسیني گونه این انقالب عظیم جهاني را رهبری
مینماید و ادامه دهنده راه حسین (ع) مي باشد  .اینجانب ابوالقاسم حیدری (دیده دار) فرزند چراغعلـــــي
حیدری متولد  8431دارنده شناسنامه شماره  8183برای رضایت و خشنودی پروردگار و خالق جهان و برای
شادی ارواح مطهر شهداء وبرای انجام دستورات ولي فقیه كه همانا پیر جماران امام خمینـــي رهــــبر
مستضعفین جهان است پا به عرصه جنگ  ،این نبرد حق علیه باطل و نور علیه ظلمت نهادم كه بــه وظیفه
خویش جامه عمل بپوشانم و كوله باری گناه را از دوش خود بردارم و به جای آن توشه ای برای آخرت فراهم
كنم  .امیدوارم كه حداقل توانسته باشم انتقام خون شهیدان بخصوص شهیدان مظلوم خودمان را بگیرم .
امیدوارم كه خداوند لطف بیكرانش را شامل حال حقیر فرماید و شهادت كه همانا شیرین ترین مـرگهاست و
زندگي جاویدی پس از دنیای فاني است به من عطا بفرماید  .پدر و مادرم خوشحال بــاشید كــه چـنین
فرزندی را تربیت نمودید كه ادامه دهنده راه حسین (ع) شد  .پدرم من با رضایت قلبي به جبهه های جـنگ
اعزام شدم تا بتوانم خدمتي به دین مذهب و انقالبم كرده باشم و از شما سپاسگرارم كــــه چنین بنده ای از

طرف خداوند به شما داده شده كه شما او را تربیت نموده اید و برای خشنودی امام عصر (عج) و ارج نهادن بـه
فرمان امام او را به جبهه اعزام كرده اید  .از زحمتهای كه برایم كشیده اید كمال تشكر را دارم و امیدوارم كه حقیر
را حالل نمایید  .و اما مادرم شما كه زحمتهای فراواني در راه بزرگ كردن من كشیده ای و در دامان پاكت مـرا
تربیت نموده ای آنقدر زحمت كشیدی و بزرگم كردی تا بتوانم اسلحه برادر بـه زمین افتاده خود را بردارم و بـا
كافران و بعثیان بجنگم  .امید از خداوند دارم كه مرا ببخشد و بـرایم طـلب دعا و مغفرت نزد خداوند بــكن و
جویای عفو از خدایم باشي .
خواهر و برادرم امیدوارم كه شما هم هر كدام به نحوی و به اندازه توانتان در راه احیا دین اسالم قــدم بردارید و
ادامه دهنده راه پاك شهیدان باشید  .خواهرم تو با حجاب بر دشمن مي تازی و برادر تو با اسلحه ایمان و صبر
و مقاومت  .درپایان طول عمر و با عزت برای امام و پیروزی برای رزمندگان اسالم از خدای بزرگ مي طلبم .
ابوالقاسم حیدری (دیده دار )

