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خالصه اي از وصيّت نامه شهيد رضا كنشلو :
با سالم بر اوّل شهيد گمنام موالي متقيان اميرمؤمنان حضرت علي (ع) و با سالم بر حضرت مهدي
منجي عالم بشريت و با سالم به رهبر كبير انقالب خميني عزيز چند كالمي كه بر روي كاغذ
آورده ام گوشه اي از درد و دلهاي اين حقير رضا است كه با شما در ميان مي گذارم به عنوان
وصيت نامه .با سالم و درود بر مادران شهداي قهرمان كه با فرستادن فرزندان عزيزشان به جبهه
ها و دفاع از اسالم عزيز آنها را تقديم به درگاه خداوند نموده و بر اين تقديم افتخار كرده اند و
با ايثار فرزندان عزيزشان به خيل شهداي صدر اسالم پيوستند و درود بر امّت حزب اله كه با جهاد
بر مالشان به جبهه ها كه دفاع از اسالم است ايثار مي كنند.
برادران و عزيزان شما بايد اين شعار را به شعر تبديل كنيد كه " ما اهل كوفه نيستيم امام تنها
بماند" ما مي رويم به جبهه تا اسالم زنده بماند.برادران از فعاليت خود براي به ثمر رسيدن اين
درخت نوپاي اسالم دست برنداريد همانطور كه امام فرمود مساجد را پر كنيد و به آن اهميّت

بدهيد .مشغول خودسازي و عبادت باشيد كه رستگاري شما در اين است در كارهايتان اخالص
داشته و كار را براي رضاي حق تعالي انجام دهيد.
برادر عزيزم هيچ وقت ناراحت نباش از اين كه در ميان شما نيستم چون ما در راه معبود خود
جنگيديم و در راه معبود خود كشته شديم .برادرم هرگز مگذار سالحم از ماندن زنگ بزند و
بپوسد و هر گاه سالحم بر زمين افتاد سالحم را تو برگير و همچون شيران روز براي اسالم عزيز
بجنگ و تو خواهرم حجابت را كه سنگر توست هرگز رها نكن چون سياهي چادر تو بهترين سالح
جنگ توست و دشمن بيشترين ترس را از همين ها دارد و اگر چنين بودي از ياران واقعي زينب
خواهي بود .پدر عزيزم براي من طلب مغفرت كن و مرا ببخش و تو اي مادرم در مرگ من
هرگز لباس سياه بر تن مكن و سربلند و سرافراز باش از اين كه فرزندت را فداي قرآن و اسالم
كردي.

