وصيت نامه پاسدار شهيد عباس لزومي
كسانيكه در راه خدا كشته ميشوند مرده نيستند بلكه زندگاني هستند كه در پيش خدا روزي ميخورند.
درود به روان پاك شهيدان راه اسالم راستين و درود بي پايان بر امام امت؛ خميني بت شكن
شهيدان زنده اند ا ...اكبر

به خون آغشته اند ا ...اكبر

خدمت پدر عزيزم؛ سالم پدر جان اميدوارم كه مرا مورد عفو قرار بدهي زيرا رضايت شما و مادر موجب رضايت حق تعالي
است .ابوي مهربان و انقالبي ام ،مادر عزيزم ،خواهران و برادران گرامي ام از براي شادي روح من گريه نكنيد زيرا شهادت
من باعث افتخار شماست .من از همه شما ميخواهم و خواهش مي كنم كه دعا كنيد كشته شدن من در راه في سبيل ا...
باشد .ابوي عزيز ،مادر گرامي ،خواهران ،برادران ،دوستان من آنطور كه بايد نتوانستم كمكي به اين انقالب و نهضت
اسالمي عزيز بكنم .لذا با دادن چند قطره بي قابل خون خويش شايد كمكي در آبياري كردن درخت اسالم كرده باشم.
گريه بر شهيد ،شركت در حماسه او و هماهنگي با روح او و موافقت با نشاط او و حركت در موج

است(.استاد شهيد مطهري )

چند وصيت :
اول شب جمعه بر خاك آن درّ گرامي مرحوم مادر مهربان كه روحش شاد برويد و بجاي من حمد و سوره بخوانيد.
دوم اينكه روي سنگ قبرم كلمه ناكام ننويسيد زيرا كامي بهتر از اين نمي توانم پيدا كنم كه در راه هدفم كشته شوم.
سوم ميخوام به اطالع همه برسانيد بپا خيزيد ازبراي نجات اسالم عزيز و براي ياري امام خميني با رفتارتان ،با كردارتان،
با بيانتان و با عمل و برخوردتان .در هرجا نمايانگر اسالم عزيز باشيد زيرا آنچه مطرح است اسالم است نه من و تو و
شخص.
سه بار رفتم كردستان خداوند نخواست كه شهادت نصيب من گردد .اين بار كه بار چهارم است و تنها و تنها خواسته من
از خداوند فقط شهادت در راه خودش است ميخواهم كه اين سعادت و افتخار شامل حال من شود.
تنها فقط همه ي شما را دعوت به وحدت مي كنم و گوش به فرمان رهبر عاليقدر
پاسدار عباس لزومي 9531/6/8

