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 به نام اهلل پاسدار حرمت خون شهیدان

شهید مصطفی چمراندکتر از  موضوع: سخنانی برگزیده  

 

ها و معیارهای جدید بر دلم  من دنیا را طالق دادم. خدای بزرگ مرا در آتش عشق و محبت سوزاند. مقیاس -1

و مافیها را سه گذاشت و خواسته های عادی و مادی و شخصی در نظرم حذف شد. روزگاری گذشت که دنیا 

طالقه کردم و ازهمه چیز خود گذشتم. از همه چیز گذشتم و با آغوش باز به استقبال مرگ رفتم و این شاید 

.ترین و اساسی ترین پایه پیروزی من در این امتحان سخت باشد مهم  

 

مبارزه را چشاندی، تو به من پوچیه لذات زود گذر را نمودی، ناپایداری روزگار را نشان دادی، لذت ، خدایا -2

.ارزش شهادت را آموختی  

 

را با عشق و رغبت قربانی حق  ای خدای بزرگ آن قدربه ما عظمت روح و تقوا عطا کن، که همه وجود خود -3

م.کنی  

 

.با عشق وجود خود عجین کن، که در وجودت محو شویم  خدایا آن چنان تار و پود وجود ما را، -4  

 

پستی و ناپایداری روزگار را همیشه در نظرم جلوه گر ساز تا فریب زرق و برق عالم خاکی مرا از یاد  خدایا،  -5

.تو دور نکند  

 

، دل شکسته ام، ناامیدم و دیگر آرزویی ندارم. احساس می کنم که این دنیا پیر شده ام، خدایا خسته شده ام -6

.با خدای خود تنها باشمدیگر جای من نیست، با همه وداع می کنم و می خواهم   
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ند وجودم از روحم از شدت درد می سوزد، قلبم می جوشد، احساسم شعله می کشد و بند ب، خدایا دردمندم -7

.تو مرا در بستر مرگ آرامش بخش، شدت درد صیحه می زند  

  

.رحمتت سکنی ده، تو مرا در جوار از عالم و عالمیان می گریزم، دایا ، خدایا ! به سوی تو می آیمخ -8  

 

ای حیات! با تو وداع می کنم، با همه ی مظاهر و جبروتت. ای  و سخن آخر چند دقیقه قبل از شهادت: -9

اما  ،حرکت در می آیید وار بهصاعقه  فرمان من مشتاقانه به سوی شهادت پاهای من! می دانم که فداکارید! و به

ولی سنگین از آرزوها و نقشه ها و ، باشید. این پیکر کوچکبه قدرت آهنینم محکم . من آرزویی بزرگ تر دارم

امیدها و مسئولیت ها را به سرعت مطلوب، به هر نقطه ی دلخواه برسانید. در این لحظات آخر عمر، آبروی مرا 

حفظ کنید. شما سال های دراز به من خدمت ها کرده اید. از شما آرزو می کنم که این آخرین لحظه را به 

 ، قلب من باشید. ایتیزبین  ،ای چشمان من. قوی و قوی تر باشید، ای دست های من .ه، ادا کنیدبهترین وج

به شما قول می دهم که پس از چند لحظه، همه ی شما در استراحتی عمیق و  .این لحظات آخرین را تحمل کن

..........آرامشی ابدی ،ابدی، آرامش خود را برای همیشه بیابید. من چند لحظه ی بعد به شما آرامش می دهم  

 روحش شاد و یادش گرامی باد.

 

استان خوزستان شهرستان شوشتردبیر زیست شناسی تهیه کننده: زیبا زارعی   

 

 


