«بسم اهلل الرحمن الرحيم»

وصیت سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج غالمرضا یزدانی
متن وصيت نامه:

اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
اشهد ان ال اله اال اهلل و اشهد ان محمد رسول اهلل
و اشهدا ان علي ولي اهلل
ال اله اال اهلل وال نعبد اال ایاه
ال اله اال اهلل حسبي ربي جل اهلل
ال اله اال اهلل ما في قلبي غيراهلل

بارالها؛ بنده اي هستم بر گناه و روسياه که با کوله باري خاالي ا صاالحاو و شوس سان ين ا سايواو و گنااه بار
پيش اهت رهسپارم.
بارالها :روسياهي شلشکسته ،سرگرشاني مضطرب ،گناهکاري اميداوار ،بي توشه اي خسته ،تشنه اي ملتها  ،فقياري
بي چيز ،شرمانده اي ن يا مند اینک با شلي پرعشق به سوي رهنمایي آرام بخش ،بخشنده اي بزرگوار ،ستاري غافر و.
 ..پرکشيده است .تو خوش او را پذیرا باس و شر جوار قرب خوشو به لطف و کرمت جاي بخش.
خداوندا :من ذره بي مقداري بوشم شر اعماق اقيانوس هستي تو به لطف و کرم خوشو مرا نعمت وجوش بخشيدي.
خدایا :من گندآبي بوشم شر صل اجداشم تو مرا به کرامت و بزرگواري خوشو نعمت هستي بخشيدي.
بار الها :من نطفه بي جاني بوشم شر رحم ماشر  ،تو مرا به عزو و آقائي خوشو نعمت روح بخشيدي.
معبوشا :من جنين بي مقداري بوشم تو مرا به رحمت خوشو نعمت تولد بخشيدي.
محبوبا :من طفل صغيري بوشم تو مرا به لطف خوشو نعمت ندگي و سالمتي و نشاط و جواني بخشيدي.

اي رب من :من بنده اي نا آگاه بوشم و تو ا رحمت خوش مرا هدایت فرموشي.
اي خداي بزرگ حال که هستي ام و ندگيم و سالمتم و آبرویم و هدایتم و نجاتم و همه و همه بدست توست
تو خوش ما را به آنچه که رضاي تو شر آن است هدایت فرما و سرانجام ما را سرانجامي حسيني مقرر فرما .چون امار
پيامبر بزرگوار اسالم ( ص) است که مسلم باید هميشه کفنش و وصيتش آماشه باشد چند کالمي عرض مي کنم.
نعمت والیت و هدایت انسانها باالترین نعتمي است که خداوند به انسانها شر طول تاریخ عنایت فرموشه است چه
آ نکه انسانهاي بدون رهبر مانند گوسفندان بي چوپان سرگرشان شر بيابانها هستند که به چنگ هر گرگ خونخواري
گرفتار مي شوند و تنها امتها و ملتهایي با رهبران الهي هستند که ره به منزل مقصوش و نجاو مي برند .امت اسالمي
ما ا مرو به نعمت رهبریها و هدایتهاي واقعاً پيامبر گون رهبر بزرگوار انقالب اسالمي حضرو امام خميني امتي است
رسته ا جنگ خونخواران و طواغيت تاریخ و هدایت یافته به راه حق و صراط مستقيم.

بر شما باش پيروي ا این رهبر بزرگوار ميدانهاي جهاش اکبر و جهاش اصغر .من با همه وجوشم به امام عزیز عشاق
مي ور م و خوش راسربا کوچکي ا خيل سربا ان جانبا ایشان ميدانم و خوش را مدیون ميدانم کاه نتوانساتم وفيفاه
کامل خوش را شر برابر شین و رهبرم و انقالب اسالمي و جنگ و خدایم به خوبي انجام شهم انشااااهلل کاه خداوناد ا
کرم و لطف خوش مارا ببخشد .حرکت و فرمان و سخن حضرو امام معيار و مالک حرکت و موضا گيریهااي شاما
باشد چونکه سخن ایشان حق و صراط ایشان مستقيم و راهشان فالح و رست اري و هدفشان اهلل و قصدشان نجاو
مستضعفين ا چنگ طاغوتها است .اميداوارم که شر رو قيامت شر صاف مانمنين وصالحاو شاهدا و شر پشات سار
حضرو اباعبداهلل (ع) باشيم.

وفيفه خوش ميدانم که حس سوره شریف والعصر شما را سفارس به حق که همان پيروي ا رهبار عزیاز امات
اسالمي است کنم و این پيروي ا حق مشکالو شارش .جهاش شارش و جنگ و فشار و .. .شارش و لذا مقاومت مي طلبد و
هر کس که حق خواه و حق جو است باید مقاوم و سخت کوس باشد .ا مشکالو عمده امرو انقاالب و امات ماا
جنگ تحميلي استکبار است اکنون سالهاست که صدها هزار مجاهد شست ا جان شسته و ر منده اسالم باه شنباال
اشاي تکليف الهي خوش شر کوهستانهاي سر به فلک کشده غرب و ششتهاي بي انتهاي جنوب و پهنه گسترشه آبهاي
ه ور و امواج خروشان خليج فارس شر تالشند سالهاست که این حقير کفانم شر کولاه پشاتيم و وصايتم شر جيابم و
سالحم بر شوشم ا این قله به آن قله و ا این جبهه به آ ن جبهه و ا این خط به آن خط و ا این شهر به آن شهر
به فرمان رهبرم شر ميان امواج پرخروس اقيانوس متالطم بسيجيان عاشق و سرباخته راه خدا شر حرکتم سالهاسات
شر ميان کاروان عظيم تاریخ سا ان تاریخ و رشیابان کاروان عظيم عاشوار و کربال ره به ساوي محباوب ميساپارم .و

براي نجاو خوشمان ا خوشیت خوش و بعد نجاو مظلومان و محرومان مين ا چنگ ستم ران بي رحم مي جن م .و
اینک سالهاست که بي شرنگ حتي یک لحظه شست ا روي ماشه تفن ها و توپهاي خوش بر نداشته ایم.

مدتهاست که جنگ خونيني بين اسالم محمدي و علوي وشرک سفياني و کفر جاهلي شر گرفته اسات و جبهاه
اي به وسعت همه شنيا که کافر و مشرک و منافق صف اندر صف ایستاشه اند و این طرف ملتي مظلوم واقعي انقالبي
و امامي بزرگوار و سالهاست که احزاب کفر پيشه ي قرن بيستم با بمبارانهاي عظيم تبليغااتي و فرهن اي و نظاامي
قصد به تسليم کشيدن مارا شارند تا رهبر را بي یاور کنند و اگر بتوانناد همچاون حساين (ع) کاه ایشاان را پاس ا
شهاشو  72تن یارانش فهر رو عاشورا شر مسلخ نينوا سربریدند و جنا ه مطهرس را مثله کرشند با او نيز و یااران او
اگر توانند چنين کنند ( همچون بهشتي و رجائي و باهنرو محمد و ).. .و شاید بدتر و آن اه باا خياالي راحات اساالم
عزیز را و قرآن عظيم را هم نشانه روند آنطور که اسالف جنایت پيشه ،اینها بعد ا شهاشو حسين (ع) کرشند و تاریخ
شید که چه کرشند چرا که اینها ميوه همان شجره خبيثه ابوسفيان هستند و این امام ميوه شجره طيبه نبوو و امامت
است.

ولي گذشت آن رو که استعمارگران با یک توطوه رهبران شین را تنها کنند گذشت آن رو که شيخ فضل اهلل
نوري را به شار بزنند و مرشم پاي چوب شار بي تفاوو بایستند و تماشا کنند .گذشت آن رو که مدرس قهرمان را شر
تبعيد و تنهایي شهيد کنند و مرشم ا خوش نپرسند چرا .گذشت آن رو که یک سگ را شر خيابان بچرخانند و آیت اهلل
کاشاني را آنطور تحقير کنند و توهين کنند و مرشم نفهمند .گذشت آن رو که امير کبير قهرمان ملي ها را نابوش کنند
و کسي شم نزش .گذشت آن تاریخ که ائمه بر حق ما را شهيد کنند و مرشم ساکت باشند گذشات آن ماان کاه اماام
حسين( ع) را شهيد کنند و خانواشه آل پيامبر را اسير کنند و مرشم جشن ب يرند که خدا را شکر حسين (ع) را کشتيم و
خطر خروج کنندگان ا شین اسالم بر طرف شد .گذشت وقتي که مرشم شر ششت کربال براي کشاتن حساين (ع) ا
هم سبقت گيرند بلکه وشتر به بهشت بروند که اینها همه ا جهالت و توطوه ششمنان شین بوش.

اکنون وقتي که روح خدا خميني عزیز را سحرگاه  15خرشاش شست ير ماي کنناد ساپيده شم ميليونهاا انساان شر
خيابانهاي ایران چون سيل به حرکت شرآمده و فریاش یا مرگ یا خميني سر ميدهند و شر کمتر ا چند ساعت  15هزار
کشته و شهيد ميدهند ولي با خونشان شر آخرین لحظاو شهاشو مينویسند (( شروش بر خميني ))
اکنون وقتي که رهبر بزرگوار شر تبعيدیک پيام چند سطري مي شهند مرشم شر ميان بارق سارنيزه هاا و غارس
تانکها و ره پوشها و آتش مسلسلهاي گارشیها وهجوم وحشيانه ساواک حاضر بوشند قلبشان شریده شوش و بدنشان شر
یر چرخ تانکها له شوش و مغزشان با مسلسل ها سوراخ سوراخ شوش ولي پيام قائد بزرگ اسالم امام امت را بشانوش و

ب يرند و عمل کنند و این امت همان امت است و این امام همان امام  ،امرو به جاي یک رژیم همه کفر و شرک و
شنيا مقابل ما ایستاشه اند و کل اسالم و مقدساو ما را قصد نابوشي شارند و لذا ایان جناگ هماان

کربالسات (

جبهه ها) و این هم حسين مان و این هم لشکریان یزید که شر پشت مر هاي کشور رساول اهلل (ص) صاف انادر
صف شر کمينند تا قل شما را هدف تيرهاي خوش قرار شهند و این همان فریاش هل من ناصر حساين کاه ا حلقاوم
فریاشگر فر ندس به گوس ميرسد که وااسالما به فریاش اسالم برسيد.

من این را مي گویم و با خون ناقابلم انشاا اهلل امضاا خواهم کرش که امرو سرنوشت پيرو ي یا شکست اسالم
به پيرو ي یا شکست این جنگ شر این قرن بست ي شارش و نباید شلخوس بوش به اینکه چند رکعتي نما و چند توماني
صدقه وخيراو و .. .وا سالم و انقالب را انشاااهلل امام مان حفظ خواهد کرش ،نخير امرو جنگ است و آتش خون و
ا پاي فتاشه سرن ون باید رفت شر ميان این آتش و ميدان تا انشاااهلل این انقالب و جمهوري اسالمي ( کاه امانات
است شست ماها ) حفظ شوش .وبه شست صاح اصلي حضرو ولي عصر (عج) سپرشه شوش و لذا باید سالح بهر کاف
گرفت و چون نيزه تيز به قل سياه ششمن فرورفت و نفس ششمنان پليد اسالم را گرفت کاه اگار خاداي نخواساته
امرو جهاش نکنيم یا کوتاهي کنيم فرشا و فرشاها باید جامه ذلت و نکبت بپوشيم و حاشا که امت محمد ( ص) چنين
باشد.

خداوند انشاااهلل به همه ما توفيق شهد که شر هر جا که هستيم و شر هر مسووليت و مقام خدمت زاري تمام هم
و غم ما پيرو ي اسالم باشد .سفارس شارم بر هم سن ران و هم لباساان خاوشم شر ارگاان مقادس ساپاه پاساداران
انقالب اسالمي و آن اینکه براشران عزیز این لباس بسيار مقدس است و شر پيش اه خداوند و حضرو پياامبر و اماام
مان و امام حسين (ع) آبرو شارش و کساني که با این لباس به اسالم خدمت کرشند و افتخار ایان ارگاان شادند کام
نيستند .لذا تقاضایم اینکه حرمت این لباس را ن ه شارید و آنهم این است که همانطور که امام امات فرموشناد ساپاه
چشم من است چشم من نباید خطا بکند انشاااهلل به وفایف خوشمان عمل کنيم و اميد امام به خدا و همت شماست
و وفيفه خطير و عظيم به گرشس شر آورشن چرخ حرکت این امت شر بعد نظامي به سوي ششامنان شیان باه عهاده
شماست انشاااهلل با همان روحيه رو هاي اول سپاه که شر رفتن به جبهه و کرشستان ا هم سبقت مي گرفتيم و باه
جاي  170نفر سوار شدن به هواپيمائي که عا م مناطق جن ي بوش  220نفر سوار ميشدیم و التماس ميکارشیم ماا را
پياشه نکنيد این روند نده و تقویت شوش و ..... .انشاااهلل تعالي

من ا همسر خوب و با ایمان خوشم که بخاطرخدا هم ام و همراه من جهت اشاي تکليف الهي خوشمان هجرو را
بر سکون و غربت را بر شهرو شیار و آشنا و ندگي شر یر بمباران و موشک بارانهاي ششمنان بعثي را بر ندگي باي

سرو صدا و بي تفاوتي شر سایر جاها ترجيح شاش و مشوق من شر انجام وفيفه ام شر خيلي موارش بوشند تشکر و تقادیر
ميکنم و یاشآور مي شوم که شما هم مانند مجاهدان اسالم اجر آنها را شارید و شرپيش اه خداوند هماان مازش را کاه
ر مندگان و شهيدان شارند من ا شما کامال راضي هستم و خداوند انشاااهلل ا شما راضي باشد کاه حتمااً هسات و
اميدوارم که فر ندمان حسين را انشاااهلل حسين گونه تربيت کنيد و او هم به راه حسين (ع) بروش و خدمت زاري قابل
براي اسالم باشد.

ا همه کساني که به هر نحوي بر گرشنم حق شارند حالليت مي طلبم .خصوصاً والدین گرامي که انشاااهلل حاق
خوش را برگرشن این فر ند کوچک حالل فرمایند.
 2تقاضا شارم که با بيان آن حرفم را به پایان مي برم:
 من نميتوانم قبر خوش را تزیين شده ببينم و حرم و بارگاه موالیم حسين را خلوو و گرشوغبار گرفته لذا تمناشارم که تا مان آ اشي کربال و مرقد مطهر حسين (ع) ا چنگ یزیدیان حاکم بر عراق قبرم خاکي باشد.
 -قبرم شر نزشیکترین محل ممکن به قبر همسن رانم باشد.

انشاا اهلل خداوند وجوش مبارک اشه هرا مقام معظم رهبري حضرو آیت اهلل خامنه اي ایان نعمات عظايم
خداوند بر امت اسالم و اشامه شهنده راه امام عزیز را محافظت فرماید و بر همه است اطاعت ا او همچون امام.
اسالم سرافرا باش

راه امام به سالمت باش

خدایا خدایا تا انقالب مهدي خميني را ن هدار
العبد المذن – یزشاني
عاشوراي  -66جبهه
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