نامههای دختران ایرانی به دختر حاج قاسم

ما همه
زینب سلیمانی هستیم
سردبیر :سخنان محکم ،متین ،دشمنشکن و زینبی خانم «زینب سلیمانی» ابتدا در مصاحبه با یکی از شبکههای
خبری و بعد در جایگاه خطبهی نمازجمعه ،چنان روح حماسه در من دمید که پستی اینستایی و با شور و حرارت
در مدح این شیردختر سردار دلها بنویسم اما اواسط متنی که اتفاقا خوب هم داشت پیش میرفت ،فکر کردم
کار ماندگارتری بکنم ،بهتر است! این شد که متن و الیکها و کامنتهای البد فراوان احتمالی را بیخیال شدم و
بنا کردم به ارسال یک استوری؛ «نامه به زینب سلیمانی به قلم شما دختران ایرانی در یک صفحه از ویژهنامهی
#حق برای حاجقاسم» اما خیلی زود فهمیدم که عدد نامهها ،صفحات دیگری نیز میطلبد! به نامههای این صفحه
و صفحهی بعد ،نگاه نکنید! اگر میخواستم همهی نامهها را منتشر کنم ،گمانم حتی  ۵صفحه از این  ۲۲صفحه هم
کمش بود! ولی خب ،متنها و مطالب دیگری هم باید منتشر میشد ،لذا بسنده کردم به همین  ۲صفحه و ناچار
اغلب نامهها را کوتاه کردم تا تعداد بیشتری یارای انتشار داشته باشند! واقعا تصور نمیکردم یک استوری ساده
در یک پیج معمولی تا این حد جدی گرفته شود! بگذریم که از  ۲روز مانده به انتشار ،دیگر هیچ رصدی نکردم

تکثیرحاجقاسم

فاطمه چراغچی
خواهرم زينب سالم! سالم مرا با تمام رنگ
و بوي اندوهناكش بپذير و بدان از عمق يك
دلتنگي  ٣٤ساله آن را برايت ميفرستم.
پذيرا باش دردانهی حاجقاسم .با تمام وجودم
حال امروزت را ميفهمم و بغض صدايت را لمس ميكنم .اي
كاش در كنارت بودم ،درست كنار وجود نازنينت ،تا آغوش باز
ميكردم و بيقراريهايت را كه ميدانم چگونه داغت كرده ،بر
جانم ميريختي ...ولي بگذار اول ،مرهم  ٣٤سال تنهایيهاي
دخترانهام را كه ميدانم تو ديگر حاال آن را بهتر از همیشه
ميفهمي نشانت دهم ،عكسي كه تنها قاب اتاقم بود در اين
سالها ،نگاههايي كه خو كرده بودم با صالبتشان و تكتك
جمالتي كه نميگفتند ،ولي با گوش چشمانم ميشنيدم ...زينب
جانم! ميدانم كه وسعت اين درد برايت چه عظيم و تحملش
براي شانههاي دخترانهات چه جانفرساست ...الف دركت
ميكنمهاي از سر دلسوزي را نميزنم كه من هم تنها سرمايه
و پشتوانه و تكيهگاهم را براي بقاي نهضت حسيني  ٣٤سال
قبل ،قرباني دادم و درد امروز تو را سالها به جان كشيدم ولي
اين را هم ميدانم كه اين زيباترين و باشكوهترين تصوير براي
پدرت بود و تلخترين و دردناكترين اتفاق براي تكتك ما...
عزيز خواهر! صالبت صداي لرزان و قاطع تو در مقابل پيكر چند
زينب حسين علیهالسالم را پيش چشمم
پارهی پدرت فقط و فقط ِ
تداعي كرد كه چگونه در مقابل سر به ني شدهی برادر با اقتدار،
از استواري جانهاي به جا مانده از خونهاي ريخته ميگفت...
ولي جان دلم! چرا تنها خود را منتقم خون به ناحق ريخته شدهی
پدرت ديدي؟! چرا تصور كردي كه بايد تنها تو ،در كنار ولي
زمان و سيد مقاومت بايستي؟! چرا صف ايستاده در كنارت را كه
همه دختران شهدايي كه اسطورههايشان را تقديم اسالم كردند،
نديدي؟! ميداني اين صف از كي ،اينگونه آماده باش به خط
ايستاد؟! درست از سحرگاه جمعهاي كه بوي امام زمان ميدهد،
از همان دقايقي كه وقت جبران رسيد ...ميگویي جبران چه؟!
جبران تمام نوازشهاي پدرانهی مردي كه داغ بيپناهيهايمان
را از دلمان زدود ،جبران نگاه باصالبت اما مهرباني كه آب روي
آتش جانهايمان بود ،جبران يا عليها و يا حسينهايي كه در
ميدانهاي نبرد با كفار فرياد زد تا زخم قلبهاي ما را مرهم
باشد ،جبران همين نگاه قاب سالهاي تنهايي من ...حاال نوبت
ماست زينب جان! تمام وجودمان با مردانگيها و رشادتها و
شهامتها و صالبتهاي پدرت رنگ و بوي واليي گرفته و حاال
فقط به انتظار «هل من ناصر» ولي زمانمان هستيم ،گوش به
فرمان ،دست بر سينه و گام استوار ،همانند پدرانمان ...مگر نه
اينكه خون آنها در رگهايمان ميجوشد؟! پس ما هم همصدا
و همپيام تو ،دست در دست تو ،كنار تو ،فقط به انتظار فرمان
ولي ميمانيم ...تا با درايت پير مرادمان تحمل اين داغ سبكتر
شود .اصال ميشويم اسماعيل ،حتي براي قرباني شدن بيچون
و چرا آمادهايم .فقط تو ،این روزها آرام باش خواهرم ...آرام باش
و برخود ببال که میراثدار مردی هستی که به زیباترین شکل
به سوی معبود پروبال گشود و با عروج عاشقانهاش به دست
شقیترین افراد ،مصداق عینی و حقیقی آیهی قرآن شد ...آرام
باش که حاجقاسممان ،نه فقط به وسعت ایران که به پهنای
کرهی خاکی تکثیر شد و اکنون همهی آزادیخواهان جهان در
کنار تو هستند ...آرام باش و آسوده که وعدهی خدا حق است...

آزمایش بزرگ

زهرا طهرانیمقدم
سالمی از بندهای حقیر به خواهران
داغدارم ...این روزها و این لحظات یکی
از باارزشترین اتفاقاتی است که برای
ما تکتک خانوادهی شهدا میافتد .این
دقیقهها و ثانیهها با اشک و آه میگذرد و بعدها حسرت آن
لحظهها را میخورید ...سخت است اما گذراست ...یادم میآید
که آن روزها که پنج سال و نیمم بیشتر نبود ،دلم میخواست
حتی برای لحظهای هم شده پدرم پیش ما باشد و فکر میکردم
چرا خدا ما را خانوادهی شهید قرار داد؟ چرا ما باید چنین امتحان
سخت و طاقت فرسایی میشدیم؟ اما بعدها فهمیدم خداوند
چقدر بزرگ و کریم است که به ما این مقام را داده ...درست
است که ظاهرا اصلیترین عضو خانواده را از دست دادیم ولی
در باطن او همیشه در کنار ما هست و ما او را حس میکنیم ،با
او حرف میزنیم ،با او میخندیم و گریه میکنیم و یاری او را
در شادیها و غمها میبینیم و حتی دلداری او را می فهمیم...
خداوند منان این آزمایش را برای ما انتخاب کرده و امیدوارم
ما فرزندان شهدا از این آزمایش بزرگ سرافراز بیرون بیاییم و
به شما نیز ای خواهر زینبیام! صبر جمیل عنایت کند .تسلیت
خواهر کوچکتان را پذیرا باشید.

کاش شایعه بود

رضوان محمدحسنى
سالم بر دختر سردار دلها! چه زينبگونه
ايستادي بر منبري كه روزي جايگاه امام
زمانمان خواهد بود و چه زينبگونه و
بااقتدار سخن گفتي ...ميدانم كه تارهاي
عنكبوتي كاخ سفيد به لرزه خواهد افتاد! چه زينبگونه به
استهزاء كشانديشان ،چه با اقتدار كلمات را قدرت بخشيدي،
قدرتي كه برجام را به سخره بگيرد ،برجامي كه آقايان حسرت
به دل بزمهاي شبانهي كاخ سفيد ،جرأت خروج از آن را
ندارند ...ميدانم كه ايستادي و خم به ابرو نياوردي تا چهرهي
رهبرمان غبار غم نگيرد ...ميدانم كه ميداني پدرمهربانت با
نگاه حيدري هميشگياش نظارهگر شجاعتت هست و مينگرد
تا ببيند جگرگوشهاش چگونه زينبوار مادري ميكند براي
كودكاني كه حاال بيش از پيش يتيم پدراني هستند كه رفتند تا
پيدا كنند ردپاي موالي غريبشان را در بيابانهاي شام ...زينب
جان! چه گذشته بر قلبت در اين چندروز؟ چه زخم عميقي بر
جانت نشسته؟ چقدر منتظر يك تكذبيه بودي؛ كه منتظر بودي
بشنوي شايعه بوده رفتن سردار! من هم در اين چندروز سايهي
غمي همراهم بود كه ميدانم رهايم نخواهد كرد ...يك جاي
خالي و یک بغض بزرگ و یک رنج بیپایان كه گمان نكنم با
چيزي پر شود مگر شادي فرارسیدن روز ظهور منتقم...

پدر همهی دختران

مائده علیاصغری
این روزهایی که از نبود پدرت ،از نبود پدرمان
میگذرد ،هزار بار نوشتم و پاک کردم ...قلم
من عاجز است از بردن نامش و کلمات در
عظمت این داغ در مغزم رژهای سراسر
بینظم طی میکنند ...راستی! اجازه میدهی پدرت را «پدر»
بخوانم؟ آخر خودش یک روزی یک جایی گفته بود؛ «همهی
دختران این سرزمین حتی بدحجاب و بیحجاب ،دختران من
هستند!» وای خدای من! حاجقاسم چه خوب میدانست که روزی
همهی دختران این سرزمین حتی بدحجابها و بیحجابها،
چونان کسانی که داغ پدر دیدهاند ،برایش مویه خواهند کرد...
زینبجان با صورتی خیس از اشک و با چشمانی تار برایت
مینویسم؛ این روزها میلیونها دختر این سرزمین ،با تو
همدردیم و لحظهای تو را تنها نمیگذاریم...
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ولی حتم دارم دایرکت اینستاگرامم همچنان پر از نامههای نخوانده است که با احتساب آنها شاید میشد کل
این  ۲۲صفحه را مختص نامه به دختر محترمهی حاجقاسم کرد! چه میشود کرد که نه وقت مجال بیش از این
میداد و نه عِده و ُعدهی ما! کدام عده و کدام عده؟! یکتنه زیر بار دعوتی رفتم که هیچیهیچی ،جدی شد! این
چند روز ،یقینا شناختم را از خانمها و دخترخانمها بیشتر کرد! و بیش از پیش پی بردم که ذات زن ،نویسندهتر و
بلکه روزنامهنگارتر از ذات مرد است! هرچند ،سختیها و سوءتفاهمهایی هم پیش آمد که میگذارم و میگذرم!
الباقی در حد  ۲جمله ،خطاب به قهرمان این  ۲صفحه؛ خانم زینب سلیمانی! این تقدیر تاریخ است که «شهادت»
بیش از همه بار روی دوش «زینب» را مضاعف کند و «رسالت» او را سنگینتر! اینک شما ،پیامبر و پیامآور و
پیامرسان پیام پدری هستی که با خون جاودانش تاریخ را حرکتی نو بخشیده است! نهتنها ایران ،که تمام احرار
عالم ،صوتت را و فریادت را و لسان ب ّران زینبیات را شنیدند و درود مجدد و سالم مشدد فرستادند بر حاجقاسم
بابت انتخاب این نام و انتصاب این مرام برای شما؛ «زینب»...

جهانآرای این آزادی

سیده فاطمه حسینی
زینب ما! پدر تو همان نعمتی است که اگر
دریاها مرکب شوند و درختان قلم ،برای
نوشتن از او باز هم مرکب و قلم میطلبیم
و ما این نعمت را از دست ندادیم ،بلکه به
دست آوردهایم! نمیتوان یک جهان حرف را روی کاغذ آورد؛
اصال نمیشود که او بگنجد در حصار کلمات ...او بیشک
ذبیحاهلل است؛ کسی که داغش ،شانههای ولی ما را لرزاند و
او را به هقهق انداخت ...از آن روز که امام خامنهای فرمود؛
«خرمشهرها در پیش است» آزادی جهان را انتظار میکشم
اما هرگز در مخیلهام نبود که «قاسم سلیمانی»« ،جهانآرا»ی
این آزادی است! او اکنون جهان را به آزادگی آراسته است...
زینبا! خوشا به حال تو که داغ پدرت را فقط «ظهور» تسکین
میبخشد! پس اشکهایت را نگه دار برای شوق دیدار پدر در
روز رجعت ...ما امروز همه به جای تو گریه میکنیم ...زینب ما!
دوست دارم این را بدانی که بعد از پدر تو ،دیگر لذتی در زندگی
این دنیا نیست و همهی رنگها خاکستریاند ...آنگاه که سر
«محسن» را بریدند ،بیبرادر شدیم و امروز که «قاسم» را اربا
اربا کردند ،ما همه یتیم شدیم ...وقتی با رفتن کسی ،احساس
یتیمی کنیم؛ او اگر پدر ما نیست ،پس کیست؟! و عمق این
«پدر» و «برادر» که میگویم ،به قدر گودال قتلگاه است؛
همانقدر پیچیده ،همانقدر مرموز ...او نور انقالب است که در
دل تمام آزادگان جهان ،پنهان مانده بود تا چنین روزی برسد و
از قلبها بیرون بریزد ...دختر حاجقاسم! محکمتر از قبل باش
و به صهیون بفهمان که در شهادت پدر ،جز زیبایی ندیدی!
رسالتت را شروع کن زینب! َجا َء الْ َحقُّ َو َز َه َق الْ َباط ُِل إِ َّن الْ َباط َِل
ان َز ُهوقا ...پدر نرفت که بعد از سالها جهاد ،استراحت کند؛
َك َ
بلکه او تازه آمده است ...بهتر است بگویم :ما خبر آمدنش را
شنیدهایم که چنین بیتابیم ...بیشک ،قیام آزادگان جهان بعد
از شهادت پدرت ،تأویل و تفسیر این آیه استَ :ولاَ ت َْح َس َب َّن
ون...
الَّ َ
هم ُي ْر َز ُق َ
ذين ُقت ُلوا في َسبيل اللهَّ أَ ْم َواتًا بَ ْل أَ ْح َيا ٌء عن َد َربِّ ْ
تمام شهرها ،خانهها و دلها بوی او را میدهد ...کاش داغ او
همیشه تازه بماند؛ چرا که ما به این داغ ،برای ظهور مهدی
فاطمه احتیاج داریم ...امروز روزی است که مرگ برایمان از
عسل شیرینتر است ...و باید این شیرینی در ذائقهها بماند ...این
روزها نباید تمام شوند! میترسم کمی بعد ،حاجقاسم از یادها
برود! نگذار زینب! نگذار داغ پدرت سرد شود! اگر داغ او تازه
نماند و ما به نسیان مبتال شویم ،خون او که نه ،بلکه وجدان
ترکخوردهی ما پایمال خواهد شد! که چه ما مسئول و مکلف
و موظف باشیم و چه نه ،اهلل پاسدار حرمت خون شهیدان
خواهد ماند ...اما تو ای زینب! خون پدرت را دائما سرخ نگه دار!

قرارمان این نبود

سودابه کفاشان
زینبم! درود بر تو و بر لسانی زینبیات...
این نجوای چندی پیش من است با پدرت،
با پدرم ،با حاجقاسم سلیمانی که کاش تو
هم خوانندهی آن باشی ...پس با من بخوان!
باورش سخت است حاجقاسم ...سخت است ...تو کجا و آن
نگاه نافذ دشمنکش کجا و آن تابوت سبک روی دستها کجا؟
تو یک تنه ،نماد  ۳۱۳نفر بودی حاجقاسم ...میدانی؟ میدانی
حاال سیدحسن مانده و سیدخراسانی؟ قرار بر این نبود سیدعلی
تنها شود ...نه! قرارمان این نبود! قرار بر این نبود اینقدر برای
پرکشیدن ،بیقراری کنی ...ما به تو دل خوش کرده بودیم سردار!
تو آمده بودی که مالک اشتر آقایمان باشی! راستی سردار!
مادرت وقتی به تو شیر میداد ،چه ذکری را زمزمه میکرد؟
حاج قاسم! تو از ساللهی کدام گل شکفته بودی که از
جنس زمینیان نبودی؟ و کجا میشود مثل تو پیدا کرد؟! حاال
دیگر بدون تو ،دور دنیا تندتر شده! عشاق میگویند؛ ظهور
نزدیک است ...گویا آقایمان باید بدون یارانش و یکتنه به
میدان بیاید ...برای دل آقایمان دعا کن سردار ...برایمان
دعا کن سردار که خدا دعای شهیدان را زودتر مستجاب میکند...

از زینب تا زینب

من هم بیپدر شدم

فاطمه محمدی
زینبجان ،خواهرم! تو را با عزت و احترام
به جایگاه خواندند و برای رجزهای پر
طنینات مدام تکبیر فرستادند! نگاه کسی
به رویت آلوده نبود! پیکر پدرت کفن شده
در تابوت و با عظمت حمل شد ،گویی روی دوش تمام یک
ملت! راستش هنگامی که باالی منبر رفتی و برای فرعونیان
رجز خواندی و آیندهی آمریکا و اسرائیل را برایشان متصور
شدی ،بیدرنگ مرا به یاد حضرت زینب سالماهلل علیها و
روشنگریهایش انداختی! اما اینجا نه کوفه بود و نه شام و نه
ما مردمان ناسپاس قدرنشناس ،که ندانیم به بدرقهی چه کسی
رفتهایم! نه! تو دستانت بسته نبود و زنجیر در پا نداشتی! تو
هراس از نگاه نامحرمان نداشتی! تو میان هلهله رجز نخواندی!
تو میان نااهالن قدم بر نداشتی! تو سر بریده در برابرت نداشتی
که آن به آن سنگ بخورد! و بدن پدر شهیدت برهنه در بیابان
نمانده بود ...اما تو زینب شدی و شدی زینت پدرت! احسنت به
خطبهی دشمنشکنت! داغ پدر دیدی اما خم نشدی! صدایت
نلرزید و نترسیدی! برای تو که دردانهاش بودی ،قطعا سختتر
است! برای تو که زینبش بودی ،حتما سنگینتر است! ولی
پرچمت باالست دختر «قاسم بن الحسن»! حقا که نشان دادی
قدرت دختر شیعه را ...و عظمت دختر «ذوالفقار سیدعلی» را...
باید هم تو «سیدحسن نصراهلل» را عمو بخوانی ...و باید هم به
#انتقام_سخت امیداور بمانی ...اما نوشتم؛ سالیانی پیش ،زینبی
دیگر بود و روضهای که تو خود بهتر از من میدانی...

حمیده قدیانی
زینبجان سالم! صبحی که خبر شهادت
پدرت را شنیدم ،بهتزده شدم .به پدرم
گفتم :شما زندهای ولی من احساس
میکنم بیپدر شدم و بیپدری را با
همهی وجودم لمس کردم...
صبحی که خبر شهادت پدرت را شنیدم ،به خواهرم که
او هم فرزند شهید است ،گفتم ۳۰ :سال است که در کنار
شما زندگی کردهام ،با خندههایتان خندیدم و با بغض و
اشکتان بغض کردم و گریستم اما امروز بیپدری را با
همهی وجودم لمس کردم...
زینب عزیز! هرگاه به چهرهی پدرت نگاه میکنم ،نمیتوانم
باور کنم نبودنش را .میدانم خیلی خودخواهانه است که
میخواستیم به آرزوی دیرینهاش یعنی «شهادت» نرسد و
بازهم بگوییم ای کاش همهی این روزها فقط خواب بود!
اما کاش همهی این عکسهایی که روی در و دیوار شهر
نصب شده ،برای پیروزیهای او در جبهههای مقاومت بود
و کاش همهی این اخبار را کسی تکذیب میکرد و کاش
باز هم خیالمان راحت بود و دلمان قرص و محکم از
مردانه بودنش .برای هم چون منی که هیچ گاه پدرت را
از نزدیک ندیدهام و تنها نامش قوت قلبم بود ،وقتی در
اربعین امام حسین علیهالسالم در کربال از زبان عراقیها
زندهباد «قاسم سلیمانی» را شنیدم ،سراسر وجودم پر از
افتخار شد؛ واهلل نبودنش سخت است .قالب تهی کردهام
این روزها .آری! باهمهی وجودم لمس کردم بیپدری را...
زینبجان! این است حال و روز مایی که تنها هموطن و
دعاگو و مداح پدرت بودیم و پدرت همهکسمان بود ولی
امان از دل تو که این روضه از قدیم جانسوز است؛ «امان
از دل زینب»!
زینبا! چه زیبا گفتی به رهبرمان خامنهای عزیز که خودمان
و فرزندانمان را در راه والیت تقدیم میکنیم .امروز دختر
 ۴سالهی من نیز به خوبی معنای شهادت را درک کرده و
با همان افکار کودکانهی خود میخواهد دشمنان را نابود
کند و با افتخار «مرگ بر امریکا» میگوید و انشاءاهلل تا
ظهور امام زمانمان زنده باشیم و با بصیرت خودمان و
فرزندانمان ،همانند پدرت و تمام شهدا یاریرسان امام
عصر خود باشیم.
خواهرم زینب! با جنس غمت ،اشکت ،دل شکستگیات
سالهاست که آشنایم و این غم تلخ ولی شیرین را با خواهر و
برادرم زندگی کردهام و از همان کودکی ،مادرم قلبم را آمادهی
حقیقت زالل شهادت کرده است و همیشه خوشحال از اینکه
عموی شهیدم برای من هم «پدر» بوده است و «بابااکبر»م...
اما صبح جمعه ،سیزدهم دیماه بود که با همهی سلولهای
وجودم بیش از پیش لمس کردم بیپدری را...

به نام زینب

چشمها را باید شست

آسیه کیوانی
دلم آرام نمیگیرد ...فیلم را دوباره
میبینم؛ حاجقاسم به سربازانش
میگوید :این عشق است ،مصیبت
نیست ،یکی از مصادیق پیروزیهای ما
همین شهدا هستند ،برای خدا دادید ،شکر خدا هم کنید
و مصمم و مصممتر به راهتان ادامه دهید ...بگو زینبجان!
مصممتر بگو ...بگو و خطبه بخوان تا دلم آرام گیرد...
زینبا! ما همهی قرار و بیقراریمان ،درست مثل تو «سیدعلی»
است ...راستش تاب دیدن قطرات اشک رهبرمان را نداریم...
پس «حاجقاسم»ها به دنیا میآوریم و عاشورایی و بصیر تربیت
میکنیم و این راه را مصممتر ادامه میدهیم تا دیگر اشک ولی
زمان را نبینیم ...تو اما باز خطبه بخوان و روحیهبخش خواهران
داغدارت باش که تکلیف تو ،همان تکلیف «زینب» است...

فاطمه قاسمآبادی
به جایگاهت غبطه میخورم زینب
سلیمانی! چه قدر خوب است دختر سلیمانی
بودن! دختر «سیدالشهدای مقاومت» بودن!
بگذار کمی از رشادت زینبیات بگویم؛
دیدیم که چگونه در مقابل یزیدیان زمان استوار بودی و
محکم! و داغ پدر ،قامتت را خمیده نکرد ،تو را نشکست!
آمدی و زینبگونه خطبه خواندی اما نه در مجلس یزیدیان!
برای جماعتی که خودشان داغدار این غم بزرگاند...
برای ملتی که خواهان انتقام سختاند ...این را بدان که
خون پاک پدر قهرمانت ،یک جهان را بیدار کرد ...برای
ما و برای یک ملت ...و قطعبهیقین خون پاک سردار
سلیمانی ،چشمان غبار گرفتهی اهل دنیا را شست تا
جور دیگری ببینند...

شیرینتر از عسل

فاطمه عباسعلیزاده
سالم بر حاجقاسم شهید و سالم بر زینب
سپاه اسالم! حقا که اقتدار کالم سرخت
را از عمهی سادات به ارث بردهای و در
برابر دشمنان «ما رأیت اال جمیال»گویان،
چهرههایشان را در هم کشیدهای ...حاشا که شیربچهی
سلیمانی غیر از این باشد ...زینبجان! خبر شهادت پدرت یا بهتر
است بگویم پدرمان ،داغ یتیمی را در دلهایمان گذاشت ولی
با رفتنش گرد و غبار دلهایمان را شست و به چشمهایمان
بصیرت داد .بار دیگر عهد و پیمان میبندیم همچون پدرت
با ولی زمانمان که شهادت در رکابش برایمان «احلی من
العسل» باشد و تا انتقام خون سردارمان را نگیریم ،لحظهای
ساکت نمیمانیم ...خون پدرت جریانساز انقالبی دیگر شد
و ماحصلش فتح سرزمین قدس و دیدار روی یارمان است
انشاءاهلل ...جهانیان فراموش نخواهند کرد اخالص و اندیشهی
سلیمانی را و ما نیز این را روشنیبخش راهمان قرار میدهیم تا
ابد الدهر ...باشد تا سلیمانیهای زمانمان باشیم...

