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را  ساله  صد  ره  شبه  یک   … که  کشورند  سطح  در  عزیز  بسیار  جوانان  این 
پیمودند و آنچه عارفان و شاعران عارف پیشه در سالیان دراز آرزوی آن را می کردند، 
اللّه را از حّد شعار به عمل رسانده و  به لقاء  ایشان ناگهان به دست آوردند و عشق 

آرزوی شهادت را با کردار در جبهه های دفاع از اسالم عزیز به ثبت رساندند.
امام خمینی رحمة الّلٰه علیه
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