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 پدر مهرپرور و گرامیم را از صمیم قلب قربان میروم فدای تو

ای خیلی مختصر  آنچه خواستم مکنونات قلبی خود را از تو پوشیده نمایم بیش از این طاقت نداشتم بر آن شدم که شمه

ای از مد نظرم دور نشده و  ای و هیچ ثانیهاز عواطف درونی خود تقدیمت نمایم که مطمئن باشی و بدانی هیچ لحظه 

اینک به یقین مبین  نمودیماست اگر بگومگوهائی هم پیش آمد نخواهی شد چنانچه بگذشته هم نظر کنی اینچنین بوده 

بدان آنهم از عواطف صمیمی بوده است. امیدوارم که این بال و پر شکسته مسجون را که اکنون درون سلولی بیاد تو 

احساساتم غلبه نمایم عزیزا هر چه خواستم بر  .زنده و بامید تو پاینده است موفق بر آن دارد که جبران مافات نماید

بهتر دانستم که  .هم قلم و هم لسان از وصف و توصیف سجایای اخالقی و انسانی تو عاجز ماند .توفیق رفیق نگشت

مبحث را بپایان برم مبادا که باعث تکدر وجود عزیزت شده باشم. باشد که لیاقت و شایستگی اینهمه علقه صمیمانه که  

بناک آن عزیز دل و جان است داشته باشم سرکار خانم را تحیات قلبی بنده را ابالغ منبعث از وجدان پاک و عواطف تا

 فرمائید.

 مزید تأئید و توفیق تو را از خداوند منان خواهان و خواستارم

 فرزند مسجونت احسان ]امضا[ 

 

که   اییافتهالع خواهرا عزیزا مهربانا زرین عزیز فدایت شوم که از هر عزیزی نزد من عزیزتری قطعاً تاکنون اط

شش ماه است بدون اندک گناه و تقصیر از نعمت آزادی محروم و چون مرغی گرفتار قفسم و در این وضع بحرانی  

بار آنهم بمدت ده دقیقه همسر و   ۲ یاهفتهمیباشد من فقط  اشخانوادهکشور که هر کس در فکر حفاظت خانه و 

ناچارم از   کشدیمو دلم برای در آغوش کشیدن آنها پر  طلبدی ما را و با آنکه تمام وجودم آنه بینمی مفرزندانم را 

ماوراء شیشه و بوسیله گوشی تلفن صدای دلنوازشان را بشنوم با این حال راضی و شاکرم حضرت دوست را و سر  

نخواهم و  تسلیم بدرگاه حضرت باریتعالی نهاده رضای خود را برضای او اختیار ننموده و آنچه برای ما نخواهد هرگز 

با قلبی مطمئن و روحی مستبشر صابر بوده و با سایر دوستان عالمی داریم که از آن عزیز دل و جان مصراً تقاضا  

که اندک نگرانی برای من نداشته و با آن قلب پاک و احساسات تابناک فقط متوسل بدرگاه قاضی الحاجات شده   نمایمیم

و در این راه گوی سبقت  اییدهکوشکه پیوسته در تربیت نونهاالن گلشن توحید دعا نمائید. عزیزا همانطور  امبارهو در 

ربوده امیدوارم فرزندان بنده که خواهران و برادران تواند از این موهبت محروم نگردند و پیوسته تحت مراقبت 

ادر مهرپرورت روحانی خود قرار دهی دوستان آن سامان را بادعیه خالصانه مصدعم و التماس دعا دارم حضور م

 تحیت قلبی مرا ابالغ نما.

 فدایت برادر مسجونت احسان مهدیزاده

 ]امضا[ 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دبرخور ایهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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