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                                                            بسم الله الرحمن الرحيم  يُهدى ثواب تصوير الكتاب إلى شهـداء الثورة المظلومـة المنسيّة (ثورة 14 فبراير) في البحرين المنكوبـة التي كشفت خواء الضمــــير العالمي الإمـــــبريالي والعربي الطائفي المقيت، وفضحت زيف الشعارات ونفاقها.  وإلى الشباب الصابر المرابط في ميادين صناعة الحريــة والعزة والكرامة والذين يخطّون بعذاباتهم ومعاناتهم سبيل الحياة الكريمة في طريق الله(تعالى)..   وإلى مؤلف هـذا الكتاب الرمز الكبير، والداعيـة المربِّي، الأستاذ المجاهـــــــد  عبد الوهاب حسين (فرج الله عنه وأهلك سجّانيه).                                      14 فبراير 2013م                                      ذكـرى الثـورة الأبيـة
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